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  الرجاء المبارك
  
  ١١الفصل 

  ٦٥الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

  . فھم خلفیة الرسالة األولى ألھل تسالونیكي ومحتواھا: ھدف الدرس

ألن الرب نفسھ بھتاف ، بصوت رئیس مالئكة وبوق هللا، سوف ینزل من السماء واألموات " 
ثم نحن األحیاء الباقین سنخطف جمیعا معھم في السحب لمالقاة الرب في . في المسیح سیقومون أوال

  ) ١٧ -١٦: ٤تس١." (ین مع الربالھواء، وھكذا نكون كل ح
نتعرف على تأسیس ھذه الكنیسة مما . ونیكي ھو المجئ الثاني للمسیحموضوع الرسالة األولى ألھل تسال

زرع بولس كنیسة تسالونیكي خالل ثالثة أسابیع فقط، فقد ظل یكرز باإلنجیل أیام ). ١٧أع (ورد في 
من بعض الیھود والیونانیین، لكن مألت الغیرة البعض السبت في المجمع لمدة ثالثة أسابیع متتالیة، فآ

  . اآلخر من الیھود فشرعوا في اضطھاد بولس، مما اضطر معھ للفرار من المدینة
الرجاء، : في األصحاح األول، كتب بولس عن ثالثة خصال رائعة تحلَّى بھا شباب المؤمنین ھناك

وأن ھذه األعمال كانت بدافع المحبة، كما منحھم  واإلیمان، والمحبة، فذكر أن أعمالھم تُظھر إیمانھم،
في األصحاح الثاني، یذكرھم . لقد كانوا مثاالً لآلخرین في الیونان). ٣: ١(الرجاء القدرة على التحمل 

عن  ٣وكتب بولس في أصحاح . بولس بخدمتھ بینھم، لیوضح لھم أن نموھم الروحي كان یمثل اولویة لھ
وفي األصحاحین الرابع والخامس، أورد لھم بولس نصیحة عملیة عن . متقریر تیموثاوس المشجع عنھ

  . كیفیة الحیاة في المسیح في ضوء مجیئھ الثاني
كان الیھود یضطھدون أھل تسالونیكي، إلى حد . یخبرنا بولس عن اختطاف الكنیسة ومجئ المسیح الثاني

. كوك، خاصةً حول المجئ الثاني للمسیحوكان للمؤمنین العدید من التساؤالت والش. استشھاد البعض منھم
. فشرع بولس في بث الطمأنینة والتشجیع في نفوسھم، والتأكید على حقیقة مجئ الرب ثانیةً من أجل شعبھ

لسنا نعلم یقینًا متى سوف یتم . سوف یأتي لكنیستھ على السحاب، فیقوم الشھداء والذین ماتوا في الرب أوالً 
لذا علینا أن ننشغل بأعمال المحبة من أجلھ . ب سوف یأتي یوًما ما، كما وعداالختطاف، لكننا نثق أن الر
  .  بینما نراقب وننتظر مجیئھ
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       .أفضل إجابة اختر    
واألموات في المسیح :".... أم خطأ؟ أشھر كلمات الرسالة األولى لتسالونیكي ھي صواب -١

 ". سیقومون أوالً 
 . لرسالة في أثناء رحلتھ التبشیریة الثانیةأم خطأ؟ كتب بولس ھذه ا صواب -٢
 . لم یتنبأ األنبیاء عن المجئ الثاني للمسیح خطأ؟صواب أم  -٣
بما أننا نعلم أن المسیح آت ثانیةً، فیلزمنا توجیھ كل طاقتنا على الترقب واالنتظار  خطأ؟صواب أم  -٤

 . بدالً من العمل
 

 : ر ذلكاختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذكر غی
  

في مستھل ھذه الرسالة، امتدح بولس أھل تسالونیكي على ثالثة خصال عظیمة كان الرجاء ضمنھا،  -٥
 ): اختر كل ما یناسب(ما ھو الرجاء بالنسیة للمؤمنین؟ 

 . یقین الخالص والحیاة األبدیة مع الرب -أ
 . الیقین بأن ھناك خیر في ھذه الحیاة سوف نختبره -ب
 . سوف تدخل السماء إذا كنَت شخًصا صالًحا القناعة بأنك -ج
 . التأكد من عدم تعرضنا لأللم أو المعاناة أو المرض -د

