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ساَلُة اأُلوَلى إَلى ِتيُموثاُوس الرِّ

ِمْن ُبولَُس الَّذي ُهَو َرُسوٌل لِلَمِسيِح َيُسوَع بِ�أمِر 1 
اهلِل ُمَخلِِّصن�، َواأمِر الَمِسيِح َيُسوَع َرج�ئِن�. 2اإلَى 
يم�ِن: لَِيُكْن لََك نِعَمٌة  أِصيِل ِفي ال�إ تِيُموث�ُوَس، ابِنَي ال�
َيُسوَع،  الَمِسيِح  َوِمَن  ال�آِب،  اهلِل  ِمَن  َوَسلاٌم  َوَرحَمٌة 

َربِّن�.

عاِليِم الّزاِئَفة َتحِذْيراٌت ِمَن التَّ
3اأِريُدَك اأْن َتبَقى ِفي اأَفُسَس، َكم� َسَبَق اأْن َطَلبُت 

ه�ً اإلَى َمكُدونِيََّة. َف�أن� اُأِريُدَك اأْن  ِمنَك ِحيَن كُنَت ُمَتَوجِّ
َيَتَوقَُّفوا َعْن نَشِر َعق�ئَِد خ�ِطَئٍة.  اأْن  ُمَعيَِّنيَن  َت�أُْمَر اُأن�س�ً 
ل�  نََسٍب  َوَسلاِسِل  لُِخراف�ٍت  َينَتِبهوا  ل�  بِ�أْن  4َوُمْرُهْم 

ُز الُمش�َجراِت، ل� ُخَطَط اهلِل الَِّتي  َتنَتِهي. َفَهِذِه اُأُموٌر تَُعزِّ
يم�ِن. 5َوَهَدُف َهِذِه الَوِصيَِّة ُهَو التَّشِجيُع  بِ�ل�إ ُق  َتَتَحقَّ
َوَضِميٍر ص�لٍِح،   ، نَِقيٍّ َقلٍب  ِمْن  النّ�بَِعِة  الَمَحبَِّة  َعَلى 

َواإيم�ٍن ُمخِلٍص.
ُأُموِر ال�أس�ِسيَِّة،  6َفَقِد انَحَرَف َبعُضُهْم َعْن َهِذِه ال�

اأْن  ُيِريُدوَن  7َوُهْم  الف�ِرَغِة.  ال�أح�ِديِث  اإلَى  َوالَتَفُتوا 
ِريَعِة ُدوَن اأْن َيفَهُموا م� َيُقولُونَُه اأْو م�  َيُكونُوا ُمَعلِِّميَن لِلشَّ
ِريَعَة ص�لَِحٌة اإْن  ُيَؤكُِّدونَُه بِِثَقٍة! 8اأّم� نَحُن َفَنعِرُف اأنَّ الشَّ
ِريَعَة  ك�َن اأَحٌد ُيَطبُِّقه� بَِطِريَقٍة َصِحيَحٍة، 9ع�لِم�ً اأنَّ الشَّ
ِديَن َوَغيَر  ل� َتسَتهِدُف الّص�لِِحيَن، َبِل الُعص�َة َوالُمَتَمرِّ
نَيِويِّيَن، َوَقَتَلَة اآب�ئِِهْم  أتِقي�ِء َوالُخط�َة، َوالنَِّجِسيَن َوالدُّ ال�
الَقَتَلِة، 10َوالُمنَحلِّْيَن ِجنِسّي�ً،  ه�تِِهْم، َوَجِميَع  اُأمَّ َوَقَتَلَة 
ْيَن ِجنِسّي�ً، َوتُّج�َر الَعِبيِد، َوالَكّذابِيَن َوش�ِهدي  َوالّش�ذِّ
حيَح 11الَِّذي َينَسِجُم  وِر، َوكُلَّ َمْن ُيق�ِوُم التَّعِليَم الصَّ الزُّ
َوالَِّتي  الُمب�َرِك،  اهلِل  ِمَن  آتَِيِة  ال� الَمِجيَدِة  الِبش�َرِة  َمَع 

اسَت�أَْمَنِني اهلُل َعَليه�.

ُشكٌر هلِل َعَلى َرحَمِته
َُّه  أن 12َواأن� اأشُكُر الَمِسيَح َيُسوَع َربَّن�، الَِّذي َقّوانِي، لِ�

اعَتَبَرنِي اأِمين�ً َوَعيََّنِني لِِخدَمِتِه. 13اأكَرَمِني بَِهذا َمَع اأنَِّني 
ف�ً  ُمَجدِّ اهلِل. كُنُت  َقدرِ  ِمْن  اأنَتِقُص  َمَضى  ِفيم�  كُنُت 
َوُمضَطِهداً َوَعِنيف�ً. َغيَر اأنِّي ُرِحمُت، َحيُث اأنِّي َفَعْلُت 
م� َفَعْلُت َعْن َعَدِم اإيم�ٍن َوَعْن َجهٍل. 14لَِكنَّ نِعَمَة َربِّن� 
يم�ِن َوالَمَحبَِّة الَّلَذْيِن ِفي الَمِسيِح َيُسوَع. ف�َضْت َمَع ال�إ

