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  ذات الظھورات الثالثة الكنیسة
  
  ١٥الفصل 

  ٦٩الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

فھم الجزء األخیر من توجیھات بولس الواردة في تیموثاوس األولى، وتقدیم : ھدف الدرس
  . رسالة تیطس

ألننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا ال نقدر أن . وأما التقوى مع القناعة فھي تجارة عظیمة" 
  )٨ - ٦: ٦تیمو١" (فإن كان لنا قوت وكسوة، فلنكتف بھما. نھ بشيءنخرج م

معلمة إیانا أن ننكر الفجور والشھوات العالمیة، . ألنھ قد ظھرت نعمة هللا المخلصة، لجمیع الناس" 
منتظرین الرجاء المبارك وظھور مجد هللا العظیم . ونعیش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر

الذي بذل نفسھ ألجلنا، لكي یفدینا من كل إثم، ویطھر لنفسھ شعبا خاصا غیورا  . المسیح ومخلصنا یسوع
  ) ١٤ -١١: ٢تي" (في أعمال حسنة

كثیر من المؤمنین األوائل كانوا عبیًدا، ویعطیھم بولس التوجیھات للبعد عن الكسل والتراخي، والتصرف 
علینا أن نكون أغنیاء في . الرب یسوع المسیح نفسھ علینا أن نعمل ونخدم كما لو أننا نخدم. كعمال أكفاء

  . األعمأل الصالحة، ونعطي المحتاجین دائًما وبسرور
كما أنھ أعطى . تحدید صفات قادة الكنیسة) تیمو، تي١(كان اھتمام بولس الرئیسي في كل من رسالتي 

ال تجلب السالم، أو السعادة، أو یبني البعض قیمتھم على إنجازاتھم، لكن ھذه األخیرة . تحذیًرا من المادیة
ونصح بولس تیموثاوس أن یسعى في إثر . الشبع، أما التقوى مع القناعة فھي كنز عظیم، كما یقول بولس

وحث تیموثاوس على حفظ الحق  . البر، والتقوى، واإلیمان، والوداعة، و االحتمال والصبر: ما ھو أبدي
  . الذي أودعھ إیاه

كان ھذا األخیر أكبر سنًا وأكثر نضًجا، رجل متزن ویمكن تكلیفھ . أیًضا رسالة بولس لتیطس رعویة
كان تیطس أفضل راعٍ عرفھ . بالمھام الصعبة، مثل رسمھ راعیًا للكنیسة في جزیرة كریت المتمردة

بولس، ورسالة بولس لھ لیست شخصیة مثل رسالة تیموثاوس األولى، لكنھا تحوي نفس التوجیھات 
  . وموضوع رسالة تیطس ھو تزیین العقیدة بشاھد تقي ورع. یاء للكنیسةالخاصة بقادة أتق

كتب بولس لتیطس أننا یجب أن نرفض الشر ونحیا حیاة التقوى بینما ننتظر ظھور الرب یسوع في مجیئھ 
تمثل الظھور األول في مجئ المسیح على ". epiphany" ویُطلق على كلمة ظھور بالیونانیة . الثاني

وتظھر الكنیسة كشعب متفرد وخاص . المتجسد، وعندما یأتي ثانیةً، یكون ھو الظھور الثانياألرض كا 
أما الظھور الثالث فیأتي من خالل المؤمنین، ذلك ألن المسیح یحیا فینا . بین ھذین الظھورین للرب یسوع

سلك الكنیسة في ھذا الجزء المفتاحي لرسالة تیطس، یكتب بولس كیف یجب أن ت. من خالل الروح القدس
  . في الفترة ما بین الظھورین للمسیح
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  .أفضل إجابة اختر

 . الثراء خطیئة خطأ؟صواب أم  -١
 . ساور القلق بولس ألن تیموثاوس كان یكثر من شرب الخمر خطأ؟أم  بصوا -٢
 . الرسالة لتیطس تختلف اختالفًا جذریًا عن الرسالة األولى لتیموثاوس خطأ؟صواب أم  -٣
ن تعلیم بولس أن القیادة الخاضعة  تختار قادة أتقیاء صواب -٤  . أم خطأ؟ تضمَّ
  

  :اختر إجابة واحدة لكل سؤال إال إذا ُذكر غیر ذلك
  

 ): اختر كل ما یناسب(؟ )أو التجارة( ماذا كان قصد بولس عندما تحدث عن التقوى والربح  -٥
 . التقوى مع القناعة أفضل من كل ثروات العالم -أ

 . لثروة واإلنجازات التي نحققھا في ھذه الحیاة لن تدوم في األبدیةكل ا -ب
 . یمكننا االكتفاء باالحتیاجات الضروریة فقط -ج
  . المال أصل لكل الشرور -د
 

  ما ھي أھم االختالفات بین رسالة بولس لتیطس ورسالتھ لتیموثاوس؟  -٦
 . ال تتضمن رسالة تیطس معاییر اختیار الشیوخ -أ

