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1 ١١:١ تِيمُوثَاوُس ١

تِيمُوثَاوُس إلَى الُأولَى ُ الرَِّسالَة

يَسُوعَ المَِسيِح وَأْمرِ ُمخَلِِّصنَا، ِ اللّٰه بِأْمرِ يَسُوعَ لِلمَِسيِح رَُسوٌل َ هُو الَّذِي بُولَُس مِْن وََسلَام١١ٌ ٌ وَرَحمَة ٌ نِعْمَة لََك لِيَكُْن الإيمَاِن: فِي الأِصيِل ابنِي تِيمُوثَاوَُس إلَى ٢ ِنَا. رَجَائ
ِنَا. ّ َب ر يَسُوعَ، المَِسيِح وَمَِن الآِب، ِ اللّٰه مَِن

ائِفَة َّ الز عَالِيِم َّ الت مَِن َتحْذِيرَاٌت
إلَى مُتَوَّجِهًا ُكنَْت ِحينَ مِنَْك َطلَبُت أْن َسبََق َكمَا أفَسَُس، فِي تَبْقَى أْن يدُكَ أرِ ٣
وَمُْرهُْم ٤ خَاطِئَةٍ. عَقَائِدَ نَشرِ عَْن فُوا َّ يَتَوَق أْن نِينَ َّ مُعَي ُأنَاًسا تَْأمُرَ أْن يدُكَ ُأرِ فَأنَا ةَ. َّ ِي مَكدُون
ُخطََط لَا المُشَاجَرَاِت، ُ تُعَزِّز ُأمُورٌ ِ فَهَذِه تَنْتَِهي. لَا نَسٍَب وََسلَاِسِل ِلخُرَافَاٍت يَنْتَبِهُوا لَا بِأْن
قَلٍْب مِْن ِ ابِعَة َّ الن ةِ َّ َحَب الم عَلَى شِجيُع َّ الت َ هُو ةِ َّ الوَِصي ِ هَذِه وَهَدَُف ٥ بِالإيمَاِن. ُق تَتَحَّقَ َّتِي ال ِ اللّٰه

ُمخْلٍِص. وَإيمَاٍن ، َصاِلحٍ وََضمِيرٍ ، نَقِّيٍ
الفَارِغَةِ. الأحَادِيِث إلَى وَالتَفَتُوا ةِ، َّ الأَساِسي الُأمُورِ ِ هَذِه عَْن بَعْضُهُْم انحَرََف فَقَدِ ٦
ُ يُؤَكِّدُونَه مَا أْو ُ يَقُولُونَه مَا يَْفهَمُوا أْن دُونَ ِ يعَة رِ َّ لِلش مُعَلِّمِينَ يَكُونُوا أْن ِيدُونَ يُر وَهُْم ٧
َصحِيحَةٍ، ٍ يقَة بِطَرِ يُطَبِّقُهَا أحَدٌ كَانَ إْن ٌ َصاِلحَة َ يعَة رِ َّ الش أّنَ فَنَعْرُِف َنحُْن ا أمَّ ٨ ِثِقَةٍ! ب
وَالخُطَاةَ، الأتقِيَاءِ َ وَغَيْر وَالمُتَمَرِّدِيَن َ العَُصاة بَِل اِلحـِينَ، الّصَ تَْستَهْدُِف لَا َ يعَة رِ َّ الش أّنَ ِمًا عَال ٩
ا، ًّ ِجنِسي وَالمُنحَلِّينَ ١٠ َلَةِ، القَت وَجَمِيَع هَاتِهِْم، ُأمَّ َ وَقَتَلَة آبَائِهِْم َ وَقَتَلَة يِّينَ، نيَوِ وَالدُّ ِجِسينَ َّ وَالن
َ علِيم َّ الت ُ يُقَاوِم مَْن وَكُّلَ ورِ، ُّ الز وََشاهِدي ابِينَ وَالـكَذَّ العَبِيدِ، ارَ َّ وَُتج ا، ًّ ِجنِسي اذِّيَن وَالّشَ
استَْأمَنَنِي َّتِي وَال المُبَارَِك، ِ اللّٰه مَِن ِ ِيَة الآت ِ َجِيدَة الم ِ البِشَارَة مََع يَنْسَِجمُ الَّذِي ١١ ِحيَح الّصَ

عَلَْيهَا. ُ اللّٰه
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رَحمَتِه عَلَى ِ للّٰه ٌ ُشكر
ِلخِدمَتِهِ. نَنِي َّ وَعَي أمِينًا اعتَبَرَنِي ُ ه َّ لِأن انِي، َّ قَو الَّذِي نَا، َّ َب ر يَسُوعَ المَِسيَح ُ أشكُر وَأنَا ١٢
وَمُضطَهِدًا ُمجَّدِفًا ُكنُْت اللّٰهِ. قَدرِ مِْن أنتَقُِص مَضَى فِيمَا ُكنُْت نِي َّ أن مََع بِهَذَا أكرَمَنِي ١٣
لـَِكّنَ ١٤ َجهٍل. وَعَْن يمَاٍن إ عَدَِم عَْن فَعَلُْت مَا فَعَلُْت أنِّي َحيُْث رُِحمُت، أنِّي َ غَيْر وَعَنِيفًا.

