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  رسالة تسالونيكي ا�ولى
  
  مقدمة 

  
يمكن استخدامھا بواسطة اشخاص   يعرفون اي شيء عن الكتاب , ھذه الدراسة المميزة للكتاب المقدس

مع المسيح من خ.ل  ةالكثيرون  وجدوا ع.ق ,عمقا ةوايضاً اشخاص عندھم معرفه مسيحي, المقدس
  .6 ةمن خ.ل كلم ذلمتكل شخص يتغذى ويت ,دراستھم

  
 يدع 6 يتكلم اليهوعلى الفكرة ان كل شخص يجب ان يفتح كتابه المقدس  ةالحياة  مبني ةدراسات بھج

, هلعم ,كنيسته, هلتفي عائوظروفه  الكتاب وع.قتھا باحتياج الشخص ةسالرويفسر , الروح القدس ةبواسط
  .والعالم ا وسع مجتمعه

  
تشاور وينصح ان ي, ةالتعليقات قد تكون مساعد, دس فقطكتاب المقال الى انت بحاجة ة جل ھذه الدراس            

ھو السماح للروح القدس بقيادة الشخص خ.ل  ةكثر اھميا . ةاليومي ةعلى ا سئل ةقبل ا جاب الشخص
 ةتعانه بالتعليقات التالييمكنه ا س ,ان رغب الطالب .حياتھا/  رات الكتاب المقدس وتطبيقھا على حياتهقف

  .في حلھا ةل.ستعان  ةسئلل.
  

, ةبسيط ةبعض ا سئل. ا سبوع ا ول  ةو اسئل, للسفر ةيحتوي على مقدم ةالدرس ا ول من كل سلسل
شاد 6 ريصلي ويطلب ا, رات كل يومقالف على الشخص ان يدرس, وبعضھا اكثر عمقاً للط.ب المتقدمين
  .ةفي تطبيق الحق في حياتھم الشخصي

  
  ةلمجموعا�ستخدام في ا

  
قشوا ا جابات احيث يصلوا معاً وين ةصغير ةيذھب الط.ب الى مجموع, ةللفقر ةاليومي ةبعد الدراس

 ةقائد المجموع, ةاكبر من الفقر ةاستنار ىوالحصول عل ةالفقرات الصعب توضيحل, ةعن الفقر ةل.سئل
  .ةشاكلھم الخاصم ةوليس فقط في مناقش. التركيز على الحق الكتابي ىعلة سيساعد المجموع

  
حيث يعطي المعلم ة كبيرة ينضمون لمجموع ةعاد,  ةللنقاش والص. ةبعد ان تلتقي المجموعات  الصغير

قد يوضح المعلم  , ع التي تم دراستھا خ.ل ا سبوع وتناقشتھا في مجموعتك يضاتعليق قصير ليغطي المو
  .ةھم اليوميوا في التزام  اكبر خ.ل حياتحيويتحدى الط.ب ان ي ةالفقر

  
 ةوا جاب ةا سبوعي ةرقالتعليق على الفيشمل وھذا , الدرس التالي ةعلى الطالب ان يبدأ بدراس, في البيت 
  .ةالجديد ةلفقرا ةعلى اسئل
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 1 تسالونيكي 1
  

  بولس  -الكاتب
  
اسمه , ممومعروف بانه ھو الرسول العظيم ل.تسالونيكي  ةلكنيس ةالرسول بولس ھو كاتب ھذه الرسال 

واما "   يقول  ,9: 13اعمال  حتى شاول يدعىكان انه اعمال الرسل  في سفرونرى , العبري كان شاول
. بولس,  سم اليونانيامنذ ذلك الوقت فصاعداً يطلق عليه الكتاب المقدس  " شاول الذي ھو بولس ايضاً 

في رسائله  صغرها سمين منذ  وعلى ا غلب حصل على, مواطن روماني منذ و دته, يھودي, كان بولس
  .طلق الرسول على نفسه ا سم بولسا

