مدخل إلى رسالة تيموتاوي الثانية
ُ
الثالث ،تيموتاوي األولى وتيموتاوي الثّانية وتيتوس،
الرسائ ُل
تُعتَبر ّ
متميّزة ً في ال ّ
كلّها .ويبدو ّ
أن
شكل والمحتوى من بين رسائل الحواري بولس ِّ
زمن متأ ّخر من حياته .ولمزيد من المعلومات حول
بولس قد كتبها في
ٍ
الرسالة ،يُمكن العودة ُ إلى مدخل رسالة تيموتاوي
التأليف وتاريخ كتابة هذه ّ
األولى.
ُ
أي بع َد مرور
لقد تَ َّم
إطالق سراح بولس في ّ
المرة األولى سنة  62للميالدْ ،
فترة من ّ
المدون ِّة في نهاية كتاب سيرة الحواريّين (أي
الزمن على الحوادث
َّ
وربما
الرسالةّ ،
الرسل) .ومنذ ذلك الوقت تابَ َع بولس عملَه في نشر ّ
أعمال ّ
يكون قد تو ّجه في البدء إلى إسبانيا ،ليَعُود بعدها إلى اليونان ث ّم إلى جزيرة
كريت .ومن المحت َمل أيضا ّ
الرسالة قد ُكتبت بعد رحلته تلك ،أي
أن هذه ّ
مرة أخرى ،حوالي سنة  67للميالد.
عند عودته إلى روما ،حيث ُ
سجن ّ
للمرة الثانية عندما
الرسالةُ خالل فترة سجن بولس في روما ّ
و ُكتبت هذه ّ
آخر
كان ينتظر إعدا َمه ،فأرسل هذه ّ
الرسالة إلى تيموتاوي ،وفيها ُ
الرسالة لسببينّ :أولهما دواف ُع
ب هذه ّ
التّحذيرات والتّوجيهات إليه .وكتَ َ
شخصيّة ،وثانيهما ضرورة ُ معالجة المشاكل المنتشرة بين جماعات
المؤمنين .وقد شعر أنّه وحيد ال ُمعينَ له ،وكان يرجو تيموتاوي أن يلتحق
به سريعا ،وفي األثناء كان خصوم بولس يعملون على نشر رسالتهم
ال ُمزيَّفة في مقاطعة آسيا ،وازداد الوضع سوءا مقارنةً بالفترة التي كتب فيها
رسالته األولى لتيموتاوي ،إذ كان ق ِّلقا بسبب انتشار التّعاليم المزيّفة وظهور
ّ
فحث بولس تيموتاوي على التركيز على تعليم
شقاق داخلي بين المؤمنين.
الرسالة في أغلب أبعادها
الكتب المقدّسة والحقائق الموجودة فيها .وكانت ّ
بمثابة آخر وصايا الحكمة من بولس قبل موته الوشيك.
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واري بولُس الثّانية
رسالة ال َح
ّ
إلى تيموتاوي
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واري بولُس الثّانية
رسالة ال َح
ّ
إلى تيموتاوي
1
األول
الفصل ّ
تحيّة
1
ُ
نأمر ِّمن نهُ ألُبَ ِّلّ ن َ
ل
نو
ن
ب
نن
ن
م
ِّ
س ن ِّيّدِّنا عيسننى ال َمسنني ِّ ،أر َ
ي ِّ َ
س نلَني هللاُ بن ٍ
س َحننوار ّ
َ
2
ندار ال ُخل ن ِّد ل ُك ن ِّّل المننؤمنينَ ِّب ن ِّه (سننال ُمهُ علينننا) .إلننى ابننني
العننالَمينَ َوع ن َدهُ بن ِّ
صن َمدِّ،
ب تيموتاويَ .
والرحمةُ وال ّ
سنال ُم ِّمنن هللاِّ أبيننا األ َحن ِّد ال َّ
لك الفَض ُل َّ
ال َحبي ِّ
س ِّيّدِّنا عيسـى ال َمسي ِّ.
ِّ
ومن َ
ش ّد عزيمة تيموتاوي
ننل إليننن ِّه آبنننائي
 3أح َمننن ُد
ننر ُ
ننمير خنننا ِّل ٍ
هللا الّنننذي أتَقَن َّ
ب إليننن ِّه ِّب َ
ضن ٍ
لَ ،كمنننا أَخلَن َ
َ
4
َهارا وفي ُكن ِّّل حنين .وأَذ ُك ُنر الندُّمو َ
ض ُّرعاتي لَيالً ن ً
األولونَ  ،وأَذ ُك ُر َك في تَ َ
ّ
لرؤي ِّت َك ل َيمتَلئ فنؤادي فَ َر ًحنا.
