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  الكلمات األخیرة لجندي عجوز
  
  ١٧الفصل 

  ٧١الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

  . تقدیم تیموثاوس الثانیة، توجیھات بولس األخیرة لتیموثاوس ولنا أیًضا: ھدف الدرس

فال تخجل بشھادة ربنا، وال بي . فشل، بل روح القوة والمحبة والنصحألن هللا لم یعطنا روح ال" 
الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة، . أنا أسیره، بل اشترك في احتمال المشقات ألجل اإلنجیل بحسب قوة هللا

" ال بمقتضى أعمالنا، بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطیت لنا في المسیح یسوع قبل األزمنة األزلیة
  )٩ -٧: ١یموت٢(

لكنني لست . لھذا السبب أحتمل ھذه األمور أیضا. الذي جعلت أنا لھ كارزا ورسوال ومعلما لألمم" 
  ) ١٢ -١١: ١تیمو٢" (أخجل، ألنني عالم بمن آمنت، وموقن أنھ قادر أن یحفظ ودیعتي إلى ذلك الیوم

الذین یدعون الرب من قلب  السالم معالشبابیة فاھرب منھا، واتبع البر واإلیمان والمحبة و أما الشھوات" 
  )  ٢٢: ٢تیمو٢" (نقي

یخبرنا تاریخ الكنیسة أنھ بعد . كانت الرسالة الثانیة لتیموثاوس ھي الكلمات األخیرة التي كتبھا بولس
وعندما كان في ترواس، أحرق . سجن بولس للمرة األولى في روما، ذھب إلى أسبانیا، ثم رجع إلى أفسس

ا واتھم المسیحیین بذلك، عندذاك بدأت موجة عاتیة من االضطھاد والعنف ضد نیرون مدینة روم
المسیحیین في االمبراطوریة الرومانیة، وكان بولس ضمن أولئك الذین تعرضوا للسجن، وأدرك أنھ 

  . المجال لنجاتھ ھذه المرة
وراح یذكِّره باإلنجیل . في رسالتھ، حث بولس تلمیذه تیموثاوس على التسلح بنیة األلم والثبات في الرب

واستخدم ثالثة وسائل إیضاح لشرح أھمیة الثبات، واألمانة، والعمل الدؤوب في استمرار . الذي ُدعوا إلیھ
وأخذ یشجعھ لیبذل الجھد ویروض نفسھ كخادم فال یتعرض للوم، ویكون جدیًرا . إخالصنا للرب یسوع

على تیموثاوس لقب ابنھ، وأخیًرا قدم لھ ثالتة  وكما ورد في رسائلھ األخرى، أطلق بولس. بإعالن الحق
  . الجندي، والریاضي، والزارع: أمثلة قویة
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  .أفضل إجابة اختر
 . ؟ اعتقد بولس أنھ سوف یخرج من سجنھ مرة أخرىخطأصواب أم  -١
 . ؟ مات بولس یبنما كان محدد اإلقامة في منزل بروماخطأصواب أم  -٢
 . مادام ھو مكبل بالقیود، فاإلنجیل یكون مقیًدا أیًضا ؟ كتب بولس أنھخطأصواب أم  -٣
 . أعلن بولس أنھ كان یستحي بالرب؟ خطأصواب أم  -٤
  

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذكر غیر ذلك
  

 ): اختر كل ما یناسب: (الجمیع تخلَّى عن بولس فیما عدا ھؤالء -٥
 لوقا  -أ

 فیلبس -ب
 أنسیفورس -ج
 لیدیا -د

 
اختر كل ما (ا ھو وجھ االختالف بین ھذه الرسالة المكتوبة من داخل السجن وبین الرسائل األخرى؟ م -٦

 ): یناسب
 . كتبھا تیموثاوس إكراًما لبولس -أ

 . لم یطلب بولس من تیموثاوس أو الكنیسة أن یصلوا من أجل إطالق سراحھ -ب
 . ي هللا عنھكان بولس یشكو من الظروف القاسیة التي یمر بھا وتخلِّ  -ج
  . كتب فیھا بولس توجیھاتھ األخیرة لتیموثاوس -د
 

اختر كل ما (في األصحاح الثاني، ما ھي النماذج التي حث بولس تیموثاوس على االقتداء بھا؟  -٧
  ): یناسب

 صانع الخیام -أ
 الجندي -ب
 الریاضي -ج
  الزارع  -د
 

  ؟ "جندي صالح"ماذا كان یقصد بولس بعبارة   -٨
 . أن نكون مستعدین للحرب من أجل خاطر قائدنا الرب یسوعیجب  -أ

 . ال یجب أن ننشغل بأمور الحیاة العادیة، بل یجب أن تتعلق أنظارنا بقائدنا وخدمتھ -ب
 . یجب مھاجمة أعدائنا -ج
  .  یجب ارتداء الزي المفروض علینا -د
 