  
على  ةالواقع, طرسوس ةرومانيال -ةاليوناني ةفي المدين, القرن ا ول مي.دي ةي بدايولد بولس تقريباً ف

وعلى  ةحصل على مھن, ةه ا ولى اليونانيتھناك تعلم لغ. شمال شرق البحر ا بيض المتوسط  ةالزاوي
. ةوھذا ساعده ليضع الجسور بين ا مم واليھود بعد اعتناقه المسيحي ةاممي ةكبر في مدين ,ا ساسي تعليمه

ته فيوكان فخوراً بخل) 39: 21انظر اعمال ( ف على نفسه باليھوديغم ذلك لم يخجل ابداً ان يعرّ ر
على الدين وتربى  )6: 23انظر اعمال (والده فريسي  كان ).22: 11كورنثوس  2انظر ( ةاليھودي

  ). 3: 22انظر اعمال (يل المشھوريئتدرب في اورشليم على قدمي المعلم غمال. اليھودي
  

وكان قد صار قائداً , )58: 7اعمال " (شاباً  " في سفر ا عمال كان يدعى  ةعندما ظھر بولس  ول مر
انظر اعمال (يسوع المسيح وكان مضطھداً فعا ً  تباع , كان مقاوماً متطرفاً للمسيحية, يھودياً معروفاً 

  . وان احترام 6 يتطلب استئصالھم  ةان المسيحيين ھراطقبكان مقتنعاً  ).10-11: 26
  

  بولس  اھتداء 
  

, كان بولس في طريقه الى دمشق. 9في اعمال اصحاح  ةقصة تدخل 6 السماوي في حياة بولس مدون
, ضوء من السماء سطع حول بولس . يم كأسيرمخططاً ان يعتقل اي مسيحي يلتقي به واخذه الى اورشل

وفي الحال ادرك بولس كم كان , وتكلم اليه يسوع بصوت مسموع من السماء, بشكل وقتي وسبب له العمى
  .من كل قلبه ةمنذ ذلك الوقت فصاعداً خدم يسوع والكنيس. واستسلم لدعوة يسوع, مخطئاً 

  
رنابا بفي اورشليم  ةارسلت الكنيس. ةسوري, ةانطاكيل.مم في  ةكان بولس شريكاً في الخدم ةفي البداي
 ةسن ةولمد, ةاحضر برنابا بولس ليعمل معه في انطاكي, ھناك ةالنامي ةليساعد في قيادة الكنيس ,ة نطاكي

 ةل.مم من خ.ل كنيس ةابتدأ عمل ا رسالي) 26-19: 11انظر اعمال ( ةموا الكنيساجتمعوا معاً وعلّ  ةكامل
انظر ( .م 48ا وبولس الى ارساليتھم ا ولى حوالى عام بيادة الروح القدس حين ارسلوا برناتحت ق ةانطاكي
   ).3-1: 13اعمال 
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  بولس لتسالونيكي  زيارة

  
مسافراً الى ھناك , ةالثاني التبشيريةونيكي في رحلته تسال, وسي.اوس ثمصحوباً بتيمو, زار الرسول بولس

قد ترغب بالنظر الى خارطة اثار اقدام , )40-12: 16انظر اعمال (ليبي الى ف ةبعد زيارته المضطرب
  .في اول ھذا الكتاب ولسب

  
 ةونيدمكملك , كندرا س, مكدونية ةاليوناني ةالمنطق مةثاني اكبر مدن اليونان وكانت عاصتسالونيكي ھي 

بعد سقوط و .ر ا عظمكندسالتي ھي اخت ا , م مطلقاً عليھا اسم زوجته.ق  315يكي عام نلوااسس تس
ونمت لتصير مركزاً تجارياً . ةالروماني ةيللجمھور ةم صارت تسالونيكي مدين.ق 168عام  مكدونية ةمملك

