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 1الیوم  1األسبوع 

 

 






 األول الیوم األول األسبوع

 

 
 بنها�ة هذا الدرس سوف: 

 تذكر الحقائق الرئ�س�ة التي تعلمتها بخصوص بولس ومندو��ه ت�موثاوس وت�طس. -1
 تكتب مخططًا لرسالة ت�طس. -2
 
 
 
 
 
  مقدمة 
). 2:13ناشــئة فــي إنطاك�ــة ســور�ا لعمــل خــاص (أع"ُفــرز" بــولس و�رنا�ــا بواســطة الكن�ســة ال 

وذهــب كالهمــا إلــى مــا �عــرف �اســم الرحلــة الت�شــیر�ة األولــى لبــولس. (افــتح كتا�ــك المقــدس 
). أدت هـذه الرحلـة إلـى ق�ـام عالقـات صـداقة شخصـ�ة 13على العهد الجدید سفر األعمـال 

�اتـه. ف�عـد أن سـافر عبـر بین بولس وهؤالء الذین �شرهم، دامت هذه العالقات حتى نها�ـة ح
ال�حــر األبـــ�ض المتوســـط غر�ـــا إلـــى قبـــرص، انـــدفع هـــو ورفاقـــه �ســـرعة إلـــى آســـ�ا الصـــغرى 

)، 14:13(ترك�ا حال�ا) ووصلوا إلى برجة. وزاروا بلدا �عـد اآلخـر مثـل، إنطاك�ـة ب�سـید�ة (أع
 ).20:14)، ودر�ة (أع6:14)، ول�سترة (أع1:14وأ�قون�ة (أع

ون بولس قـد تعـرف علـى ت�موثـاوس أثنـاء ز�ارتـه األولـى للسـترة، وأنـه من المرجح جدا أن �ك 
تجدد وأص�ح  مس�ح�ا في هذا الوقت أو �عد ذلك �فترة وجیزة. وفي أثناء عبور بولس بلسترة 
في رحلته الت�شیر�ة الثان�ـة قـرر أن �طلـب مـن ت�موثـاوس مرافقتـه ومسـاعدته فـي عملـه. وقـد 

ا�ـــة إلـــى هـــذا الشـــاب، فأرســـل لـــه رســـالتین قبـــل وفاتـــه شـــعر بـــولس قبـــل وفاتـــه �ضـــرورة الكت
 �سنتین. وسندرس في هذا الجزء هاتین الرسالتین، ورسالة أخرى.

 
ال بـد أن عالقـة الصـداقة بــین بـولس وعائلـة ت�موثــاوس كانـت قو�ـة جـدا فقــد كـان �عـرف كــل   -1

): "إذ أتــذكر 5:1ت�موثــاوس2أفــراد العائلــة فــردًا فــردًا. ونــرى هــذا الشــيء واضــحا عنــدما نقــرأ (
اإل�مان العد�م الر�اء الذي ف�ك الذي سكن أوال في جدتك لـوئ�س وأمـك أفینكـي ولكنـي مـوقن 

 أنه ف�ك أ�ضا".
 16ونجد أمـورا أخـرى أكثـر عـن عائلـة ت�موثـاوس مـذكورة فـي سـفر األعمـال. افـتح أصـحاح  

 و�عد قراءة الجزء األول أكتب ف�ما یلي األش�اء الخمسة التي قیلت عنه:
 _____________________________________________________ -أ 
 ____________________________________________________ -ب  

 األهداف
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 ____________________________________________________ -ج 
 ____________________________________________________  -د 
 ___________________________________________________ -هـ  
 ستدرس عن ت�موثاوس بتفصیل أكثر في وقت الحق من هذا المساق. 
 
ماذا عن ت�طس الشاب اآلخر الذي شعر بولس �أنه مدفوع لكتا�ة رسالة رعو�ة له فـي نفـس   -2

الوقـت؟ لــم یــذكر تــ�طس فـي ســفر أعمــال الرســل مثلمــا ذكـر ت�موثــاوس. "فقــد ســمع عنــه أول 
وقـت مناقشـة مشـكلة قبـول األمـم (تـم فـي مجمـع أورشـل�م األول) حینمـا اصـطح�ه بـولس مرة 

و�رنا�ـــا معهمـــا إلـــى أورشـــل�م، فهـــو كـــان �مثـــل حالـــة عمل�ـــة واقع�ـــة تؤكـــد نجـــاح قبـــول األمـــم 
لإل�مان، فقد كان أمم�ـًا ولكنـه كمـا یبـدو لـم یجبـر علـى أن یختـتن" (قـاموس الكتـاب المقـدس 

) حیـث تظهـر هنـاك اإلشـارة األولـى لتـ�طس 10-1:2(غالط�ـة الحـدیث. عـن تـ�طس). افـتح
واقرأها. واذكر ف�ما یلي الحقائق التي تخصه وهي تشتمل أ�ضا على الحقائق المذكورة سا�قا 

 في هذا البند. (هذا تمر�ن للتجم�ع وللتركیز وس�كون مفیدا لك).
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 
من المحتمل أن �كون بولس قد اصطحب معه ت�طس في رحالتـه الالحقـة أو التال�ـة، ولكـن  

 معلومات أكیدة عن عمله مع بولس حتى وقت مشكلة أو أزمة كورنثوس. ل�س لدینا 
"سـاعد تــ�طس بــولس مســاعدة عظ�مــة أثنــاء هــذه األزمـة، كمــا �شــار إلــى ذلــك فــي كورنثــوس  

الثان�ة. ونعرف أنه یوجد احتمال كبیر في أن �كون ت�طس قد رافـق بـولس إلـى جز�ـرة كر�ـت 
. وتركـــه هنـــاك 28ر األعمـــال أصـــحاح �عـــد إطـــالق ســـراحه مـــن الســـجن المـــذكور فـــي ســـف

للمساعدة في تكمیل عمل�ة إنشاء الكن�سة التي بدأها بولس أثناء وجوده هناك. (سـوف نتت�ـع 
 ح�اة ت�طس �صورة أكثر ف�ما �عد).

أجـب اآلن األســئلة اآلت�ــة وراجــع جوا�ــك لكــل ســؤال فـي التــو مــع اإلجا�ــة المعطــاة فــي نها�ــة  
 الدرس.

ن �كـون بـولس قـد قابـل ت�موثـاوس أثنـاء رحلتـه الت�شـیر�ة (األولـى/  من المحتمل جدا أ  -أ 
 الثان�ة / الثالثة ) __________

تفاصــیل ح�ــاة ت�موثــاوس الم�كــرة موجــودة فــي (ت�موثــاوس الثان�ــة أصــحاح ______   -ب 
 والعدد_________)  وفي (أعمال ______:____________)

تشــــــابهة جــــــدا / مختلفــــــة تمامــــــا) كانــــــت خلف�ــــــة كــــــل مــــــن ت�موثــــــاوس وتــــــ�طس (م  –ج 
_______________________  

ُذْكر ت�طس ألول مرة في العهـد الجدیـد فـي سـفر ______ واألصـحاح _______:    -د 
  والعدد_______ ) 

كان الحدث الذي حدث في تار�خ الكن�سة الم�كر الذي �سب�ه ظهر اسم ت�طس �صـورة  –هـ 
  ______________متكررة یتعلق بـ __________________

ـــ�طس هـــو   –و    ـــى ت ـــة الرســـالة إل ـــذي تســـبب فـــي كتا� ـــ�طس ال ـــاة بـــولس وت الحـــدث فـــي ح�
____________________________________  
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�عد أن تتأكد من أنك قد فهمت هذه اإلجا�ة اقرأ رسـالة  تـ�طس القصـیرة. وأثنـاء ذلـك، أختـر   -3
متواصـلة لهـذه الرسـالة یجـب أن ال �سـتغرق  األفكار الرئ�س�ة وكـّون مخططـا لهـا. فـإن قـراءة

 أكثر من عشر دقائق. واكتب مخططك في الفراغ التالي:
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
  
. وهـــذا لدونالــد غثــري إل�ــك ف�مــا یلــي مخططــًا مـــأخوذًا مــن كتــاب "تفســیر الرســـائل الرعو�ــة"  

المخطـــط س�ســـاعدك كثیـــرا وخاصـــة فـــي مقارنـــة مخططـــك وتصـــح�حه إذا شـــعرت أن ذلـــك 
لتضــع فیهــا أي مالحظــات ترغبهــا.  ضــرور�ا. تركــت لــك مســاحة فارغــة فــي الجانــب األ�ســر

هــل تعتقــد أن غثــري عمــل مخططــه �طر�قــه جیــدة؟ هــل هنــاك اخــتالف كبیــر بــین مخططــك 
 ومخطط غثري في تقس�م المادة وأهداف الموضوع؟ 

 لدونالد غثري:مخطط رسالة ت�طس المأخوذ من كتاب "تفسیر الرسائل الرعو�ة"  
  تح�ة 1:1-4
  مواصفات خّدام الكن�سة 5:1-9
  معلمي كر�ت الكذ�ة 16 -9:1
 قوانین سلوك المؤمن 1:2-10

 للمسنین  1:2-3
 للش�اب  4:2-8
 للعبید  9:2-10

 

 القواعد الالهوت�ة لح�اة المؤمن 11:2-7:3
 قوة تعل�م النعمة  11:2-15
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 موقف المؤمن في الجماعة     1:3-2
 سمو اإلنجیل على الوثن�ة        3:3
 لمخلصظهور وعمل ا    4:3-7

 نصائح ختام�ة 8:3-11
 حول األعمال الصالحة       8:3
 حول المعلمین الكذ�ة  9:3-11

 

  شؤون شخص�ة وختام 12:3-15
 
اكتــب اآلن الحقــائق الرئ�ســ�ة التــي تعلمتهــا بخصــوص بــولس ومندو��ــه ت�موثــاوس وتــ�طس.  

ى العهــد الجدیــد بینمــا وحــاول كتا�ــة الشــواهد الكتاب�ــة المناســ�ة مقرونــة مــع الحقــائق. أشــر إلــ
 تكتب.

