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  التسلسل الزمني لمجیئھ
  
  ١٢الفصل 

  ٦٦الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 

تھ العملیة فھم وصف بولس لمجئ المسیح الثاني في رسالتي تسالونیكي ووصی: ھدف الدرس
  . في كیفیة الحیاة حتى ھذا المجئ

ألنكم أنتم تعلمون . وأما األزمنة واألوقات فال حاجة لكم أیھا اإلخوة أن أكتب إلیكم عنھا" 
سالم وأمان، حینئذ یفاجئھم ھالك : ألنھ حینما یقولون. بالتحقیق أن یوم الرب كلص في اللیل ھكذا یجيء

. وأما أنتم أیھا اإلخوة فلستم في ظلمة حتى یدرككم ذلك الیوم كلص. نبغتة، كالمخاض للحبلى، فال ینجو
: ٥تس١." (فال ننم إذا كالباقین، بل لنسھر ونصح. لسنا من لیل وال ظلمة. جمیعكم أبناء نور وأبناء نھار

٦ -١ (  
: اإلخوةونطلب إلیكم أیھا  . سالموا بعضكم بعضا. وأن تعتبروھم كثیرا جدا في المحبة من أجل عملھم"  

انظروا أن ال یجازي . تأنوا على الجمیع. أسندوا الضعفاء. شجعوا صغار النفوس. أنذروا الذین بال ترتیب
صلوا بال . افرحوا كل حین. أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حین اتبعوا الخیر بعضكم لبعض وللجمیع

ال . ال تطفئوا الروح. جھتكم اشكروا في كل شيء، ألن ھذه ھي مشیئة هللا في المسیح یسوع من. انقطاع
  ). ٢٢ - ١٣: ٥تس١" (امتنعوا عن كل شبھ شر. تمسكوا بالحسن. امتحنوا كل شيء. تحتقروا النبوات

كما في محتوى الرسالة األولى ألھل تسالونیكي، ھكذا الثانیة أیًضا، فموضوع االثنین ھو المجئ الثاني 
وكان غرضھ منھا استكمال اإلجابة . من كتابة األولى كتب بولس رسالتھ الثانیة بعد شھور قلیلة. للمسیح

مع  ٣، ١یتماثل أصحاحي . على تساؤالتھم، ودحض االدعاءات القائلة بأن یوم الرب قد جاء بالفعل
  . الرسالة األولى، بینما یمثل األصحاح الثاني مفتاح الرسالة كلھا

فالمجئ الثاني ھو االختطاف . ي ویوم الربالمجئ الثان: في األصحاح الثاني، یمیز بولس بینحدثین ھامین
أي  - االختطاف ھو ارتفاع الكنیسة . الذي یصفھ بولس في األصحاح الرابع من رسالتھ األولى لھم

  . عن ھذا العالم لیكونوا مع الرب - المؤمنین أتباع الرب یسوع
ھیبة لألرض، حیث یمحو بط، فھو یوم الدینونة الر ٢أما یوم الرب الذي جاء ذكره في یوئیل، وصفنیا، و

اآلن ما . لن یأتي ھذا الیوم إال بعد أن تسود الخطیة بحریة على ھذه األرض لحقبة من الزمان. هللا أألرض
زالت قوة المسیح تحجز قوة الخطیة الكاملة في العالم، لكن عندما یحین ھذا الیوم، سوف یسیر الناس 

وسوف یمتلك ضد المسیح ناصیة األمور . عصیبًا جًداوسوف یكون وقتًا . وراء دوافعھم الشریرة تماًما
  . والقوة ویقدم نفسھ باعتباره المسیح الحقیقي، فیحارب هللا وكل أتباع الرب یسوع ومحبیھ

یعتقد كثیرون أن اختطاف الكنیسة سوف یتم قبل سبع سنوات الضیقة العظیمة، ذلك ألن ما ورد في 
لذا سوف ینقذ هللا شعبھ من خالل . أن یسكب غضبھ علینایوضح أن هللا ال یرغب في ) ١٠ - ٩: ٥تس١(

إذا كنت قد عرفت المسیح كمخلص، فسوف . حدث االختطاف، ثم یسكب جام غضبھ على العالم الشریر
أعطى بولس . علینا أن نحیا في المسیح أثناء انتظارنا لمجیئھ. تحمل لك كلمات بولس التشجیع والراحة

توقیر القادة الروحیین، تشجیع المؤمنین : مجئ المسیح الثاني، مثلبعض الوصایا العملیة في ضوء 
ومساعدتھم لبعضھم البعض، طول األناة واللطف مع اآلخرین، الفرح واالبتھاج في كل حین، والصالة 

  . بال انقطاع
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  .أفضل إجابة اختر