الّتي ُك َ
نت تَذ ِّرفُها لَحظةَ افتَرا ِّقنا ،ف َيزدا ُد شَوقي ُ
5
ب َجن َّدتِّ َك
ضننا ،ذ ِّلن َ
وأتَن َذ َّك ُر إيمانَن َ
صننادِّقَ أي ً
نك ال ّ
نك اذيمننانَ الّننذي أشن َنرقَ فنني قَلن ِّ
قين ّ
أن هذا اذيمانَ في
أشرقَ في قَل ِّ
ب أ ُ ِّ ّم َك فائزةَ ،وأنا على يَ ٍ
لويزةَ سا ِّبقًا ،ث ُ ّم َ
قَلبِّ َك اآلنَ .
6
لخدمن ِّة
ضعتُ فيهنا َيندي
علينك ِّلتَعيي ِّن َ
َ
نك ِّ
ولهذا أُنَ ِّبّ ُه َك لتَتَ َذ َّك َر اللَّحظةَ الّتي َو َ
3

( )١
لك اللَّحظن ِّة 7 .ال
لت عليها في تِّ َ
ص َ
هللاِّ ،وأن تُل ِّه َ
ب ِّمن َجديد ال َكرامةَ الّتي َح َ
القنوةِّ وال َم َحبّن ِّة
خش أ َحدًا ،فقد أعطانا هللاُ ُرو َحهُ ،ال ُرو َح الخ ِّ
َوف ،بنل ُرو َح ّ
تَ َ
8
س ن ِّيّدِّنا عيسننى ،وال
نان بِّ َ
والبَصننيرةِّ .فننال تَتَن َنردَّد حننينَ تَنندعو النّن َ
ناس إلننى اذيمن ِّ
س ُ
ب
ب ِّم َ
تَخ َجل ِّمنّي أنا ال َّ
سبي ِّل ِّه ،ولكنّي أطلُ ُ
نك أن تُشار َكني ال َمصنا ِّع َ
جين في َ
شرى ِّب ِّه (سال ُمهُ علينا)ُ ،متَ َو ِّ ّكالً على قُدرةِّ هللاِّ.
وال َم َ
شقّا ِّ
ت في َ
سبي ِّل البُ َ
9
ّ
أسناس
يش َمنذورينَ لنهُ ،ال علنى
إن
ِّ
هللا َج َعلَنا ِّمن النّاجينَ  ،و َدعانا إلى ال َع ِّ
َ
نريم .وقند أرا َد ُمننذُ األزَ ِّل أن يَمنَ َحننا
وج ِّ
أعما ِّلنا ،بل بِّ ُم ِّ
ب َم ِّ
قاص ِّد ِّه وفَض ِّل ِّه ال َك ِّ
10
س ِّيّدِّنا عيسـى ال َمسي ِّ .ول ِّكنّهُ لم َيك ِّشف عن فَض ِّل ِّه هنذا إالّ
فَضلَهُ ِّمن ِّخال ِّل َ
نار َ
سن َحقَ ال َمن َ
طريننقَ ال َحينناةِّ
ِّبتَ َجلّنني ُمنَ ّجينننا (سننال ُمهُ علينننا) فهننو الّننذي َ
نوت وأنن َ
11
الرسننال ِّة ف ُكنننتُ َرسننوالً ُمر ِّش ندًا
نارني هللاُ له ن ِّذ ِّه ِّ ّ
وال ُخلننو ِّد ببُشننراهُ .ولقنند اختن َ
12
سج ِّن ،ل ِّكنّي ال أتَ َر َّد ُد
سبي ِّلها ال ِّ ّ
ضيقَ ُهنا في ال ِّ ّ
وداعيةً إليها ،فأنا أُقاسي في َ
فظ ما
قين أنّهُ تَعالى قاد ٌِّر على ِّح ِّ
أعر ُ
هللا الّذي َو ِّثقتُ ِّب ِّه ،وإنّي على َي ٍ
ألنّي ِّ
ف َ
ظيم.
وم ال َع ِّ
أو َدعتُهُ ِّعن َدهُ إلى ال َي ِّ
13
سن َمعتَها ِّمنّني ،واج َع ْلهنا ِّمثناالً يُحتَنذى ،إضنافةً إلنى
فتَ َم َّ
س ْك بال َمبادئ الّتي َ
14
الوديعنننةَ
َ
ننظ
ن
ف
واح
ننك ِّللمنننؤمنينَ .
وإخالصن َ
َم َحبّتِّن َ
ِّ
ِّ
ننك ِّل َ
َ
سننن ِّيّدِّنا عيسنننى ال َمسننني ِّ
صا ِّلحةَ ،فهي ِّرسالةُ هللاِّ الّتي َج َعلت ُ َك عليها َوكيالً ،وحا ِّف ْ
ال ّ
ظ عليها ِّب َع ِّ
ون ُروحِّ
هللاِّ الّتي َحلَّت فينا.