 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
). وفـــي 40:16-36:15إذا كــان لــد�ك وقــت إضــافي، اقــرأ �عنا�ــة مــن (ســفر أعمــال الرســل 

حالة عدم وجود وقت إضافي اآلن حاول أن تقرأ هذا النص في وقت اجتماع العائلـة أو فـي 
راسـتك فـي نها�ـة هـذا األسـبوع وفـي وقتك الخاص. فستجد أن هـذه القصـة خلف�ـة ضـرور�ة لد

 خالل المساق كله.
 
 وجدت اآلتي : -1

 كانت أم ت�موثاوس یهود�ة قد آمنت �المس�ح.  -أ     
 كان أبوه یونان�ا. -ب      
 أراد بولس أن �أخذ ت�موثاوس معه ل�ساعده.  -ج      
 ُمدح ت�موثاوس بواسطة مس�حیي ل�سترة.  -د       
 بولس ت�موثاوس.ختن  –هـ       

 مختلفة تماما –)   ؛    ج 3-1:16)،  (أع5:1ت�موثاوس2( –األولى  ؛  ب  -أ  -2
ز�ــارة بــولس وتــ�طس لكر�ــت (أو مــا  -مشــكلة كورنثــوس   ؛   و -)    ؛  هـــ 3-1:2(غالط�ــة –د          

 شا�ه)

 �ةاألجو
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 الثاني الیوم األول األسبوع

 
 بنها�ة هذا الدرس سوف: 

تعــرف رســالتي ت�موثــاوس ورســالة تــ�طس معرفــة جیــدة مــن خــالل التعمــق فــي ح�ــاة  -1
 واخت�ارات هذین الشابین في رفقتهما لبولس.

 من الرسالة األولى لت�موثاوس.  3-1ُتكون مخططًا لالصحاحات  -2
 
 
 
 
إل�ك ف�ما یلي سـیرة ح�ـاة كـل مـن هـذین الشـابین بنـاء علـى مـا جـاء  

فــي الكتــاب المقــدس، فادرســهما بدقــة. ولمســاعدتك فــي هــذه الدراســة 
أضــ�فت أر�ــع خــرائط لــرحالت بــولس الت�شــیر�ة الثالثــة والرحلــة إلــى 
روما. وقد تركت عن قصد حاش�ة عر�ضة في الجانـب األ�سـر مـن 

 ا�ة أ�ة مالحظات ترغبها.سیر الح�اة حتى تتمكن من كت
 
وقد دونت لك كل الشواهد الموجودة في العهد الجدید في سیرة ح�ـاة  

ت�موثاوس. اصـرف حـوالي عشـر�ن دق�قـة مـن وقتـك الیـوم فـي عمـل 
    هذا التدر�ب.

 
 سیرة ح�اة ت�موثاوس

-20،  8:14أع 
23 

بــولس و�رنا�ــا �عظــان اإلنجیــل فــي لســترة، ر�مــا تجــدد 
 الوقت.ت�موثاوس في هذا 

 

 3 - 1:16أع 

بـــولس وســـ�ال یـــزوران المنطقـــة مـــرة ثان�ـــة لكـــي یثّبتـــا 
المــؤمنین فــي اإل�مــان. بــولس �حــث ت�موثــاوس علــى 
مرافقتــــه فــــي رحــــالت ت�شـــــیر�ة أكثــــر. بــــولس یخـــــتن 

 ت�موثاوس و�أخذه معه.
 

 14: 17أع 

عنــدما ُأرســل بــولس إلــى أثینــا، �قــي ت�موثــاوس وســ�ال 
ون�كي كمنـــدو�ین، وذلـــك فـــي بیر�ـــة. وعـــادا إلـــى تســـال

ألن بــــولس لــــم �كــــن مقتنعــــا أن إ�مــــان التســــالون�كیین 
تس  1ثابت، كما أنه كان یرغب في معرفة أحوالهم (

1:3-5( 
  

 األهداف
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 1:1تس  1

ت�موثــــاوس مــــع بــــولس فــــي كورنثــــوس عنــــدما كتــــب 
رسالته األولى إلى أهل تسالون�كي. تحدث بولس عن 

 )19:1كــو2جهــودهم المشــتركة مــن أجــل الــرب فــي (
"ألن ابــــن هللا �ســــوع المســــ�ح الــــذي كــــرز �ــــه بیــــنكم 
ــــا وســــلوانس وت�موثــــاوس........" أنظــــر  بواســــطتنا أن

 )6:3تس1أ�ضا (
 

  1:1تس 2
�كتــــــب بــــــولس رســـــــالته الثان�ــــــة ألهــــــل تســـــــالون�كي، 

 وت�موثاوس مازال معه.
 

  1:19أع

بــولس یتــرك كورنثــوس و�ــذهب إلــى فلســطین، و�عــود 
لتقو�ـــة الكنـــائس  إلـــى أفســـس لمـــدة تز�ـــد عـــن ســـنتین

هنــاك. و�بــدو أن ت�موثــاوس كــان معــه فــي هــذه الفتــرة 
ولكنـــه تـــرك أفســـس قبـــل كتا�ـــة بـــولس رســـالته األولـــى 

)، "فأرســل 22:19إلــى أهــل كورنثــوس. ونقــرأ فــي (أع 
ــــــذین كــــــانوا یخدمونــــــه  ــــــین مــــــن ال ــــــى مكدون�ــــــة اثن إل

 ت�موثاوس وأرسطوس ولبث هو زمانا في آس�ا".
بــولس إلــى ت�موثــاوس ر�مــا  وهــذه المهمــة التــي أوكلهــا

) ف�قـول بـولس، 17:4كـو1هي التـي أشـیر إلیهـا فـي (
"لذلك أرسلت إل�كم ت�موثاوس الذي هـو ابنـي الحبیـب 

 واألمین في الرب ....."
 

 11-10: 16كو1
 

�كتب أ�ضا بولس، "ثم إن أتى ت�موثاوس فانظروا أن 
�كون عنـدكم �ـال خـوف. ألنـه �عمـل عمـل الـرب كمـا 

 �حتقره أحد بل ش�عوه �سالم ل�ـأتي إلـّي أنا أ�ضا. فال
 ألني أنتظره مع األخوة."

 

 1:1كو 2

وأخیـرا یتـرك بــولس أفسـس، و�ـزور الكنــائس التـي فــي 
ـــة فـــي كورنثـــوس  طر�قـــه إلـــى كورنثـــوس. كانـــت الحال
دق�قة وعصی�ة ولكنها تحسنت �صورة ملموسـة نتیجـة 
للرســالة القو�ــة التــي أرســلها بــولس بیــد تــ�طس. كــان 

اوس مــع بــولس عنــدما كتــب رســالته الثان�ــة إلــى ت�موثــ
 أهل كورنثوس في مكان ما ر�ما �كون في مكدون�ة. 

وكان معه أ�ضا عندما كتـب الرسـالة إلـى روم�ـة مـن 
كورنثـــوس �عـــد ذلـــك �قلیـــل. والتـــي �قـــول فیهـــا بـــولس 

 )21:16"�سلم عل�كم ت�موثاوس العامل معي" (رو 
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  4: 20أع 

عائــــدا �فتقــــد األمــــاكن  ف�مــــا �عــــد عنــــدما كــــان بــــولس
ــــه وآســــ�ا، كــــان  الســــا�قة عبــــر مــــروره �أثینــــا ومكدون�
ت�موثاوس واحدا مـن الـذین رافقـوه. ف�قـول لوقـا "فرافقـه 
إلـــى آســـ�ا ســـو�اترس البیـــري، ومـــن أهـــل تســــالون�كي 

 أرسترخس وسكوندس وغایوس الدر�ي وت�موثاوس".
و�بدو أن ت�موثاوس استمر في السـفر مـع بـولس إلـى 

�عــد محاكمتــه األولـــى أمــام المســؤولین فـــي أورشــل�م و 
فلســطین ســافر معــه إلــى رومــا حینمــا رفــع دعــواه إلــى 
ق�صر. وحینما كان بولس في ح�س البیـت فـي رومـا 
وكتب رسائله إلى فلیبي وكولوسي وفیلمون كـان اسـم 

 ت�موثاوس موجودا مع اسم بولس في هذه الرسائل.
 

 22-19: 2في

ثـــر التالمیـــذ أمانـــة هنـــا �قـــول بـــولس أن ت�موثـــاوس أك
مــن بــین تالمیــذ كثیــر�ن و�عــد �ــأن یرســله إلــى كن�ســة 
فلیبـــي لكـــي �ســـاعدهم. "علـــى أنـــي أرجـــو فـــي الـــرب 
�ســوع أن أرســل إلــ�كم ســر�عا ت�موثــاوس لكــي تطیــب 
نفســـي إذا عرفـــت أحـــوالكم. ألن لـــ�س لـــي أحـــد آخـــر 
نظیـــــر نفســـــي یهـــــتم �ـــــأحوالكم بـــــإخالص إذ الجم�ـــــع 

ا هـــو ل�ســـوع المســـ�ح. �طلبـــون مـــا هـــو ألنفســـهم ال مـــ
وأما اخت�اره فأنتم تعرفون أنه كولد مع أب خدم معـي 

 ألجل اإلنجیل".
 

            
 سیرة ح�اة ت�طس 
ف�ما یلي سیرة ح�اة ت�طس وهي ملخصة إذا قورنـت �سـیرة ح�ـاة ت�موثـاوس وسـبب ذلـك عـدم  

تـ�طس كـان ذكر أي شيء عنه في سفر األعمال. و�عتقد �عض العلماء أن سبب ذلك كون 
أخا للوقا فتحاشى استخدام اسم أخ�ه كما تحاشى استعمال اسمه. وعلـى كـل حـال، اقـرأ هـذه 
السیرة وأكملها �أ�ة طر�قة ترغب، أو بواسطة مراجعة الشواهد األخرى المعطاة �عدها. اعمـل 

دق�قــة مــن  15مالحظــات خاصــة �العالقــة التــي كانــت بــین بــولس وتــ�طس. اصــرف حــوالي 
 التدر�ب.وقتك في هذا 

  
ر�ما كان ت�طس واحدا من المتجددین األقو�اء الذین آمنوا على ید بولس و�بدو أنه وثـق ف�ـه  

 جدا.
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 سیرة ح�اة ت�طس:

 5-1:2غالط�ة 

وثنــــــي �المولــــــد، ذهــــــب مــــــع بــــــولس فــــــي رحلتــــــه 
الت�شــــــیر�ة الثان�ــــــة إلــــــى أورشــــــل�م وهنــــــاك كانــــــت 

 المحاولة لختانه (وأغلب الظن أنها لم تنجح).
 