يَسُوعَ. المَِسيِح فِي ذَيِْن َّ الل ةِ َّ َحَب وَالم الإيمَاِن مََع فَاَضْت ِنَا ّ َب ر َ نِعْمَة
لِيُخَلَِّص عَالَمَنَا يَسُوعُ المَِسيُح دَخََل لَقَْد كَامِلًا: قُبُولًا وَيَْستَِحّقُ ِ بِالثِّقَة ٌ جَدِير قَوٌل هَذَا ١٥
ِ بِاستِخدَامِه يَسُوعُ، المَِسيُح يُبَېِّنَ لـِكَي بَِب: الّسَ لِهَذَا رُِحمُت نِي َّ لـَِكن ١٦ أسوَُأهُْم! وَأنَا الخُطَاةَ،
لِيَنَالُوا مُْستَْقبَلًا ِ بِه َسيُؤمِنُونَ ذِيَن َّ لِل مَثَلًا بِي يَضْرُِب َ وَهُو َصبرِهِ. كَامَِل الخُطَاةِ، أسوَِإ أنَا لِي
َجْدُ وَالم ُ الـكَرَامَة الوَِحيدِ ِ لِلإلَه المَنظُورِ، وَغَيرِ َالِدِ *الخ رمَدِّيِ َّ الس فَلِلمَلِِك ١٧ ةَ. َّ الأبَدِي َ َيَاة الح

آمِين. الآبِدِيَن. أبَدِ إلَى
ةِ َّ ي بَوِ َّ الن َسائِِل َّ الر مََع تَنْسَِجمُ وَِهيَ تِيمُوثَاوَُس. ابنِي يَا ةَ، َّ الوَِصي ِ هَذِه أستَوْدِعَُك إنِّي ١٨
مِيرِ وَالّضَ بِالإيمَاِن ١٩ الحَسَنَةَ، َ َبَة ُحَار الم بِهَا ُتحَارَِب لـِكَي اهَا َّ ي إ أستَوْدِعَُك َسابِقًا. قِيلَْت َّتِي ال
هَؤُلَاءِ وَمِْن ٢٠ يمَانِهِْم. إ ُ َسفِينَة مَْت فَتََحّطَ اِلِح، الّصَ مِيرِ الّضَ عَِن وْا َّ َتخَل مَْن فَهُنَاكَ اِلِح. الّصَ

اللّٰهِ. ِ إهَانَة عَدَِم فِي دَرًسا مَا َّ يَتَعَل †لـِكَي يطَاِن، لِلّشَ أسلَمتُهُمَا ذَاِن َّ الل ُ وَإسَكندَر هِمِنَايُُس

نهَاية. وَلَا بدَاية له ليس الَّذِي أْي الأبدي، الأزلي، السرمدي ١:١٧*
المُؤمِنيِنَ، شركة من الحرمَان َ هُو المقصود يكون أن يمكن للشيطَان أسلَمتهمَا ١:٢٠†
التأديب، سبيل عَلَى وذلك للـكنيسة، اللّٰه يوفرهَا َّتِي ال الحمَاية من يحرمهمَا الَّذِي الأْمر

.٥:٥ كورنثوس ١ ْ انْظُر الرب. لحمَاية طلبًا يرجعَا لـِكَي



١٤:٢ تِيمُوثَاوُس ١ 3 ١:٢ تِيمُوثَاوُس ١

وَالنِّسَاء لِلرِّجَاِل قَوَانِينُ
مََع وَطِلْبَاٍت وََصلَوَاٍت ً أدعِيَة ِ للّٰه تُقَّدِمُوا أْن عَلَى كُْم ُّ أُحث شَيءٍ، كُّلِ وَقَبَْل لًا أّوَ وَأْصحَاَب١٢ امَ الحُّكَ الخُُصوِص وَجْهِ عَلَى وَاذكُرُوا ٢ اِس. َّ الن جَمِيِع أجِْل مِْن ِ كْر الّشُ
ٌ َصاِلح فَهَذَا ٣ وَإكرَامِهِ. ِ اللّٰه ِ بِعِبَادَة ً مَملوءَة وََسلَاٍم، هُدُوءٍ َ َحيَاة َنحيَا أْن وا ُّ َصل لطَةِ. الّسُ
إلَى لُوا يَتَوَّصَ وَأْن َلَاِص، الخ إلَى اِس َّ الن جَمِيُع َ يَْأتِي أْن يدُ يُر الَّذِي ٤ ُمخَلِِّصنَا، ِ للّٰه وَمُرٍض

الحَّقِ. ِ مَعْرِفَة
بَذََل وَقَْد ٦ المَِسيُح. يَسُوعُ الإنْسَانُ َ هُو وَاِحدٌ اِس َّ وَالن ِ اللّٰه بَيْنَ وَالوَِسيُط وَاِحدٌ، ُ اللّٰه ٥
المُنَاِسِب. الوَقِْت فِي ِ اللّٰه ةِ َّ َمحَب عَْن ً شَهَادَة مُقَّدِمًا اِس، َّ الن جَمِيِع َخطَايَا لِأجِْل ً فِديَة ُ نَْفسَه
كَذَِب وَلَا َصادٌِق هَذَا كَلَاِمي هَادَةِ. َّ الش ِ هَذِه نَشرِ أجِْل مِْن وَرَُسولًا مُبَشِّرًا عُيِّنُت وَقَْد ٧

اليَهُودِ. لِغَيرِ وَالحَّقِ لِلإيمَاِن مُعَلِّمًا عُيِّنُت َكمَا فِيهِ.