اليوم (مع ديرھاكيوم , )القسطنطينية حقاً ( ني يصل بيزنطااوھو شارع روم. مھماً في طريق اغناطيا
الى  ةايه 6 ا لھيه بوصول المسيحيننرى ع. بين اوروبا واسيا ةلتسھيل التجار ,)س في البانيايرود

  .ساعد على انتشار شھودھم شرقاً وغرباً  اذ ان استقرار المسيحيين في تسالونيكي ,تسالونيكي
  

بدأ . )10-1: 17انظر اعمال (اثار حماساً شديداً , التي قضاھا بولس في تسالونيكي ةالقصير ةفي الفتر
بعض اليھود . معلماً ان يسوع المصلوب ھو المسيا المقام من ا موات .كل سبت ةيعظ في المجامع اليھودي

اما . ون الذين يخافون 6 وايضاً نساء مرموقات كّن يعبدن في المجامعيامنوا كما امن ايضاً بعض ا مم
 ,رغم ان بولس, اليھود الذين لم يؤمنوا فقد سببوا شغب وھاجموا المنزل الذي اقام به المرسلون الث.ثة

فقد قام الحشد بجر صاحب المنزل مع بعض المؤمنين ا خرين الى حكام , سي. وتيموثاوس لم ُيسجنوا
  ). 6: 17أعمال( “ ..فتنوا المسكونة" ه بأنھم اقمتھمين بولس ورف, المدينة

  
أرسل المؤمنون التسالونيكيون بولس وسي. الى جنوب غرب مدينة بيرية , نتيجة ھذا الصخب العظيم 

من المحتمل انه بقي في تسالونيكي او انه عاد الى ف, بما أن تيموثاوس لم ُيذكر, )10: 17أعمال  انظر(
ولس بشكل مؤقت بفانفصل , حدث في بيرية شغب اكبر , فيلبي وانضم   حقاً الى بولس وسي. في بيرية

الى  توجھوا مث, حيث انتظر سي. وتيموثاوس لينضما اليه, واتجه نحو اثينا, عن تيموثاوس وسي.
  .كورنثوس

  
بل اسسھا بشكل راسخ , فأنه لم يؤسس كنيسة فقط, رغم ان بولس امضى ث.ثة اسابيع فقط في تسالونيكي

! كان ھذا ا مر غير عادي حتى في خدمة بولس ان تزدھر كنيسة تأسست في أقل من شھر, في ا يمان
ي لم يكن اختباراً عادّياً للمرسلين وسط الوثنيين ان نجاح بولس في تسالونيك” : ما يلي   زدّونت ھنريتا مير

ادونيران (جودسون , في الھند) مرسل بريطاني وكاتب 1834 – 1971, وليم كاري( كاري , 
 -1782 ,روبرت موريسون(موريسون , في بورما) مرسل امريكي ط.ئعي ,1850 -1788, جودسون

مرسل , 1883 –1795, ت مورفاتروبر( مورفات , في الصين )مرسل بريطاني ط.ئعي 1834
انتظروا سبعة سنوات ليھتدي أول شخص , في أفريقيا) دافيد  فينغستون والمترجم وحم, سكوت.ندي

  ".اً مفاجئ اً حصاد سمح الروح القدس لبولس ان يحصد, لكن ھناك. للمسيحية
  

لك اردنا ان نأتي اليكم لذ” :لكنه وجد أن ذلك مستحي.ً , أراد بولس ان يزور كنيسة تسالونيكي مرة اخرى
وثاوس مارسل بولس تي, ومع ذلك, )18: 2تسالونيكي  1" (وانما عاقنا الشيطان, أنا بولس مرة ومرتين

عاد تيموثاوس الى بولس في كورنثوس مع اخبار جيدة . ليقوي ويشجع المؤمنين التسالونيكيين في ايمانھم
  )6 -1: 3تسالونيكي  1انظر (.عن ايمانھم ومحبتھم
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  رسالة بولس

