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 איש האלוהים – טימותיאוס
 

 פולוס אלהתלווה אל שאול,  הוא .מסור ומשיחי, ונעימה חביבה מאוד דמות היא טימותיאוס
 עד סוף ימי שאול.

 
מה שמעיד על הקירבה  ,אחר אדם מכל יותר. אליו ישירות שמופנות משאול איגרות 2 ןישנ

 האמיתי"בני  טימותיאוס את מכנה ששאוללראות זאת בדרך  ניתן .ניהםיהמיוחדת שב
 יּמִ עִ  ִעיםּדֵ  ִמיםּת   ׁש"ֵאין ִלי ִאיהוא כותב לפיליפים הוא מציג את טימותיאוס  כאשרו ."באמונה

גִיםּד לּכ  ה   ל ִענ י נֵיכ ם. גַאיִד   לֵםׁשָ  לֵבּב   רׁש  , א  ּומֹוהּכָ ם, ל א ל  ֹוא   יח  ָּמׁשִ ל  רׁש  א   ָבִריםּד  ל ִענ י נֵיה 
 ֵ ִעים  .ע  ׁשּוי ָבל יֹוד  יֹוָאא ת  םַאּת  א  תּב   יּמִ עִ  ֵרתׁשֵ  אּוה ִביוָאָהעֹוֵבד ִעם  ןּבֵ  מֹוּכ  ; ןּוחּבָ ה   פ   ע בֹוד 
 .20-22פיליפים ב'  ."ֹוָרהּב ׂשה  
 
 "האב של דההבן אוהב ושמח לשרת ולעבוד ב"ש ;לאב בן בין טוביםו מיוחדיםיחסים  כאן יש

יש לנו אהבה מיוחדת כלפיו,  –כאשר מישהו הגיע לאמונה דרכנו  והאב אוהב ובוטח בבן.
ושמחה מיוחדת לראות אותו מתפתח רוחנית, והקשר ממש מיוחד, כמו בין הורה רוחני לבן 

 או לבת שלו באמונה המשיחית.  
 

ביניהם הבנה והסכמה הדדית:  יש". ּומֹוהּכָ  יּמִ עִ  ִעיםּדֵ  ִמיםּת   ׁש"ֵאין לִי ִאיכותב  שאול
טימותיאוס תמים דעים עם שאול יותר מכל אדם אחר. אף על פי שהוא צעיר, הוא מקבל 

 בנוסף בענווה את סמכותו של שאול ואינו מתמרד )כפי שנוטים לעשות צעירים רבים(.
 ,שוב, ביחד איתו ןאות כתב ששאול איגרות  6  עוד ןישנעצמו,  לטימותיאוסשנכתבו  לאיגרות

 .'(ופילמ"ב תסל"א, תסל"ב, פיל', קול', קור) .יותר מכל אחד אחר שליווה את שאול
 
 ,עכשיו עד נאמרש מהיותר מכל  אבלהאישיות המיוחדת של טימותיאוס,  על מצביעזה  כל

 איך שאול קורא לו? - שימו לב
חּב  ָהֱאֹלִהים,  ׁש, ִאיהַאּתָ "א ָבל  - 11 "א ו'טימ ִסידהּל ל ָך ֵמאֵ  ר  ק, ח  ד ף צ ד  ָבהַא, נָהּו, ֱאמתּו. ר  , ה 

ב לָנ נָוָה." תּוס   ו ע 
 

 .האלוהים איש לו קורא שאול
מה  ששאול מכנה אותו בתואר המכובד הזה? שלו אישיותב יש מה, בטימותיאוס יש מה

 עשה אותו איש האלוהים, איש ירא אלוהים, איש כלבב אלוהים.
 