وَللنِّسَاء لِلرِّجَاِل تعليمَاٌت
غََضٍب دُونَ للّٰهِ، ً َطاهِرَة أيَادِي رَافِعِينَ مَكَاٍن، كُّلِ فِي الرِّجَاُل َ يَُصلِّي أْن يدُ ُأرِ فَأنَا ٨
وَلَا نَْفٍس. وََضبِط ِتَوَاُضٍع ب لَائِقَةٍ، بِثِيَاٍب ُ النِّسَاء َيََّن تَتَز أْن يدُ ُأرِ كَذَلَِك ٩ ِجدَاٍل. أْو
الغَالِيَةِ، المَلَابِِس أوِ َّآلِِئ الل أوِ هَِب، وَالذَّ فِيهِ، المُبَالَِغ عرِ الّشَ ِتَْصفِيِف ب يَنْشَغِلَْن أْن يَنْبَغِي

اللّٰهِ. ِ بِمَهَابَة ُيجَاهِرْنَ بِنِسَاءٍ َلِيُق ي َكمَا اِلحَةِ، الّصَ بِالأعْمَاِل َيَّّنَ يَتَز أْن يَنْبَغِي بَْل ١٠
جَُل َّ الر َ تُعَلِّم بِأْن لِلمَرْأةِ أسمَُح لَا ١٢ . تَامٍّ ُخُضوٍع وَفِي بِهُدُوءٍ مَ َّ ٺَتَعَل أْن المَرْأةِ فعَلَى ١١
ُشّكَِل َ آدَم لِأّنَ هَذَا أقُوُل ١٣ هَادِئَةً. تَكُونَ أْن يَنْبَغِي بَْل لطَةِ، الّسُ َ َصاِحبَة تَكُونَ أْن أْو
َّتِي ال ِهيَ ُ المَرْأة بَِل عَلَيْهِ، احتِيَل الَّذِي َ هُو ُ آدَم يَكُْن وَلَْم ١٤ بَعْدَهُ. ُ اء َّ َحو وَُشّكِلَْت لًا، أّوَ
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إْن وَذَلَِك الأْطفَاِل، ِ بِوِلَادَة َستَخْلُُص َ المَرْأة لـَِكّنَ ١٥ ةِ. َّ الخَطِي فِي *فَوَقَعَْت عَلَْيهَا احتِيَل
زِِن. َّ المُت العَقِل مََع وَالقَدَاَسةِ ةِ َّ َحَب وَالم الإيمَاِن فِي ثَبَتنَ

الـَكنِيسَة فِي ُ القَادَة
ِ هَذِه ُ رَغبَتَه †فَإّنَ مُشرِفًا، يَكُونَ بِأْن يَرْغَُب أحَدٌ كَانَ إْن بِالثِّقَةِ: ٌ جَدِير قَوٌل هَذَا يَكُون١٣َ لَا وَأْن لِلِانتِقَادِ، َمجَالًا تُعطِي لَا ً ‡َحيَاة يُخ الّشَ َيحيَا أْن يَنْبَغِي لـَِكْن ٢ نَبِيلَةٌ.
يَكُونَ أْن بُّدَ وَلَا وَمِضيَافًا. وَقُورًا مُتَعَّقِلًا مُعتَدِلًا وَاِحدَةٍ، اْمرأةٍ مِِن أْكثَرِ مِْن مُتَزَوِّجًا
ِمًا وَمُسَال لَطِيفًا بَْل العُنِف، إلَى الًا َّ مَي أْو َمْرِ بِالخ مُولَعًا يَكُونَ أْن يَنْبَغِي وَلَا ٣ قَدِيرًا. مُعَلِّمًا
ُ لَه خَاِضعِينَ ُ أبنَاؤُه يَكُونَ وَأْن َحسَنًا، ِ بَيْتِه ُشؤونَ َ يُدِير أْن وَيَنْبَغِي ٤ لِلمَاِل. ُمحِّبٍ َ وَغَيْر
يَرْعَى أْن ُ مِنْه ُع َّ نَتَوَق َكيَْف بَيْتَهُ، ُ يُدِير َكيَْف َيجْهَُل أحَدٌ كَانَ فَإْن ٥ كَامٍِل. احتِرَاٍم فِي
فَيَقَُع يَاءِ بِالـِكبرِ يَنْتَفَِخ َّا لِئَل الإيمَاِن، فِي حَدِيثًا يَكُونَ أْن يَنْبَغِي لَا كَذَلَِك ٦ اللّٰهِ؟ َ َكنِيسَة
المُؤمِنِينَ، غَيْرِ عِنْدَ ٍ َحسَنَة بِسُمعَةٍ َع َّ َمَت يَت أْن يَنْبَغِي َكمَا ٧ بْلِيَس. إ عَلَى وَقََع الَّذِي الحُْكمُ ِ عَلَيْه

بْلِيَس. إ ِّ فَخ فِي يَقََع وَ نَْفِسهِ عَلَى الانْتِقَادَ َيجْلَِب ا َّ لِئَل

اء َّ حو بليس إ أغرى عندمَا حدث مَا إلَى إَشارة عليهَا احتيل … يكن وَلَْم ٢:١٤*
٣:١-١٣. ين ْكوِ َّ الت َاب كت ْ انْظُر آدم. اء حوَّ أغرت َّ ثُم اللّٰه، بمعصية

للشيخ. آخر اسْم مشرف ٣:١†

وَالَاهتمَام الـكنيسة لِقيَادة اختيَارُهُْم ُّ يَتم الَّذِيَن الرِّجَال من مَجْمُوعَة الّشيوخ شيخ ٣:٢‡
أفسس ،٢٠:٢٨ ُّسل الر أعْمَال ْ انْظُر «رعَاة.» و «مشرفونَ» أيًْضا ويُْدعَونَ . ّبِ َّ الر بشعب

