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  مقـدمــة 
  

وبتعبيTر . ھناك احتياج دائم أن نواجه ظروفنا المتغيرة على ضTوء كلمTة هللا الثابتTة
، والنافعTة لكTل ة كلمTة هللا المقدسTة والمTوحى بھTاآخTر، نحتTاج دائمTا أن نعيTد قTراء

:  ٣تيموثTاوس  ٢(العصور للتعليم والتTوبيخ للتقويـــــTـم والتأديTب الTذى فTى البTر  

لكى يسمع شعب الرب كلمTة الTرب . ا وعالمنا اليوم ، لكى تخاطب واقعن)١٧و  ١٦
  .تتحدث إليھم برسالة معاصرة، فتكون طاعتھم طاعة حقيقية

  

TTتنارة الTTى اسTTاج الTTھلة ، تحتTTت سTTة ليسTTى معادلTTتعداد وھTTسgب اTTدس بجانTTروح الق
، والTى قدس وقدرة على فمھTه الفھTم الصTحيح، وتحتاج الى ا+مانة للنص المالجيد

ع المعاصر بمتغيراته وھمومTه وأمواجTه المت0طمTة وقTدرة علTى الحساسية للمجتم
المتابعة والتحليل لjحداث وا+فكار، حتTى يTتم التواصTل والتفاعTل النTاجح والمTؤثر 

وھذا ھTو دور الرعTاة والوعTاظ والقيTادات المھتمTة بTالتعليم فTى الكنيسTة .  والمغير
ن نحضTر كTل ، ومھمتنTا أم للكنيسTة فTى مجتمعھTافنحن خTدام للكلمTة، وخTدا.  اليوم

، وأن نعمTTل ) ٢٨ - ٢٣:  ١كولوسTTى (فTTى المسTTيح يسTوع ) ناضTجاً (انسTان كTTام0ً 
  . على التجديد والتنوير المستمر لكل الجماعة

ولقTTد حاولTTت جھــــــTTـدى بإمكانياتـــTTـى المحTTدودة أن أقTTدم بعTTض الدراســـــــTTـات 
ـــــTـة مTن كلمـــــــTـة هللا، واستعنـــTـت للكنيســـــــة المحليـــــــة فى أجزاء مختلفـــ

الكتTاب المقTدس "بالعديـــــد من الدراســات خاصــTـة نمTوذج مجموعـــــــTـة 
، وبالتTالى شTجعنى الكثيTرون أن تظھTر ھTذه الدراسTات وغيرھا "يتحدث اليوم

أصTTلى أن يكTTون ھTTذا الجھTTد المتواضTTع نافعTTاً .  مطبوعTTة لتصTTل الTTى دوائTTر أوسTTع
  .مجد المسيح وبناء الكنيسةثمراً لوم

  

  القس مكرم نجيب



٥  

  الفكرة الرئيسية للرسالة

  
الكنيسTTTTTة "تقTTTTTوم رسTTTTTالة تسTTTTTالونيكى ا+ولTTTTTى علTTTTTى فكTTTTTرة كبيTTTTTرة ھTTTTTى 

  :، أما رسالة تسالونيكى الثانية فتقوم على فكــــرة أخرى ھى "واgنجيل

  

  المنظور المسيحى للتاريخ  
  

فنحـــTـن .. خاصTة، أن يتجاھTل التTاريخ وB يمكن لrنسان عموماً، وللمTؤمن بصTفة
والتاريخ والجغرافيا يؤثران على كTل شTئ فTى .. ونسكن الجغرافيا.. نعيش التاريخ 

وبالتالى نحن من منظTور إيمTانى ، BبTد أن نتعامTل مTع التTاريخ مTن وجھTة .. حياتنا
  .نظر هللا ، كما أعلنھا فى الكتاب المقدس

ھناك أصوات تنادى نداءات مختلفة
١
فTى محكمTة بشTيكاغو فTى  ١٩١٩ففى يوليTو  

 HISTORY( أو ھراء "  التاريخ ب0 معنى" الوBيات المتحدة قال ھنرى فورد 

IS BUNK   .( اتTاريخ ، والمتناقضTداث التTاؤماً +حTر تشTر أكثTخص آخTر شTنظ
الموجودة ، والمشك0ت ، والمفارقات العديدة التى تحدث فى العالم، وقTال بسTخرية 

)   TRACKS (تصويـــــــTـر لمعنTTى التاريــــTTـخ ھTو عــــTTـدة طTTرق  إن أدق: " 

صنعتھا ذبابة مخمورة بِرجل مغموسة بحبTر علTى ورقTة بيضTاء، إنھTا B تقTود إلTى 
  "..مكان، وB تعكس أى معنى 

  

كما أن واحداً من ال0ھوتيين الكبار ھو رودلف بولتمان ، قال نتيجTة لjحTداث التTى 
.. لقد أصبح التساؤل عن معنى التاريخ " لعالم فى ذلك الوقت أثرت فى فكره وفى ا

  " .ب0 معنى 

  

ھنTTاك أيضTTاً صTTوت جTTاء مTTن عTTالم الفكTTر السياسTTى كأسTTتاذ للعلTTوم السياسTTية ھTTو  
" بأنھـــTTـا  -فوكــويــامــTTـا ، الTTذى نTTادى عنTTد إنكسTTار وإنھيTTار اgتحTTاد السTTوفيتى 

                                                           
1 Stott, John R.W. The Message of Thessalonians.  

    ( England: Inter Varsity Press,1991 ) p. 139. 
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مثالھا النھTائى فTى صTيغة الديمقراطيTة  ، +ن البشرية توصلت إلى" نھاية التاريخ 
وھذه المقولة لم تكن جديدة ، فقد ھمس بھTا مTن قبTل ھيجـــTـل ، وصTاح . الليبرالية

وانتھى  فوكـــويــامــــا  نفسه إلى أن التTاريخ مTازال . بھا  ماركـــس  و لينيـــــن  

يجرى كما كان
٢
 .  

  خ ؟ما ھو الموقف المسيحى من التاري: والسؤال ا|ن 
إن الموقــف المسيحـى ھو ما نـــراه من خـــ0ل الكتاب المقدس، والكتاب يعلن لنTا 

 HISTORY( ھTTـو صانـــــTTـع التاريــــــــTTـخ .. بوضTTوح أن هللا إلTTه التاريـــTTـخ

MEANS HIS STORY  .. (اريخTTو رب التTTالى ھTTاريخ .. وبالتTTى التTTث0ً فTTفم
أقTام معھـــــTـم .. من بين شTعوب العTالم شTعباً لTهإختار هللا ا+مة اgسرائيلية لتكون 

).  ٦:  ٣خTروج ( العھد، وعرف نفســــــه أنه إله ابراھيــــم واسحـــــق ويعقTوب 

وأخذ قرابة ا+لفين سنة ليعد ھذا الشعب لتمام وتحقيق العھد مع إبراھيم فى مجيئ 
لTَّم ، ومTات علTى وفى التاريخ ولد المسيح وعاش وجال يصTنع خيTراً ، وع.. المسيا

الصTTليب ، وقTTام فTTى اليTTوم الثالTTث، وعلTTَّم بعTTد القيامTTة فTTى الظھTTورات المختلفTTة، ثTTم 
صTTTعد إلTTTى السTTTماء وأرسTTTل روحTTTه 
القTTTدوس الTTTذى مTTTازال يعمTTTل قرابTTTة 

.. ا+لفTTTين سTTTTنة أخTTTTرى حتTTTTى ا|ن 

يعمTTTل فTTTى التTTTاريخ وفTTTى الكنيسTTTة ، 
ليعTTTد الكنيسTTTة لrنط0قTTTة الكبTTTرى، 

ظمTTى التTTى قTTال gتمTTام المأموريTTة الع

كمTTTا أرسTTTلنى "عنھTTTا المسTTTيح 
يوحنTTTا ( " ا|ب أرسTTTلكم أنTTTا

إذھبـــTTTTTTـوا إلTTTTTTى العالـــTTTTTTـم أجمTTTTTTع وإكTTTTTTرزوا " ،  ) ٢١:  ٢٠
  ).١٥:  ١٦مرقس ( " باgنجيــــــل للخليقــــــــة كلھا 

وفى يوم مTا سTيأتى المسيـــTـح ثانيTة فTى مجـــــTـده ، بعTد ان يكTون اgنجيـــــTـل قTد 

تTدبير مTلء " ، وتكون النھايTة عنTد )  ١٤:  ٢٤متى ( كل الشعوب  وصل إلى
  ). ١٠:  ١أفسس (  "ا+زمنة 

                                                           

٢
"  ( ورقة فى حTوار " حسنين،  مصر والقرن الواحد والعشرين  ھيكل ، محمد  

 . ٢٣صفحة )  ١٩٩٤دار الشروق، : القاھرة 
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وليسTTت )   LINEAR( نظTTرة المسTTيحى للتTTاريخ إذن ھTTى الخـــــTTـط المستقسTTيم 
 ) ( أو المتTTTوالى والمتكـــــTTـرر )  CIRCULAR( نظTTرة الخـــTTTـط الTTدائرى 

CYCLICAL .  

.. أ بدايTTة محسTTوبة ، وھTTو يتجTTه إلTTى نھايTTة محسTTوبة فTTنحن نTTؤمن أن التTTاريخ بTTد

وكTل شTئ بإرادتTه الصTالحة . والبداية والنھاية معدة جيداً فTى خطTة ا|ب السTماوى
يسير إلى النھاية المرجوة، سواء فى المجئ الثانى أو القيامة أو الدينونة أو الملك 

رسTTالتى  وھTTذه ا+حTTداث الكبTTرى التTTى ھTTى ھTTدف التTTاريخ، واضTTحة تمامTTاً فTTى. 
وظھTور )  ١تسTالونيكى  ٢( تسالونيكى، خاصـــــــــــــة مجـــــــــTـئ المسيــــــTـح 

  ) . ٢تسالونيكى  ٢( ضد المسيح 

  

ھTTذا B يعنTTى أن الرسTTول بTTولس عنTTدما كتTTب رسTTائل تسTTالونيكى عامTTة ، والرسTTالة 
تTب ولكTن الرسTول كعادتTه يك.. الثانية خاصة ، قTد جلTس وكتTب مقالTة عTن التTاريخ

ويحTاول أن يجيTب .. رسائله نتيجة لمشTك0ت فTى الكنTائس المحليTة فTى ذلTك الوقTت
وبالتTالى .. وأن يشTبع جTوعھم للمعرفTة وأن يصTحح افكTارھم.. على أسTئلة النTاس 

يقدم المعنى العTام الTذى يريTد أن .. من خ0ل اgجابات ومواجھة المشك0ت المحلية 
  .يقدمه 

  

  فع لكتابة الرسالة الثانية ؟ما ھى الدوا:   والسؤال ا|ن 
وماذا أراد الرسول أن يقول للكنيسة المحلية فى ذلك الوقت ؟ وللكنيسTة المعاصTرة 

لكى نصل إلى إجابة واضحة BبTد أن . ا|ن حول معنى التاريخ وسلطان هللا عليه ؟ 

رئيسTTية   مجموعTTات ث0TTثكانTTت ھنTTاك  .. نعTTرف أنTTه فTTى كنيسTTة تسTTالونيكى 
وحTTول المجموعTTة ا+ولTTى كتTTب الرسTTول ا+صTTحاح ا+ول، .. سTTة كTTدرت س0TTم الكني

وفى المجموعة الثانيTة كتTب ا+صTحاح الثTانى ، وفTى مواجھTة المجموعTة ا+خيTرة 
  .كتب ا+صحاح الثالث
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  :المجموعة ا+ولى
ھTTTTى مجموعTTTTة المقTTTTاومين 
المضTTTTTTTTTTطھدين للكنيسTTTTTTTTTTة  

PERSECUTORS  

وقد أشار إليھم الرســول فTى 
 ١٤:٢، ٦ :١تسالونيكى  ١(

وھTTTTTTTTTTTم عTTTTTTTTTTTادة ).  ٣:٣، 
مجموعTTة مTTن اليھTTود، كانTTت 
تقTTTTTاوم المسTTTTTيح واgيمTTTTTان 

ثم بعد أسTابيع أو .. المسيحى
شTTھور قليلTTة وصTTلته أخبTTار 

مTع أعمTال  ٤: ١تسTالونيكى  ٢( وھو فى كورنثوس أن ا+مTور تسTير إلTى ا+سTوأ 
مTاذا فقد تعرضت الكنيسة gضطھادات وضيقات كثيرة جعلTتھم يتسTاءلون ل) .  ١٧

  كل ھذه ا|Bم ؟ وھل من معنى لrحتمال ؟   وھل من نھايـة للصبر ؟

  

وھنا كتب الرسول بولس لھم ا+صحاح ا+ول من ھذه الرسالة الثانية ، B يقدم لھم 
تسTالونيكى  ٢( تشجيعاً وتعزية فقط ، بل ليحدثھم عن دينونـــــــة هللا العـــــــTـادلة 

ريخ الTTذى يTTرى كTTل شTTئ ، وسTTوف يTTدين ھTTؤBء، ويحTTدثھم عTTن رب التTTا) .  ٥: ١
وسوف يتدخل هللا فTى .. ويعاقب كل المقاومين للرسالة ، عندما يأتى المسيح ثانية 

يلفTTت . وبTTدأ الرسTTول مTTن خ0TTل كلمTTات اgصTTحاح ا+ول.. ا+حTTداث لصTTالح شTTعبه
ا+نظار إلى محبة المسيح، وإلى عدل المسيح ، الذى سوف يأخذ بيTد شTعبه ويTدين 

  ) . ٧ - ٥:  ١تسالونيكى  ٢( ضطھدين فى نفس الوقت الم

  

  

  :المجموعة الثانية 
، والذين ) ٢:  ٢تسالونيكى  ٢( ھم المعلمون الكذبة الذين أشار إليھم الرسول فى 

لقTد حTاول ھTTؤBء تعميTق سTوء الفھTTم حTول سTTرعة . نTادوا بTأن يTTوم الTرب قTد جTTاء 
وھنـــــــــTTTـا ". ا|ن " ف يTTTأتى وأن المسيــــــTTTـح سTTTو. وفجائيTTTة المجTTTئ الثTTTانى 

 ٢تسTالونيكى  ٢( يكتــــــب الرسول ويخاطب الكنيســـــة فى اgصحــــاح الثانــــى 
أنه يدعو الكنيسة إلى الثبات فTى التعلTيم الTذى أخTذوه منTه قTب0ً : " قائ0ً )  ٣- ١: 
  .، وھذا ھو التنبير القوى فى ا+صحاح الثانى "



٩  

TTجعنا أن نثبTTذلك يشTTى ولTTتمع إلTTنس B ابى ، وأنTTيم الكتTTى التعلTTاً ا|ن فTTن أيضTTت نح
الTTذين ينشTTغلون بالع0مTTات والحسTTابات والتTTواريخ ، فلTTيس لنTTا أن نعTTرف ا+زمنTTة 