15
أن ُكن َّل المننؤمنينَ فنني ُمقا َ
نك تَعلَن ُم ّ
طعن ِّة آسننيا قنند تَخَلَّننوا عنّنني ،ال ِّسنيّما
وإنّن َ
س ِّيّدُنا عيسنى ْ
وليَشنفَع
وجني 16 .وتَ َر َكني
فيغالي وهار ُم ْ
أنيس أي ً
ُ
ضاْ ،فليَر َح ْمهُ َ
زورني َم ّرا ٍ
الفنر َح علنى
عديندة ً ويُ ِّ
أله ِّل َبي ِّت ِّه أج َمعينَ  .لقد كانَ سا ِّبقًا َي ُ
ت َ
ندخ ُل َ
سجني وقُيوديَ 17 ،حتّى إنّهُ َب َذ َل َجهندًا فني
س َب ِّ
ب َ
قَلبي ،ولم َيخ َجل ِّمنّي َيو ًما ب َ
18
ف
سنجن .وإنّ َ
بَحثِّ ِّه عنّي ِّعن َدما كانَ في روما إلى أن َو َجن َدني فني ال ِّ ّ
عنر ُ
نك تَ ِّ
سن ِّيّدُنا
َكم خَن َد َمني هنذا األ ُ ال َكنري ُم وأننا فني َمدينن ِّة أفاسنوس .أجنل ،فليَر َح ْمنهُ َ
وم ال ّدِّين!
عيسى ول َيشفَع لهُ َي َ

( )١

ضعون أيديهم على النّاس كعالمة لتعيينهم للوعظ أو
كان قادة المؤمنين بال ّ
سيّد المسي يَ َ
سيّد المسي  ،اقتدا ًء بالعادات اليهوديّة.
لتعليم أناس آخرين من أتبا ال ّ
4

2
الفصل الثّاني
االجتهاد لنيل مرضاة سيّدنا عيسى
1
نك تنابِّ ٌع
يُ ،كنن ِّمنن
ن
ب
يا
وأنت
ُ
لينك ِّمنن فَضن ٍل ،ألنّ َ
ع َ
َ
ِّ
األقويناء بمنا أنعَ َنم هللاُ َ
ّ
2
ُ
ثينر ِّمنن ال ُّ
شنهودِّ،
س ِّيّدِّنا عيسـى ال َمسي ِّ .وما َ
ِّل َ
س ِّمعتَهُ ِّمنّي ِّمن أ ٍ
أمام ال َك ِّ
مور َ
ضننا قننادِّرينَ علننى تَعلنن ِّيم
فأو ِّدعْننهُ أمانننةً ِّللّننذينَ تَجنند ُُر ِّب ِّهننم ال ِّث ّقننةُ ،ل َيكونننوا أي ً
3
ُ
علينك أن تَحتَ ِّمن َل
ضنيقَ ،
ي
األمنين ال ُمعانناةَ وال ِّ ّ
َ
اآلخَرينَ  .و َكما يَحتَ ِّم ُل ال ُجنند ُّ
سبي ِّل َموالنا عيسـى ال َمسي ِّّ 4 .
ي يُرين ُد إرضنا َء
ِّمثلي ال ُمعاناةَ في َ
إن ُكن َّل ُجنند ّ
5
سنهُ بال ُّ
نؤون الّتنني ال تَ ُمن ُّ
صننل ٍة ِّب ُم ِّه ّم ِّتن ِّه ال َعسن َكريّ ِّة .وال
شن
نت ِّب ِّ
قائن ِّد ِّه ال َيشنغَ ُل نَف َ
ِّ
َيفن ُ
نننر إالّ إذا ات َّ َبنننن َع قَننننوانينَ ال ُمبنننناراةِّ 6 ،وال بُنننن َّد
نننار ُ باِّكلينننن ِّل النَّصن ِّ
نننوز ال ُمصن ِّ
ب
صن ُل علنى نَصني ٍ
لل ُمزارعينَ الّذينَ يَت َعبونَ في ال َحق ِّل أن يَكونوا ّأو َل َمنن يَح ُ
7
سن ِّيّدُنا
مار ِّزراعتِّ ِّهم .يا تيموتاوي ،تأ َّم ْل في منا قُلنتُ َ
لنك ،وسيُسنا ِّع ُدك َ
ِّمن ثِّ ِّ
بصرينَ .
عيسى لتَكونَ ِّمن ال ُم ِّ
ي ّ
ووريثَهُ ،قند بُ ِّع َ
نث
ي ِّ داو َد
سلي َل النَّب
 8تَ َذ َّك ْر يا بُن
س ِّيّ َدنا عيسـى ال َمسي َ َ ،
أن َ
ّ
ّ
َ
9
سننبي ِّلها
نين األمننواتِّ .وه ن ِّذ ِّه هنني البُشننرى الّتنني أُنننادي بهننا ،وفنني َ
حيًّننا ِّمننن بَن ِّ
جرمينَ  ،ول ِّكن ِّرسالةُ هللاِّ ال ت ُ َك ِّبّلها قُيودٌ!