٩. ،١:٧ تيطس ،٤:١١
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الـَكنِيسَة فِي امُ الخُّدَ
بِالاحتِرَاِم، ِيَن جَدِير ةٍ خَاّصَ ِخْدمَاٍت فِي نُونَ َّ المُعَي ُ ام الخُّدَ يَكُونَ أْن يَنْبَغِي كَذَلَِك ٨
ِ غَيْر بِالمَكَاِسِب مُولَعِينَ أْو رِب، ُّ الش فِي الإفرَاِط إلَى الِينَ َّ مَي َ غَيْر بِالثِّقَةِ، ً جَدِيرَة وَكَلِمَتُهُْم
اختِبَارُ َّ يَتِم أْن يَنْبَغِي َكمَا ١٠ . نَقِّيٍ بَِضمِيرٍ ِ العَمِيقَة ِنَا يمَان إ ِبحَقَائِِق مُتَمَّسِِكينَ ٩ يفَةِ، رِ َّ الش
فِي فَلْيَخْدِمُوا عَلَْيهِْم، مَأخَذٌ هُنَاكَ يَكُْن لَْم فَإذَا المُشرِفِينَ. مََع َاُل الح َ هُو َكمَا لًا، أّوَ هَؤُلَاءِ

ةِ. َاّصَ الخ ِخْدمَاتِهِمُ
امَاٍت َّ نَم يَكُّنَ أْن يَنْبَغِي فَلَا بِالاحْتِرَاِم. *جَدِيرَاٍت ُ النِّسَاء تَكُونَ أْن يَنْبَغِي كَذَلَِك ١١

شَيءٍ. كُّلِ فِي ِ بِالثِّقَة وَجَدِيرَاٍت مُعتَدِلَاٍت بَْل يَاٍت، وَمُفتَرِ
الاهتِمَاِم عَلَى يَن وَقَادِرِ لِزَْوجَاتِهِْم، ُمخْلِِصينَ يَكُونُوا أْن فَيَنْبَغِي امُ الخُّدَ ُأولَئَِك ا أمَّ ١٢
ً مَنزِلَة يَنَالُونَ وِع َّ الن هَذَا مِْن ً َحسَنَة ً ِخْدمَة َيخْدِمُونَ فَالَّذِيَن ١٣ بَيْتِهِْم. وَبِأهِْل بِالأْطفَاِل

يَسُوعَ. بِالمَِسيِح يمَانِهِْم إ فِي ً وَثِقَة َحسَنَةً،

ِنَا َحيَات سِرُّ
إذَا لـَِكْن ١٥ يعًا. سَرِ يَتَِك لِرُؤ َ آتِي أْن آمُُل أنِّي رُْغمَ الُأمُورَ ِ هَذِه إلَيَْك أكتُُب ١٤
اللّٰهِ، بَيِْت فِي المُؤمُِن َف يَتَصَرَّ أْن يَنْبَغِي َكيَْف ُ الرَِّسالَة ِ هَذِه َستُعلِمَُك َمجِيئِي، فِي رُت تَأّخَ
ِ عِبَادَة فِي ِنَا َحيَات سِرَّ فَإّنَ ، َشّكٍ وَبِلَا ١٦ وَقَاعِدَتِهِ. الحَّقِ ِ دَعَامَة ، الحَّيِ ِ اللّٰه ِ َكنِيسَة أْي

عَظِيمٌ: ٌ سِرّ ِ اللّٰه
، بَشَرِّيٍ َجسَدٍ فِي َ َظهَر ُ اللّٰه

لِبِرِّهِ، وُح ُّ الر شَهِدَ
مَلَائِكَةٌ، ُ رَأتْه

عُوِب، الّشُ بَيْنَ ِ بِه َ بُشِّر

خَاّصة. ِخدمَاٍت فِي المُعَيّنَاِت ُ النّسَاء أْو الّشيُوِخ، ُ نسَاء المقصود ربّمَا النّسَاء ٣:١١*
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بِهِ، ُ العَالَم آمََن
َمجدٍ. فِي مَاءِ الّسَ إلَى وَرُفَِع

ائِفِين َّ الز المُعَلِّمِينَ مَِن ٌ َتحْذِير
الإيمَاِن، عَِن قَومٌ َسيَتَخَلَّى ِ الأزمِنَة ِ أوَاِخر فِي ُ ه َّ إن بِوُُضوٍح القُدُُس وُح ُّ الر يَقُوُل أشخَاٌص١٤ يَنْشُرُهَا ٢ يرَةٌ، شِرِّ أروَاٌح مَصدَرُهَا َ وَتَعَالِيم ِلَةً، ّ مَُضل أروَاحًا وََسيَتْبَعُونَ
أتبَاعِهِْم، عَلَى وَاَج َّ الز َسيَُحرِّمُونَ ٣ احتَرَقَْت! قَدِ َضمَائِرَهُْم وَكَأّنَ مُنَافِقُونَ، ٌ كَذَبَة
يَن. ِ َشاكِر الحَّقِ وَعَارِفُو المُؤمِنُونَ يَتَنَاوَلَهَا لـِكَي ُ اللّٰه خَلَقَهَا أْطعِمَةٍ عَْن بِالاْمتِنَاِع وَيَْأمُرُونَهُْم
كْرِ. الّشُ مََع يُقبََل أْن بَْل شَيءٌ، ُ مِنْه يُرفََض أْن يَنْبَغِي وَلَا َصاِلحٌ، ُ اللّٰه ُ خَلَقَه مَا فَكُّلُ ٤