ك�ِملاً:  قُُبول�ً  َوَيسَتِحقُّ  بِ�لثَِّقِة  َجِديٌر  َقوٌل  15َهذا 

الُخط�َة،  لُِيَخلَِّص  ع�لََمن�  َيُسوُع  الَمِسيُح  َدَخَل  لََقْد 
لَِكي  َبِب:  السَّ لَِهذا  ُرِحمُت  16لَِكنَِّني  اأسَواُأُهْم!  َواأن� 
ُيَبيَِّن الَمِسيُح َيُسوُع، ب�سِتخداِمِه لِي اأن� اأسَواأ الُخط�ِة، 
ك�ِمَل َصبِرِه. َوُهَو َيضِرُب بِي َمَثلاً لِلَِّذيَن َسُيؤِمُنوَن بِِه 
رَمِديِّ أ  أَبِديََّة. 17َفِللَمِلِك السَّ لَِين�لُوا الَحي�َة ال� ُمسَتقَبلاً 
َوالَمجُد  الَكراَمُة  الَوِحيِد  لَِه  لِلاإ الَمنُظوِر،  َوَغيِر  الخ�لِِد 

آبِِديَن. اآِمين. اإلَى اأَبِد ال�
18اإنِّي اأسَتوِدُعَك َهِذِه الَوِصيََّة، ي� ابِني تِيُموث�ُوَس. 

س�بِق�ً.  ِقيَلْت  الَِّتي  النََّبِويَِّة  الرَّس�ئِِل  َمَع  َتنَسِجُم  َوِهَي 
الَحَسَنَة،  الُمح�َرَبَة  بِه�  اإيّ�ه� لَِكي تُح�ِرَب  اأسَتوِدُعَك 
َعِن  َتَخلَّوا  َمْن  َفُهن�َك  الّص�لِِح.  ِميِر  َوالضَّ يم�ِن  19بِ�ل�إ

20َوِمْن  اإيم�نِِهْم.  َسِفيَنُة  َفَتَحطََّمْت  الّص�لِِح،  ِميِر  الضَّ
يط�ِن، ب  َهُؤل�ِء ِهِمن�ُيُس َواإسَكنَدُر اللَّذاِن اأسَلمُتُهم� لِلشَّ

لَِكي َيَتَعلَّم� َدرس�ً ِفي َعَدِم اإه�نَِة اهلِل.

أزلي، ال�أبدي، اأي الّذي ليس له بداية ول�  أ 17:1 السرمدي. ال�

نه�ية.
المقصود هو  اأن يكون  ب 20:1 أسَلمتهما للشيطان. يمكن 

أمر الّذي يحرمهم� من الحم�ية الّتي  الحرم�ن من شركة المؤمنين، ال�
يوفره� اهلل للكنيسة، وذلك على سبيل الت�أديب، لكي يرجع� طلب�ً 

لحم�ية الرب. انظر 1 كورنثوس 5:5.
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ساء جاِل َوالنِّ َقواِنيٌن ِللرِّ

ُموا 2  تَُقدِّ اأْن  َعَلى  اأُحثُُّكْم  َشيٍء،  كُلِّ  َوَقبَل  ل�ً  اأوَّ
كِر ِمْن اأجِل  هلِل اأدِعَيًة َوَصَلواٍت َوِطْلب�ٍت َمَع الشُّ
َجِميِع النّ�ِس. 2َواذكُُروا َعَلى َوجِه الُخُصوِص الُحكّ�َم 
لَطِة. َصلُّوا اأْن نَحي� َحي�َة ُهُدوٍء َوَسلاٍم،  َواأصح�َب السُّ
َوُمرٍض  ص�لٌِح  3َفَهذا  َواإكراِمِه.  اهلِل  بِِعب�َدِة  َمملوَءًة 
اإلَى  النّ�ِس  َجِميُع  َي�أْتَِي  اأْن  ُيريُد  4الَّذي  ُمَخلِِّصن�،  هلِل 

. لُوا اإلَى َمعِرَفِة الَحقِّ الَخلاِص، َواأْن َيَتَوصَّ
ُهَو  واِحٌد  َوالنّ�ِس  اهلِل  َبيَن  َوالَوِسيُط  واِحٌد،  5اهلُل 

أجِل  نس�ُن َيُسوَع الَمِسيِح. 6َوَقْد َبَذَل نَفَسُه ِفدَيًة لِ� ال�إ
م�ً َشه�َدًة َعْن َمَحبَِّة اهلِل ِفي  َخط�ي� َجِميِع النّ�ِس، ُمَقدِّ
راً َوَرُسول�ً ِمْن اأجِل  الَوقِت الُمن�ِسِب. 7َوَقْد ُعيِّنُت ُمَبشِّ
ه�َدِة. َكلاِمي َهذا ص�ِدٌق َول� َكِذَب ِفيِه.  نَشِر َهِذِه الشَّ

يم�ِن َوالَحقِّ لَِغيِر الَيُهوِد. َكم� ُعيِّنُت ُمَعلِّم�ً لِلاإ

ساء جاِل َوللنِّ تعليماٌت ِللرِّ
8َف�أن� اُأِريُد اأْن ُيَصلَِّي الرِّج�ُل ِفي كُلِّ َمك�ٍن، راِفِعيَن 

اأي�ِدي ط�ِهَرًة هلِل، ُدوَن َغَضٍب اأْو ِجداٍل. 9َكَذلَِك اُأِريُد 
َتَتَزيََّن النِّس�ُء بِِثي�ٍب ل�ئَِقٍة، بَِتواُضٍع َوَضبِط نَفٍس.  اأْن 
ِفيِه،  الُمب�لَِغ  عِر  الشَّ بَِتصِفيِف  َينَشِغْلَن  اأْن  َينَبِغي  َول� 
َينَبِغي  اأِو الَملابِِس الغ�لَِيِة، 10َبْل  اأِو الَّلاآلِِئ  َهِب،  َوالذَّ
اأْن َيَتَزيَّنَّ بِ�ل�أعم�ِل الّص�لَِحِة، َكم� َيِليُق بِِنس�ٍء ُيج�ِهْرَن 

بَِمه�َبِة اهلِل.
11فَعَلى الَمراأِة اأْن َتَتَعلََّم بُِهُدوٍء َوِفي ُخُضوٍع ت�مٍّ. 