أُعاني
اآلالم ،إذ ُك ِّبّلتُ باألغال ِّل كال ُم ِّ
َ
10
نيرَ ،حتّننى
ولننذ ِّل َك فأنننا أصن ُ
نبر علننى ُكن ِّّل َمكننرو ٍه فنني َ
سننبي ِّل نَشن ِّنر الن َبال ِّ ال َبشن ِّ
سن ِّيّدِّنا عيسنى
ص َل ُك ُّل الّنذينَ
َيح ُ
اختنار ُهم هللاُ علنى النَّجناةِّ وال َمجن ِّد الخا ِّلن ِّد ِّمنن َ
َ
إن هذا القَو َل الّذي ستَس َمعونَهُ صاد ٌ
ال َمسي ِّّ 11 .
ٌ
أمين:
ِّق
سبي ِّل ِّه ،فسنَحيا َمعَهُ خا ِّلدِّينَ .
إن ُمتنا في َ
اآلالم ِّمن أج ِّل ِّه ،فسن ُ
اآلخر ِّة ِّمن الحا ِّكمينَ .
 12وإن تَ َح َّملنا
َكون َم َعهُ في ِّ
َ
وإنّهُ سيُن ِّك ُرنا إن ُكنّا لهُ ُمن ِّكرينَ .
13
َير أ ُ َمنا َء فانّهُ يَبقى األمينَ ،
وإن أصبَحنا غ َ
ريم.
ألنّهُ غ َ
َير قاد ٍِّر على أن يُن ِّك َر َجوه ََرهُ ال َك َ
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إرضاء العبد لربّه
14
قنيم ،إذ
أمام هللاِّ ِّمن ِّ
الجدا ِّل ال َع ِّ
َذ ِّ ّك ْر به ِّذ ِّه األ ُ ِّ
مور اذخوةَ في هللاِّ ،و َحذّ ِّْر ُهم َ
إيمننان ُكنن ِّّل َمننن َيسنن َمعُهُ.
ب
الجنندا ُل فنني شَننيءٍ بننل يننؤ ّدِّي إلننى خَننرا ِّ
ال َينفَنن ُع ِّ
ِّ
15
ع َم ِّل ِّهُ ،مسنتَقي ًما
هللاُ ،متَفَ ّ ِّوقًا وال يَتَ َر َّد ُد في َ
واجتَ ِّه ْد ِّل َكي تَكونَ َر ُج16الً يُرضي َ
خيف الفا ِّس َد ،فهو يَزي ُد أصحابَهُ
فسير ِّرسال ِّة
ب ال َج َد َل ال َّ
الحق .وتَ َجنّ ِّ
س َ
في تَ ِّ
ّ ِّ
فَسادًا 17 ،و َج َدلُ ُهم هذا س َين ُ
نليم.
رطان الخَبي ِّ
سنم ال َّ
ش ُر تَعالي َم ُهم كال َّ
ث في ِّ
س ِّ
الج ِّ
سِّ 18
الحنق
سنبي ِّل
ومن
ِّ
ِّ
هؤالء ال ُمجادلينَ ْ
هيمناوي وفيالتي ،اللّنذي ِّْن ان َح َرفنا عنن َ
ّ ِّ
( )٢
عم ِّهمننا ّ
نالن
ت قنند َحن
ث األمننوا ِّ
أن أمن َنر بَعن ِّ
ِّبزَ ِّ
َّ 19ل و َمضننى ،و ِّبقَو ِّل ِّهمننا هننذا يَج َعن ِّ
عض المؤمنينَ يَرتَ ّدونَ عن إيمانِّ ِّهم .إالّ ّ
ضنعَهُ
أن
األسناس ال َمتنينَ الّنذي َو َ
بَ َ
َ
هللاُ َيبقننى ثا ِّبتًننا ،وهننو َمختننو ٌم ِّبمننا جننا َء فنني التَّننورا ِّةّ :
علنني ٌمه.
هللا ِّبخا ّ
ص ن ِّت ِّه َ
هإن َ
عنـن ال َّ
ضاّ :
نـر
باسنم َموالننا أن َيكوننوا
نجدونَ
وجا َء أي ً
ش ِّ ّ
هإن علنى النذّينَ َيسنتَ ِّ
ِّ
ِّ
( )٣
ُمب َعدينَ ه.
20
ب
ّار فَسنيح ِّة
ِّ
األرجناءُ ،كن َّل أننوا ِّ األواننيِّ ،منن َذهَنـ ٍ
وإنّ َك لتَرى ،فني الند ِّ
صنننةٍ ،و َيبقنننى
ضنننـةٍ ،و َخ َ
و ِّف ّ
ننـار ،ف َبع ُ
ضهنننـا يُسنننتَع َم ُل ل ُمنا ِّسنننبات خا ّ
شنننـ ٍ
ب وفَ ّخن ٍ
ي 21 .فاذا َح ِّف َ
ُ
سهُ طا ِّه ًرا ِّمن
ظ
ال َب ُ
اذنسان نَف َ
ي عاد ّ
عض اآلخ َُر السـتِّعما ٍل َيوم ّ
ُك ِّّل ال ُّ
ـرور الّتي َذ َكرناها ،يَ ُ
نل لِّ ،فيَنفَن ُع بنذ ِّل َك
كون َك
ِّ
منين ال ُم َخ َّ
ص ِّ
ش ِّ
اذناء الث َّ ِّ
ب البَيتِّ ،ويَ ُ
كون ُمستَ ِّعدًّا ل ِّفع ِّل صا ِّل ِّ األعما ِّل.