المھTم أن نكTون علTى اسTتعداد ، وفTى يقظTة . وا+وقات التى وضعھا هللا فى سلطانه
  .وسھر دائمين ، ومتى جاء السيد يجدنا ساھرين

  

  :لثة المجموعة الثا
ھم الذين رأيناھم فى الرسالة ا+ولى ، ويكتب الرسTول عTنھم بتركيTز فTى ا+صTحاح 

ھTؤBء يتجTاھلون تعلTيم الرسTول ، ولTذلك يقTدم للكنيسTة . الثالث من الرسالة الثانية
ھTTذه المجموعTTة مرتبطTTة . بعTTض التعليمTTات الحاسTTمة حTTول الموقTTف مTTن ھTTؤBء

ولTذلك قTال . أن المسTيح سTوف يجTئ ا|ن بالمجموعة  الثانيTة، وھTم الTذين علَّمTوا 
وتTرك . إذن مTا الTداعى للعمTل ؟ .. حاBً .. البعض إذا كان المسيح سوف يجئ ا|ن 

  . ھؤBء أعمالھم ، وأصبحوا عبئاً على الكنيسة والمجتمع ، وانحرافاً عن التعليم 

  

ھTذه ھذه ھى المجموعات الث0ث التى يواجھھا الرسول فى ا+صحاحات الث0ثة فTى 
وھTTذا B يعنTTى أن الرســTTـول يكتTTب الرسالـــــــــTTـة الثانيــــTTـة فقTTط لكTTى . الرسTTالة

( ، ويقTTاوم المعلمTTين الكذبTTة ) ا+صTTحاح ا+ول ( يواجــTTـه المقTTاومين المضTTطھدين 

، لكنTTTه يحTTTول ھTTTذه ) ا+صTTTحاح الثالTTTث ( ، ويTTTوبخ العTTTاطلين ) ا+صTTTحاح الثTTTانى 
أنTTه يركTTز علTTى المجTTئ الثTTانى ويصTTحح . إيجTTابى  المواقTTف السلبيـــTTـة إلTTى إمتيTTاز

ا+خطاء بشأنه، وعلى دينونة المسيـــــــTـح العادلـــــTـة ، وعلTى إتمTام الخــTـ0ص، 
، وســـــTTـر اgثــــــTTـم الTTذى )  ٣:  ٢تسTTالونيكى  ٢( وعلTTى ضــــــــTTـد المسيـــــTTـح 

وع ، وأخيTTراً علTTى والTTذى سTTيبطله الTTرب يسTT)  ٧:  ٢تسTTالونيكى  ٢( يعمTTل ا|ن 
  .مسئوليتنا المسيحية أن نعيش بحسب التعليم الرسولى فى حياتنا وخدمتنا

  

من ھنا سوف نرى المنظور المسيحى للتاريخ على ضوء ھذه الرسالة 
  :كا|تى 

  ) ١تسالونيكى  ٢( إعـــ0ن المسيــــــــح    -١

  ) ٢تسالونيكى  ٢( إع0ن إنسان الخطية   -٢

  ) ٣تسالونيكى  ٢( مزدوجـة  المسئولية ال -٣
  

  بعد أن استعرضنا ھذه الفكرة الرئيسية ، ما ھى بعض التطبيقات التى لنا ا|ن ؟ 
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  :سوف نذكر بعض ا+فكار 
  حياة الرجاء الواثق : الفكرة ا+ولى 

علTTى .. ھTTو المسTTيطر علTTى ا+مTTم والشTTعوب.. نحTTن نTTؤمن أن هللا ھTTو رب التTTاريخ 
و+نTTه رب التTTاريخ الTTذى يسTTود عليTTه .. +حTTداث ككTTل الملTTوك والمحكTTومين وعلTTى ا

ويھتم بنTا كTأفراد وجماعTات مھمTا .. فھو يقود ا+يام لتحقيق مشيئته الصالحة دائماً 
كانت أحداث الحياة وھو يسكن فينا ، ويسير معنا، ويمسك بأيTدينا فTى رفقTة رائعTة 

  .ورعاية مستمرة

  

  ةحياة الحاضر على ضوء ا+بدي: الفكرة الثانية 
وبالتTTالى يعTTيش المسTTيحى الحاضTTر علTTى .. ا+بديTTة جTTزء ھTTام مTTن التTTاريخ المقTTدس

. وننظTر للمسTتقبل بكTل رجTاء.. ونتعلم.. ونعمل.. فنحن نعيش أيامنا.. ضوء ا+بدية

بمعنى B نعمق أقTدامنا فTى الماديTات إلTى .. على ضوء ا+بدية .. ونقبل على الحياة 
و+ننا نؤمن بTأن كTل .  أنھا المتكأ والُمتكل لنا ، وB نتكل على المادة على.أقصى حد

لذلك نضع رجاءنا كلTه فTى هللا ، و نتكTل علTى .. وغير يقينية .. ھذه ا+مور متغيرة 
  .نعمته، ووعوده

  

كمTTا أن الTTزمن الحTTالى علTTى ا+رض لTTيس كTTل شTTئ، فالتTTاريخ بالنسTTبة لنTTا B ينتھTTى 
ولTTذلك نحTTن .. ھايTTة فTTى السTTماء لكTTن سTTوف يمتTTد إلTTى مTTا B ن.. بإنتھTTاء أيامنTTا ھنTTا

نعيش أيام الحاضر فى نور قيم وأخ0قيات ا+بدية، +ن التعليم عن ا+بدية واgيمان 
  .بھا ، يعطى لنا مسئولية حياة مسيحية شاھدة متزنة ا+ولويات 

  

  

  حياة المسيحى وروح السائح: الفكرة الثالثة 
ديTTة تTTذكرنا بفكTTرة الغربTTة فTTى فكTTرة مجTTئ المسTTيح الثTTانى، ونھايTTة التTTاريخ ، وا+ب

 ..... "غريب أنTا فTى ا+رض" أى أن المسيحى غريب . الكتاب المقدس 

ولكن البعض أساء إستخدام ھذا التعبير ، +ن الغربة ليس ).  ١٩:  ١١٩مزمور ( 
معناھا ، فى كلمة الرب ، أن المسيحى يھجر العالم بكل مTا فيTه كمTا زعمTت ا+قليTة 

معناھTا ، مTن خ0Tل القرينTة الكتابيTة ككTل، أقTرب إلTى صTورة فى تسTالونيكى ، لكTن 
  ..وھى صورة مشرقة فى فكرنا المسيحى .. السائح 
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والسائح يتجول فى كل مكان، فى بلده وفى الب0د ا+خرى ، شغوف أن يرى مTا ھTو 
جديTد حتTى يسTتفيد بوقتTTه بالكامTل ، ويختTزن أكبTر قTTدر مTن المعرفTة ، ويقبTل علTTى 

يبTTة ، ويخطTTط بحكمTTة +وقاتTTه القادمTTة، ويظھTTر بصTTورة مشTTرفة الحيTTاة بصTTورة ط
ھTTذا السTTائح يعلTTم أن أيامTTه .  كعنTTوان لوطنTTه ، واحترامTTاً للبلTTد الTTذى يتجTTول فيTTه 

وھو B ينعزل عن الحياة أو يتقوقع، بل يTدرك . محدودة، ولذلك يعرف كيف يحياھا 
  .كيف يستثمر حياته فى أھداف صالحة وأعمال حسنة 

  

  

  

  حياة الحركة اgيجابية : الرابعة  الفكرة
إن كTTان اللــــTTـه ھTTو رب التاريـــــــTTـخ الTTذى يســــTTـود عليTTه ويقــTTـود أحداثــــــTTـه 

، فشعب الرب يجTب أن يشTترك )  GOD IN ACTS( ويعمـــــــــل فيه كل يوم  
إن كنTTا نتشTTبه بالمسTTيح، والمسTTيح سTTيد الكTTون ورب . فTTى حركTTة التTTاريخ كTTل يTTوم 

. اريخ، وجب علينا أن نشترك فى صنع ا+حداث، فى حياتنTا وكنيسTتنا ومجتمعنTاالت

ف0 يجب أن تكون الكنيسة فى عزلة، أو إغتراب، أو أن تنضم إلTى جTيش العTاطلين 
  ..فى حركة التاريخ بل أن تعمل على كل المحاور وبكل الطرق 

  

ولكTن الTدعوة . لجمTودما يھدد الكنيسة ونموھا وأمتدادھا، أنھا تميل إلTى العزلTة وا
إنھا دعTوة . أن تتحرك لتكون فاعلة، بدBً من أن تنتظر ا+حداث فتخرج من التاريخ

للعمل، فTى بنTاء الTداخل ونھضTة الكنيسTة بإسTتمرار، وفTى رسTالة الخTارج وإمتTداد 
  .الكنيسة دائماً، فى إطار رؤية وخطة مدروسة
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  الباب ا+ول

  
  إعـــــ0ن المسيـــــــــــح

  

  لونيكى الثانية تسا

  )ا+صحاح ا+ول(

  
   التحية

  ) ٢ - ١:  ١تسالونيكى  ٢( 
  

بTTTTولس وسTTTTلوانس وتيموثTTTTاوس إلTTTTى " 
كنيسTTة التسTTالونيكيين فTTى هللا أبينTTا والTTرب 
يسTTوع المسTTيح نعمTTة لكTTم وس0TTم مTTن هللا 

  ".أبينا والرب يسوع المسيح 

  
لثTTانى، وھTTى التحيTTة تتصTTدر التحيTTة كالمعتTTاد ا+صTTحاح ا+ول فTTى العTTددين ا+ول وا

وفيھTTا يشTTترك ) .  ١:١تسTTالونيكى  ١(التTTى رأيناھTTا فTTى إفتتاحيTTة الرسTTالة ا+ولTTى 
المعروفين جيدا للمدينTة ، +نھمTا إشTتركا ) سلوانس وتيموثاوس (نفس المرسلين 
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ثم يصف الكنيسة أنھا تستمد وجودھا مTن هللا ا|ب والTرب . فى الكرازة ا+ولى لھا 

س وسTTTلوانس وتيموثTTTاوس إلTTTى كنيسTTTة بTTTول"يسTTTوع المسTTTيح  
 ٢(  "التسTTTTالونيكيين فTTTTى هللا أبينTTTTا والTTTTرب يسTTTTوع المسTTTTيح 

"  وأخيـــــــــTTـرا يرسTTل لھTTم نفــــTTـس العطايـــــTTـا الكبTTرى) .  ١:  ١تسTTالونيكى 

نعمـــــــة لكم وســـTـ0م مTن اللــــTـه أبينــTـا والــــــTـرب يسTوع 
:  ٣، ٣٠:  ١كورنثTوس  ١أنظر )  (  ٢:  ١ـى تسالونيكـــــ ٢(  " المسيـــح 

٦ - ٤:  ١٢،  ٢٣ - ٢١ . (  

  

  :باقى ا+صحاح ا+ول من تسالونيكى  الثانية ينقسم الى ث0ثة أقسام ھى 

   ٤و   ٣تقدير نعمـة هللا      فى العددين 

  ١٠ - ٥يقين عدالة هللا     فى ا+عداد  

   ١٢و ١١طلب قـــوة هللا      فى العددين 
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   تقدير نعمة هللا 
  ) ٤ - ٣:  ١تسالونيكى  ٢(

  

ينبغى لنا أن نشكر هللا كل حين من جھTتكم أيھTا اgخTوة كمTا " 
يحTTق +ن إيمTTانكم ينمTTو كثيTTرا ومحبTTة كTTل واحTTد مTTنكم جميعTTا 

حتTTى إننTTا نحTTن أنفسTTنا نفتخTTر بكTTم فTTى . بعضTTكم لTTبعض تTTزداد
كم كنائس هللا من أجل صTبركم وإيمTانكم فTى جTذميع إضTطھادات

  ".والضيقات التى تحتملونھا 
  

يعبر الرسول عن تقديره لنعمة هللا ، بلغة الشكر التTى يبTدأ بھTا ھTذه الرسTالة ، كمTا 
وھو يشكر هللا على بركاته لكنيسة تسالونيكى ، كدليل على . بدأ بھا الرسالة ا+ولى

به فى والتقدير أو الشكر فى الرسالتين به بعض التشا. عمل نعمة الرب فيھم وبھم 

نTذكر منھTا ث0ثTة  كونه شكر � على نعمه ، ولكن أيضا به بعTض اgخTت0ف ،
  :إخت0فات 

  

   :اgخت0ف ا+ول

نشكر اللــه كـــــل حين من جھTة " فى الرسالــــة ا+ولى يقول الرسول 
فTTTى اgصTTTحاح ا+ول فTTTى الرسTTTالة ) .  ٢:  ١تسTTTالونيكى  ١(  .."جميعكــTTTـم 

لنTا أن نشTكر هللا كTل حTين مTن جھTتكم أيھTا  ينبغTى" الثانيTة يقTول 
ون0حTTTTظ كلمتيـــــTTTTـن ).     ٣:  ١تسTTTTالونيكى  ٢(   "ا+خTTTTوة كمTTTTا يحTTTTق 

" ..  يحـــTـق" وكلمTة "  ينبغــــTـى" كلمTة .. رئيسيتـيـــــــن فى ھذا الTنص  

فTى " ا+حقيTة " و "   ينبغـــــــTـى" فTى كلمTة "  الضــــTـرورة" وھنا نجTد  
وا+حقية تشTير الTى نمTو الكنيسTة روحيTا، والضTرورة تُرجTع "  ما يحقك "كلمة 

  .ھذا النمو الى نعمة هللا 
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  :اgخت0ف الثانى
فTTى الرسالــــــTTـة ا+ولـTTـى يTTذكر بالشTTكر والتقديـــــTTـر عمTTل إيمانھــــTTـم وتعـــــTTـب 

B  وفTTTى الرسTTTالة الثانيTTTة) .   ٣:  ١تسTTالونيكى  ١( محبتھـــــTTـم وصTTTبر رجTTTائھم 
يكتفTTى لمجTTرد ذكTTر عمTTل اgيمTTان ، وتعTTب 
المحبTTTة ، أو صTTTبر الرجTTTاء ، ولكTTTن يخطTTTو 

+ن إيمانــTTـكم "  خطTTوة أعمTTق فيقTTول
ينمو كثيراً ومحبة كل واحد منكم 

 "جميعاً بعضكـــم لTبعض تTـزداد 
وھTTTTTTذا يعنTTTTTTى ) .  ٣:  ١تسTTTTTTالونيكى  ٢( 

 ١إسTتجابة وتحقيTTق ص0Tة الرســـTTـول فTTى  

والTTرب ينمTTيكم "  ١٢:  ٣تسTTالونيكى 
"   ١٠:  ٤تسالونيكى  ١وفى  ". ويزيدكم فى المحبة بعضكم لبعض 

فTTإنكم تفعلTTون ذلTTك أيضTTا لجميTTع اgخTTوة الTTذين فTTى مكدونيTTة 
  ".كلھا

  

