
 ٣٢٦سـالة لرا
 

ظ والتعليمعة والواءالِقرظ والتعليمعة والواءالِقر  
 

(Arabic – Scripture reading, preaching, and teaching) 
 

 الِقراءة والوعظ والتعليمالِقراءة والوعظ والتعليم :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

رس الِةوِمنب ولس الرِهول األولى إلى تلميِذستيم وثاوس اح الرحأابع األصالثاِل نقر ددثَالعشَ عر  : 
 

 ١." والتعليمِظع والوِةاءر على الِق اعكفْءىجأ نألى إ"
 

 ال يسى شَا أدنَنَاورِفك ى أنتيم الشّوثاوس كَاب انبالِقوالًغُشْ م رِةاءوالو والتعليمِظع  .فهشَو ريكب ولس 
الرى الِخول ِفسدِةمالتب ِةشيريسناِئلكَ ِلِهايِت ورع .ويعتبر وثاوس ألصخْ الشّقَتيماِتصيواقر َا ِلبهرساِدول الجهب ولس 
 إال ِهيم وال قدولس بىمصع ِمارقْ تفَ لمُلالِسفالس. لالِسى س ِفهفيرسو .سيح الموعس ي أسيره بأنّرِخ يفتَانى كَالِذ

 وعس يىدبع ِهماارباعتب ِهِم باسوناًقرة مر موثاوس تيمم اسذكر يٍة بتحياستهله ي كانولسل باِئس رظمعوم. راًاِدنَ
المسيح ومِفِهن برتيصوِف .األخ وِهالِتى رسب األولى له  أنّهاالبنالص ِفريح وب .انى اإليمِهالِترسِة الثانين  باإلب
الِذ.ببيالح ى يذكرى ِططاع ِف بال انِقهِهاِتلبونَالً لي اراًه.شتاقاً مأن ي رراً ذاِكاهد موعكَ ِلهىَئمتِل يتذكيذ إ .حاً فرر 
  ٢.ضاًيأ ِهفي هنّأ نوِق مولسب ن ولِك.ىفنيِكأ ِهمأ لوئيس وِهدِت جى ِفالًوأ نسكَو .ه فيى الِذاِءي الرديم العانيماإل

 

 شَلقد نَ ِعتْاءاية القدير أني ذتتلمتيم وثاوسِد على يعِل مم عولسظيم كب .وأنيكون تيم وثاوس االبن 
 . تيموثاوسإلى تلميِذِه سوُل الرولسب هتبا كَم ِمضاًعا برنَ اختَِةوحيا الردتنَفاِئ وِل.ولس لبفيقاًان رى اإليم ِفريحلصا

ِف كتبيقوُل  األولىِهالِتى رسله  :"طلبإإ  تُتُطلبليليكأأ  كنأأ  ىى ِف ِف تمكثَ تمكثَنفسفسسإإ  باًباًا ذاِها ذاِهنَنَأأ  تُتُذ كنْذ كنْإإ  سلى مكِِكلى مددونيكَكَ ِل ِل..ةةونيىىى توِص توِصىقو ماًماً قو  
 ال  ال ممههوو  ةِِةععريريى الشّى الشّمِِمعِلعِل يكونوا م يكونوا م أن أنونونريدريديي  ..اا له لهدد ال ح ال حاٍباٍبنسنسأأ و وافاٍتافاٍتررلى خُلى خُإإوا وا غُغُصصوال يوال ي. . رر آخَ آخَوا تعليماًوا تعليماًممعِلعِل ال ي ال يننأأ

يفهيفهمونمونم م ا يقولونأأوو. . ا يقولونما غَا غَماياية الوة الوصيىى فه فهةِِةصيالم الم ححبة ِمة ِمبنطاِه طاِه قلٍب قلٍبن ر وضر وضمير صإإح وح واِلاِلمير صيميمان بال ريهِِههِذهِذ. . اٍءاٍءان بال ريالو صِِص الوية ة ي
  ٣."ةةنَنَسسة الحة الحارباربححا الما الم فيه فيهاربارب تح تحىىكَكَ ِل ِلكك علي عليقتْقتْبب س سىى الِت الِتاِتاِتوو النب النبببسسا حا حاهاهييإإ  ككععدِِد استو استووثاوسوثاوس تيم تيمننا االبا االبههييأأ

 

 نأ جب يفَي كَعلم تىكَ فِلُئِطبأ تُ كنْنْإ ن ولِك. قريبن عليكإ ى آِتنأ اجياً رليكإ هكتبأهذا ": ثم قال 
تتصى ِففَرب ى الِذ اِهللاِتيه كَو ة اِهللانيسالح ىع مودوقاِعقِّ الح هِتد. إن خْ اإلتَفكّرةَوماًاِد خَ بهذا تكونحاًاِل ص 