 . تسلسل أحداث المجئ الثاني واضحة تماًما في الكتاب المقدس خطأ؟صواب أم  -١
ال یعرف موعد المجئ  - في إشارة إلى نفسھ - أم خطأ؟ قال یسوع أن حتى ابن االنسان  صواب -٢

 . الثاني على وجھ التحدید
 . أم خطأ؟ تتأثر أھدافنا ونظرتنا للحیاة لدرجة كبیرة بموقفنا من المجئ الثاني للمسیح صواب -٣
 . دث بالفعلأم خطأ؟ ادعى البعض في أیام بولس أن المجئ الثاني ح صواب -٤
 أم خطأ؟ قوة الروح القدس الساكن في قلوب شعبھ تكبح جماح الشیطان وقوة الخطیة؟  صواب -٥
 

 : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذكر غیر ذلك
  
  ): اختر كل ما یناسب(عندما تتأمل في حدث االختطاف، ماذا یكون رد فعلك؟  -٦

 الخوف -أ
 التحفز والحماسة -ب
 الشك -ج
  التعزیة والتشجیع -د
 

لو عاش المؤمنون وھم یؤمنون بقرب مجئ المسیح الثاني، كیف كانت تبدو حیاتھم في عیون  -٧
  ): اختر كل ما یناسب(اآلخرین؟ 

 . كانوا سییشاركون بإیمانھم بكل جرأة -أ
 . كانوا سیفتكرون في ھذا المجئ ویطلبون اإلسراع بھ -ب
 . كبیًرالن یعطوا وصایا هللا اھتماًما  -ج
  . كانوا سیجاھدون من أجل حیاة أكثر قداسة -د
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ما ھي . كتب بولس أنھ ینبغي أن نقدم التبجیل في محبة للرعاة والقادة الروحیین من أجل عملھم -٨
  ): اختر كل ما یناسب(بعض الوسائل التي یمكننا بھا أن نعضد قادتنا؟ 

 . توجیھ النقد لھم جھاًرا -أ
 . الصالة من أجلھم -ب
 . تشجیعھم بكلماتنا -ج
  . تعضیدھم مادیًا -د
 

  في رأیك ماذا یقصد بذلك؟ . أوصى بولس أن نصلِّي بال انقطاع -٩
 . القسوس فقط ھم المحتاجون للصالة باستمرار -أ

 . اترك عملك لكي تتفرغ للصالة طوال الیوم -ب
 . عملك وأھملاحتفظ بوظیفتك، لكن اقض الوقت كلھ في الصالة  -ج
  . تبنَّى موقف الصالة المستمرة طوال الیوم -د
 

  لماذا أوصانا بولس أن نشكر في كل الظروف؟  - ١٠
 . كان یبالغ -أ

 . كان یعلم أن الشكر عامل أساسي للتمتع بسالم هللا -ب
 . كان یعني أن نشكر في األحداث المبھجة فقط -ج
 . التجاه المعاكسكان یعلم أن الشكر على األمور غیر المواتیة یحولھا إلى ا -د

  

ما ھي بعض الوصایا التي یجب اتباعھا أثناء انتظارنا لمجئ الرب؟ وأي منھا تحتاج أن تطیعھ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ماذا یعني إطفاء الروح القدس أو إخماد نیرانھ؟ ھل فعلت ذلك یوًما؟ وكیف تتجنب إطفاء الروح؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

واطلب منھ المعونة لكي تتغلب على كل شك . أشكرهللا لرجاء مجئ المسیح ثانیةً من أجل أتباعھ
واسأل معونتھ لكي . واشكره على عطیة الخالص التي سوف تتیح لك الحیاة معھ لألبد. ا المجئحول ھذ

واسألھ المعونة لكي تحیا في المسیح أثناء انتظارك لھ فیرى اآلخرون . تشارك إیمانك مع غیر المؤمنین
 . یسوع فیك
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؟ )٢تس٢(والعزاء عندما تقرأ كیف تحدد التطبیقات الشخصیة التي من شأنھا أن تجلب لك الراحة  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف یمكنك تطبیق التعلیم الذي یقول بأن الروح القدس یحجز الشر حتى ھذا الوقت؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف تطبق بصفة شخصیة التعلیم الموجود في ھذا األصحاح الذي ینادي بأن عمل الروح القدس في  -٣

حجز الشر سوف یتوقف؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف سیصبح العالم عندما یزال تأثیر حجز الروح القدس للشر؟  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
. لمؤمنین باختطاف الكنیسةاشرح صورة العالم بعد أن یُزال تأثیر ملح ا -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
من وجھة نظرك، كیف یُجھز السیاق التاریخي لظھور ضد المسیح؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
، )٢٤مت(كیف تربط بین التعلیم عن الضیقة العظیمة الوارد في األصحاح الثاني وذلك الوارد في  -٧

وكیف یمكنك تطبیقھ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  
 

 
 
 

  الذھاب إلى العمق


