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Chronology of St. Paul’s Epistles 

First Thessalonians ( تسالونيكي1 ) 52 AD

Second Thessalonians ( تسالونيكي2 ) 52 AD

First Corinthians ( كورنثوس1 ) 57 AD

Second Corinthians ( كورنثوس2 ) 57 AD

Galatians (غالطية) 55-57 AD

Romans (رومية) 57-58 AD

Ephesians (أفسس) 62 AD

Philippians (فيلبي) 62 AD

Colossians (كولوسي) 62 AD

Philemon (فليمون) 63 AD

Hebrews (عبرانيين) 64-65 AD

Titus (تيطس) 64-65 AD

First Timothy ( تيموثاؤس1 ) 64-65 AD

Second Timothy ( تيموثاؤس2 ) 66-67 AD
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تيموثاؤسالرسالة األولي إلى 
مقدمة للرسالة

القديس بولس مجموعة من الرسائل موجهة إلى بعض تالميذه من رعاة كتب -

لمستقل وللرسالة إلى فليمون طابعها ا. وفليمونوتيطستيموثاوسالكنائس مثل 

سيد فهي وإن ُوجهت إلى راعٍ لكنها كانت إلى حٍد ما شخصية، كشفت عن دور ال

ٍد نحو عبللقديس بولس المؤمن نحو عبده، كما أوضحت مشاعر األبوة العميقة 

.سارٍق هارٍب، آمن بربنا يسوع المسيح ومارس حياة التوبة

الرسائل األخرى الثالثة، فتدعى الرسائل الرعوية، إذ يجد فيها الرعاة أما -

لم يطرأ أي شك من جهة قانونية هذه . مصدًرا روحيًا خصبًا للعمل الرعوي

.الغربأي أب من آباء الكنيسة في الشرق وللقديس بولس لدى الرسائل ونسبتها 

ماني الروإكليمنضسوقد استخدم كثير من اآلباء عباراتها في كتاباتهم، منهم -

الذي السكندريوإكليمنضسترتليانوالعالمة وإيريناؤساألنطاكي وثاوفيلس

ى الهراطقة ، مشيًرا إلتيموثاوسمن الرسالتين األولى والثانية إلى الكثير اقتبس 

.يطستالذين رفضوهما بسبب تفنيد خطأهم فيهما، كما اقتبس من الرسالة إلى 

Entrance to the Cave of St. Paul at Ephesus
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كتابتهاتاريخ 
اخر يرى أغلب الدارسين أن هذه الرسائل قد ُوضعت في فترة وجيزة، في أو

ورسالته األولى إلىتيطسوالمرجح أن رسالته إلى . القديس بولسحياة 

عد سجنه األول قد كتبتا في وقت متقارب جًدا، في جوالته التبشيرية بتيموثاوس

انية أما الرسالة الث. العباراتلذا جاءتا متشابهتان حتى في ميالدية، 63عام 

.فكتبها في سجنه األخير بروما قبل استشهاده مباشرةتيموثاوسإلى 

وطابعهامحتوياتها 
ا ولكنهليست رسائل خاصة وال شخصية، علي الرغم من أن هذه الرسائل . 1