ليسوعالم سيح مالم اإل بكَبياًتريمان والتعليم الحعتَ تَىن الِذستبا ِلنَنّإل. ههذا نتعونُب عرنّنّ أليأ ا قدنَلقيا رجا على نَاء
 ى ِفنينؤِملمة ِلو قد كن بْل.كاثِتد بحدحأ هنست يال. نينؤِما المماس وال سيميع النّ جصِلخَ مو هى الِذ.ى الحاِهللا
ذا إ نكأل .ك على ذِلاومالتعليم ود وكظ نفسالِح. ةار الطهىان ِفيم اإلىوح ِف الرى ِف.ةبح المى ِفِفر التصىالم ِفالكَ

س ِنل الداِطالم البن الكَ عرضاًعة مديعظ الو احفَ.اوسوثا تيمي. ضاًيأ ونكعسم ي والذين نفسكصِل هذا تخفعلتَ
ِباِذالكَ لم الِعالفاِتخَومإ ىالِذ .م االسذ تظاهبِهر قو موا ِماغُ زناإلِة جه النِّ. انيمعمة مع٤."نآمي .ك 

 

 ة اِهللابِهو مضاًيأ رمض تنأ كرذِكأ": قوُل يإلى تلميِذِه تيموثاوس ِة الثانيِهالِتى رس ِفوُلس الرولس بتبكَو 
ا وال بنَ رِةاده بشَجْلفال تخْ. حص والنِّةبح والمِة القووح رل بْل الفشَوحا رنَِطع ي لم اَهللانأل. ىدع يض بو فيكىالِت
ة ال سقدة موعا دانَعدا ونَص خلى الِذ. اهللاِة قوِبسبحنجيل جل اإل ألشقاِتال المم احِتى ِفرك اشتَ بْل.هسيرأا نَأ ىب

بمأى قتضعبْل.انَاِلم بم قتضوالنِِّدى القص عى الِتِةمأع ىا ِف لنَتْطيالم سيح يساأل قبَلوع ِةنَِمزنّإ و.ة األزليمِتا أظهر 
اآلنبظه نَِصخِلور ما يسوعأ ى الِذ.سيح المطَلبالم نَأ وتَوارالح اةَيوالخلود ِل.نجيل اإلطِةاِس بو هذا السبُلِم احتب 

. مو اليكلى ذِلإ ىِتظ وديعحفَ ينأ ر قاِدهنّأ نوِق ومتُنْ آمن بمماِل ع:ىِننَ ألُلجخْأ تُ لسىِننّ لِك.ضاًيأور م األِههِذ
تمسكبص الكَِةور ىحيح الِذالم الصعتِم ساإلى ِفىنِّ ِمه يمان والمحى ِفى الِتِةبالم سيح يوعس.اح فظ الوة ديع

                                                
                لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع،            ١٣: ٤رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس  ١
 ٦ – ٤ & ٨ & ٢: ١، الثانية ٢: ١، ورسالته األولى إلى تيموثاوس ١: ١ فيلبى إلى، و٢٠: ٦ مؤمنى أفسس رسالة بولس الرسول إلى٢
 ١٨  &  ٨ – ٣: ١ رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس ٣
            ٢٢ – ٢٠: ٦  &  ١٦ & ١٢ & ١٠ & ٦ - ١: ٤ & ١٥ & ١٤: ٣ رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس ٤
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اِلالصحة بالروح القدتَنْأ .ان فينَاِكس السأ هذا  تعلمنج ميعِسأ ى ِف الذينيوا عىنِّا ارتد.لي ِطعالر بر حمة لبِتي 
  ١."ءى شَ كلِّى ِفماً فهب الركِطعفلي. قوُلأا  ممافه .ىلِتلِس بِسجْلخْ ي ولمىِناحرأة ثير كَاراًر ِمهنّ ألسنيسيفورأ

 

 ن مقامسيح الم الموعس ياذكر" : يقولإلى تلميِذِه تيموثاوس ِفى رسالِتِه الثانيِة ضاًأي وُلس الرولسبكتب و 
جل  أل. ال تقيدة اِهللام كِلنلِك. بذِنم كَوِد حتى القيشقاِت المُلِم احت فيِهى الِذ.ىنجيِلإ بِِس بحداوسل د نَن ِماِتوماأل
 ع موعسسيح ي المى ِفىالص الِذ على الخَضاًيأ ملوا هصح يىكَ ِل.ارينختجل الم ألٍءى شَ على كلِّبرصأا نَأ كذِل
مأ ٍدجِدباجت.ى أ هدنتقيم نفس ِهللاك م الًاِمزكّى عخْ ال يزى مكِلالًفص مقِّة الحأ و.ة باالستقامتَنْأا مفقد تَ تبع 

