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 الكتاب المقدس  اتدراسل – جميع حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة بهجة الحياة 

 .الستعمال فرديلانها . ممنوع طبع او نسخ هذه الدروس
___________________________________________________________  

  
  معلومات عن بهجة الحياة

  .سنة وبهجة الحياة تبني بشكل فعال افراد حول العالم عن طريق تعليم كلمة اهللا بشكل متين واساسي 35منذ اكثر من 
بهجة الحياة تصل الى ما بعد الحدود الطائفية والحضاريه ليغني الحياة من خالل الحقائق , كل االديان انجيلي وتجمع بين

  .الكتاب المقدس, البسيطة في كلمة اهللا الموحى
, كل درس يحتوي على خلفية تاريخيه. وايضا لدراسة شخصيه, ومالئمة الجتماعات رسميه وغير رسميه, الدراسات مرنه
المساق يشمل عدة كتب من العهد . تقود القارئين ليكتشفوا معرفة منعشة من كلمة اهللا, طبيقيه لمدة اسبوعتفسير واسئله ت

للحصول على مزيد من التفاصيل اتصل بمكتب بهجة . مساقات مختارة ايضا جاهزة في عدة لغات. القديم والعهد الجديد
  .الحياة

ونمت لتشمل صفوف تقريبا في كل  1971غريغ في سنة . يس ودراسات الكتاب المقدس دورلبهجة الحياة  اسست خدمة
  االخرىوالكثير من البالد  الواليات المتحدةوالية في 
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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  

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



12 

 

 
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

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

------------------------------------------------------------------ -------------------------  
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 2تسالونيكي درس  1
  
  تحيات بولس  1: 1تسالونيكي  1
  

ضم اسم سي. وتيموثاوس ايضاً , ابتدأ بولس رسالته بذكر اسمه, كما كان مقبو ً في الرسائل في تلك ا يام
  .يكيفي تسالون كنيسةوا الھؤ ء الرجال الث.ثه اسسّ , )سي. ھو سلوانس( 

مع بولس وبرنابا لكي يسلم  اانطاكيةه الرسل ليعود الى ارفي اورشليم  وقد اخت ةكان سي. احد قواد الكنيس
 حقاً اختار ). 32-1: 15انظر اعمال ( ةفي اورشليم بالنسبه  خطاء روحي كنيسةويفسر قرارات مجمع ال

س اسّ  الفترةوخ.ل تلك , )40 – 36: 15انظر اعمال ( ةالثاني ةبولس سي. ليرافقه في رحلته التبشيري
  .في تسالونيكي كنيسةال
  

 ة حقاً صار تيموثاوس رسول بولس المميز لكنيس, بولس بتيموثاوس ودعاه ليرافقھما ىالتق الفترةفي ھذه 
في  تكان التيعن احتياجاتھم   اً تقرير بولس عن تقدمھم واعطاء ةحام.ً ا خبار الطيب. تسالونيكي

الذي يرغب  ةعرف سر الصداقفقد  .يمكننا ان نتعلم الكثير من بولس” :ميرز نريتاتبت ھك .كورونثوس
عن تقديره  خذھم جزء  راخبر ا خرين دائماً عن خدمته وعبّ  ,لقد احب الناس. الكثيرون بالحصول عليھا

  الناس وتقديرك لما يفعلوا ؟ ةھل تتبع  نموذج بولس بمحب. "هفي كل عمل  قد أنجز
  

كان بولس يقصد الناس الذين  كنيسة  كلمةب) 1:1تسالونيكي 1" (تسالونيكي ةكنيس" ةستھدف الرسالكانت ت
: 12س ثوكورن 1انظر ( كنيسةنوا الھؤ ء ھم الناس الذين يكوّ , قبلوا يسوع المسيح كرب ومخلص لھم

 ا ب في 6"اھل تسالونيكي كانت  ةقال بولس ان كنيس. لم يقصد مبنى )23-22: 1افسس , 12-13
انا ”, بص.ته الى 6 ا ب, ةيسوع عبر عن ھذا بھذه الطريق, )1: 1تسالونيكي  1" (والرب يسوع المسيح

  ) 23: 17يوحنا " (الى واحد وليعلم العالم انك ارسلتني واحببتھم كما احببتني فيھم وانت في ليكونوا مكملين
  

 ,ةصالح  ةاراد”. تعني ةنعم ةاليوناني ةالكلم .يكيتسالون ھل " وس.م ةبنعم"يبدأ بولس , في كل رسائله
, يحفظ, لمسيحليقودھم , الذي يؤثر بروحه على النفوس ,ا لهذاك  ةاستحسان لطف ورحم, لطف –ةمحب

فقط ". ويضرمھم ليمارسوا ا يمان المسيحي ةرأفالو ةمعرفال في ,في ا يمان المسيحي زيدھميقوي وي
في  صادفهيمكننا الحصول على س.م 6 في كل ظرف ن, تهمعندما نثق بنع ,لنا س.م معه ,6 ةبسبب نعم

  تضطرب , ليس كما يعطي العالم اعطيتكم انا, س.مي اعطيكم, س.ماً اترك لكم"اخبرنا يسوع . طريقنا
6 من خ.ل ايماننا بالرب  ةشمس محب ةيمكننا ان نتمتع في اشع )27: 14يوحنا (“.قلوبكم و  ترھب

  .وع المسيح يس
  
  تشجيع  – 3 – 2: 1تسالونيكي  1
  

زرع ). 2: 1تسالونيكي  1" (جميعكم ذاكرين اياكم في صلواتنا ةنشكر 6 كل حين من جھ"ثم يقول بولس 
 شكرواو, ةلص.ة  جل الكنيساتابعوا . لكنھم ا ن منفصلون عنھم جسديا, تسالونيكي ةبولس ورفاقه كنيس

ھذا النضج كان كبرھان في حياة اھل , نون ا عزاء الذين ينضجون روحياً 6 من اجل ھؤ ء المؤم
  .مجھودھموالمحبة التي تحث ايمانھم  ةمن خ.ل ا عمال التي كانت نتيج, تسالونيكي 

كانوا قادرين على ا حتمال فقط  ن , حتى صمودھم امام التجارب والضيقات كان برھان على ايمانھم
ھو ليس فكر مليء بالتمنيات اؤنا جر ان" :با نكليزيه  ھناك تعليق NIVكتاب  في. رجائھم كان في الرب

  ."مجيئه وثقة في في ربنا يسوع و ةتانما ھو ثقه ثاب ,  اساس له
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 :فراش الموت وقال لهعلى عن شاب مؤمن كان جالساً بجانب احد القديسين ا عزاء  ةقص ىترو 
  "المقدس؟اتريدني ان اقرأ لك اطيب ايه في الكتاب "
وا  فاني كنت قد قلت لكم  ةفي بيت ابي منازل كثير” 2 : 14قرأ الشاب يوحنا , المسنقال القديس " نعم”

  " انا امضي  عد لكم مكاناً 
وان مضيت ", تابع الشاب القراءة, " ةتابع القراء ,ةھذه ليست اطيب اي” ,الرجل المحتضر قال"  ”

 :رفقال الرجل المحتض" م ايضاً نتتكونون ا حتى حيث اكون انا اليّ  واعددت لكم مكاناً اتي ايضاً واخذكم
  ".لست ابغى المكان بل صاحب ذلك المكان, ھذه ھي اطيب اية"
  
  محبوبون ومختارون  – 6-4: 1تسالونيكي  1
  

 بدافع محبته, 6 ."عالمين ايھا ا خوة المحبوبون من 6 اختياركم: "يتابع بولس 4: 1تسالونيكي  1في 
6 يحبك ويدعوك لقبول ھبة الخ.ص بيسوع , بنفس الطريقة, اختارھم ليكونوا او ده با يمان, العظيمة
  ھل قبلت عطّيته العظيمة؟. المسيح

  
, لع.قة التي عند كل مؤمن مع المؤمنين ا خرينھذه الكلمة تشير ل, "كأخوة"تكلم بولس لمؤمني تسالونيكي 

, 6 يقبلنا لعائلته). 12: 1انظر يوحنا (ي لعائلة 6 من بيسوع المسيح قد ُتُبنّ كل من يؤ, القريبين والبعيدين
يوضح , 8 - 4: 1في افسس .بل iن دم ربنا يسوع المسيح غّطى خطايانا, قمنا به يءليس بسبب اي ش
. في المحبة. لوم قدامه بلنكون قديسين و فيه قبل تأسيس العالم)  6(كما اختارنا ",عمقبولس ھذا بشكل ا

لمدح مجد نعمته التي انعم بھا علينا في , اذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسّرة مشيئته
  ."بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته التي اجزلھا لنا بكل حكمة وفطنة, الذي فيه لنا الفداء, المحبوب

  
iھل تسالونيكي فقط  أتِ يلم ) عن يسوع المسيحا خبار السارة (ان ا نجيل  يشدد 5: 1تسالونيكي  1في 

لم يأخذ الفضل لنفسه في , رغم ان بولس كان رج.ً رفيع الثقافة. الروح القدس ةبل ايضاً بقو, بالك.م
وانما لما اتيت اليكم  ايھا ", ح للمؤمنين في كورنثوسكما وضّ . تحويل ا مم الوثنيين الى ا يمان المسيحي

iني لم أعزم ان أعرف شيئاً بينكم ا  . مو الك.م او الحكمة منادياً لكم بشھادة 6ا خوة اتيت ليس بس
وك.مي وكرازتي لم يكونا . وانا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة. يسوع المسيح واياه مصلوباً 

اس بل بقوة لكي   يكون ايمانكم بحكمة الن, بك.م الحكمة ا نسانية المقنع بل ببرھان الروح والقوة
كان اھل تسالونيكي قد تبكتوا بعمق بواسطة الروح القدس من خ.ل حق  ).5  -1: 2كورنثوس 1("6

بالرغم من ا ضطھاد . كما اظھرھا بولس, وحياتھم تغيرت لتعكس مواقف وفعل الرب يسوع, رسالة بولس
  . فقط ان يمنحه الروح القدس يقدرالذي حياتھم كانت ممتلئة با بتھاج , القاس

  
وانتم صرتم متمثلين بنا " :كتب بولس. تمثل المؤمنون الجدد ببولس وبالرب يسوع, بسبب قدرة 6 

  ). 6: 1تسالونيكي  1" ( وبالرب اذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس
  

اعدة ومساندة تكرست لمس, و  طائفية للحقوق ا نسانية غير تجاريةجمعية , المؤسسة المسيحية العالمية
ا ضطاد على " : ھذه الجمعية تروي, المسيحيين الذين ھم ضحايا ا ضطھاد والتمييز بسبب ايمانھم

ُضربوا , المبشرين والمؤمنين ُقتلوا, الكثير من القسس, في دول آسيا وافريقيا بشكل كبيرالمسيحيين يزداد 
  :د في عصرنا الحديثھناك الكثير من ا مثلة ل.ضطھا, "وكنائس ُدّمرت, وُسجنوا
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  يوماً  17مھتدي مسيحي ُيسجن في قبو لمدة 
  

. لكن زوجته منيرة لم تؤمن بيسوع المسيح, ماھين ساثر كان مؤمناً قوياً بيسوع المسيح لمدة اربع سنوات
 ,اليه  نھا كانت متأثرة بأخيھا لكن منيرة لم تصغِ , صحاول ماھين عدة مرات اقناعھا بالحاجة للخ.

  . السعودية العربية, الذي كان عام.ً متطرفاً في الرياض, اسينسدھيق ي
  

iنه رغب بأن تتعمد , في الحقيقة انتظر المعمودية فترة طويلة, في الشھر الماضي تعمد ماھين ساثر
اخبرت منيرة اخيھا عن المعمودية وحا ً سافر من . في النھاية قرر ان يعتمد لوحده. زوجته منيرة معه

حاول اعادته الى العربية السعودية . اراد ان يعيد ماھين ل.عتراف با س.م. عربية السعوديةالالجزيرة 
ان : "لكن ماھين قال, وقدم ايضاً بيتاً كبيراً مع محتواه ليصير ملك ماھين, منصباً مرموقا فعرض عليه

 نه ھو ربي ومخلصي  ,لكن لن انكر يسوع ابداً , قد أُقتل. الرب يسوع ھو ارفع من اي تقدمة من العالم
  ".الذي منحني حياة ابدية

  
لم يقدموا له طعاماً  .امام زوجته ووضعوه في قبو مقفلٍ  ھيق ياسين وجماعته فضربوه بوحشيةسدھذا اغاظ 

ظن الجميع ان ماھين سيغير قراره ويعود . لم يسمحوا حتى لمنيرة ان تراه في القبو.  ئقاً او اي احتياج
صوا منيرة منه فقرروا ان يخلّ . ا انه صار اقوى في ا يمان بيسوع يوماً بعد يوملكنھم وجدو. ل.س.م

  . بواسطة قتله
  

, 6 الى بشكل شخصي تفصلّ . اذ لم تظن ان فكرة قتله قد تأتي من اخيھا وابيھا, كان ھذا صدمة لمنيرة
اتصلت بالقس باول ثم . كلي القدرة وقبلت الرب يسوع مخلصاً لھا وصلّت  جل ماھين كي   ُيؤذى

وصل الى المكان وتقابل مع المؤمنين . مدير خدمة صوت الس.م واخبرته بكل التفاصيل, سينسراج محمد
وقامت , الشرطة مع ضابط مسؤول في وبمساعدته تقابلوا , ھوا  حد السياسيينوتوجّ , وا معاً فصلّ , او ً 

  . بأط.ق سراح ماھين من القبوالشرطة عنوة 
  

مؤمنون فقام , مھاجمة القس سينراج, ياسين سدھيقحشد من الناس المسلحين بقيادة  حاول ,اءفي نفس المس
  .سينراج يؤمن ان 6 وّفر له الحماية بسبب ص.ة او د 6, سراً الى بيت اخر بنقله مسيحيون 

  
 وحده لكن 6, الشرطة ضابطتحت رعاية خاصة من , ابتدأ ماھين ومنيرة حياة جديدة في بيت جديد

  .سيحميھم بيده كلية القدرة 
  

  ھدم بيوت المسيحيين في حي الفقراء في الھند
  

بيت لمسيحيين يقطنون  25قتل رجل مسيحي خ.ل قيام اعضاء من السياسيون الحاكمون المتطرفون بھدم 
  .كوخه مرافة ومات فوراً حين حاول منع ھدُسحق الرجل بواسطة الج. الھند, في احياء فقيرة في كوجارات

  
. عام 20لكن السكان عاشوا ھناك منذ اكثر من , حي الفقراء موجود على قطعة ارض تتبع للحكومة

لكن يبدو انه , اعضاء الحزب المتطرف اّدعوا انھم ھدموا ا كواخ كجزء من خطة الحكومة لتوسيع المدينة
بدون منازل وما زالوا  لبثواالكثير من المسيحيين . فعل صاخب من ا ضطھاد ضد السكان المسيحيين

  .الى ا ن البعض منھم يسكن مع مؤمنين اخرين دعوھم الى بيوتھم, يبحثون عن اماكن دائمة للسكن
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ھذا القانون يفرض عقاب اكثر , 2003و ية كوجارات سّنت قانوناً ضد ا ھتداء الى المسيحّية منذ عام 
على كل شخص متورط , )$1000( روبيه ھندي 50000من ث.ث سنوات من السجن وغرامة قدرھا 

ه الشخص ليغير دينه او اذا رَ كَ يُ  حين" ھتداء قصريا "بر الحكومة الكوجاراتية تعت, في اھتداء قصري
اي شخص يرغب بتغيير دينه عليه طلب اذن . ُوعد بالحصول على اي شئ بالمقابل مثل المال او الشفاء

  .وا  سيواجه العقاب, من الحاكم الحازم
  

  ن من شمال كوريا يحتاجون الى دعمنا مسيحيو
  
بقيت ھناك لمدة ث.ثة اشھر الى , .عمال الشاقة مرةلاختبرت الحياة في السجن مرتين وأُخذت الى مخيم "

ساعة في اليوم  18عملت اعما ً شاقة لمدة  .طلق سراحيأ, بمساعدة مسيحيين اخرين من شمال كوريا, ان
  ".في افظع الظروف

  
لقد قاربت الموت . حبة ذرة مسلوقة 90كل مّرة كأس فيه  ,روا الطعام مرتين في اليوم فقطفّ وقواد المخيم 

, معظم السجناء كانوا مملوئين كراھية وتذمروا معظم النھار, من الجوع ومن العمل الشاق الغير محتمل
  . خرينا رغم انھم ُضربوا ضرباً مبرحاً وعوملوا بشكل اسوأ من , واوا وصلّ لكن المسيحيون  صلّ 

  
iنھا لم تتوقف عن  ا خرىضربوھا مرة تلو , في احدى المرات رأيت سيدة مسيحية تستشھد بشكل مريع"

  " ماتت بس.م بينما كانت تصلي لربھا, الص.ة
  

ُيعتقد ان عشرات ا  ف . ھذه كلمات مسيحي من شمال كوريا الذي بقي على قيد الحياة في السجن المريع
من المشتبه به ان شمال كوريا تحتجز . زالوا يعانون في سجون ومخيمات شمال كوريامن المسيحيين ما 

  .اسرى سياسيون ودينيون اكثر من اي دولة اخرى
  

للسنة الخامسة على . الدول الشيوعية تتميز بانعدام الحرية الدينية وانعدام الكثير من الحقوق ا نسانية
ٌتعتبر المسيحية واحدة من اعظم . الفة للحقوق الدينية في العالمُتعتبر شمال كوريا اسوأ دولة مخ, التوالي

خالف بل ايضاً على ث.ثة اجيال من قد تقبض الحكومة ليس فقط على المُ . ا مور التي تھدد نظام الحكم
  . يءعائلته iقت.ع جذور التأثير الس

  
حن مشاكل جسدية مثل المسيحيون في قد   نواجه ن, لمسيحيين مستمر حتى ايامنا ھذها اذاً نجد ان اضطھاد
  نعلم ان كانت ستأتي ايام نواجه بھا نحن ايضاً , لكننا   نعلم ما يحمله المستقبل, الھند وشمال كوريا