 . الرسالة لتیطس على األغنیاءتركز  -ب
 . تتمیز الرسالة األولى لتیموثاوس بأنھا شخصیة -ج
  . ال تُذكر التقوى في رسالة تیطس بالمرة -د
 

لماذا كان ھذا . كلَّف بولس تیطس بالسفر مرتین إلى كورنثوس لتسلیم رسالتیھ للكنیسة ھناك -٧
  ): اختر كل ما یناسب(التكلیف مھمة صعبة؟ 

 . تیطس راغبًا في الذھاب إلى كورنثوس لم یكن -أ
 . احتوت الرسائل على توجیھات جریئة للكورنثیین لالبتعاد عن الخطیة -ب
 . لم تكن لمدینة كورنثوس طابع الود والترحاب -ج
  . عزف تیطس عن السفر والترحال -د
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  ):یناسباختر كل ما (لماذا كانت رعایة كنیسة كریت صعبة على تیطس أو أي راعي آخر؟  -٨
 . كانت جزیرة كریت مكانًا موحًشا -أ

 . كانت ذات مناًخا غیر مناسي -ب
 . اشتھر أھلھا بالقسوة والكسل وعدم األمانة -ج
  . لم یعتني أھل كریت براعیھم من الناحیة المعیشیة -د
 

  ):اختر كل ما یناسب(ما الذي یجب على الكنیسة عملھ؟   -٩
 . مقاومة الشر ومحبة العالم -أ

 . ملء الكنیسة بالناس -ب
 . الحیاة المقدسة والتقیة -ج
  . المسیح الثاني أو الحدیث عنھ أمام اآلخرین يءعدم ذكر مج -د
 

  ؟ " أو متمیز -شعب خاص" ماذا یقصد بولس بعبارة   - ١٠
 . أتباع المسیح غریبو األطوار -أ

 . ال یوجد في العالم من یشبھ أتباع المسیح -ب
 . تمون أتباع المسیح ین -ج
 . كونوا مختلفین عن العالمییتحتم على أتباع المسیح أن  -د

  

أكد بولس في رسالتیھ لتیطس وتیموثاوس على أن أتباع المسیح ال یجب أن یتسموا بالكسل 
ماذا عن عملك أنت؟ ھل . أوالتراخي، بل یجدوا في عملھم بأمانة كما لو كانوا یعملون للرب یسوع نفسھ

أن یصفوك باألمانة والعمل الجاد؟ إذا كانت إجابتك بالنفي، ما الذي یمكنك عملھ لكي  یستطیع اآلخرون
تكون شھادة حیة للمسیح الذي تتبعھ؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ ھل یدركون أنك تنتمي  من واقع "متمیًزا " ھل تعتقد أن غیر المؤمنین المحیطین بك یعتبرونك 

لھ لكي یروا فیك یسوع؟ أسلوبك في الحیاة؟ إذا كانت إجابتك بالنفي، ما الذي یجب أن تفع
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أشكر هللا من أجل التوجیھات العملیة المفصلة التي یعطیھا بولس لتیطس وتیموثاوس في رسالتیھ لھما، 
أشكره من أجل نعمتھ التي تمنح الخالص، ومن أجل القادة األتقیاء . واطلب معونتھ لتكون قانًعا بظروفك مھما كانت

 . التقوى كي تكون شھادة للجمیع أطلب معونتھ لتعیش حیاة. الذین أعطاھم للكنیسة
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في حیاتك وخدمتك ) ١٤ -١١: ٢تي(كیف یمكنك بصفة شخصیة تطبیق نصیحة بولس الواردة في  -١

باعتبارك تابًعا مكرًسا لیسوع المسیح؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
بناًء على ھذا الجزء، لماذا فدانا المسیح؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
مان باألعمال كیف تربط ھذا الجزء مع ما أكده بولس طوال رسالتھ لتیطس على أھمیة تجمیل اإلی -٣

الصالحة؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
لماذا یعتبر ھذا المبدأ بالغ األھمیة عند زرع كنیسة في مناطق صعبة مثل جزیرة كریت؟  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
حول أھمیة تفردنا باعتبارنا شعب خاص، ) ٢تي(كیف تطبق بصفة شخصیة تعلیم بولس الوارد في  -٥

؟ نشھد عن هللا في ھذا العالم، فیما بین الظھورین  منذ میالد المسیح وحتى مجیئھ الثاني
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
تطبق بصفة شخصیة األمرین الذین ُدعینا أن ننكرھما، والوسائل الثالثة التي یجب أن نتبعھا في كیف  -٦

حیاتنا ھنا في ھذا العالم إذا ما أردنا أن نكون الظھور الثالث  في ھذا العالم؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف تطبق بصفة شخصیة التأكید الوارد في ھذه الرسالة أن القیادة الروحیة تعني وجود قادة أتقیاء؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  

  
  
  

  لذھاب إلى العمقا


