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تصمیم النظام الكنسي
١٣الفصل 

٦٧الدرس الصوتي رقم جدیدالالعھد 

اوس وفھم موضوعھا عن خطة هللا للنظام تقدیم الرسالة األولى لتیموث:ھدف الدرس
.الكنسي

.....أن تقام طلبات وصلوات وابتھاالت وتشكرات ألجل جمیع الناسفأطلب أول كل شيء،"
"الذي یرید أن جمیع الناس یخلصون، وإلى معرفة الحق یقبلون .ألن ھذا حسن ومقبول لدى مخلصنا هللا

)٤ -٣، ٢:١تیمو١(
ولكن إن كنت أبطئ، فلكي تعلم كیف یجب أن تتصرف في .اجیا أن آتي إلیك عن قریبھذا أكتبھ إلیك ر"

)١٥ -٣:١٤تیمو١" (بیت هللا، الذي ھو كنیسة هللا الحي ، عمود الحق وقاعدتھ
حتى اآلن، نتبع في دراستنا ترتیب رسائل بولس بحسب وجودھا في الكتاب المقدس، ولكن بانتقالنا إلى 

كتب بولس رسالتھ األولى لتیموثاوس .ف نتبع نظام التسلسل الزمني لھذه الرسائلرسائلھ األخیرة سو
ثم نتجھ إلى رسالة فلیمون، وأخیًرا نتأمل في .ورسالة تیطس في وقت واحد، لذا سوف ندرسھما أوالً 

.الرسالة الثانیة لتیموثاوس، وھي كلمات بولس األخیرة قبل وفاتھ
كان ".الرسائل الرعویة"طس لیؤھلھما كرعاة، ورسائلھ لھما تسمى درب بولس كالً من تیموثاوس وتی

تیموثاوس راعیًا لكنیسة في أفسس، وكان صغیًرا، خجوالً، وبالغ الحساسیة، لذا البد أنھ كان یصارع 
وفي رسالتھ لفیلبي، قدمھ بولس كمثال یُحتذى ألنھ .لیكتسب الجرأة من أجل المسیح إبان واجباتھ الرعویة

كانت عالقة بولس بتیموثاوس مثل عالقة أب بابنھ، وھذه تعتبر نموذًجا لعالقة الراعي .ًما بالمحبةكان مفع
من جھة أخرى، كان تیطس أكبر سنًا بكثیر، وكان رجالً قویًا حتى أن بولس ائتمنھ .الرئیسي بمساعده

 .على المھام الصعبة، فمثالً أوفده إلى جزیرة كریت العدائیة المشاغبة
كان الغرض من .ولس رسالتھ األولى لتیموثاوس أثناء سجنھ في روما، كما ورد في سفر األعمالكتب ب

ثم أكد على صفات الرجل المنوط بھ ".عمود الحق وقاعدتھ"الرسالة تعریف الرعاة كیفیة قیادة كنیسة هللا
ھا الحق، فینخرط كل مسئولیة الكنیسة األساسیة ھي أن تكون قاعدة للعملیات، ینبثق من.قیادة الكنیسة

عضو فیھا في نقل ھذا الحق لمن ھم خارج الكنیسة، ومشاركة أخبار الرجاء السارة مع البائسین 
.والیائسین

ھنا یشارك بولس باختباره الشخصي حین یكتب أنھ كان أسوأ الخطاة ألنھ اضطھد كنیسة المسیح، ووجھة 
كما أكد بولس على أھمیة الصالة .یخلِّص أي شخصنظر بولس أنھ إن كان هللا قد خلًّصھ، فبإمكانھ أن

 .في الخدمة
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  .أفضل إجابة اختر

 . كان تیموثاوس مؤمنًا ناضًجا جسوًرا في مشاركة إیمانھ مع الجمیع خطأ؟صواب أم  -١
 . كانت عالقة بولس بتیطس مثل أب مع ابنھ خطأ؟صواب أم  -٢
 ". الرسائل الرعویة"باسم أم خطأ؟ الرسائل لتیموثاس وتیطس تُعرف  صواب -٣
 . كان تیموثاوس أول جیل في عائلتھ یؤمن بالمسیح خطأ؟صواب أم  -٤
 

 : اختر إجابة واحدة لكل سؤال ما لم یُذكر غیر ذلك
  
 ): اختر كل ما یناسب(لماذا كتب بولس للشاب تیموثاوس؟  -٥

 . لیساعده على فھم الفلسفة -أ
 . خدمةلیشجعھ على الجسارة والجرأة في ال -ب
 . لیوجھھ في كیفیة تسییر العمل الكنسي -ج
  . لیؤكد على السمات الھامة التي یجب أن یتحلَّى بھا قادة الكنیسة -د
 

  ما الذي جعل من عالقة بولس وتیموثاوس عالقة یُحتذى بھا لرعاة ھذه األیام؟  -٦
 . التعلیم الالھوتي الصحیح ھو كل ما یحتاجھ الراعي الیوم -أ

 . بولس لصدیق وفي مخلصاحتاج  -ب
 . اعتبر بولس تیموثاوس تلمیًذا لھ فواصل توجیھھ وتعلیمھ -ج
  . كان بولس دائم النقد لتیموثاوس عندما یخطئ -د
 