فأن المؤمنون المضطھدون في عصرنا الحديث يجدون فرح , كما في ايام الكنيسة ا ولى. ا ضطھاد
فأني أحسب ان ا م "في رسالة اخرى كتب بولس . ناة ارضيةمعرفتھم يسوع المسيح اعظم من اي ثقل معا

قتك مع 6 حقيقية؟ ھل ھل ع.). 18: 8مية رو( "الزمان الحاضر   تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا؟
 ؟انت ممتلئ من فرحهِ 
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  نماذج في ا�يمان ,  10 - 7: 1تسالونيكي  1
  

كان الجميع ! وكل اليونان –منين في مكدونية واخائية حياة اھل تسالونيكي صارت نموذجاً لكل المؤ
  . يا له من اطراء رائع من بولس, منھم" اذيعت"رسالة 6 .! يتكلمون كيف كان 6 يعمل فيھم ومن خ.لھم

 
 pالحقيقي ا ھتداءف ا ن بولس ع.مات ُيعر :  

  انتظار مجئ المسيح. 3خدمة 6   . 2الرجوع الى 6   . 1
  

 1(              "رجعتم الى 6 من ا وثان لتعبدوا 6 الحي الحقيقي"لبداية قال iھل تسالونيكي في ا
خدمة اله حي بد ً من ممارسة طقوس ميتة تھزأ بأحتياجاتھم من خ.ل ! يا له من تغيير , )9: 1تسالونيكي 
: بعض ھذه ا وثان ھي, ونھا اوثان  يعتبر, ومع ھذا, ھناك اوثان كثيرة يخدمھا الناس اليوم. صمت ميت

 ا , ليس اي من ھذه خطأ بحد ذاته. الخ.. والبيوت ا م.ك, العلم, الھوايات, لشبابا, ةالقو, المال, الترفيه
طقوس , اً يصيروا اوثان, حين يعترضوا طريق خدمتنا q. اذا ُوضعوا في ا ولوية بد ً من خدمة 6 الحي

  .لع.قة حية مع 6 الحي ويھزأوا بأحتياجنا, ميتة
  

يسوع الذي , الذي اقامه من ا موات, تنتظروا ابنه من السماء" , ون بولس عن اھل تسالونيكي يدّ , ثانيا
ا ن غضب 6 معلن من : "في رسالة اخرى كتب بولس). 10: 1تسالونيكي  1" (ينقذنا من الغضب ا تي

 –6 سيدين الخطية ). 18: 1رومية " (جزون الحق با ثمالسماء على جميع فجور الناس واثمھم الذين يح
" مخيف ھو الوقوع في يدي 6 الحي, الرب يدين شعبه"في الرسالة الى العبرانيين نقرأ ,   شك في ذلك

  ).31-30: 10عبرانيين (
  

 ان الذين يؤمنون بيسوع المسيح وحصلوا على الغفران والخ.ص من الخطية يجب ان   يخافوا من
وا  . في بيت ابي منازل كثيرة, انتم تؤمنون باq فآمنوا بي.   تضطرب قلوبكم: "قال يسوع. غضب 6

وان مضيت واعددت لكم مكاناً آتي وآخذكم حتى حيث . انا امضي iعد لكم مكاناً . فأني كنت قد قلت لكم
  ). 3-1: 14يوحنا " (اكون انا تكونون انتم ايضاً 

  
, لكن في الوقت المناسب جاء المسيح, انتظروا مجئ المسيح لمّدة طويلة قبل مجيئهمؤمنو العھد القديم 

فقد , وقد تحتاج ان تنتظر مّدة طويلة لمجيئه الثاني, سنة 2000عودة المسيح ما يقارب ال الكنيسة تنتظر
  . لكن في الوقت المناسب سيعود كما وعد, الكثيرون الرؤية والرجاء

  
ھؤ ء ا شخاص الذين ربحھم من , بأن ُيقدم للمسيح عند عودته, ألمه ومعاناته, هشعر بولس ان مكافأة تعب

ام لستم انتم ايضاً امام ربنا يسوع , iن من ھو رجاؤنا وفرحنا واكليل افتخارنا"لقد كتب . خ.ل خدمته
لك؟  ھل قدمت اي شخص ليسوع المسيح؟ ھل سيكونوا مكافأة, )19: 2تسالونيكي  1" (المسيح في مجيئه؟

  .صّل واطلب من 6 ان يقودك في خدمته ومشاركة ا خبار السارة مع ا خرين! ھذا ا ختبار ة  تفقد بھج
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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 -
 يات التي استخدمتھااكتب اجوبتك وا  -
 دون حلھايريھم وقت وھي ل.شخاص الذين عند للتحدي ةاسئل -

  ممكن مشاركتھا مع ا خرين فقط اذا رغبتم في ذلك الشخصيةا سئلة 
  

  1تسالونيكي  1اقراء التعليق عن  اليوم ا�ول
  

ن تعليق المعلم؟ ما او م  1تسالونيكي  1التي وجدتھا في التعليق على  ةمكار الجديدة القيما ھي ا ف .1
 ھو التطبيق الشخصي الذي ترغب في تطبيقه على حياتك؟

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

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

, ضعھا على لوحة م.حظاتك, احملھا معك, في الدرس لتحفظھا ھذا ا سبوع؟ اكتبھا ةابحث عن اي .2
 .والشاھد ةابذل جھداً لتحفظ ا ي..الخ, ةفي السيار ا ماميةعلى المنضدة 

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

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

  
  4 -1ركز على ا�عداد  ,2تسالونيكي  1اقرأ  –اليوم الثاني 

  
 1(كيف عوملوا ھناك؟ . تيموثاوس وسي. قبل زيارتھم لتسالونيكي, الى اين ذھب بولس -أ .1

 ) أ2: 2تسالونيكي 
  

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

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
  
 1( ؟فيلبيولخص كيف أُسيئت معاملة بولس ورفاقه في  39-12: 16أقرأ اعمال : تحدي-ب

  )1: 2لونيكي تسا
  

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

------------------------------------------------------------ -------------------------------  
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   ولخص بأختصار أختبار بولس في تسالونيكي؟, أ10 - 1: 17راجع اعمال : تحدي  -ج
  

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

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

 )1: 2تسالونيكي  1(بعد ھذه ا ختبارات كيف يقّيم بولس زيارته لتسالونيكي؟  -أ .2
  

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

  )ب 2:2تساونيكي  1(جرأ بولس ان يخبرھم عن ا نجيل؟كيف ت, بالرغم من المقاومة العظيمة-ب
  

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

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

 )3: 2تسالونيكي  1( كيف يدافع بولس عن خدمته  ھل تسالونيكي ؟ .3
  

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

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

 )أ4: 2تسالونيكي  1( من مدح بولس وأتمنه على ا نجيل ؟ -أ .4
  

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

  
  ) ب4:  2تسالونيكي  1( ان يرضي ؟ بيرغب بولس  من -ب
  

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

------------------------------------------------------ -------------------------------------  
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ية عن امتحان 6  نساننا تما الذي تتعلمه من ا يات ا , قال بولس ان 6 امتحن قلبه ودوافعه  .5
  الداخلي؟ 
----------------------------------------------------------------------   2 -1: 139مزمور 

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

  
---------------------------------------------------------------------------   أ20: 11ارميا 

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

  
-------------- ------------------------------------------------------------ 13: 4عبرانيين 

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

 
ا يات التي قرأتھا طيع ستالشخصية؟ كيف ت .قاتكمن تحاول ان ترضي في حياتك وع –شخصي  .6

 اليوم ان تغير موقفك في ھذا المجال؟ 
  

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

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

  8 -5ركز على ا�عداد , 2تسالونيكي  1راجع : اليوم الثالث
  

اھل تسالونيكي ما ھو الشيء الذي يخبرنا بولس بانھم لم يستخدموه في تسالونيكي ليشجعوا  -أ .1
 )أ5 :2اتسالونيكي ( ؟ ليؤمنوا في المسيح

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

---------------------------------------------------------------------- ---------------------  
 
  .في القاموس" تملق"ابحث عن معنى كلمة : تحدي -ب
  

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

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

 )ب5: 2ا تسالونيكي ( خدمته؟  ويرفع قدمماذا لم يفعل بولس ليُ  .2
  

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

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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حظت احد يفعل ھل استعملت التملق لكي تجعل شخص يفعل ما انت ترغب به؟ ھل  : شخصي .3
ويساعدك ان , ةتصرفت بھذه الطريق ؟ اطلب من 6 ان يريك انشعرتكيف  نفس ا مر لك؟

 .في كل ع.قاتك اً ومخلص اً تكون صادق
  

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

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

أ مرة اخرى يصرح بولس انھم لم يحاولوا ان يحصلوا على اي شيء من 6: 2تسالونيكي  1في  -أ .4
ما الذي يشير . رة الى تصرف المرسلينبا شا ةوھو يظھر ذلك في ا يات التالي, اھل تسالونيكي
 ب؟ 6لحقوق الرسل في عدد  ةاليه او ً بالنسب

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

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

 
 ةمساعدة ماديلتوقع كيف يظھر بولس ان الرسل عندھم الحق . 14 -4:  9وس ثكورن 1اقرأ  -ب

  .من الذين يخدمونھم؟ لخص بأختصار
  

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

  
كيف تصرف بولس , على اھل تسالونيكي اً ماديعبئاً  ال من ان يكونوبحقوقھم وبد ةبدل المطالب .5

 ).8-7: 2تسالونيكي  1(والمرسلين معه؟ 
  

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

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

نموذج صالح  8 -7: 2تسالونيكي  1ھل انت تخدم او ُتعلم شخص ما؟ كيف يشكل  :شخصي .6
ھذا النموذج في  ترَ  لما بينما تعلم ا شخاص عن يسوع المسيح وتبنيھم في ا يمان؟ اذلنتبعه 
   .موقفكواطلب من 6 ان يغير قلبك و  صلp . حياتك

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

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
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    12- 9ركز على ا�يات  ,2راجع تسالونيكي  -رابعاليوم ال
  

 ؟ 9: 2تسالونيكي  1بماذا يذكر بولس اھل تسالونيكي في  .1
  

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

  
 دعم نفسه ؟لولس وسائل ب كانتماذا .  3 – 1: 18أقرأ أعمال  .2

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

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

تسالونيكي  1(كيف يستخدم بولس اختبار اھل تسالونيكي ليدحض التھم الموجھة ضد المرسلين؟  .3
2 :10( 
  

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

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

كيف يقول ان كل . 12: 1كورنثوس  2اقرأ . لم يفتخر بولس بأنھم رائعين وكاملين في ذواتھم  .4
 ؟ "ابرار وب. لوم, مقدسين "ا المؤمنين قد يكونو

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

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

: 2تسالونيكي  1(؟  هلھم عن رغبت ران يعمل اھل تسالونيكي وكيف عبّ ل وماذا اراد الرس –أ  .5
11- 12 ( 
  

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

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
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  كيف يمكن ان نعيش حياة تليق باq ؟ -ب
----------------------------------------- ----------------------------------- 16: 5غ.طية 

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

 
--------------------------------------------------------- ----------------- 7-6: 2كولوسي 

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

  
-----------------------------------------------------------------   24 - 23: 5تسالونيكي  1

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

  
لتفھم كيف تقوم  اتريد ان تحيا حياة تليق باq ؟ كيف يمكن ل.يات التي قرأتھا ان تساعدك: شخصي .6

 q بھذا الشأن ؟  ةاكتب ص., بھذا ؟ اذا رغبت
  

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

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

   16 - 13ركز على ا�يات .  2تسالونيكي  1راجع  –اليوم الخامس 
  

 )13: 2تسالونيكي  1(مة 6؟ كيف كان رد فعل المؤمنين في تسالونيكي لكل .1
  

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

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

 ما الذي تقوله ا يات التالية بھذا الشأن؟ , كلمة 6 عظيمة –تحدي  .2
 

 23 :1بطرس  1و 18: 1يعقوب , 17: 10مية ور –صة قوة مخلّ 
  

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

 17: 6أفسس  –س.ح دفاعي 
  

------------------------------------------ -------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------  
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  12: 4عبرانيين  –اداة امتحان 
  

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

------------------------------------------------------------------- ------------------------  
   17: 17ويوحنا  9: 119مزمور  –رة للحياة طھّ مُ 
  

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

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

 )14: 2تسالونيكي  1( تأثير اختبار كنيسة تسالونيكي على الكنيسة في اليھودية؟صدى ماذا كان  .3
  

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

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

 – 14: 2تسالونيكي  1(ريخ سعياً  عتراض خطة 6؟ ن عبر التايه اليھود الغير مؤمنما الذي فعل .4
 )أ16

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

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

خطة  معارضةالذين يستمرون في , يھود كانوا ام امم, ما الذي سيحدث بالتأكيد لكل غير المؤمنين .5
 ) ب16:  2تسالونيكي  1(6؟ 

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

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

  
من قبل غير مؤمنين حين شاركت كلمة 6 او حين  اً ھل واجھت بشكل شخصي عداء: شخصي .6

كلمة 6 بد ً من التصرف بحسب توقعات ا خرين؟   تسمح لھذا الشئ بتفشيلك  تصرفت بحسب
في الوقت  qا نتصار ا خير سيكون ! عن متابعة العيش بحسب كلمة 6 ومشاركتھا مع ا خرين

 . يمكننا ان نرتاح في معرفة انه يحبنا وانه يسيطر على الظروف, في الوقت الحالي. المناسب
  

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

---------------------------------------------------------------------------------- ---------  
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 20 – 17ركز على ا�عداد . 2تسالونيكي  1راجع  –اليوم السادس 
  

لماذا , رغبته الشديدة ھي ان يكون مع اھل تسالونيكي. لس من تسالونيكي خوفاً على حياتهھرب بو .1
 )18 – 17: 2تسالونيكي  1(لم يعد اليھم؟ 

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

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

  
الى حين عودة لكن . مته من الموتزم ابليس بموت يسوع المسيح على الصليب وقياھُ : تحدي .2

ما . د ھذا العالم ويعمل ضد شعب 6يّ ما زال ابليس س, النصرة ا خيرةأتي بيسوع الى ا رض لي
  الذي نتعلمه عن ھذا في ا يات التالية؟ 

--------------------------------------------------------------------------  ب11: 16يوحنا 
--------- ----------------------------------------------------------------------------------

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

------ ----------------------------------------------------------------- 15 -13: 2كولسي 
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------  

 
--------------------- --------------------------------------------------- 12 -11: 6افسس 

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

  
------------------------------------- ----------------------------------- 10 -9:  12رؤيا 

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

 
:  2تسالونيكي  1(قف امام الرب يسوع عند مجيئه ؟ ما الذي سيكون فخر وفرح بولس عندما ي .3

19- 20 ( 
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------

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

في  .برھان امانته في اطاعة دعوة 6يتطلع بولس بشوق للمثول في محضر يسوع المسيح مع  .4
ما الذي قاله السيد , اعطى يسوع مث.ً عن عبيد استأمنھم سيدھم على ام.كه قبل سفره 25متى 

 للعبد الذي خدمه جيداً؟  21: 25تى قبل سفره في م
  

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

--------------------------------------- ---------------------------------------------------- 
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؟ ھل يدعوك لعمل ما يريدك ان هھل تريد ان يقول 6 لك نفس الشئ حين تقف امام: شخصي  .5

في  ةمساعد, تعليم في مدارس ا حد , عائلتك في معرفة 6  تنميةتكون اميناً فيه؟ قد يكون ھذا 
تنظيف الكنيسة او مشاركة ايمانك عندما , طبخ , يضاً او مسناً شخصاً مر ةمساعد, مكتب الكنيسة 

متك.ً , اتريد ان تصلي ا ن وتسلم نفسك كليا q . بيتك او مجتمعك , عطيك 6 فرصة في مكتبك ي
؟ " فرح سيدك" على الروح القدس ليعمل في حياتك لتنجز ما يطلبه منك ؟ اتريد حقاً ان تشارك 

 !6 ينتظرك 
  

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

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

  
اكتب العدد والمرجع وضعه في متناول اليد حتى تتمكن . راجع العدد الذي حفظته ھذا ا سبوع  .6

 بسھولة من مراجعته؟ 
  

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

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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   3الدرس  –تسالونيكي  1
  
  شجاعة  – 2-1: 2تسالونيكي  1
  

لدفاع عن نفسه امام ا نتقاد الذي وجھه اليه يبدو ان بولس يبدأ ھذا الجزء من رسالته الى اھل تسالونيكي با
 يءالعالم القديم كان مل"كتاب التعليق للكتاب المقدس يقول . بعض ا شخاص بعد تركه لتسالونيكي

عوا انه بعض اعداء بولس ادّ , والذين كانوا جشعين وب. ضمير, التائھون" الرجال القديسون"و" بالف.سفة
 نكم انتم ايھا ا خوة " -من خ.ل اختبارھم الشخصي, يسة تسالونيكيلكن كن. "كان واحداً من ھؤ ء

وانه مع رفاقه اعلنوا رسالة 6 , قد تشھد بان زيارة بولس لھم كانت مثمرة -)1: 2تسالونيكي  1" (تعلمون
  .بشجاعة على الرغم من المقاومة وا ضطھاد

  
 1" (تألمنا قب.ً وبغي علينا كما تعلمون في فيلبي"ھو ورفاقه المرسلين قال , قبل مجئ بولس الى تسالونيكي

دوا من م.بسھم امام الشعب رّ وا وجٌ لّ ذُ , بأمر من حاكم المدينة, نقرأ انه 16في اعمال , )2: 2تسالونيكي 
التي كان من حقھم التوجه , كل ھذا بدون محكمة, ثم أُلقوا في السجن واقدامھم موثوقة في مقطرة. ربواوضُ 

  .نون رومانيواليھا كمواطن
  
ان ببولس  "تجرأ", والعلم بأن ھذا قد يتكرر مرة أخرى في تسالونيكي, المعاملة السابقة ةالرغم من اساءب

لم يكن بولس ! ا تكال على معونة 6 ھي المفتاح ).2: 2تسالونيكي  1( يعظ رسالة ا نجيل بمعونة 6
ومخاوف  مع ضعفات, كان رج.ً عادياً . وقدرته الفائقة قادراً على التغلب على كل المقاومة بشجاعته, بط.ً 