12ل� اأسَمُح لِلَمراأِة بِ�أْن تَُعلَِّم الرَُّجَل اأْو اأْن َتُكوَن ص�ِحَبَة 

أنَّ  لَطِة، َبْل َينَبغي اأْن َتُكوَن ه�ِدئًَة. 13اأقُوُل َهذا لِ� السُّ
َيُكْن  14َولَْم  َبعَدُه.  َحّواُء  َوُشكَِّلْت  ل�ً،  اأوَّ ُشكَِّل  اآَدَم 
اآَدُم ُهَو الَِّذي احِتيَل َعَليِه، َبِل الَمراأُة ِهَي الَِّتي احِتيَل 
َسَتخلُُص  الَمراأَة  15لَِكنَّ  الَخِطيَِّة.  ِفي  َفَوَقَعْت  َعَليه� أ 
يم�ِن َوالَمَحبَِّة  بِِول�َدِة ال�أطف�ِل، َوَذلَِك اإْن َثَبتَن ِفي ال�إ

َوالَقداَسِة َمَع الَعقِل الُمتَِّزِن.

أ 14:2 َوَلْم يكن . . . احتيل عليها. اإش�رة اإلى م� حدث عندم� 

اأغرى اإبليس حّواء بمعصية اهلل، ثم اأغرت حّواء اآدم. انظر كت�ب 
التكوين 1:3–13.

القاَدُة ِفي الَكِنيَسة

َهذا َقوٌل َجِديٌر بِ�لثَِّقِة: اإْن ك�َن اأَحٌد َيرَغُب بِ�أْن 3 
2لَِكْن  نَِبيَلٌة.  َهِذِه  َرغَبَتُه  َف�إنَّ  ُمشِرف�ً، ب  َيُكوَن 
يخُ ج َحي�ًة ل� تُعِطي َمج�ل�ً لِِلانِتق�ِد،  َينَبغي اأْن َيحي� الشَّ
ج�ً ِمْن اأْكَثِر ِمِن اْمراأٍة واِحَدٍة، ُمعَتِدل�ً  َواأْن ل� َيكوَن ُمَتَزوِّ
لاً َوقُوراً َوِمضي�ف�ً. َول� ُبدَّ اأْن َيُكوَن ُمَعلِّم�ً َقِديراً.  ُمَتَعقِّ
3َول� َينَبغي اأْن َيُكوَن ُمولَع�ً بِ�لَخمِر اأْو َمّي�ل�ً اإلَى الُعنِف، 

َبْل لَِطيف�ً َوُمس�لِم�ً َوَغيَر ُمِحبٍّ لِلم�ِل. 4َوَينَبغي اأْن ُيِديَر 
لَُه ِفي  اأبن�ُؤُه خ�ِضِعيَن  َيُكوَن  َواأْن  َبيِتِه َحَسن�ً،  ُشؤوَن 
ْن ك�َن اأَحٌد َيجَهُل َكيَف ُيِديُر َبيَتُه،  احِتراٍم ك�ِمٍل. 5َف�إ
َكيَف نََتَوقَُّع ِمنُه اأْن َيرَعى َكِنيَسَة اهلِل؟ 6َكَذلَِك ل� َيْنَبِغي 
يم�ِن، لَِئّلا َينَتِفَخ بِ�لِكبِري�ِء َفَيَقُع  اأْن َيُكوَن َحِديث�ً ِفي ال�إ
َعليِه الُحكُم الَِّذي َوَقَع َعَلى اإبِليَس. 7َكم� َينَبغي اأْن 
َيجِلَب  لَِئّلا  الُمؤِمِنيَن،  َغيِر  ِعنَد  َحَسَنٍة  بُِسمَعٍة  َيَتَمتََّع 

الِ�نِتق�َد َعَلى نَفِسِه َوَيَقَع ِفي َفخِّ اإبِليَس.

الُخّداُم ِفي الَكِنيَسة
ِفي  الُمَعيَُّنوَن  الُخّداُم  َيُكوَن  اأْن  َينَبغي  8َكَذلَِك 

َوَكِلَمُتُهْم َجِديَرًة  بِ�لِ�حِتراِم،  ٍة َجِديِرْيَن  ِخْدم�ٍت خ�صَّ
رِب، اأْو ُمولَِعيَن  فراِط ِفي الشُّ بِ�لثَِّقِة، َغيَر َمّي�لِيَن اإلَى ال�إ
اإيم�نِن�  بَِحق�ئِِق  ِكيَن  ِريَفِة، 9ُمَتَمسِّ الشَّ َغيِر  بِ�لَمك�ِسِب 
. 10َكم� َينَبغي اأْن َيِتمَّ اخِتب�ُر َهُؤل�ِء  الَعِميَقِة بَِضِميٍر نَِقيٍّ
ذا لَْم َيُكْن ُهن�َك  ل�ً، َكم� ُهَو الح�ُل َمَع الُمشِرِفيَن. َف�إ اأوَّ

ِة. َم�أَخٌذ َعَليِهْم، َفْلَيخِدُموا ِفي ِخْدم�تِِهُم الخ�صَّ
َجِديراٍت  النِّس�ُء د  َتُكوَن  اأْن  َينَبغي  11َكَذلَِك 

بِ�لِ�حِتراِم. َفلا َينَبِغي اأْن َيُكنَّ نَّم�م�ٍت َوُمفَتِري�ٍت، َبْل 
ُمعَتِدل�ٍت َوَجِديراٍت بِ�لثَِّقِة ِفي كُلِّ َشيٍء.