 פרושה תיאוס המילה .תיאוס – טימו :חלקים משני מורכבת טימותיאוס המילה - שמומ נתחיל
"י ע המכובד אדם או לאלוהים כבוד המביא אדם, כלומר .פרושה כבוד טימו המילה, אלוהים
 .אלוהים

 לה מהו גראימ של אמונתהש להיות יכול לראות רמזים על מיהו טימותיאוס. ניתןמשמו  כבר
 ידי על מכובד יהיה הזה שהילד כדי, את השם הזה, כדי שהילד הזה יביא כבוד לה' לבחור

 .'ה
 

 .וילדותו הוריועל  אומר' ה דבר מה
ָרה. ָהיָה  יּבִ ר  ּד  א ל  אּבָ  אּו"ה - 1-3"ש ט"ז מעה ט  ָחד, ִטימֹוֵתיאֹוס  ל ִמידּת   םׁשָ ו א ל ִליס   ןּב  , מֹוׁש  א 
ָ דִ ּוי ה הּׁשָ ל אִ  ִמינָה  הּי א  ָרהּב   רׁש  א   ִחיםַאהָ  יןּבֵ טֹוב לֹו  םׁשֵ ו   י וָנִי, בָאל ּומ  ט  ָרָצה  ֹוּתאִ . ב ִאיקֹונ יֹוןּו ִליס 
ְךּד  לֵָצאת ל  לּואׁשָ  ּכֵָהֵהם ָמל אֹותֹו,  קֹומֹותּב ּמ   ּוָהיׁש   ִדיםּוהּי  ה   ִבג ל לּולָק ח אֹותֹו  אּו. הר   לּכ  ה   ןׁש 

ע  י וָנִי." ִביוׁש ָא ּויָד 
 

 יהודיה תהישנמצאת בטורקיה של היום. אימו הי ליסטרהשטימותיאוס גדל בעיר  לראות ניתן
 מאמינה ואביו יווני.
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נִי א ת ֱאמ - 5"ב א' טימ ָךּו"זֹוכֵר א  ָך  לֹוִאיסּב   הּלָ חִ ּת   כ נָהׁש ּׁשָ  נָהּו, ֱאמנָהּכֵה   נָת   ב א ב נִיָקהּוָסָבת 
נִיּוב טּו, ָךּמ  אִ   ."ָךּב  ג ם  ֹוכ נ תׁש ִהיאׁש   ח 

 כאשר ,הנראה ככל לואיס. - סבתו של מהוש, אבניקה -של אימו  השמאת  מציין' ה דבר
 ואחרלאמונה  הגיעהסבתו לואיס  הראשון הבישור במסענבא ביקרו בליסטרה  -שאול ובר 

 .עצמו טימותיאוס וגם אימו גם כך
 את פגש הואכשנתיים או שלוש,  אחרי ,במסע הבישור השני סטרהילל גיעהשאול  כאשר

למרות  .'האחים בין'ושם טוב לו , שכתוב למה לב שימו .מאמין כבר טימותיאוס. טימותיאוס
 גילו הצעיר, טימותיאוס כבר רכש לעצמו שם טוב.

 :בבית לבד אתם אם או, קטנה בקבוצה נמצאים אתם אם, למחשבה חומר כאן מעלה אני
 ?טוב שם רוכש אדם כיצד
 ?שסביבנו מאמינים הלא בין וגם, האחים בין טוב שם לנו יש האם

 
יָךּועּנ  מִ ּו" - 15"ב ג' טימ ֵביּכִיֹוֵדע  א ת  הַאּתָ  ר  ח   ׁשד  ּק  ה   ת  י כֹולִים ל ה  ָךּכִ ה  ע ל־י ֵדי  ָעהׁשּולִי ימ 
ֵ  יח  ּב ָּמׁשִ  נָהּוָהֱאמ  ."ע  ׁשּוי

 .והוא יודע אותם שכבר מילדותו לימדו את טימותיאוס את כתבי הקודש ניתן לראות
זיכרו  .מילה ברית לו עושה שאול. בטראומה מתחיל טימותיאוס שאול עם יחד שירותו את
נער או בחור  הוא טימותיאוס .לו יעשו מה עבורו שבוחרים ימים 8לא ילד בן  טימותיאוסש

יחד עם זאת טימותיאוס  .מהר כך כל לעשות יבחר שנער הדבר לא זהמילה  ובריתצעיר, 
שהוא יוכל  וכדי, אלוהים בשרות יותר טוב כלי להיות יוכל שהוא כדי בוחר לעשות זאת