لَاةِ. وَبِالّصَ ِ اللّٰه ِ بِكَلِمَة ُس يُقَّدَ ُ ه َّ لِأن ٥

يَسُوع لِلمَِسيِح ًا َصاِلح خَادِمًا ُكْن
أيًْضا وََستُثبُِت يَسُوعَ. لِلمَِسيِح ًا َصاِلح خَادِمًا تَكُونُ لِلإخوَةِ، الُأمُورَ ِ هَذِه نَت َّ بَي فَإْن ٦
ارفُِض لـَِكِن ٧ عَلَْيهَا. نَشَأَت َّتِي ال ِ اِلحَة الّصَ عَالِيِم َّ وَالت الإيمَاِن َحقَائَِق بَعَت َّ ات ا َحّقً َك َّ أن
يِب درِ َّ ِلت فَل ٨ اللّٰهِ. ِ عِبَادَة عَلَى دَائِمًا ْب وَتَدَرَّ العَجَائِزِ، قَِصَص ُ تُشبِه َّتِي ال َ ة َّ ي نيَوِ الدُّ الخُرَافَاِت
فِي بِبَرَكَاٍت تَعِدُ هَا لِأّنَ وَجْهٍ، كُّلِ مِْن ٌ قِيمَة فَلَهَا ِ اللّٰه ُ عِبَادَة ا أمَّ َمحدُودَةٌ، ٌ قِيمَة الجَسَدِّيِ

أيًْضا. ِ َلَة وَالمُْستَْقب ِ َاضِرَة الح َيَاةِ الح
وََضعْنَا نَا َّ لِأن وَنُنَاِضُل نَتعَُب نَا َّ إن ١٠ كَامِلًا: قُبُولًا وَمُْستَِحّقٌ ِ بِالثِّقَة ٌ جَدِير قَوٌل وَهَذَا ٩
بِهِ. وَعَلِّْم بِهَذَا أْوِص ١١ المُؤمِنِينَ. ً ة وَخَاّصَ اِس، َّ الن جَمِيِع ُمخَلِِّص ، الحَّيِ ِ اللّٰه فِي رَجَاءَنَا
وَُسلُوكَِك بِكَلَامَِك لِلمُؤمِنِينَ ً قُدوَة ُكْن بَْل ا، ًّ َشاب َكونَِك بِسَبَِب أحَدٌ بَِك يَْستَهِْن لَا ١٢
تَْشِجيِع أجِْل مِْن اللّٰهِ، ِ كَلِمَة َ قِرَاءَة وَاِصْل آتِيَ، أْن وَإلَى ١٣ َحيَاتَِك. وَنَقَاءِ وَإيمَانَِك تَِك َّ وََمحَب
عِنْدَمَا ةٍ َّ ي نَبَوِ ٍ بِرَِسالَة لََك وُهِبَْت َّتِي ال َ ة َّ وِحي ُّ الر مَوهِبَتََك تُهمِْل وَلَا ١٤ وَتَعْلِيمِهِْم. المُؤمِنِينَ
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وَانهَمِْك الُأمُورِ، ِ لِهَذِه كَامِلًا اهتِمَامًا أْعِط ١٥ عَلَيَْك. أيدِيَهُْم ِ *الـَكنِيسَة ُشيُوُخ وََضَع
عَلَى وَدَاوِْم وَتَعْلِيمَِك. َيَاتَِك ِلح انتَبِه ١٦ اِس. َّ الن َمِيِع ِلج بَادِيًا مَُك تَقَّدُ يَكُونَ لـِكَي تَمَامًا، فِيهَا

يَْسمَعُونََك. وَالَّذِيَن نَْفسََك ُتخَلُِّص بِهَذَا َك َّ لِأن ذَلَِك،

ِين الآخَر مََع بِالتّعَامُِل ٺَتَعَلُّق تَعليمَاٌت
فَعَامِلْهُّنَ ُ العَجَائِز ا أمَّ ٢ كَإخوَةٍ. بَاَب الّشَ وَعَامِِل ُكَأٍب. انَصحه بَِل َشيخًا، خْ تُوَّبِ لَا بِالفِعِْل.١٥ َحرُومَاِت الم الأرَامَِل رَاِع ٣ َطهَارَةٍ. بِكُّلِ كَأَخوَاٍت اِت َّ اب وَالّشَ هَاٍت، كَُأمَّ
يمَانِهِْم إ َ مُمَارََسة لًا أّوَ مُوا َّ يَتَعَل أْن هَؤُلَاءِ فَعَلَى وَأْحفَادٌ، ٌ أبْنَاء ٍ لِأرمَلَة كَانَ إْن لـَِكْن ٤
وَهَذَا َّوهُْم. َب ر الَّذِيَن أجْدَادِهِمُ أْو وَالِدِيهِْم فَْضَل ونَ يَرُدُّ بِهَذَا فَهُْم بِعَائِلَاتِهِْم. بِالاهْتِمَاِم