  ): اختر كل ما یناسب(مثال الزارع؟ ما الذي كان یرید بولس أن یعلِّمھ لتیموثاوس عندما ذكر لھ   -٩
 . الرغبة في العمل الجاد -أ

 . األمانة في بذر البذار -ب
 . االستمتاع بالحیاة في الریف -ج
  . االستمتاع بالحصاد فحسب -د
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  عالم حث بولس تیموثاس أن یفعل؟  - ١٠
 . أن یدرك أن هللا أعطانا روح القوة والمحبة والنصح -أ

 . یسوع أو ببولسأال یستحي بالرب  -ب
 . یخبئ اإلخوة حتى ینتھي االضطھاد -ج
  . یشترك مع بولس في احتمال المشقات بقوة هللا من أجل اإلنجیل -د
 

 مزكى، عامال ال یخزى، مفصال كلمة  اجتھد أن تقیم نفسك):" ١٥: ٢تیمو٢(یكتب بولس في  - ١١
   ؟ ماذا یعني تفصیل كلمة الحق باالستقامة". الحق باالستقامة

 . نبذل ما في وسعنا لنعرف الحق الكتابي ونعیش وفقًا لھ -أ
 . نبذل قصارى جھدنا لحمل اإلنجیل أینما ذھبنا -ب
 . نجتھد لكي ما نلتحق بمدرسة للكتاب المقدس -ج
 . نجتھد في كشف أخطاء الناس -د

  

الثة التي ذكرھا لو كنت مكان بولس، ھل تظن أنك یمكن أن تستحي باإلنجیل؟ ما ھو المثال من الث
بولس یمثل تحدیًا لك في حیاتك؟ ماذا تفعل ھذا األسبوع لكي تكون جندیًا أفضل، وریاضًیا أكثر التزاًما، 

وزارًعا أكثر اجتھاًدا في خدمة الرب؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

واحمده من أجل مثال بولس في الشجاعة، . أشكر هللا أن بولس ظل قویًا في إیمانھ حتى النھایة
. من أجل توجیھاتھ األخیرة لتیموثاوس، تلك التي تمثل أھمیة كبیرة لنا الیومواشكر هللا . والقوة، واإلیمان

). ٧: ١تیمو٢(اسأل معونة هللا عندما تُدَعى للثبات في اإلیمان، واطلب منھ روح القوة، والمحبة والنصح 
ستقامة أطلب منھ أن یساعدك لكي تجتھد لتقدیم نفسك  مزكى، عامالً ال یخزى ومفصالً كلمة الحق باال

 ). ١٥: ٢تیمو٢(
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یف تطبق بصفة شخصیة حقیقة أن شیئًا ما حدث لتیموثاوس عندما وضع بولس یده علیھ، وأنھ كان ك -١
، علًما بأن هللا لم یعطنا روح الفشل بل روح )٧ -٦: ١تیمو٢(علیھ أن یُضرم الموھبة التي فیھ كما قیل في 

القوة والمحبة والنصح؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
عن ) ٧ - ٣: ٢تیمو٢(مثلة الثالثة التي ذكرھا بولس لثیموثاوس في كیف تطبق بصفة شخصیة األ -٢

الجندي، والریاضي، والزارع؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
، والذي یَُعد بحق أعظم )٢: ٢تیمو٢(كیف تطبق بصفة شخصیة توجیھ بولس الرائع لتیموثاوس في  -٣

تعلیم ورد في ھذا العالم عن كیفیة رسم تالمیذ للرب یسوع؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
األصحاح الثاني عن استحالة إنكار الرب لنا، حتى لو كیف تطبق بصفة شخصیة تعلیم بولس الوارد في  -٤

، ذلك ألنھ ال یمكن أن ینكر نفسھ؟ )ربما تحت وطأة التعذیب أو االضطھاد(أنكرناه نحن 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
، ما ھى ثمرات الروح التي )٢٦ - ٢٣: ٢تیمو٢(في تطبیق توجیھات بولس حول االرشادات الرعویة،  -٥

لھم المشورة؟ وما ھو الھدف الذي ترجوه؟ وكیف  یجب أن تتحلى بھا؟ وما ھي مشكلة الناس الذین تقدم
تخلصھم من مشكلتھم؟ وما ھو الشئ الذي یتحتم علیك أن تبتعد عنھ تماًما؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
الواردة " اكرز بالكلمة"كیف تطبق بصفة شخصیة المھمة التي وضعھا بولس على عاتق تیموثاوس  -٦

؟ )٢ - ١: ٤نیمو٢(في 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
على أھداف حیاتك )٢٧ -٢٤: ٩وك١، ٨ - ٦: ٤تیمو٢(كیف تطبق بصفة شخصیة ما ذكره بولس في  -٧

وأولویاتك؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

  الذھاب إلى العمق