 .במסעותיו לשאול להתלוות
 

 ?השליחות צוות, הבישור צוותמ חלק יותלה הכוונה מה
ּבָ " - 5"ש י"ח מעה מ   לּואׁשָ , ֵקדֹונ יָהּמָ ִסילָא ו ִטימֹוֵתיאֹוס מִ  ּואּכ ׁש  ב ר ה   רּסֵ ִהת  ֵרי לִד   ֹוָרהּב ׂשל ג מ 

ֵ  אּוה יח  ָּמׁשִ ה  ׁש   ִדיםּוהּי  ו ֵהִעיד ל   ."ע  ׁשּוי
 

 יכלכאשר הגיעו שאר הצוות הוא  רקו, תוילמחי ועבד בישר הוא שם לקורינתוס הגיע שאול
, לבשל, להתמסר לגמרי לעבודת הבישור, כלומר הצוות דאג לעבוד כדי לכלכל את כולם

בבשורה או את אלו שהם  המתעניינים את ולארח, הטכנית התמיכה לכל לדאוג, לכבס
 מלווים ומתלמדים.

 
 מסוגלים שהיו מהצוות חלקזה זמן שבמהלך  רעלש אפשר .וחצי שנה בקורינתוס היה שאול
 ...'וכו להלל, ליעוץ, לליווי, חדשים תלמידים להכשרת, להוראה הם גם הצטרפו ללמד

הצטרף לכל זה בנוסף לעבודה שהוא עבד בה כדי להביא  ,שהוא חלק מהצוות ,וטימותיאוס
 את חלקו לפרנסת הצוות.

 
ר, ָעלָה  לּכָ רׁש  א  ּכ  " - 21-22 "ש י"טמעה ע  ּב  ז ה נִג מ  ְךּד  ל ע ב ר  לּואׁשָ  לׁש   ֹוּתד   כָיָהָאָמֵקדֹונ יָה ו   ר 

מ  ּו ר  ּב   יְךׁשִ ל ה  רָא. ל יִםּוׁשָ א ל י ר ֹוּכד  ֵריַא: ”מ  י הׁש   ח  ה  אֹות  םׁשָ  א   ל חׁשָ  אּוה“ א ת רֹוָמא. םּג  ָעל י לִר 
מ   נ יִםׁש  א ל ָמֵקדֹונ יָה  ִתיםׁשָ ִמן ה  טֹוס, ו ה ר  ס  ן  ָההׁשָ ע צ מֹו  אּואֹותֹו, א ת ִטימֹוֵתיאֹוס ו א ת ֱאר  ז מ 

ס   ָ מ  יָהּב ַא םּי  ."ס 
 

 יםימסולהיות החלוץ שיוצא לפני הצוות למקום  היההבישור  בצוותשל השרות  נוסף אספקט
שלנו כאן מדובר במקדוניה,  במקרה את השטח לפני ששאול ושאר הצוות מגיעים. להכין כדי

להודיע להם על ביאתו הקרובה של שאול, לארגן  .המקומית הקהילה ראשי עם לדבר כלומר
)דבר שהיה  מקום לינה, ולהתחיל לחפש עבודה כדי לא להיות למשא על הקהילה המקומית

 . כה חשוב עבור שאול במסעותיו(
 

רַאמֵ ּו" - 6, 1-3"א ג' תסל ּל   ח  נ לּב  עֹוד ִלס   ּויָכ ל נ אׁש  ל ט  ח   , נָהּב ַאּתּו ּונּדֵ ל ב   ֵארּׁשָ ל הִ  ּוז את, ה 
נׁשָ ו   ִמיֵתנ ּוִחינָאא ת ִטימֹוֵתיאֹוס  ּול ח  מ   ּוו ע  תׂשב  ּבִ א ת ֱאֹלִהים  ֵרתׁשָ ה  נׁשָ . יח  ָּמׁשִ ה   ֹור  אֹותֹו  ּול ח 

