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 لكي ٌظًرا ٌف إَهاٌهن . التشجٍغ لًٍهواإلى درجة كافٍة وي التػلٍن و َحتاج الهؤوًوى 

لظروف خارجة ؼي إرادة بولس الرسول لن َستطغ أى َقضً وقًتا أطول وغ هزه الكًٍسة 

تخٍل وشاؼره   (  71 - 7:  71الولٍذة .    ) َهكًك أى تقرأ ؼي بذاَات هزه الكًٍسة ٌف أع 

إى  .    ووة الهستهرةاؼًذوا أجبرته بػض الهشاكل أى َرحل تاركًا الكًٍسة تواجه الهق

وهها تبًٍاى لًا الػالقة بٍي   ،  هاتٍي الرسالتٍي قذ كتبتا بػذ وغادرته لتسالوٌٍكً بقلٍل

بولس الرسول والكًٍسة، إٌها رسائل تشجٍغ للهؤوًٍي األحذاث وبها ٌصائح للحٍاة 

  الهسٍحٍة . 
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َبذأ بولس الرسول رسالته بزكر األسباب التً ألجلها َتػٍي ؼلٍه أى َقذم الشكر ؼي 

 الكًٍسة التً ٌف تسالوٌٍكً .                                            

 ( كاٌت تسالوٌٍكً هً الهذًَة الرئٍسٍة ٌف وكذوٌٍة    1* ) ع    

 لجسء الشهاٌل وي الٍوٌاى الحذَثة وكاٌت أخائٍة هً الجسء الجًوٌب وًها . * ا                   

 وا الزي قاله ؼي رد ووقفهن تجاه االٌجٍل ؟   

ألصدقائك البعيديه عه هللا عودما ي كلمات عصرية . ماذا يعوي هرا حاول صياغة ما تقرأه ف 

 يتجاوبون مع هللا بوفس االسلوب  ؟   كيف يجب عليك أن تصلي ألجل هؤالء األصدقاء ؟

   .ما هي مشاكلهم بالتحديد و التي سيواجهوىها حيوما يعيشون مع هللا؟ توقف اآلن وصل ألجلهم

 وا الزي تجذه ٌف الفقرة ؼي ٌوؼٍة حٍاة الهؤوًٍي ٌف تسالوٌٍكً ؟   

صورة تتوافق حٍاتك وتتطابق وغ حٍاتهن ؟ ووا هو وقذار الفجوة بًٍك و بٍي هزا بأي   

 ( ؟  3الًوع وي التكرَس لله وؼهله الهقترحٍي ٌف وصف بولس الرسول ٌف ) ع
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سهلة . فهو َتحذث هًا ؼي وػاٌاته ٌف فٍلبً ، لن تكي إرسالٍة بولس الرسول دائًها 

والهػارضة الهوجودةٌف تسالوٌٍكً .   َبذو كها لو أى الًاس َؤاخزوٌه ؼلى أى وؼظه باإلٌجٍل 

 هو للهًفػة الشخصٍة . 

                                  وا هً الذالالت التً َقذوها بولس الرسول هًا لٍبرهي ؼلى إخالصه و دوافػه ؟  

 لهارا َػظ باإلٌجٍل ؟   

وا هو اتجاهك إلخبار اآلخرَي ؼي الرب َسوع ؟ هل تتراجغ ؼي رلك ٌتٍجة الخوف ؟              

ارا كاى كزلك هل تستطٍغ أى تجذ هًا شٍئاًَساؼذك  ؟ وا هً دوافػك إلخبار أصذقائك ؼي 

 الرب َسوع ؟

ٍس فوق أو شػوًرا بالتههل تشػر أى هزا قذ َػطٍك وضًػا ٌف أؼٍي أصذقائك الهؤوًٍي 

أصذقائك غٍر الهؤوًٍي أو ربها كاٌت دوافػك وختلطة بػضها جٍذ و البػض رديء   .           

 صلِّ لكً َجػلك هللا ترى األوور وي وًظوره هو .   

( ؼي االضطهاد الزي َػاٌٍه أهل تسالوٌٍكً ٌتٍجة إَهاٌهن .  71 - 73تتحذث األؼذاد  )   

 وذَي ؟ وا الزي قاله الرسول بولس ٌف رأَك لكً َشجػهن أى َقفوا صا
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باتهاوه أٌه َتجاهل كل له ؼلى واَبذو كاى أؼذاء بولس الرسول َحاولوى أًَضا أى َثٍروا الهشا

 الكًٍسة ٌف تسالوٌٍكً 

كٍف تذافغ ؼي بولس الرسول ؟ فكر ٌف كال الخطوتٍي الػهلٍتٍي اللتٍي أخزهها بولس   

 ٌحو الهؤوًٍي ٌف تسالوٌٍكً .  وؼي اتجاهه

صورة الكًٍسة ٌف تسالوٌٍكً والتً َهكًك أى تستًتجها وي هزه األؼذاد ؟           وا هً   

ف و القوة هًاك ) ارا كاى لذَك وقت ؼذ إلى الذرسٍي السابقٍي لترى دوى قائهة بًقاط الضػ

 وا الزي أوكًك أى تتػلهه ؼي هزه الكًٍسة ( .