وك.مي "ثم يتابع , "وانا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة: "قال عن زيارته لكورنثوس, عادية
لكي   يكون ايمانكم بحكمة , وكرازتي لم يكونا بك.م الحكمة ا نسانية المقنع بل ببرھان الروح والقوة

  )5 -3: 2كورنثوس  1(" 6 ةالناس بل بقو
  

 شخصعندما تاتي الى رأسك فكرة انك ستخبربرعب ؟ ھل تشعر نت خائف ان تشارك البشارة السارةھل ا
بدل ان تحاول ان تجمع شجاعتك , ه الى 6 لتطلب مساعدتهغير مؤمن عن يسوع المسيح؟ تذكر ان تتوجّ 

لقدس الذي يعيش في داخلك اذا قبلت المسيح لك من خ.ل الروح ا ةقوة 6 ھي ب. حدود ومتاح. بقوتك
  .مخلص شخصي ورب على حياتك

  
  فع اخدمة ود –أ 6 - 3: 2تسالونيكي  1

ا نجيل الذي يبشرون : يبدو ان ھناك ث.ثة تھم موجھة ضد بولس ورفاقه المرسلين 3: 2تساونيكي  1من 
استخدموا اساليب , دوافع انانيةتعاليمھم تحثھا دوافع غير طاھرة و, به خاطئ ويعتمد على فكر بشري

ھذه ُتعَتبرولس ليعرض بشكل ايجابي لماذا بع بتا, بعد انكار ھذه التھم. ماكرة لخداع الناس ليتبعوا تعاليمھم
دوافعھم في الوعظ كانت ارضاء 6 , اً ثاني, لم يعلموھا بانفسھم, رسالتھم كانت من 6, او ً . التھم زائفة

وعظوا , وثالثاً . دوافعھم واعمالھم, 6 وحده سيدين قلوبھم, ھم او اناس اخرونليس ليرضوا انفس, وحده
لم يحاولوا السيطرة على مستمعيھم من خ.ل . واعطوا المستمعين ان يتجاوبوا مع الحق عن الحق فقط
  . عليھا الكي يزيدوا عدد اتباعھم وبالتالي يزيدوا من شھرتھم ونسبة الھدايا التي قد يحصلو, تملق او كذب

  
وعود , بعضھم تكلم عن انجيل الرخاء, اُتھموا بمثل ھذه ا تھامات" ن وروحي ادةق" قد نجد في ايامنا 

ن استغلوا مركزھم واخر. لكن   يوجد اساس لھذه التعاليم في الكتاب المقدس, فورية لكل من يؤمن ةبوفر
العطايا المقدمة لخدمتھم ليعيشوا حياة ن استغلوا وواخر, وسلطانھم للتحرش الجنسي بالنساء وا و د

  . الرخاء والتبذير
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  : يضع بولس الد ئل التي على الشخص الذي يخدم الرب ان يتبعھا  ةلكن في ھذه الفقر

    تضف اليھا او تغيرھا , م رسالة 6 فقطعلّ  •
    نفسك او اناس اخرين , اعمل لترضي 6 •
  ةمنقاداً بالجشع وعدم الطھار ن  تك •
  ءتكذب او تخفي اي شي, تتملق, تحتال   •
  
  حب مضحي - 9 -ب6:  2تسالونيكي  1
  

" مع اننا قادرون ان نكون في وقار كرسل المسيح: "يستھدف ا ن بولس مواضيع الدعم المادي
: 3انظر مرقس . (ليبشروا ھمرسالكان ھدفه ا ول ھو ا, يسوع الرسل عّينعندما  .)ب6: 2تسالونيكي 1(

ل فسير مفصّ تيطور بولس , 14 -4: 9كورنثوس  1في . ن لُيدعموا من الكنيسةيسل مؤھلكان الر, )14
  ".لرب ان الذين ينادون با نجيل من ا نجيل يعيشوناكذا ايضاً امر ھ"ملخصاً , لھذا المبدأ

  
 لم يطالب بولس ورفاقه حقھم بالدعم المادي, ن الجددوسبب حبھم الكبير واھتمامھم بھؤ ء المؤمنبلكن 

  ) 9: 2تسلونيكي  1" (عاملون لي.ً ونھاراً كي   نثقل على احد منكم"فقد كانوا , بد ً من ذلك, ھممن
  

يخبرنا ان مھنته كانت  3 -1: 18في اعمال , الذي لم يحتاج يوماً الى العملس رج.ً غنياً لم يكن بول
وكانا , م اكي. وبريسكي.عاش وعمل مع زوج يھودي اسمھ, عندما سافر الى كورنثوس. صناعة الخيام
  .صانعو خيام

  
 1" (كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة او دھا"اظھر الرسل محبتھم  ھل تسالونيكي بأنھم 

, انا انتھيت من ا عتناء بك : "سنصدم لو سمعنا اماً تقول لطفل ابن خمس سنوات , )7: 2تسالونيكي 
نحن نستخف با ھل الذين يتجاھلون او دھم و  يعتنوا , "منيعليك ان تخرج وتعمل لتربح المال و تدع

  .ونأخذ ا و د من بيوتھم , بھم
  

ھل . نخدمھملھؤ ء الذين دعاھم 6 ل ظھر محبتنا المضحيةعينا لنكون كرماء ونُ قد دُ , نحن مثل الت.ميذ
ك؟ ان كنت قادراً ان تشارك تريد ان تقدم وقتك وطاقتك للناس الذين يريدون ان يروا 6 يعمل في حيات

وسيحكموا , حديثك اليومي, توجھاتك ,الناس حولك ي.حظون تصرفاتك, ام  بشكل شفھي ا نجيل معھم 
ولكن شكراً q الذي يقودنا في ", يكتب بولس 15 -14:  2كورنثوس  2في , ويقّيموا التزامك للمسيح

 ننا رائحة المسيح الذكية q . ه في كل مكانموكب نصرته في المسيح كل حين ويظھر بنا رائحة معرفت
  ".في الذين يخلصون وفي الذين يھلكون 

  ھي الرائحة التي تنشرھا حياتك للذين حولك؟ ما 
  
  سلوك بD لوم  -12 -10: 2تسلونيكي  1
 

 1( "نونانتم شھود و6 كيف بطھارة وببر وب. لوم كنا بينكم انتم المؤم: "رائعاً  اً يقدم بولس ادعاءھنا 
لكن , وكأن بولس يتفاخر كم انه ھو ورفاقه رائعين,  ول وھلة قد يبدو ھذا انانياً  .)10: 2تسالونيكي 

  .بأتكاله على نعمة 6فقط انما , بار وب. لوم في ذاته, بولس وّضح في فقرات عديدة انه ليس قدوس
 
  



29 

 

ھذا ". د لھدف واحدعَ مُ , منفصل"تعني " مقدس", في الكتاب المقدس, دعونا ننظر الى ھذه الكلمات الث.ثة
فبھذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة : "يقول الكتاب. يشير الى ص.حنا في عيني 6

عندما صرنا بحسب , نحن لم نجعل انفسنا مقدسين, 6 صنع ھذا من اجلنا .)10: 10عبرانيين " (واحدة
تسالونيكي ليعرفوا انه ھو ورفاقه يعيشون حياتھم بحسب خطة 6  يدعو اھلبولس , تخطيط 6 وقصده

  .وقصده 
  

يقول راي ستيدمان عن ادعاء بولس بالبر انه , وھو يعود الى ص.حنا في نظر ا خرين, "البر", ثانياً 
 في كورنثوس كتب انه اذا كان, قاوم ا مور التي يمكن اساءة فھمھا او تميل الى الض.ل, حّسن سلوكه"
كان باراً في سلوكه , )13: 8كورنثوس  1" (فأنه لن يلمس اي منھا, ربه للخمر او اكله للّحم يسئ  حدشُ 

  .ا جتماعي 
  

حاول , لكنھا ب. لوم, لم يقل انھا كانت ب. خطّية او كاملة, "ب. لوم"يقول بولس ان حياتھم كانت , اخيراً 
  . ليھم اللوم بولس ورفاقه ان يعيشوا حياتھم بطريقة   تجلب ع

  
كان . م من خ.ل القدوة كما من خ.ل الكلمةفي كل ما صنع حاول ان يعلّ , احب بولس اھل تسالونيكي

q كما تعلمون كيف كنا نعظ كل واحد : " وشجعھم ان يعملوا نفس الشئ , يحاول ان يعيش حياة مرضّية
iمنكم كاi و ده ونشجعكمب ,q 1" ( الذي دعاكم الى ملكوته ومجده  وُنشھدكم لكي تسلكوا كما يحق 

  ) 12 -11: 2تسالونيكي 
  

كيف , ربما ابن او حفيد او صديق او جار لك, ؟ فكر بمؤمنين جدد تعرفھم"تليق باq " حياة  انت تعيش ھل
تعزيھم وتحثھم في حياتھم الروحية؟ صّل واسأل 6 ان يمنحك حكمته والفرصة لتخدم , يمكن ان تشجعھم

 . ددمؤمنين ج
  
 ضطھادا� – 16 -13: 2تسالونيكي  1
  

 نلكن الذي, بالرغم من انھم سمعوھا من بشر. سمع اھل تسالونيكي كلمة 6 من بولس ورفاقه المرسلين
عن  ه6 منحنا الكتاب المقدس بأكلم. ةالصادق لقد قبلوھا ككلمة 6. امنوا بھا عرفوا انھا اكثر من ذلك

بل تكلم , انسانة قط بمشيئ ة نه لم تأت نبو"  21: 1بطرس  2نقرأ في  .شرطريق  التكلم من خ.ل ب
كل الكتاب ھو موحى به "يؤكد  16: 3 اوسثتيمو 2في , "الروح القدس اناس 6 القديسون مسوقين من

 ".من 6
 

 حرشي). 13: 2 اتسالونيكي"(المؤمنينالتي تعمل ايضاً فيكم انتم " يقول بولس , كلمة 6 ھي اداة عظيمة
مجرد حفظھا او قبلوھا فكرياً   تغير . كلمة 6 الحقيقيه تغير الناس دائما وتجعلھم مختلفين"راي ستيدمان 

 اً الكلمة ستعمل منھم اشخاص, فأنھم سيتغيرون بشكل دائم, لكن ان ابتدأ الناس بالعمل بھا واطاعتھا. احد
 1و 18: 1يعقوب , 17: 10 روميةانظر ( ةة مخلصفي الكتاب المقدس كلمة 6 توصف كقو". اخرين

, )12: 4انظر عبرانيين (ووسيلة امتحان ) 17: 6انظر افسس (وايضاً س.ح دفاع , ) 23: 1بطرس 
  ).17: 17ويوحنا  9: 119 انظر مزمور( للحياة ةومطھرّ 

  
 اليھودفعل كما  .ذلك حظوا غير المؤمنين , اھل تسالونيكي بكلمة 6 وابتدأت تغير حياتھم منآعندما 

وقد حرض , ھناك كنيسةابتدأ الغير مؤمنين في تسالونيكي باضطھاد ال ,الغير مؤمنين في كنائس اليھوديه
  ).9 -5: 17انظر اعمال (في تسالونيكي  كنيسةاليھود الغير مؤمنين ا مم الغير مؤمنين باضطھاد ال
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الذين قتلوا الرب يسوع وانبياءھم " ,ھود الغير مؤمنينمن قبل الي ةاشار بولس الى العداء الحالي على الكنيس
في .  لمقاومتھم لخطة 6 خ.ل التاريخ ھي مجرد مث. اخراً , )15: 2تسالونيكي  1" (ھدونا نحنضطوا

اً ايماناً وقوة كان يصنع عجائب وايات وءاما استفانوس فكان ممل", نقرأ عن استفانوس, سفر اعمال الرسل
قدم  ,لُيحاكم حسب شھود زورعندما احضر استفانوس امام السنھدرين ). 8: 6اعمال (" في الشعب ةعظيم

اي ا نبياء لم يضطھدوه "ذكر تاريخ اسرائيل واشار الى . ُتظھر الحق لكل الحاضرين ةمدھش ھناك عظة
كل غير يخبرنا الكتاب المقدس ان ). 52: 7اعمال " (اباؤكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار

: 2تسالونيكي  1" (يتمموا خطاياھم كل حين"الذين سيستمروا في مقاومة 6   -يھود ام امم  –مؤمنين ال
  .يجلبون غضب 6 على انفسھم, )16
  
  ةزيارة بولس المرتقب – 20 -17: 2 تسالونيكي 1
  

ن ايھا ا خوة فاذ واما نح", ھو يقول. مرة اخرى نرى حب بولس ل.خوة وا خوات في كنيسة تسالونيكي
تسالونيكي  1" (اجتھدنا اكثر باشتھاء كثير ان نرى وجوھكم"ويتابع " بالوجه   بالقلب ةفقدناكم زمان ساع

تطيع ان ينتقل الى مھمة يسيتم الخ.ص وعندما , مجرد نفوس بحاجه للخ.صلم ينظر اليھم ) 17: 2
واشتاق ان يكون معھم  –يق وبدون شروط بشكل عم –بولس احبھم كما يحب ا ھل او دھم ,  . اخرى

  .مرة اخرى
  

؟ "وانما عاقنا الشيطان. نلذلك اردنا ان نأتي اليكم انا بولس مرة ومرتي", 18ھل يفاجئك ان تقرأ العدد 
كيف  –فأنه من السھل علينا ان نعتقد انه سيتغلب على اي عائق , بأعتبارنا ان بولس ھو رجل 6 العظيم

6 , نعم. يجب ان ندرك ان بولس ھو انسان عادي مثلك ومثلي, ن يعيقه؟ مرة اخرىتطيع الشيطان ايس
  . لكنه ما زال يواجه المعوقات التي تواجه كل مؤمن, استخدمه بقوة

  
لكتاب الوحيد الذي يشرح لنا الكتاب المقدس ھو ا", الشيطان ةيقدم لنا راي ستدمان ھذه ا ستناره عن مقاوم

في ھذه الحياة؟ ما الذي نواجھه؟  يخبرنا يسوع انه  ةلماذا نكافح بھذه الطريق. طانعن مقاومة وحقد الشي
الفكر . انه يخدع وانه يقتل, قال الرب, )44: 8انظر يوحنا " (ھو كذاب وقاتل. "الذي نواجھه ھو الشيطان

ي نواجھھا في الت ةالخاطئ ةوالفلسف, الخداع الواسع النطاق, الشيطاني  ھو المسؤول عن العنف ا جرامي
بل مع الرؤساء مع الس.طين مع و ة العالم , ان مصارعتنا ليست مع لحم ودم"سه يخبرنا بولس بنف. ايامنا

, ان مشكلتك ھي ليست الناس اي كتاب اخر يخبرك يوجد   .)12: 6انظر افسس " (على ظلمة ھذا الدھر
  ".التي تسود في العالم ةانما قوات الشر الروحي

  
 نه من ھو رجاؤنا " :له ولرفاقه مكانة مؤمني تسالونيكيالمجيدة عن  ةوضح بولس الحقيقي, اخيرا ً 

." ام لستم انتم ايضا ً امام ربنا يسوع المسيح في مجيئه  نكم انتم مجدنا وفرحنا, وفرحنا واكليل افتخارنا
مسيح مع برھان الى وقوفه في محضر يسوع ال, تطلع بولس الى ا مام).  20 – 19: 2تسالونيكي  1(

 –انھم خلصوا بالنعمة وقبلوا بركات 6  –ھو لم يفرح فقط  جل المؤمنين الجدد . لدعوة 6 ةخدمته ا مين
ايھا العبد الصالح وا مين كنت اميناً في القليل فاقيمك على  نعماً ": تطلع الى سماع يسوع يقول له هلكن

  ).21: 25متى " (الكثير ادخل الى فرح سيدك
  
ت اثرّ  كل شخص  .فرح الذي به سوف تتھلل في محضر يسوع عند مجيئه؟الو, ل تتطلع الى رجاء كھذاھ

سيكون مجدك وفرحك عند وقوفك امام  –او حصادھا  ريھا,ان كان في زرع البذار -عليه من اجل يسوع 
لنقوم  ةشجاعومن ثم يعطينا حكمة و, باسمهلنطلب من الرب ان يعطينا كل يوم فرص لنشھد ونخدم . الرب

  . انه سيقوم بھا. بما يرغب بكل موقف
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  :ةالدراسي ةا�سئل
  

  :قبل ان تبدأ دراستك ھذا ا سبوع
 .صل واطلب من 6 ان يتكلم اليك من خ.ل روحه القدوس -
 .استخدم فقط الكتاب المقدس من اجل اجوبتك -
 .التي استخدمتھااكتب اجوبتك وا يات  -
 .ھي ل.شخاص الذين عندھم وقت ويريدون ان يحلوھا لتحديااسئلة  -
 .ممكن مشاركتھا مع ا خرين فقط اذا رغبت في ذلك ةشخصياسئله  -

  
  2تسالونيكي  1اقرأ التعليق عن : �ولاليوم ا

  
او من تعليق المعلم؟   2تسالونيكي  1التي وجدتھا في التعليق على  ةمما ھي ا فكار الجديدة والقي .1

 طبيق الشخصي الذي ترغب في تطبيقه على حياتك؟ما ھو الت
  

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

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

, ضعھا على لوحة م.حظاتك, احملھا معك, في الدرس لتحفظھا ھذا ا سبوع؟ اكتبھا ةابحث عن اي .2
 .والشاھد  يةابذل جھداً لتحفظ ا ..الخ, ةفي السيار ةعلى المنضدة ا مامي

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

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

  
  2 -1ركزعلى ا�عداد , 3تسالونيكي  1رأ اق: اليوم الثاني
  

 )1: 3تسالونيكي  1(اين كان بولس حين شعر بقلق على مؤمني تسالونيكي؟  .1
  

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

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

يقترح ان بولس كان وحيداً منذ ترك تسالونيكي الى ان انضم اليه  5: 18حتى  14: 17اعمال  -أ .2
ان بولس كان وحده في  حدثكيف  15 -13: 17اقرأ اعمال . وسثاوس في كورنثسي. وتيمو