  
تيموثاوس بعض  اكتشف. كتب بولس رسالته ا ولى الى اھل تسالونيكي, بعد سماع تقرير تيموثاوس

كانوا قلقين . كان مؤمني تسالونيكي مضطربين بالنسبة لتأخر مجئ الرب. المواضيع التي يجب معالجتھا
جداً  قتنعكان البعض مُ . الرب يءخافوا ان   يكون لھم نصيب في مجو, بالنسبة  صدقائھم الذين ماتوا

كانوا تحت , وقد عانوا ايضاً من اضطھاد صعب. المسيح المنتظر حتى انھم تركوا وظائفھم يءحقيقة مجب
ليعالج ھذه المواضيع  ةكتب بولس ھذه الرسال. وطأة تشويش الممارسات الجنسّية المقبوله في ايامھم

يكي ا ولى على كتبت تسالون, سائل التي كتبھا بولسھي من اول الر .الجدد ونوليشجع ھؤ ء المؤمن
  .م 51-50من مكوث بولس في كورنثوس  حوالي  ةا خير ةا غلب خ.ل المد

  
فكان ھذا , تسالونيكي كانت انھم اساءوا فھم مجيء الرب يسوع المسيح الثاني كنيسةل الرئيسية المشكلة

(  " وتنتظروا من السماء“ :ي ختام كل اصحاحف كرذوقد , الرسالةاساس تركيز بولس في ھذه  الموضوع
في مجيء ربنا يسوع ” ,)19: 2تسالونيكي 1" (امام ربنا يسوع المسيح في مجيئه“ ,)10: 1تسالونيكي 1

خطف جميعنا معھم في السحب لم.قاة الرب  في نس” , )13: 3تسالونيكي   1( "المسيح مع جميع قديسيه
ب. لوم عند مجيء ربنا يسوع  ةلتحفظ  روحكم ونفسكم وجسدكم كاملو" ,)17: 4تسالونيكي  1( "الھواء
  ).23: 5تسالونيكي  1" (المسيح

  
يتا نركما كتبت ھ, ولكن. حول متى وكيف سيعود المسيح ةن وجھات نظر عديديخ.ل التاريخ كان للمسيحي

عودة  عن) 13: 2انظر تيطس " (الرجاء المبارك" او اخت.ف حول ھذ كيجب ان   يكون اي ش“ ,ميرز
ربنا  ةكرسال ةيبط رسالة  نتنازع مع بعضنا البعض حول ادعونا . و  يجد التعليم ة  احد يقرأ الكلم. ربنا

 ننا   نعلم ما ھو , دعونا بدل ذلك نترقب, ھذا ھو الرجاء المسيحي, )3: 14انظر يوحنا " (ةساعود ثاني"
  ) 13: 25انظر متى ( ."لمجيء ابن ا نسان ةاليوم او ما ھي الساع
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   دراسية ةاسئل

  
  :قبل ان تبدأ دراستك ھذا ا سبوع

 صل واطلب من 6 ان يتكلم اليك من خ.ل الروح القدس -
 استخدم فقط الكتاب المقدس  جوبتك -
 اكتب اجوبتك وا يات التي استخدمتھا -
 دون حلھايريھم وقت وھي ل.شخاص الذين عند للتحدياسئله  -
 ممكن مشاركتھا مع ا خرين فقط اذا رغبتم في ذلك الشخصيةا سئلة  -

  
  اقرأ المقدمة لتسالونيكي ا�ولى –اليوم ا�ول 

  
و ولى رسالة تسالونيكي ا ل ةالتي وجدتھا في المقدم, بالنسبة لك ,او الجديدة ةما ھي الفكرة المھم .1

  بيقھا على حياتك؟من تعليق المعلم؟ ما ھي التطبيقات الشخصية التي اخترت تط
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- ----------------------------------  
  

امامك , ضعھا على لوحة م.حظاتك ,احملھا معك, اكتبھا, جد آية من الدرس لتحفظھا ھذا ا سبوع .2
  .ابذل جھداً لتحفظ ا ية والشاھد... في السيارة