ِّخدمةَ َر ّ ِّ
 22يا تيموتاوي ،تَ َجنّبْ أهوا َء ال َّ
ب ،وا ْسن َع إلنى َمرضنا ِّة هللاِّ
واذخنالل
ِّ
شنـبا ِّ
ب طنا ِّه ٍر 23 .وتَ َجنّنبْ
وال َم َحبّ ِّة وال َّ
سن ِّيّدِّنا عيسنى ِّبقَلن ٍ
س ِّ
الم َم َع الذّينَ َيستَغيثونَ ب َ
24
صنام .فنال يَ ُ
جنوز
مقاء،
َ
ال ُمجا َدالت الغَبيّ ِّة ال َح ِّ
بناب ِّ
فأنت تَعلَن ُم أنّهنا تَفنتَ ُ
َ
الخ ِّ
( )٢

رأى اذغريق الوثنيّون ّ
أمر غريب وغير مقبول طالما
أن بعث األجساد في المستقبل ٌ
اعتقدوا ّ
المضلّلين
الروحي .وربّما قام بعض الدّعاة
ِّ
أن العالم المادي فاسد وأق ّل شأنا من العالم ّ
مثل هيمناوي وفيالتي بتعليم النّاس ّ
ي فقط في
أن بعث األموات ليس أمرا مادّيا ولكنّه أمر روح ّ
سبيل إيصال رسالة السيّد المسي لتكون أكثر قبوال عند اذغريق.
( )٣
صة تحدّي
اقتبس الحواري بولس من التّوراة ،سفر العدد الفصل  ،16حيث جاءت ق ّ
ّ
ولكن األرض تصدّعت وانشقّت وابتلعتهم
قارون ورجال آخرين لسلطة النّبي موسى .
صة ليبيّن مدى أهميّة البعث وخطورة تضليل هيمناوي
جميعا .وربّما ذكر بولس هذه الق ّ
وفيالتي.
6

ل ِّعبننا ِّد هللاِّ ال ّ
صننا ِّلحينَ أن يُ ِّ
خاصننموا النّن َ
ناسَ ،بننل علنني ِّهم أن يُشن ِّفقوا علن25نى َجميننعِّ
لينك
ع َ
عليم ،صا ِّبرينَ على إساءةِّ النّ ِّ
النّ ِّ
ناس ،و َ
اس ،ويَكونوا قادِّرينَ على الت َّ ِّ
ندركوا ال َح َّ
نق،
أن ت ُ َو ِّ ّجهَ ُمقا ِّومي
هللا يَهدي ِّهم إلنى التَّوبن ِّة فيُ ِّ
ِّ
اذيمان بِّلُطفٍ  ،لَعَ َّل َ
 26و َيعننودوا إلننى ُرش ن ِّد ِّهم ،ف َيتَخَلَّصننوا ِّمننن قَي ن ِّد ال َّ
نيطان الّننذي أط َبننقَ علنني ِّهم
شن
ِّ
ل َيع َملوا بارادتِّ ِّه.

3
الفصل الثّالث
األيّام األخيرة لهذه الدّنيا
1
ٌ
ّنام
ناس
واذ ُكر ،أيُّها ال َح ُ
بيب ،أنّهُ سنتَ ُم ُّر علنى النّ ِّ
أوقنات َ
عسنيرة ٌ فني آخ َِّنر أي ِّ
2
اس أنانيّينَ ُ ،متَهافِّتينَ على الما ِّلُ ،متَ َك ِّبّنرينَ  ،شَنتّامينَ ،
ه ِّذ ِّه الدُّنيا ،فيُص ِّب ُ النّ ُ
ال يُطيعونَ وا ِّلدي ِّهم ،نا ِّكرينَ لل َجمي ِّل ،فا ِّسقينَ  3 ،وتَن َعن ِّد ُم ال َّ
والرحمنةُ ِّمنن
شنفَقةُ َّ
قُلننوبِّ ِّهم ،فيَفتَننرونَ علننى غَين ِّنر ِّهم وتَج َم ن ُ بِّ ِّهننم األهننوا ُء ،فيُعننادونَ الخَين َنر ب ُك ن ِّّل
4
ضلونَ ال َملَنذّات علنى
دور ُهم تَ َكب ًُّرا ،ويُفَ ِّ ّ
شَراسةٍ ،خائنينَ  ،طا ِّئشينَ  ،تَنتَ ِّف ُخ ُ
ص ُ
5
وهرهننا ،فانننأى عننن َهننؤال ِّء
هللاِّ ،و َيتَ َم َّ
نور التَّقننوى ،ويُرفُضننونَ َج َ
سننكونَ بقُشن ِّ
6
ت
ضنننعيفا ِّ
ت ويُوقِّننن ُع ال ِّنّسنننا َء ال َّ