ويشTير الTى "  ينمو" فعلين ، ا+ول   ٣:  ١تسالونيكى  ٢ويستخدم الرسول فى  

ويشTير الTى "  تTزداد" النمو العضوى الداخلى مثل نمTو الشTجرة مTث0 ، والثTانى 
وبTالرغم مTTن أن الرسTTول لTم يTTذكر الرجTTاء مباشTرة ، كمTTا فTTى . اgمتTداد والفيضTTان 

صبـTـر الرجـــTـاء " الرسالة ا+ولى ، لكنه ذكر صبرھــــTـم وإحتمالھـــTـم الTذى ھTو 
) .  ٤:  ١تسTTالونيكى  ٢( لدرجTة أنTه يفتخــTـر بھــTـم لTذلك فTى كـــTـل الكنائـTـس " 

اgضطھادات والضيقات B يعبر عن موقف سلبى ، بTل يعبTر عTن الثبTات  وإحتمالھم
فى التجارب ، وقبTول المصTاعب والسTيطرة عليھTا ، واgنتفTاع بھTا واgرتقTاء نحTو 

  . إنجاز عمل جديد 

  :اgخت0ف الثالث
فTTى الرسTTالة ا+ولTTى اgيمTTان والمحبTTة والرجTTاء ع0مTTة علTTى محبTTة هللا للكنيســTTـة، 

وفTى الرسالـــTـة الثانيــــTـة ) .  ٤:  ١تسTالونيكى  ١( ــTـار هللا لھــTـم وعلى إختيــــ
)  ١:  ٨كورنثTوس  ٢( يذكر أن نموھــــــم يرجع الى عمـــل نعمــــــة هللا فيھــــم 
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 "TTوة نعمTTخgا اTTـكم أيھTTم نعرفـــــTTائس ثTTى كنTTاة فTTة هللا المعط
  ."مكدونية

  

   بعض ا+فكار التطبيقية

  
  فكرة الشكر : ى الفكرة ا+ول

الشكر رغم كل ما تتعTرض لTه الكنيسTة فTى .. يمتزج  حديث الرسول عادةً بالشكر  
تسالونيكى من إضطھاد وضTيق، لكنTه يشTكر هللا +ن ھTذه الظTروف دفعTت بھTم الTى 

ونحن نجتاز نفس الظروف أو نمر بمواقف مشابھة ، نحتTاج إلTى . مزيد من النمو 
TTا ، وتضTTى ترفعنTTكر التTTة الشTTيد نعمTTذكرنا بسTTى ، وتTTا الطبيعTTى حجمھTTروف فTTع الظ

  .التاريخ ورب الظروف وا|ب المحب المعتنى بنا والساھر علينا 

  

مرات نواجه خطوطاً سوداء فى حياتنTا ، ولكTن أذكTر أن " سررت من عبارة تقول 
كمTا أن إلھنTا القTدير .. أى تجملھTا " ھذه الخطوط السوداء تحدد الصورة وتبرزھا 

لخطوط ف0 تتقاطع مع بعضھا البعض ، بل يحّول منھا أشكاBً ھندسTية يمسك بھذه ا
  .رائعة 

لذلك  ونحن قابلون ملكوتاً B يتزعزع لTيكن عنTدنا شTكر بTه " 
عبTTرانيين (  "نخـTـدم اللــTTـه خدمـTTـة مرضيــTTـة بخشـTTـوع وتقTTوى 

٢٨:  ١٢ . (  

  

فكرة النمو الروحTى فTى حيTاة الكنيسTة  وحيTاة : الفكرة الثانية 
  المؤمن

فنحن نتحدث عنھا كما نتحدث عTن شTىء . فكرة النمو الروحى غريبة على البعض 

 ع0قTات" لكTن اgيمTان والمحبTة الTى آخTره . جامد، نمتلكه أو B نمتلكTه ونفقTده 

، ع0قة ثقة وحب ، وككل ع0قة Bبد أن تكون حية وناميTة ، BبTد لھTا مTن تغذيTة "
  .لحيويتھا ونموھا 
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  يمان كيف ينمو ؟فمث0 اg -أ
والسTؤال كيTف ننمTو .. اgيمان شجرة ضخمة جدا فى حياة المؤمن وحياة الكنيسTة 

 وحياة اgيمTان .. فعل اgيمان ھناك: فى اgيمان ؟  ولتقريب اgجابة نقول 

  .. ونور اgيمان.. 

  :فعل اgيمان 
صTيا لنTا ھTو البدايTة التTى فيھTا نقبTل الTرب يسTوع مخلصTا شخ.. ھو إختبار اgيمان 

  ..وھو قفزة ثقة فى شخص المسيح 

  

  :حياة اgيمان 
بمعنى أن اgيمان الذى بدأت به إبتدأ يتحول من مجرد بداية الى سTلوك يTومى دائTم 

  .وھى مرحلة طويلة نحتاج فيھا إلى التعليم والتدريب الدائم. 

  

  :نور اgيمان 
Tيمان الذى إختبرناه فى الفعل ، ونحياه فgدريب وھو أن يتحول اTى تTلوك ، الTى الس

فكTTرى وعمTTق وفھTTم وإسTTتنارة ذھنيTTة إنھTTا مرحلTTة التنTTوير والبحTTث والنمTTو فTTى 
  .المعرفة 

  
  ..نشترك فيھا كلنا كمؤمنين  فعل اgيمان ،: المرحلة ا+ولى 

  .نتدرب عليھا كلنا كل يوم  حياة اgيمان ،: المرحلة الثانية 

ا جميعTTاً، gنھTTا مرحلTTة تعقTTل مTTدعوون لھTT نTTور اgيمTTان ،: المرحلTTة الثالثTTة 
اgيمان ، مرحلة التنظر والتفكير والتنوير  وھنTا نختلTف فيھTا  الواحTد عTن ا|خTر، 
بقدر إخت0فنا فى القدرات، والمعرفTة، والتخصTص، ومTدى الثقافTة، وتجديTد الTذھن 

  ) ٣:  ١٢رومية ( ". كما قسم هللا لكل واحد مقداراً من اgيمان " 

  

Tة هللا فTلوك، وتعمل نعمTاة والسTب الحيTل، وتراقTر الفعTى تثيTث0ث، فھTل الTى المراح
كما أن ھذه المراحل ليست منفصTلة أو مسTتقلة، . وتوضح وتدفع إلى أنوار اgيمان
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إلTى " بل تشكل نھTراً وأحTداً نتTدرج فTى التعمTق فيTه، ونتغيTر وننضTج باسTتمرار 
( ". تلك الصورة عينھا من مجد إلى مجد كما من الرب الTروح

  ) ١٨:  ٣كورنثوس  ٢

  

  كيف تنمو ؟ .. المحبة  -ب
ببساطة وبإختصار، المحبة تنمو عندما تتحول إلى خدمة ، واBزدياد فى النمو فى  

المحبة يعنى توسيع الدائرة دائماً، دائرة من نحبھم ونخدمھم لتشمل ا|خر أيTاً كTان 
  .ھو

  
  كيف ينمو ؟  .. والرجاء  -جـ

الكلمــــTTTTTTTـة اليونانيـــــTTTTTTTـةالمذكورة ھنTTTTTTTا .. لفكTTTTTTTرة الصبـTTTTTTTـر واgحتمـــــTTTTTTTـا
)HYPOMONE    ( نجدھا فــــى )  ى )  ٥٣إشعياءTحية التTوة المضTبمعنى الق

تعنTTى قبTTول المشكلـTTـة،  -كمTTا ذكرنTTا  -وھTTى . تغيTTر الشTTر إلTTى طريTTق لحيTTاة أفضTTل 
ھنTTاك عبTTارة . واgرتفTTاع فوقھTTا، وتحويلھTTا إلTTى فرصTTة gنجTTاز عمTTل جديTTد خ0TTّق

  : زية تقول إنجلي

" TURNING STRESS INTO SUCCESS   " أى تحويل الضغوط إلى
  .نجاح

  

إن كنTTا قTTد رأينTTا النمTTو الروحTTى فTTى اgيمTTان والمحبTTة والرجTTاء، فمTTا ھTTو الموقTTف 
ھTTل نبTTالغ فTTى المTTديح لTTه ؟ ھTTل نصTTمت عTTن . الصTTحيح تجTTاه مTTن ينمTTو روحيTTاً ؟ 

ولكن الموقف المتوازن . يدفع  المبالغة B تبنى ، والصمت B يشجع وB. تشجيعه ؟

نفتخر بكم فTى " ھو الشكر � ، والتشجيع ل�خرين ، فالرسول يقول مشTجعاً 
والتشTجيع المحTب الحكTيم والمخلTص ).   ٤:  ١تسTالونيكى  ٢(   "كنائس هللا 

قTال صTموئيل روزر . B يدفع إلى الكبرياء والغرور ، بل يدفع إلى التقدم إلTى ا+مTام
  ".+ولئك الذين يشفوننا من إحتقارنا  لنفوسنا طوبى " فورد 
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  يقين عدالة هللا
  ) ١٠ - ٥: ١تسالونيكى  ٢( 

  

بينTTةً علTTى قضTTاء هللا العTTادل أنكTTم تؤھلTTون لملكTTوت هللا الTTذى "
إذ ھوعادل عنTد هللا أن الTذين يضTايقونكم . +جله تتألمون أيضا

وإيTTTاكم الTTTذين . يجTTTازيھم ضTTTيقا
 تتضTTTTTايقون راحTTTTTةً معنTTTTTا عنTTTTTد

إستع0ن الرب يسوع من السماء 
فTى نTار لھيTب . مع م0ئكة قوتTه 

معطيا نقمة للTذين B يعرفTون هللا 
والTTTذين B يطيعTTTون إنجيTTTل ربنTTTا 
يسTوع المسTيح الTذين سTيعاقبون 

بھ0ك أبدى من وجه الرب ومTن مجTد قوتTه متTى جTاء ليتمجTد 
فTTى قديسTTيه ويتعجTTب منTTه فTTى جميTTع المTTؤمنين +ن شTTھادتنا 

  . "فى ذلك اليوم . عندكم صدقت
تحدث  الرسول فى  العددين الثالث والرابع عTن شTكره وتقTديره  لنعمTة هللا العاملTة 

، ١٠- ٥فTTى كنيسTTة تسTTالونيكى ، وا|ن يتحTTدث عTTن يقTTين عدالTTة هللا فTTى  ا+عTTداد 
  : وفى ھذه ا+عداد نرى جانبين 

  ) ٧ - ٥: ١تسالونيكى  ٢( يقيـــن العدالة  :  الجانـب ا+ول 

  ) ١٠ - ٧:  ١تسالونيكى  ٢( تحقيق العدالة  :  لجانب الثانى ا
  

  ) ٧ - ٥:  ١تسالونيكى  ٢( يقين العدالة : الجانب ا+ول 
بينة على قضTاء هللا العTادل أنكTم تؤھلTون لملكTوت هللا الTذى " 

إذ ھوعادل عنTد هللا أن الTذين يضTايقونكم . +جله تتألمون أيضا
  ..... "تضايقون راحةً معنا وإياكم الذين ت. يجازيھم ضيقا
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ليس فقط برھTان النعمTة ، بTل .. أننى أرى فى حياة الكنيسة .. يقول الرسول بولس 

بيّنــTTـةً علTTى " ولTTذلك يقTTول فTTى أول العـTTـدد الخTTامس . أيضTا برھTTان العدالــTTـة 
، أو إشTTارة "برھــTTـان "تعنTTى "  بيّنTTةً " و  "قضــــــTTـاء هللا العـــTTـادل 

فTTTى ترجمـــTTTـة حديثـــــــTTTـة  " . دليTTTل " أو ع0مTTTة ، أو  واضحـــTTTـة ،
٣

 وھTTTذا"  
فTTTTى " بيّنــــTTTTـة " وكلمTTTTة .. " . علTTTTى عدالـــــTTTTـة قضــــــTTTTـاء هللا  دليــــــــــTTTTـل

  .تعنى نفس المعانى التى ذكرناھا )  ννννδδδδ∈∈∈∈ιιιιγγγγµµµµαααα∋∋∋∋( اليونــانيـــــــــــــة 

  

  برھانا ودلي0ً على عدالة هللا ؟ولكن ، ما ھو موقف الكنيسة الذى رأه الرسول 

  ھل ھو تحمل ا+لم واgضطھاد من أجل المسيح ، كما فى العدد الرابع ؟   ••••

  أم ما أظھروه من إيمان ومحبة ورجاء وسط اgضطھادات والضيقات ؟    ••••

فى الواقع نستطيع   أن نرى موقف الكنيسة اgيجابى فى ا+ثنين ، فى تحمل ا+لم ، 
ولقTTد َعلTTَّم . ن والمحبTTة والرجTTاء وسTTط الظTTروف الصTTعبة وفTTى ممارسTTتھم لrيمTTا

:  ٨مTرقس ( يسوع أن ا+لم B يمكن تجنبه كطريق الى المجد سواء لTه أو لتابعيTه 

 وأنه" كما أكدَّ الرســــول بولـــــس ) . ٢٤:  ١٢، يوحنا  ٢٦:  ٢٤، لوقا   ٣١

:  ١٤ل أعمTا(  "بضيقــــــات كثيرة ينبغى أن ندخــــل ملكوت هللا 

(  "إن كنTا نتألــــTـم معTTه لكTى نتمجـــTTـد أيضTا معTTه " ... ، )  ٢٢

من ھنا نرى أن ا+لTم والمجTد ، الضTيقات والملكTوت ، مرتبطTان )  ١٧:  ٨رومية  
  . فإن كان هللا قد سمح با+لم للتسالونيكيين فلكى يعدَّھم للمجد.  معاً 

  

ضTمان لنTTوال )   ا+لTTم( ادلTة وعدالTة هللا تقتضTى أن حTدوث الجTTزء ا+ول مTن المع
  ) . المجد( الجزء  الثـــانى 

  

أيضTTا إن كTTان هللا قTTد سTTمح للقTTائمين باgضTTطھاد أن يعملTTوا ، فھTTو لTTم يتTTرك شTTعبه 
) .   ٢٨:  ١فيليبTى ( وكنيسته أبداُ بل يقف بجTانبھم ويرعTاھم ويحمTيھم ويقدسTھم 

                                                           

٣
مخطوطة ترجمة حديثة يقوم بھا الدكتور القس عبد المسيح اسطفانوس  

وأى " الفانديك"وسوف نستخدمھا فى سياق دراستنا لھذه الرسالة باgضافة إلى 
 .ترجمات أخرى 
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محبتھم ، ويقوى صTبرھم لقد إستخدم هللا ظروف اgضطھاد لينّمى إيمانھم ، ويزيد 
وھTTو بTTذلك أعTTّدھم لملكوتTTه .كنقTTيض للتحيTTز والغضTTب والمTTرارة عنTTد المضTTطھدين 

أنكTTم تؤھلTTون "  ا+بTTدى ، وفTTى ذلTTك يقTTول الرسTTول فTTى بTTاقى العTTدد الخTTامس
أنكم " فى الترجمة الحديثة   ".لملكوت هللا الذى +جله تتألمون أيضاً 

إن نعمTTة هللا المغيTTَّرة أھلTTتھم " . تتTTألمون تحسTTبون أھ0TTً لملكTTوت هللا الTTذى +جلTTه 
  .لميراثھم السماوى