  7كو 2

ف�مـــا �عـــد خـــالل المشـــكلة فـــي كن�ســـة كورنثــــوس 
وعنــــــدما أوشــــــكت العالقــــــات بــــــین بــــــولس وأهــــــل 
كورنثـــوس علـــى االنه�ـــار ذهـــب تـــ�طس كمنـــدوب 
رســولي إلــى هنــاك حـــامال رســالة بــولس القاســـ�ة. 
وفـــي هـــذه الظـــروف ظهـــرت جل�ـــا موه�ـــة تـــ�طس  

 كصانع سالم. 
لقـــد دبـــر الظـــروف صـــع�ة المـــراس �مهـــارة وأعـــاد 

اع إلى حالة التـوازن. و�عـد أن تسـلم بـولس األوض
تقر�ــرا فـــي مكدون�ـــة أرســـل تـــ�طس مـــرة ثان�ـــة إلـــى 
كورنثــوس مــع رســالة أخــرى والتــي هــي اآلن جــزء 
من الرسالة الثان�ة إلى أهل كورنثوس. و�ینمـا هـو 
هنـــــاك تســـــلم العطـــــاء المجمـــــوع الســـــتخدامه فـــــي 

 فلسطین.
كــان معــه لفتــرة أطــول) شــواهد أخــرى عــن (التحــق تــ�طس ببــولس قبــل ت�موثــاوس و�بــدو أنــه  

 ).18:12و 23-6:8،  13:2كو2ت�طس: (
 أجب على األسئلة التال�ة لتساعدك على تذكر األفكار الرئ�س�ة في سیرة ح�اة ت�طس: 
 الشخص الذي یبدو أنه أمضى وقتا أطول مع بولس هو ( ت�موثاوس / ت�طس ) ______  -1
 
خصـــ�ة أقـــرب مـــع بـــولس هـــو (ت�موثـــاوس / تـــ�طس) الشـــخص الـــذي یبـــدو أن لـــه عالقـــة ش  -2

_________ 
   
الشخص الذي زار كورنثوس كمندوب رسولي وتوصـل لحـل المشـكلة هنـاك هـو (ت�موثـاوس/   -3

 ت�طس) __________
 
 بینما كان ت�طس متجددا من خلف�ة وثن�ة، فماذا كانت خلف�ة ت�موثاوس؟ _________  -4
 
ا مـن / فتـرة صـغیرة جـدا مـن)  ___________ وقتـه فـي أمضى ت�موثاوس (أغلـب / جـزء  -5

  رفقة وخدمة بولس.
  
ــــــه بإرســــــاله مــــــن رومــــــا لمســــــاعدة كن�ســــــة   -6 ــــــي ت�موثــــــاوس فــــــي رغبت ــــــت ثقــــــة بــــــولس ف تجل

_______________ 
 
كـــــــان  التشـــــــب�ه الـــــــذي اســـــــتخدمه بـــــــولس ل�صـــــــف العالقـــــــة بینـــــــه و�ـــــــین ت�موثـــــــاوس هـــــــو   -7

 _____الـ______________  والـ _________
 

Sam
ple

 le
ss

on



                                                           الرسائل الرعو�ة   
 

 9 

 2الیوم  1األسبوع 

   المناطق المهمة التي زارها ت�موثاوس مع بولس هي :  -8
 ب�سید�ة، غالط�ة، آس�ا، مكدون�ة، الیونان، فلسطین، روما. -(  )  أ       
   مكدون�ة الیونان، فلسطین، سور�ا. -(  ) ب       
 آس�ا، مكدون�ة، الیونان، فلسطین، روما، أس�ان�ا. -(  ) ج       

  
) 22:19/   3-1:16/  8:14وثــــاوس ألول مــــرة فــــي ســــفر أعمــــال الرســــل فــــي (ذكــــر ت�م  -9

____________________ 
 

 سفر العهد الجدید الذي تجد ف�ه شواهد أكثر عن ت�طس هو ______________  -10
  

). دّوّ◌ن أو ضـــع خطــا تحـــت 3-1افــتح اآلن علــى ت�موثـــاوس األولــى واقـــرأ (األصــحاحات  
ة وكـّون مخططـا لهـذا القسـم مـن الرسـائل الرعو�ـة علـى نفـس الـنمط األفكار الرئ�س�ة لكل فقـر 
 السابق لمخطط ت�طس.

 قارن اآلن مخططك مع مخطط دونالد غثري المدون ف�ما یلي: 
 
   3 - 1ت�مو 1

1:1-20  

 الرسول وت�موثاوس
 تح�ة 1:1-2
 المقارنة بین اإلنجیل الحق�قي والمز�ف 3:1-11

 لإلنجیلاخت�ار الرسول الشخصي  12:1-17
 توص�ة بولس لت�موثاوس 18:1-20

 

 

الع�ادة والترتیب 
في 

 الكن�سة
1:2-16:3 

 
2 :1 – 15 

 أهم�ة ودور الصالة العامة  1:2-8
 مقام وسلوك المرأة المؤمنة 9:2-15

 

 

 صفات خّدام الكن�سة 1:3-13
 األساقفة  1:3-7
 الشمامسة 8:3-13

 

 

  ماه�ة الكن�سة 14:3-16
 
مــن ســفر أعمــال الرســل.  18 - 17الزائــد مــن الیــوم فــي قــراءة األصــحاحات  اســتخدم الوقــت 

هذه القراءات من سفر األعمال أساس�ة لتكمیل دراسة هذا المساق وال س�ما في األ�ام القلیلـة 
 القادمة. 
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ت�موثاوس ابن ألم یهود�ة وأب  -4ت�طس   ؛    -3ت�موثاوس   ؛     -2ت�طس   ؛   -1 -1

-9أ   ؛  ( -8االبــــن، واألب   ؛     -7فلیبــــي  ؛    -6أغلــــب   ؛    -5    یونــــاني   ؛
 كورنثوس الثان�ة -10)     ؛     1:16-3

 
 
 

 األجو�ة
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 الرحلة الت�شیر�ة األولى لبولس
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 الرحلة الت�شیر�ة الثان�ة لبولس
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 الرحلة الت�شیر�ة الثالثة لبولس
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 رحلة بولس الرسول الرا�عة إلى روما
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 الثالث الیوم األول األسبوع

 
 بنها�ة هذا الدرس ستكون قادرا أن :

تجّهز ملخصا لمصادر الكن�سة األولى التي تشیر إلـى الرسـائل الرعو�ـة وتبـین تـار�خ  -1
 كتابتها وجوهر ما قیل فیها.

 رسائل الرعو�ة وترد علیها.تعدد أر�عة اعتراضات تقول �أن بولس ل�س هو كاتب ال -2
 
 
 
 مقدمة 
ُعرفــت الرســائل إلــى ت�موثــاوس وتــ�طس "�الرســائل الرعو�ــة" �ســبب أنهــا أرســلت إلــى الرعــاة  

الرئ�سیین، أو إلى مندو�ین رسولیین كانا مسؤولین عن كنائس أفسس وكر�ت على التعاقـب، 
الـذي ال �مكـن رؤ�تـه فـي  واهتما بواج�اتها. وهذه الرسائل ُتظهر جان�ـا أخـرا مـن نشـاط بـولس

رســائله األخــرى. فإنهــا تظهــر شــیئا مــن عالقاتــه مــع أعــّز أصــدقائه، وتبــین اهتمامــه العمیــق 
بتنظــ�م وٕادارة الكن�ســة األولــى، وكــذلك معالجــة المشــاكل العمل�ــة والتركیــز الجدیــد علــى آخــر 

لخطـأ التـي كـان تعال�مه الالهوت�ة. وتعطي أ�ضا صـورة عـن إدارة وح�ـاة الكن�سـة، والتعـال�م ا
 علیها أن تواجهها.

ستكتشــف الیــوم موقــف الكن�ســة األولــى مــن هــذه الرســائل وٕالــى أ�ــة درجــة قبلتهــا كجــزء مــن  
العهـــد الجدیـــد، وكیـــف كانـــت أهمیتهـــا فـــي تســـییر الكن�ســـة األولـــى، وٕالـــى أي مـــدى اعتبـــرت 

 الكن�سة األولى أن بولس هو الكاتب األصلي لهذه الرسائل.
وجــودة بنها�ــة كــل البنــود التال�ــة. و�وجــد جــواب معطــى لــك بنها�ــة الــدرس، أجــب األســئلة الم 

 وذلك لتثبیت المعلومات �سرعة. وستلخص في نها�ة الدرس كل ما تعلمته.
 

 ُأخذت المواد التي ستدرسها من "الرسائل الرعو�ة" لكیلي.
 أوال، إل�ك شرح للمفردات الصع�ة المستخدمة:

  كتوب �الید من الكتاب المقدس""مخطوطة أو سفر م مخطوطة أصل�ة
 "تجم�ع واسع أو كامل لكتا�ات معینة" مجموعة كاملة

ـــل تنـــادي أن المـــادة شـــر وتنكـــر  غنوسطیین ـــة مـــن المســـ�حیین األوائ "بدعـــة لجماعـــة معین
 إنسان�ة �سوع الكاملة".

 سل"."�شیر إلى الوقت في تار�خ الكن�سة الذي ت�ع م�اشرة ح�اة وخدمة الر  ما �عد الرسولي
 1703"اسم أعطي لرسائل بـولس إلـى ت�موثـاوس وتـ�طس بواسـطة بـردوت  الرسائل الرعو�ة

 م"   
 "حول تار�خ ما أو تقر��ا". حوالي

 

 األهداف
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"ادخر المس�حیون من القرون الم�كـرة الرسـائل الرعو�ـة ككنـز حتـى القـرن التاسـع عشـر. وقـد   -1
قــرن الثــاني المـــ�الدي علــى كونهـــا برهنــت  هــذه الرســـائل فــي الوقــت �عـــد الرســولي و�دا�ـــة ال

مسـاو�ة لرســائل بـولس األخــرى مــن جهـة الجــودة ولكـن لــ�س مثــل رسـالتي روم�ــة وكورنثــوس 
 األولى".

