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   صفحات ٥ من أصل٢صفحة رقم  

 رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس
  المقدمة

تتضمن رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس وصایا خصوصية على األآثر، فكرتها األساسية وجوب المثابرة 
 ویشجع بولس معاونه تيموثاوس على القيام بواجبه .على الشهادة ليسوع المسيح بتعاليم اإلنجيل والعهد القدیم
ر العلماء الكذابـين وحججهم الجاهلة الحمقاء التي ال آمعلم ومبشر رغم اآلالم والصعوبات، ویحذره من خط

   .تؤدي إال إلى خراب الذین یصغون إليها
وفي آل هذا، یذآـر بولس تيموثاوس آيف آانت سيرته قدوة في اإلیمان والصبر والمحبة والمثابرة وتحمل 

   .آالم االضطهاد
 مضمون الرسالة

 ) 2-1: 1 (.مقدمة. 1
 ) 13: 2 إلى 3: 1 (.ثاوس وسائر نعم اهللا عليهالشكر على إیمان تيمو. 2
 ) 5: 4 إلى 14: 2 (.ارشاد وتحذیر. 3
 ) 18-6: 4 (.حالة بولس الخاصة. 4
  )22-19: 4 (.خاتمة. 5
  
  

  تحية
  ١الفصل 

ِمْن بوُلَس َرسوِل الَمسيِح َیسوَع ِبَمشيَئِة اِهللا، حَسَب ١
إلى 2 الَمسيِح َیسوَع، الَوعِد ِبالَحياِة التي ِهـَي في

عَليَك النِّعَمُة والرَّحَمُة : بني الَحبـيِب تيموثاُوَس ا
  .والسَّالُم ِمَن اِهللا اآلِب وِمن الَمسيِح َیسوَع َربِّنا

  حمد وتشجيع
أحَمُد اَهللا الذي أعُبُدُه ِبَضميٍر طاِهٍر آما َعَبَدُه 3

 . وَنهاًرا في َصلواتيأجدادي، وأنا أذُآُرَك ليًال
أَتَذآَُّر ُدموَعَك فَيشَتدُّ َشوقي إلى ُرؤَیِتَك ألمَتِلـَئ 4

وأَتَذآَُّر إیماَنَك الّصاِدَق الذي آاَن َیسكُن 5 .َفَرًحا
َقلَب َجدَِّتَك لوئيَس وَقلَب ُأمَِّك أفنيَكَة، وأنا واِثٌق أنَُّه 

ُتضِرَم الِهَبَة التي لذِلَك ُأنبُِّهَك أْن 6 .َیسُكُن َقلَبَك أیًضا
َفما أعطانا اُهللا روَح 7 .َجَعَلها اُهللا َلَك ِبَوضِع َیدي

  .الَخوِف، َبْل ُروَح الُقوَِّة والَمحبَِّة والِفطَنِة
شَتِرْك  فال َتخَجْل بالشَّهاَدِة ِلَربِّنا وبـي أنا َسجيَنُه، وا8

 اِهللا في اآلالِم ِمْن أَجِل الِبشاَرِة ُمتَِّكًال على ُقدَرِة
الذي َخلََّصنا وَدعانا َدعَوًة ُمَقدََّسًة، ال ِبَفضِل 9

أعماِلنا، َبْل ِوفًقا ِلَتدبـيِرِه وِنعَمِتِه التي وَهَبها لنا في 
وَآَشَفها لنا اآلَن 10الَمسيِح َیسوَع ُمنُذ األَزِل، 

ِبُظهوِر ُمَخلِِّصنا الَمسيِح َیسوَع الذي َقضى على 
التي ُأِقْمُت 11 والُخلوَد ِبالِبشاَرِة الَموِت وأناَر الَحياَة

فأحَتِمُل الَمشقـاِت 12لها ُمَبشًِّرا وَرسوًال وُمَعلًِّما، 
تَكلُت وأِثُق بأنَُّه  وال أخَجُل، ألنِّي أعِرُف على َمن ا