أسTتع0ن " )يوم ( إن عدالة هللا حقيقة واقعة ، فمھما طال الزمان فسوف يأتى 
تسTالونيكى    ٢(   "الـــرب يســـوع من السمــاء مع م0ئكTـة قوتTه 

ذا مTا يؤكTده وھT. ، اليوم الذى فيه يعطٮضTيقاً للمضTايق وراحTة للمتضTايق ) ٧:  ١

قTم "  يقTول المTرنم فTى المزمTور السTابع.  الرسول فى العددين السادس والسTابع
بTالحق . يارب بغضTبك ارتفTع علTى سTخط مضTايقى وانتبTه لTى 

الرب . ومجمع القبائل يحيط بك فعد فوقھا إلى العُلى . أوصيت 
. اقض لى يارب كحقى ومثTل كمTالى الTذى فTىَّ . يدين الشعوب 

فTإن فTاحص القلTوب والكلTى . شرار وثبت الصديقلينته شر ا+
هللا . تُرسTTTى عنTTTد هللا ُمخلصTTTى مسTTTتقيمى القلTTTوب . هللا البTTTار 

. إن لم يرجع يُحّدد سيفه . قاض عادل وإله يسخط فى كل يوم 

يجعـــTTـل سTTھامه . وسTTدد نحTTوه آلTTة المTTوت. مTTد قوسTTه وھيأھTTا
  ).  ١٣ - ٦:  ٧مزمور (   "ملتھبة  

  

.. نرى الظلم .. غير واضحة .. فى واقع الحياة اليومية مقلوبة  مرات نرى الصورة

ومن الصعب علينا أن نرى الظلم عدB ، ونحن عادة نTرى سTطح .  ونعانى.. ونتألم 
ھTل نTذكر القصTة المشTھورة التTى تحTاول أن تقTدم ھTذه . الصورة ، نرى جTزًء منھTا

حTTول فيTTل ، فوضTTع  ا+ربعTTة العميTTان الTTذين وقفTTوا.. الحقيقTTة بصTTورة ملموسTTة ؟ 
أحدھم يده على ذيTل الفيTل ، وقTال أننTى أرى نخلTة، وا|خTر وضTع يTده علTى جانTب 

كان كل واحد منھم يصTف جTزًء .. آخر فى جسد الفيل وقال أرى شيئا آخر ، وھكذا 
اننTTا نTرى جانبTTاً .. ھTذه القصTTة يمكTن أن تطبTTع علTى واقعنTTا العملTى .. مTن الصTTورة 

نرى عدوانية وقوة الشر وا+شرار ، ونTرى . تنا سطحية واحداً ، لذلك تخرج تعليقا
أيTن هللا ؟ لمTاذا لTم يتTدخل ويعمTل شTيئا ؟ واgجابTة ، : معاناة المؤمنين ، ونتساءل 
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رأى آسTاف جTزًء مTن الصTورة ولكTن . يجب أن نرى بعين هللا فنرى الصورة كاملة 
  .عندما دخل الى مقادس العلى ، رأى الصورة كلھا 

ل لماذا لم يتدخل هللا ويعمل شيئا ، يجيب الرسTول إنTه بالفعTل يتTدخل وعندما نتساء
المTTؤمنين لمجTTده وملكوتTTه ا+بTTدى مسTTتخدماً ھTTذه " يؤھTTل " ويعمTTل أشTTياء ، إنTTه 

  .وفى نفس الوقت، يقود ا+شرار الى الدينونة ا+بدية . الظروف الصعبة 

  

ف0طTTون نجTTد +" الجمھوريTTة " فTTى محTTاورة .   يقTTين عدالTTة هللاھTTذا ھTTو   

الحديث عن أساس العدل
٤

" فالعدل فى الدائرة القضائية الضيقة ، يكون أساسه .  

والعدل فى دائرة اgختيار يكون . أى رد الحقوق المسلوبة الى أصحابھا " الحقوق 
وفTى دائTرة . أى وضع الشخص المناسب فى المكان المناسب " الجدارة " أساسه 

. ، أى ا+كثTTر إحتياجTTا" الحاجTTات " ـــTTـى يكTTون ا+سTTاس العــــTTـدل اgجتماعـــــــــ

  .ھذه ا+سس لوحظ أنھا B تتحقق معاً ، بل تتعارض أحياناً مع بعضھا عند التطبيق

  

وفى مرحلTة أخTرى . ولذلك قد يتحقق فى مرحلة ما ، أساس واحد من ھذه ا+سس 
بھTا النTاس، بTل قTد تضTيع ھTذه ا+سTس ويت0عTب . وھكذا ... قد يتحقق أساس آخر 

ولكن عدالة هللا ، مھما طالTت ا+يTام ، يقينيTة . فى مراحل اgستبداد وعصور القھر 
والسؤال كيف ؟ كيف تتحقق عدالTة هللا اليقينيTة ؟ ھTذا مTا نTراه فTى . وفوق الجميع 

  .الجانب الثانى من ھذا النص 

  

  ) ١٠ -  ٧:  ١تسالونيكى  ٢(   تحقيق العدالة:  الجانب الثانى 

فTى .  د استع0ن الرب يسوع من السماء مع م0ئكة قُوتهعن" 
نار لھيب ُمعطيا نقمة للTذين B يعرفTون هللا والTذين B يطيعTون 
إنجيTل ربنTTا يسTوع المسTTيح الTذين سTTيعاقبون بھ0Tك أبTTدى مTTن 
وجTTه الTTرب ومTTن مجTTد قوتTTه متTTى جTTاء ليتمجTTد فTTى قديسTTيه 

. صTدقت+ن شھادتنا عنTدكم . ويتعجب منه فى جميع المؤمنين

  ."فى ذلك اليوم
                                                           

٤
دار الشTTروق : القTTاھرة ( ـTـود زكTTى نجيTTب ، مTTن زوايTة فلسفيـــــــTTـة محمــــ. د  

 . ١٢٥ - ١٢١صفحات )  ١٩٧٩
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(  التمجيد، وفى )  ٩ -  ٧(  الدينونةفى ھذا الجانب ن0حظ تحقيق عدالة هللا فى 

١٠ . (  

  

   ) ٩ -  ٧:  ١تسالونيكى  ٢( الدينونــة  -أ 
فھو يشكر عنTد نجTاح الكنيسTة .. نستطيع أن نرى اgتزان الناضج فى فكر الرسول 

إنه يشTكر . م الكنيسة من أجل برھان العدلويشكر عند آB.. من أجل برھان النعمة 
وبدB من التذمر والشكوى، يتحTرك ويشTكر ويؤكTد . ، ويشكر عند ا+لم عند النجاح 

  : ث0ثة أسئلةأن العدالة اgلھية حقيقة واقعة، تظھر فى الدينونة المستقبلية فى 
  متــــــــى تحــــــدث ؟ ••••

  مـــــــــن سيعاقــــب ؟ ••••

  ب ؟ما ھو شكل العقا ••••

  
  متى تحدث ؟  : السؤال ا+ول 

عنTTد إسTTتع0ن "   ٧واBجابــــTTـة نراھTTا فTTى نصــTTـف العTTدد الثانـTTـى مTTن  عTTدد 
وھTى نفTس  ".الـــTـرب يســTـوع مTن السTماء مTع م0ئكTة قوتــــTـه

ويؤكTTد الرسTTول أن ).  ١٦:  ٤تسTTالونيكى  ١( اBجابـــTTـة فTTى الرسالـــTTـة ا+ولTTى 
بقTTTوة ". ممجTTداً " ، و"منظTTوراً "، و"شخصTTياً "  مجTTئ المسTTيح ثانيTTة سTTيكون

أمTTا تفاصTTيل المجTTئ الثTTانى فتختلTTف فTTى . واسTTتع0ن ولTTيس بضTTعف كTTالمجئ ا+ول

" ، يTذكر ھنTا "الھتاف وصTوت رئTيس الم0ئكTة وبTوق هللا " الرسالتين فبدBً من 

( والنـــTTـار رمـــTTـز كتابـTTـى لحضTTوره المقTTدس ).  ٨عTTدد (  " نــــــTTـار لھيTTب

وفــTـى الرسالــــTـة ا+ولــTـى سيُحضــــTـر ). ١٨:  ١٩،  ٢٢:  ١٣،  ٢:  ٣وج خر

" ، وھنTTTا يTTTأتى مTTTع ) ١٤:  ٤تسTTTالونيكى  ١(معـــTTTـه المؤمنيــTTTـن الراقديــــــTTTـن 

وإن كنا نرى المؤمنيــن والم0ئكـــــة معاً فى عبــــارة  ،"م0ئكـــة قوتـــــه 

  ). ١٣:  ٣سالونيكى ت ١(  "جميـــع قديسيـــــــه" 

  من سيعاقَب ؟  :  السؤال الثانى 

فى نار لھيب معطياً نقمTة للTذين B يعرفTون "   ٨واgجابة فى  عدد 
وھنTTا نجTTد  " هللا والTTذين B يطيعTTون إنجيTTل ربنTTا يسTTوع المسTTيح



٢٤ 

. عبTTارتين ھTTامتين، تصــTTـف ا+شTTرارالذين يواجھTTون الدينونTTة فTTى اليTTوم ا+خيTTر

الTTTذين B يطيعTTTون "   والثانيTTTة"  يعرفTTTون هللا الTTTذين B" ا+ولTTTى 
  ".إنجيل المسيح

فا+شTTرار B   طاعTTة إنجيTTل المسTTيحوبTTين  معرفTTة هللا ون0حTTظ التTTرابط بTTين
والنتيجTة ھTى النقمTة أو العقTاب .. يعرفون هللا ، وبالتالى B يطيعون إنجيل المسيح 

  .بإلقائھم فى نار لھيب أو فى نار ملتھبة 

  

  ما ھو شكل العقاب؟ :  السؤال الثالث

الTذين سTيُعاقبون بھ0Tك أبTدى " إذ يقTول الرسTول   ٩واgجابة فى  عدد 
سيُعاقبون بھ0Tك أبTدى مبَعTدين " أو  ،"من وجه الرب ومن مجد قوته 

أى أن الھ0TTك ا+بTTدى سيشTTمل ا+نفصTTال ". عTTن وجTTه الTTرب وعTTن مجTTده القTTوى 
، أى القطع من وجه الرب وأبدياً   مريعاً واBبتعاد عن وجه الرب، ولذلك سيكون  

  .إلى ا+بد 

  

ھذا ھو الجانب ا+ول فى تحقيق العدالة ، عندما يأتى المسيح ثانية ، عنTدما تكتمTل 
لكن تحقيق العدالة يشمل وجھTاً آخTر سTنراه فTى العTدد . الصورة ، سيعاقب ا+شرار

  . العاشر 

  
   ) ١٠:  ١تسالونيكى  ٢(  التمجيد -ب 

TTن صTTيض مTTى النقTTولعلTTول الرسTTرار ، يقTTشjة لTTاء "  ورة الدينونTTى جTTمت
ب منTه فTى جميTع المTؤمنين وفTى  ..." ليتمجد فى قديسيه ويُتََعجَّ

،  "الذين B يطيعTون إنجيTل ربنTا يسTوع المسTيح " مقابل ا+شTرار 

قَت "  يقTTول عTTTن المTTTؤمنين، ، أو +نكTTTم  .."+ن شTTTھادتنا عنTTTدكم ُصTTTدِّ
ا يTذھب معظTم دارسTى العھTد الجديTد، بTرغم أن كمT" آمنTتم بھTا "  صدقتم شھادتنا 

ا+فضـTTTـل خاصTTTة أن " آمنتـــTTTـم بھــTTTـا " ولكTTTن " تثبتTTTت " الTTTبعض يترجمھTTTا 
 )ππππιιιισσσσττττ∈∈∈∈υυυυθθθθηηηη - ∈∈∈∈ππππιιιισσσσττττωωωωθθθθηηηη∋∋∋∋: (  ا+خTTTت0ف فTTTى اليونانيTTTة بسيـTTTـط 

يتمجTد " فاستع0ن الرب يسوع سيظھر فينا أيضا، وسنتغير بھذا الظھTور المجيTد  



٢٥  

)  "∈∈∈∈ννννδδδδοοοοξξξξααααζζζζωωωω " (ى قدTTTTTيه فTTTTTيه " أو " يسTTTTTى  قديسTTTTTد فTTTTTليتمج
  " .ويتعجب منه فى جميع المؤمنين 

، يصور المؤمنين كالمصباح الذى سيشع بالنور "فى " وحرف الجر فى الجملتين 
سTTتوت فTTى .كمTTا يقTTول د -والحTTرارة عنTTدما يسTTرى فيTTه التيTTار الكھربTTائى فالرسTTول 

الTذى سTيظھر عليTه، كTأنھم المسTرح " بين قديسيه " لم يقل  -تفسيره لھذا النص 
" من خ0Tل قديسTيه " كأنھم الجمھور الذى يشاھد ويعبد، أو " قدام قديسيه " أو 

+ن . كالمصTباح" فTى قديسTيه " كأنھم المرايا التى تعكس صورته ومجده، بل قال 
الصTTور الTTث0ث B يحTTدث فيھTTا تغييTTر عنTTدما يTTأتى المسTTيح، ولكTTن صTTورة المصTTباح 

دث عندما يأتى السيد، إذ يشTع المصTباح بTالنور البTاھر تشير إلى التغيير الذى سيح
وھكذا نحن عندما يTأتى السTيد B نTرى مجTده فقTط، بTل نشTاركه . بفعل سريان التيار

ولكن ھذا التغييـر سـوف يكـون دائمـاً، وليـس مؤقتـTـاً كمTـا فTـى حالـTـة . ھذا المجد
  .، بل سنتغير إلى ا+بد) ١٣:  ١٤يوحنا ( المصبــاح عندمـا يتوقــف التيــار عنـه 

  

  

  

   بعض ا+فكار التطبيقية
    

  :الفكرة ا+ولى 
تذكَّر دائماً وسTط أحTداث الحيTاة أنTك تTرى جTزًء مTن الصTورة، وحTاول أن تTرى   

وأذكر أن هللا ليس صTامتاً، . الصورة كاملة على ضوء كلمة الرب وفى محضره
للميTTTراث " لتأھيTTTل ل"و" للخيTTTر" إنTTTه يعمـــTTTـل مTTTن خ0TTTل كــTTTـل الظــTTTـروف 

  ..تذكَّر واشكر.. ا+بدى

  

  :الفكرة الثانية   
لقد سلَّم السيـد لمTن . ثق فى عدالة هللا، مھما كانت الصورة، ومھما طال الزمن  

 ١٨تكTوين (   "أَديان كل ا+رض أB يصنع عدBً " يقضى بعـــTـدل، 

تفTى مؤقتTاً، وثق أن الحق B يموت، مھمTا إخ. وعدل هللا يقينى وكامل).   ٢٥: 
  .أو بدا ضعيفاً فى نظر المستبدين والظالمين

    

  



٢٦ 

  :الفكرة الثالثة    
. ينبغTTى أن يكTTون ميTTزان القTTيم معتTTدBً فTTى الكنيسTTة، فنأخTTذ قيمنTTا المسTTيحية معTTاً     

والمسTيحية تضTع ا+ثنTين معTاً فTى . فالعدل أساس للرحمة، والحق إطTار للمحبTة
ونحن مرات نركَّز علTى جانTب ونتTرك . ةتوازن، العدل والرحمة، والحق والمحب

"  ا|خTTر، ولكTTن لنتعلــTTـم مTTن إلھنTTا العTTادل والTTرحيم، المحTTب والحTTق الكامTTل

الTTTTTرب مجـــــTTTTTـرى العـــــــTTTTTـدل والقضــــTTTTTـاء لجميـــTTTTTـع 
الTرب رحTيم ورؤوف " يقول المرنم ثم يضيف  "المظلوميـــــــــن

)  ٨ - ٦:  ١٠٣مزمTور  (  "طويــــل الروح وكثيــــر الرحمــــــة 

.  