قــدر المســ�حیون �صــورة عامــة الرســائل الرعو�ــة حتــى العصــور (القد�مــة/ المتوســـطة/    -أ  
 الحدیثة) _______________

فار العهـــد الجدیـــد فـــي الكن�ســـة األولـــى واضـــح أنـــه كـــان مـــن األســـهل قبـــول �عـــض أســـ  -ب
كأســفار أصــل�ة أكثــر مــن أســفار أخــرى، فكیــف كانــت رســالتا روم�ــة وكورنثــوس األولــى 

 تعتبران؟ _____________________________________________
 ماذا تعتقد في الرسائل الرعو�ة ؟  
 ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________ 

  
م)، و�صورة أكثر فقـرات متعـددة 95تتشا�ه فقرات متعددة في رسائل إكلمندس األول (حوالي   -2

م)، مع فقرات من الرسائل الرعو�ـة، ولكـن الحـذر الشـدید 110في رسائل أغناطیوس (حوالي 
 یل قاطع.یجعلنا نرفض االعتماد الم�اشر على أن ذلك دل

وفــي رســائل أغنــاطیوس كــان التشــا�ه كبیــرا جــدا لدرجــة أن النظر�ــة المعارضــة تعجلــت فــي  
 القول �أن كاتب الرسائل الرعو�ة هو نفسه الذي اقت�س منها.

ومن جانـب آخـر، فمـن المؤكـد فعـال أن بول�كـارب أسـقف سـمیرنا قـد عـرف واقتـ�س مـن هـذه  
م)، وعــدد 135إلــى أهــل فلیبــي (فــي أواخــر حــوالي الرســائل فــي رســالته المعروفــة التــي كتبهــا 
 قلیل جدا فقط هم الذین �شّكون في ذلك.

تش�ه �عض فقـرات فـي رسـائل إكلمنـدس األول وأغنـاطیوس أجـزاء مـن الرسـائل الرعو�ـة  -أ 
 لدرجة أنه

  واضح أنهما لم �قت�سا منها وقد كت�ا بدون االعتماد علیها. -1(  ) 
هم اقت�سوا من الرسائل (إذا كان ل�س م�اشرة، فعلى األقل من المحتمل جدا أن -2(  ) 

  من الذاكرة).
  �التأكید رسائلهم كانت ع�ارة عن نسخ للرسائل الرعو�ة. -3(  ) 

مـــاذا قـــال �عـــض العلمـــاء األحـــرار (ال یؤمنـــون بـــوحي الكتـــاب المقـــدس)، �ســـبب هـــذا  -ب 
 التشا�ه الكبیر؟

 ____________________________________________________ 
كیــف تســاعد المعلومــات القلیلــة جــدا عــن بول�كــارب فــي تصــدیق أن الرســائل الرعو�ــة   -ج

 رسائل أصل�ة من القرن األول؟
 ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________ 

 
ترتل�ــــان، والقــــانون الموراتور�ــــاني وٕاكلمنــــدس اإلســــكندري وضــــع "أكــــد كــــل مــــن إیر�نــــاوس، و   -3

الرسائل الرعو�ة في منتصف القرن الثاني، وأص�حت تعتبر مـن رسـائل بـولس التـي ال یـدور 
م) لـم �ضـعها 140حولها أي شك أو تساؤل. ومن المسلَّم �ه أن الهرطوق مارسیون (حوالي 

ب فـي ذلـك هـو عـدم محبتـه للنغمـة المعاد�ـة في العهد الجدید المشّوه الخاص �ه، وكان السب
لهرطقته الموجودة فیها وتقدیرها األجّل للعهد القد�م، ولم �كن السبب أنهـا ل�سـت مـن كتا�ـات 

 بولس األصل�ة المعروفة آنذاك.
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ما الوقت الذي �میز بدا�ة اعت�ار الرسائل الرعو�ة في تـار�خ الكن�سـة األولـى كرسـائل   -أ  
 _______________________________أصل�ة من بولس؟ ___

 _________________________________________________ 
ـــة �اطـــل؟   -ب  ـــر قانون� ـــة غی ـــأن الرســـائل الرعو� ـــذي �قـــول � ـــر رأي مارســـیون ال لمـــاذا نعتب

___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 

 أي من وجهات نظر مارسیون تظهر بوضوح أنه كان هرطوق�ا؟ __________  -ج 
 ___________________________________________________ 

أي صفة من صـفات الرسـائل الرعو�ـة شـجعت مارسـیون علـى اسـتثنائها مـن األسـفار   -د 
 ____________________نون�ة؟ ____________________القا

 ___________________________________________________ 
  
م)، لــم �شــر 150اإلنجیــل المكتشــف حــدیثا "إنجیــل الحــق" المنســوب إلــى فــالنتینوس (حــوالي   -4

أ�ضــا إلیهــا، مــع أنــه ذكــر كــل الكتــب األخــرى فــي العهــد الجدیــد. وهــذا مــرة أخــرى لــ�س أمــرا 
وجیــروم كــانوا قــد رفضــوا االعتــراف بهــا، مدهشــا، ألن الغنوســطیین عامــة �حســب إكلمنــدس 

 فلغتها ضد الغنوسط�ة تعطي تفسیرا لذلك".
 ماذا تتضمن هذه الفقرة بخصوص الفلسفة التي كان یؤمن بها فالنتینوس؟ _______ -أ   
 _______________________________________________________ 

 عو�ة في "إنجیل الحق" على أصالتها؟ ما تأثیر حق�قة أنه لم �ضع الرسائل الر  -ب     
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
ما األمر الخاص الذي لم �عجب فالنتینوس في رسائل بـولس إلـى ت�موثـاوس وتـ�طس؟  -ج  

_______________________________________________________ 
 
"الحق�قة المدهشة فعال أن الرسـائل الرعو�ـة لـم تظهـر فـي رقـوق تشاسـتر�یتي ...، وهـي اقـدم   -5

مخطوطات لكتا�ات بولس (في أوائل القرن الثالـث)، وقـد ُفسـر ذلـك �طـرق مختلفـة. ف�مـا أن 
قــد غطــت فقــط  رســالة فیلمــون غیــر موجــودة أ�ضــا، فمــن الممكــن أن تكــون مجموعــة الرقــوق 

الرســـائل المرســـلة إلـــى الكنـــائس. وأ�ضـــا یوجـــد احتمـــال أن المخطوطـــات 
األصــل�ة الكاملــة كانــت تشــتمل علــى هــذه الرســائل، حیــث یجــدر بنــا أن 
نـذكر هنـا أن السـ�ع أوراق األخیـرة كانــت ناقصـة ومـع ذلـك فـإن المســاحة 
ـــة تبـــدو صـــغیرة جـــدا وغیـــر  ـــي كـــان �مكـــن أن تعطـــى للرســـائل الرعو� الت

�ة، فواضح أن الكاتب كان یزحم الكلمات �شـكل كبیـر فـي الصـفحات كاف
كلما اقتـرب مـن النها�ـة. ور�مـا نتصـور أنـه تحـتم عل�ـه أن �ضـیف ثـالث 

 أو أر�ع صفحات للكتاب " الرقوق ".
ت�میوثــاوس/ تـــ�طس/ وال واحــد منهـــا) 2ت�موثـــاوس/ 1رقــوق تشاســتر�یتي تحتـــوي علــى (  -أ 

____________ 
األول الـذي أعطــاه الكاتـب ل�علـل عـدم وجــود الرسـائل الرعو�ـة بـین رســائل كـان السـبب  -ب 

 بولس في رقوق تشاستر�یتي هو ___________________________
 ____________________________________________________ 

 وكان السبب الثاني هو _____________________________________ -ج 
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ة قبـــول الرســـائل الرعو�ـــة الظـــاهر واســـتخدامها واالقت�ـــاس منهـــا فـــي تـــار�خ �ـــالرغم مـــن حق�قـــ  -6
الكن�سة الم�كر، إّال أن كثیرا من العلماء األكثر تحـررا �عتقـدون �أنهـا قـد كتبـت فـي وقـت مـا 

م، وأن بولس ال �مكن أن �كون هو كاتبها، وٕال�ك مثال لما �قولون: "الرسـائل  100�عد سنة 
ولي، ور�ما في منتصف القرن الثاني الم�الدي، ولقـد كتبهـا أحـد جاءت من العصر �عد الرس

المتحمسین لبولس رغب في مقاومة البدع والهرطقات ور�ـط وحـدة الكن�سـة فـي أ�امـه وشـّدها 
 بثقل سلطة بولس الرسول�ة.

