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جب ؼلًٍا أى ًٌقل وػرفتًا وخبراتًا وي الواحذ إلى اآلخر وأى ٌتحذ ٌف الصالة و التسبٍح كل َ

واحذ وغ اآلخر ، َجب أى َقذم أحذٌا الهثل الطٍب لآلخر . إٌه واجب ، خاصة ؼلى هؤالء الزَي 

لتػشَة و االستًارة أحذهها لآلخر وهزا هو َػٍشوى ٌف ٌفس الهًطقة أو الػائلة حتى َقذووا ا

أفضل صور الجٍرة و أهن وسٍلة للهحافظة ؼلى التجهغ وي التفكك والزي هو سهة الػصر 

اآلى . . فهزه الوسٍلة تجػل الًاس قرَبٍي بػضهن للبػض وَكوى لهن تأثٍرهن بػضهن ٌف 

بولس الرسول حتى َستهروا البػض . هزا وا قام به التسالوٌٍكٍوى ، وهو أًَضا وا وؼظهن به 

 وٍَستشَذوا فٍه . 
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َبذو هزا الجسء كها لو كاى وجهوؼة وي الُخالصات و ٌهاَات التوجٍهات إال أى هًاك الكثٍر     

 و الكثٍر ٌف هزا الجسء . 

كتب قائهة بكل توجٍهات بولس الرسول والتً تبذو وتػلقة سواء    ارجغ إلى هزا الًص وا

ا أو بكًٍستك .  ًٍ  بك شخص

ة واطلب وي هللا أى َظهر لك األور الزي  صلِّ ألجل كل أور  وي األوور الهزكورة ٌف هزه القائه

 ؼلٍك أى تأخز فٍه ووقًفا أو تفػل شٍئاً بالتحذَذ إزاءه . 

وقطًػا وثل هزا ، تأول ٌف الػذدَي                   إٌه وي السهل أى تشػر بالفشل ؼًذوا تقرأ  

(  كٍف َهكًهها أى َؤثرا ٌف اتجاهك بالًسبة ألي تغٍٍرات َرَذ هللا أى َصًػها ٌف  32،  32) 

 حٍاتك ؟ 
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لقذ ُكتبت هزه الرسالة ؼلى وا َبذو بػذ وقت قصٍر وي كتابة الرسالة األولى وتتًاول الػذَذ 

 وي ٌفس ٌوؼٍة القضاَا التً ٌف الرسالة األولى . 

وا الزي تجذه هًا ؼي  رد فػل التسالوٌٍكٍٍي  تجاه  الهػاٌاة ؟  وكٍف أثر  هزا  ؼلى    

 حٍاتهن  الهسٍحٍة ؟ 

 وا هً ؼالوات ؼودة الرب والتً َوجه بولس الرسول أٌظارهن إلٍها ؟   

 وا هو تأثٍر هزه الػالوات ٌف اؼتقادك ؼلى القراء ؟   

وا هً صالة بولس الرسول ألجل إَهاٌهن ؟ حاول أى تجذأوًرا وحذداً ٌف هزا الهقطغ   

ذوه ٌف صالتك ألجلهن . وصلِّ أًَضا وي أجل الزَي َتػرضوى لهػاٌاة بسبب إَهاٌهن لتستخ

 ٌف كل وكاى ٌف الػالن . 
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ٌف ترجهة  أخرى (  هو تػبٍر  غاوض  َشٍر  لها    -اى الشر  اى تػبٍر  إٌساى  الخطٍة  ) أو  إٌس

سٍظهر  قبل  الًهاَة  .  وهزا وا َسهٍه َوحًا  الحبٍب  ) ضذ الهسٍح ( .  فلٍس وػروًفا 

ا خارًقا للطبٍػة ، لكًه ؼهٍل للشٍطاى  ) ع ًً ( وهو  9بالتحذَذ وا إرا كاى إٌساًٌا بػًٍه أم كائ

(  11:  3َو 1( اٌظر أًَضا  )  7الخطٍة ؼاولة بالفػل ٌف الػالن  ) عالتجسٍذ الكاول للشر . إى 

كثر شرح  لكًها ُوهسكة بقوة حاجسة  .  ٌقول ورة أخرى إى تحذَذ هزا الحاجس أور صػب لكي أ

 قرَب وًه  هو وبذأ القاٌوى و الحاكن الزي َراه بولس وجسًذا ٌف الذولة الروواٌٍة . 