َيُكونُوا ُمخِلِصيَن  اأْن  َفَينَبِغي  الُخّداُم  اُأولَِئَك  12اأّم� 

َوبِ�أهِل  بِ�ل�أطف�ِل  الِ�هِتم�ِم  َعَلى  َوق�ِدِريَن  لَِزوج�تِِهْم، 
َهذا  ِمْن  َحَسَنًة  ِخدَمًة  َيخِدُموَن  13َف�لَِّذيَن  َبيِتِهْم. 

ب 1:3 مشرف. اْسم اآخر للشيخ.

ج 2:3 شيخ. الّشيوخ مجموعة من الرِّج�ل الَّذين َيتمُّ اختي�ُرُهْم لِقي�دة 

. وُيدَعوَن اأيض�ً »مشرفوَن« و »رع�ة.«  الكنيسة َوال�هتم�م بشعب الرَّبِّ
انظر اأعم�ل الرُّسل 28:20، اأفسس 11:4، تيطس 7:1، 9.

د 11:3 الّنساء. ربّم� المقصود نس�ُء الّشُيوِخ، اأو النّس�ُء الُمَعّين�ِت 

ِفي ِخدم�ٍت خ�ّصة.
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النَّوِع َين�لُوَن َمنِزلًَة َحَسَنًة، َوثَِقًة ِفي اإيم�نِِهْم بِ�لَمِسيِح 
َيُسوَع.

ِسرُّ َحياِتنا
اأْن  اآُمُل  اأنِّي  ُرغَم  ُأُموُر  ال� َهِذِه  اإلَيَك  14اأكُتُب 

َمِجيِئي،  ِفي  رُت  َت�أخَّ اإذا  15لَِكْن  َسِريع�ً.  لُِرؤَيِتَك  اآتَِي 
َسُتعِلُمَك َهِذِه الرِّس�لَُة َكيَف َينَبِغي اأْن َيَتَصرََّف الُمؤِمُن 
الَحقِّ  َدع�َمِة   ، الَحيِّ اهلِل  َكِنيَسِة  اأْي  اهلِل،  َبيِت  ِفي 
، َف�إنَّ ِسرَّ َحي�تِن� ِفي ِعب�َدِة اهلِل  َوق�ِعَدتِِه. 16َوبِلا َشكٍّ

ِسرٌّ َعِظيٌم:

،    اهلُل َظَهَر ِفي َجَسٍد َبَشِريٍّ
ِه،    َشِهَد الرُّوُح لِِبرِّ

   َراأْتُه َملائَِكٌة،
ُعوِب، َر بِِه َبيَن الشُّ    ُبشِّ

   اآَمَن الع�لَُم بِِه،
م�ِء ِفي َمجٍد.    َوُرِفَع اإلَى السَّ

ِميَن الّزاِئِفين َتحِذيٌر ِمَن الُمَعلِّ

اأواِخِر 4  ِفي  اإنَُّه  بُِوُضوٍح  الُقُدُس  وُح  الرُّ َيُقوُل 
َوَسَيتَبُعوَن  يم�ِن،  ال�إ َعِن  َقوٌم  َسَيَتَخلَّى  أزِمَنِة  ال�
ْيَرٌة، 2َينُشُره�  اأرواح�ً ُمَضلَِّلًة، َوَتع�لِيَم َمصَدُره� اأرواٌح ِشرِّ
اأشخ�ٌص َكَذَبٌة ُمن�ِفُقوَن، َوَك�أنَّ َضم�ئَِرُهْم َقِد احَتَرَقْت! 
واَج َعَلى اأتب�ِعِهْم، َوَي�أُمُرونَُهْم بِ�لِ�مِتن�ِع  ُموَن الزَّ 3َسُيَحرِّ

َعْن اأطِعَمٍة َخَلَقه� اهلُل لَِكي َيَتن�َولَه� الُمؤِمُنوَن َوع�ِرفُو 
الَحقِّ ش�ِكِرْيَن. 4َفُكلُّ م� َخَلَقُه اهلُل ص�لٌِح، َول� َينَبغي 
َُّه  أن كِر. 5لِ� الشُّ َمَع  ُيقَبَل  اأْن  َبْل  ِمنُه َشيٌء،  ُيرَفَض  اأْن 

لاِة. ُس بَِكِلَمِة اهلِل َوبِ�لصَّ ُيَقدَّ

ُكْن خاِدمًا صاِلحًا ِللَمِسيِح َيُسوع
خ�ِدم�ً  َتُكوُن  خَوِة،  لِلاإ ُأُموَر  ال� َهِذِه  َبيَّنَت  ْن  6َف�إ