( وا الزي َػًٍه أى تستجاب صالة وثل  73،  71ؼذدي ) فكر ٌف صالة بولس الرسول ٌف   

هزه ٌف كًٍستك ؟ وا الزي تتوقغ تغٍٍره ؟                                                                                 

ا ؟ ًٍ  وكٍف سٍؤثر هزا ؼلٍك شخص

                                           صلِّ ألجل كًٍستك ٌف هزه الخطوط ٌفسها .  
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 التً ستجذها ٌف الجسء وتشػر أٌها الزوة للحٍاة الهقذسة .   ضغ قائهة بكل الػًاصر   

فكر اآلى ٌف التجاوب الخاصة و التً تجذ أٌه وي الصػب وواجهتها . هل هًاك أي شًء   

ٌف قائهتك َهكي أى تساؼذ ٌف رلك ؟ إرا كًت وحتاًجا لتشجٍغ ؼذ إلى وؼذ هللا ٌف                    

 ه أى َحقق رلك ٌف حٍاتك .( واسأل 71:  1) ؼب 

كثر الهشاكل       إى القضاَا التً أثارها الرسول بولس هًا كاٌت ٌف األغلب هً أ

أههٍة للكًٍسة ٌف تسالوٌٍكً وثل اإلباحٍة الجًسٍة والتً كاٌت أوًرا وقبوالً ٌف حٍاة 

 الٍوٌاٌٍٍي ، وكزلك احتقارهن للػهل الٍذوي .

وذى تالوسًا وغ هزه الهشكالت الهاوة ؟ كٍف َهكي تطبٍق تػلٍقات بولس وا هو

 الرسول ؼلى االٌحالل الهوجود الٍوم  ؟

هل َهكًك أى تفكر ٌف أي تجارب أخرى تػتبرها وػوقات رئٍسٍة للهؤوًٍي الزَي   

 أى َػٍشوا لٍسروا  هللا الٍوم ؟ َرَذوى 

ائهتك التً حذدت فٍها ٌوؼٍة التجارب التً تجذ صػوبة ٌف هزه التجارب واردة ٌف ق وهل

  وواجتهتها ؟ ارا لن تكي وزكورة ٌف قائهتك فإلى أي وذى تؤثر هزه التجارب ؼلٍك ؟ 
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ا حٍث  ًٍ َبذو أى كًٍسة تسالوٌٍكً قذ أخزت تػلٍن بولس الرسول ؼي ؼودة الرب وأخًزا حرف

ٌٍ ، وظًوا أى هؤالء قذ فقذوا التبس ؼلٍهن األور ؼًذوا اٌتقل بػضهن قبل أى َتن  الهجًء الثا

 خالصهن . 

 ًَتقل أحذ الهؤوًٍي وا هو التشجٍغ الزي تجذه هًا لألقرباء و األصذقاء ؟ ؼًذوا   

 وا هً الهبررات التً َقذوها بولس الرسول لهزا التشجٍغ ؟   

 وا هو التأثٍر الػهٌل لػودة الرب ؼلى حٍاة الهؤوًٍي ٌف هزا الػالن ؟   

ػاد ؼودة الرب تؤثر ؼلى حٍاتك ؟                                                     هل ستذع التوقػات ؼي تحذَذ وٍ  

االختالفات التً ستجذ ؼلى أسلوب حٍاتك ؟ هل هًاك شًء َجب أى تفػله بصورة ووا هً 

 وختلفة إرا فكرت أى ؼودة الرب ستتن الٍوم ؟ 

 صالة

أَها الرب اإلله اجػلًا صالحٍي واحفظًا أوًاء وٌحي ًٌتظر وجًء ابًك ربًا حتى 

ؼًذوا َظهر َجذٌا غٍر ٌائهٍي ٌف خطاَاٌا بل ٌشطٍي ٌف خذوته فرحٍي ٌف تسبٍحه 

لهجذ اسهك القذوس . آوٍي .  
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 وي كًٍسة تسالوٌٍكً حتى االى .  ٌف تأول فٍها قذ تػلهتهاقض بػض الوقت

وي الهفٍذ أى تقرأ الرسالة ورة أخرى و اٌظر اى كاى هًاك أوًر أخر ٌفز إلٍك لن تلحظه ٌف 

 رة األولى . اله

رغن أى الرسالة ال تحوي الكثٍر وي األفكار الالهوتٍة لبولس الرسول اال أٌه حقٍقً أًَضا أى 

هزه الرسالة تكشف لًا شٍئاً ؼي أفكار الرسول بولس الرؼوَة واهتهاوه الشذَذ بصحة وي 

 آوًوا . 

ختفً ٌف الرسائل وٌحي ٌف هزه الرسالة ٌتػرف ؼلى إٌساٌٍة بولس الرسول والتً كثٍراً وا ت

 تحت األفكار الالهوتٍة الػهٍقة . األخرى 

 ارا كاى لذَك وقت اقرأ تسالوٌٍكً الثاٌٍة للتحضٍر لذروس األسبوع الهقبل .   

ارا لن تكي قذ فػلت رلك فػالً ، ستجذه أوًرا شًٍقا أى تقرأ كٍف بذأت الكًٍسة ٌف   

  ( .  71 - 7:  71تسالوٌٍكً ٌف ) أع 

 

 

 

 

 

 