سنننلَّ ُل إلنننى البُينننو ِّ
نناس َجميعًنننا .فبَع ُ
النّن ِّ
ضننن ُهم يَتَ َ
7
ت بالخَطايا في َحبائ ِّل ِّه ،فتَنقَدنَ إلى ال َّ
ما
ت
باالسن
ت بِّ ُك ِّّل أنوا ِّعها
ش َهوا ِّ
ال ُمثقَال ِّ
ِّ
ِّ
عاليم دِّينيّ ٍة َجديد ٍة فني حنينَ أنّ ُه َّ
نق
نن
ِّ
ال ُمتَ ِّ
عناجزات عنن تَم ِّ
يينز ال َح ّ ِّ
واص ِّل إلى 8تَ َ
ي موسننى فنني
ِّمننن
ض ال ّ
سن ِّ
ِّ
نيس و َي ْم ِّبن ُ
ران َينّن ُ
نار َ
الباط ن ِّل .و َكمننا عن َ
ناح ِّ
نريس النَّب ن َّ
َؤالء الدُّعاة ُ ال َّدجّالونَ ال َح َّق بعُقنو ِّل ِّهم الفا ِّسندةِّ ،وهكنذا يَ ُ
كنون
ض ه ِّ
عار ُ
القَ ِّ
ديم ،يُ ِّ
( 9 )٤
نف َكمنا
إيمانُ ُهم ُمزَ يَّفًا.
صنلوا إلنى ُمنرا ِّد ِّهم ،ف َحمناقت ُ ُهم ستَن َك ِّش ُ
ول ِّكنّ ُهم لنن يَ ِّ
اس َجميعًا.
ان َك َ
ريس للنّ ِّ
يس و َي ْم ِّب َ
شفَت َحماقةُ َينّ َ

( )٤
ساحرين المصريّين اللّذين واجها النّبي
يقارن بولس خصومه بـ هينيسه وهيمبريسه ،ال ّ
موسى ،كما ورد في بعض القصل اليهوديّة.
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االبتالء والثّبات في اإليمان
10
صنبري
أ ّما َ
أنت فانّ َك على ِّع ٍ
نيرتي و َم ِّ
قاصندي وإيمناني و َ
لنم بتَعليمني و ِّس َ
11
َير المؤمنينَ فني ُمقا َ
يف اض َ
طعن ِّة
و َم َحبّتي وثَباتي.
َ
ط َهدني غ ُ
عر ُ
ف َك َ
فأنت تَ ِّ
غَالطيةَ ،ح ُ
ينث َحن َّل بني النبَال ُء ال ُم ُ
ت أ ْنطاكينةَ وإيقونينةَ و ِّل ْسنتِّرةَ،
بنين فني بَلندا ِّ
(12 )٥
نيش
نك فنَ َجنوتُ .
ول ِّك ّن َموالي أنقَ َذني ِّمن ُكن ِّّل ذ ِّل َ
ف ُكن ُّل َمنن يَسنعى إلنى العَ ِّ
ضا 13 .أ ّما أه ُل ال َّ
ش ِّ ّر
س ِّيّدِّنا عيسـى ال َمسي ِّ َيلقى
االضطها َد أي ً
ِّ
بتَقوى َك ُم ِّ
ؤم ٍن ِّب َ
14
أننت فاثبُ ْ
نت
وال َّدجّالونَ  ،ف َينزدا ُد ش َُّنر ُهم و ُهنم الخنادِّعونَ ال ُمنخَندِّعونَ  .وأ ّمنا َ
نك تَثِّن ُ
ندوك،
نق ِّبال نذّينَ أرشن َ
نت ِّمنهننا ،ألنّن َ
ناليم الّتنني تَلَقَّيتَهننا ِّمنّننا وتَيَقَّنن َ
علننى التَّعن ِّ
15
صغ َِّر َك َّ
نؤمنَ
اطلَ َ
ب ال َّ
سنماويّ ِّة ال ُمقَدَّسن ِّة ،فهني تَجعَن ُل ال ُم ِّ
عت على ال ُكتُن ِّ
ف ُمنذُ ِّ
16
ي
س ِّيّدِّنا عيسـى ال َمسني ِّ .فهن ِّذ ِّه ال ُكت ُ ُ
َحكي ًما ل َينا َل النَّجاةَ ِّبايما ِّن ِّه ِّب َ
نب ُكلُّهنا َوحن ٌ
عليم وفي َر ِّ ّد الضَّال ِّل وفني تَصنحي ِّ الخَطنا وفني اذرشنا ِّد
ِّمن هللاِّ ،تُفي ُد في الت َّ ِّ
17
نون المن ُ
ب يَكن ُ
صننا ِّل ُ
ي ال ّ
نان بهن ِّذ ِّه ال ُكت ُن ِّ
هللا ،وباذيمن ِّ
نؤمن التَّقن ُّ
إلننى مننا يُرضنني َ
صا ِّلح ِّة.