  
-------------------------------------------------------------------------------------- -----

 -------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------- ----  

  
   12 -1ركز على ا�عداد  1تسالونيكي  1 أاقر –اليوم الثاني 

  
 )أ1: 1تسالونيكي  1(حيات الى مؤمني تسالونيكي ؟ من ارسل ت .1

  
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------- ----  
  

 :؟ لخص باختصار التاليةما الذي تتعلمه عن سي. في ا يات : تحدي  .2
  ---------------------------------------------------------------------  22,  2-1: 15اعمال 

------------------------------------- ------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------  

  
-----------------------------------------------------------------------  40-36: 15اعمال 

---------------------- ---------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 بھذا؟ دانه قص تظناوس ؟ ماذا ثبولس تيمو وماذا يدع,  أ2: 1اوس ثتيمو  1اقرأ  - أ  .3

  
-------------- -----------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------- ---  

   
ني با” :حتى انك قادر ان تقول , لرب يسوع المسيحعلى ارفت اي شخص ھل عّ : شخصي -ب 

 ةھل ترغب ان تصلي ا ن وتطلب من 6 ان يعطيك الفرص, ان لم تفعل, ؟"الحقيقي في ا يمان
  .التي ستساعدك لتعرف ماذا تقول , 10 – 9: 10و  23: 6 ,23: 3لتفعل ھذا؟ اقرأ روميا 

  
------------- ------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------- ----  

  
 )ب1: 1تسالونيكي  1(لتسالونيكي؟ سالي يعطيھا بول البركةما ھي  - أ  .4

  
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- ----------------------------------------------------------------------------------  
  
   .في القاموس" س.م "و " ةنعم"ابحث عن معنى الكلمات : تحدي -ب           

  
          -------------------------------------------------------------------------------------------  
          -------------------------------------------------------------------------------------------  
          -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ) 2: 1تسالونيكي  1(الونيكي ؟ لمؤمني تسس بشكل دائم وثاما الذي فعله بولس سي.ً وتيمو .5
  

 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------- ------------------------------------------------  
  

قد  ؟ھل تشجعھم بان تخبرھم انك تصلي  جلھمھل تصلي بشكل دائم لمؤمنين اخرين؟ : شخصي .6
ا شخاص الذين تريد  ةكاتباً فيه  ئح, ل صلواتك في دفتريٍ تسجبيكون ا ن ھذا وقت جيد ان تبدأ 

 .ان تصلي  جلھم 
  

------------------ -------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 4-3ركز على ا�عداد  1تسالونيكي  1راجع  -اليوم الثالث
 

 1( ؟اوس عن مؤمني تسالونيكي بينما كانوا يصلون  جلھمثسي.ً وتيمو, ما الذي تذكره بولس .1
 ) 3: 1تسالونيكي 

  
 -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- ----------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------  

  
 ) 3: 1تسالونيكي  1(يظھرون ھذه الصفات ؟  ينما الذي قاله بولس فجعل التسالونيك .2

  
---- ---------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------ -------------  

  
لتصرفات ترضي  دحقيقي يقويمان الكيف اظھر يعقوب ان ا . 26- 14: 2يعقوب  أاقر: تحدي .3

 ؟6
  

 -------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------- ------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
  

 )4: 1تسالونيكي  1( ما الذي يعرفه بولس عن مؤمني تسالونيكي؟ .4
  

 -------------------------------------------------------------------------------------------
- ------------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
  

 المؤمنين؟ لكل ةنفس الحقيق عن 5-4: 1افسس تعّبر كيف .5
  

---------------------- ---------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
ھل  ,لى الصليبع ح6 يحبك ويريدك ان تصير ابنه بالتبني من خ.ل عمل يسوع المسي:يشخص .6