 اثينا؟
  

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

--------------------------------- ----------------------------------------------------------  
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  )16: 17اعمال (ب له الماُ شديداُ؟ وسبّ , ما ھو الوضع الذي وجده بولس في اثينا -ب
  

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

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

ما الذي , رغم ذلك كان بولس منزعج من ا وثان في اثينا, اوس قابل بولس في اثيناثيبدو ان تيمو .3
 )2: 3تسالونيكي  1(لقلقه على كنيسة تسالونيكي؟  ةتيجقام به ن

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

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

ھل ستقبل ان تبقى وحيداً لو ان 6 دعا احد اعضاء عائلتك او شخص قريب منك الى : شخصي -أ .4
 في بلدك؟ ةبعيد ةنطقفي م ةاو الى خدم, ةبعيد ةارسالي

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

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

 
  خدام؟الويصلوا للمرسلين او , يدعموا, لمسيحين ان يرسلواا 15- 13: 10 ةكيف تشجع رومي-ب
  

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

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

 )ب2: 3تسالونيكي  1( اوس الى تسالونيكي؟ ثماذا كان قصد بولس من ارسال تيمو -أ .5
  

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

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 اننا نستطيع ان نفعل نفس الشيء للمسيحين شركائنا في ھذه ةكيف تقترح ا يات التالي: تحدي -ب

  ا يام؟ 
 

------------------------------------------------------------------------------ 2: 6 ةغ.طي
 -------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- --------------------------  
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---------------------------------------------------------------------------- 16: 3كولوسي 

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

 
--------------------------------------------------------------------  25 - 24: 10عبرانيين 

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

 
ثم , اي من ھذه ا يات تشجعك لتقوم بنفس العمل لتساعد شخص اخر؟ اكتب افكارك ھنا: شخصي .6

 .نفذھا بحسب قيادة الروح القدس
  

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

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

كيف ينكر بولس ھذا في . ھم تثبت ان انجيلھم زائفم آتسالونيكي ان في اعداء المؤمنين  رحقتقد ي .1
 ؟3: 3تسالونيكي  1
  

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

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

 )4: 3تسالونيكي  1(ن ا ضطھاد؟ مكيين يتسالونالر بولس حذّ  كيف .2
  

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

 
 هما الذي يقول. ا ولى ةلتبشيريوقت بولس منذ رحلته اد حيث يعدّ ,  22 -19: 14اقرأ اعمال  .3

 بولس ليشجع الت.ميذ ليكونوا امناء  يمانھم رغم ا ضطھاد؟
  

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

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
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ما الذي تقوله , كانت ھناك نبوات عن اضطھاد المؤمنين, في عدة اماكن في الكتاب المقدس: تحدي .4

 عن التألم  جل المسيح؟ ةا يات التالي
 

---------------------------------------------------------------------- ---- 12- 10: 5متى 
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 

-----------------------------------------------------------------------  21 -18: 15يوحنا 
 -------------------------------------------------------------------------------------------

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

----------------------------------------------------------------------------  33: 16يوحنا 
 -------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ -------------------------------  
  
------------------------------------------------------------------------ 12: 3اوس ثتيمو 2

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

 
المسيح؟ ھل واجھت تجارب او اضطھادات بسبب ايمانك بالرب يسوع , ان كنت مؤمناً : شخصي .5

مواجھة ايمانك؟ كيف تساعدك ا يات التي قرأتھا اليوم على شكك في ب لك ھذا ان تھل سبّ 
 ؟ةلتجارب عتيدھيئ تان تو ةتجاربك الحالي

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

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

  
  6 -5ركز على ا�عداد , 3تسالونيكي  1راجع : اليوم الرابع
  

 ؟5: 3تسالونيكي  1ما الذي يخشاه بولس في  .1
  

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

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
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حتى يسوع واجه تلك التجارب اثناء وجوده على  ,كل مؤمن سيواجه تجارب من ابليس: تحدي .2
 لتجارب؟ب يسوع على كل واحدة من اكيف تغلّ . 11-1: 4اقرأ متى . ا رض

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

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

 بدراستك ھذه انت تضيف الى مستودع. اعتمد يسوع على كلمة 6 ليتغلب على التجارب: شخصي .3
ة ھل تحفظ اي. يس حين يھاجم ايمانكجديدة لتستخدم ضد ابل ةبك اسلح ةالخاص ةا سلحة الروحي

كلمة 6 في قلبك ستقويك  يءبتخ حينھل تريد ان تحاول؟ , حتى ا نكل اسبوع؟ ان لم تفعل ھذا 
 .على التجارب

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

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

 ؟ةالمؤمن من التجرب يحميا خر الذي ما الشيء  41: 26اقرأ متى  .4
  

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

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

 ما ھو الوعد الذي يريحنا حين نواجه التجارب؟ 13: 10وس ثكورن 1اقرأ  .5
  

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

 
 )6: 3تسالونيكي  1(اوس بولس؟ ثكيف اراح تقرير تيمو .6

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

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

 01 -7ركز على ا�عداد , 3راجع تسالونيكي : اليوم الخامس
  
 الشغوف نحو او ده الروحيين؟ بولس اھتمام 8-7: 3تسالونيكي  1كيف يظھر  .1

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

-- -----------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 )ب 8: 3تسالونيكي 1( ن في تسالونيكي؟ وما ا مر الذي تاق بولس ان يفعله المؤمن .2
  

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

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

, واطلب من 6 ان يجعلك مؤمناً مفكراً  العميق  ي شخص؟ صلp  شغفھذا العندك ھل : شخصي .3
 جلھم  وصلp , ھتم بھمن تا6 عليھا اسماء اشخاص تريد ان يعطيك  ةاكتب  ئح. ومھتماً , مصلياً 
 .يومياً 

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

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

 
سمع حين  ذا فعل بولسما, سبب العمل الجيد الذي قام بهفه بعلى كتنفسه بد  من ان يربت بولس  .4

 )9: 3تسالونيكي  1(اوس؟ ثتقرير تيمو
  

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

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

 ؟10: 3تسالونيكي  1تكمن في كلمات بولس في  ةمھتم, ةمثابر ةلص. لما ھو المث .5
  

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

 
ھل غالبا ؟ ةوقتاً يوميا للص.عندك؟ ھل ترغب ان تخصص  ةھل ھذا تحدي لحياة الص.: شخصي .6

 6 بھم وبظروفھم؟ ما تصلي  شخاص يذكرك
  

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

---- --------------------------------------------------------------------------------------- 
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 13 -11ركز على ا�عداد , 3راجع تسالونيكي : اليوم السادس
  
: 3تسالونيكي  1(ا ول؟  بهُ ما ھو طَل . لكنيسة تسالونيكي في رسالتها ن  بولس في الواقع يصلي .1

11( 
  

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

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

 )12: 3تسالونيكي  1(ما ھو طلب بولس الثاني؟  .2
  

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

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

ان  يمكنناكيف . حب ا خرينعلى لكننا   نستطيع ان نجبر انفسنا , ھي خوذة المؤمنين ةالمحب -أ .3
 22: 5 غ.طيةنحب؟ اقرأ 

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

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

 
لتقودك  ةالطبيعي قُدراتكعلى  ن تحب شخصاً معيناً؟ ھل تعتمدبأ ةھل وجدت صعوب: شخصي -ب

 ان يغير قلوبنا لكن يمكن ان نسأل 6, انحب شخصاً م  ن تحبھم؟ من المستحيل ان نجعل انفسنا
اتريد ان تطلب من 6 ان يغير قلبك ويعطيك ). 5:5 روميةانظر (لذلك الشخص  ةليعطينا محب –
  .لھذا الشخص؟ اتريد ان تصلي من اجل ذلك ا ن ةحبم
  

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

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

 )13: 3تسالونيكي  1( جل تسالونيكي؟  ةبولس ا خير ةطلب يما ھ -أ .4
  

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

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
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  بولس؟ ةص.الطلبات في ف ُتظھر كلمات يسوع سبب كي 26: 9اقرأ لوقا  -ب
  

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

  
لم   , ياتك بعدالمسيح الثاني؟ ان لم تقبل يسوع كمخلص ورب لح ھل انت جاھز لمجيء: شخصي .5

. . لوم ومقدسشارك بولس في ص.ته ان يقوي 6 قلبك ويحفظك ب, ا ن؟ ان كنت مؤمن تصلّ 
 .عند عودة يسوع 6تقف في محضرحاضر ومستعد ان 

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

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

 
 .وشاھدھا واحملھا معك ا يةاكتب . التي حفظتھا ھذا ا سبوع ةراجع ا ي .6

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

 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------  
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  4الدرس  -تسالونيكي ا�ولى
  
   ةمقدم – 3تسالونيكي  1
  

الرب باركھم . عندما كان بولس ورفاقه المرسلين في زيارة تسالونيكي, كما تعلمنا في الدرس ا ول
 فأقتنع قوم منھم وانحازوا الى بولس وسي. ومن اليونانيين المتعبدين جمھور: " جمھور كبير من المؤمنينب

, غار اليھود الذين لم يقبلوا رسالة بولس). 4: 17اعمال ." (كبير ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل
, لم يتمكن الحشد من العثور على بولس وسي.. ةفجمعوا بعض الرعاع واثاروا الغوغاء والشغب في المدين

 ةان ھؤ ء الذين فتنوا المسكون:"قائلين ةاخذوھم امام حكام المدينلكنھم حملوا بعض المؤمنين الجدد و
عملون ضد احكام قيصر قائلين انه يوجد ملك يوھؤ ء كلھم , وقد قبلھم ياسون. حضروا الى ھھنا ايضا

  )7 -6: 17اعمال " (اخر يسوع
  

مي.ً  50مدينه تبعد , بيرية بولس وسي. الى -المؤمنون في تسالونيكي - ارسل ا خوة, ةفي نفس تلك الليل
لكن لما اكتشف اليھود من تسالونيكي ان بولس كان يعلم كلمة 6 في , الجنوب الغربي لىا –)كم 75(

 ةين الى الساحل ورافقوه في السفينتخلص بولس من مؤامرتھم واخذه اخوته المؤمن. ھناك ىلحقوه ال ةبيري
ليه في اثينا باسرع اوس بان ينضموا اثمع تعليمات الى سي. وتيمو بيرية ارسل بولس رفاقه الى. الى اثينا

  .وقت ممكن
  

وربما ارسل سي. الى , اوس الى تسالونيكي مرة اخرىثارسل تيمو, بعد ان انضم رفاق بولس اليه في اثينا
بعد . وسثذھب الى كورن و حقاً , من الزمن فترةبينما بقي ھو وحده في اثينا ل ,مكدونيةاخرى في  ةمنطق

ان يخبره كيف يتدبر اھل اوس ثوس واستطاع تيموثولس في كورنقة بعاد لمراف امنھمبضعة اسابيع ك.ً 
بل  ,بالرغم من ا ضطھاد والنكران كانوا صامدين,   بد ان بولس فرح بسماع ھذه ا خبار, تسالونيكي

حملھا  كان بولس يكاد يطير فرحاً بسبب ا خبار السارة التي! ايضا كانوا يشاركون ايمانھم مع ا خرين
مشاكل , ةيعالج ايضاً مشاكلھم العمل .ليحي ويشجع ھؤ ء المؤمنين الجدد ة كتب رسالاوس وحا ً ثتيمو

  .لكل المؤمنين في كل ا جيال متشابھة
  
  اھتمام بولس  – 2-1: 3تسالونيكي  1
 

كان قلقاً بشأن رفاھية المؤمنين . في تسالونيكي ستواجه اضطھاد فعلي ةالحديث ةعرف بولس ان الكنيس
بسبب رحيله المفاجىء الذي  ةكان قلقاً خاص. د ضد ھذه التجاربان كان ايمانھم سيصم الجدد وتساءل
يتمكن من  مومع ذلك ل. لتأسيس جماعة المسيحيين الجدد ةاعتبرھا م.ئمكل التعاليم التي  ممنعه من منحھ

  .  ن ھذا سيسبب اضطھاد اكبر للمؤمنين الجدد, العودة فورا الى تسالونيكي
  

لكنه قلق بشدة على المؤمنين في ). 16: 17انظر اعمال ( جدافي اثينا ازعجت بولس  ةوحيا جواء الر
نجد انه ٌيعبر عن عاطفته في ا عداد ا ولى من , تسالونيكي مما ادى ان يبقى وحده في اثينا ليعلم ويعظ

س اخانا وخادم 6 اوثفأرسلنا تيمو. في اثينا وحدنااستحسنا ان نترك لذلك اذ لم نحتمل ايضاً " صحاح ا
يستخدم بولس , 2-1: 3تسالونيكي  1( "والعامل معنا في انجيل المسيح حتى يثبتكم ويعظكم  جل ايمانكم

  ).في ك.مه صيغة الجمع ليعبر عن نفسه لوحده
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, معلم, ھذا يجب ان يكون ھدف كل اھل! فقط بل ايضاً ليساعدھا ةاوس ليفحص الكنيسثتيمولم ُيرسل 
يجب ان نريھم الطريق للخروج , يجب ا  ننتقد وندين ا خرين على سقطاتھم بل بالحري. وصديق ,واعظ

نتقاد او الشخص المكافح يجب ان   يكون بدافع ا  ئنحو الخاط يتوجه المسيح. من سقطاتھم واخطائھم
  .ةبالمساعد ةبل بدافع الرغب, ةوا دان

  
تميل , ةالغربي ةالحضار. ان يشددوا ويشجعوا بعضھم البعضعلى المؤمنين اليوم  ةانه  متياز ومسؤولي

في شؤون خل دونحن ايضا   نريد ان نت, حياتنان في و  نرغب ان يتدخل ا خر ةعاد. الى ا نعزال
 ةوانتم بكل حكم" ,)2: 6 غ.طية" (احملوا بعضكم اثقال بعض"لكن الكتاب المقدس يرشدنا . ا خرين

 ةلن.حظ بعضنا بعضاً للتحريض على المحب" و) 16: 3كولوسي " (ضاً معلمون ومنذرون بعضكم بع
من ستسمحوا 6 يثقل على قلوبكم ان تشددوا وتشجعوا من؟ ول). 24: 10عبرانيين " (ةوا عمال الحسن

  كم ويشجعكم في مسيرتكم مع الرب؟با قتراب منكم ليشددُ 
  
  اضطھاد – 8 -3: 3تسالونيكي  1
 

معاناة  منلھم حذرھم  ىا ولفي زيارته ,  تباعه المسيحيين ةالروحي ةعلى الحال كان بولس مشغول البال
 هِ تكتب في رسال. بشكل دائم انه يتوقع تجارب واضطھاد على المؤمنين لمَ بولس عَ , ةفي الحقيق. ا ضطھاد
: 3وس اثتيمو 2" (في المسيح يسوع يضطھدونوجميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى ", اوسثالى تيمو

ان كان العالم يبغضكم فاعلموا انه قد ابغضني "اتباعه من نفس ا مر حذر يسوع ايضا ). 12
وان , ان كانوا قد اظھدوني فسيضطھدونكم. ليس عبد اعظم من سيده, اذكروا الك.م الذي قلته لكم...قبلكم

  ).20, 18: 15يوحنا ." (كانوا قد حفظوا ك.مي فسيحفظون ك.مكم
  

ربنا يسوع الى احبنا اذا  ,طبعاً . تكبد الموت على الصليب  جلنا, د بسبب خدمتهھِ طُ ضاو, سوعلقد عانى ي
نستطيع ان نثق ان مخلصنا العظيم , طبعا. ةرنص جله بفرح و ةيجب ان نتحمل نحن كل معانا ,ھذه الدرجه

انك , تك الحاليه؟ تذكرھل تثق بالرب يسوع في معانا! المناسب وقتالقادر ان يحول معاناتنا الى بركه في 
سيحوله لخيرك ويجلب المجد وا حترام  لن يتغافل عن اي امر يحدث في حياتك بل6 , اذا كنت مسيحياً 

  !ثق به,  سمه
  

قال في , واغراءاتهمكر ابليس  عرفھو , كيف تدبر اھل تسالونيكي في غيابه رفليعكان بولس متلھفا 
اً ارسلت لكي اعرف ايمانكم لعل المجرب يكون قد جربكم فيصير من اجل ھذا اذ لم احتمل ايض", رسالته

 8: 5بطرس  1يخبرنا الكتاب المقدس ان ابليس يھاجم المؤمنين في ). 5: 3تسالونيكي  1" (تعبنا باط.
  ".اصحوا واسھروا  ن ابليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمساً من يبتلعه ھو: "نقرأ

  
 حظ ان يسوع في كل ). 11 -1: 4 انظر متى(جوده على ا رض من ابليس خ.ل و برّ جُ حتى يسوع 

:  6افسس" (بسيف الروح الذي ھو كلمة 6"لقد حارب يسوع ابليس ..." مكتوب"اجاب ابليس  ةتجرب
كلمة 6 في  عندما تحفظھل يشجعك ھذا لتجدد جھودك في دراسة وحفظ ايات الكتاب المقدس؟ ). 17
 .ضد ھجومات ابليس التي   مفر منھا ةيانت تبني قوتك الروح, قلبك

 
ھا ھنا وعد يمكن ان نرتاح . قد يجلبھا ابليس ةلكن قوة 6 اعظم من اي تجرب, المؤمنينابليس يھاجم , نعم
بل سيجعل مع , ن الذي   يدعكم تجربون فوق ما تستطيعونيولكن 6 ام. ةا  بشري ةلم تصبكم تجرب: "به

فعلينا ان نخضع q او ً ومن ثم ). 13: 10كورنتوس 1" ( تستطيعوا ان تحتملواايضا المنفذ ل ةالتجرب
  ).7: 4يعقوب " (قاوموا ابليس فيھرب منكم, فأخضعوا q" نقاوم ابليس فيھرب منا 
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لقد . اھل تسالونيكي ةعن ايمان ومحب ةوس ا خبار الجيداثعندما احضر تيمو ةح بال بولس بشدلقد ارتا
ا ن نعيش ان ثبتم انتم  ننا "بولس كتب , في الواقع.  ن يروا بولس كما ھو اھتم بأن يراھم كانوا مھتمين