ص�لِح�ً لِلَمِسيِح َيُسوَع. َوَسُتثِبُت اأيض�ً اأنََّك َحّق�ً اتََّبعَت 
يم�ِن َوالتَّع�لِيِم الّص�لَِحِة الَِّتي نََش�أَْت َعَليه�.  َحق�ئَِق ال�إ
ِقَصَص  تُشِبُه  الَِّتي  نَيِويََّة  الدُّ الُخراف�ِت  ارفُِض  7لَِكِن 

8َفِللتَّدِريِب  اهلِل.  ِعب�َدِة  َعَلى  دائِم�ً  َوَتَدرَّْب  الَعج�ئِِز، 

الَجَسِديِّ ِقيَمٌة َمحُدوَدٌة، اأّم� ِعب�َدُة اهلِل َفَله� ِقيَمٌة ِمْن 
الح�ِضَرِة  الَحي�ِة  ِفي  بَِبَرك�ٍت  َتِعُد  َّه�  أن لِ� َوجٍه،  كُلِّ 

َوالُمسَتقَبَلِة اأيض�ً.
ك�ِملاً:  َقُبول�ً  َوُمسَتِحقٌّ  بِ�لثَِّقِة  َجِديٌر  َقوٌل  9َوَهذا 

 ، َّن� َوَضعن� َرج�َءن� ِفي اهلِل الَحيِّ أن 10اإنَّن� نَتَعُب َونُن�ِضُل لِ�

ًة الُمؤِمِنيَن. 11اأوِص بَِهذا  ُمَخلِِّص َجِميِع النّ�ِس، َوخ�صَّ
َوَعلِّْم بِِه. 12ل� َيسَتِهْن بَِك اأَحٌد بَِسَبِب َكونَِك ش�بّ�ً، 
َوَمَحبَِّتَك  َوُسلُوِكَك  بَِكلاِمَك  لِلُمؤِمِنيَن  قُدَوًة  كُْن  َبْل 
َواإيم�نَِك َونَق�ِء َحي�تَِك. 13َواإلَى اأْن اآتَِي، َواِصْل ِقراَءَة 
َكِلَمِة اهلِل، ِمْن اأجِل َتشِجيِع الُمؤِمِنيَن َوَتعِليِمِهْم. 14َول� 
نََبِويٍَّة  بِِرس�لٍَة  لََك  ُوِهَبْت  الَِّتي  الرُّوِحيََّة  َموِهَبَتَك  تُهِمْل 
َعَليَك. 15اأعِط  اأيِدَيُهْم  الَكِنيَسِة  ِعنَدم� َوَضَع ُشُيوخُ أ 
ُأُموِر، َوانَهِمْك ِفيه� َتم�م�ً، لَِكي  اهِتم�م�ً ك�ِملاً لَِهِذِه ال�
لَِحي�تَِك  16انَتِبه  النّ�ِس.  لَِجِميِع  ب�ِدي�ً  ُمَك  َتَقدُّ َيُكوَن 
تَُخلُِّص  بَِهذا  ََّك  أن لِ� َذلَِك،  َعَلى  َوداِوْم  َوَتعِليِمَك. 

نَفَسَك َوالَِّذيَن َيسَمُعونََك.

َتعليماٌت َتَتَعّلُق ِبالّتعامل َمَع اآلَخِرين

َوع�ِمِل 5  َك�أٍب.  انَصحُه  َبِل  َشيخ�ً،  تَُوبِّْخ  ل� 
َفع�ِملُهنَّ  الَعج�ئُِز  ّم�  2اأ خَوٍة.  َك�إ ب�َب  الشَّ
3راِع  َطه�َرٍة.  بُِكلِّ  َك�أَخواٍت  َوالّش�بّ�ِت  َك�ُأمَّه�ٍت، 
أرَمَلٍة اأبن�ٌء  أراِمَل الَمحُروم�ِت بِ�لِفعِل. 4لَِكْن اإْن ك�َن لِ� ال�
ل�ً ُمم�َرَسَة اإيم�نِِهْم  َواأحف�ٌد، َفَعَلى َهُؤل�ِء اأْن َيَتَعلَُّموا اأوَّ
وَن َفضَل َوالَِدْيِهْم اأْو  بِ�لِ�هِتم�ِم بِع�ئِلاتِِهْم. َفُهْم بَِهذا َيُردُّ

اأجداِدِهُم الَِّذيَن َربُّوُهْم. َوَهذا ُمرٍض هلِل.
َيعَتِني  َمْن  لَه�  لَيَس  الَِّتي  الَحِقيِقيَُّة  أرَمَلُة  5َف�ل�

أدِعَيِة  ال� َعَلى  َوتُواِظُب   ، الرَّبِّ ِفي  َرج�َءه�  َتَضُع  بِه�، 
أرَمَلُة الَِّتي َتحي� لَِمَلّذاتِه�،  َلواِت لَيَل نَه�ٍر. 6اأّم� ال� َوالصَّ
بَِهِذِه  7َف�أوِص  َحيٌَّة!  اأنَّه�  َمَع  َتٌة  َميِّ الَحقيَقِة  ِفي  َفِهَي 
ُأُموِر لَِكْي ل� َيِجَد اأَحٌد م� َينَتِقُدُهنَّ َعَليِه. 8لَِكْن اإْن  ال�
َتَنكََّر  َفَقْد  ًة ع�ئَِلَتُه،  اأقِرب�َءُه، خ�صَّ َيُعوُل  اأَحٌد ل�  ك�َن 