  ما ھو الغرض من الكنیسة؟  -٧
 . توفیر الموسیقى االحترافیة الممتعة -أ

 . لتكون عمود الحق وقاعدتھ -ب
 . م ویشاركوا آخرین بإیمانھمتعلیم المؤمنین حتى یخرجوا للعال -ج
  . توفیر المكان الالزم لتكوین الصداقات -د



55 
 

  لماذا أطلق بولس على نفسھ أشر الخطاة؟  -٨
 . كان متواضًعا -أ

 . كان یمیل للمبالغة -ب
 . ألنھ اضطھد كنیسة المسیح -ج
  . ًرایألنھ كان مجرًما خط -د
 

  نیسة؟ أى الصفات كتب عنھا بولس أنھا الزمة لقادة الك -٩
 . أن یكونوا ذوي تعلیًما عالیًا -أ

 . أن یكونوا مؤثرین في المجتمع -ب
 . أن یكونوا أتباًعا مخلصین للرب یسوع -ج
  . أن یكونوا متقدمین في العمر لیتسموا بالحكمة -د
 

  ، ما ھي أولویات الكنیسة؟ )٤ -١: ٢تیمو١(من واقع ما ورد في  - ١٠
 . التشفع، الصالة، والشكر -أ

 . تشیید األبنیة الفخمة -ب
 . رعایة الیتامى واألرامل -ج
  . اختیار الشیوخ والشمامسة -د
 
  

  
 

 
 

ھل . قال بولس أنھ أشر الخطاة، إال أن هللا غفر لھ، واستخدمھ لجذب أعداّدا ال حصر لھا للمسیح
فعلت ذلك،  تعتقد أن خطایاك غیر قابلة للغفران؟ ھل طلبت من الرب یسوع أن یخلصك من خطایاك؟ إذا

فسوف یغفر لك خطایاك ویطھرك من كل إثم ویھبك الحیاة األبدیة معھ، فلم التفعل ذلك اآلن؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
التوسل، والتضرع، : یقول بولس أن أھم شئ یصنعھ المؤمن ھو أن یصلي، ثم ذكر أربعة أنواع للصالة

من ما ھي توسالتك الشخصیة؟ وما الذي ترید أن تتضرع إلى هللا من أجلھ؟ و. والتشفع، وصالة الشكر
الذي ترید أن تتشفع ألجلھ؟ وعالم تشكر 

هللا؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

. واشكره على كنیستھ، واطلب منھ أن یثبِّتھا. اشكر هللا على بولس وتیموثاوس وتیطس كأمثلة لك
اشكر هللا على كنیستك المحلیة، واسألھ المعونة كي تحقق كنیستك الغرض من وجودھا كعمود الحق 

أشكره من أجل خالصك وإمكانیة . ما یمكن أطلب من هللا أن یساعد راعیك لكي یكون أفضل. وقاعدتھ
 . دراسة كلمتھ

وتفاضلت نعمة ربنا . مت، ألني فعلت بجھل في عدم إیمانولكنني رح. أنا الذي كنت قبال مجدفا ومضطھدا ومفتریا
أن المسیح یسوع جاء إلى : صادقة ھي الكلمة ومستحقة كل قبول. سوعجدا مع اإلیمان والمحبة التي في المسیح ی

لیظھر یسوع المسیح في أنا أوال كل أناة، مثاال للعتیدین : لكنني لھذا رحمت. لیخلص الخطاة الذین أولھم أنا العالم
  ) ١٦ -١٣: ١تیمو١. (أن یؤمنوا بھ للحیاة األبدیة 
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خجول، محب، حساس، صغیر السن؟ : ما مدى تشابھك الشخصي مع المالمح الشخصیة لتیموثاوس -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
تیطس وشخصیتك  كیف تربط بین مالمح شخصیة -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كأشر الخطاة في العالم؟ ) ١٥: ١(كیف تطبق بصورة شخصیة األسلوب الذي یصف بھ بولس نفسھ في  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
باعتبارھا أساس إعالن الحق أو نشر اإلنجیل ) ١٥: ٣(في كیف تطبق ما كتبھ بولس عن الكنیسة  -٤
). عن التوصیف الوظیفي للراعي ١٢: ٤اربط ھذا بما ورد في أف(

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
عن الصالة باعتبارھا ) ١: ٢تیمو١(كیف تطبق بصورة شخصیة ما كتبھ بولس لتیموثاوس في  -٥

األولویة األولى ألعضاء الكنیسة عند اجتماعھم مًعا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
عن مسئولیة الكنیسة في الصالة من أجل ) ٤ -٣: ٢(كیف تطبق بصورة شخصیة ما كتبھ بولس في  -٦

جمیع الناس أن إرادة هللا أن الجمیع یخلصون؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ھدف ھذه الرسالة، وتوضح لنا ضرورة ) ١٥: ٣(كیف تحدد التوجیھات التي كتبھا بولس في  -٧

استخدامھا في كل الكنائس؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

  
  
  
  

  الذھاب إلى العمق