للّٰهِ. مُْرٍض
عَلَى وَتُواظُِب ، ّبِ َّ الر فِي رَجَاءَهَا تََضُع بِهَا، يَعْتَنِي مَْن لَهَا لَيَْس َّتِي ال ُ ة َّ الحَقِيقِي ُ فَالأْرمَلَة ٥
مََع ٌ مَيِّتَة ِ الحَقيقَة فِي فَهَِي اتِهَا، َلَذَّ ِم ل َتحيَا َّتِي ال ُ الأْرمَلَة ا أمَّ ٦ نَهَارَ. لَيَل لَوَاِت وَالّصَ ِ الأْدعِيَة
كَانَ إْن لـَِكْن ٨ عَلَيْهِ. يَنْتَقِدُهُّنَ مَا أحَدٌ َيجِدَ لَا لـِكَي الُأمُورِ ِ بِهَذِه فَأْوِص ٧ ةٌ! َّ َحي هَا أّنَ
المُؤمِِن! غَيْرِ مِْن أسوَُأ هَذَا وَمِثُْل لِلإيمَاِن. َ ر َّ تَنَك فَقَْد عَائِلَتَهُ، ً ة خَاّصَ بَاءَهُ، أقْرِ يَعُوُل لَا أحَدٌ
كَانَْت إْن أوَ عَامًا، ِستِّينَ مِْن أقَّلَ عُمرُهَا كَانَ إْن الأرَامِِل ِ قَائِمَة فِي ً اْمرأة تُدرِِج لَا ٩
اِلحَةِ، الّصَ بِأعْمَالِهَا ً مَعرُوفَة تَكُونَ أْن يَنْبَغِي َكمَا ١٠ آخَرَ. رَجُلًا َجْت وَتَزَّوَ يَومًا قَْت َّ تَطَل قَْد
الَّذِيَن ُ وَمُسَاعَدَة ِسينَ، المُقَّدَ المُؤمِنِينَ أقْدَاِم وَغَسُل يَافَةِ، الّضِ وَُحسُن أبنَائِهَا، ُ ِيَة ب تَرْ فِيهَا بِمَا
الأرَامِِل إدرَاَج فَارفُْض ١١ اِلحَةِ. الّصَ الأعْمَاِل أنْوَاِع لِكُّلِ نَْفسِهَا ِيُس وَتَكْر ِضيٍق، فِي
ِ ِخْدمَة عَلَى ً ِيَة ثَان وَاَج َّ الز لَْن َسيُفَّضِ لِلمَِسيِح، ِيسَهُّنَ تَكْر شَهَوَاتُهُّنَ غَلَبَْت مَتَى ُ ه َّ لِأن اِت، َّ اب الّشَ

بشعب وَالَاهتمَام الـكنيسة لِقيَادة اختيَارُهُْم ُّ يَتم الَّذِيَن الرِّجَال من مَجْمُوعَة شيوخ ٤:١٤*
أفسس ،٢٠:٢٨ ُّسل الر أعْمَال ْ انْظُر «رعَاة.» و «مشرفونَ» أيًْضا ويُْدعَونَ . ّبِ َّ الر

٩. ،١:٧ تيطس ،٤:١١
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ذَلَِك، عَْن وَفَضلًا ١٣ َل. الأّوَ عَْهدَهُّنَ َكسَرنَ هُّنَ لِأّنَ ِ لِلإدَانَة ً عُرَضة وََسيَكُّنَ ١٢ المَِسيِح.
َكسُولَاٍت يُصبِحَن وَلَْن بَيٍْت. إلَى بَيٍْت مِْن َع سَّكُ َّ وَالت الـَكسَِل َ عَادَة يَْكتَِسبنَ هُّنَ فَإّنَ
لِهَذَا ١٤ الفَارِِغ! وَالكَلَاِم ِيَن، الآخَر ُأمُورِ فِي ِل دَخُّ َّ وَالت ِ َّمِيمَة بِالن أيًْضا َسيَبْدَأنَ بَْل فَحَْسُب،
ِمَْن ل يَكُونُ فَلَا ، بُيُوتَهُّنَ يُدَبِّرنَ وَأْن أبْنَاءً، َبِّينَ يُر وَأْن جَن، يَتَزَّوَ أْن اِت َّ اب الّشَ لِلأرَامِِل يدُ ُأرِ

انتِقَادِنَا. فِي عُذرٌ يُقَاوِمُونَنَا
ٍ ِمُؤمِنَة ل كَانَْت فَإذَا ١٦ بْلِيَس. إ لِيَتْبَعَن انحَرَفَن قَدِ الأرَامِِل بَعَْض لِأّنَ هَذَا أقُوُل ١٥
تَْستَطِيُع حينّئِذٍ الـكَنِيسَةِ. عَلَى عِبئًا يَكُّنَ فَلَا ، تُسَاعِدَهُّنَ أْن عَلَْيهَا عَائِلَتِهَا، فِي أرَامُِل

اِت. َّ الحَقِيقِي الأرَامَِل تُسَاعِدَ أْن ُ الـَكنِيسَة

يُوخ الّشُ ِبخُُصوِص تَعليمَاٌت
عَلَى بِالحُُصوِل جَدِيرُونَ فَهُْم َحسٍَن، بِشَكٍل َ الـكَنِيسَة يَقُودُونَ *الَّذِيَن يُوُخ الّشُ ا أمَّ ١٧
ثَوْرًا تُكَمِّْم «لَا يَقُوُل: َاُب فَالكِت ١٨ علِيِم. َّ وَالت الوَعِظ فِي المُنشَغِلِينَ ً ة خَاّصَ مَُضاعَفَةٍ، مُكَافَأةٍ

‡ لَهُ.» َحٌق العَامِِل ُ «ُأجرَة أيًْضا: يَقُوُل †وَ القَْمَح.» يَْدرُُس َ وَهُو
الَّذِيَن ا أمَّ ٢٠ ثَلَاثَةٍ. أْو بِشَاهِدَيِن يُدعَْم لَْم مَا يوِخ الّشُ أحَدِ ِضّدَ اّتِهَامًا تَْقبَِل لَا ١٩
َ ُأنَاِشدُك ٢١ ةُ. َّ البَقِي َيخَاَف لـِكَي كُلِّهَا، ِ الـكَنِيسَة أمَامَ خْهُْم َّبِ فَو بِاستِمرَاٍر، َ ة َّ الخَطِي ُمَارِسونَ ي
َ تُصدِر أْن دُونَ علِيمَاِت َّ الت ِ هَذِه تُرَاِعيَ أْن يَن ُختَارِ الم ِ وَالمَلَائِكَة يَسُوعَ وَالمَِسيِح ِ اللّٰه أمَامَ
عَ ٺَتَسَرَّ لَا أْن عَلَى احرِْص ٢٢ وَآخَرَ. َشخٍْص بَيْنَ تَمييزٍ دُوِن وَمِْن أحَدٍ، عَلَى ً مُْسبَقَة أحكَامًا