  :الفكرة الرابعة  
فمعرفTة هللا ليسTت نظريTة، بTل إختباريTة . معرفة هللا تعنى طاعة إنجيل المسTيح     

والمشكلة  ھى الفجــــــوة والتناقص بين ا+ثنين فTى حيTاة الكثيريـــــTـن . عملية
وھنTTTا .  وك منTTTا، ف0TTT  تُشTTTّكل المعرفTTTة إقتناعTTTات عمليـــــTTTـة للحيـــTTTـاة والسTTTل

" اgزدواجيــــــة التى توقــــــف النمــــو، وتضعف الرسالة، وتقود إلى العثرة 

) ١٧:  ١٣يوحنTا (   "إن َعلِمتُـــــم ھذا فطوباكم إن َعِملتُمـــTـوه 

فالذين B يعرفون هللا B يطيعTون اgنجيTل، أمTا الTذين يعرفونTه فينبغTى أن يحيTوا 
  .   فى دائرة رضاه وطاعته 



٢٧  

  طلب قوة هللا
  ) ١٢-١١:  ١تسالونيكى  ٢( 

  

ا+مTTر الTTذى +جلTTTه نصTTلى أيضTTا كTTTل حTTين مTTن جھTTTتكم أن " 
يؤھلكم إلھنا للدعوة ويكمل كل مسTرة الص0Tح وعمTل اgيمTان 

لكTTى يتمجTTد اسTTم ربنTTا يسTTوع المسTTيح فTTيكم وأنTTتم فيTTه . بقTTوة 
  ."بنعمة إلھنا والرب يسوع المسيح 

 
ثه عن عدالة هللا، إلى التمجيد فى العدد العاشTر، رفTع بعد أن وصل الرسول فى حدي

وفTى العTددين الحTادى عشTر . قلبه بالطلب والص0ة من أجل الكنيسة فى تسالونيكى
  ). ١٢( التى ينشدھا  والغايــة، ) ١١( ھذا الطلب  مضمونوالثانى عشر، نرى 

  

  ) ١١: ١تسالونيكى  ٢( المضمون  -١
مضTمون وآمTن، إB أن الحTديث عTن المجTئ الثTانى بالرغم من أن مستقبل الكنيسTة 

ولTذلك يقTول فTى أول ھTذا العTدد .  قاد الرسول إلى  الص0ة من أجل قداسTة الحاضTر

  ..".ا+مر الذى +جله نصلى أيضاً كل حين من جھتكم " 
  

فالص0ة ھى التى تTربط المسTتقبل بالحاضTر، تTربط رؤيTة مTا سTيكون بمTا ھTو كTائن 
وھنا نرى قيمTة وفاعليTة الص0Tة التشTفعية، . نا ميكية قوة هللا|ن، مستندة على دي

:  ١، كولوسTى  ٩:  ١فيلبTى ( كما يرفعھا الرسول فى أماكن كثيــرة مـن رسائلــة 

 - ١:  ١رومية( ، فــى الدعــوة لحيـــاة التلمـــذة )  ٢٥-٢٣:  ٥تسالونيكى ١،  ٩
  ). ١:  ٤،  أفسس ٢٢:  ٧كورنثوس  ١،  ٧

  التأھيل والتكميل :   0ة الرسول فى مضمونھا إلى جانبين وتنقسم ص

  

  

  

 

  



٢٨ 

  التأھيل :  الجانب ا+ول 

سبـــــق لنـــا أن رأينـــا فى العــTـدد ).  ١١( "أن يؤھلكم إلھنا للدعوة " 
والكلمـTTTـة فـــTTTTـى ". تؤھلـــــTTTTـون " الخامـــTTTـس مــTTTTـن ھــTTTـذا اgصTTTTحاح كلمTTTة 

  COUNT" (تستحقــــــTـون " B تعنـــــــTـى )     ╓AXIO(  اليونانيـــــــTـة 

WORTHY   ( ـىTـل تعنـــــــTـن " ، بـــــTـم مستحقيــــTتجعلكــــ ) "MAKE 

WORTHY  ( ًديثاTTTTت حTTTTا  تُرجمTTTT0ً " ، أو كمTTTTا أھTTTTم إلھنTTTTأن يجعلك
إنھTTا النعمTTة المجانيTTة التTTى إتجھTTت إلTTى غيTTر المستحقيــــــــــTTـن،  ".لدعوتTTه 

 ٢٤:  ٥تسTالونيكى  ١(ك يصلــــــى أن يؤھلنا إلھنــــTـا للدعــــــــــــــــTـوة ولذلـــــ

التTى قبلوھTا واسTتجابوا )  KLESIS( وھى الدعوة ).  ١:  ٤أفسس ( مـــــــع ) 
إن هللا بنعمته يعمل فينا لنضيّق الفجوة بين ما كنا عليه يوم دعانا، . لھا من قلوبھم

وھنا نTرى فTى . تى نؤھل لملكوت هللا، ونصلح لمملكتهوما ينبغى أن نكون عليه، ح
  .عملية التأھيل التغيير الدائم والواجب فى حياتنا

  

  التكميل :  الجانب الثانى 

ويُكّمTل "أما الجانب الثانى فى مضمون ھTذا الطلTب فيقTول فيTه الرسTول مصTلياً  
. )١١(  "كل مّسـTـرة الصـــTـ0ح وعمـــTـل اgيمــــTـان بقـــــTـوة 

 EUDOKIA( فــTTـى اليونانيـــــــــTTـة " مّســـــــTTـرة الصــــTTـ0ح " عبـــــTTـارة 

AGATHOSYNES   ( اTTى إمTTى تعنTT0ح " وھTTدف الصTTت " ھTTا ترجمTTأو كم

 ".أن يتمم فيكم بقوة كل رغبTة صTالحة فTى الص0Tح " حديثـــــاً 

أن . نى من طلبتهفالرسول يطلب التأھيل فى الجانب ا+ول، والتكميل فى الجانب الثا
يُكّمTTل ويTTتمم هللا بقTTوة فTTى الكنيسTTة وفTTى حياتنTTا، كTTل مسTTرة الص0TTح، وكTTل عمTTل 

  .اgيمان، أو كل عمل نابع من اgيمان

  

يعTTود علTTى " اgيمTTان " تعTTود إلTTى هللا، و" المسTTّرة " بعTTض الدارسTTين يTTرى أن 
المسTTرة والرسTTول يؤكTTد أن . الTTبعض ا|خTTر يعTTود بTTاgثنين إلTTى الكنيسTTة. الكنيسTTة

اgثنTين " يُكّمTل "ولTذلك يصTلى أن هللا بقوتTه . واgيمان، موقفان للفعل والقلب معاً 
أى حتTى يتحTول الموقTف إلTى عمTل وحقيقTة . فينا، حتى يظھرا فى كTل عمTل صTالح

  .واقعة

  

  



٢٩  

  ) ١٢:  ١تسالونيكى  ٢( الغايــة  -٢

ى يتمجTد لكT" فى ھذا العدد يحّدد الرسول الغاية القصTوى مTن طلبتTه وص0Tته 
اسTTم ربنTTا يسTTوع المسTTيح فTTيكم وأنTTتم فيTTه بنعمTTة إلھنTTا والTTرب 

فعندما يعTيش شTعب الTرب بقTوة الTرب، حيTاة تليTق بالTدعوة  ".يسوع المسيح
وھTم بإتحادھــTـم بTه يTُرَون . التى قبلوھا، يتمجد المسيح فTيھم ويTُرَى مTن خ0لھــTـم

  ). ١٧ - ١٦:  ٨رومية( فى إنسانيتھم الحقيقية كصورة هللا 

  

وھنTا وفTى ا+صTحاح ككTTل، نTرى ثنائيTة التمجيTد للمسTTيح والكنيسTة، تتحقTق بنعمTTة 
النعمTTة والمجTTد يرتبطTTان . المسTTيح

المجTTTTد ھTTTTو النھايTTTTة . معTTTTاً دائمTTTTاً 
والغاية، والنعمة الطريTق إلTى ھTذا 

ف0TT مجTTد أو تمجيTTد بTTدون . المجTTد
نعمTTTة، وعمTTTل النعمTTTة يقTTTود إلTTTى 

  .المجد

كمTTTTا يTTTTربط الرسTTTTول، فTTTTى ھTTTTذا 
صTTحاح كلTTه، بTTين مجTTد المسTTيح ا+

وبTTTين مجيTTTئ المسTTTيح فTTTى تTTTدرج 
، والTTTذين يرفضTTTون المسTTTيح ) ٧عTTTدد ( فالمسTTTيح سيسTTTتعلن فTTTى مجTTTده . واضTTTح

 ١٠عــدد ( ، وسيتمجد المسيح فى قديسيه ) ٩ - ٨أعداد ( سيستبعدون من مجده 

ى ولقTTد علTTَّم الTTرب يسTTوع فTT).  ١٢عTTدد ( ، ويجــTTـب أن يتمجـTTـد المسيـTTـح فينـTTـا )
لقد صلَّى أن يتمجـــد بموته وقيامته، وأن شعبـــــه . ص0ته فى العلية نفس التدرج

وأنTا " وبين اgثنTين يصلــــــTـى ).  ٢٤,  ٥: ١٧يوحنا ( يرى مجده فى السماء 
  ).  ٢٢،  ١٠:  ١٧يوحنا (  "ُمَمجٌد فيھم 

  

  



٣٠ 

  

  الباب الثانى

  

  إع0ن إنسان الخطية

  
   تسالونيكى الثانية

  )حاح الثانىا+ص(



٣١  

  مدخل
  

عانت كنيسة تسالونيكى ليس فقط مTن جماعTة المقTاومين المضTطھدين، بTل أيضTاً  
من جماعة المعلمين الكذبة، الذين ساھموا فTى تشTويش أفكارھTا، والتTأثير السTلبى 

والمشاكل الفكرية، حقيقة، أشد وطأة علTى الكنيسTة مTن . على س0مھا وإستقرارھا
يمكن أن نستفيد من الجانبين، +نھما فى النھاية يعم0ن  صحيح أننا. ا+لم الجسدى

على تنقية وتقوية الكنيسة وفكرھا كما تُنقَّى المعادن بالنار، لكن ھذا B ينفى أنھمTا 
  .يسببان آBماً واضحة لكنيسة المسيح

  :ولذلك يقدم الرسول فى ھذا اgصحاح

 

  ). ٣- ١:  ٢تسالونيكى  ٢( تحذيـــــــراً ضـــــد المعلميـــــن الكذبـــــة   ••••

  ). ١٢ - ٤:  ٢تسالونيكى  ٢( وتعليمـــــــاً عن تمــــرد إنسان الخطيــــــة   ••••

  ).١٧ - ١٣:   ٢تسالونيكى  ٢( وتأكيداً لثقته فى ثبات واستقرار الكنيسة   ••••

    



٣٢ 

    التحذيــر
  ) ٣ - ١:  ٢تسالونيكى  ٢( 

  
سTوع المسTيح ثم نسألكم أيھا اgخوة من جھة مجTىء ربنTا ي" 

أن B تتزعزعTTTTوا سTTTTريعا عTTTTن ذھTTTTنكم وB . وإجتماعنTTTTا إليTTTTه
ترتاعوا B بTروح وB بكلمTة وB برسTالة كأنھTا منTا أى أن يTوم 

  . "المسيح قد حضر
  

، والتأثـــTـير )  ١( التشويـــــTـش وفى تحذيره فى ھTذه ا+عTداد يتحTدث عTن   
  ). ٣( ، والتوضيـــح ) ٢(

  

  

 ٢(التشويش  - ١
   )١:  ٢يكى تسالون

يتجــTTـه التعليــTTـم الرئيسTTى 
لھؤBء المعلمين الكذبة فى 
كنيســـــــTTTTـة تسTTTTالونيكى، 
(  نحTTو مجيTTئ المسTTيح      

PAROUSIA  ( ،
ويشTTير الفعTTل إلTTى كيفيTTة جمTTع )  EPISYNAGOGE (واجتماعنــTTـا إليـTTـه 

فيرسTل حينئTذ م0ئكتTه ويجمTع "  الم0ئكة لشعب الTرب فTى يTوم ا+خيTر
TTTرقس (  .. "همختاريTTTا، ).  ٢٧:  ١٣مTTTيح إلينTTTئ المسTTTران مجTTTذان ا+مTTTوھ

 ١( وإجتماعنTTا إليTTه، إتحTTاد السTTماء وا+رض، نجTTدھما ايضTTاً فTTى الرسTTالة ا+ولTTى 
وكانTTت المشTTكلة فTTى الرسTTالة ا+ولTTى أن مجTTيء ).  ١١: ٥ - ١٣:  ٤ تسTTالونيكى

الذين رقTدوا المسيح سوف B يكون بالسرعة الكافية، وماذا سيكون وضع أحبائھم 
لكن المشكلة ا|ن فTى الرسTالة الثانيTة أن مجTيء  المسTيح . قبل أن يحدث المجىء 

" ، أو  "إن يوم الــرب قTد جــــTـاء " ، أو "قد جاء " سيكون سريعاً جداً، أو أنه 

. كما فى الترجمـــــة العربيـــــة الحديثة، كما علَّم بعض المعلميـــــTـن" قد حـــــان 



٣٣  

" على ذلك، أنھم فسَّروا خطـــــأ ك0م الرسول عن التسالونيكييـــــــن أنھم وزادوا 

، فقالوا إذن سوف يTأتى المسTيح حTاBً فTى ) ٨-٥:  ٥ تسالونيكى ١" ( أبناء نھار 
  .أيامھم

  

  )  ٢:  ٢تسالونيكى  ٢( التأثير  -٢
TTدد، معبــTTذا العTTـات ھTTول كلمـــــTTم الرسTTب لھTTـش كتTTذا التشويـــTTام ھTTن وأمTTـراً ع

أن B تتزعزعTTوا سTTريعاً عTTن ذھTTنكم وB " عواطفTTه نحTTوھم فيقـTTـول 
تشTير إلTى حالTة   "عTن ذھTنكم .. تتزعزعوا " عبارة  .. ".ترتاعوا 