  .ئَتَمَنني عَليِه إلى ذِلَك الَيوِم قاِدٌر على أْن َیحَفَظ ما ا
 التي َسِمعَتها ِمنِّي، عَمْل ِباألقواِل الصَّحيَحِة فا13
 .ثُبْت في اإلیماِن والَمحبَِّة التي في الَمسيِح َیسوَع وا

إحَفِظ الَودیَعَة الّصاِلَحَة ِبَعوِن الرُّوِح الُقُدِس الذي 14
  .َیسكُن فينا

أنَت َتعِرُف أنَّ جميَع الذیَن في آسيََّة َتخلَّوا َعنِّي، 15
ِحَم اُهللا َبيَت َر16 .وِمنُهم فيجلُُّس وَهْرموجينيُس

ُأونيِسُفوُرَس ألنَُّه َشجََّعني آثيًرا وما َخِجَل ِلُقيودي، 
َبْل أَخَذ َیبَحُث َعنِّي ِعنَد ُوصولِه إلى روَمَة حتى 17

أنَعَم الرَّبُّ عَليِه بأْن َیناَل الرَّحَمَة ِمَن 18 .َوَجَدني
أنا  وأنَت َتعِرُف جيًِّدا آم َخَدمني و!الرَّبِّ یوَم َمجيِئِه

   .في أفُسَس

  الجندي الصالح للمسيح یسوع
  ٢الفصل 

بني، ُآْن َقِوّیا ِبالنِّعَمِة التي في الَمسيِح  وأنَت یا ا١
وَسلِّْم ما َسِمعَتُه ِمنِّي ِبُحضوِر آثيٍر ِمَن 2َیسوَع، 

ْن الشُّهوِد ودیَعًة إلى ُأناس ُأمناَء یكونوَن أهًال أل
  .ُیَعلِّموا َغيَرُهم

حِتماِل اآلالِم َآُجنِديٍّ صاِلـٍح ِللَمسيِح  شاِرْك في ا3
فالُجنِديُّ ال َیشَغُل َنفَسُه بُأموِر الدُّنيا إذا 4 .َیسوَع

والُمصاِرُع ال َیفوُز بِإآليِل 5 .أراَد أْن ُیرِضَي قاِئَدُه
 والّزارُع6 .النَّصِر إالَّ إذا صاَرَع حَسَب اُألصوِل

الذي َیتَعُب َیجُب أْن یكوَن أوََّل َمْن َیناُل ِحصََّتُه ِمَن 
إفَهْم ما أقوُلُه لَك، والرَّبُّ َیجَعُلَك قاِدًرا على 7 .الَغلَِّة

ذُآْر َیسوَع الَمسيَح الذي قاَم ِمْن  وا8 .َفهِم ُآلِّ شيٍء
َبيِن األمواِت وآاَن ِمْن َنسِل داوَد، وِهَي الِبشاَرُة 

وُأقاسي في َسبـيِلها اآلالَم حتى َحَملُت 9ُنها التي ُأعِل
ولذِلَك 10 . ولِكْن آالُم اِهللا َغيُر ُمَقيٍَّد.الُقيوَد آالُمجِرِم

أحَتِمُل ُآلَّ شيٍء في سبـيِل الُمختاریَن، حتى 
َیحُصلوا ُهم أیًضا على الَخالِص الذي في الَمسيِح 

 :  إنَّناصَدَق الَقوُل11 .َیسوَع مَع الَمجِد األبِديِّ
 إذا ُمتنا مَعُه ِعْشنا مَعُه

 وإذا صَبْرنا مَلكنا مَعُه12
 وإذا أنكْرناُه أنَكَرنا هَو أیًضا

 وإذا ُآنـا خاِئنيَن َبِقـَي هَو أميًنا13
   .»ألنَُّه ال ُیمكُن أْن ُینِكَر َنفَسُه
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  العامل المقبول من اهللا
َك وناِشْدُهم أماَم اِهللا أْن ال َیدُخلوا في َذآِّْرُهم بذِل14