شريك , احفادك, ربما  حد او دك –ة ھل تھتم باي شخص بھذه الطريق). 8: 3تسالونيكي  1" (في الرب
! مع الرب حياتك او الى قريب او صديق لك؟ اي فرح غامر ستشعر به اذا عرفت ان ھذا الشخص يسير

  .ھكذا شعر بولس
  
    ةھام ةصD – 13 -9: 3تسالونيكي  1
  

 جل الفرح الذي جلبه . اخبر بولس اھل تسالونيكي انه ھو ورفاقه كانوا شاكرين 6  جلھم ةفي البداي
, طالبين لي.ً ونھاراً اوفر طلب ان نرى وجوھكم ونكمل نقائص ايمانكم"ثم تابع . ايمان ومحبة المؤمنين

  )11 -10: 3تسالونيكي  1. (" نفسه ابونا وربنا يسوع المسيح يھدي طريقنا اليكمو6
  

لكنه كان يصلي  جلھم بشكل . مع اھل تسالونيكي بشكل شخصيتواجد رغم ان بولس لم يتمكن من ان ي
ح س." مكونات ب ةقائم نجد في رسالة بولس  ھل افسس. ةھي احد اسلحتنا الروحي ةالص.. يدائم وجدّ 

ة طلبو ةمصلين بكل ص.: "ةا كثر اھمي لمكونوانھى با. مكائد ابليس ةالذي به يمكننا مقاوم"  الكامل6
  ).18: 6افسس " ( جل جميع القديسين ةوطلب ةكل وقت في الروح وساھرين لھذا بعينه بكل مواظب

  
ض وللجميع كما نحن ايضاً بعضكم لبع ةوالرب ينميكم ويزيدكم في المحب: "ثم صلى بولس  ھل تسالونيكي

محبتھم ويزيدوا نموا اھل تسالونيكي ان يُ  ةيرشد ببساط حظ ان بولس لم ). 12: 3تسالونيكي  1" (لكم
ھي ثمر الروح القدس العامل فينا  ةالمحب, ةغير قادرين على صناعة محبتنا بقوتنا الشخصي  ننا. بانفسھم

لن ھذا  ,يصعب محبتهُ  اً ان نحب شخصدنا الشخصي نحاول بمجھو  يھم كم ). 22: 5 غ.طيةانظر (
كما احببتكم انا , انا اعطيكم ان تحبوا بعضكم بعضاً  ةجديد ةوصي"ان نطيع امر يسوع ا  اذا قررنا , يحدث

  . ةسيجلب ھذه المحب, الروح القدس العامل فيناثم نتكل على , )34: 13يوحنا " (تحبون انتم بعضكم بعضاً 
  

امام 6 ابينا في مجيء  ةلكي يثبت قلوبكم ب. لوم في القداس" ھل تسالونيكي كانت  ةص.ة بولس ا خير
يقوم بولس , في وسط ا ضطھاد والمعاناة). 13: 3تسالونيكي  1" (ربنا يسوع المسيح مع جميع قدسيه

في مجده  يوم مجيء يسوع المسيح -عندما نصير كاملين وب. لوم, بتركيز ا ضواء على ذلك اليوم الرائع
  .ونصرته

  
 ةوجعلت حياتك مرضي, ھل وضعت ايمانك في يسوع المسيح؟ ھل سمحت له ان يكون رباَ على حياتك

" ة ن 6 ھو العامل فيكم ان تريدوا وان تعملوا من اجل المسر" انه يريد ان يحدث ھذا لكل مسيحيامامه؟ 
  س؟ھل ستسمح q ان يعمل فيك بقوة الروح القد, )13: 2فيلبي (
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  اسئلة دراسية 
  

  :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 حلھابربھي ل.شخاص الذين عندھم وقت و للتحدياسئله  -
   خرين فقط اذا رغبتم في ذلكممكن مشاركتھا مع ا ةالشخصيا سئلة  -

  
  3تسالونيكي  1اقراء التعليق عن  اليوم ا�ول
  

او من تعليق المعلم؟   3تسالونيكي  1التي وجدتھا في التعليق على  ةما ھي ا فكار الجديدة والقيم .1
 ما ھو التطبيق الشخصي الذي ترغب في تطبيقه على حياتك؟

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

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

 
, ضعھا على لوحة م.حظاتك, احملھا معك, رس لتحفظھا ھذا ا سبوع؟ اكتبھافي الد ةابحث عن اي .2

 .والشاھد  ةابذل جھداً لتحفظ ا ي..الخ, ةفي السيار ا ماميةعلى المنضدة 
  

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

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

 أ 3-1ركز على ا�عداد , 4تسالونيكي  1اقرأ : اليوم الثاني
  

مه اھل تسالونيكي من بولس ما الذي تعلّ . عند المسيحين ةاليومي ةيتجه بولس ا ن للمشاكل العملي -أ .1
 )أ1: 4تسالونيكي  1(ى؟ خ.ل زيارته ا ول

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

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

 
  )ب1: 4تسالونيكي  1(تبع اھل تسالونيكي تعليمات بولس؟ ھل اّ  -ب
  

---------------------------------------------------------------------------------- ---------
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------  
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  )ج1: 4تسالونيكي  1(ھل كان ھناك مكان للتحسين من اسلوب حياتھم؟  -ج
  

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

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

 )2: 4تسالونيكي  1(لماذا يقول لھم بولس انه يجب ان يتبعوا توصياته؟  .2
  

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

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

 )أ3: 4تسالونيكي  1(6 لجميع المؤمنين؟  ةمشيئھي حسب بولس  ما .3
  

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

 
, تعني ان يجعله مقدساً " تقديس"لكلمه  ةالكلمة اليوناني. ستخدم حسب قصد 6تتقدس ا شياء حين تُ  .4

 ب بالقول اننا صرنا مقدسين؟11: 6وس ثكورن 1كيف يقوم . طاھراً 
  

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

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

 قصدوحسب تصميم  حين يعيش المسيحي ةتظھر قداس, نحن صرنا مقدسين بسبب عمل المسيح .5
 عن ھذا ا مر؟ 14: 12ر عبرانيين كيف يعبّ , 1: 4تسالونيكي  1م عنه بولس في ھذا ما تكل. 6
  

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

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

ما , رت با يمان بيسوع المسيح كمخلص لحياتك؟  ان كان كذلكدست وتبرّ تقّ , يتھل تنقّ : شخصي .6
 ام ترضي نفسك او ا خرين؟, ھو موقفك تجاه حياتك؟ ھل تعيش لترضي 6 في كل ما تصنعه

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

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 8 –ب 3ركز على ا�عداد , 4تسالونيكي  1راجع : اليوم الثالث
  

ن في تسالونيكي يكان على المؤمن. ةمنخفض ةجنسي ةبعكس اليھود كان لليونانيين معايير اخ.قي -أ .1
ما ھي . سب معايير 6 وليس بحسب المعايير في الحضارة التي يعيشون فيھاحان يعيشوا ب

 ؟5 - ب3: 4تسالونيكي  1التعليمات التي يعطيھا بولس في 
  

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

--------------------------------------------------------------------------------- ----------  
  
 ؟ةل.خ.قيات الجنسي ةمعايير 6 بالنسب ةكيف توضح ا يات التالي -ب
  

------------------------------------------------------------------------- 27 - 24: 1 رومية
 ---------------------------------------------------------------------------------------- ---

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
------------------------------------------------------------------------- 2: 7وس ثكورن 1

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

 
ما الذي . وھي   تؤذي احد –بين البالغين ھي امر جيد  ةالجنسي ةيؤمن الكثير من الناس ان الع.ق .2

 ؟ةأ ويعارض ھذه الفكر6: 4تسالونيكي  1يضيفه بولس في 
  
-- -----------------------------------------------------------------------------------------

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

 
 )8-ب6: 4تسالونيكي  1(ولماذا؟  ةما الذي يحدث لھؤ ء الذين يتصرفون بعدم طھار .3

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

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

 
يجب ان يختار اما ان يعيش بحسب , ايامنا نحن في ان كان في ايام بولس او, كل مؤمن: تحدي .4

على التغلب  ةتشجعك ا يات التاليكيف . للسلوك الجنسي ةمعايير العالم او بحسب معايير 6 بالنسب
 قد تواجھك؟ ةعلى كل تجرب

---------------------------------------------------------------------- 13: 10وس ثكورن 1
 -------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------- --------------------------------------------------------------------  
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--------------------------------------------------------------------  21- 20: 13عبرانيين 
 -------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
ھل عانيت في الماضي او تعاني ا ن من صراع جنسي؟ ھل تؤمن ان 6 قادر ان يعينك : شخصي .5

لم , ا الجانبان كان عندك شك بان 6 سيعينك بھذ 24- 17: 9لتعيش بحسب خطته؟ اقرأ مرقس 
 ؟24في عدد ليسوع ا ب  قالھانفس الص.ة التي  لp ص  ت
  

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

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

 10 -9ركز على ا�عداد , 4تسالونيكي  1راجع : اليوم الرابع
  

 )9: 4تسالونيكي  1(المؤمنين في تسالونيكي ان يحبوا بعضھم يعضاً؟  مَ لّ من عَ  .1
  

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

  
 ةترجع الى المحب, " Philadelphia" ةكلمة يوناني ةا خوي ةبولس للمحب ستخدمھاية التي الكلم .2

  ؟ةعلى المسيحين بحسب ا يات التالي ةكيف تنطبق ھذه الكلم. بين ا و د من نفس ا ب ةالمتبادل
  

-------------------------------------------------------------------------------  5: 1افسس 
--------- ----------------------------------------------------------------------------------

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

 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 1اقرأ . يحبوا بعضھم بعضاً م المؤمنين ان يقول بولس ان 6 علّ , 9: 4تسالونيكي  1في  .3

 ؟كل مسيحيمباشر 6 بشكل كيف يعلم 13: 2وس ثكورن
  

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

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

 من 6؟ ةكيف يعطي يسوع ت.ميذه وبالتالي كل المؤمنين نفس الوصي 35 -34: 13اقرأ يوحنا  .4
  

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

 
: 4تسالونيكي  1(؟ ةتھم المسيحيفي محب" ليتقدموا الى ا مام"كيف يتحدى بولس اھل تسالونيكي  .5

10( 
  

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

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

يحث 6 المؤمنين من خ.ل روحه القدوس الساكن فينا ان نحب اخوتنا واخواتنا : شخصي .6
ثم سيساعدنا , وصيتُه انما علينا ان نفعل ھذا اختيارأً   طوعاً لكنه   يجبرنا ان نطيع . المسيحيون

ھل ". اكثر واكثر" ةيحث بولس اھل تسالونيكي ليحبوا ا خولذلك . نحب ا خرين بمحبتهان 
اكثر واكثر؟ ان كان كذلك اخبره وھو  ؤمنينترغب ان تطيع امر 6 بان تحب رفاقك الم

 سيساعدك؟
  

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

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

 12 – 11ركز على ا�عداد , 4تسالونيكي  1راجع : اليوم الخامس
  

 )11: 4تسالونيكي  1(؟ ةلحياتھم اليومي ةمؤمنين بالنسبما ھي التعليمات التي اعطاھا بولس لل .1
  

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

--------------------- ----------------------------------------------------------------------  
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 ؟ةمن ھو الشخص الذي في خطر ان يكون متكاس.ً حسب ا يات التالي: تحدي .2
 
------------------------------------------------------------------- 13- 11: 3تسالونيكي  2

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

 
-----------------------------------------------------------------------  13: 5اوس ثتيمو 1

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

 
 تحقيق  مر 6 لكي تدعم نفسكھل تعتبرھا , ةكيف تشغل وقتك؟ ان كنت تعمل في وظيف: شخصي .3

 استغ.لك ةطريق,  ن تعمل لكي تجني المال ةاو اي شخص يعتمد عليك؟ ان كنت لست بحاج
ام انه , لمجدهلتستخدمه من 6  ةھل تراه كھب –ما ھو موقفك تجاه وقتك . وقتك ما زالت تھم 6ل

 لتعمل به ما يسرك؟ ملكك فقط
  

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

 
 )12: 4تسالونيكي  1(تعليمات بولس؟ بحسب ان عشنا ة نتائج الحيا ذا ستكونما .4

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

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

حسب ا يات , غير المؤمنينكيف ستؤثر حياتنا على . امام الجميع ةحياة المؤمنين مكشوف: تحدي .5
 ؟ةالتالي

--------------------------------------------------------------------------- 12: 2بطرس  1
-------------------- -----------------------------------------------------------------------

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

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

 
اً عن التي تحملھا حياتك ل.شخاص الذين يراقبونك؟ ان كنت غير راضي ةما ھي الرسال: شخصي .6

 .دهتمجّ  ةاطلب من 6 ان يساعدك لتستخدم وقتك وتتصرف بطريق, ةھذه الرسال
  

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

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
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  18 -13ركز على ا�عداد , 4تسالونيكي  1راجع : اليوم السادس
  

قد يكون البعض من اھل تسالونيكي قد اساءوا فھم بولس واعتقدوا ان المؤمنين سيعيشوا الى ان  .1
: ةم.حظ. 13: 4تسالونيكي  1انظر (ا كان رد فعلھم حين مات البعض منھم؟ ماذ. يجيء المسيح

 ").للموت"كتشبيه " يرقد"استخدم بولس 
  

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

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

تساءل اھل تسالونيكي ان كان المؤمنون الراقدون سيشاركوا في مجد اليوم العظيم حين يعود  .2
ھذا قد يكون ولماذا , منين الذين ماتوا سابقاً ماذا قال بولس انه سيحدث في ذلك اليوم للمؤ. المسيح

 )15 – 14: 4تسالونيكي  1(؟ اً ممكن
  

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

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

التي ذكرت ھنا غير  ةالخاص ةالعقيد. لھذا الموضوع ةبالنسب" ةكلمات الرب الخاص"ولس ب ساقتب .3
على . ل شخصيت بين المسيحين بشكلفي ا ناجيل قد تكون اما اعلنت لبولس او انھا انتق ةمدون

ما الذي قاله في . لقد علم يسوع عدة مرات ان الموت الجسدي لن يكون نھاية المؤمنين, اي حال
 ؟ةا يات التالي

------------------------------------------------------------------------------ 16: 3يوحنا 
----------------------------------------------------- --------------------------------------

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

------------------------------------------------------------------------------  54: 6يوحنا 
----------------------------------- --------------------------------------------------------

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

----------------------------------------------------------------------------  26: 11 يوحنا
------------------ -------------------------------------------------------------------------

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

 ؟17 - 16: 4تسالونيكي  1كيف يصف بولس عودة يسوع المسيح في  -أ .4
  

------------------------------ -------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  ؟"المسيا"من سيدرك مجيء المسيح؟ ھل نحتاج ان ننتبه للشائعات حول مجيء : تحدي -ب
  

------------------------------------------------------------------------------  24:30متى 
 -------------------------------------------------------------------------------------------

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

---------------------------------------------------------------------------- 21: 13مرقس 
------------------------------------------------------------------------------------ -------

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------  7: 1رؤيا 
-------------------------------------------------- -----------------------------------------

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

 )18: 4تسالونيكي  1( ماذا تعني عودة المسيح ھذه للمسيحين؟  .5
  

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

 
من تشجعه  جد؟ھل ھناك اي شخص يمكن انكر بعودة المسيح بقوة ومتفماذا تشعر حين : شخصي .6

 التكلم معه عن ھذا الموضوع؟خ.ل 
 

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

------ -------------------------------------------------------------------------------------  
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  5 تسالونيكي الدرس 1
  
  عش لترضي H – 3-1: 4تسالونيكي  1
 

: 5وس ثكورن 2في . ترضي 6 ةين ان يعيشوا في طريقييبدأ بولس ھذا ا صحاح بقوله انه على المسيح
يعيش ا حياء فيما بعد    نفسھم بل للذي كي وھو مات  جل الجميع : " ذلك بھذا الشكليعبر عن  15

اما ان نعيش   -عندنا اختيار. ةجديد ة ن 6 منحنا طبيعة ان نعيش بھذه الطريق نستطيع ".مات  جلھم وقام
 " 9-5: 8 روميةي كما كتب بولس ف – او ان نعيش بحسب الروح القدس ةالقديم ةخاطئبحسب طبيعتنا ال

 ن اھتمام الجسد ھو  .فان الذين ھم حسب الجسد فبما للجسد يھتمون ولكن الذين حسب الروح فبما للروح
اذ ليس ھو خاضعا لناموس 6   ن اھتمام الجسد ھو عداوة qّ  .حياة وس.م موت ولكن اھتمام الروح ھو

واما انتم فلستم في الجسد بل في  ن ان يرضوا 6فالذين ھم في الجسد   يستطيعو  نه ايضا   يستطيع
  "ساكنا فيكم الروح ان كان روح 6

  
 ن ھذه : "تنا ھو التقديساالمصطلح الذي يستخدمه بولس لوصف ھذا التغيير في شكلنا الخارجي وتصرف

تقدس ا نسان ي. تتقدس ا شياء حين تستخدم بحسب قصد 6 ).3: 4تسالونيكي 1" (ھي ارادة 6 قداستكم
  "يجعله طاھراً "للتقديس تعني ان  اليونانيةالكلمه . حين يعيش حسب قصد 6 وخطته

  
لم احب , باً اعندما كنت شابا كان الناس يعتبرون القداسه اكتئ: "عن القداسهيعطي راي ستيدمان تفسير جيد 

كانوا يعبسون على , متشددين وفاترينكانوا , قعوا في سائل للتحنيطنھم نُ أوك نكانوا يبدو, "القديسين"الناس 
كل شخص .  "كمال"تعني التي   wholeness احب الكلمة ا نجليزيه , " كل شيء مسلي او ممتع
اخبار  2, 29: 16اخبار ا يام  1انظر " (جمال القداسه"العھد القديم يتكلم عن . يرغب بان يكون كام.ً 

الشخص بالتصرف بينه وبين  أتظھر حين يبد ةالداخلي ةالجاذبي, )9: 96, 2: 29مزمور , 21: 20ا يام 
  .يجبنفسه كما 

  
 11: 6وس ثكورن 1نقرأ في . حين امن بيسوع المسيح مخلص لحياته, عل مقدساو جُ , كل مؤمن مقدس