 وامنت بيسوع المسيح كمخلص لك؟ ع حّبه تجاوبت م
  

 -------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------- ---------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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   6-5ركز على ا�عداد , 1تسالونيكي  1راجع  -اليوم الرابع
  

عن ا نجيل  ةن خ.ل ا يات التاليمما الذي تتعلمه , "انجيلنا"يذكر بولس , 5: 1في تسالونيكي  .1
 الذي يكرز به بولس واصحابه؟

  
  -------------------------------------------------------------------- 17 – 16: 1 رومية

--------------------------------------------------------------------------------------- --  
-------------------- ---------------------------------------------------------------------  

 
 -------------------------------------------------------------------  12 – 11: 1 غ.طية

 -----------------------------------------------------------------------------------------  
--------- --------------------------------------------------------------------------------  

  
 ----------------------------------------------------------------------  8: 2اوس ثتيمو 2

--------------------------------------------------------------------------------------- --  
 -----------------------------------------------------------------------------------------  

  
تسالونيكي  1(ود اھل تسالونيكي ل.يمان به؟ قليوحياتھم بولس واصحابه م 6 كلمات دكيف استخ .2

1 :5( 
  

------------------------------------------------------------------- ------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------  

  
ن يالكثير ةلنفسه في قياد لضفھل اعطى ال ؟ةبولس عن كرازته في ا يات التاليماذا قال : تحدي .3

  ع المسيح؟ول.يمان بيس
 ----------------------------------------------------------------- 18 – 17: 1س وكورنث 1

 -------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ -------------------------------------------------------------------------  

  
 -------------------------------------------------------------------  5 – 1: 2س وكورنث 1

 -------------------------------------------------------------------------------------------
--- ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 )أ6: 1تسالونيكي  1( تعلم مؤمني تسالونيكي ان يحيوا كمسيحيين؟كيف . ا .4
  

----------------------------------------------------------------------------------------- --
----------------------------------------------------------------------------------------- --  

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
  
ھل تظن  في مسيرتك مع الرب ؟ قدوة لكھل كان ھناك مؤمن اخر  ,ان كنت مؤمناً : شخصي  . ب

 ؟يقتادون بك ايضاً اخرون  انه قد يكون ھناك مؤمنون
  

 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------- --------------------------------------------------------------------------  
 

وكيف كان رد فعلھم؟ , تحولھم الى مسيحيين  ةماذا كان على اھل تسالونيكي ان يحتملوا كنتيج. أ .5
 )ب6: 1تسالونيكي  1(
  

----------------------------------------------------------------------- --------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------

--- ----------------------------------------------------------------------------------------  
  
مؤمني تسالونيكي ؟ لخص  ةلمعانا يالمثال الذي اعط وما ھ 10 – 1: 17اقرأ اعمال : تحدي-ب

  .باختصار 
  

 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------- ------  
  

الفرح الذي يمنحه "رت ايضاً ببسبب اتباعك ليسوع المسيح؟ ھل اخت ةرت المعانابھل اخت: شخصي .6
 .اذا رغبت شارك ھذا مع مجموعتك لتشجيع ا خرين. معاناتك؟ رغم" الروح القدس

  
----------------------------- --------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------  
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  أ8 -7ركز على ا�عداد ,  1تسالونيكي  1راجع : م الخامس اليو
  

 )7: 1تسالونيكي  1(؟  متسالونيكي ايمانھ يمؤمن شاركاين  .1
  

 -------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- ------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
  

المقاطعتان ,  اخائيةو مكدونيةاخر الكتاب الى موقع  ةلموجودا ةانظر في الخارط:تحدي .2
 .مكدونيةي و ية ف ونيكي التي كانتجد تسال, ليونان ا من اجزءھما  اللتان ناتنيامالرو

  
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- ----------------------------------------------------  
  

  ؟ةما الذي تتعلمه عن ھذا في ا يات التالي. لمؤمنين اخرين ةكل مؤمن يجب ان يكون قدو .3
--------------------------------------------------------------------   ب12: 4اوس ثتيمو 1