الُمجاَدالِت الَعقيَمِة، ألنَّها ال َتصُلُح إالَّ ِلَخراِب الذیَن 
جَتِهْد أْن تكوَن َرُجًال َمقبوًال ِعنَد اِهللا  وا15 .َیسَمعوَنها

وعاِمًال ال َیخَجُل في َعَمِلِه وُمسَتقيًما في َتعليِم َآِلَمِة 
نَِّب الَجَدَل السَّخيَف الفاِرَغ، فهَو َیزیُد وَتَج16 .الَحقِّ

 وِمْن .وآالُمُهم َیرعى آاآلِآَلِة17أصحاَبُه ُآفًرا، 
اللَّذاِن زاغا َعِن الَحقِّ 18َهؤالِء هيميناُیُس وفيليُتُس، 

حيَن َزَعما أنَّ الِقـياَمَة َتمَّْت، فَهَدما إیماَن َبعِض 
الذي وَضَعُه اُهللا ولِكنَّ األساَس الَمتيَن 19 .النـاِس

إنَّ الرَّبَّ َیعِرُف «یبقى ثاِبًتا وَمختوًما ِبالَقوِل 
سَم الرَّبِّ َیِجْب أْن َیتَجنََّب  َمْن یذُآِر ا«و» خاصََّتُه
  .»الشَّرَّ
وفي الَبيِت الكبـيِر تكوُن اآلِنـَيُة ِمْن َذَهٍب وِفضٍَّة، 20

آما تكوُن أیًضا ِمْن خَشٍب وخَزٍف، َبعُضها 
فإذا 21 .سِتعمال دنيٍء سِتعمال َشریٍف وَبعُضها ال ال

َطهََّر أحٌد َنفَسُه ِمْن ُآلِّ هِذِه الشُّروِر، صاَر إناًء 
  .َشریًفا ُمَقدًَّسا ناِفًعا ِلَربِِّه، أهًال ِلُكلِّ َعَمل صاِلـٍح

طُلِب الِبرَّ واإلیماَن  َتجنَّْب أهواَء الشَّباِب وا22
مَع الذیَن َیدعوَن الرَّبَّ ِبُقلوٍب والَمحبََّة والسَّالَم 

بَتِعْد َعِن الُمماحكاِت الَغِبـيَِّة الَحمقاِء،  وا23 .طاِهَرٍة
فَعلى خاِدِم 24 .ألنَّها ُتثيُر الُمشاَجراِت آما َتعِرُف

الرَّبِّ أْن ال یكوَن ُمشاِجًرا، َبْل َرفيًقا ِبَجميِع النـاِس، 
 في تأدیِب الُمخاِلفيَن، ودیًعا25أهًال ِللتَّعليِم َصبوًرا، 

َلَعلَّ اَهللا َیهدیِهم إلى التَّوَبِة وَمعِرَفِة الَحقِّ، 
فَيعودوا إلى َوعِيِهم إذا ما أفَلتوا ِمْن َفخِّ إبليَس 26

  .الذي أطَبَق عَليِهم وَجَعَلُهم ُیطيعوَن َمشيَئَتُه

  األیام األخيرة
  ٣الفصل 

 أزِمَنًة َصعَبًة َسَتجيُء في األّیاِم األخيَرِة، عَلْم أنَّ وا١
یكوُن النـاُس فيها أنانيِّيَن َجِشعيَن ُمَتعجِرفيَن 2

ُمتكبِّریَن شتَّاميَن، ال ُیطيعوَن والدیِهم، ناِآري 
ال رْأَفَة لُهم وال َعهَد، َنّماميَن 3الَجميِل فاِسقيَن، 

يَن وِقحيَن، خاِئن4ُمَتهوِّریَن َشِرسيَن أعداَء الَخيِر، 
أعَمْتُهُم الِكبریاُء، ُیَفضِّلوَن الَملّذاِت على اِهللا، 

بَتِعْد   فا.ُمتَمسِّكيَن ِبُقشوِر التَّقوى راِفضيَن َجوَهَرها5
وِمنُهم َمْن َیَتسلَّلوَن إلى الُبيوِت 6 .َعْن َهُؤالِء النـاِس