�عــض العلمــاء یــذكرون أن بــولس الرســول لــم �كــن فــي اســتطاعته كتا�ــة هــذه الرســائل   -أ  
 ______________________________________�سبب أنها ______

 موضوع تار�خ كتا�ة هذه الرسائل (أمر محسوم/ أمر لم �حسم �عد) ________  -ب  
 اشرح السبب __________________________________________ 

 یبدو أن العامل الذي كان له أكبر تأثیر في استنتاج هؤالء العلماء األحرار هو   -ج 
  نوع البدع التي ذاع انتشارها في القرن الثاني.  -1(  )   
  فقدان الكن�سة لمحبتها األولى وارتدادها عن الطر�ق القو�م. -2(  )    
  ال شيء مما سبق. -3(  )   

 (سوف تتعلم أكثر عن هذه البدعة قرب نها�ة هذا المساق) 
 
وممارســـة نشـــر شـــخص ) وتعنـــي اســـم مســـتعار أو انتحـــال، Pseudonymity"ســـودونمتي (  -7

أعماله تحت اسم شخص آخر كان موقرا في الماضـي. فقـد كـان هـذا أمـرا سـائدا بـین الیهـود 
والمس�حیین في بدا�ة عصر المس�ح�ة. فقد ظهرت نس�ة واسـعة مـن كتا�ـات الیهـود، أدخلـت 

م، وتحمـــل أســـماء 200ق.م وســـنة  250فـــي كـــل مـــن الكتـــاب المقـــدس وخارجـــه، بـــین ســـنة 
 ، واآل�اء وآخر�ن.أخنوخ، ودان�ال

) أي التعلـ�م الرسـولي، Didacheوادعت كـل كتـب المسـ�حیین األولـى مثـل كتـاب (الدیـداكي  
) األناجیــل غیــر القانون�ــة، وكتــاب األعمــال أن apocryphal Gospelsو(إنجیــل األبوكر�فــا 

ل �أن الرسل وأشخاصا مثل ن�قود�موس هم الذین كتبوها وهذا هو أساس االفتراض الذي �قو 
أســـفارا معینـــة فـــي العهـــد الجدیـــد الحـــالي، مثـــل �طـــرس الثان�ـــة، و�هـــوذا، و�عقـــوب، أســـماؤها 

 مستعارة".
 أكتب �كلماتك الخاصة معنى "سودونمتي" __________________________ -أ     
 _______________________________________________________ 
ممارســة الســودونمتي فــي القــرنین األولــین المــ�الدي كیــف �مكــن أن تــؤثر حق�قــة شــیوع  -ب  

 في رأي كثیر من العلماء األحرار ف�ما یتعلق �الرسائل الرعو�ة ؟
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 
كن�ســـة األولـــى وتـــار�خ قـــوانین المجـــالس المســـكون�ة الـــدكتور كیلـــي متخصـــص فـــي تـــار�خ ال  -8

للكنائس. ولذلك فهو ملـم �مواقـف الیهـود والمسـ�حیین فـي القـرنین األولـین. وقـد ال تتفـق معـه 
في استنتاجاته. ولذلك س�كون لد�ك فرصة لمناقشة هذه األفكار الموجودة في الفقرات التال�ـة 

 األسبوع. مع مرشدك وأصدقائك الطالب في حلقة الدرس هذا
"قــد �شــعر قــارئ الیــوم �صــدمة عنــدما �ســمع عــن الســودونمتي، فهــو �عتبرهــا غشــا وخــداعا،  

ـــاول المواضـــ�ع، والمعـــاییر أو  ـــد كانـــت المواقـــف، وطر�قـــة تن ـــا، فلق ولكـــن عل�ـــه أن �فكـــر ملّ�
المقــای�س األدب�ــة لــذلك العصــر مختلفــة �الكل�ــة عــن تلــك المســتخدمة والمقبولــة عنــدنا الیــوم. 

ب الذي ینسب عمله لرسـول، ر�مـا كـان مقتنعـا و�ـإخالص أنـه قـد أعـاد فالكات
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�كل أمانة إنتاج تعل�م ووجهـة نظـر إنسـان عظـ�م. وعلـى أ�ـة حـال، فهنـاك احتمـال أ�ضـا أن 
اهتمــام المســ�حیین فــي القــرن األول و�دا�ــة الثــاني كــان قلــ�ال أو معــدوما �شخصــ�ة الواســطة 

الروح القـدس الـذي تكلـم مـن خـالل الرسـل كـان مـازال اإلنسان�ة التي كتبت كتبهم المقدسة. فـ
ــذین لهــم موه�ــة التنبــؤ، فعنــدما �ضــعون الحبــر علــى الــورق كــان الــروح  �عمــل فــي النــاس ال

 …القدس هو المسطر الحق�قـي إلنتـاجهم لـذلك فإنـه عمـل مشـروع َنسـْب مثـل هـذه الكتا�ـات 
القــدس، مــع أنهــا كانــت قــد  إلــى واحــد أو آخــر مــن الرســل الــذین كــانوا ینطقــون بلســان الــروح

 كتبت فعال بواسطة أحد تالمیذ الرسل".
 �حسب الكاتب: 

 هل كانت السودنمتي شائعة االستعمال في القرن األول والثاني؟ ____________ -أ      
 لماذا استخدم الكّتاب هذه الطر�قة للنشر؟ _________________________ –ب      
 _______________________________________________________ 
 لماذا كان �عتقد �أن السودنمتي ل�ست عدم أمانة؟ _____________________ -ج  
 _______________________________________________________ 

 هل صدمت ؟ _________________________________________ -د       
 
مسـتعار لكاتـب مـن القـرن الثـاني أم أن بـولس هـو هل كتبت الرسائل الرعو�ـة تحـت اسـم  

 كاتبها؟
 

 المشكلة التار�خ�ة 
ستدرس غدا تار�خ كتا�ة الرسائل الرعو�ة وسترى أنه أمر صعب للغا�ة، بل أننا نسـتط�ع أن  -9

نقول �أنه �سـتحیل مطا�قـة الحـوادث الموجـودة فـي الرسـائل الرعو�ـة مـع التـار�خ الموجـود فـي 
آمل أنك ال زلت مستمرا في قراءاتك الیوم�ة لحـوادث سـفر األعمـال).  سفر أعمال الرسل. (

ف�ســبب هــذه الصــعو�ة، شــطح هــؤالء الــذین وضــعوا وأقــروا تــار�خ القــرن الثــاني كتــار�خ لكتا�ــة 
هذه الرسائل، وذهبوا �عیدا جـدا فـي اسـتنتاجاتهم، فقـد قـالوا مـثال، أن كـل األشـخاص المشـار 

ـــیهم وكـــذلك األحـــداث فـــي رســـائل  ـــاوس وتـــ�طس اخترعهـــا الكاتـــب المســـتعار، ولهـــذا إل ت�موث
 السبب ال �مكن مطا�قتها مع تار�خ أحداث سفر أعمال الرسل.

 مشكلتان تصاح�ان وجهة النظر هذه: 
لم یتمكن العلماء من االتفاق أبدا على الك�ف�ة التي یتم بها وضع تعر�ف محـدد للــع�ارة   -1

ـــیهم" فكـــل مـــا قـــالوه  عـــن الرســـائل الرعو�ـــة كـــان عشـــوائ�ا وغیـــر "األشـــخاص المشـــار إل
 منسجم.

مــن غیــر المحتمــل أن  �كــون  لــدى أي كاتــب المقــدرة علــى وضــع أحــداث أو إشــارات   -2
 تبدو جدیرة �كل التصدیق والثقة كتلك الموجودة في الرسائل الرعو�ة.

 استمر في القراءة 
 

 المشكلة الكنس�ة (اإلكلیرك�ة) 
حــرار أن وضــع الكن�ســة الموصــوفة فــي الرســائل الرعو�ــة هــو وضــع ادعــى هــؤالء العلمــاء األ  -10

كن�ســـة القـــرن الثـــاني ولـــ�س القـــرن األول. وتأسســـت هـــذه الفكـــرة �ســـبب أن كاتـــب الرســـائل 
الرعو�ة كان یهاجم بوضوح غنوسط�ة القرن الثاني ول�س غنوسط�ة القرن األول التـي كانـت 
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سة فـي هـذه الرسـائل یبـدو أكثـر تقـدما مـن في بدا�ة تطورها، ول�س ذلك فقط فإن تنظ�م الكن�
 تلك التي كانت في القرن األول الذي كتب ف�ه بولس.

 ولكن یجب أن نأخذ في االعت�ار الحقائق التال�ة: 
أظهـر ال�حـث الحــدیث أن الغنوسـط�ة لهــا جـذور أ�كــر ممـا اعتــاد العلمـاء أن �عتقــدوا.   -1 

ة تختلف اختالفـا كبیـرا عـن تلـك التـي وأن الغنوسط�ة المشار إلیها في الرسائل الرعو�
 نشأت في القرن الثاني.

أكثـر تظهر الدراسة الدق�قة أن أنظمـة الكن�سـة الموصـوفة فـي الرسـائل الرعو�ـة كانـت   -2 
 بدائ�ة حتى من تلك التي كانت في بدا�ة القرن الثاني.

 استمر في القراءة  
 

 المشكلة التعل�م�ة  
�ــــة والتــــي وجــــدت فــــي رســــائله األخــــرى، مثــــل روم�ــــة، وأفســــس أعظــــم فقــــرات بــــولس التعل�م  -11

ـــإن المصـــطلحات المعروفـــة  ـــة. وأكثـــر مـــن ذلـــك ف ـــة، ال نجـــدها فـــي الرســـائل الرعو� وغالط�
والمألوفة والمتداولة المتكررة في الرسائل تعطي انط�اعا أن التعـال�م كانـت قـد تبلـورت �شـكل 

 ول. ولكن :نهائي أكثر من تلك التي كانت تستخدم في القرن األ
هـــذه الرســـائل لهـــا صـــفة تختلـــف جـــدا عـــن صـــفة رســـائل بـــولس الم�كـــرة األخـــرى، فهـــي  -1 

 رسائل شخص�ة، وكتبت لكي تثّبت وتحث.
كــان ت�موثــاوس وتــ�طس �عرفــان فــي ذلــك الوقــت التعــال�م الرئ�ســ�ة التــي كــان قــد عّلمهــا  -2 

 بولس.
 إنشائه. كان بولس قد وصل إلى مرحلة صون ه�كل التعل�م ول�س   -3

 استمر في القراءة  
 

 المشكلة اللغو�ة  
تحتوي الرسائل الرعو�ة علـى عـدد كبیـر وغیـر عـادي مـن الكلمـات التـي لـم تسـتعمل فـي أي   -12

مكان آخر في العهـد الجدیـد (وعلـى وجـه الخصـوص رسـائل بـولس األخـرى)؟ "ولـذلك، فهـذه 
أیهـم للقـول؛ �ــأن كلمـات بــولس الرسـائل ال �مكـن أن �كــون بـولس هـو كاتبهــا، و�ـذهبون فــي ر 

 المستخدمة في رسائله األخرى لم تستعمل هنا.
 (ولكن اقت�ستها الرسائل الرعو�ة من "قاموس الكتاب المقدس الحدیث"). 
"إن عـــد الكلمـــات �مكـــن أن �كـــون فّعـــاال فقـــط إذا وجـــدت ب�انـــات كاف�ـــة تكـــون قاعـــدة عادلـــة  

بولس هذه، فمجموع المفردات فیها ال یز�ـد عـن للمقارنة وهذا ال �مكن توفره في حالة رسائل 
كلمة مختلفة. وأنا ال أجد أي سبب شرعي �منع إمكان�ة حدوث اختالف في أسـلوب  2.500

 ومفردات كتا�ات شخص ما".
 أستمر في القراءة  
 

دكتور دونالد غثري الذي درس الرسائل والمشاكل التي تح�ط �كتابتهـا وتحدیـد تـار�خ كتابتهـا   -13
 :�قول

"وفي الختـام �مكـن التقر�ـر �ـأن هـذه االعتراضـات، حتـى عنـد األخـذ بهـا مجتمعـة، ال تعطـي  
سب�ا كاف�ا لنبذ ورفض االقتنـاع المعتـرف �ـه والمقبـول مـن الكن�سـة حتـى القـرن التاسـع عشـر 

 والذي �قرر أن هذه الرسائل الثالثة أصل�ة كتبها بولس الرسول".
 استمر في القراءة  

Sam
ple

 le
ss

on



                                                           الرسائل الرعو�ة   
 

 21 

 3الیوم  1األسبوع 

 
آلن الجــدول التــالي. ولخــص ف�ــه مصــادر الكن�ســة األولــى التــي تشــیر إلــى الرســائل اســتخدم ا -14

 الرعو�ة وأعط دل�ال على أصالتها. سأكمل لك واحدة كمثال.
  