ֵ ל ח   כ ם  ל עֹוֵדדּו קּז כ םּוֱאמּב  א ת  ִ  םּכ מִ  ׁשִאיׁש   ֵדיּכ , נ ת  ִעים הּל ָהאֵ  רֹותּב ּצָ  ֹוטּמל א י ל א יֹוד   םַאּת  ; ה 
ּלָ נ ז אתׁש  ָבל  .ּוי ע ד  כ םּוטֹובֹות ע ל ֱאמ ּולָנ רׂשֵ בִ ּו םּכ מִ  ּוֵאֵלינ אּבָ ִטימֹוֵתיאֹוס  ֵעתּכָא  כ םַאו   נ ת  ב ת  , ה 
אֹוֵתנ ָכלּב  ל טֹוָבה  ּוזֹוכ ִרים אֹוָתנ םׁש ַאּת   רּפֵ ו סִ  ּג  םּכ ׁשֵ , ּוֵעת ו נִכ ָסִפים לִר  אֹות  ּונָא םׁש  נִכ ָסִפים לִר 

כ ם. "  א ת 
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הזה במקרה ו ,נוסדו שרק קהילותהלחזור אל  היה ,הבישור בצוותנוסף של שרות  אספקט
 ואז, לאמונה הגיעו שרק החדשים המאמינים את לעודדו כדי לחזק ,בתסלוניקי הקהילה
להיות חלק  ,כלומר .החדשה הקהילהמה שקורה עם  על, שאיתוולאנשים  לשאוללדווח 

 קשים בתנאים לחיות מוכן להיות (התפקיד)דרישות אומר:  זה. השליחות צוותו מצוות הבישור
 לפרנס כדי מזדמנות בעבודות לעבוד מוכן להיות כל הזמן בתנועה. (.קבוע מגורים מקום)אין 
 .הצוות ואת עצמך את
 

בוגר  להיות .שפות מספר דובר ואפילו, צרכיו בכל עצמו את לשרת עצמאי גם שהוא אדם
 לעבור מוכן להיותמספיק באמונה כדי ללמד, לעודד, לחזק, לייעץ ולתמוך את המאמינים. 

הוא לא עזב את שאול אלא  .ההיה מוכן לכל אל וטימותיאוס .המשיח שם עבור רדיפות
 התלווה אליו בכל.

 
 ,שנתייםלבית ברומא  למעצרשאול  שלצוות הבישור הזה התפרק עקב כניסתו  כאשר

 מאז מספר איגרות. ותבכ הם משם גםו, בקרבתו או לשאולטימותיאוס נשאר צמוד 
 15שטימותיאוס הצטרף לצוות הבישור ועד קבלת האיגרת הראשונה משאול חלפו כבר כ 

 . 30 -שנות ה בתחילת רקו ואולי אפילו ילחי 30 -שנים, כלומר טימותיאוס נמצא בשנות ה
 

ָךּוצ ִעיר לּב ׁש   ׁשל ָך ִאי זּויָב לַא" :לו כתבשאול שלח לו את האיגרת הראשונה הוא  כאשר . ת 
ִמינִיםּמ  ֱהיֵה מֹוֵפת ל  ָלםּוו א גּב  , רּבּודִ ּב  , א  נ ה  ָבהּב ַא, תּוִהת   (12"א ד' טימ) ".ב ָטֳהָרהּו נָהּוֱאמּב  , ה 
 

 לטימותיאוס בזו כן כנראה נשיםוא, תפקיד שיחק כן שהגיל שאול של ממילותיו לראות ניתן
 ומאתגר אותו להיות דוגמא ומופת לאחרים. עקב גילו, ולכן הוא מעודד אותו

 
 עליו סומך שהואלו  שולחששאול  תובאיגר לראות ניתן הצעיר גילו ולמרות זאת עם יחד

אנשים  לבחורלרווחתה הרוחנית של הקהילה,  לדאוג :מאוד חשובות משימותלו  נותןו
 .ועוד, ושמשים רועים למנותנאמנים ומוכשרים שיוכלו ללמד את המאמינים, 