وَیغووَن ِنساًء َضعيفاٍت ُمثَقالٍت ِبالخطایا، ُمنقاداٍت 
یَتَعلَّمَن داِئًما وال ُیمِكُنُهنَّ 7لِّ أنواِع الشَّهواِت، ِلُك

وآما أنَّ َینـيَس وَیْمَبریَس قاَوما 8 .َمعِرَفُة الَحقِّ أبًدا
 ُهم ُأناّس .موسى، آذِلَك َهُؤالِء أیًضا ُیقاِوموَن الَحقَّ

ولكنَُّهم َلْن 9ُعقوُلُهم فاِسَدٌة ال َیصُلحوَن لإلیماِن، 
 شيٍء ألنَّ حماَقَتُهم سَتنَكِشُف ِلجميِع َیَتوصَّلوا إلى
   .نكَشَفْت َحماقُة َینـيَس وَیْمَبریَس النـاِس آما ا

  توصيات عامة
أمَّا أنَت فَتِبعَتني في َتعليمي وسيَرتي وَمقاِصدي 10

حِتمالي  وا11وإیماني وَصبري ومَحبَّتي وَثباتي 

صاَبني في أنطاِآَيَة ضِطهاَد والَعذاَب وما أ اال
ضطهاٍد عاَنيُت وأنَقَذني   وآْم ِمِن ا.وأیقوِنـيََّة وِلستَرَة
فُكلُّ َمْن أراَد أْن َیحيا في 12 .الرَّبُّ ِمنها ُآلِّها

أمَّا 13 .الَمسيِح َیسوَع حياَة التَّقوى أصاَبُه االضِطهاُد
األشراُر والدَّّجالوَن فَيزدادوَن َشّرا وُهم خاِدعوَن 

ثُبْت أنَت على ما َتَعلَّْمَتُه ِعلَم الَيقيِن  فا14 .دوعوَنَمخ
فأنَت ُمنُذ ُطفوَلِتَك َعَرْفَت 15 .عاِرًفا َعمَّن أخذَتُه

الُكُتَب الُمَقدَّسَة القاِدَرَة على أْن ُتَزوَِّدَك ِبالِحكَمِة التي 
 .َتهدي إلى الَخالِص في اإلیماِن ِبالَمسيِح َیسوَع

ـُه ِمْن َوحِي اِهللا، ُیفيُد في التَّعليِم فالِكتاُب ُآــل16ُّ
ليكوَن َرُجُل 17والتَّفنيِد والتَّقویِم والتَّأدیِب في الِبرِّ، 
   .اِهللا آاِمًال ُمسَتِعّدا ِلكلِّ َعَمل صاِلـٍح

  ٤الفصل 
ُأناِشُدَك أماَم اِهللا والَمسيِح َیسوَع الذي َسَيدیُن ١

أْن 2جيِء َملكوِتِه األحياَء واألمواَت ِعنَد ُظهوِرِه وَم
ُتَبشَِّر ِبكالِم اِهللا وُتِلـحَّ في إعالِنِه ِبَوقِته أو ِبَغيِر َوقِتِه، 

وأْن ُتــَوبَِّخ وُتنِذَر وَتِعَظ صاِبًرا ُآلَّ الصَّبِر في 
فسَيجيُء وقّت ال َیحَتِمُل فيِه النـاُس التَّعليَم 3 .التَّعليِم

َیــتَِّخذوَن ُمَعلِّميَن الصَّحيَح، َبْل َیتَبعوَن أهواَءُهم و
ُمنَصِرفيَن َعْن َسماِع 4ُیَكلِّموَنُهم ِبما ُیطِرُب آذاَنُهم، 
فُكْن أنَت ُمتَيقًِّظا في 5 .الَحقِّ إلى َسماِع الخرافاِت

عَمْل َعَمَل  شَتِرْك في اآلالِم وا ُآلِّ األحواِل، وا
  .الُمَبشِِّر وُقْم ِبِخدَمِتَك خيَر قياٍم