 صلته �الرسائل الرعو�ة تار�خ (إن وجد) مصدر
�شــمل فقــرات شــبیهة جــدا �الرســائل الرعو�ــة، وهــذه وث�قــة  م95حوالي  إكلمندس األول

 قد�مة جدا.
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 عدد األر�عة اعتراضات ضد كاتب الرسائل الرعو�ة، والرد علیها. -15
  

 الرد على المشكلة تعر�ف المشكلة اسم المشكلة
 أ 1

 
 ب
 
 

 

 أ 2
 

 ب
 
 

 

 أ 3
 

 ب
 ب
 ج
 
 ج
 

 

 أ 4
 

 ب
 
 

 

 رس.ناقش هذه المصادر واالعتراضات في حلقة الد 
   ).23-20من اآلن وحتى غدا اقرأ (أع •
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الحدیثـة "قــال غثــري: كــان �عتبــر تقلیــد الكن�ســة المتواصــل الكامــل حتــى القــرن التاســع عشــر أن  -أ  -1
 الرسائل الرعو�ة دونت بواسطة بولس وجدیرة �الثقة والقبول".

ترتیبهـا ضـمن رسـائل  لم �شك في أصالة روم�ة وكورنثوس األولى، أما الرسـائل الرعو�ـة فكـان -ب 
 بولس األخرى.

 2  -أ  -2
 أعیدت كتا�ة الرسائل الرعو�ة بواسطة أكلمندس األول وأغناطیوس.  -ب 
من المؤكد أن بول�كارب كان قد أشار إلى أجزاء من الرسائل الرعو�ة عندما كتب ألهل فلیبي  –ج  

 م.135قبل 
ظـاهرة أنـه �قبـل و�ـرفض مـا  –القد�م  ؛   ج كونه لم �قبل العهد  –م    ؛     ب 150حوالي  -أ  -3

 أنها تعبر عن تقدیرها األجّل للعهد القد�م  (أو ما شا�ه) -�حب   ؛    د 
فــــالنتینوس كــــان غنوســــط�ا (ســــوف تــــدرس هــــذه البدعــــة بتفصــــیل أكثــــر فــــي درس آخــــر لهــــذا  -أ  -4

 المساق).
ال یناســـب فلســـفته (أو مـــا  ر�مـــا ال شـــيء، حیـــث أن فـــالنتینوس مثـــل مارســـیون، لـــم �ضـــع مـــا -ب    

 شا�ه).
كانت الرسائل ضد الغنوسط�ة (ففي واقع األمر كان واحد من أهداف هذه الرسائل هـو كشـف  -ج  

 ودحض الغنوسط�ة).
أن هذه مجموعة مختارة من رسائل بولس ر�ما �قصد أن تكون موجهة  –وال واحد منها  ؛  ب  -أ  -5

وجــود نقــص واضــح فــي عــدد أوراق الرقــوق، فر�مــا  -ج  إلــى كنــائس فقــط (ولكــن لــ�س ألفــراد)  ؛  
 كانت الرسائل الرعو�ة وفیلمون قد كتبت في هذه األوراق الناقصة.

ـــه إذا كـــان الموضـــوع  –م   ؛   ب 100كانـــت قـــد كتبـــت �عـــد ســـنة  -أ  -6 ـــم �حســـم �عـــد   ؛    ألن ل
 )1( –األحرار  ؛  ج  محسوما أو مبتوتا ف�ه لم �كن هناك حاجة لطرح نقاش عما �عتقده العلماء

ر�ما یؤكدون ومعهم الدلیل (وفي الحق�قة أنهم فعلوا ذلك) أن الرسائل الرعو�ة  -جوا�ك ؛   ب  –أ  -7
 نشرت بهذه الطر�قة.

 ألن اسم شخص مهم �عطي الكتا�ة سلطانا ( أو ما شا�ه )  –نعم  ؛  ب  -أ  -8
 جوا�ك -هو الكاتب ؛  دالواسطة اإلنسان�ة لم تكن مهمة، الروح القدس كان  -ج 
  
 
 

 األجو�ة
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 الرا�ع الیوم األول األسبوع

 
 بنها�ة هذا الدرس سوف تكون قادرًا أن:  
تقـــوم �فحـــص المجـــادالت المختلفـــة التـــي تؤ�ـــد والتـــي ال تؤ�ـــد الـــرأي الـــذي �قـــول �ـــأن  

 ل.الحوادث الملّمح إلیها في الرسائل الرعو�ة لها عالقة �حوادث سفر أعمال الرس
  
 
 
 
 مقدمة 
  یوجد نوعان مختلفان من العلماء الذین كتبوا في الرسائل الرعو�ة: 
"متفق �صورة عامة على أن الرسائل الرعو�ـة ال �مكـن مطا�قتهـا مـع األحـداث الموجـودة فـي  

سفر األعمال المختصة �الرسول بولس وحتى سجنه في روما لمدة سنتین المسجل في سـفر 
 ذكر في رسائله األخرى". . وال حتى مع ما28أع 

ـــة مـــع األحـــداث المســـجلة فـــي ســـفر األعمـــال ولكنهـــا   ـــر�ط الرســـائل الرعو� ـــة ل "قامـــت محاول
 فشلت".

  

 رسالة بولس األولى إلى ت�موثاوس 
 )، اكت�ه هنا ل�كون مرجعا لك:3:1الفقرة الرئ�س�ة في ت�موثاوس األولى هي العدد (  -1
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 اكتب �كلماتك الخاصة. 
 كان بولس ذاه�ا إلى _________________ عندما طلب من ت�موثاوس طل�ا.  -أ    
 الطلب الذي طل�ه بولس من ت�موثاوس هو ______________________ -ب   

 ن هذا الطلب هو __________________________________الغرض م –ج     
 
 إن ما �قوله هذا العدد �مّكننا من افتراض افتراضین بخصوص سفر بولس: -2

 أنه كان مغادرا أفسس لیذهب إلى مكدون�ة    -أ      
 وأنه كان ذاه�ا إلى مكدون�ة من مكان آخر. -ب  
 فهل كان بولس ذاه�ا إلى مكدون�ة من أفسس؟ 
(ر�مــا  20و19الجــزء مــن ســفر األعمــال الــذي یخبرنــا ب�قــاء بــولس فــي أفســس هــو أصــحاح  

 قرأت هذا الجزء حس�ما ُطلب منك في وقتك الزائد في الیوم األول والثاني من هذا األسبوع).
) أن بــولس كــان فــي أفســس لمــدة ســنتین 10-8:19یخبرنــا لوقــا كاتــب ســفر األعمــال فــي (أع 

مل أنه أمضى مـا مجموعـه ثـالث سـنوات �كاملهـا لیؤسـس الكن�سـة وثالثة أشهر. ومن المحت
 ).31:20هناك (أع

 األهداف
 
 

له1 �  3:1ة
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) �ـأن بـولس ر�مـا بـدأ رحلتـه مـن أفسـس، �صـعب تفسـیره �أنـه كـان 3:1ت�مو1فما أخبرنا �ه ( 
 19انتقال مؤقت إلى المناطق الرئ�س�ة �الیونان أثناء إقامته في أفسس (المسجلة في أعمـال 

 ). 20و
مثــل هــذا االنتقــال فــي ســجل أحــداث أعمــال الرســل. وٕاذا كــان بــولس قــد قــام ألنــه ال ذكــر ل 

�انتقـــال مثـــل هـــذا فإنـــه ال بـــد أن �كـــون انتقـــاال مؤقتـــا جـــدا و�ـــذلك لـــن تكـــون هنـــاك ضـــرورة 
 .إلعطاء ت�موثاوس سلطة في كن�سة أفسس

 ) "هذه الوص�ة أیها االبن ت�موثاوس أستودعك إ�اها ... ".18:1ت�مو1فمثال ( 
 
) أنـه عنـدما ثـار تّجـار التماثیـل فـي أفسـس ضـد بـولس "ارتحـل إلـى 1:20خبرنا لوقا فـي (أعی  -3

)؟ 3:1ت�مــو1مكدون�ــة" فهــل �مكــن أن تكــون هــذه الســفرة هــي نفســها التــي ذكرهــا بــولس فــي (
 یبدو أن ذلك مستحیل والسبب هو:

رنثـوس) وقـد أن بولس كان قد أرسل أمامه ت�موثاوس إلى مكدون�ة (ر�ما في الطر�ـق إلـى كو  
 ) 21:19(أع   ت�عه ناو�ا الذهاب إلى "أخائ�ة و ... أورشل�م".

