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 وًاؽق وي بعٍـذة وًؼقة جبلٍة ٌف روواٌٍة وستعهرة وهً لسترة ٌف تٍهوثاوس عـاش لقـذ

وكـاى  وهًـاك َعٍشـوى الٍهـود بعط وكاى.  ( حـالٍا جًوب تركٍـا ٌف تقع)  السراعٍـة غالؽٍة

السلن  لتسلق هًاك كؼرَقة الكبٍرة العائالت وي َهودي غٍـر زواجا وتسوجا بعظهن

 هذه ٌف الرسول بولس إقاوـة فترة أثًاء وسٍحٍا تٍهوثاوس صار أى الهرجح ووي االجتهاعً 

 . ( 41أع ) األولى التبشٍرَة خالل رحلته الهذَـًـة

               األؼهال قراءتك لسفر وي  .  والٍوٌاٌٍٍي والروواى  ، بالٍهود وحاطا ستٍهوثاو  كاى لقذ  

 ٌحي َهكًًا كٍف  . هؤالء الشػوب ؼًذ الهػتقذات ٌف االختالفات سجل(  48 - 8:  44 )

 ؟  الهختلفة الذًٍَة هزه الًظرات وثل وغ ٌتجاوب أى الٍوم الهؤوًٍي

ٌٍ أباه لكي  ، وسٍحٍة األصل الٍهودَة تٍهوثاوس أم صارت لقذ    ؼلى َبذو وا ظل ؼلى الٍوٌا

 وثل وضغ وي تًشأ قذ التً ٌوع الهشكالت وا.  ( 5 - 4:  46 أع ) ٌف ستقرأ كها القذَهة دَاٌته

 . األسرة حٍاة ٌف هزا

 ٌف واضحة هً الػالقات كها وكزلك الوالذَي جاٌب وي والصالة اإللهً التػلٍن أههٍة الحظ  

 ؼلى األجوبة رهًك ٌف تحهل خاصة وأٌت ( 45 ، 44:  3 ، 5  : 4 تٍهو 2 ) تٍهوثاوس اختٍار

 ؟ باٌتظام ألجلهن تصٌل أى َهكًك أوالد وآباء هًاك هل   .   2،  4  السؤالٍي
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 فقػ السي الهتقذوٍي ٌف خصائص وي والسلؼاى الحكهة كاٌت القذَن العهذ أزوًة ٌف

(  92 : 8أي ) والكبٍر وي الصغٍر اووقر   كاى عهره وًتصف ٌف وهو أَوب أى وي بالرغن

 . االحترام لإلٌساى َظهي ال وحذه أى السي لًا تبٍي(  14:  41أم  ) أى ٌجذ اوعهوو  

 التً الهشاكل - اؼتقادك ٌف - هً وا ، الهقطػٍي هزَي ٌف له لرسولا بولس ٌصٍحة وي  

كتب الطرق ؟ كًٍسة َقود كشاب سٍقابلها تٍهوثاوس كاى  الهتقذوٍي الهؤوًٍي ؼلى كاى التً ا

 . بها َساؼذوه أى السي ٌف

 بصورة والقذرة والسلطاى الهتػة اشتهاء تشهل ربها(  22:  2 ٌت2 ) ٌف الشبابٍة الشهوات

 لتٍهوثاوس الرسول بولس قاله وا الزي  .  فتاة أو شاب الحتٍاجات الهػقولة الحذود وي أبػذ

ٍ   َساؼذوا أى اآلخرَي للهؤوًٍي َهكي ٌقول كٍف أخرى ورة ؟  ؼلٍها لٍتغلب  وثل اوسٍح

 ؟  تٍهوثاوس

    . تحهل وسئولٍة وواقع ٌف لكًهن السي حذَثو أٌهن تعرف الذَي هؤالء ألجل صل  
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 ووي ، التجارة خؼوغ عي وًعسلة بعٍذة وًؼقة ٌف ٌشأ لقذ.  البًٍة قوي تٍهوثاوس َكي لن

ٍ   كاى أٌه الهحتهل ً   وجادال   اشاب   َكي لن.  وجذته أوه ٌف كًف اوحه  ًَاعل وَخوض اخش

 . الهخاؽر

                 .  طرقها جافة  ،  الهػهورة كل وي أٌاس َسكًه اهائج   ابحرَ   ًاء  وٍ كورٌثوس كاٌت  

 فػل رد بخصوص لهن األولى ٌف رسالته كورٌثوس أهل ؼلى الرسول بولس اقترحه الزي وا ترى

كتب هزه  ؟ الهكاى هزا تجاه تٍهوثاوس  . الهلحوظة ا

 ( واقتراحه كوسٍلة 7 - 3  : 4 تٍهو 2 ) ٌف لتٍهوثاوس الرسول سبول وا هً ٌصٍحة  

 بػض ٌف األقل ؼلى َكي كلهن، لن اى  ، الهؤوًٍي وػظن به َشػر الزي الخوف ؼلى للتغلب

 ؟ الهػًٍة الهواقف

 للهشاق الجسذَة الرسول بولس ٌظرة تشجغ أى َهكي كٍف(  41 - 42 : 7 کو 2 ) وي  

ٌٍ والضػف  ؟ تٍهوثاوس وثل شخصا الجسها

 أى َهكي وا الزي  . دائها خوفا أو وستهرا اٌفػاال   َبذوى الزَي هؤالء ٌطرد أى السهل وي