 .וחשובה כבדה כזאת למשימה נשלח צעיר בחור איך לשמוע מדהים ממש זה
 

 :טימותיאוס של ואופימה דבר ה' אומר לנו על 
 

יָךּדִ לִי  רֹותּוז כ - 4-8"ב א' טימ עֹות  ע ן א   מ  ָך ל מ  אֹות  נִי נִכ ָסף לִר  ָחהׂשִ  ֵלאּמָ ו א  נִי א ת  .מ  זֹוכֵר א 
ָךּוֱאמ ָך  לֹוִאיסּב   הּלָחִ ּת   כ נָהׁש ּׁשָ  נָהּו, ֱאמנָהּכֵה   נָת  נִיּוב טּו, ָךּמ  אִ  ב א ב נִיָקהּוָסָבת   ֹוכ נ תׁש ִהיאׁש   ח 
ז   ןּכֵע ל . ָךּב  ג ם  נִי מ  ָךּכִא  ִמיכ תּבִ ָהָענ ָקה ל ָך  רׁש  ֱאֹלִהים א   נ תּת  א ת מ  ל עֹוֵרר  יר  ֵהן ָהֱאֹלִהים  יִָדי. ס 

ן לָנ דּפ   לׁש   ח  ּור ּול א נָת  ָבהַאו   ָרהּובּג  לׁש   ח  ּור אּלָ , א  ח  ִ  ה   תּוֵעדּב  ל א  ׁשבֹוּתֵ  לַאלֵָכן . ע תּד  ה   בּׁשּוו י
ִסירֹו, א  יּבִ ו ל א  ּוא דֹונֵנ ב ל אִ  אּלָ, א  ב לֵי ה   יּתִ ס   .ָהֱאֹלִהים ח  ּכ   ִפיּכ  ֹוָרהּב ׂשא ת ח 

 
 :טימותיאוסשל  אופיומספר דברים על  לנו מספרים האל פסוקים

 
חושש מלהביע את  לאו בחור רגיש הוא ,גבר שהוא למרות. רגש עם איש, רגשןאיש  שהוא

מותר לבכות, מותר להביע  ,צעירים בחורים בסדר זהישוע בכה.  גם. בדמעות גםרגשותיו 
 .("בוכים לא גברים")את הרגשות שלנו גם בדמעות. זה לא עושה אותנו פחות גברים. 

 
לנו בברור   כתובלא  אך ,מסוימתקיבל מתנה רוחנית  שטימותיאוס כאןה' מציין לנו  דבר
 שהוענקה האלוהים במתנת כך כל משתמש לא שטימותיאוס נראה אך. מתנה אותהמהי 

את הדבר הזה באיגרת  לואותה. שאול כבר הזכיר  הרדים כמוו זנח טימותיאוס אולי, לו
ּתָ א ת ה   ז נִיח  ּת   לַא" 14הראשונה ד'  ּנִּת  , ָךּב   רׁש  א   נָהּמ  ִמיכ תּבִ  הּוָאנ ב יּפִ ל ָך ע ל־ נָהׁש  ם  ס  י ֵדיה 

....  הַאּתָ "אָבל  5"ב ד' טימ .ככל הנראה המתנה המדוברת היא בישור ".הּלָהִ ּק  זִק נֵי ה   לׁש  
ב   הׂשֵ ע   מ  ל אכ ת ה  ָךּורׁשֵ א ת  אּלֵמ  ּו, רׂשֵ א ת מ  )שזה  מוחצנות וגם, לב אומץ גם דורש ובישור." ת 

 .פחדןו חששן קצת, ואולי גם ביישן דישטימותיאוס הוא  ונראהההפך ממופנמות(; 
ן לָנש הקשר שאול מציין כאן  באותו דּפ   לׁש   ח  ּור ּו"אלוהים לא נָת   ָרהּובּג  לׁש   ח  ּור אּלָא  , ח 

ָבהַאו   ִ  ה  הוא  פחד של רוח לנו נתן לא שאלוהים בגלל לכן :ואומר ממשיך והוא." ע תּד  ה   בּׁשּוו י
 ."אסירו בי ולא אדוננו בעדות תבוש אל" יכול להמשיך ולומר:
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שן, אולי לא אמיץ במיוחד, ואולי גם יהיה קצת בי שטימותיאוסלהסיק  ניתן אלה דבריםמ

המאמינים  את יםדפורלראות כיצד  יכל הואפוחד מסבל. בכל אופן הוא גדל בליסטרה ושם 
 שאפשר אדםעם חולשות ופחדים  אדם, כמונו רגיל אדםהיה  טימותיאוסכלומר  הראשונים.
 .מתחזקים אנו ובכוחו אדוןבכאשר אנו נאחזים  אבל .איתו להזדהות