أل�ة ن�ة عند بـولس لز�ـارة أفسـس مـرة ثان�ـة ولكنـه �قـول:  20و  19ال یوجد ذكر في أعمال   
) "إلـى أن أجـيء 13:4ت�مـو1) "راج�ا أن آتي إل�ك عن قر�ـب ....". وفـي (14:3ت�مو1في (

 التعل�م".اعكف على القراءة والوعظ و 
 
 هل كان بولس ذاه�ا إلى مكدون�ة من مكان آخر؟ -4
)، وأثنـــاء قراءتـــك ادرس خر�طـــة رحلـــة الرســـول بـــولس الثان�ـــة فـــي الیـــوم 10-6:16اقـــرأ (أع 

الثــاني. هــل تــرت�ط هــذه الرحلــة التــي مــن ســفر األعمــال مــع طلــب بــولس إلــى ت�موثــاوس فــي 
 )؟ _____________3:1ت�مو1(

تفــاق أبــدا، وكمــا نعلــم، فــإن بــولس لــم �كــن قــد زار أفســس �عــد، ولــم تكــن ال یوجــد شــعور �اال  
الكن�سـة الموجـودة هنـاك، نام�ــة مزدهـرة �الصـورة التـي تظهرهــا رسـالته إلـى ت�موثـاوس. �قــول 
كیلي في هذا الصدد: "إن هـذه الكن�سـة (أفسـس) كانـت فـي حالـة بدائ�ـة (كجنـین) جیـدة جـدا 

 ة الثان�ة".أثناء رحلة الرسول بولس الت�شیر�
 

 رسالة بولس إلى ت�طس 
توحي رسالة بـولس إلـى تـ�طس أن مجهـودا جیـدا ومكثفـا مـن الت�شـیر قـد تـم فـي آونـة حدیثـة   -5

مــــن قبــــل بــــولس وتــــ�طس الــــذي كــــان �عمــــل معــــه فــــي جز�ــــرة كر�ــــت. عــــدد مهــــم جــــدا هــــو 
 )، اكت�ه هنا :5:1(ت�طس

 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
ألننا مهتمین بتـنقالت بـولس، فـإن العـدد السـابق یتضـمن، أن بـولس وحتـى آونـة حدیثـة كـان  

 في جز�رة ___________.
 
 كان غرضه من ترك رف�قه في جز�رة كر�ت هو  -6

 ___________________________________________________ -أ      
 ___________________________________________________ -ب      

 
الفقرات التي لها عالقة بتـنقالت بـولس داخـل أو �ـالقرب مـن جز�ـرة كر�ـت موجـودة فـي سـفر   -7

ز �ض  5:1ة
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 .27األعمال أصحاح 
 ). بولس وأصدقاؤه في السفینة حیث15-5:27اقرأ (أع  

 ا وقتا في كر�ت.رست السفینة وأمضو  -(  ) أ     
 لم یتمكنوا أن یرسوا �سبب الطقس. -(  ) ب     
 (  ) ج رسوا في میناء، ولكنهم قضوا هناك وقتا قصیرا إذا وجد.      
 
رست السفینة فقط في الموانئ الحسنة. ور�ما لم �كن هناك وقت للت�شیر المذكور ضمنا فـي    -8

 رسالة بولس الرسول إلى ت�طس.
 ) أنه مزمع أن �قضي الشتاء القادم؟ __________12:3لس في (ت�طسأین قال بو  -أ  
 ___؟ _____27أین أمضى بولس أ�ام الشتاء �عد انكسار السفینة كما جاء في أع  -ب 
 
و�عدما أ�حروا �محاذاة شاطئ كر�ت الجنو�ي أمضى بولس الشـتاء فـي جز�ـرة مالطـة، ولـ�س    -9

 ).12:3في ن�كو�ول�س كما أخبر بولس ت�طس في (
ممـا سـبق یتضـح أنـه مـن الصـعب جـدا ر�ـط الحـوادث الموجـودة فـي الرسـالة إلـى تـ�طس مـع  

 حوادث سفر األعمال أو جعلها تتوافق.
 )؟18هل بولس (كما �قترح ال�عض) ذهب إلى كر�ت عندما كان في كورنثوس (أع  
  _____________________________________________________ 
 لذلك في سفر األعمالال یوجد ذكر  
). 24:18ولكن توجد أس�اب لها أهم�ـة أكثـر تجعـل احتمـال عـدم حـدوثها أمـرا واردا. اقـرأ (أع 

 ففي هذه الفقرة ورد ذكر أبوّلس ألول مرة في سفر األعمال وهو �ظهر هنا:
 كمس�حي ناضج. -(  ) أ     
 كصغیر في اإل�مان، لم �عتمد. -(  ) ب    
 جدد.كغیر مت -(  ) ج    
 

 ). وهو �ظهر أبوّلس هنا :13:3الجزء اآلخر الذي سوف نفحصه هو (ت�طس  -10
 غیر مؤمن (ملحد). -(  ) أ     
 مس�حي عامل ناضج. -(  )ب 

 ل�س شیئا مما سبق. -(  )ج    
 

) والحـوادث التـي 18ولذلك فإن حوادث سـفر األعمـال التـي تصـف رحلتـه فـي كورنثـوس (أع   -11
 �طس تبدو أنها ال تتوافق.یتحدث عنها في ت

 هل ذهب بولس إلى كر�ت عندما كان مق�ما في أفسس لكي یؤسس كن�سة هناك؟ 
رأیت في بدا�ة دراسة هـذا األسـبوع أنـه أثنـاء وجـود بـولس فـي أفسـس كانـت هنـاك مشـكلة أو  

 أزمة في كن�سة __________
 

لم ینجح في ذلك، وف�ما �عـد، ُأرسل ت�موثاوس من قبل بولس إلى كورنثوس ل�حل المشكلة. ف -12
َأرســـل بـــولس شخصـــا أخـــرا ومعـــه رســـالته القاســـ�ة إلـــى كورنثـــوس وكـــان هـــذا الشـــخص هـــو 

_________ 
 

یبـدو مـن ذلـك أنهــا كانـت مشـكلة كبیـرة تعارضــت مـع كـل خطـط بــولس الت�شـیر�ة لدرجـة أنــه   -13
 أمضى فیها وت�طس وقتا كثیرا لیجدا لها حال.
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كثیرون للكتاب المقدس في وجود ن�ـة أو حتـى وقـت عنـد بـولس  ونتیجة لذلك، �شك دارسون  
 .لكي یذهب إلى كر�ت أثناء رحلته إلى أفسس

 (تأكد قبل أن تستمر في القراءة من أنك قد فهمت هذا البند.) 
 

�قول كیلي: "�اإلضافة إلى األس�اب السا�قة �صعب تصور، رغـم كـل مـا فـي سـفر األعمـال   -14
 ال أي ذكر لعمل ت�شیري مهم له مثل هذه األهم�ة الكبیرة".من فجوات، إمكان�ة إغف

فواضح أن ت�شیر كر�ت كان أمرا مهما جدا لبـولس، فلـو أنـه اشـترك فـي مثـل هـذه المغـامرة،  
 فإن لوقا لما وجد صعو�ة أو عذرا لذكر ذلك في سفر األعمال.

 

 رسالة بولس الرسول الثان�ة إلى ت�موثاوس  
 من الحاالت اآلت�ة جوا�ًا مستخدما الشاهد المعطى:دّون في كل حالة   -15
 ).17:1ر�ما كان بولس موجودا في مدینة __________ عندما كتب هذه الرسالة ( -أ    
(عندما كـان فـي سـجن البیـت فـي رومـا متوقعـا  28�المقارنة مع شعوره المتفائل في أع  -ب    

ي االصــحاح الرا�ــع فهــو مقتنــع أنــه محاكمــة قصــیرة ثــم �عــدها إطــالق ســراحه) وشــعوره هنــا فــ
 سوف _____________________________________________

 تؤ�د جوا�ك للسؤال (ب). ____________ 4اكتب ع�ارة أو اثنتین من أصحاح  -ج     
 _______________________________________________________ 

 س من ت�موثاوس الموجود في أفسس أن:) أراد بول13، 11:4�حسب ما جاء في ( -د     
        1 - ___________________________________________________ 
        2 - ____________________________________________________ 

 
واضــح مــن ت�موثــاوس الثان�ــة أن بــولس فــي رومــا یتوقــع تنفیــذ حكــم اإلعــدام ف�ــه قر��ــا جــدا.   -16

). وهـــو �طلـــب مـــن 6:4فـــإني أنـــا اآلن أســـكب ســـكی�ا ووقـــت انحاللـــي قـــد حضـــر" (ف�قـــول "
 ت�موثاوس أن �أتي إل�ه وُ�حِضر معه مرقس.

وســجن بــولس، نكتشــف أن ت�موثــاوس ومــرقس فــي هــذا الوقــت  28ولكــن عنــدما نفحــص أع   
 ).24و1، وفیلمون 10:4و 1:1كانا كالهما في روما مع بولس. انظر (كولوسي 

فــي فقــرات أخــرى مــن ت�موثــاوس الثان�ــة، "الــرداء الــذي تركتــه فــي تــرواس عنــد �قــول بــولس  
)، "وأمـا تـروف�مس فتركتـه فـي 20:4)، "أراستس �قي في كورنثـوس" (13:4كار�س أحضره" (
 ).20:4میلیتس مر�ضا" (

انظــر اآلن إلــى خر�طــة الــ�الد الواقعــة علــى �حــر إیجــة فــي الیــوم الثــاني وتخیــل بــولس فــي  
 ُتظهر هذه اآل�ات في رأ�ك عن تنقالت بولس الجدیدة؟ روما. ماذا 

 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 

ولس إلى إ�طال�ـا قبـل سـجن البیـت فـي رومـا. والحظـت قد عرفت في هذا الدرس عن رحلة ب  -17
فـــي ت�موثـــاوس الثان�ـــة أنـــه كـــان مســـجونا وأن �عـــض الحـــوادث قـــد وقعـــت معـــه م�اشـــرة قبـــل 

 سجنه.
 ، هو نفسه المذكور في ت�موثاوس الثان�ة؟ ____28هل تعتقد أن السجن المذكور في أع  
 ____________أعط األس�اب التي تراها ___________________________ 
 _______________________________________________________ 

 17:1ت�مو2
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 شاهد صغیر إضافي   -18

). ما التناقض الواضـح 24، فیلمون 14:4، كو 10:4ت�موثاوس2ادرس اخت�ار د�ماس في ( 
 ل�س واحدا أو هو نفسه  الذي في ت�موثاوس الثان�ة؟ 28الذي ُ�ظهر أن السجن في أع 

 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 

ُ�ظهر ما قاله بولس عن د�ماس، في كولوسي، وفي فیلمون، وفي ت�موثاوس الثان�ـة احتمـال    - 19
 أنه سجن في روما مرتین مختلفتین.