يم�ِن. َوِمثُل َهذا اأسَواُأ ِمْن َغيِر الُمؤِمِن! لِلاإ

لِقي�دة  اختي�ُرُهْم  َيتمُّ  الَّذين  الرِّج�ل  شيوخ. مجموعة من  أ 14:4 

. وُيدَعوَن اأيض�ً »مشرفوَن« و »رع�ة.«  الكنيسة َوال�هتم�م بشعب الرَّبِّ
انظر اأعم�ل الرُّسل 28:20، اأفسس 11:4، تيطس 7:1، 9.
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أراِمِل اإْن ك�َن ُعمُره�  9ل� تُدِرِج اْمراأًة ِفي ق�ئَِمِة ال�

َيوم�ً  َتَطلََّقْت  َقْد  ك�نَْت  اإْن  اأَو  ع�م�ً،  ِستِّْيَن  ِمْن  اأَقلَّ 
اآَخَر. 10َكم� َينَبغي اأْن َتُكوَن َمعُروَفًة  َجْت َرُجلاً  َوَتَزوَّ
َوُحسُن  اأبن�ئِه�،  َتربَِيُة  ِفيه�  بِم�  الّص�لَِحِة،  بِ�أعم�لِه� 
ي�َفِة، َوَغسُل اأقداِم الُمؤِمِنيَن الُمَقدَّسيَن، َوُمس�َعَدُة  الضِّ
الَِّذيَن ِفي ِضيٍق، َوَتكِريُس نَفِسه� لُِكلِّ اأنواِع ال�أعم�ِل 
َُّه َمَتى  أن أراِمِل الّش�بّ�ِت، لِ� الّص�لَِحِة. 11َف�رفُْض اإدراَج ال�
واَج  ْلَن الزَّ َغَلَبْت َشَهواتُُهنَّ َتكِريَسُهنَّ لِلَمِسيِح، َسُيَفضِّ
دانَِة  لِلاإ ُعرَضًة  12َوَسَيُكنَّ  الَمِسيِح.  ِخدَمِة  َعَلى  ث�نَِيًة 
َذلَِك،  َعْن  13َوَفضلاً  َل.  أوَّ ال� َعْهَدُهنَّ  َكَسرَن  َُّهنَّ  أن لِ�
اإلَى  َبيٍت  ِمْن  َوالتََّسكَُّع  الَكَسِل  ع�َدَة  َيكَتِسبَن  نَُّهنَّ  َف�إ
َسَيبَداأَْن  َبْل  َفَحسُب،  َكُسول�ٍت  ُيصِبحَن  َولَْن  َبيٍت. 
َوالَكلاِم  آَخِريَن،  ال� اُأُموِر  ِفي  َل  َوالتََّدخُّ بِ�لنَِّميَمَة  اأيض�ً 
جَن،  َيَتَزوَّ اأْن  الّش�بّ�ِت  لِلاأراِمِل  اُأِريُد  14لَِهذا  الف�ِرِغ! 
لَِمْن  َيَكوُن  َفلا   ، ُبُيوَتُهنَّ ُيَدبِّرَن  َواأْن  اأبن�ًء،  ُيَربِّيَن  َواأْن 

ُيق�ِوُمونَن� ُعذٌر ِفي انِتق�ِدن�.
أراِمِل َقِد انَحَرفَن لَِيتَبعَن  أنَّ َبعَض ال� 15اأقُوُل َهذا لِ�

اإبِليَس. 16َف�إذا ك�نَْت لُِمؤِمَنٍة اأراِمُل ِفي ع�ئَِلِته�، َعَليه� 
الَكِنيَسِة. حينِّئٍذ  َعَلى  ِعبئ�ً  َيُكنَّ  َفلا   ، تُس�ِعَدُهنَّ اأْن 

أراِمَل الَحِقيِقّي�ِت. َتسَتِطيُع الَكِنيَسُة اأْن تُس�ِعَد ال�

َتعليماٌت ِبُخُصوِص الّشُيوخ
بَِشكٍل  الَكِنيَسَة  َيُقوُدوَن  الَِّذيَن  ُيوُخ أ  الشُّ 17اأّم� 

َحَسٍن، َفُهْم َجِديُروَن بِ�لُحُصوِل َعَلى ُمك�َف�أٍة ُمض�َعَفٍة، 
18َف�لِكت�ُب  َوالتَّعِليِم.  الَوعِظ  ِفي  الُمنَشِغِلْيَن  ًة  خ�صَّ
ْم َثوراً َوُهَو َيدُرُس الَقمَح.« ب َوَيُقوُل  َيُقوُل: »ل� تَُكمِّ

اأيض�ً: »اُأجَرُة الع�ِمِل َحٌق لَُه.« ج
لَْم ُيدَعْم  يوِخ م�  اأَحِد الشُّ ِضدَّ  اتِّه�م�ً  َتقَبِل  19ل� 

الَخِطيََّة  ُيم�ِرسوَن  الَِّذيَن  20اأّم�  َثلاَثٍة.  اأْو  بِش�ِهَديِن 
َيخ�َف  لَِكي  الَكِنيَسِة كُلِّه�،  اأم�َم  َفَوبِّْخُهْم  ب�سِتمراٍر، 

لِقي�دة  اختي�ُرُهْم  َيتمُّ  الَّذين  الرِّج�ل  شيوخ. مجموعة من  أ 17:5 

. وُيدَعوَن اأيض�ً »مشرفوَن« و »رع�ة.«  الكنيسة َوال�هتم�م بشعب الرَّبِّ
انظر اأعم�ل الرُّسل 28:20، اأفسس 11:4، تيطس 7:1، 9.
ب 18:5 ال تكمم . . . القمح. من كت�ب التثنية 4:25.