 
ר  ָא" 33ישוע עצמו אמר יוחנן ט"ז הרי  ּבִ  ֵדיּכ  הּל  ָהאֵ  ָבִריםּד  לָכ ם א ת ה   יּתִ מ  י ה לָכ ם  יׁש  . לֹוםׁשָ יִה 

ד ְךַאָצָרה לָכ ם,  — עֹולָםּבָ  עֹוד  נִי נִ ּוִהת   “א ת ָהעֹוָלם. יּתִ ח  ּצ  : א 
 

אני יכול בעזרתו של הנותן  הכל" 13ושאול ביחד עם טימותיאוס כתבו באיגרת לפיליפים ד' 
 נאחזמסתכלים על אחרית ימיו של טימותיאוס אנו יכולים לראות שהוא כאשר  ואכן כוח." לי

 .המשיח בבשורת התבייש לאהוא  .ובכוחו והתחזק באדון
 

ּל  ּוִחינָאִטימֹוֵתיאֹוס  יּכִ  ּועּד  "– 23י"ג  עברים בסופו של ." כלומר טימותיאוס נאסר, יׁשִ ל ָחפ   חׁש 
לא  וטימותיאוס בבשורת המשיח. דברי ההפצרה והתוכחה של שאול עזרו,דבר הוא לא בוש 

 לו כותב ששאול וכפי .במשיח בוש ולא כוח זראזנח את מתנת הבישור אלא עורר אותה, 
 12' ג יהיהשנ באיגרת

נָםָא"ו   יֹות ח   לּכָ מ  ֵ ָהרֹוִצים לִח  ִסיד יּי ֵ  יח  ּב ָּמׁשִ  תּוח  פע  ׁשּוי  ."ּו, יֵָרד 
 .אמונתו בגלל נרדף טימותיאוס, הוא גם ואכן

 
אתם רוצים להיות  אם, לחיות חיי חסידות יםרוצ אתםאם  :מזה להתחמק אפשר אי ,חברים

 יאהבו שלאלכך  כםעצמ את נוכיה ,מאמין ולדבוק באלוהים ובדרכיו –שונים מהעולם הלא 
 .פותירדש לכך עצמכם את הכינו, אתכם

 
 נאמנים אנשים של צוות לו לבחור, אנשים להנהיג - לטימותיאוסגדולות ניתנו  משימות

אך בואו ולא נשכח שטימותיאוס הוא עדיין  .ולעודד ללמד, ושמשים רועים למנות, ומוכשרים
 כמו כל בחור צעיר יש לו צרכים, רצונות, חשקים ותאוות. , ובחור צעיר

 
חּב  " - 22שאול מנחה אותו באיגרת השניה ב'  וֹותּת  ל ָך מִ  ר  ד ףּו ִריםּועּנ  ה   א  ק, ֱאמ ר  , נָהּוצ ד 

ָבהַא ִאיםּקה   לּכָ, ִעם לֹוםׁשָ ו   ה   ָטהֹור." לֵבּב  א ל יהוה  ֹור 
 

הנעורים  אך תאוות .ידית חושבים על סקסיאנו חושבים על מהי תאוות הנעורים אנו מ כאשר
  ...'וכו. תאוות הנעורים זה גם ריגושים, תענוגות, בילויים לא רק זה..היא 

 לא מהלו רק  אומרהוא לא  ,הנעורים מתאוות לברוח טימותיאוס את מנחה שאול כאשר
 רדוף: צדק, אמונה, אהבה ושלום. .אותו מה כן לעשות אלא מנחה ,לעשות

 
ֵחק מֵ  ָלםּוא" - 7-8ד'  לטימותיאוס הראשונה ר  ָסדֹות.  דֹותַאּגִָהת  ֵפלֹות ו נִפ  ָך  ןַאּמֵ ט  א ת ע צ מ 