، لوقTا ١٣:٧، مTرقس ٦: ٢٤متTى ( عدم اBسTتقرار واBضTطراب الفكTرى العنيTف 
٣٧: ٢٤ (Tول ، وفى اليونانيـــة القديمـــــة تشير إلى الصراخ بأعلى صTن ھTوت م

" يصTTف )    SALEUTHENAI" ( تتزعزعــــTTـوا" والفعTTل . مأسTTاة مTTا

وھو يصف بالذات الحالTة .  ١٣:  ١٧كما فى  أعمال " ھيـــــاج الجمــــــــــــــوع 
الداخلية، و يُستخــــــــدم فى وصف حالTة اgضTطراب واgھتTزاز الشديديـــTـن التTى 

ــــــط العواصــــــف، أو فى وصف قTوة الTزBزل تكون عليھا السفــــن تحت ضغـــــ
التTTى تزعTTزع أساســـــTTـات المبانـــTTـى، كمTTا حTTدث فTTى وصTTف زعزعـــTTـة أساسTTات 

  ). ٢٦:  ١٦أعمال ( سجن فيلبى 

    

فقTTTد جـــــTTTـاء فTTTى )  THROEISTBAI " ( ترتاعــــTTTـوا" أمTTTا الفعTTTل 
و فى صTيغة ا+مTر المضTارع ، وھ"تفزعوا " أو " ترتعبوا " التراجــــــم العربية 

فھم فTى حالTة إضTطراب شTديد وقلTق وتشTويش، . التى تصف حالة القلق المستمرة
بسب المصادر التى استخدمھا المعلمون الكذبTة، فTى إشTاعة أفكTار خاطئـــTـة حTول 

ھذه المصادر يذكرھا الرسول بالتحديد فيقTول إنھTا . موضوع مجيء المسيح الثانى
" كلمـTTTTـة " و، "نبTTTTوة " أى " روح " 

" شفاھـــTTTTـى، وأخيTTTTراً " قـــTTTTـول " أى 

 ھذه. مكتوب" خطاب" أى " رسالــــــة 

ھTTTى المصTTTادر أو الطTTTرق الTTTث0ث التTTTى 
يسTTTتخدمھا ھTTTؤBء المعلمTTTون، لوسTTTائل 
اgع0TTTم واgتصTTTال، ويTTTدَّعون أنھTTTا مTTTن 

وربما لھذا يّصTر ". كأنھا منا " الرسول 
 ٢( الرسول أن يوقع على رسائله بنفسه 



٣٤ 

، أو ربما ھى إشارة إلى ما جاء فى الرسالة ا+ولTى وأسTاءوا ) ١٧:  ٣ تسالونيكى
  .تفسيره واستخدامه

   )٣:  ٢تسالونيكى  ٢(التوضيح  -٣
والرسول B ينكر فقط أفكار ھؤBء المعلمTين، بTل يقTدم مTا ينTاقض أفكTارھم، فيقTول 

جماعTة ويبTدو أن  ".B يخTدعنكَّم أحTد علTى طريقTة مTا "فى ھذا العTدد 
المعلمTTTTين عملTTTTت علTTTTى إنتشTTTTار ھTTTTذه ا+فكTTTTار بTTTTين أعضTTTTاء الكنيســــTTTTـة، وأن 

B " وھنTTTا يوضTTTح الرسTTTول فكTTTره بحسTTTم . البعــــــــTTTـض قTTTد سTTTار وراءھـــTTTـم
والفعــــــــــــTـل المسTتخدم . بأى شTكل مTن ا+شــــــــTـكال ...."يخدعنكم أحد 

)   EXAPATEO( أو  )   ξξξξααααππππααααττττ∈∈∈∈ωωωω∋∋∋∋ "   ( يخــــــــTTـدع"ھنـــــــــTTـا 

وكTTأن بالرسTTول يقTTول يكفTTى أنكTTم تعرضTTتم . يفيTTد سTTقوط الTTبعض فTTى ھTTذا الَشTTَرك
ثم يضيف موضحاً ا+مTور . لrضطراب الشديد والقلق، لكن B يجب أبداً أن تُخدَعوا

أن يTTTوم المسTTTيح قTTTد " بالنسTTTبة +حTTTداث المسTTTتقبل، فيقTTTول B تصTTTدقوا أفكTTTارھم 
  :يح B يحضر ما لم يحدث أمران ، +ن يوم مجيء المس"حضر

  .ا+ول حدث يحدث قبل مجيء المسيح  ••••

  .والثانى شخص يظھر قبل مجيئ المسيح  ••••

  

ضTTد " الثــــــTTـورة " و" التمـــــTTـرد " عTTن هللا ، أو " اBرتـــــTTـداد " الحTTدث ھTTو 
( وفــــTـى اgنجليزيـTـة )     ααααπππποοοοσσσστττταααασσσσιιιιαααα(   مـــة فــى اليونانيــــTـة  هللا والكل

APOSTASY  .( ضTى بعTى، وفTى سياسTوھى فى اليونانية القديمة جاءت بمعن
  ".التمرد ا+خير ضد هللا " أو " الثورة الكبرى " التراجم اgنجليزيـــــة جاءت 

  

غم مTن أن الرسTول B يTدعوه وبTالر. المتمTرد" إنسان الخطية " أما الشخص فھو 
ولقد كتب عنTه الرسTول يوحنTا متوقعTاً .  ، إB أن ھذا واضح تماماً "ضد المسيح " 

" وعنTTTدما يظھTTTر أو ).  ٧يوحنTTTا ٢، ٣: ٤، ٢٢، ١٩، ١٨: ٢يوحنTTTا ١( مجيئTTTه 

  .يظھر اBرتداد أيضاً " يستعلن 

  

لTذلك يTذكرھم و. والغريب أن الرسول قال لھم كل ھذا وأكثر منه، عنTدما كTان معھTم

أمTTا تTTذكرون أنTTى وأنTTا بعTTد " بك0مTTه وتعليمTTه فTTى العTTدد الخTTامس قTTائ0ً  
وا|ن يؤكTد لھTم أن اgرتTداد بقيTادة إنسTان   ".عندكم كنت أقول لكTم ھTذا 

وھTTذا B يعنTTى أن المجTTيء سTTوف B يكTTون . الخطيTTة، سيسTTبق يTTوم مجTTىء المسTTيح



٣٥  

نTه سTوف B يكTون مفاجئTاً بالنسTبة أ -كما فى الرسالة ا+ولى -مفاجئاً، ولكنه يقول 
، نھTار المسTيح، وأنكTم تعيشTون فTى روح "أبنTاء نھTار " أوBً +نكم . لكم كمؤمنين

  .وثانياً +ن اgرتداد سيعلن عن نفسه، وسيكون واضحاً بالنسبة لكم. اgنتظار

  

  

   بعض ا+فكار التطبيقية
علTTTيم ھTTTو الحمايTTTة اgحتيTTTاج المTTTاس إلTTTى التعلTTTيم الصTTTحيح، والفھTTTم الصTTTحيح للت 

ولTذلك يجTب دائمTاً التمسTك بأصTالة . والحصانة وا+مان، من خداع التعاليم الخاطئة
وھTذا ھTو المقيTاس الTدقيق للحTق، والملجTأ والحصTن . التعليم الرسولى، والوBء له

والرسول يضع أمامنا نموذجاً لدور المسئول والراعى الذى B . من الزيف والخداع
  .للتعليم، وأن يبادر بذلك دائماً ينسى أولوية دعوته 

 ٢(  "بTأن يTوم المسTيح قTد حضTر "  و ا|ن نجد أصوات كثيرة تنـTـادى
وأصTTوات أخTTرى تحTTدد بTTالتواريخ نھايTTة . ، وتحTTدد لTTه ا+وقTTات) ٢:  ٢تسTTالونيكى 

والTTبعض يعلTTّم أن المسTTيح قTTد جTTاء فع0TTً ، وB مكTTان ا|ن لمجTTئ المسTTيح . العTTالم
لكن الرسول بولس يدعونا أB نتزعTزع . معلمى شھود يھوه الثانى، كما يعلّم بعض

  .أو نرتاع أو نُخَدع بھذه ا+صوات، وأن نعود ونتمسك بالتعليم 

  

أيھا ا+حباء  B تصدقوا كل " يقول الرسول يوحنا   ١:  ٤يوحنا  ١وفى  
روح بTTTل إمتحنTTTوا ا+رواح ھTTTل ھTTTى مTTTن هللا +ن أنبيTTTاء كذبTTTة 

Tى العTولس .  "الم كثيرين قد خرجوا إلTول بTده  الرسTى يؤكTس المعنTونف

B تحتقTTTروا . B تطفئTTTوا الTTTروح"    ٢١:  ١٩:  ٥ تسTTTالونيكى ١فTTTى  
   ".تمسكوا بالحسن. إمتحنوا كل شئ. النبوات

  
  ؟) التعاليم (كيف نمتحن ا+رواح والنبـوات : والسؤال ا|ن 

 القس فھيم عزيز. يجيب د
٥

  :فيقول عن طريق ث0ثة أشياء   

                                                           

٥
دار الثقافة، : القاھرة ( ، "مواھب الروح القدس " ق فھيم عزيز ، . د   

  ٥٢صفحة )  ١٩٧٨
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وأمTTا أنTTتم فلكTTم مسحـــTTـة مTTن القTTدوس " المسTTحة الحقيقيـــTTـة    ••••
  ). ٢٠:  ٢يوحنا ١(  "وتعلمــون كل شئ 

ولكTTن لنTTا مواھTTب مختلفTTة بحسTTب النعمTTة "  اgيمTTان الحقيقTTى  ••••
  ). ٦:  ١٢مية رو( " أنبوة فبالنسبة إلى اgيمان . المعطاة لنا

إن قال أحTد إنTى أحـــTـب هللا وأبغــTـض أخTاه " السلوك الحقيقى   ••••
فھTTTو كTTTاذب +ن مTTTن BيحTTTب أخTTTاه الTTTذى أبصTTTره كيـــTTTـف 

 ٤يوحنTا  ١(  "يقــــــدر أن يحـــــــب اللــــــه الذى لم يبصTره 
 :٢٠ .(  

  

ويجيب دافيد واطسون 
٦

لسؤال، بوضع بعض ا+سTئلة التTى تسTاعدنا على نفس ا 
  : ھذه ا+سئلة ھى : على إمتحان النبوات أو المواھب 

  ھل يسود الرب يسوع على حياة ھذا الشخص ؟  أو ھذه الجماعة ؟* 

  ھل تتفق ا+فكار المقدمة مع التعليم الكتابى ككل ؟* 

ولقTTادة حيTTاة الخضTTوع للTTرب ؟   -أو ھTTذه الجماعTTة  -ھTTل يعTTيش ھTTذا الشTTخص * 
  الكنيسة ؟

  ھل ھذه التعاليم لمجد هللا ؟* 

  ھل ھذه التعاليم لبناء وتطوير الكنيسة ؟* 

  ھل ھذه التعاليم تجمع وتوحد الكنيسة ؟  أم تفرق وتقسم ؟* 

ھTTل العامTTل المسTTيطر ھTTو المحبTTة التTTى ھTTى الطريTTق ا+فضTTل والع0مTTة الرئيسTTية * 
  لروح هللا ؟

يعمTل فTى الكنيسTة دائمTا، يعطيھTا اgسTتنارة  ونحن نTؤمن أن الTروح القTدس، الTذى
ھذا مTن ناحيTة ، . والسلطان أن تميز بين الغث والثميـــــــن، وبين الحق والباطل 

ومن الناحيــــة ا+خرى ، نحن نؤمن أيضا أن ھدف التعليم النبــــTـوى لTيس عمTل 
، )  CHARACTER  (، بTل بنTاء الشخصTية  )    ( CALENDARأجنTدة

                                                           
6
 Watson, David. “ I Believe in the Church “. (London: 

Hodder and Staughton, 1978). 



٣٧  

مTTؤمن والكنيسTTة معTTا  شخصTTية ال
٧
ولقTTد حTTذرنا الTTرب يسTTوع مTTن عمTTل أجنTTدات  

 )   ٤٢و ٣٦:  ٢٤متTى ( وتوقيتـــات لمجيئه ، +ن ا+جنــــدة فى فكر الرب وحTده 

وأما ذلك اليوم وتلك الساعة ف0T يعلTم بھمTا أحTد وB م0ئكTة "
B تعلمTون فTى أيTه إسھروا إذاَ +نكTم . السموات إB أبى وحده 

  ."ربكم ساعة يأتى
  

                                                           
7
 Wiersbe, Warren W.  “ The Bible Exposition 

Commentary    “ . Vol. 2, (U.S.A., sp Publications Inc., 

1989) p.196. 
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   التعليـــم

  )١٢ - ٤: ٢تسالونيكى  ٢(

  

المقاوم والمرتفع على كل ما يُدعى إلھا أو معبودا حتى أنTه " 
أمTا تTذكرون . يجلس فى ھيكTل هللا كإلTٍه مظھTراً نفسTه أنTهُ إلTه 

وا|ن تعلمTTون مTTا . أنTTى وأنTTا بعTTد عنTTدكم كنTTت أقTTول لكTTم ھTTذا 
ا|ن يعمTل فقTط  +ن سTر اgثTم. يحجز حتTى يُسTتعلن فTى وقتTه 

وحينئTذ سيُسTتعلن . إلى أن يُرفع من الوسTط الTذى يحجTز ا|ن 
. ا+ثTTيم الTTذى الTTرب يُبيTTده بنفخTTة فمTTه ويُبطلTTه بظھTTور مجيئTTه 

الذى مجيئTُه بعمTل الشTيطان بكTل قTوٍة وبآيTاٍت وعجائTب كاذبTٍة  
وبكل خديعة ا+ثم فى الھالكين +نھم لم يقبلوا محبة الحق حتى 

ل ھTTذا سيُرسTTل إلTTيھم هللا عمTTل الض0TTل حتTTى و+جTT. يخلُصTTوا 
يُصTTدقوا الكTTذب لكTTى يTTُدان جميTTع الTTذين لTTم يُصTTدقوا الحTTق بTTل 

  . "ُسروا باgثم 
فى ھذا الجزء يقدم الرسول بعض التفصي0ت عن اgرتداد أو التمرد، فيTذكر  ث0ثTة 

  :أشياء 

  ) ٥ - ٣:  ٢تسالونيكى  ٢(  القـــائـــد لrرتـــــــداد   -١

  ) ٨ - ٦:  ٢تسالونيكى  ٢( الثورة ، ثورة اgرتداد    -٢

  ) ١٢ - ٩:   ٢تسالونيكى  ٢( الخطــــة والبرنامـــــج    -٣

  

  ) ٥ - ٣:  ٢تسالونيكى  ٢( القائـــد  - ١
TTه ھTذا القائTTد، والثTانى شTTخص ھTTذا   وھنTا يتحTTدث الرسTول عTTن جTانبين، ا+ول توجُّ

  :القائد وھويته 

  

  

  



٣٩  

هال:  الجانب ا+ول    توجُّ
إبتداء من النصف الثانى من العدد الثالث حتTى نھايTة العTدد الرابTع، يTذكر الرسTول  