 ذي درسناه في هذا الدرس.سنلخص اآلن البرهان التار�خي ال 
   

 ت�موثاوس األول 
 ؟ هل كان بولس ذاه�ا إلى مكدون�ة من أفسس -أ     

ذاه�ــا  ابینمــا كتــب بــولس إلــى ت�موثــاوس، "كمــا طلبــت إل�ــك أن تمكــث فــي أفســس إذ كنــت أنــ  -20
)،  فــال یوجــد احتمــال أنــه �شــیر إلــى رحلــة مؤقتــة مــن أفســس إلــى 3:1ت�مــو1إلــى مكدون�ــة" (

 �ة أثناء إقامته الطو�لة في أفسس �سبب أنه:مكدون
 ال یوجد ذكر لمثل هذه الرحلة في ______________________________ -أ       
 لو كان بولس قد قام �انتقال مؤقت مثل هذا لكان من غیر الضروري أن  -ب      

 _______________________________________________________ 
 

) تشــیر إلــى رحیــل بــولس مــن أفســس إلــى مكدون�ــة، كمــا هــو 3:1ت�مــو1ســتحیل أن (مــن الم  -21
)، ألن بولس كان فعال قد أرسل ت�موثاوس ق�ال إلى مكدون�ة فال �مكنـه 1:20مسجل في (أع

أن یوجـــه رســـالة إلـــى ت�موثـــاوس فـــي مدینـــة ________، �قـــول بـــولس أكثـــر مـــن ذلـــك فـــي 
ال. ولكـن فـي سـفر األعمـال ینـوي مـن كـل قل�ـه )، أنه س�أتي إلى ت�موثاوس حـا14:3ت�مو1(

 ________________الذهاب من مكدون�ة إلى ___________ ثم إلى 
 

ال تتفق رحلة بولس إلى مكدون�ة من ترواس أثناء رحلته الت�شیر�ة الثان�ـة مـع رحلتـه المدونـة   -22
 ) ألن الكن�سة :3:1ت�مو1في (

 كانت ___________________________ في ت�موثاوس األولى تبدو أنها -أ       
 تبدو أنها كانت _______________________________ 16وفي أعمال  -ب     

 
إنـه مـن غیـر المعقـول (إذا لـم �كـن مسـتح�ال) أن �كـون بـولس قـد تمكـن مـن عمـل أي شـيء   -23

 ) ألن 27نتج عنه تأس�س كن�سة في كر�ت عندما كان في طر�قه إلى روما (أعمال 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 ).5:1فمن الواضح أن بولس كان في كر�ت في وقت ما في رحلة ت�شیر�ة مع ت�طس ( 
�ــت أثنــاء وٕاذا لــم تكــن هــذه الرحلــة قــد حــدثت فــي الوقــت القصــیر الــذي اتصــل ف�ــه بــولس �كر  

رحلته إلى روما، فیجب أن تكون قد حدثت في وقت آخر مختلف تماما، فر�ما �كـون عنـدما 
___________________________________________ 

 

Sam
ple

 le
ss

on



 ارت�اط الرسائل الرعو�ة �سفر أعمال الرسل
 

 30 

 4الیوم  1األسبوع 

بینمــا �طلــب بــولس مــن تــ�طس أن یلحقــه إلــى ___________ ألنــه ینــوي أن �شــتي هنــاك  -24
لــــة عبــــور  ال�حــــر األبــــ�ض أن بــــولس قضــــى الشــــتاء �عــــد رح 27)، �صــــّرح أعمــــال 12:3(

 المتوسط في جز�رة تسمى _____________
 

 أمر مهم أن بولس ذهب إلى كر�ت من كورنثوس ألنه   -25
 ال یوجد ذكر لمثل هذه الرحلة في سفر ______________________ -أ  

یبدو أن الوقت الذي كتب ف�ه سـفر األعمـال یختلـف تمامـا عـن الوقـت الـذي ُكتبـت ف�ـه  -ب
 ت�طس: رسالة

 ) یتحدث عن أبولس وكأنه مس�حي _____________3:3ففي (ت�طس -1 
 _________________  یبدو أبولس وكأنه ما زال 18ولكن في أع  -2 

  
 إنه من غیر المعقول أن �كون بولس قد ذهب من أفسس إلى كر�ت �سبب  -26

جلـب سـالم واسـتقرار  أنه كانت توجد أزمة في كن�سة كورنثوس وال بد من أن محاولـة  -أ  
لهــذه الكن�ســة المهمــة كــان ســیتطلب طاقــة وجهــدا ووقتــا مــن كــل مــن _______ و 

_______ 
واضح أن ت�شیر كر�ت كان أمرا مهما للرسول، وعمل مهم كهذا كان ال بـد أن یـذكر   -ب 

 في ____________________
 

 ت�موثاوس الثان�ة 
ما كتــب ت�موثــاوس الثان�ــة هــو نفســه الوقــت إنــه مــن المســتحیل أن �كــون ســجن بــولس عنــد  -27

 .28المدون في سفر األعمال أصحاح 
 ) أین كان ت�موثاوس؟ 28فعندما كان بولس في السجن (أع  -أ     
 _______________________________________________________ 
 ثاوس؟وعندما كتب بولس الرسالة الثان�ة لت�موثاوس من السجن أین كان ت�مو  -ب   
 _______________________________________________________ 
 

وســجنه فــي ت�موثــاوس الثان�ــة  28یبــدو أنــه مــن غیــر الممكــن أن �كــون ســجن بــولس فــي أع   -28
 واحد ألن:

 رحالت بولس الحدیثة في ت�موثاوس الثان�ة كانت حول �حر ____________ -أ  
 حر _________________ منذ لحظات.كان بولس قد عبر ال� 28في أع  -ب 
إذا قــورن مــا قالــه بــولس عــن د�مــاس كتلمیــذ فــي كولوســي مــع مــا جــاء فــي ت�موثــاوس  -ج 

 الثان�ة فإنه �شیر إلى _______________________
 

�عـد أكمل اآلن كتا�ة مخططك لت�موثاوس األولى وقارنه مـع مخطـط دكتـور غثـري المعطـى   -29
 :التالي الفراغ

 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
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 4الیوم  1األسبوع 

 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
  

 مخطط دكتور غثري 
  6-4ت�موثاوس 1

1:2-16:4 
 

 الترتیب والع�ادة في الكن�سة (تكمیل)
 تهدیدات ضد أمان الكن�سة:    1:4-16
 اقتراب الضاللة     1-5   
 طرق معالجة التعال�م المضلة   6-16   
 

 تأدیب ومسؤول�ة 1:5-2:6
 مجموعات أعمار مختلفة    1:5-2
 األرامل:    3:5-16
 األرامل المحتاجة    3-8    
 أرامل كمس�ح�ات عامالت  9-10    
 أرامل حدثات 16 -11  

 الشیوخ  17:5-20
 تصرف ت�موثاوس الشخصي 21:5-25
 العبید والسادة    1:6-2

 توص�ات متنوعة  3:6-21
 أكثر حول المعلمین الكذ�ة     3:6-5
 خطر الثراء   6:6-10

 وص�ة إلى إنسان هللات 11:6-16
 نص�حة لألغن�اء 17:6-19
 نص�حة ختام�ة لت�موثاوس 20:6-21

 
 )26-24في وقتك الفائض هذا الیوم اقرأ (أعمال  •
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 4الیوم  1األسبوع 

 
 3�مكنك �سهولة الحصول على أجو�ة هذه األسئلة من العدد  -1
  كر�ت -5
  5�مكنك �سهولة مقارنة إجا�اتك مع عدد  -6
 (ج) -7
 مالطة -بن�كو�ول�س  ؛   -أ -8
 "فهو �عرف فقط معمود�ة یوحنا" -أنا أختار (ج)  -9

 (ب) واضح أن أبولس انشغل في عمل الرب وكان بولس یثق ف�ه. -10
 كورنثوس -11
 ت�طس -12
 جوا�ك -15
یبدو أن بولس كان مسافرا (الرحلة الت�شیر�ة الرا�عة) رحلة �حر إیجه قبل سجنه األخیر م�اشرة وقد  -16

 اء وراءه وكان مهتما �مكان وجود وحالة �عض مساعد�ه (أو ما شا�ه).ترك �عض األش�
كان بولس �حسب ت�موثاوس الثان�ة في آس�ا الصغرى حدیثا، ولكننا نعلم من حوادث سفر األعمال  -17

أنـه جـاء إلـى رومـا مـن ق�صــر�ة عـن طر�ـق كر�ـت ومالطـة. ولـم �كــن فـي آسـ�ا الصـغرى مـن ثــالث 
 سنوات سا�قة.

 ).10:4ت�مو2ن د�ماس في رسائل السجن كأنه مساعد، لكنه ترك بولس �حسب (یتحدث ع -18
�كتب إلى ت�موثاوس و�عط�ه سلطته وتوص�ات مفصلة (كما فعـل فـي  -؛  ب   20 - 19أع  -أ  -20

 رسالته األولى والثان�ة إلى ت�موثاوس).
 أفسس  ؛  أخائ�ة  ؛   أورشل�م -21
 (طفلة) غیر ناضجة.جنینا  -ناضجة    ؛       ب -أ  -22
الســفینة رســت فقــط علــى المــوانئ الحســنة، ومــن المحتمــل أن المســافر�ن لــم ینزلــوا إلــى الشــاطئ   ؛     -23

 تم إطالق سراح بولس من سجن البیت.
 ن�كو�ول�س  ؛     مالطة  -24
 غیر متجدد -2ناضج ؛   -1 -األعمال       ؛     ب -أ  -25
 سفر األعمال -ببولس ؛ ت�طس     ؛     -أ  -26
 في أفسس. –أ�ضا في روما أو مع بولس في روما    ؛   ب  –أ  -27
 وقتین مختلفین -األب�ض المتوسط ؛  ج  -إیجه ؛  ب  -أ -28
 
 

 

 األجو�ة
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