ج 18:5 أجرة . . . له. من بش�رة لوق� 7:10.

الَبِقيَُّة. 21اُأن�ِشُدَك اأم�َم اهلِل َوالَمِسيِح َيُسوَع َوالَملائَِكِة 
تُصِدَر  اأْن  ُدوَن  التَّعِليم�ِت  َهِذِه  تُراِعَي  اأْن  الُمخت�ِريَن 
اأحك�م�ً ُمْسَبَقًة َعَلى اأَحٍد، َوِمْن ُدوِن َتمييٍز َبيَن َشخٍص 
َواآَخَر. 22احِرْص َعَلى اأْن ل� َتَتَسرََّع ِفي َوضِع َيِدَك َعَلى 
. َول� َتشَتِرْك ِفي َخط�ي�  طلاِقِه ِفي ِخدَمِة الرَّبِّ اأَحٍد ل�إ

آَخِريَن، َبِل احَفْظ نَفَسَك نَِقّي�ً دائِم�ً. ال�
َبِل  َبْعُد،  ِفيم�  َوحَدُه  الم�ِء  بُِشرِب  َتكَتِف  23ل� 

َواْعِتلال�تَِك  َمِعَدتَِك  اأجِل  ِمْن  النَّبيِذ  َبعَض  اسَتخِدْم 
َرِة. الُمَتَكرِّ

24َخط�ي� َبعُض النّ�ِس َواِضَحٌة َتم�م�ً، َوِهَي َتسِبُقُهْم 

بِِهْم!  َتلَحُق  َفَخط�ي�ُهْم  َبْعُضُهْم  َواأّم�  الُمح�َكَمِة.  اإلَى 
25َوال�أعم�ُل الّص�لَِحُة َواِضَحٌة َتم�م�ً اأيض�ً، لَِكْن َحتَّى 

أَبِد. َغيُر الواِضَحِة لَْن َتخَفى اإلَى ال�

َتعليماٌت َتَتَعّلُق ِبالَعبيد

َعَلى الَعِبيِد َتْحَت ُسلَطِة َغيِر المؤمنيَن اأْن ُيع�ِملوا 6 
اأسي�َدُهْم بُِكلِّ احِتراٍم. َوَهَكذا ُيَجنُِّبوَن اْسَم اهلِل 
لََدى  َيعَملُوَن  الَِّذيَن  الَعِبيُد  2اأّم�  انِتق�ٍد.  اأيَّ  َوَتعِليَمن� 
اأَقلَّ  اأسي�ٍد ُمؤِمِنيَن، َفلا َينَبغي اأْن ُيظِهُروا لَُهُم احِترام�ً 
ِمْن َذلَِك، َفُهْم اإْخَوتُُهْم. َبْل َينَبِغي اأْن َيخِدُموُهْم َعَلى 
ُمؤِمِنيَن  َعَلى  َتُعوُد  َعَمِلِهْم  ف�ئَِدَة  أنَّ  لِ� اأفَضَل،  نَحٍو 

َمحُبوبِيَن ِمنُهْم.

عِليُم الّزاِئُف َوالِغَنى الَحِقيِقّي التَّ
ُأُموِر.  ال� َهِذِه  َعَمِل  عُهْم َعَلى  الُمؤِمِنيَن َوَشجِّ َعلِِّم 
ل�  نَُّه  َف�إ َذلَِك،  ِخلاَف  َشيئ�ً  ُيَعلُِّم  اأَحٌد  ك�َن  اإْن  3اأّم� 

َيلَتِزُم بِ�لتَّع�لِيِم الَقِويَمِة لَِربِّن� َيُسوَع الَمِسيِح، َوبِ�لتَّعِليِم 
بِ�لِكبِري�ِء  ُمنَتِفٌخ  ُهَو  4َبْل  اهلِل.  َتْقَوى  َمَع  الُمنَسِجِم 
الُمج�َدل�ِت  بَِمَرِض  ُمص�ٌب  َوُهَو  َشيئ�ً،  َيفَقُه  َول� 
الَحَسُد  َيبُرُز  ِمنه�  الَِّتي  الَكلاِميَِّة،  َوالُمش�َجراِت 
َتنَش�ُأ  5وَهَكذا  ِديَئُة.  الرَّ َوالظُُّنوُن  َوالِ�فِتراُء  َوالِخص�ُم 
ِمَن  َوخ�لُوَن  هِن  الذِّ ف�ِسُدو  اأشخ�ٌص  ُيِثيُره�  ُمن�َزع�ٌت 

. َيُظنُّوَن اأنَّ ِخدَمَة اهلِل َوِسيَلٌة لِلثَّراِء. الَحقِّ
َثرَوٌة  نَّه�  َف�إ بِ�لَقن�َعِة،  َمصُحوَبًة  اهلِل  ِخدَمُة  6اأّم� 