يام بِّ ُك ِّّل األعما ِّل ال ّ
ُمؤ َّهالً ِّلل ِّق ِّ

4
الرابع
الفصل ّ
بولس يشير إلى وفاته
أمام هللاِّ
س ِّيّدِّنا عيسى ال َمسي ِّ الّنذي سنيَتَ َجلّى ذقامن ِّة ال َمملَكن ِّة
 1أُنا ِّشد َُك
وأمام َ
َ
َ
واألموات 2 ،أُنا ِّشند َُك أن تَندعو
ب األحيا َء
َ
اس ،و ِّعندئ ٍذ سيُحا ِّس ُ
َّ
الربّانيّ ِّة بَينَ النّ ِّ
وو ِّبّنخ
سوا ًء كانَ النّ ُ
اس على اس ِّتعدا ٍد ل َ
إلى ِّرسال ِّة هللاَِّ ،
سنما ِّعها أم لنم َي 3كوننواَ .
المننؤمنينَ و َحنذِّّر ُهم و ُ
نيم ِّهم .فانّنهُ سننيأتي
نبر ِّخننال َل تَعلن ِّ
شن َّد َ
صن ٍ
عننزيمتَ ُهم ب ُكن ِّّل َ
زَ َمن ٌ
نن ال يُطين ُ
سننلي ًما ال َمحال نةَ ،بننل س نيَت َّ ِّبعونَ أهننوا َء ُهم،
نق في ن ِّه النّن ُ
ناس إرشننادًا َ
( )٥
ذُكرت هنا بلدة أنطاكيا التي تقع في إقليم بيسيديّة (انظر سيرة الحواريين )52-14 :13
حيث ُوفق بولس وبرنابا في دعوة النّاس إلى اذيمان برسالة سيّدنا عيسى (سال ُمهُ علينا) .وجاء
ذكر عمل بولس في ك ّل من إقونية ولسترة في سيرة الحواريّين (أي أعمال الرسل) – 1 :14
 .20ويمكن أن يكون تيموتاوي قد سمع عن معاناة بولس في لسترة ألنّه كان من تلك المنطقة.
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4
ّ
نما
س
عنن
عر
ي
نم
ه
ن
إ
نالم الندُّعاةِّ.
ضنونَ
ُ
طنر ُ
ب آذانَ ُهنم ِّمنن َك ِّ
َ
ُ
ِّ
وس َيميلونَ ِّلما يُ ِّ
ِّ
5
نت ،ف ُكننن يَ ِّق ً
ال َحن ّ
ظننا فنني ُك ن ِّّل األحننوا ِّل،
نق ،ويَميلننونَ إلننى ال ُخرافنناتِّ .أ ّمننا أنن َ
صا في ِّخد َمتِّ َك لِّ.
وتَ َح َّم ْل ال َم َ
شيرا و ُمخ ِّل ً
شقّات ،و ُكن داعيًا بَ ً
( )٦
ُ
عنن هنذا
 6أ ّما أنا فقد آنَ
األوان أل ُ َ
ض ّحي ب َحياتي ،وحانَنت سناعةُ َرحيلني َ
7
ق ،وحافَظنتُ علنى
َير ،و َبلَغتُ نِّهاينةَ ال ِّ ّ
العالَ ِّم .فلقد جا َهدتُ في َ
سبي ِّل الخ ِّ
سنبا ِّ
8
ّ
ُ
َ
ِّ
الفائز
برضاهُ َكما يَنتَ ِّظ ُر
جازيني
ي
أن
هللا
ن
م
ر
ظ
ت
أن
ي
ن
أ
وها
ق.
ُ
ِّ
ِّ
ُ
ِّ
اذيمان ال َح ّ ِّ
ِّ
سن ِّيّدُنا
فني ال ِّ ّ
صنار ،إنّننه اذكلين ُل الّنذي سنيُقَ ِّ ّد ُمهُ لني َ
ق أن يُتَن َّنو َإ باكلين ِّل االنتِّ ِّ
سنبا ِّ
ِّين ،ولَستُ َوحندي َمنن َينتَ ِّظ ُنر ال َجنزا َء َبنل َينتَ ِّظ ُنرهُ
وم ال ّد ِّ
عيسى ال َح َك ُم ال َعد ُل َي َ
ُك ُّل َمن َي ُ
ظيم.
شتاق إلى تَ َجلّي ِّه ال َع ِّ
تعليمات أخيرة
10
9
ناس َيمي ن ُل إلننى َمتننا ِّ ال ندُّنيا،
ي ،أيُّهننا ال َحبين ُ
نب ،فقنند أص ن َب َ ديمن ُ
أسن ِّنر ْ إل ن ّ
سلَ َك َ
َحنو
طريقَهُ إلى َمدين ِّة تَسالو ْنكي .أ ّما األ ُ ِّك
فتَ َر َكني و َ
ريسكي فقد ات َّ َجنهَ ن َ
12-11
صننن َد ُمقا َ
ُمقا َ
ماطيَّنننة.