  .. أربعة أسماء أو ألقاب لھذا القائد 

  "إنســــــان الخطيــــــــــــة " : ا+ول 

أو                     )  THE ANTINOMIAN(فـــــــــــTTTTـى اgنجليزيــــــــــــــــــــــــTTTTـة  
  )THE MAN OF LAWLESSNESS( دTأى الذى يحمل العداء لقواع ،

  " .إنسان المعصيــــــــة : "  ولوائح القانون أو الشريعـــة، أو  

أى الذى مصTيره الھ0Tك ) THE DOOMED (   "إبن الھ0ك " : الثانى 
  .والخراب 

علTى "  أى العTدو المقTاوم)  THE ENEMY (   " المقTاوم"  :الثالTث 
  ".كل ما يدعى إلھا أو معبودا

على  "المتشامخ " أى )   THE CLIMBER ( "المرتفع "  : الرابع 
  ".كل ما يدعى إلھا  أو معبودا 

فTى " ضTد المسTيح " ھذه ا+لقاب، خاصTة ا+ول والثالTث والرابTع، تنطبTق علTى 
  .ع0قته المضادة للقانون و� 

  

" المعصية" أو " إنسان الخطيــــــة " ھو      ) : ٣عدد ( فھو ضد القانون 

أى أنTTTه معTTTادى للقTTTانون ا+دبTTTى )  ٨عTTTدد " ( ا+ثTTTيم " أو " ال0TTT قTTTانونى " أى  
ومعTادى للقTانون المTدنى، .  ا+خ0قى ، فھو ينTادى بأنTه B توجTد أخ0قيTات مطلقTة 

Tة ولقTم الحريTئ بإسTى فھو ينادى بعمل أى شTى  متTذلك فTـح بTيد المسيـــTأ السTد تنب

مTTا ھTTى " أثنTTاء حديثTTه عTTن المسTTتقبل، وإجابتTTه علTTى الســــــــTTـؤال   ١٢:  ٢٤
 " ) ٣:  ٢٤متTTى ( ع0مــــــTTـة مجيئــــTTـك وإنقضــــــTTـاء الTTدھر ؟ 

  ".ولكثرة اgثم تبرد محبة الكثيرين" قال 

المقاوم والمرتفع " نه إذ يقول الرسول ع      ) : ٤عدد ( وھو ضد هللا 
على كل ما يُدَعى إلھاً أو معبوداً حتى أنه يجلTس فTى ھيكTل هللا 

إنه يحTاول ". ُمدعياً أنه إله" وفى ترجمـــة أخرى   ".مظھراً نفسه أنه إله
TTب مTTن نفسTTه إلھTTاً، وبالتTTالى يقلTTل مTTن قTTدر هللا وينTTال منـــTTـه " وعبTTارة . أن ينصِّ

" ( يظھــــــTـر " ــــTـف تجديفTه الكامــــTـل ، فالفعTل تكشــ" مظھراً نفسه  إنه إلTه 

APODEIKNYMI   ( لطان " يعلن " يعنىTاكم أو السTإشارة الى إع0ن الح ،



٤٠ 

لسTTTيادته وعظمتTTTه ، أى أنTTTه يطلTTTب العبTTTادة لنفسTTTه، والتTTTى ُمنعTTTت أن تقTTTدم +ى 
 � Bدل  أثارت بعض" ھيكل هللا " كمــــا أن عبـــارة . شخــــص و+ى شىء إTالج

، فھTTل ھTTى إشTTارة الTTى ھيكTTل أورشTTليم ؟ وھTTل سTTيكون الھيكTTل مركTTزاً لحركTTة ضTTد 
المسيح فTى العTالم؟ أم أنTه يقصTد الكنيسTة ويحTاول ضTد المسTيح أن يقTاوم المسTيح 

مارشال ، B يوجد مكان معين فى ذھTن الرسTول ، . ھـ .وشعبه ؟ غالباً ، كما يقول أ
  . شر � ولعمله وشعبه ولكن العبارة تشير الى قوة مقاومة ال

  

ھTTTذا ھTTTو توّجTTTه ضTTTد المسTTTيح أو إنسTTTان الخطيTTTة، مقاومTTTة هللا والقTTTانون، الTTTدين 
والدين وا+خ0ق مكّونان أساسيان للحضارة أو الثقافTة، ويعم0Tن علTى .  وا+خ0ق

كمTTا أنھمTTا السTTلطتان اللتTTان يجTTب أن يأخTTذھما فTTى اgعتبTTار كTTل . تTرابط المجتمعTTات
ا ضرب +سس المجتمع، وإنكارھما دعوة لعبادة إنسان الخطية إنسان، ومقاومتھم

  .وحده، أى الطغيان الكامل

  

  الھويّة: الجانب الثانى 
  من ھو إنسان الخطية أو ضد المسيح الذى يقصده الرسول ؟

يقول جون ستوت فى تفسيره لھذا الجزء، إن اBجابة صعبة، لقد علّم الرسTول ھTذا 
كمTTا أننTTا نرصTTد عTTدة . ثTTر ممTTا جTTاء فTTى ھTTذا الTTنصالك0TTم شTTفاھاً، ولTTم يشTTرح أك

محاوBت فى تاريخ الكنيسة، فيھا إساءة لتفسير نص كتابى وتطبيقTه علTى شTخص 
  . أو حدث معاصر

ولTTذلك BبTTد ان نتTTوخى الحTTذر، ھTTذا مTTن ناحيTTة، ومTTن الناحيTTة ا+خTTرى B نسTTتطيع 
  .إھمال جزء ھام كالنص الذى أمامنا

  

Bوى واTى للقTلوالموضوع ا+ساسTاريخ طويTه تTاوم هللا لTى تقTات التTا أن . تجاھTكم
ونحن نلمح البدايTة . الشواھد التى فى العھد الجديد عنه، لھا خلفية فى العھد القديم

ا+ولTTى فTTى جنTTة عTTدن، وفTTى محاولTTة الشTTيطان المتغطرسTTة والخبيثTTة فTTى خTTداع 
غطTرس فTى ولقد سجل ا+نبيTاء ھTذا الTروح المت).  ٣تكوين ( اBنسان لمزاحمة هللا 

وأنTTت " )  ١٤ - ١٣:  ١٤إشTTعياء ( الملTTوك الTTوثنين حTTولھم مثTTـل ملTTـك بTTـابل 
قلت فى قلبَك أصعُد إلى السموات أرفع كرسّى فوق كواكTب هللا 

أصTعد فTTوق . وأجلTس علTى جبTTل اBجتمTاع فTى أقاصTTى الشTمال
ومثل رئيس صور فى  حزقيال  ".اصيُر مثل العلّى . مرتفعات السحاب

ھكTذا قTال السTيد الTرب . ابن آدم قTل لTرئيس ُصTوريا "   ٢:  ٢٨



٤١  

فTى مجلTس ا|لھTة . من أجTل أنTه قTد ارتفTع قلبTك وقلTت أنTا إلTه
وأنTTت إنسTTان B إلTTه وإن جعلTTَت قلبTTك . إجلTTس فTTى قلTTِب البحTTار

  ".كقلب ا|لھة
وفى القرن الثانى قبل المي0د حدثت أكبر ثTورة أو تمTرد ضTد هللا، قTاده ملTك سTوريا 

قبTل  ١٦٩أو أنتيوخس الرابع، الTذى نجTس ھيكTل أورشTليم فTى  أنتيوخس أبيفانس
( وفTTى العTTام التTTالى أقTTام تمثTTاBً لزيTTوس . المTTي0د عندمــــTTـا دخTTل قTTدس اBقTTداس

ZEUS  ( ـحTTة القبــــTTذا قمTTان ھTTه، وكTTراً عليTTدم خنزيTTـة وقTTذبح المحرقـــTTوق مTTف
، ونبويTاً فTى  ٢٤: ١ل  وھذا نجده تاريخيــــــاً فى سTفر المكابييـــTـن ا+و. المرعب

أنتيTTTTTوخس ) .  ١١:  ١٢،  ٣١:  ١١،  ٢٧:  ٩،  ١٣:  ٨( سفـــTTTTTـر دانيــــTTTTTـال 
،  ٨:  ٧أبيفانـــس ھو القرن الصغير فى دانيال، ونراه فTى حلTم دانيTال فTى  دانيTال 

ويTتكلم بك0Tم ضTد العلTى ويبلTى " ، "فم متكلــم بعظائم "   ٢٥
الTذى " ملك الشمـــــTـال " مى أنتيوخس وفى  رؤيا أخرى س "قديسى العلى 

إلTTى  فيرجTTع"   ٣٦:  ١١و    ٣١ - ٢٨:  ١١يغــــــTـزو الجنTTوب فTTى  دانيTTال  
أرضه بغنى جزيل وقلبه على العھد المقدس فيعمل ويرجTع إلTى أرضTه 
وفى الميعاد يعTود ويTدخل الجنTوب ولكTن B يكTون ا|خTر كTا+ول فتTأتى 

ويغتاظ علTى العھTد المقTدس ويعمTل عليه سفن من كتيم فييئس ويرجع 
وتقTTوم منTTه أذرع .  ويرجTTع ويصTTغى إلTTى الTTذين تركTTوا العھTTد المقTTدس

وتTTنجس المقTTدس الحصTTين وتنTTزع المحرقTTة الدائمTTة وتجعTTل الTTرجس 
المخرب ،  ويفعل الملك  كإرادته ويرتفTع ويTتعظم علTى كTل إلTه ويTتكلم 

ن المقضى بTه بأمور عجيبة على إله ا|لھة وينجح إلى إتمام الغضب +
وفى خطاب المسيــــح على جبـــل الزيتــــون، وحديـTـث الرسTول ھنTا   "يجرى 

، ومTن النبTوات التTى أشTرنا إليھTا، أصTبح أنتيTوخس أبيفTانس  ٢تسالونيكى  ٢فى  
  .نموذجاً لضد المسيح أو إنسان الخطية 

  

gنسTان القائد الرومانى، نموذجاً آخر )  POMPEY( كما رأى اليھود فى بومبى 
قبTTل المTTي0د غTTزا ا+مTTة، وأسTTر أورشTTليم، ونجTTس الھيكTTل  ٦٣ففTTى عTTام .  الخطيTTة 

  .بدخوله إلى قدس ا+قداس 

  



٤٢ 

ولقTTد أعلTTن المسيــــــTTـح نفسTTه بوضTTوح أن نبTTوة دانيـــــTTـال لTTم تتحقTTق كTTام0 فTTى 
أنتيوخس أبيفTانس أو بTومبى، ولكTن ھنTاك تحقيقـــــــTـا آخTر فTى المستقبـــــTـل، إذ 

TTTرقس يقTTTى  مTTTى  ١٤:  ١٣ول فTTTع متTTTرتم "  ١٦و  ١٥:  ٢٤مTTTى نظTTTفمت
 B ثTTة حيTTى قائمTTال النبTTا دانيTTال عنھTTى قTTراب التTTة الخTTرجس

فحينئTذ ليھTرب الTذين فTى اليھوديTة إلTى . لTيفھم القTارئ. ينبغى
فمتTى نظTرتم رجسTة الخTراب التTى قTال " وفى نTص متTى "الجبال 

. لTTيفھم القTTارئ. عنھTا دانيTTال النبTTى قائمTTة فTى المكTTان المقTTدس

  ".فحينئذ ليھرب الذين فى اليھودية إلى الجبال 

  

  والسؤال ا|ن من الذى يقصده المسيح ؟
  

 صد اgمبراطTور المجنTون كTاليجوB ھل كان يق

CALIGULA  نواتTTر سTTد عشTTه بعTT؟  +ن
، عنTTTTدما )م   ٤٠( مTTTTن ك0TTTTم المسيــــــTTTTـح 

شعـــــTTTTـر بعTTTTدم وBء اليھــــTTTTـود لTTTTه، أمTTTTر 
تمثTال كبيTر أو صــــــTـورة كبيــــTـرة  بوضـــع

ولكــTTTTـن لـTTTTـم ينفــــــTTTTـذ .  لTTTTه فTTTTى الھيكTTTTل 
ا+مـــــTTـر لھيــــــTTـاج الشعــTTـب، وضغــــــــTTـط 

حTTTTاكم )  PETRONIUS( بيترونيـــTTTـوس 
. سTTTTTTوريا، وھيTTTTTTرودس أغريبـــTTTTTTـاس ا+ول

فسحـــب كاليجــــــــوB أمـــــره ثم أغتيـــــــل 
  .م  ٤١ام واحد فى  بعد ذلك بع

  

، والتTTى إنتھTTت )م  ٧٠ - ٦٦( أم أن المسTTيح كTTان يقصTTد الحTTرب اليھوديـــــــTTـة 
بخراب أورشليم، الخراب الذى حذرھم منه المسيـــــــح مرارا، وذكر تدمير الھيكل 

  ٦ - ٥:  ٢١و  ٤١:  ١٩، لوقTTTTا  ٢ - ١:  ١٣، مTTTTرقس  ٢- ١:  ٢٤فTTTTى  متTTTTى 

ھيكل أثناء الحTرب أوB مTن الغيTورين اليھTود ثTم مTن الرومTان ولقد بدأ تدميـــــر  ال
  .م  ٧٠فى 

  



٤٣  

وإذا عدنا إلى الرسول بولس ربما كان يقصد جنون كاليجوB، خاصة لم تكTن مTّرت 
سTوى عشTر سTنوات علTTى حادثتTه التTى ذكرناھTا، وبالتTTالى مازالTت ماثلTة فTى ذھTTن 

ل رجسة الخراب لم تتحقTق لكن ك0م الرسول يشير إلى أن نبوة دانيال حو. الرسول
 ٢تسTالونيكى  ٢( كام0ً بعد، وبالتالى ربما يشير بذكره الجلوس فى ھيكل هللا كإلTه 

.  إلTTى تجTTديف متغطTTرس علTTى هللا بصTTفة عامTTة، ولTTيس فTTى ھيكTTل أورشTTليم )  ٤: 

وربما كان يشير إلى إرتداد وتمرد عالمى كونى أكثر منه محلياً، وإلى ضد المسTيح 
  .خيرة إسخاتولوجياًً◌، وليس إلى شخص معاصر فى وقتهفى ا+يام ا+

  

ولقد رأينا ذلك بالفعل فى إضطھاد أوغسطس قيصر للمؤمنين المسTيحيين، بTإع0ن 
ثTم رأينTاه ". يسوع رب " بدB من " قيصر رب " السجود له كإله، وبرفعه شعار 

نفسTه م  وطلTب ل ٨١فى نيرون، وأكثر فTى دوميتيTان الTذى أصTبح إمبراطTوراً فTى  
وفى عصره نفى يوحنTا إلTى جزيTرة بطمTس وكتTب . العبادة، وعذب كل من لم يعبده

عTن التنTين الTذى ھTو  الشTيطان    ١٣وھو نفس ما رأينTاه فTى  رؤيTا .  سفر الرؤيا 
الذى يرمز إلى اgمبراطورية الرومانية، والوحش الطالع  من البحر يرمز إلى قTوة 