 ..تعلم تنم ِمارفاً عتَيقنْأ وتَعلما ت على متْ فاثب.ىرب وصىِتحب ومىاِتنَأ وىاِنيمإ وىِد وقصىِت وسيرىتعليِم
 تَنأا مأو .وعسسيح ي المى ِفىان الِذيمالص باإللخَ ِلكن تحكّمأ ةَر القاِد.ةسَقد الم الكتبرفُ تعِةذ الطفولينْ مكنّأو

فاصشَ كلِّى ِفح ْلاحتِم .ءىشقاِت الم .اعْلمع َلمربشِّ الم. تمِخم دنَأ ىنِّإ ف.متكسكَأ ا اآلنسكيباًب ىالِلِح انوقتُ و 
قدح ضر.اِد بأ رىج تَنلإ ءىألريعاً س نديم اسأذ إ ى تركِن قدحبالع المراِض الح.لوقا و حدهخُ. ىِع مذ مرقس 
 وثاوستيمول إلى س الرولس بالِة برساءى ج الِذص النّىِف لالتأموب ٢."ةمدلِخ ِلى ِلعاِف نَهنّ ألكع مهرِضحأو

األصحأألى لى إإ" :ابع إذ يقوُلاح الرنىىججأأ  نءعلى الِق على الِق اعكفْ اعكفْء رراءةِِةاءوالو والو عستخِلنَ. " والتعليم والتعليمظِِظعصثالثة أم ور هةام : 
 

 أوالًالًأو : :مما سا سبقَقَبوتعلم نَنَ وتعلماهاهلي لي سكافياً كافياًس  .. .. إنبولسالر ِفىوَلس ِة ستهلِّ مالِتِه الثانيتيإلى  رسميقوُلوثاوس  :
 رفُ تعِةذ الطفولينْ مكنّأو": ِهبقوِلتلميِذِه تيموثاوس  ِلهدوشَ ."رمير طاِه بضىاِددجأ ن ِمهدبعأ ى الِذ اَهللاشكرأ ىنِّإ"

الكتبالم قدَةس" .إنم ا تعلمهب ولسعلى ي دىغَ ِهِمعِل ماالئيَلملي ذِل وكَ.افياً كَسكم ا تعلموثا هتيموس ليافياً كَس .
 :ِه نفِسن عوِدهلي ِلفقاَل ولس الرولسب نأما ع .وعسسيح ي المى ِفىان الِذيمالص باإللخَ ِلهحكّمين أ رقاِد هنّولِك
  ..رياًرياًفتَفتَ وم ومطهداًطهداًضض وم ومفاًفاًددجج م مالًالً قب قبتُتُ كنْ كنْىىا الِذا الِذنَنَأأ" : يقوُلتيموثاوسإلى  وكتب "مموو الي اليكمكمميعميع ج جنتمنتمأأا ا مم كَ كَ ِهللا ِهللاوراًوراًيي غَ غَتُتُكنْكنْ"

سيح سيح  الم المىى ِف ِفىى الِت الِتةِِةببححان والمان والميميم اإل اإلعع م ما جداًا جداًنَنَببة رة رممعع ِن ِن وتفاضلتْ وتفاضلتْ..انانيميمإإم م دد ع عىى ِف ِفهٍلهٍل بج بج فعلتُ فعلتُىىنِّنِّ أل ألتُتُممحِِح ر رىىنِِننّنّولِكولِك
ييسسوعوع..ص قة ِهقة ِهاِداِد صىالكِل الكِلى ممة ومقة كّلقة كّلستِحستِحة ومقب أأ  وٍلوٍل قبننالم الم سيحسيحي ي سسوعوعج ج اءلى اللى الإإ  اءععالم ليخِلخِلالم ليصطاةَطاةَ الخُ الخُصالذين أأ   الذينولهولهم٣."اانَنَأأ  م 
 

. سوح القد الراِد وبإرشَ.الةوح الصى رِفو .اعض باِتِةاءا على القر إذا عكفنَ....ةةراءراء على الِق على الِقاعكفْاعكفْ: : ثانياًثانياً 
ا ِتنَستقودلكالقر اءة إلى المرفِةعالص والفَ.ةحيح هم الجِتوب. لمكتوب ِلِديلك المترفِةعس فَ الكَا لنَكونظِعنَة ِلاء 