.األسس العامة للعمل اإلنجيلي، خاللها نشتم مالمح الكنيسة األولىتضع 

، دون اتسمت بالطابع العملي، خاصة من ناحية الرعاية في العصر الرسولي. 2

.التعرض للمشاكل العقيدية اإليمانية

ذ هما ، إتيطسجًدا مع الرسالة إلى تيموثاوستتقارب الرسالة األولى إلى . 3

أما . توكريأفسسملتزمين بخدمة جديدة في ( أسقفين)موجهتان إلى راعيين 

تحت فغايتها مختلفة، وهي مساندة الكنيسةتيموثاوسالرسالة الثانية إلى 

.ضغط اضطهاد نيرون وسجن بولس الرسول في روما ينتظر انحالل جسده

ت انفردت هذه الرسائل عن بقية أسفار العهد الجديد بعرضها للتنظيما. 4

.الكنسية في العصر الرسولي

، يجاهد توجه هذه الرسائل إلى كل راعٍ بكونه جنديًا روحيًا للسيد المسيح. 5

نقيًا من قانونيًا في الحفاظ على اإليمان المسلم مرة للقديسين بغير انحراف،

، كما وجهت نظره إلى االهتمام بالعمل اإليجابي، وعدم والهرطقاتالبدع 

.االرتباك بالمباحثات الغبية

المعاصرةالهرطقات
للهرطقاتلكي نفهم هذه الرسائل يلزمنا التعرف على الخطوط العريضة 

هذه . تهاوالتي التزم قادة الكنيسة الروحيين بمقاومللقديس بولس، المعاصرة 

:  أخذت اتجاهينالهرطقات

م يكن الحرفي، أو ما يسمى بحركة التهود، إذ لالناموسيالعودة إلى الفكر : أوالً 

من السهل على المسيحيين من أصل يهودي أن يتنازلوا عما كان لهم من 

ة من التعبدية واالعتزاز بأنسابهم خاصوالليتورجياتامتيازات مثل الختان 

الخ، بجانب اعتزازهم بالناموس الموسوي ... كانوا من سبط الوي أو يهوذا

.واألنبياء
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تها ملتقى ، هي في حقيقالغنوسيةظهرت البذور األولى ألنواع مختلفة من : ثانيًا

أهم ما هائل لعناصر يهودية ومسيحية ويونانية وفلسفات صوفية وشرقية،

: تميزت به هو

فخالق المادة أو الجسد في نظرهم، هو خالق. الثنائية بين المادة والروح. 1

. حلعنصر الظلمة، إن لم يكن شريًرا فهو أقل من الكائن األعظم أو خالق الرو

لمة خالل هذه الثنائية ال يمكن أن يلتقي الجسد مع الروح، كما ال تلتقي الظ

ا ماديًا لهذا في نظر بعضهم أن المسيح ال يمكن أن يكون قد قبل جسدً . بالنور

، إنما ظهر حقيقيًا، وإنما عبر في العذراء مريم كما في قناة، لم يأخذ منها شيئًا

س فيه وفي نظر البعض جسده غير جسدنا، هابط من السماء لي. بجسٍد خياليٍ 

خالل هذه النظرة ينكرون حقيقة التجسد اإللهي، ويدنسون الزواج، . مادة

س وينظرون إلى العالقة الزوجية كعالقة أثيمة، لهذا ال يتزوج الكاملون، لي

خالل ! ةتفرًغا للعبادة أو الخدمة وال تكريًسا لحياتهم، وإنما هربًا من النجاس

ون هذا المنظار يرون في القيامة أنها تحققت في الروح، بقيامتها من موتها، د

ر ال يبلغ وباختصا. انتظار لقيامة الجسد، حيث ال يقوم في الملكوت عنصر ظلمة

.مةاإلنسان إلى الكمال إالَّ بمعاداته الجسد وامتناعه عن الزواج وبعض األطع

This is the large stadium in Ephesus where people rioted in anger, 

led by Demetrius, to the message of St. Paul (see Acts 19:23-41)
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ن عن النظرة ترفضها المسيحية، فإن النسك المسيحي فيه تنازل لإلنساهذه -