ִסיד ֵריׁש  , תּול ח  ִהת   ה  ע   הּדָ מִ ּב  מֹוִעיָלה  ָפנִיתּגּוה   תּונַאּמ  ה  ִסידהּטָ מ  ח   ּהבָ ּו לּב ּכ  מֹוִעילָה  תּו, א ָבל ה 
ב ָטָחה ל ח   ִ ה  ּב   יםּי ִ ו ל ח   הֹו הׁש  ּל  יםּי  לָבֹוא." ָעִתידׁש 

 
, האימונים הספורט ,ההתעמלות היוונית ובתרבות, צעיר בחור הוא טימותיאוס שאמרנו כפי

 כדיהצעירים עמלים שעות ארוכות  הבחוריםבימינו  גם מקום חשוב מאוד. ותפס ,םהגופני
אך יש משהו  .הוא אומר שזה מועיל ,שאול אינו אומר שזה פסול, להפך .שריריהם את לפתח

 דורשים פיזיים שאימונים כשם אחר שמועיל יותר, וזה האימון שלנו לחסידות. מה הכוונה?
כך גם האימון  .זאתוכל מי שהיה ספורטאי יודע  ;חזקה ומשמעת התאמצות, רב עמל

בחסידות דורש הרבה: אימון בלימוד דבר ה', אימון בתפילה, אימון במשמעת, רגישות 
 .'וכו להדרכת רוח הקודש, ערנות לחטא, שליטה בלשוננו, אימון בקדושת הלב והמחשבות

 
יש  ,בחסידות, בה כי ?למה. בחסידות ולהתאמן להשקיע כן טימותיאוס את מנחה שאול

אנו בונים  ,פיזיים שרירים בונים שאנו וכשם הבטחה לחיים שבהווה ולחיים שעתידים לבוא.
 !בעבודה קשה. אבל יש שכר לעמלנוו שרירים רוחניים. בעמל
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 ויחי את מוסר צעיר בחור איך .הצעירים ה'לחבר טובה דוגמא היא טימותיאוס של חייו דוגמת
רק עבור  לא היא יו של טימותיאוס יח תדוגמ יחד עם זאתאלוהים משתמש בו.  כיצד, ולאדון
 ם.הצעירי

 
שנשאר נאמן לאלוהים גם  יפונה בן כלבכמו  מבוגריכול להיות איש אלוהים בכל גיל.  הינך

ביקש  הוא 85הוא היה בן  כאשר גם .כאשר הוא הזקין, ולא פקפק בהבטחתו של אלוהים
לירושה עבור  חברון תא יקחיכדי שהוא  הענקים שהיו היכןלו את חברון,  תןישי יהושעמ

 כמו צעיריכול להיות  אתה ,או הגדול שבענקים. ,ארבע הענק כנגד לחםיוי משפחתו
 צעיר בגילו אך בוגר באמונתו. ,טימותיאוס

 .וענווה לאדון נאמנות, כנה אמונה: זה ממך שנדרש מה
 

 האדון קריאת מהי יודע אינך או, בישור למסעות ולצאת לקום יכול לא אתה להיום נכון אם
 ולימוד קריאה לתרגל: לחסידות עצמך את ולאמן הזמן את לנצל יכול בהחלט אתה, לחייך

, לתרגל משמעת רוחנית, לנצל את הזמן ולהכשיר את עצמך וצום תפילה לתרגל, הכתובים
 מקצועית, או לעבוד ולחסוך עבור מה שאלוהים מתכנן עבורך בהמשך.

 
 עוד נשים יראות אלוהים כמו חנה, נוישאלוהים יקים בינ יתהיהתפילתנו בשבוע שעבר 

 .טימותיאוס כמו אלוהים אנשי עוד נינויב יקים שאלוהים היאהשבוע  תפילתנו
 שמוכנים אנשים ,לאלוהים שנאמנים אנשים ,ליבם מכל אלוהים את שאוהבים אנשים

 .שלו למלכות, שלו לכבוד בהם להשתמש יכול שאלוהים אנשים ,בליבם יפעל שאלוהים
 

 חומר למחשבה
 כיצד אדם רוכש שם טוב? •
 האם יש לנו שם טוב בין האחים?  •
 האם יש לנו שם טוב גם בין הלא מאמינים?  •
 למה בזו לגילו הצעיר של טימותיאוס?  •

 ?איך אנחנו יכולים להתאמן בחסידות 
 

 