الى التمام بعمل  ةيتم انجاز القداس" باسم الرب يسوع وبروح الھنا, بل تبررتم, لكن اغتسلتم بل تقدستم"
 ةھذه حقيق - نحن نتقدس, حا ً حين نؤمن, في عيني 6. المسيح وروحه القدوس العامل فينا الرب يسوع

  .عنا ةمطلق
  

ان نعبر خ.ل مرحلة  يجب" ان نصير ما نحن عليه"كما قال احد المعلقين يجب , ةلكن التقديس ھو مسير
لكن يجب ان . ةھذه المسيرالروح القدس سيساعدنا في . ترضي 6 ةكر او نعمل في طريقفتعليم كيف ن

  .ةمثل الدمى المتحرك, انه   يجبرنا لكي نفكر او نتصرف بشكل معين –نتعلم  ننرغب با
  
  الفساد الجنسي – 8-3: 4تسالونيكي 1

منھا اھل تسالونيكي والتي قد يعاني منھا كل مؤمن خ. ل  ينايتجه بولس ا ن الى احد الجوانب التي يع
 ةفي حياتھم الشخصي, اھل تسالونيكي عاشوا في مجتمع مارس الفساد الجنسي.  ةالجنسي ةالع.ق: خالتاري

كان . ةمت الزواني كجزء من طقوس العبادقد ةالكثير من المعابد الوثني. عن عبادتھم ل.وثانر وايضا كتعبي
  .تعتبر قيداً ة وكانت العف, ةمتدني ةعند اليونانيين قيم جنسي

  
: 20مث. خروج ( ةفقط باطار الع.قات الزوجي ة6 شعبه ان يسمحوا بالع.قات الجنسيم في العھد القديم علّ 

نفاً الفساد الجنسي مع الخطايا التي تنبع من طبيعتنا تابع يسوع ھذا التعليم مصّ ). 10: 20 ويين , 14



51 

 

: 15متى (" تجديف, شھادة زور, ةسرق, فسق, زنى, قتل, ة ن من القلب تخرج افكار شرير: "ةالخاطئ
ليشتھيھا فقد  ةاما انا فاقول لكم ان كل من ينظر الى امرا, قد سمعتم انه قيل للقدماء   تزن" وتابع ) 19

بل ايضا , تجنب الفساد الجنسي   يعني فقط ان نكبح تصرفاتنا). 28 -27: 5متى " (زنى بھا في قلبه
  .افكارنا

  
تسالونيكي  1(خر انما بسلطان الرب يسوع المسيح لم يتكلم بولس بسلطان شخصي او بسلطان اي انسان ا

ان ,  ن ھذه ھي ارادة 6 قداستكم" ال بولس قكما  ةنرى سلطان 6 خلق ھذه الدعوة للقداس). 2: 4
ھوة كا مم الذين     في ش ةوكرام ةان يعرف كل واحد منكم ان يقتني اناءه بقداس,تمتنعوا عن الزنا

زوا في المجتمع كمختلفين ريب في المسيح كانت ان ةالجديد ةالحيا) 4-3: 4يكي تسالون 1( ".يعرفون 6
  .عن المجتمع في تسالونيكي

  
كل , اھربوا من الزنا: "الكتاب المقدس يحثنا. لتقاليدنا ةالتي ھي مغاير, ةاليوم يدعونا 6 لنفس اسلوب الحيا

 -18: 6وس ثكورن 1" (يخطىء الى جسدهلكن الذي يزني , عن الجسد ةيفعلھا ا نسان ھي خارج ةخطي
  .فسد الجسد الذي صنع لسكنى الروح القدستدنس او تلفساد الجنسي لان ممارسة المسيحي ). 19

  
 ن الرب منتقم لھذه , ان   يتطاول احد ويطمع على اخيه في ھذا ا مر: "يتابع بولس باعطاء التعليمات
 ةجنسي ةون ان اي ع.قالكثير من الناس اليوم يؤمن). 6: 4كي تسالوني 1" (كلھا كما قلنا لكم قب. وشھدنا

 ةھي ان ھذه الخطي ةالحقيق. حدؤذى اي اعندما   يُ  -ةھي حسن فقين على ذلكتمبالغين بين شخصين 
في المستقبل  ةالجنس قبل الزواج يسيء الى شريك الحيا. تؤذي اخرين الى جانب من يمارسھا ةنسيجال

و د وقد يسيء ل. ةالزنى يؤذي شريك الحيا. الى الزواج يؤتى بھاالتي يجب ان  ةاويبسلبه او سلبھا العذر
  .ةاذ يكسر وحدة العائل

  
 ن 6 ,  ن الرب منتقم لھذه كلھا كما قلنا لكم قب. وشھدنا", ةمتيقظ ةلموضوع بم.حظينھي بولس ھذا ا

 1" (بل 6 الذي اعطانا ايضاً روحه القدوس, اناذا من يرذل   ُيرذل انس, ةبل في القداس ةيدعنا للنجاس  
, خرينالمؤمنون الذين يعيشون حياة الفسق الجنسي   يخطئون فقط  شخاص ا). 8 - ب6: 4تسالونيكي 

  . س الذي يحيا فيھموالقد هوحربل يخطئون ضد 6 نفسه و
  

على  ةنك  فشلت في السيطرالفساد الجنسي؟ اوانك مؤمن لك ةماذا لو انك غير مؤمن وتعيش حيا, وا ن
في ھذه ا يام التي  :ةرائعة يعطي م.حظ نراي ستيدما ممكن ان ترضي 6؟ ةبطريق ةرغبتك الجنسي

ا نجيل   يقول لكن . قد اسأت التصرف, بالنسبة لھم نعيش فيھا قد يظن الكثيرون انه اصبح ا مر متأخراً 
ھذا ما تجده خ.ل و"   نستمر في القيام بھا"ان قوله ھو ما يانما , انه   يجب ان نتصرف بھذه الطريقةُ 

: 2تيطس , 37: 8 ةرومي" (بذل نفسه  جلنا" و."  جل من احبنا"دعونا نحيا    نفسنا لكن . ھذه الفقرة
14.(  

  
لكن مجد الخبر السار ھو . رنا الكماللقد دمّ , او باخرى ةكل واحد منا اساء التصرف في حياته بطريق

ھو يستطيع ان يعطينا , من خ.ل عمله على الصليب من اجلنا وقيامته من ا موات, الى يسوع بالمجيء
فاني اغار عليكم غيرة 6  ني : "كما كتب بولس, جعنارلقد استُ , ل وُينسىازكل الماضي يُ . ةجديد ةبداي

وس حياتھم رنثكو خرب اھل لقد). 2: 11كورنتوس  2" (.للمسيح ةخطبتكم لرجل واحد  قدم عذراء عفيف
  .ةمع ذلك بولس يعلن انه بسبب قدومھم للمسيح صاروا كعذراء طاھر, ةالمختلف ةبممارستھم الجنسي

وقبلنا , ناأان اعترفنا اننا اخط. جعبانه يمكننا ان نستر ةكلمة 6 واضح, لو اسأنا التصرف حتى كمسيحيين
  !ة اليست ھذه ا خبار رائع. سيحمرة اخرى في الم ةطاھر ءنحن عذرا, غفران 6 بالمسيح
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يجب ان نسلم لقوة الروح ! من حياته ةارسل 6 الروح القدس ليعطي لكل مؤمن انتصارا في ھذه المنطق

 ).14 -6: 8 رومية, 6: 4انظر زكريا (يعمل في حياتنا يوما بعد يوم ان  القدس ونسمح له
  
  احبوا بعضكم بعضاً  – 10 -9: 4تسالونيكي  1

لمة التي يستخدمھا بولس لھذه الك. ان يحب المؤمنون بعضھم بعضاً اكثر واكثر, بسلطان 6, لسيحث بو
من بين او د  ةالمتبادل ةتشير الى المحب ةھي كلمة يونانيو, Philadelphia" ةا خوي ةالمحب"ھي  ةبحالم

لكن محبة , لقطط والك.بوا خوات قد يتشاجروا مثل ا ةنعرف ان ا خو, ةفي ع.قتنا البشري. نفس ا ب
وا خوات في الجسد  ةلكن ا خو, بالرغم من الشجار والغضب ,لبعضھم البعض تقوى وتتحمل ةا خو

ومساعدة بعضھم , مستعدون لمشاركة بعضھم اوقات الفرح, يعرفون انھم موجودون  جل بعضھم البعض
  .ةوقت الحاج

  
ان , والغير قريبون بالدم –يھود وامم  – ةقاليد مختلفالذين ھم من ت, كيف يمكن لھؤ ء المسيحيون الجدد

 q ان كل مؤمن ھو ابن ةالرائع ةواخوات حقيقيون؟ تخبرنا ا يات الحقيقي ةيحبوا بعضھم بعضاً كأخو
لكل مؤمن ان يصير  نجاع.ً ا مر ممك, ارسل ابنه يسوع ليموت عن خطايانا, ة ن 6 احبنا بشد. بالتبني

سبق فعينھم ليكونوا مشابھين ,  ن الذي سبق فعرفھم"نقرأ  29: 8 روميةفي . ني وينضم لعائلتهابناً له بالتب
ومع , )16: 3يوحنا " (الواحد والوحيد" يسوع ھو ابن 6 " ليكون ھو بكراً بين اخوة كثيرين, صورة ابنه

  .وعذلك اعطانا 6 ا متياز بان نكون متبنين في عائلته لنكون اخوة واخوات ليس
 

 ن 6 , يعلن بولس ان اھل تسالونيكي   يحتاجون الى تعليمات اخرى حول محبتھم لبعضھم البعض
احب قريبك "شعبه من خ.ل موسى 6 وجه  18: 19في  ويين . علمھم كيف يقومون بھذا منذ البدايه

يذكر الرسول ). 12: 15يوحنا ." (ان تحبوا بعضكم بعضاً , ھذه ھي وصيتي: "وقد قال يسوع". كنفسك
  ).11: 3يوحنا  1" ( ن ھذا ھو الخبر الذي سمعتموه من البدء ان يحب بعضنا بعضاً ",يوحنا المؤمنين

  
لكنه   . بان نحب اخوتنا واخواتنا المؤمنين, روحه القدوس الساكن فينا ةبواسطالمؤمنين نحن يحثنا 6 

). 5:5 روميةانظر (ا ان نحب ا خرين بمحبته ھووعندھا سيساعدن, ذلكيجب ان نختار . نطيعهيجبرنا ان 
, عندما نخضع لقيادة الروح القدس كل يوم" اكثر واكثر" ةلھذا يحث بولس اھل تسالونيكي بان يحبوا ا خو

). 23-22: 5 ةغ.طي"(تعفف, ةوداع, ايمان,ص.ح, لطف, ةطول انا, س.م, فرح, ةمحب"  –سنرى ثمره 
 .وع المسيحوان نصير اكثر مثل مخلصنا يس

  
  ةمثمر ةحيا – 12 -11: 4تسالونيكي  1

لماذا يكتب لھم بولس عن ھذا الموضوع مرة اخرى؟ , ةا خوي ةان كان اھل تسالونيكي يظھرون المحب
كل . ةكان له امتياز اكبر بان يتكلم عن صعوبات معين, ةفي البداي ةبواسطة ابراز واظھار صفاتھم الجيد

مكان اخر م بولس في يعلّ . بد ً من ان يقفز فوراً ل.نتقاد, او ً  ةكد ا مور الحسنمؤمن يجب ان يتعلم ان يؤ
, ھو نفسه تكلم بالصدق). 6: 4كولوسي " (مصلحا ً بملح, ةبنعم"على كلمات المسيحي ان تكون دائماً  ان

  ).7-5: 2تسالونيكي  1انظر (لطيفاً  وكان دائماً , لم يتملق ابداً 
 

وان تحرصوا على ان تكونوا ", ليعطيھم بعض التحذيرات, كّد محبتھم بعضھم لبعضيتابع بولس بعد ان ا
عند الذين ھم  ةوا بلياقكلكي تسل. وتشتغلوا بأيديكم انتم كما اوصيناكم ةوتمارسوا اموركم الخاص, ھادئين

 ليس على المؤمنين ان يكونوا). 12- 11: 4تسالونيكي  1" (الى احد ةو  تكون لكم حاج. من خارج
  .فضوليين ومتكاسلين, مستائين
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الى . ين بناواحتياجات ا خرين المتعلق ةتنا الخاصانسدد احتياج, ةمثمر ةن حياو6 يتوقع ان يعيش المؤمن
). 10: 5اوس ثتيمو 1" (لنتبع كل عمل صالح"وان نكرس انفسنا " نساعد المتضايقين"جانب ھذا علينا ان 

وليس بطا ت فقط . ذلك يتعلمن ان يّكن بطا ت يطفن في البيوتومع "  ھؤ ء الذين   يقومون بھذا
  )13: 5اوس ثتيمو 1"(يتكلمن بما   يجب, وفضوليات, رات ايضاً امھذ

  
, ونعتبره انه لنا نفعل به ما نري, اما ان نأخذ الوقت  نفسنا. كل شخص عنده نفس عدد الساعات في يومه

  .يستخدمھا لمجده من 6 ممكن ان ةكھدي ةاو نعتبر كل دقيق
 
  عودة المسيح  – 18 -13: 4تسالونيكي  1
 

ويبدو ان اھل . ةماتوا منذ ان سمع اھل تسالونيكي رسالة ا نجيل في البدايقد بعض المسيحيون كان 
ن بشأن وللقولھذا كانوا ق. شون الى مجيء المسيحيبولس واعتقدوا انھم سيع رسالةتسالونيكي اساءوا فھم 

جھلوا ايھا ا خوه من جھة الراقدين لكي   تثم   اريد ان "لھذا السبب كتب بولس . د ماتواھؤ ء الذين ق
اراد ان يتجنب حزنھم على فقدان اخوتھم ). 13: 4تسالونيكي  1" (تحزنوا كالباقين الذين   رجاء لھم

. الرجاء ةنھاي في عيني اليونانيين والرومان كان الموت ھو. الى حزن عديم ا مل واخواتھم وتحولهِ 
, ول كانوا يواجھون الموت برعبُتظھر ان الوثنيون في القرن ا  ةالكتابات على القبور والمصادر ا دبي

  .ةلم يكن ھناك رجاء بعد الحيا ةبعيدا عن المسيحي. كل شيء ةنه نھايأوك
 52: 27متى , ليبحا  بعد موت المسيح على الص, نه نومأُيشار الى موت المؤمنين ك, لمقدسفي الكتاب ا

, جداً  ع ان العازر مريضاً ووحين سمع يس." والقبور تفتحت وقام كثير من اجساد القديسين الراقدين: "يقول
وكان يسوع يقول عن "يوضح  13عدد , )11: 11يوحنا " (لكني اذھب  وقظه, لعازر حبيبنا قد نام" :قال

اعمال . ُرجم استفانوس حتى الموت, ا ولى كنيسةلخ.ل ايام ا". وھم ظنوا انه يقول عن رقاد النوم, موته
واذ قال ھذا . ةيا رب   تقم لھم ھذه الخطي, ثم جثا على ركبتيه ووصرخ بصوت عظيم" يقول   60: 7
 ةاليقظالى من العمل كما  ةبشكل خاص  نھا تلمح الى الراح مرقاد الموت للنوم ھو م.ئ ةمقارن, " رقد"

  .ؤمنون في السماءالتي يتوقعھا الم ةالمجيد
  

بولس انه حين يعود المسيح لن ي.قي فقط المؤمنين ا حياء على ا رض بل ايضا سيجلب معه الذين  حّ وضَ 
لھذا  ةبالنسب" فاننا نقول لكم ھذا بكلمة الرب" اعلن بولس. ھذا ممكن  ن يسوع مات وقام. قد ماتوا

في ا ناجيل فقد تكون اما اع.ن مباشر لبولس  ةغير مدون ةھذه العقيد). 15: 4تسالونيكي  1(الموضوع 
يسوع علم عدة مرات ان الموت الجسدي لم يكن , على اي حال, او قول قاله يسوع انتقل بشكل شفھي

  ).54: 6انظر يوحنا (في اليوم ا خير  ابدية ةوانه سُنقام لحيا, للمؤمن ةالنھاي
  

 ن الرب نفسه بھتاف بصوت  " 17 - 16: 4تسالونيكي  1يعطي بولس وصف واضح لعودة المسيح في 
 ثم نحن ا حياء   .المسيح سيقومون او  رئيس م.ئكة وبوق 6 سوف ينزل من السماء وا موات في

  ".الرب وھكذا نكون كل حين مع.الباقين سنخطف جميعا معھم في السحب لم.قاة الرب في الھواء
. ةذھب في السحاب وقد وعدنا انه سيعود بنفس الطريق. اعظم امل للمستقبل ھوعودة الرب يسوع المسيح

 ةرؤي, 31: 25انظر متى (والم.ئكة ستكون معه , سوف يعود بنصرة ومجد). 11 -9: 1انظر اعمال (
ھؤ ء الذين  – كنيسةوايضا كل ال, ا حياء سيتغيرون, ُيقاموا فسو ةالمؤمنين من اجيال سابق). 7: 1

  .لعودة المخلص ةفرح ةتحي سيؤدون –امنوا بالمسيح 
  
ھل تفكر في عودة يسوع ). 18: 4تسالونيكي  1" (عزوا بعضكم بعضا بھذا الك.م" يتابع بولس " لذلك"

  بفرح وتوقع؟ ھل تتكلم عن ھذا الموضوع مع اخوتك واخواتك في المسيح؟
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  :ةالدراسي ةا�سئل

  
  :قبل ان تبدأ دراستك ھذا ا سبوع

 ان يتكلم اليك من خ.ل روحه القدوسصل واطلب من 6  -
 .استخدم فقط الكتاب المقدس من اجل اجوبتك -
 اكتب اجوبتك وا يات التي استخدمتھا -
 ھي ل.شخاص الذين عندھم وقت ويريدون ان يحلوھا التحدياسئلة  -
 ممكن مشاركتھا مع ا خرين فقط اذا رغبت في ذلكة شخصي ةاسئل -

  
  4تسالونيكي  1اقرأ التعليق عن : اليوم ا�ول

  
او من تعليق المعلم؟   4تسالونيكي  1التي وجدتھا في التعليق على  ةمما ھي ا فكار الجديدة والقي .1