---------------------------------- ---------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------  

  
---------------------------------------------------------------------------   أ7-6: 2تيطس 

 ----------------- --------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------  

  
-------------------------------------------------------------------------  3-2: 5بطرس  1
-- -----------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
  

 )أ8: 1تسالونيكي  1(ل.يمان المسيحي الحقيقي؟ مثا ً  ما ھي نتيجة كون اھل تسالونيكي .4
  

 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ -------------------------  
 

ن مالمسيح  ةرسال سي.حظون صدق؟ ونثال يقلده اخرمت.حظ انك ھل , اذا كنت مؤمناً : شخصي .5
الروح القدس على عليك؟ اذا رغبت با عتماد  ةصعب ةليوسؤمخ.ل حياتك واقوالك ھل يبدو ھذا ك

 ةاقرأ غ.طي .ى كل من حولكالرب لتؤثر عل ةسينتج ثمار في حياتك تسمح لرسال, الذي يحيا فيك
 كيف يقوم ھذا بتشجيعك وتحديك لتحيا بالروح ؟ , 22-25: 5

 -------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- ------

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  10  - ب8لى ا�يات عركز ,1تسالونيكي  1راجع : اليوم السادس
  

 )9-ب8: 1تسالونيكي  1(كيف صار اھل تسالونيكي مسيحيين؟  .1
  

 -------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------- --------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
  

طريق الذي يسير فيه الاحدى الخطوات ا ولى في حياة المؤمن الحقيقي ھي التحول طوعاً عن  .2
في ا يات  كيف يتماشى  ھذا ا مر مع تعليم بولس .ةوبتھذا يدعي .حق 6  بحسب ةباتجاه الحيا

  ؟التالية
---------------------------------------------------------------------------  14:15اعمال  

 ---------------------------------------------------------------------------------------- ---
 --------------------------------------------------------------------------- -------------- -- 

  
----------------------------------------------------------------------------- 20:21اعمال 

 ------------------------------------------------- ------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
------------------------------------------------------------------------ 18-17: 26اعمال 

 ---------- ---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------- ----  

 
 )10: 1تسالونيكي  1(مجيء من كان ينتظر اھل تسالونيكي؟  .3

  
---- ---------------------------------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------ -------------  

  
 ؟ةا يات التالي منيسوع المسيح  ةذي نتعلمه عن عودما ال: تحدي .4

---------------------------------------------------------------------------- 3-1: 14يوحنا 
 -------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
  

--------------------------------------------------------------------------- 11-9: 1اعمال 
-------------------------------------------------------------------- -----------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- ----  
 
-------------------------------------------------------------------- 17 -16: 4تسالونيكي  

---------------------------- ---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------  
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6 من " الغضب ا تي " كل مؤمن وخلصنا من  ةدفع ثمن خطي. خ.ل موت يسوع على الصليب .5

 ؟ةما الذي تتعلمه عن غضب 6 ا تي وعن انقاذ يسوع للمؤمنين في ا يات التالي, ةضد الخطي
  

------------------------------------------------------------------------------  36: 3يوحنا 
------------------------------------------------------------------------- ------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
  

-----------------------------------------------------------------------------  18: 1 رومية
--------------------------------- ----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ -  
  

------- ------------------------------------------------------------------- 6-5: 3كولوسي 
 -------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- --------  
  

, ليوم في تقليدنا معظم الناس   يسجدون ل.وثانا ,مم ا وثانعبد ا , في ايام بولس: شخصي  .6
 ةمن امور ب. قيم ,الى النور ةھل عدت من الظلم, "ةالقيم ةعديم ا مور"لكنھم ضائعين في قيود 

6  ةزلت في خوف من دينون ما ام, الى حق وحياة 6؟ ھل تنتظر بفرح مجيء يسوع المسيح
  ا ن؟ خطيئتك ؟ لماذا   تصلي من اجل ھذا بسبب

  
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ -------------------------  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  