 وا هً خصائص الشر ٌف الشٍطاى و أجًاده الهزكورة ٌف هزا الجسء ؟   

 وا هً االتجاهات التً َتوقغ بولس الرسول أى َتحرك فٍها التسالوٌٍكٍوى إزاء الشر  ؟   

الػالن واضحة جًذا ٌف كل ٌشرة و جرَذة . وا هو ٌف رأَك رد إى تأثٍرات الخطٍة و الشر ٌف   

الفػل الزي َجب أى َصذر ؼي الهؤوًٍي ؟                                                                                     

 كٍف َؤثر  هزا الجسء ؼلى صالتك ألحذاث الػالن ؟  
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ًَتقل  بولس الرسول  وي الحذَث  ؼي  وصٍر  هؤالء  الزَي  َرفضوى  هللا  إلى  وستقبل 

 الهؤوًٍي ؟   التسالوٌٍكٍٍي

 أي وستقبل َتوقػه بولس الرسول لهن ؟   

 وا هو  دور هللا ٌف تغٍٍرهن  واستهرارهن  ٌف  الحٍاة الهسٍحٍة ؟  

 هو توقغ بولس الرسول وًهن الهستقبل  ؟ وا الزي فػله التسالوٌٍكٍوى ووا   

وا هً الهًاطق التً ؼهل فٍها هللا ؟ ووا هً الهًاطق التً ًَتظر وي التسالوٌٍكٍٍي   

 أى َػهلوا فٍها ؟ 

 وا هو  رد فػلك لهؤوي َقول إٌه َحتاج أى َكلف ٌفسه بقراءة الكتاب الهقذس ؟ . 

( َسأل بولس الرسول قارئٍه أى َصلوا ألجله وألجل وؼظه باإلٌجٍل ، صلِّ ألجل أي  1:  2ٌف ) 

 شخص تػرفه َشترك ٌف خذوة أي وكاى  

 وا وذى وا تػرفه ؼي ؼهل هللا ٌف األواكي األخرى ؟ 
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 وا هً الهباديء التً َػلهها  بولس الرسول هًا ؼي الػهل ؟   

 كٍف توظف هزه الهباديء ٌف حالة شخص َواجه البطالة  الٍوم ؟   

ٍسة ٌف ( ٌف االؼتبار  ٌجذ أى الظروف الخارجٍة الهحٍطة بالكً 11بوضغ وا َقوله ) ع  - 2

تسالوٌٍكً كاٌت تفتقر إلى السالم  .  وارا كاى َػًً السالم دائًها لهؤالء  القوم ؟                

 ووا هو تأثٍر سالم هللا الذائن ؼلٍك ؟ 

كثر ؼي كٍف وؼظ بولس الرسول ٌف تسالوٌٍكً .                             - 2 ٌف هزا  الجسء ٌتػلن أ

( وا هً الصورة التً كوٌتها  2و  3وي الرسالة األولى ) خاصة درس وي هًا ووها قذ تػلهته 

 ؼي خذوة بولس الرسول ؟         
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ارجغ الى كلتا الرسالتٍي وراجغ كل التػلٍن الهتػلق بػودة الرب ثاٌٍة وي جاٌبٍي أولهها هو 

ؼلى حٍاة الهؤوًٍي ووا وا ؼلهه  بولس الرسول ؼها سٍحذث وثاٌٍهها ؼي تأثٍرات رلك 

 . ٌٍ  الزي َضٍفه رلك لها تػلهته وي دراسة الهجًء الثا

 

 