 ما ھو التطبيق الشخصي الذي ترغب في تطبيقه على حياتك؟
 

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

 
, حظاتكضعھا على لوحة م., احملھا معك, في الدرس لتحفظھا ھذا ا سبوع؟ اكتبھا ةابحث عن اي .2

 .والشاھد  ا يةابذل جھداً لتحفظ ..الخ, ةفي السيار ا ماميةعلى المنضدة 
 

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

   
 5 -1ركز على ا�عداد , 5تسالونيكي  1اقرأ : اليوم الثاني
  

 -1: 5تسالونيكي  1(الذي سيبدأ بالمجيء الثاني للمسيح؟ " يوم الرب"توقيت  كيف يصف بولس .1
2( 
  

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

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

 متى ستتم؟ فمن الذي خطط لعودة يسوع ويعر, ةمن ا يات التالي: تحدي .2
  

---------------------------------------------------------------------------- 7 -6: 1اعمال 
 -------------------------------------------------------------------------------------------

----- --------------------------------------------------------------------------------------  
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------------------------------------------------------------------------  36, 30: 24متى 

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

 
 )3: 5تسالونيكي 1( كيف سيختبرغير المؤمنين عودة المسيح؟  .3

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

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

 
 )5 -4: 5تسالونيكي  1(عن غير المؤمنين؟لماذا سيكون اختبار المؤمنين لعودة المسيح مختلف  .4

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

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

او د "و " او د النور" عن من يقصد بولس بقوله  ةات يسوع في ا يات التاليلمكيف تشرح ك .5
 ؟"نھارال

----------------------------------------------------------------------------  36: 12يوحنا 
---------------------------------------------- ---------------------------------------------

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

----------------------------------------------------------------------------  46: 12يوحنا 
----------------------------- --------------------------------------------------------------

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

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

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

كان  من الظلمة الى النور بايمانك بيسوع المسيح كمخلصك الشخصي؟ اذا لتَ ھل تحوّ : شخصي .6
 ا ن لھذا الموضوع؟ لماذا   تصلp ,   جوابك

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

---------------------------------- ---------------------------------------------------------  
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 11 -6ركز على ا�عداد , 5تسالونيكي  1راجع : اليوم الثالث
  

 1لكن في . للموت الجسدي" نوم" تعمل بولس المصطلح يس 18 -13: 4تسالونيكي  1في  -أ .1
كيف يجب على المؤمنين ان  عن ماذا يقول. ةروحي ةيشير الى عدم حساسي" نوم" 6: 5تسالونيكي 

 ؟7-6: 5تسالونيكي  1يكونوا مختلفين عن غير المؤمنين 
  

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

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
  
  ؟ةحسب ا يات التالي, على نفسه اً ومسيطر روحياً  اً كيف يستطيع المسيحي ان يبقى يقظ: تحدي -ب
  

------------------- -----------------------------------------------------------18: 6افسس 
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------  

 
------------------------------------ ----------------------------------------- 2: 4كولوسي 

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

 
--------------------------------------------------- ------------------------ 7: 4بطرس  1

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

 
 اً المؤمن متجھزيكون يصف كيف لللجيش اً بولس يستعمل مصطلح  8: 5تسالونيكي  1في  .2

 والشر؟ ةنا ضد الظلمعَ افتخدم دِ  ةاي ممتلكات روحي. ةللحرب الروحي
  

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

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

 ؟10-9: 5تسالونيكي 1ف بولس رجاء الخ.ص في كيف ُيعرّ  .3
  

------------------------------------------------------------------ -------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ؟11: 5تسالونيكي  1لحقائق بولس في لھذه ا ,الذي يقترحه, ما ھو ا ستعمال العملي .4

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

--------------------------------------- ---------------------------------------------------- 
 ع كمسيحي؟ييشكل لك تشجو 10 -6: 5تسالونيكي  1في الذي تجده ماذا : تحدي .5

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

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

 
ر في على ا قل شخص كيف ستستخدم ھذه الحقائق لتشجع وتبني مؤمنين اخرين؟ فكّ : شخصي .6

 .لتفعل ذلك ةطخواحد تستطيع ان تفعل ذلك  جله وابن ِ
  

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

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

 15 -12ركز على ا�عداد , 5تسالونيكي  1اجع ر: اليوم الرابع
  

في كنيستھم؟ لماذا يجب ان  ةالذين لديھم سلط ةالقادَ  دروايقّ كيف يطلب بولس من المؤمنين ان  .1
 )أ13 - 12: 5تسالونيكي  1( يفعلوا ھذا؟ 

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

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

  
ھم بعضھم تماذا يجب ان يميز ع.ق, كما طلب بولستقدير  ةالمسيحين في الكنيسالقادة  نالَ اذا  -أ .2

 )ب 13: 5تسالونيكي  1(مع بعض؟ 
  

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

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
  ما ھي الدوافع التي ستؤدي لھذا النوع من الع.قات؟ 3: 2اقرا فيلبي  -ب
  

------------------------------------------------------------------ -------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------  
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عات بين اعضاء اظھر صرتَ ممكن ان  ةبسھول انهيعرف  ةطويل ةمؤمن مسيحي منذ فتر كل -ج

 -20: 13؟ اقرأ عبرانيين "وا بس.م مع بعضھم البعضيان يح"ن و؟ كيف يستطيع المؤمنةالكنيس
21  

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

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

  
 )14: 5تسالونيكي  1(لوا بمؤمنين اخرين حولھم؟ ين ان يتصّ بكيف على المسيح-أ .3

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

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

 
ظھر ما ھو الموقف الذي التي تُ  ةالتي يعطيھا بولس في ا يات التاليما ھي النماذج : يتحدّ  -ب

  مؤمنين اخرين؟ يجب ان يكون عندنا عندما نحذرّ 
  

---------------------------------------------------------------------------- 31: 20اعمال 
----------------------------------------------------------- --------------------------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
------------------------------------------------------------------------ 14: 4وس ثكورن 1

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

 
---------------------------------------------------------------------- 12: 10وس ثكورن 1

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

 
-------------------------------------------------------------------------- 2: 4اوس ثتيمو 2

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

 
 )15: 5تسالونيكي  1(شخص اساء الينا؟ رد فعلنا ل يكون كيف يجب ان -أ .4

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

 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------  
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مختلف كلياَ  ةفعل المسيحين ل.ھان رد يكون كيف يجب ان 21 -17: 12 روميةاقرا : يتحدّ -ب

  فعل العالم؟ عن طريقة رد
  

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

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

حكمة  ,على قوة. ةم الذاتيبقوتھ وهي   يستطيع المسيحيين ان يواجھم تحدّ يقدّ  15:  5تسالونيكي  1 .5
 :ةلتساعدك على ا جاب ةلتالي؟ اقرا ا يات ايجب ان نعتمد  وحب من

  
-------------------------------------------------------------------------------  5: 5 ةرومي

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

 
----------------------------------------------------------------------  23 -22: 5ة غ.طي

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

 
------------------------------------------------------------------------------- 13: 4فيلبي 

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

 
 5ن ا يات في سؤال بتمعّ اليك؟ راجع  احد اساءقد او  ةھل انت تواجه حالياً اھان: شخصي  .6

من  حب 6 وقوة الروح القدس ُيرى واطلب من الرب يسوع ان يعمل على موقفك وافعالك حتى
 لك لھذا ا ختبار؟فع خ.ل ردّ 

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

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

 22-  16ركز على ا�يات , 5تسالونيكي  1راجع : اليوم الخامس
 

 )16: 5تسالونيكي  1(المسيحي؟ يبتھج كم مرة يجب ان  -أ .1
  

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

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
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نبع مما فعل المسيح ت  تعتمد على ظروفنا لكن  ةالبھج. ا بتھاج ليس نفس الشيء كالفرح -ب
  يشرح ھذا؟  12 -11: 5ماالذي قاله يسوع في متى . جلنا 
  

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

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

 )17: 5تسالونيكي  1( يجب على المسيحي ان يصلي؟ متى -أ .2
  

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

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
  )18: 5تسالونيكي  1(في  كل حين؟  ھناتوجّ / ماذا يجب  ان يكون موقفنا -ب
  

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

  
ان 6  ونعرفي ھم ن 18 -16: 5تسالونيكي  1ا تعليمات بولس في ن ان يتبعوويستطيع المؤمن .3

ان تعطي بھا التي يمكن  ةلتفھم الطريق 28: 8 ةكيف يساعدك رومي. مسيطر على كل ا مور
 الشكر q في الصعوبات او في ظروف تكسر قلبك؟

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

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

 
ا مر  وجدت؟ اذا 18 -16: 5ي تسالونيك 1د بولس في مت ان تعيش كما حدّ ھل تعلّ : شخصي .4

 .وانه مسيطر على كل ظروفك ةواطلب من 6 ان يساعدك لتدرك انه كلي القدر صلp , اً صعب
  

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

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

 ؟20 -19: 5تسالونيكي  1في منه ر بولس يحذّ  ما الذي -أ .5
  

------------------------------------------------------------------------- ------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------  
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ماذا تتعلم عن , "من 6  ةمور عميقه iتقد وملھم بتعبير مّ " انھا  ىعل ةُعرفت النبو: تحدي -ب

  ؟ةللروح القدس من ا يات التالي ةھذه الموھب
  
-----------------------------------------------------------------------  3: 14وس ثكورن 1

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

 
------------------------------------------------------------------------  13 -11: 4افسس 

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

 
تسالونيكي  1(عي بانه يتكلم بأسم الرب؟ تسأل كلمات اي شخص يدّ  ان ھل يجب ان نقبل بدون -أ .6

5 :21 - 22( 
  

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

 
  :ةحسب ا يات التالي, ونأمات ھؤ ء الذين يتنبان نفحص كل كيف يجب: تحدي -ب
  

------------------------------------------------------------------------- 16 – 15: 7متى 
 -------------------------------------------------------------------------------------------

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

---------------------------------------------------------------------------- 11: 17اعمال 
 -------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- ---------------------------------------------------------------------------  
 
-----------------------------------------------------------------------  16: 3اوس ثتيمو 2

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

  
 28 -23ركز على ا�عداد ,  5تسالونيكي  1راجع : اليوم السادس

  
عن من يقول انه الوحيد الذي  23: 5تسالونيكي 1في . للمؤمنين في تسالونيكيا ن بولس يصلي  .1

 ")ان نجعله مقدس" تذكر التقديس يعني (يحين؟ يستطيع ان يقدس المس
  

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

------------------------------ -------------------------------------------------------------  
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 )24: 5تسالونيكي  1(به ؟  ةلماذا يجب ان يكون عندنا ثق .2

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

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

  
 )25: 5تسالونيكي  1(له ولرفاقه؟  ان يفعلوا اھل تسالونيكي منماذا اراد بولس  -أ .3

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

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

 
 جله؟ ماذا تخبرك ھذه  ةما ھو ا مر الذي طلب بولس الص., ةليمن ا يات التا: تحدي -ب

  الطلبات عن بولس؟
-------------------------------------------------------------------- 11- 8 :1 كورنتوس 2

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

----------------------------------------------------------------------------- 3: 4كولوسي 
----------------------------------------------------------------------------- --------------

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
----------------------------------------------------------------------  2-1: 3تسالونيكي  2

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

يعلمون انك لتتصل او تزورھم شخصيا , حتى تكتب بھملمن تصلي؟ ھل تھتم بما يكفي : شخصي .4
 تھتم شخصياً  مرھم؟

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

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

 
 )28 -26: 5تسالونيكي  1(وس؟ ثتي كتبھا من كورناللس رسالته ا ولى كيف ختم بو -أ .5

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

--------- ----------------------------------------------------------------------------------  
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في القاموس واكتب تعريفھا كانك تكتب لشخص تشرح "  ةنعم"معنى الكلمه  ابحث عن: تحدي -ب
  .بالنسبه لك ھاامعنھو ما  له
  

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

  
اكتب ا يات والشاھد وضعھا مع ايات اخرى حتى . عراجع ا يات التي حفظتھا خ.ل ھذا ا سبو .6

 .جع ا يات وتنمو في صندوق الكنز الروحي خاصتكاتقدر ان تصل اليھا بسرعه وتر
  

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

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



64 

 

  

  6تسالونيكي الدرس  1
  

  ةمقدم
  

ى يشجع اھل تسالونيكي عن المجيء الثاني للمسيح حتبولس كتب , 17 -13: 4تسالونيكي  1في 
حتى عودة  اً ربما اعتقدوا ان كل المؤمنين سيبقوا احياء. ھمئبسبب موت احبا انىالذين كانوا حز, المسيحيين

المسيح او حتى لو فھموا ان احباءھم سوف يقومون في يوم من ا يام لكن اعتقدوا ان ھؤ ء الذين ماتوا 
ستقام كيف ومتى " , السؤال الكبير كان. الثاني سيخسروا الحدث المجيد الذي سيحيط مجيء يسوع

دوا مع بولس اجاب انه عند رجوع المسيح سيجلب معه المسيحيين الذين ماتوا منذ اجيال ليتوحّ ". ؟اجسادنا
" عن ھو ء الذين " وايتقدم"وان المسيحيين الذين ما زالوا احياء على ا رض لن  , ةاجسادھم المقام

  .في يسوع" رقدوا
  

تسالونيكي  1" (يوم الرب", وھو للمواضيع السابقة صلةٌ  لهيتحول الى موضوع   5بولس في اصحاح ا ن 
فان لرب الجنود يوماّ على كل متعظم وعاٍل وعلى كل مرتفع " النبي اشعياء تكلم عن ذلك اليوم ). 2: 5

له للسجود للجرذان  التي عملوھا ةواوثانه الذھبي ةفي ذلك اليوم يطرح ا نسان اوثانه الفضي...فيوضع
والخفافيش ليدخل في نقر الصخور وفي شقوق المعاقل من امام ھيبة الرب ومن بھاء عظمته عند قيامه 

ي التعريف التالي عن يعط new internationalقاموس ) . 21 -20, 12: 2اشعياء (".ليرعب ا رض
  : ذلك اليوم

في المجيء الثاني  أيبد. عدائه وتخليص شعبهعلى ا ةيوم الرب يشير الى استكمال ملكوت 6 والنصر
بنكبات   اً مصحوبسيكون و, يبطل الخطايا, سوف يزيل فرق الطبقات. الحكم النھائي  يشملوسوف 
  .ةفي السماء الجديدة وا رض الجديد ةسوف يشمل الحكم ا لفي وسيبلغ الذرو. ارضيةزل وز  ةاجتماعي

  
لكن   تدع ھذه ا خت.فات , " يوم الرب" في جيء المسيح الثانيبين المسيحيين عن م ةھناك تفاسير عديد

, ادموند ھيبرت كتب .عالم الكتاب المقدس د. على قبولك للدروس الروحيه  في فقرات الكتاب المقدس تؤثر
على  ةسوف يستمرون بدون شك ان يحتفظوا باراء مختلف وٍ لصين وصادقين بشكل متسامخ ةط.ب للكلم" 

لدراسة ا ثباتات لعلم التاريخ عن  جاھدةمن ال.ئق والمناسب ان يقوموا بمحاو ت ... زمنالسؤال عن ال
حتى , عدم السماح لھذه المحاو ت ان تقود ل.نھماك بتفاصيل غير مؤكدةلكن يجب . احداث الوقت ا خير

حياة تحت ضوء معرفة ان ال ,"  تفقد عن ابصارنا القوة المطھرة لھذا الرجاء المبارك الذي تعيشه كل يوم
  .نصرة 6 النھائية تعطي المؤمن وجھة نظر جديدة عن الحياة

  
  
 يوم الرب – 11 -1: 5تسالونيكي  1
  

انكم انتم  .واما ا زمنة وا وقات ف. حاجة لكم ايھا ا خوة ان اكتب اليكم عنھا" يبدأ بولس بالتصريح 
ھؤ ء الذين   ). 2-1: 5تسالونيكي  1( "جيءي تعلمون بالتحقيق ان يوم الرب كلص في الليل ھكذا

كما  ,والدينونةوعندھا فجأه تأتي المصائب , ةبا مان والراح ةرب سوف يعيشون حياتھم اليوميليعرفون ا
لن يستطيع اي شخص ان يجد مكان ليختبىء به من . ةموعد الو د يحينيأتي المخاض على الحبلى  عندما 

  .حكم 6 في ذلك اليوم
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واما انتم ايھا ا خوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك  ", 5 -4: 5تسالونيكي  1شيء عكسي  يصورن ا 
لماذا لن يتفاجىء المؤمنين بيوم الرب؟ " .ليل و  ظلمة لسنا من.وابناء نھار.جميعكم ابناء نور كلص اليوم

او من ) 13: 2تيطس "(مجيدظھوره ال" اما من خ.ل .  نه يجب علينا دائماً ان نبحث ونتوقع رجوعه
ھم ھؤ ء الذين " ابناء النور. "وعدم ا يمان ةلم عنھا بولس ھي ظلمة الخطيالتي تكّ " ةالظلم. "خ.ل موتنا

 ةسلط ةلذا ليس للخطي, لليلل ن المؤمنين   ينتمون فيما بعد للظلمه و  . لديھم ايمان بيسوع المسيح
 نكم كنتم : "رتغيير كبيلقد جرى ). 9: 5 روميةانظر (ستقبل للمسيحين في الم أالغضب غير مخب.عليھم

)  ن ثمر الروح ھو في كل ص.ح وبر وحق(اسلكوا كاو د نور. قب.ً ظلمة واما ا ن فنور في الرب
" بل بالحري وبخوھا ةغير المثمر ةو تشتركوا في اعمال الظلم. مختبرين ما ھو مرضي عند الرب

  ).11- 8: 5افسس (
  

الرسول . ةلذلك يقترفون الخطي ةونتيج, qمطيعين ان المسيحيين ممكن ان يكونوا غير  ةذه حقيقنعم ھ
ان اعترفنا يخطايانا فھو امين وعادل . نضل انفسنا وليس الحق فينا ةان قلنا ان ليس لنا خطي" يوحنا كتب