مل من بعض حقوقه، ليس ألن ما يتنازل عنه دنًسا، وال كبرياء يحسب نفسه أك

عن القديس بولسكما تنازل . إخوته، وإنما في حٍب يود التفرغ للعبادة والخدمة

وتنازله عن ، (5: 9كورنثوس1)حقه في أن يجول بأخت زوجة كالقديس بطرس 

: 9كورنثوس1)حقه في أن يتمتع بالضروريات الجسدية خالل عمله اإلنجيلي 

1)ومطالبته أن يمتنع اإلنسان عن أكل اللحم تماًما إن كان يعثر أخانا ، (12

(.13: 8كورنثوس

ئن بوجود أنساب، عبارة عن سلم يبدأ بالكاالغنوسيةنادت بعض الطوائف . 2

سوع ألن ي. األعظم وينزل خالل وسائط كثيرة أو أيونات تنتهي بالسيد المسيح

ثاني المسيح هو الوسيط األول لإلنسان يدخل به خالل المعرفة إلى أيون أعظم، وال

لهذا . ميقدم له معرفة جديدة ليدخل به إلى من هو أعظم حتى يبلغ إلى الكائن األعظ

وجود وسيط واحد هو ربنا يسوع المسيح الذي هو ابن القديس بولس يؤكد 

بوجه عام أن الدخول إلى الغنوسيونويرى (. 5: 2تيموثاوس1)اإلنسان 

. املينالشركة مع هللا ليس طريقها اإليمان وإنما المعرفة العقلية التي تخص الك

(gnosis)وكأن الخالص ال يقوم على أساس إيماني بل على أساس المعرفة 

.أو أصحاب المعرفة" الغنوسيين"ولهذا لقبوا أنفسهم 

إلى فئات، المؤمنينالغنوسيونأساًسا على غرور المعرفة، قسم الغنوسيةإذ تقوم . 3

الجهد ل القديس بولس كلذلك بذل . منها فئة الكاملين أصحاب المعرفة، وفئة البسطاء

ع بال المقدم للجمي" كنز الحكمة"المسيح هو أن السيد في رسائله بوجه عام تأكيده 

.تمييز، وأن الخالص للكل

ا في فهمهم بالحرفية في تفسير الكتاب المقدس، لذلك تعثروالغنوسيونإذ ُعرف . 4

ده بعض عبارات العهد القديم الخاصة بغضب هللا وندمه والحديث عن وجه هللا وي

يم ورأى بعضهم إن إله العهد القد. الخ، مما دفعهم إلى رفض العهد القديم... وشبره

إنما هو إله قاسي، فأرسل إله العهد الجديد يسوع المسيح ليخلص العالم من هذا

لقديس اهذا دفع . وهكذا دخلوا في ثنائية بين إله العهد القديم وإله العهد الجديد. اإلله

ه إلى تأكيد وحدة العمل بين اآلب واالبن، وتأكيد طاعة االبن لآلب، وقبولبولس 

.القيامة والمجد منه، تأكيًدا لعالقة الحب األزلية

المرأة لذلك رفضوا وجود تمييز بين الرجل وللجسد، إذ أخذ غالبيتهم موقفًا معاديًا . 5

عمل خالل ، لكن يبقى الرجل رجالً ي"ليس ذكر وال أنثى في المسيح يسوع"أنه أوضح 

ا، اإليمان ال يحتقر جنًسا م. مواهبه كرجٍل، والمرأة امرأة تعمل خالل مواهبها كامرأة

لجنسين لهذا جاءت الوصايا واضحة لوجود التمايز بين ا. لكنه ال يخلط بين الجنسين

.راآلخعلى أساس تنوع المواهب واإلمكانيات وليس على أساس امتياز جنٍس على 
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تيموثاوس
القديس آمن على يدي" تكريم هللا"أو " تقي هللا"كلمة يونانية تعني " تيموثاوس"-

.ميالدية46عام ليكاؤنيةفي رحلته التبشيرية األولى في لسترة من مقاطعة بولس 

ته أمه كان والده يونانيًا ال يُعرف اسمه، ربما مات وهو صغير السن، وقام بتربي-

تيموثاوس2)وهما يهوديتان تقيتان، علمتاه الكتب المقدسة لوئيسوجدته افنيكي

يغضب فيما بعد حتى الالقديس بولس لكنهما لم يختتناه، إنما ختنه ، (15: 3، 5: 1

(.3: 16أعمال )عليه اليهود 

1)حية رحلته التبشيرية الثانية رأى في القديس بولس اإليمان والغيرة الروفي -

فأتخذه رفيقًا ، (2: 16أعمال )وقد اشتهر بين اإلخوة بالتقوى ، (18: 1تيموثاوس

وبقي في . تسالونيكيوإلى وفيلبيتراوسثم إلى غالطيةله في أسفاره، وصحبه إلى 

ثم عاد ، (14: 17أعمال )مع سيال حين اعتزم القديس بولس مغادرتها فجأة بيرية 

رازته في ، ويبدو أنه بقي معه أثناء كوكورنثوسمكدونيةبولس في بالقديس فلحق 

(.22: 19أعمال )قبل رحلته الثالثة أرسطوسمع مكدونية، ثم أرسله إلى كورنثوس

، 1: 1كورنثوس2)مع القديس بولس في مقدمات الرسائل تيموثاوساسم ارتبط -

( 1، فليمون 1: 1تسالونيكي2، 1: 1تسالونيكي1، 1: 1كولوسي، 1: 1فيلبي 

(.21: 16)وفي السالم الختامي في الرسالة إلى رومية 
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فريجيةدربة ولسترةوكيليكيةاسوريأنطاكية:محطات الرحلة
أثينابيريةتسالونيكىفيلبىترواسوغالطية