َعِظيَمٌة. 7َفِحْيَن َدَخلن� اإلَى الَحي�ِة، لَْم َيُكْن َمَعن� اأيَّ 
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َشيٍء، لَِهذا نُدِرُك اأنَّن� ل� نَسَتِطيُع اأْن نَخُرَج ِمنه� بَِشيٍء 
ق�نِِعيَن  لَِنُكْن  َوالَملَبُس،  الطَّع�ُم  لَن�  َتَوفََّر  ْن  8َف�إ اأيض�ً. 
بَِذلَِك. 9اأّم� الَِّذيَن َيرَغُبوَن ِفي الثَّراِء َفَيَقُعوَن ِفي اإغواٍء 
ِة. َوِمْن َش�أِْن َهِذِه  َهواِت الَغِبيَِّة الّض�رَّ َوَفخٍّ َوَكِثيٍر ِمَن الشَّ
10َفَمَحبَُّة  َوالَهلاِك.  الَخراِب  اإلَى  بِ�لنّ�ِس  َتقِذَف  اأْن 
َبعِضِهْم  لَهَفِة  َفِفي  رِّ.  الشَّ اأنواِع  ِهَي َجذُر كُلِّ  الم�ِل 
َوَجَلُبوا َعَلى  يم�ِن،  َبِعيداً َعِن ال�إ َعَلى الم�ِل، انس�قُوا 

اأنُفِسِهْم َمص�ئَِب َكِثيَرًة.

َوصايا أِخيَرة
كُلَُّه،  َهذا  َفَتَجنَّْب  اهلِل،  َرُجَل  ي�  اأنَت  11اأّم� 

بِر  َوالصَّ َوالَمَحبَِّة  يم�ِن  َوال�إ اهلِل  َوِخدَمِة  الِبرِّ  اإلَى  َواْسَع 
الَِّتي  النَِّبيَلِة  الُمب�راِة  ِفي  نِض�لََك  12َواِصْل  َواللُّطِف. 
ُدِعيَت  الَِّتي  أَبِديَِّة  ال� بِ�لَحي�ِة  َوفُْز  يم�ُن،  ال�إ َيَتَطلَُّبه� 
اأم�َم ُشُهوٍد  نَِبيلاً  يم�نَِك اعِتراف�ً  اإلَيه� ِعنَدم� اعَتَرفَت بِ�إ

َكِثيِريَن.
13اأوِصيَك اأم�َم اهلِل الَِّذي ُهَو َمصَدُر الَحي�ِة لُِكلِّ 

، َواأم�َم الَمِسيِح َيُسوَع الَِّذي اعَتَرَف اعِتراف�ً َحَسن�ً  َحيٌّ
اأم�َم ُبنطُيوَس بِيلاُطَس، 14بِ�أْن تُطيَع م� اأوَصيُتَك بِه، 
َيُسوَع  َربِّن�  ُظُهوِر  َحتَّى  َملاَمٍة  اأْو  َعيٍب  بِلا  َفَتبَقى 

ُنُه اهلُل ِفي الَوقِت الُمن�ِسِب. َوُهَو  الَمِسيِح، 15الَّذي َسُيَبيِّ
يُِّد الُمب�َرُك َوالَوِحيُد، الَمِلُك َعَلى كُلِّ َمْن َيملُُك،  السَّ
َوالَرَّبُّ َعَلى كُلِّ َمْن َيُسوُد. 16لَُه َوحَدُه َعَدُم الَفن�ِء. 
َوُهَو الّس�ِكُن ِفي نُوٍر ل� ُيدنَى ِمنُه. لَْم َيَرُه اأْو َيقِدْر اأْن 

أَبِديَُّة. اآِمين. ُة ال� َيراُه َبَشٌر. لَُه الَكراَمُة َوالُقوَّ
أغِني�َء بَِحَسِب َمق�يِْيِس َهذا الع�لَِم، اأْن  17اأوِص ال�

ل� َيَتَكبَُّروا. َوانَصحُهْم بِ�أْن ل� ُيَعلُِّقوا َرج�َءُهْم بِ�لم�ِل. 
اأْن َيَضعوا َرج�َءُهْم َعَلى  َبْل  الُوثُوُق بِِه،  اإْذ ل� ُيمِكُن 
ُدن� بُِكلِّ َشيٍء بَِسخ�ٍء ِمْن اأجِل َتَمتُِّعن�.  اهلِل الَِّذي ُيَزوِّ
ال�أعم�ِل  ِفي  اأغِني�َء  َيُكونُوا ص�لِِحيَن،  اأْن  18اأوِصِهْم 

آَخِريَن م�  ال� ُيق�ِسُموا  اأْن  يَن  ُمسَتِعدِّ الّص�لَِحِة، كَُرم�َء، 
َسم�ِويّ�ً  َكنزاً  أنُفِسِهْم  لِ� ِخُروَن  َيدَّ بَِهذا  19َفُهْم  لََديِهْم. 
الَحي�َة  َين�لُوا  لَِكي  لِلُمسَتقَبِل،  َمِتين�ً  اأس�س�ً  َيصلُُح 

الَحِقيِقيََّة.
ائُتِمنَت  الَِّتي  الَوِديَعَة  احُرِس  تِيُموث�ُوُس،  20ي� 

َوالُمعَتَقداِت  التّ�ِفَه،  نَيِويَّ  الدُّ الَكلاَم  َوَتَجنَِّب  َعَليه�، 
يه� َبعُضُهْم »َمعِرَفًة« َوِهَي لَيَسْت  الُمع�ِرَضِة الَِّتي ُيَسمِّ
َعْن  َفت�ُهوا  الَمعِرَفَة،  َهِذِه  َقوٌم  َعى  ادَّ 21َوَقِد  َكَذلَِك. 

يم�ِن. َطِريِق ال�إ
لَِتُكْن نِْعَمُة اهلِل َمَعُكْم.
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