بكل  يحي ان يعترفالمسيجب على ). 9-8: 1يوحنا  1" (حتى يغفر لنا خطايانا  ويطھرنا من كل اثم
ممكن ان نخطىء بدون ان . وھكذا يستمر في السير في النور, معه ةلشركاخطاياه الى الرب حتى يسترد 

انظر (لكن دم يسوع يطھرنا من كل خطايانا , بما اننا غير مدركينھا ةوھكذا لن نعترف بالخطي, ذلك ندرك
  ).7: 1يوحنا  1
  

 واكونييجب ان , كھؤ ء الذين ينامون وايسبما ان المؤمنين ل: 7-6: 5تسالونيكي  1يكمل بولس تعليمه في 
لكن ھذه . كيف يستطيع المؤمن ان يسيطر على ذاته؟ انه ثمر الروح في داخلنا. ھمنفوس واطضبيصاحين و

" تعفف ةلطف ص.ح ايمان وداع ةفرح س.م طول انا ةواما ثمر الروح فھو محب", ھي ثمار الروح فينا
  ).23 -22: 5 غ.طية(
  

واما نحن الذين من نھار فلنصح  بسين درع ا يمان والمحبة  " 8: 5تسالونيكي  1نجد تشبيه حربي في 
, 12: 13 روميةانظر (يستعمل تشبيه حربي في تعاليمه بولس كثيراً ما كان " .وخوذة ھي رجاء الخ.ص

من  اةلكل اد ةالروحية دائما نفس الصف يعطي  ).  17 -13: 6افسس , 4: 10, 7: 6كورنتوس  2
ھو في الخواص التي  ةھي ان املنا الوحيد في الحرب الروحي ةنقطته ا ساسي,  با حرى. ةالمعدات الحربي

وس ثكورن 2في . رجاء في الخ.صالو ةمحبال, ھي ا يمان ةفي ھذه الفقروالخواص , يزودنا بھا الرب
اذ اسلحة محاربتنا . لسنا حسب الجسد نحاربا نسلك ليس حسب الجسد ن ننا وان ك" , كتبي  4- 3: 10

  ".ةليست جسدي
  

اذا قبلت الرب يسوع المسيح او . 10-9: 5تسالونيكي  1معطى في "  لرجاءنا في الخ.ص"السبب الرائع 
للغضب بل  قتناء الخ.ص _____  ن 6 لم يجعل: " ةضع اسمك في ا يات التالي, ترغب ان تقبله ا ن

نحيا جميعا _______ او نام ______ حتى اذا سھر ______ الذي مات  جل  يحبربنا يسوع المس
  .".معه
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  عDقات  – 15 -12: 5تسالونيكي  1
 

 ةالذين لديھم مركز في كنيس ةلم يرغبوا بان يطيعوا ويحترموا القاد ةكما يبدو ان بعض ا عضاء في الكنيس
, ليس فقط على اساس التقدير لمركزھم ةايجابي اتجاه القادبولس يجب ان يكون لدينا موقف قال . تسالونيكي
عن  اً ان يكونوا نموذج ةكان على ھؤ ء القاد! ليس با مر السھل ةكنيس ةقياد.  لعملھم اً تقديرانما ايضا 

من خ.ل الوعظ  ى الخدمةون حصلوا علالكثير).  3 -2: 5بطرس  1, 7: 13انظر عبرانيين (المسيح 
كانوا ايضا مسؤولين ان يحذروا المؤمنين من اي تصرف غير ). 17: 5اوس ثتيمو 1انظر ( والتعليم 

بوضوح ان على المسيحين ان بولس ح صرّ ). 17: 13انظر عبرانيين (  ئق وان يروا ان الكنائس تتلمذ 
  .في الرب ةيظھروا احترام لھؤ ء الذين في مركز سلط

  
س.م . شوا بس.م وان   يتخاصموا مع بعضھم البعضالمؤمنين في تسالونيكي ان يعي بولس ايضاً حذر 

انظر (الس.م ھو ثمر الروح . ةوامان اي مجتمع مسيحي متعلق بالتواصل المحب بين ا تباع والقاد
التفاح ينمو . عمل المسيح في روح المؤمنھو  –ثمر الروح ھو ليس عمل المؤمن , )23 -22: 5 غ.طية

. الثمر ينمو بقوة 6 –الرب يعطي فائض ! لك البستان ان يفعل ھذا  يجب على ما, على شجرة التفاح
عندما يسمح . انما تحرر داخلي من التوتر ويأتي من يسوع المسيح, الس.م   يعني فقط ان   يكون خصام

, اسنانا او نصرّ , م الشدّ كّ حان نُ  ةلسنا بحاج. ثمر في المؤمنالروح سينتج , بھمن للمسيح ان يعمل والمسيح
ستجد ان ھذه الصفات ستنمو بداخلك بسبب , لك اً اذا قبلت الرب يسوع مخلص!  ممكن ان نسترخي ونخضع

  .خضوعك لحضور الرب
  

تأنوا .الضعفاء اسندوا.شجعوا صغار النفوس.ونطلب اليكم ايھا ا خوة انذروا الذين ب. ترتيب " يتابع بولس
كما كتب بولس بعد ذلك  ھل . للمسيحين –ن قصد تكاسل ع –ليس ھنالك اي عذر للكسل "  .على الجميع
 2" (فاننا ايضا حين كنا عندكم اوصيناكم بھذا انه ان كان احد   يشتغل ف. يأكل ايضاً "تسالونيكي 
   )10: 3تسالونيكي 

  
ونساعد المسيحيين ة يجب ان نشجع بكل انا, بحزم المتكاسلين نحذركما  فأننا, ينجناض نلكن حتى كمؤمني

ومن ھو ضعيف في ا يمان فاقبلوه   لمحاكمة " , بولس ينصح 1: 14 روميةفي . ء في ا يمانالضعفا
وعبد الرب   يجب ان يخاصم بل ان يكون مترفقا " يرشد  25 - 24: 2اوس ثتيمو 2في ". ا فكار

ان  وا ھتمام يجب ةالمحب" المقاومين ةمؤدبا بالوداع. بالجميع صالحا للتعليم صبورا على المشقات
  .يسيطروا على كل مجال في ع.قتنا مع اخوتنا واخواتنا في المسيح

  
انظروا ان   يجازي احد احدا : "بشكل جذري لطريق عمل العالم ةبتعليمات مناقض ةبولس يكمل ھذه الفقر

ما ھو رد فعلنا  ).15: 5تسالونيكي 1" ( عن شر بشر بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع
لكن الكتاب  !ةاءا سباننا يجب ان نرد له ا ھانه او عندما يسيء الينا احد ما؟  نشعر , نتكلم كبشر, ا ول

  .العدل في وقته قيم6 سوف ي). 21 -17: 12 روميةانظر (وظيفتنا ان ننتقم  تالمقدس يقول انه ليس
  

كيف . ص اساء الينانستمر بالتظاھر باللطف لشخ, ان   نرد ةلكن حتى عندما نعرف ھذا نجد صعوب
والرجاء   يخزى  ن محبة 6 قد " يقول 5: 5 ةرومي. ةليس بقوتنا الشخصي, نستطيع ان نفعل ھذا

ؤمن في ي ان  بعدفي كل مؤمن  الذي يسكنالروح القدس ". انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا
ھي التي تسمح لنا ان نسامح ونظھر  ةبوھذه المح. 6 في داخلنا ةسوف ينتج ثمر محب, عالمسيح يسو

  .اللطف ل.خرين الذين يسيئون الينا
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 في المسيح ةغني ةحيا – 22 -16: 5تسالونيكي  1
  

عن  ةمثير ةرسمت صور ميرزمعلمة الكتاب ھنريتا ! كلمات قليلةعرف بولس كيف يقول الكثير في 
. الحان ا مل عزف بهيُ لكبير  يّ مانلس يعطي ثُ بو, )عودة يسوع(تظر ننبينما : ةولس في ھذه الفقرتعليمات ب

 .ةاذا فعلت ذلك حياتك سوف تكون غني. ةالرائع ةعلى ھذه الثماني ةاعزف كل نوت
  
  16: 5-" افرحوا كل حين" 
  17: 5–" صلوا ب. انقطاع"
  18: 5 –" اشكروا في كل شيء"
  19: 5 –"   تطفئوا الروح"
  20: 5 –"   تحتقروا النبوات"
  21: 5 –" ا كل شيءامتحنو"
  21: 5 –" تمسكوا بالحسن"
  22: 5 –" امتنعوا عن كل شبه شر"
  

اختبارات  ر فينمّ احيانا " ؟انا فيھافي الظروف التي  اً وشاكر اً كيف استطيع ان اكون فرح", ممكن ان تسأل
لكن , نلومه, ممكن ان نتذمر على 6 ةفي البداي! نتيجة لھذه ا ختبارات تتفتح عيوننا الروحية , ةمؤلم

كھذه  ةاختبارات روحيخدم ھو يست. كل ظروف حياتنا لمصلحتنا ومجده خدموعدنا ان يست 6الواقع انه 
  .ةروحي ةليعطينا بصير

  
 ب. انقطاع صلp " –" اشكر كل حين"و " افرح كل حين" بولس بين  ذكرھاالمفتاح ھو في التعليمات التي ي

سيعطيك س.مه  فأنه, لحضوره وحبهشكر وتعطي , شاكلك ومخاوفكالى 6 في كل م دائماً  ان توجھت
يمكننا ان , عندما نؤمن ان 6 يحبنا وانه يعرف ما ھو ا فضل لحياتنا. وفرحه الذي   يعتمد على ظروفك

  .ةعندھا فقط ممكن ان نفرح ونعطي الشكر في وسط ظروفنا الصعب, نثق به
  

  !ةجاھل ان يشكر 6 من اجل بركات الماضي والبركات ا تيالكثير منا يقضي الوقت في الطلبات ويت
 . س"ةحتى في ا يام المظلمiجله  ع ان نعطي الشكريتطسن امر ھناكدائما  ", ركلي كتباوليام ب

  
؟ فقرات اخرى في الكتاب المقدس تربط )19: 5تسالونيكي  1" (  تطفئوا الروح"ماذا عنى بولس بقوله 

: 2وفي اعمال ". سيعمدكم بالروح القدس ونار" يوحنا المعمدان يقول  11: 3ي متى ف. الروح القدس بنار
وصار بغتة من " , رأ ھذا الوصف عن مجيء الروح القدس للرسل ا ثني عشر في يوم الخمسينقن 2-4

وظھرت لھم ألسنة منقسمة   السماء صوت كما من ھبوب ريح عاصفة وم� كل البيت حيث كانوا جالسين
القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة اخرى  وامت� الجميع من الروح على كل واحد منھم من نار واستقرتكانھا 

 ".كما اعطاھم الروح ان ينطقوا
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 ةاذا عرفنا اننا اقترفنا خطي. مشتعل وحار, حضور الروح القدس في كل مؤمن ھو مثل النار في الداخل 
 كتب.  نكسر ونخسر الشعور في حضور روحه القدوسع.قتنا معه ت qلكن نرفض ان نتوب ونعترف 

ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب  و  تحزنوا روح 6 القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء" ,بولس
كما سامحكم 6 ايضا  وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين. وصياح وتجديف مع كل خبث

وھذا ھو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به ", الرسول يوحنا كتبو ).32- 30: 4سس فا( "في المسيح
ولسنا نعمل الحق ولكن  ان قلنا ان لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب .ان 6 نور وليس فيه ظلمة البتة

ھو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابنه يطھرنا من كل  ان سلكنا في النور كما
 ان اعترفنا بخطايانا فھو امين وعادل حتى فينا ان قلنا انه ليس لنا خطية نضل انفسنا وليس الحق خطية

  ).9-5: 1يوحنا  1" ( .يغفر لنا خطايانا ويطھرنا من كل اثم
  

كما يبدو ان بولس يتكلم عن اھتمامات بعض المؤمنين "   تحتقروا النبوات" 20: 5تسالونيكي  1في 
ھي  ةالكتاب المقدس يخبرنا ان النبو. ةفي الكنيس ةفي استعمال المواھب الروحي الحذرين الذين شككوا

كتاب التعليم للكتاب ). 11: 4افسس , 11- 4: 12وس ثكورن 1انظر (من مواھب الروح القدس  ةموھب
 ةممكن ان يكون نبو. تصال لفكر 6 منقول للمؤمن من خ.ل الروح القدسأك"  ةف النبويعرّ  NIVالمقدس 

: 14كورنتوس  1انظر (الى مشيئة 6 في ظرف محدد ة او اشار) 11 - 10: 21, 28: 11انظر اعمال (
واما من يتنبأ فيكلم الناس "ة يعرف الھدف من النبو 3: 14وس ثكورن 1). 2-1: 13اعمال , 30- 29

النبوات  اھل تسالونيكي احتقرواان يظھر, في رسالته الى تسالونيكي" )تشجيع(.ببنيان ووعظ وتسلية
  .ل ھو استخفاف في عمل الروح القدسويحذرھم بولس بھذه الرسالة ان ھذا العم

  
, ا النبواتمتحنوانه على المؤمنين ان ي 21: 5 تسالونيكي 1اكمل بولس في , بدل احتقار ھذه النبوات

ام  ك.م شخص ما ھو من الروح القدسكان اذا  نمتحنالكتاب المقدس يعطي بعض الطرق بھا ممكن ان 
 .  
  
؟ يسوع حذرنا )23 -22: 5 ةانظر غ.طي(ھل ُيظھر ثمر الروح  –انظرالى حياة ھذا ا نسان  •
من ثمارھم  خاطفة احترزوا من ا نبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحم.ن ولكنھم من داخل ذئاب"

 .)16 -15: 7متى "(.الشوك عنبا او من الحسك تينا ھل يجتنون من .تعرفونھم
 
عن نوع من  طينا مث.ً يع 11: 17اعمال . 6   يناقض ذاته -ن ك.مه بكلمات الكتاب المقدسقار •

يوم  وكان ھؤ ء اشرف من الذين في تسالونيكي فقبلوا الكلمة بكل نشاط فاحصين الكتب كل " ,ا ختبارات
 ".ھل ھذه ا مور ھكذا

 
ان ليس احد وھو يتكلم بروح  لذلك اعرفكم"بولس كتب  –افحصوا موقف ھذا الشخص من يسوع  •

). 3: 12كورنتوس  1" (.يقول يسوع رب ا  بالروح القدس وليس احد يقدر ان.6 يقول يسوع اناثيما
كل روح يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فھو  .بھذا تعرفون روح 6", والرسول يوحنا كتب

 )  3-2: 4يوحنا  1" (جاء في الجسد فليس من 6 وكل روح   يعترف بيسوع المسيح انه قد . 6 من
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  بولس ةصD – 26 -23: 5تسالونيكي  1
 

واله الس.م نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ", بولس للمؤمنين في تسالونيكييصلي  ةالرسال ةفي نھاي
ھو الذي يدعوكم  امين"وعندھا اكد لھم " مجيء ربنا يسوع المسيح ونفسكم وجسدكم كاملة ب. لوم عند

كد ان أسوف يتو –له  مفرزين –6 الذي دعانا لنتقدس ). 24 - 23: 5تسالونيكي 1( "الذي سيفعل ايضا
  . ھدفه قد حقق

  
  :افعال 3 -ممكن ان ننظر اليھا ب ةكلم ھيالتقديس 

  
وھكذا ", نيؤكد لكل مؤم 11: 6وس ثكورن 1. عندما اتينا با يمان اليه" في المسيح"قد تقدسنا : الماضي

  ".لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح الھنا.كان اناس منكم
  

واثقا بھذا عينه ان الذي " 6: 1فيلبي .  جله مفرزين –العمل بنا ليجعلنا مقدسين في 6 مستمر  :الحاضر
  ".ابتدأ فيكم عم. صالحا يكمل الى يوم يسوع المسيح

  
ايھا ا حباء ا�ن "يقول  2: 3يوحنا  1. به المسيح عندما نراه وجه لوجه في المجدسنتحول لنش:  المستقبل

  ".نكون مثله  ننا سنراه كما ھو ولكن نعلم انه اذا أظھر.نحن او د 6 ولم يظھر بعد ماذا سنكون
  

. 25: 5تسالونيكي  1طلب بولس من كل اخوته واخواته المسيحيين ان يصلوا له وللمرسلين ا خرين في 
بولس قدم طلبات . اناس مثلنا يشعرون بعدم ا مان وعندھم مخاوف ةبولس واصدقائه العاملين في الكلم

  :في العديد من رسائله ةص.
  
من اجلي الى  فاطلب اليكم ايھا ا خوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح ان تجاھدوا معي في الصلوات"

في اليھودية ولكي تكون خدمتي  جل اورشليم مقبولة عند القديسين مؤمنين  6 لكي أنقذ من الذين ھم غير
  )32- 30: 15 رومية". (حتى اجيء اليكم بفرح بارادة 6 واستريح معكم

  
الذي  جله انا سفير في   جلي لكي يعطى لي ك.م عند افتتاح فمي  علم جھارا بسر ا نجيلو...مصلين"

  )20 -19: 6افسس ". (كلمات لكي اجاھر فيه كما يجب ان.س.سل
  

 نه اراد ان يتأكد ان , لجميع المسيحيين في تسالونيكي الرسالة  قرأتُ بولس انھى رسالته بامرھم ان 
 –فضل المسيح المستمر وحبه الغير مكتسب  – ةالنعم ةص., ةمنح البرك بعدھا. للجميعستصل  تعليماته

نعمة ربنا يسوع " –له العنوان الكامل امسيح باستعمالرسول شدد على عظمة ال. كييللمسيحيين في تسالون
  ).28: 5تسالونيكي  1" (المسيح معكم

  
 وحول ھذا الموضوع كتب. رسالة بولس ا ولى الى اھل تسالونيكي ا مل والتوقع لعودة المسيح تم�

, انفسنايجب ان نسأل , كل صباح عندما نستيقظ. عن كيف يجب ان نعيش بينما ننتظر عودته ةرسال بولس
اذا جاء المسيح قبل ان ", يجب ان نسأل ةوكل ليل!" ن لعودته؟ ممكن ان يأتي اليومومستعدھل نحن "

 ما ھو جوابك؟" ھل انا جاھز؟, استقيظ
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