 وثل ٌحو اتجاهًا ٌصٍغ أى سٍساؼذٌا الرسول وغ تٍهوثاوس والزي بولس تالوس وي تتػلهه

 ؟ الًاس هؤالء

 ٌف التً الًػهة ا ٌفوتقوَ   َجػلك أى الرب وتسأل شخصى کتحذ    ( 2 : 4 تیهو2 ) تقبل ال لهارا

     . َسوع الهسٍح
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 ٌف ٌجذه حٍث بولس وسٍال الرسول وع خرج بعذوا وكاى كل ٌف تٍهوثاوس اسن اٌتشر لقذ

 غٍر تبذو الرسول بولس فٍها التً َرسله الههام وكاٌت.  ورووا والٍوٌاى الصغرى آسٍا

 . اتهاو   والئهة

كتب وفٍلبً األولى كورٌثوس ٌف األؼذاد هزه تقرأ وأٌت    التً بالههٍسات الجٍذة قائهة ا

         ٌف الهزكور الحق لتفهن اآلى وضغ أفضل ٌف أٌت هل .  تٍهوثاوس ٌف الرسول بولس َجذها

 ؟ ( 9:  42 كو 2 )

                   كورٌثوس وفٍلبً؟ إلى تٍهوثاوس َرسل بأى وقتًػا الرسول بولس كاى لهارا  

 والسلوك بالػقٍذة الهشاكل الخاصة حل ؼلى قادر هو ولهارا  ، رلك تقرأ ووضغ أي ٌف

 ؟ الكًائس ٌف الحادثتٍي

 بٍي كبٍرة وسافة زوًٍة هًاك وكاٌت  ، األجٍال بٍي الفجوة ؼي َكتب وها الكثٍر هًاك  

                    .  ( 22 - 9:  4  تیهو2 ) صحبته إلى الرسول اشتاق بولس أى إال  ، وتٍهوثاوس الرسول بولس

 ؟ رأَك ٌف هكزا رفٍقٍي ؼظٍهٍي جػلهها الزي وا ترى



6 
 

 وكاٌت.  ٌف أفسس وتٍهوثاوس هو كاى  ،  الثالثة التبشٍرَة الرسول بولس رحلة خالل

 أفسس ٌف تٍهوثاوس وكث  .  اإللهة دَاٌا لعبادة الهخصصة العظٍهة الهذًَة هً أفسس

 . كورٌثوس ٌف الًظرعي فشله بغط  ، بولس رحٍل بعذ كراع

             . لهزه الهههة الزوة خاصة وواهب تٍهوثاوس وًح قذ هللا إى الهقاطغ هزه تقول  

 .  سًه ؼي صغر الًظر بغض َحلها أى ؼلٍه كاى التً الهشكالت بػض اركر

 ؟ الشاب لصذَقه الرسول بولس قذوها التً الػهلٍة الًصٍحة هً وا  

 .  وٍالدَة   إلى  وٍالدَة   وي الفترة ٌف كاٌت الثالثة التبشٍرَة الرحلة اى   

 والتً ٌف تٍهوثاوس تراها التً الًافػة الههٍسات هً وا األسبوع هزا أول دراساتًا وي  

 هزا ؼلى وتحتروه هللا خادم إلى أى تستهغ تشتاق هل ؟ الكًٍسة وي وقبوال   لٍصٍر ستساؼذه

 لهارا؟ الًحو؟

 . كًٍستك لخذام صل  

 الهوجودَي أقل أٌت تراهن الذَي األفراد إى

كثر هن    . العهلٍة صلواتك والهساعذة إلى الهحتاجٍي أ
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كتب سٍرة وصغرة ؼي حٍاة تٍهوثاوس      ،  48 - 46 أع . الشواهذ الهفٍذة هًا هً ) ا

        ، 6 : 6 فل  ، تسالونيكي 1 و 6 ، 6 : 6في كو  ، كورنثوس1 ،6 ، 16:  61رو

     ( 11:  61عب

استخذم أطلس الكتاب الهقذس بهصر و استخذم قاووسا  لتتبغ رحالته و زوي تحركاته و الخلفٍة 

 . التً كاٌت ووجودة وقتها

  . ػلهك أشٍاء جذَذةال تًذهش إرا وجذت الروح القذس َ
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