 .قَتَرَبْت بـيَحٌة ُیراُق َدُمها وساعُة َرِحيلي اأمَّا أنا فَذ6
جاَهْدُت الِجهاَد الَحَسَن وأتَممُت َشوطي وحاَفْظُت 7

واآلَن َینَتِظُرني إآليُل الِبرِّ الذي 8على اإلیماِن، 
سُيكاِفُئني ِبه الرَّبُّ الدَّّیاُن العاِدُل في ذِلَك اليوِم، ال 

   . إلى ُظهوِرِهَوحدي، َبْل جميَع الذیَن َیشتاقوَن

  توصيات ختامّية
ألنَّ ِدیماَس َتَرآني ُحّبا ِبهِذِه 10َتعاَل إليَّ سریًعا، 9

الدُّنيا وساَفَر إلى َتسالونيكي، وساَفَر ِآریِسكيُس إلى 
وَبِقـَي لوقا وحَدُه 11غالطيََّة وتيُطُس إلى ِدْلماطيََّة، 

ِبه ألنَُّه ُیفيُدني آثيًرا في * ـئ ُخْذ َمرُقَس َوِج.َمعي
 .أمَّا تيخيُكُس فأرَسلُتُه إلى أفُسَس12 .ِخدَمِة الرَّبِّ

أْحِضْر ِعنَد َمجيِئَك َعباَءتي التي َترآُتها في 13
َترواس ِعنَد آاْرُبَس، وأحِضِر الُكُتَب أیًضا، 

  .وُخصوًصا َمصاِحَف الِجْلِد
يًرا، والرَّبُّ إسكنَدُر النَّّحاُس أساَء إليَّ آث14

حتِرْس ِمنُه أنَت أیًضا  فا15 .سُيجازیِه على أعماِلِه
  .ألنَُّه عاَرَض أقواَلنا ُمعاَرَضًة شدیَدًة

ما وَقَف أحٌد َمعي ِعنَدما داَفْعُت َعْن َنفسي ألوَِّل 16
لِكنَّ 17 ! صَفَح اُهللا َعنُهم.َمرٍَّة، َبْل َترآوني ُآلُُّهم
اني فَتمكَّْنُت ِمْن إعالِن الدَّعَوِة الرَّبَّ وَقَف َمعي وقّو

ِلَتسَمَع جميُع اُألَمِم، فَنَجوُت ِمْن َفِم األَسِد، 
وسُيَنجِّيني الرَّبُّ ِمْن ُآلِّ َشرٍّ وَیحَفُظني ِلَملكوِتِه 18

  . آمين. َفَلُه الَمجُد إلى أَبِد الدُّهوِر.السَّماوِي

  تحّية ختامّية
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   صفحات ٥ من أصل٤صفحة رقم  

ْم على ِبِرْسَكَلَة وأِآيال وعلى أهِل َسل19ِّ
أراْسُتُس َبِقـَي في آوِرنثوَس، أمَّا 20 .أونيِسيفوُرَس

أسرْع في 21 .ُتروفيُمُس فَتَرْآُتُه َمریًضا في ميليُتَس
  .الَمجيِء َقبَل الشِّتاِء

ُیسلُِّم عَليَك أوبوُلُس وبودیُس وليُنُس وآلوِدَیُة 
ُكِن الرَّبُّ مَع ُروِحَك ولتُكِن ِلـَي22 .واإلخَوُة ُآلُُّهم
   .النِّعَمُة َمعُكم
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   صفحات ٥ من أصل٥صفحة رقم  

  
  ا

  ٣...........................................األیام األخيرة
  ٢........................الجندي الصالح للمسيح یسوع

  ٣.................................العامل المقبول من اهللا
  ٢...................................................المقدمة

  ت
  ٢......................................................تحية

  ٤.............................................تحّية ختامّية
  ٤........................................توصيات ختامّية
  ٣..........................................توصيات عامة

  ح
  ٢............................................حمد وتشجيع

  