 ): اختر كل ما یناسب(لماذا تعتقد باھتمام أھل تسالونیكي الشدید بمجئ الرب الثاني؟  -٦
 . ألنھم كانوا مضطھدین -أ

 . كانوا یریدون ترك أعمالھم لمراقیة مجیئھ -ب
 . ریدون معرفة مصیر أحبائھم الذین اُستشھدواكانوا ی -ج
  . كانوا یرغبون في حریة العیش في الخطیة إلى أن یأتي المسیح -د
 

  ):اختر كل ما یناسب(ما ھي بعض سمات خدمة بولس لكنیسة تسالونیكي؟   -٧
 . شاركھم یرجاء اإلنجیل بكل شجاعة -أ

 . لم یتطلع إلرضاء هللا بل الناس -ب
 . ئًا علیھملم یمثل عب -ج
  .كان یعتبرھم بمثابة أوالده -د
  

وأن تحرصوا على أن تكونوا ھادئین، وتمارسوا أموركم ):" ١٢ - ١١: ٤تس١(یقول بولس في  -٨
لكي تسلكوا بلیاقة عند الذین ھم من خارج، وال . الخاصة، وتشتغلوا بأیدیكم أنتم كما أوصیناكم

  ):اختر كل ما یناسب(ي اعتقادك؟  ماذا كان قصد بولس ف" تكون لكم حاجة إلى أحد
 . الزم الصمت من جھة إیمانكم -أ

 . أفضل األعمال ھي الیدویة منھا -ب
 . اكسب معیشتك بنفسك -ج
  . اربح احترام غیر المؤمنین بسلوكك الجید في الحیاة -د
 

اختر كل ما (بخصوص المجئ الثاني للمسیح؟ ) ١٨ -١٦: ٤تس١(ما الذي تخبرنا بھ اآلیات  -٩
  ):یناسب

 . یلزمنا أن نخبر غیر المؤمنین عن مجیئھ الثاني ال -أ
 . سوف یقیم الرب كل الذین ماتوا في المسیح -ب
 . سوف ینزل الرب من السماء بصوت بوق عالٍ  -ج
 . سوف یظل المؤمنین مع المسیح إلى األبد -د
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أمل في حیاتك، ھل ت. كتب بولس أن أھل تسالونیكي صاروا مثاالً یُحتذى للمؤمنین اآلخرین
یستطیع بولس أن یقول نفس الشئ عنھا؟ ولماذا؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ھل تنتظر بترقب المجئ الثاني للرب؟ ولماذا؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ھل تخدم الرب بمحبة وحیاة مقدسة؟ وماذا تفعل لتخدمھ خدمة أفضل؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أشكر هللا على عطیة الخالص بموت المسیح وقیامتھ؟ واشكره من أجل یقین المجئ الثاني 
أطلب من هللا أن یوضح لك كیف تكرمھ . أطلب معونتھ لتخدمھ بأمانة بینما تنتظر وتتوقع مجیئھ. للمسیح

 . وتمجده بحیاة مقدسة تدفع اآلخرین لمعرفتھ أیًضا
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كیف تفسر وتطبق الحقیقة المعجزیة بأن كنیسة تسالونیكي تأسست في أقل من شھر؟  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف تطبق بصفة شخصیة حقیقة أن بولس علَّم ھؤالء المؤمنین الجدد الكثیر عن المجئ الثاني؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
عن المجئ الثاني باعتباره الرجاء الوحید للعالم والرجاء كیف تطبق بصفة شخصیة تعلیم بولس  -٣

المبارك للكنیسة؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
تمثل الرجاء المبارك لكنیسة الرب یسوع  -بطریقة خاصة - كیف تطبق حقیقة المجئ الثاني بأنھا  -٤

المسیح المضطھدة؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
؟ )٢٥، ٢٤مت(وبین حدیث المسیح في ) ١٨ -١٣: ٤تس١(كیف تربط بصفة شخصیة بین ما جاء في  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
طع الرئیسیة التي تتحدث عن المجئ الثاني لھا تطبیقات كیف تطبق بصفة شخصیة حقیقة أن كل المقا -٦

عملیة عدیدة ومحددة؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
. على ضوء المجئ الثاني ٥وصیة أعطاھا بولس للكنیسة في أصحاح  ٢٠ابحث وطبق عن  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  

 
 
 
 

  الذھاب إلى العمق