سنننلتُ األ َ
طعنننةَ َد ْل ِّ
طعننن ِّة غَالطينننة ،وتيتن ُ
وأر َ
ننوس قَ َ
إليك في َمدين ِّة أفاسوس ،ولنم َيبنقَ َمعني ُم ٌ
عنين ِّسنوى لوقنا .ف ُم َّنر علنى
طيخي َ
نك ،ألنّ نهُ يُفي ندُني َكثين ًنرا فنني ال ندَّعوةِّ 13 .و ِّعن ن َدما تننأتي،
س ْ
ضننرهُ َم َعن َ
وأح ِّ
َمننرقُ َ
ضننا
واس،
أحضن ْنر َم َعن َ
وأحضن ْنر أي ً
ِّ
ِّ
س فنني تَن ْنر َ
نك ال َعبنناءةَ الّتنني تَ َركتُهننا َم ن َع قَننربُ َ
الجلدِّ.
صةً َم ِّ
ب وخا ّ
ف ِّ
ال ُكت ُ َ
صاح َ
( )٧
ثيراّ ،
ّ 14
فان َموالنا سيُجازي ِّه علنى
ي وآذاني َك ً
إن اِّس َك ْن َد َر النَّ ّح َ
اس أسا َء إل ّ
15
عارضينَ ِّلرسالتِّنا.
ع َم ِّل ِّه
س ِّمنهُ ،فانّهُ كانَ ِّمن أ َ
األثيم .فاِّحتَ ِّر ْ
در َ
ِّ
ش ِّ ّد ال ُم ِّ
قَ ِّ
16
ضن َّد الّنذينَ َ
ظلَمنوني ،ولنم
ولقند دافَعنتُ عنن نَفسني فني ال ُمحا َكمن ِّة األولنى ِّ
ب اغ ِّفر ل ُهنم
ض ْر أ َح ٌد ِّمن المؤمنينَ ِّلل ّدِّفا ِّ عنّي ،بل تَ َركوني َجميعًا .فيا َر ُّ
يَح ُ
17
ألنّ ُهننم تَ َركننوني .ول ِّكن ّ
نف إلننى جننا ِّنبي،
ووقَن َ
نن َمننوالي عيسننى َمنَ َحننني القن ّنوةَ َ
( )٦

سوائل أو العطور التي تسكب كقربان
في النّل األصلي اليوناني ،يقارن بولس حياتَه بال ّ
سوائل كقربان كان عادة ً من العادات اليهوديّة والوثنيّة.
ل إكراما للسيّد المسي  .وتقديم هذه ال ّ
راب مثل النبيذ أو الماء أو ّ
وأثناء تقديم هذا القربان ،يُس َكب ال ّ
الزيت ،إكراما ل.
ش ُ
( )٧
ربّما يكون ال ّ
الرسالة األولى إلى
شخل المشار إليه هنا هو اذسكندر المذكور في ّ
تيموتاوي .20 :1
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ب ،فنَ َجنوتُ ِّمنن
فتَ َم َّكنتُ ِّمن
س ِّم َع بهنا َجمين ُع األغنرا ِّ
إعالن الدَّعوةِّ بأك َم ِّلها ،و َ
ِّ
18
ط ٍر يُضاهي َخ َ
َخ َ
نرير
سدِّ .وسيُن ِّقذُني َموالي ِّمن ُكن ِّّل ُه ٍ
ط َر أنيا ِّ
ب األ َ
جنوم ِّش ٍ
وسننيَحفَ ُ
سننماويّ ِّة .فلننيَ ُكن لِّ ال َجننال ُل إلننى أبَنن ِّد
ظني َحتّننى أد ُخنن َل فنني َمملَكتِّنن ِّه ال َّ
اآل ِّبدينَ ! آمينَ .
تحيّات ودعاء
19
أننيس 20 .أُع ِّل ُمنك ّ
أن
عقين ٍل وعا ِّئلن ِّة
سنالمي إلنى األُخن ِّ
ٍ
ت َب َركنةَ واأل ِّ َ
َب ِّلّ ْ َ
كور ْنتوس .ولقد تَ َركتُ األ َ َ
ضنا فني َمدينن ِّة
األ َ ِّأر ْس
طريفي َمري ً
قي في ِّ
تي َب َ
21
ي قَب َل ُحلو ِّل ال ِّ ّ
ليك اذخوة ُ يُوبولي وبُنودي
فأسر ْ إل
س.
ع َ
ش ِّ
س ِّلّ ُم َ
تاء .يُ َ
ِّ
ِّميليت ُ َ
ّ
22
وح َك .وفَضن ُل هللاِّ َمعَ ُكنم
س ِّيّدُنا َم َع ُر ِّ
ولينو و َكلودِّيا و ُك ُّل بَقي ِّة اذخوةِّ .ليَ ُك ْن َ
أج َمعينَ .
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