بشعب وَالَاهتمَام الـكنيسة لِقيَادة اختيَارُهُْم ُّ يَتم الَّذِيَن الرِّجَال من مَجْمُوعَة شيوخ ٥:١٧*
أفسس ،٢٠:٢٨ ُّسل الر أعْمَال ْ انْظُر «رعَاة.» و «مشرفونَ» أيًْضا ويُْدعَونَ . ّبِ َّ الر

٩. ،١:٧ تيطس ،٤:١١
.٢٥:٤ التثنية َاب كت من القمح … تكمم لَا ٥:١٨†

.١٠:٧ لُوقَا بشَارة من له … أجرة ٥:١٨‡
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بَِل ِيَن، الآخَر َخطَايَا فِي تَْشتَرِْك وَلَا . ّبِ َّ الر ِ ِخْدمَة فِي ِ لإطلَاقِه أحَدٍ عَلَى يَدِكَ وَْضِع فِي
دَائِمًا. ا ًّ نَقِي نَْفسََك احفَْظ

مَعِدَتَِك أجِْل مِْن بيذِ َّ الن بَعَْض استَخْدِْم بَِل بَعْدُ، فِيمَا ُ وَحْدَه المَاءِ بِشُرِب تَْكتَِف لَا ٢٣
المُتَكَرِّرَةِ. وَاْعتِلَالَاتَِك

فَخَطَايَاهُْم بَعْضُهُْم ا وَأمَّ ُحَاكَمَةِ. الم إلَى تَْسبِقُهُْم وَِهيَ تَمَامًا، ٌ وَاِضحَة اِس َّ الن بَعُْض َخطَايَا ٢٤
إلَى َتخْفَى لَْن ِ الوَاِضحَة ُ غَيْر ى َّ َحت لـَِكْن أيًْضا، تَمَامًا ٌ وَاِضحَة ُ اِلحَة الّصَ وَالأعْمَاُل ٢٥ بِهِْم! َلَْحُق ت

الأبَدِ.

بِالعَبِيد ٺَتَعَلُّق تَعليمَاٌت
وَهَكَذَا احتِرَاٍم. بِكُّلِ أسيَادَهُْم يُعَامِلُوا أْن المؤمِنِينَ غَيْرِ ِ ُسلطَة َتحَْت العَبِيدِ عَلَى مُؤمِنِينَ،١٦ أسيَادٍ لَدَى يَعْمَلُونَ الَّذِيَن العَبِيدُ ا أمَّ ٢ انتِقَادٍ. أّيَ وَتَعْلِيمَنَا ِ اللّٰه اسْمَ ُيجَنِّبُونَ
َيخْدِمُوهُْم أْن يَنْبَغِي بَْل إْخوَتُهُْم. فَهُْم ذَلَِك، مِْن أقَّلَ احتِرَامًا لَهُمُ يُظهِرُوا أْن يَنْبَغِي فَلَا

مِْنهُْم. بِينَ َمحبُو مُؤمِنِينَ عَلَى تَعُودُ عَمَلِهِْم َ فَائِدَة لِأّنَ أفَْضَل، َنحوٍ عَلَى

الحَقِيقِّي وَالغِنَى ائُِف َّ الز ُ علِيم َّ الت
ِخلَاَف َشيْئًا ُ يُعَلِّم أحَدٌ كَانَ إْن ا أمَّ ٣ الُأمُورِ. ِ هَذِه عَمَِل عَلَى وََشجِّعهُْم المُؤمِنِينَ ِ عَلِّم
اللّٰهِ. تَْقوَى مََع المُنسَِجِم علِيِم َّ وَبِالت المَِسيِح، يَسُوعَ ِنَا ّ َب لِر ِ يمَة القَوِ عَالِيِم َّ بِالت ُ َلْتَزِم ي لَا ُ ه َّ فَإن ذَلَِك،
وَالمُشَاجَرَاِت ُجَادَلَاِت الم بِمَرَِض مَُصاٌب َ وَهُو َشيْئًا، ُ يَْفقَه وَلَا يَاءِ بِالـِكبرِ مُنتَفٌِخ َ هُو بَْل ٤
تَنْشَُأ وهَكَذَا ٥ دِيئَةُ. َّ الر نُونُ وَالّظُ ُ وَالافْتِرَاء وَالخَِصامُ الحَسَدُ ُ يَبْرُز مِْنهَا َّتِي ال ةِ، َّ الكَلَامِي
ٌ وَِسيلَة ِ اللّٰه َ ِخْدمَة أّنَ ونَ ُّ يَظُن الحَّقِ. مَِن وَخَالُونَ الذِّهِن فَاِسدُو أشخَاٌص يُثِيرُهَا مُنَازَعَاٌت