اآلخَرين .بحاِدقِة انَاِتيِة الصسيحيتى كَا منَكالِمب و.ظِع نَالمانظِعنَ لمكتوِبطابقاً ِل م .نفنَحم سئولونأم اهللاَِام  
 رسالِتِه الثانيِة  ِفىوَلس الرولسب إن. ةحيحص الرفِةع إلى المِةاجحتلنفوس الم إلى اِةدي األباِةي الحالِةتوصيل رسِل

  ددنْنْ ِع ِعاتَاتَوومم واأل واألاءاءحيحي األ األديندين ي يننأأ  سيح العتيِدسيح العتيِد الم الموعوعسس ي يبب والر والر اِهللا اِهللاامامممأأ  ذاًذاًإإ  ككدداِشاِشنَنَأأا ا نَنَأأ": يقوُل تلميِذِه تيموثاوس إلى
ظهورِهورِهظهو هِِهملكوِتملكوِت و..  اكرزبالكِل بالكِلاكرز معلى ذِلعلى ذِل   اعكفْ اعكفْةِِةمكوقٍت وقٍتىى ِف ِفك   موغَ وغَبٍٍباِساِسنَنَم يير مبٍٍباِساِسنَنَر م..  وبخ انتَخ انتَوبهر٤." وتعليم وتعليماٍةاٍةنَنَأأ  ظ بكلِّظ بكلِّ ِع ِعهر 

 

ظ ِعنَا ِلنَسئوليِت منع و. المكتوبِةاءا إلى قرنَِتاج حنا عنَدثتح .... المكتوب المكتوبببسسحح  لوكلوك والس والسالتعليمالتعليم: : ثاًثاًثاِلثاِل 
ى  ِفلجميعة ِلنَسة حو قد نكوننوأ . المكتوبنا ِمنَيم تعل يكون أنوهو امر ه أمن عثُد نتح واآلن.بالمكتوب

انَلوِكس .إن بولسالر ِليقوُل وَلس وثاوستلميِذِه تيم :"كنكنقد قد وة ِلة ِلولمؤِمؤِملمنينىىالم ِفالم ِف الكَ الكَىى ِف ِفنينالتص التص رىى ِف ِففِِفرالم الم ححبىى ِف ِف..ةةب  
الراإل اإلىىوح ِفوح ِفالر يمىىان ِفان ِفيمالطه الطه ارةةار..  تمتمسسككبص الكالم ا الكالم اورِةورِة بص لصحيححيحلص..  ممفصكِل كِلالًالًفص ممة الحقِّقِّة الحباالستقام و  .."ةة باالستقامبطرسالر وُلس 

     ٥."ففوو وخَ وخَةٍٍةاعاعدد بو بو فيكم فيكمىى الِذ الِذاِءاِءجج الر الربِِببب س سنن ع عسألكمسألكم ي ينن م م كلِّ كلِّةِِةبباواوججمم ِل ِلماًماًاِئاِئ د دينينددستِعستِعمم": : يقوُل  األولىِهالِتى رسِف
 

 أدعِل ى أِخوكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السماوى.. بأجل ح ِمن كجيِب الِذى أنقذِنى أشكرالع ك
ِدىالِك األباله ةِمندياةَ األبيبِنى الحهأجل كالِم . وو ِمن كأشكرالِذ كى هِسو ررجِل ِلاجىسبيِل ِلى ونور.ه ى ِنِنبعة م

 أرفع .كوِح رن ِمٍة بقوم أعِلوحين. كوِح رن ِمِةحسظ بِم أِعوحين. كوِح راِد بإرشَأ يكون أقر حتى حينكِن لدنِم
 . قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي:  يا من قلتَ الصاِدق على وعِدك متِكالً. فاِدى ومخِلِصى ِفى اسم يسوعصالِتى

   

 :ىك ِفيرها ستجد ذِل أو غَسالِةع ِتلك الرإن أردتَ سما.. زى القارئ العزيأِخ
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  ٧: ٢  & ١٦ & ١٥ & ١٤ – ٦: ١  رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس١
  ١١ – ٩ & ٦  &٥: ٤ & ١٥ & ١٤ & ١٠: ٣ & ١٥ & ١٠ – ٨: ٢  رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس٢
   ٣: ٢٢، سفر أعمال الرسل ١٥ -١٣: ١، وبرسالته األولى إلى تيموثاوس ١٥: ٣ & ٣: ١ رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس ٣
      ٢ – ١: ٤ رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس ٤
   ١٥: ٣، رسالة بطرس الرسول األولى ١٥: ٢ & ١٣: ١، وبالثانية إلى تيموثاوس١٢: ٤ رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس٥
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