العودة الى أنطاكيةقيصرية أفسسكنخرياكورنثوس 

ابة االضطرابات التي حدثت قبل كتفي كورنثوسأرسله القديس بولس إلى -

1)أيًضا بعد كتابتها ، وأرسله (17: 4كورنثوس1)الرسالة األولى إليهم 

ي فتيموثاوسمساهمة القديس إلى لقد أشار القديس بولس (. 10: 16كورنثوس

(.  19: 1كورنثوس2)كورنثوسخدمة اإلنجيل معه في 

، (19: 2فيلبي )فيلبي عند كتابة الرسالة إلى فيلبي وقد أرسله أيضاً إلى -

1)الونيكيتسلتقديم تقرير قبل كتابة الرسالة األولى إلى تسالونيكيإلى وأرسله 

(.6، 2: 3تسالونيكي

تيموثاوسسجن إلى يشير القديس بولس ( 23: 13)الرسالة إلى العبرانيين في -

. واإلفراج عنه

ترك ميالدية، 63سجنه األول عام من أنه بعد إطالق سراح القديس بولس يبدو -

.أفسسيرعى شئون تيموثاوسالقديس 

لذا . ههذا كله يظهر مدى ارتباط القديس بولس بتلميذه، وثقته الشديدة فيمن -

: 1تيموثاوس1)" ابني، االبن الصريح، االبن الحبيب، األمين"كثيًرا ما يدعوه 

من العبارات ويبدو (. 17: 4كورنثوس1، 2: 1تيموثاوس2، 18: 1، 2

ما كان كان خجوالً بطبعه، كتيموثاوسالواردة في الرسالتين الموجهتين إليه أن 

.يعاني من ضعف في صحته
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The cross-shaped baptismal pool in the Basilica in Ephesus 

where Saint Paul consecrated St. Timothy as Bishop of 

Ephesus in the year 65 AD.
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Tomb of Apostle Luke in the ruins of Ephesus

Tomb of Apostle Luke in the ruins of Ephesus
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Basilica of St. John in Ephesus

Tomb of Apostle John in the ruins of Ephesus
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The church of Virgin Mary in Ephesus

Baptismal font in the ruins of the Church of St. Mary Ephesus
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زمان كتابتها
سجنه األول القديس بولس من أطلق سراح ميالدية بعدما 65أو 64حوالي عام 

فسسألبعد زيارته بمكدونيةكتبها وهو في طريقه ماًرا . ميالدية63في ربيع عام 

(.3: 1تيموثاوس1)

الرسالةغاية 
نظيمات ، ويحدثه عن بعض التأفسسأرسل إليه ليوضح له التزاماته الرعوية في 

الكنسية الخاصة بالعبادة العامة، وعن سمات الرعاة وواجباتهم، خاصة جهادهم 

ئات فبكل المضللة، وأخيًرا العالقات الرعوية التي تربط الراعي الهرطقاتضد 

:لذلك، ففي هذه الرسالة تحدث عن. الشعب

.الرعايةالوصية غاية . 1

.العامةالعبادة الكنسية . 2

.الرعاةسمات . 3

.الرعاةجهاد . 4

.الكنسيةالعالقات . 5

.االجتماعيةالعالقات . 6

St. Timothy
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صورة يونانية

للقديس 

تيموثاؤس، 

تلميذ بولس 

الرسول

.كل خليقة هللا جيدة وال يُْرفَُض شيء إذا اِخَذ مع الشكرألن "

(5-4: 4تيموثاوس1" )والصالةيُقَدَُّس بكلمة هللا ألنه 