رَاءِ. َّ لِلث
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لَْم َيَاةِ، الح إلَى دَخَلْنَا فَحـِينَ ٧ عَظِيمَةٌ. ٌ ثَروَة هَا فَإّنَ بِالقَنَاعَةِ، ً بَة مَصُحو ِ اللّٰه ُ ِخْدمَة ا أمَّ ٦
َ ر َّ تَوَف فَإْن ٨ أيًْضا. بِشَيءٍ مِْنهَا َنخرَُج أْن نَْستَطِيُع لَا نَا َّ أن ُ نُدرِك لِهَذَا شَيءٍ، أّيُ مَعَنَا يَكُْن
إغوَاءٍ فِي فَيَقَعُونَ رَاءِ َّ الث فِي يَرْغَبُونَ الَّذِيَن ا أمَّ ٩ بِذَلَِك. قَانِعِينَ لِنَكُْن َلبَُس، وَالم عَامُ الّطَ لَنَا
الخَرَاِب إلَى اِس َّ بِالن تَْقذَِف أْن ِ هَذِه َشأِن وَمِْن ةِ. ارَّ الّضَ ةِ َّ الغَبِي هَوَاِت َّ الش مَِن وََكثِيرٍ ٍّ وَفَخ
انسَاقُوا المَاِل، عَلَى بَعْضِهِْم ِ لَهفَة فَفِي رِّ. َّ الش أنْوَاِع كُّلِ جَذرُ ِهيَ المَاِل ُ ة َّ فَمََحب ١٠ وَالهَلَاِك.

َكثِيرَةً. مََصائَِب أنْفُسِهِْم عَلَى وَجَلَبُوا الإيمَاِن، عَِن بَعِيدًا

أِخيرَة وََصايَا
وَالإيمَاِن ِ اللّٰه ِ وَِخْدمَة ِّ البِر إلَى وَاْسَع هُ، َّ كُل هَذَا ْب َّ فَتََجن اللّٰهِ، رَجَُل يَا أنَْت ا أمَّ ١١
ْ وَفُز الإيمَانُ، بُهَا َّ يَتَطَل َّتِي ال ِ بِيلَة َّ الن المُبَارَاةِ فِي نَِضالََك وَاِصْل ١٢ ُّطِف. وَالل برِ وَالّصَ ةِ َّ َحَب وَالم
يَن. َكثِيرِ شُهُودٍ أمَامَ نَبِيلًا اعتِرَافًا يمَانَِك بِإ اعتَرَفَت عِنْدَمَا إلَْيهَا دُعِيَت َّتِي ال ِ ة َّ الأبَدِي َيَاةِ بِالح
الَّذِي يَسُوعَ المَِسيِح وَأمَامَ ، حَيٍّ لِكُّلِ َيَاةِ الح ُ مَصدَر َ هُو الَّذِي ِ اللّٰه أمَامَ أوِصيَك ١٣
بِلَا فَتَبْقَى بِه، أوَصيتَُك مَا تُطِيَع بِأْن ١٤ ِيلَاُطَس، ب بُنطيُوَس أمَامَ َحسَنًا اعتِرَافًا اعتَرََف
المُنَاِسِب. الوَقِْت فِي ُ اللّٰه ُ َسيُبَيِّنُه الَّذِي ١٥ المَِسيِح، يَسُوعَ ِنَا ّ َب ر ُظهُورِ ى َّ َحت ٍ مَلَامَة أْو عَيٍْب
ُ لَه ١٦ يَسُودُ. مَْن كُّلِ عَلَى ّبُ َّ وَالَر يَمْلُُك، مَْن كُّلِ عَلَى َلُِك الم وَالوَِحيدُ، ُ المُبَارَك ُ يِّد الّسَ َ وَهُو
ُ لَه بَشَرٌ. ُ يَرَاه أْن يَْقدِْر أْو ُ يَرَه لَْم مِنْهُ. يُدنَى لَا نُوٍر فِي اِكُن الّسَ َ وَهُو الفَنَاءِ. ُ عَدَم ُ وَحْدَه

آمِين. ةُ. َّ الأبَدِي ُ ة َّ وَالقُو ُ الـكَرَامَة
يُعَلِّقُوا لَا بِأْن وَانَصحهُْم رُوا. َّ يَتَكَب لَا أْن العَالَِم، هَذَا مَقَايِيِس ِبحَسَِب َ الأغنِيَاء أْوِص ١٧
يُزَوِّدُنَا الَّذِي ِ اللّٰه عَلَى رَجَاءَهُْم يََضعُوا أْن بَْل بِهِ، الوُثُوُق ُمِْكُن ي لَا إْذ بِالمَاِل. رَجَاءَهُْم
الأعْمَاِل فِي َ أغنِيَاء َصاِلحـِينَ، يَكُونُوا أْن أْوصِهِْم ١٨ عِنَا. ُّ تَمَت أجِْل مِْن بِسَخَاءٍ شَيءٍ بِكُّلِ
لِأنْفُسِهِْم ِخرُونَ يَّدَ بِهَذَا فَهُْم ١٩ لَدَيهِْم. مَا ِيَن الآخَر يُقَاِسمُوا أْن مُْستَعِّدِيَن كُرَمَاءَ، اِلحَةِ، الّصَ

ةَ. َّ الحَقِيقِي َ َيَاة الح يَنَالُوا لـِكَي لِلمُْستَْقبَِل، مَتِينًا أَساًسا يَْصلُُح ا ًّ ي سَمَاوِ َكنزًا
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افِهَ، َّ الت نيَوِّيَ الدُّ الكَلَامَ ِب َّ وََتجَن عَلَْيهَا، ِنَت ُم ائت َّتِي ال َ الوَدِيعَة احرُِس تِيمُوثَاوُُس، يَا ٢٠
عَى ادَّ وَقَدِ ٢١ كَذَلَِك. لَيْسَْت وَِهيَ «مَعْرِفَةً» بَعْضُهُْم يُسَمِّيهَا َّتِي ال ِ المُعَارَِضة وَالمُعتَقَدَاِت

الإيمَاِن. يِق َطرِ عَْن فَتَاهُوا المَعْرِفَةَ، ِ هَذِه قَومٌ
مَعَكُْم. ِ اللّٰه ُ نِعْمَة لِتَكُْن
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