إلTTى )  النبـTTـى الكTTذاب ( ـــــــTTـع مـTTـن ا+رض إضطھادھــــــــTTـا، والTTوحش الطالـــ
  ) .   THE  EMPEROR CULT(عبادة اgمبراطور  

  

" ضTد المسTيح " أما آخر كتابات العھد الجديد  والوحيدة التى ذكرت مباشرة لقTب 

وواضTTح أن الدBلTTة كانTTت معروفTTة لسTTامعيه، وأنھTTم توقعTTوا . فھTTى كتابTTات يوحنTTا

ثTم شTرح يوحنTا المقصTود بTه   "ح يTأتى سمعتم أن ضد المسي" مجيئTه 
وھم المعلمون الكذبة المعاصرون له، والذين أنكروا تجسد المسيح أنه قد جاء فTى 

" وسّمــــــــــــTTTTTـَاه )  ٧يوحنTTTTTا  ٢،  ٣:  ٤،  ٢٢ - ١٨:  ٢يوحنTTTTTا  ١( الجسTTTTTد 

وتفسير يوحنTا يعTد أفكارنTا نحTن إلTى أنTواع مختلفTة أتTت " المضّل والضد للمسيح 
  .تى من التعاليم الكاذبة التى تقف ضد المسيح أو اgيمان بهوتأ

  

" . ضد المسيح" وفى القرون التى تلت العصر الرسولى نجد تكراراً لتحقيق فكرة 

نظTرت الكنيسTة الغربيTة  -خاصة أثنTاء الحTروب الصTليبية  -ففى العصور الوسطى 
ا|بTTTاء  وفTTTى أواخTTTر العصTTTور الوسTTTطى رأى بعTTTض. إلTTTى اgس0TTTم كضTTTد المسTTTيح

وفى بدايTة القTرن  الثالTث . الفرنسيسكان رأوا فى فساد بعض البابوات ضد المسيح
عشTTTر كTTTان يفTTTاخر اgمبراطTTTور فريTTTدريك الثTTTانى والبابTTTا جريجTTTورى التاسTTTع، أن 

والمصTلحون ا+وائTل أمثTال جTون ويكلTف فTى . يدعوالواحد ا|خر بأنه ضد المسTيح
  . ، رأوا البابا ضد المسيحإنجلترا، وجون ھس فى بوھيميا فى إيطاليا



٤٤ 

  

والمصTTلحون فTTى القTTرن السTTادس عشTTر أمثTTال لTTوثر و كلفTTن وزونجلTTى ونTTوكس 
وعلTى العكTس . فٮأسكتلندا، وكرانمر فى إنجلترا، رأوا البابوية نفسھا  ضد المسيح

وحتى آخر القرن السTابع . فقد  رأى قادة الكنيسة الكاثوليكية فى لوثر ضد المسيح 
gانون اTTTTى قTTTTر وفTTTTترى عشTTTTان الوستمنسTTTTا أن رأس )  ١٦٤٦( يمTTTTرى إع0نTTTTن

  ) . ٦:  ٢٥فصل ( الكنيســــــة ھو المسيــــــــــــــح، وأن البابا ھو إنسان الخطية 

  

أمTTا فTTى القTTرنين ا+خيTTرين فTTن0حظ أن القTTادة السياسTTين ھTTم الTTذين يمثلTTون ضTTد 
  .إلخ ...... المسيح، مثل نابليون، ھتلر، موسولينى، ستالين

  

ى نھاية ھذه الجولة، سواء فى نبوة دانيال، أو فى نور كلمات المسيح أو فى فكTر ف
الرسول بولس، أو فى كتابات يوحنا، وأخيراً فى أحTداث التTاريخ ككTل، نسTتطيع أن 

سواء فى سيل التعاليم الخاطئة، أو فى . نرى أفواجاً متكررة من أنواع ضد المسيح
أولئك المتمسحين برداء الTدين والمعTادين فTى  نماذج الحكام والقادة السياسيين، أو

فينTادون بالفوضTى والفسTاد .نفس الوقTت � ولشTعبه، وللقTانون المTدنى وا+خ0قTى
بإسTTم الحريTTة، ويدوسTTون القTTيم فTTى غطرسTTة وطغيTTان يھTTددان تماسTTك المجتمTTع 
وإسTTتقرار الكنيسTTة، ويقفTTون ضTTد الTTدين الصTTحيح وا+خ0TTق الحميTTدة، ويرفضTTون 

بمعنTى أن ضTد المسTيح يتكTرر دائمTا . ، وا+سرة، وأنوار الفكTر والعلTمسلطة الدولة
بTTدBً مTTن عبTTارة التTTاريخ يعيTTد نفسTTه، مTTن " يقTTول ھندركسTTن . فTTى صTTور متعTTددة

طالمTا أننTا " ويقول  سTتوت " .  ا+فضل أن نقول إن النبوات تتحقق مراراً ودائماً 
  ".مسيح بصورة متعددة مازلنا ننتظر مجئ المسيح، ف0بد أن ننتظر مجئ ضد ال

  

  :نقدم دعوتين وفى ختام ھذا الجزء 

قــــال السيــــــــد المسيــــــح فى  متTى      :ا+ولى دعوة gنعــــاش الذاكرة  

+نTTTه سTTTيقوم مسTTTحاء كذبTTTة وأنبيTTTاء كذبTTTة و "   ٢٥،  ٢٤:  ٢٤
يعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختTارين 

والرســTTـول بولـــTTـس ھنــTTـا   ."د سTTبقت وأخبTTرتكمھTTا أنTTا قTT.ً أيضTTا

"    ٥ - ٢:  ٢تسTالونيكى  ٢ينھــــــض بالتذكـــــــرة أذھاننـــــTـا فيقـــــTـول فTى  

 Bروح وTTب B اعواTTترت Bنكم وTTن ذھTTريعا عTTوا سTTتتزعزع B أن
B . بكلمTة وB برسTالة كأنھTا منTا أى أن يTوم المسTيح قTد حضTTر



٤٥  

+نTه B يTأتى إن لTم يTأت اgرتTداد . يقة مايخدعنكم أحد على طر
أوBً ويُسTTتعلن إنسTTان الخطيTTة ابTTن الھ0TTك المقTTاوم والمرتفTTع 
على كل ما يُدعى إلھاً أو معبوداً حتى إنه يجلTس فTى ھيكTل هللا 

أمTا تTTذكرون أنTى وأنTTا بعTد عنTTدكم . كإلTه مظھTراً نفسTTه إنTه إلTTه
   ."كنت أقول لكم ھذا

  
والحرية المسيحية فى جوھرھا ليست       :سيحية والثانية دعوة للحرية الم

سTلطة المسTيح، والكتTاب المقTدس، . حرية من السلطة، بل ھى حرية تحت السTلطة
+ن هللا أعلTTن نفسTTه فTTى الطبيعTTة، وفTTى الكتTTاب، وفTTى المسTTيح كTTاgع0ن . والعلTTم
ذى +ن الT. أما أن تكون الحرية  أن B نعتقد فى أى شئ، فھذه ھى الفوضTى. الكامل

ولقTد أعلTن هللا حقTه كعقيTدة، وبTره .B يعتقد فى أى شئ، ھو عبTٌد لشTئ B معنTى لTه
  .وقانون هللا فى الكتاب وفى القلب. كسلوك

  

  ) ٨ - ٦:  ٢تسالونيكى  ٢(  الثورة  -٢

+ن سTTر . وا|ن تعلمTTون مTTا يَحُجTTز حتTTى يسTTتعلن فTTى وقتTTه "
. جTز ا|نا+ثم ا|ن يعمل فقط الى أن يُرفع من الوسط الذى يح

بنفخTة فمTه ويبطلTه  وحينئذ سيُستعلن ا+ثTيم الTذى الTرب يبيTده
  ."بظھور مجيئه

  

TTTاج إلTTTالة، ويحتTTTى الرسTTTعبة فTTTزاء الصTTTن ا+جTTTا مTTTزء أيضTTTذا  الجTTTز ھTTTى التركي
فى كل عائلة أو جماعTة أو كنيسTة أو مجتمTع أو . ولنبدأ بفكرة عامة.  واgستيعاب 

وفTى الريTف المصTرى ، ھنTاك .  دولة ھناك إحتياج لكبير يقود ويوجه ويُرَجع إليه 
تعبير يفيد أن الجماعة من صالحھا أن يكTون لھTا كبيTر  ورمTز، +ن الكبيTر لTه دور 

ھذا الدور الكبير يوحد الكيان، وھTو صTمام ا+مTن، إذا . كبير جدا فى وسط الجماعة
فTالكبير أو القائTد .  غاب تتفسخ الجماعة لكن فى وجTوده تتوحTد وتتTرابط وتسTتقر 

وھTو مبTدأ .  ھو المركز لھذا الكيان، وإذا غاب +ى سبب تتفسخ وتسTقط ا+طTراف 
  " .إضرب الراعى تتشتت الرعية " كتابى 

فTى وقTت مTن ا+وقTات كانTت ھنTاك قوتTان .  فTس الشTئ على مسرح السياسة نجد ن
ولكTن فTى وقTت مTا، .  كبيرتان تحكمان العالم، وتسيطران على مناطق نفوذ محددة 



٤٦ 

وتخيلنTا أنTه ) اgتحTاد السTوفيتى (وبأسرع مما توقع العالم، سقط كبير مTن ا+ثنTين 
قوة واحTدة،  عندما يقع اgتحاد السوفيتى، وتنتھى الحرب الباردة والساخنة بوجود

ولكن ما حدث كان عكس التوقع، +ن ھTذا الكبيTر .  سيعم العالم الس0م واgستقرار 
كان يحكم ويسيطر على مناطق من العTالم، وبسTقوطه إبتTدأت ) اgتحاد السوفيتى ( 

الحTTروب العرقيTTة والنزعTTات الدينيTTة فTTى ھTTذه المنTTاطق سTTواء فTTى الTTدول التTTى كTTان 
كما أن اgتحTاد اليوغس0Tفى كانTت .  تى، أو شرق أوربا يتكون منھا اgتحاد السوفي

ولكن عنTدما ذھTب تيتTو، ". تيتو " تقوده شخصية قوية جدا، ھى شخصية الزعيم 
  . وھكذا ... بدأت المشك0ت والحروب العرقية بين الصرب والكروات والمسلمين 

  

 gورة اTورة، ثTن الثTزء عTذا الجTى ھTولس فTول بTدث الرسTى يتحTداد بنفس المعنTرت
، وعTن التوقيTت، وعTن السTلطة ث0ثة أفكTار عTن الشTكلفيتحدث عن .  والتمرد 
  .الحاجزة 

  

 

 

  

    الشكل : الفكرة ا+ولى 
( BيحTTTدد الرسـTTTـول الشTTTكل الTTTذى سTTTوف تأخTTTذه ثTTTورة اgرتTTTداد، ولكTTTن الكلمTTTة  

APOSTASIA  ( ىTTTاءت بمعنTTTى جTTTـداد " التTTTى " إرتـــTTTث، فTTTدد الثالTTTى العTTTف
أمTTا فTTى " خلTTل سياسTTى " ، أو "إنق0TTب عسTTكرى " ة القديمTTة تعنTTى اليونانيـــــTTـ

الترجمة السبعينية فتنطبق على اgرتداد الدينى أى الثورة ضد هللا، وبالتحديد تمرد 
وبمTا أن ثTTورة ضTد المسTيح، أو إنسTان الخطيTTة، قTد رأينTا أنھTTا .  إسTرائيل ضTد هللا 

يضTا تتسTلل وتختTرق الكنيسTة قوى تعمل ضد هللا وضد القانون أو الشريعة، فھTى أ
  .اgسمية، أو المؤمنين باgسم 

  

  التوقيت   : الفكرة الثانية 
إنسـTTـان "سTTيأتى عنTTدما يسTTتعلن " اgرتـــTTـداد " إن   ٣يقTTول الرسTTول فTTى عTTدد 

وا|ن تعلمTTون مTTا يحجTTز حتTTى " يقTTول   ٦، وفــــTTـى عTTدد "الخطيـــTTـة 
فالرسول لم يعTط توقيتTا محTددا .  أى فى الوقت المناسب  "يستعلن فى وقته 

بTل يريTد أن يقTول .  عن وقت إستع0ن إنسان الخطية، أو وقت مجئ المسيح ثانية 



٤٧  

B تنزعجTTوا، وB تنشTTغلوا بالتوقيTTت، وسTTوف يTTتم كTTل شTTئ فTTى وقتTTه فلTTيس لكTTم أن 
  .  تعرفوا ا+زمنة وا+وقات التى وضعھا هللا فى سلطانه ومن إختصاصه وحده 

  

  السلطة الحاجزة  :  الفكر ة الثالثة

ا+ثTTTم ا|ن  +ن سTTر"  قولــTTـه  ٨و  ٧يضيـــTTـف الرســــــTTـول فTTى عTTTددى 
وحينئTذ . يعمل فقط إلى أن يرفع مTن الوسTط الTذى يحجTز ا|ن 

سيُستعلن ا+ثيم الTذى الTرب يبيTده بنفخTة فمTه ويبطلTه بظھTور 
   ".مجيئه 

  

  :وھو بذلك يريد أن يوضح أمرين 

القTTوى السTTرية gنسTTان الخطيTTة تعمTTل ا|ن بطريقTTة مختفيTTة إن  :ا+مTTـر ا+ول  -
  .ومدمرة 

ھنTاك سTلطة موجTودة، تعمTل ا|ن أيضTا،  تحجTز  ھTذه القـTـوى  :ا+مر الثTانى  -
  .F.F(أشــTـار إليھــــTـا  بــــــTـروس .  الشريــــرة مـــن أن تنفجــTـر نھائيـــــــTـا 

BRUCE  ( ة ...". مون ما يقيده ا|ن أنتم تعل"  فى تفسيـــره بالقولTوفى ترجم
فسر المعصية يعمل .  وأنتم ا|ن تعلمون ما يعوقه إلى أن يظھر فى أوانه " أحدث 

أى أن .. " ا|ن عملــــTTـه، ولكــTTـن يكفTTى أن يTTزال مTTن الوســــTTـط مTTا يعوقTTه ا|ن 
القTTTوى الشTTTريرة مTTTن اgنفجTTTار " تعTTTوق " أو "  تحجـــTTTـز " السلطــــــTTTـة التTTTى 

" عندئـــذ ستصل القTوى الشTريرة .  النھائى، سوف ترفع فى وقت ما وبطريقة ما 

" يعنـــــTTـى " يحجـــــTTـز " والفعTTل .  إلTTى قمTTة إنفجارھTTا " إنسTTان الخطيــــــTTـة 

، وجــــTTـاء   KOTECHO )) ( ٢:  ٥تسTTالونيكى  ١" ( يمسTTـك بشـــــTTـدة 
، كولوسTى  ١٧:  ٦كورنثTوس  ٢،  ٢ : ٥كورنثــوس ١(ثــــ0ث مــــرات فــــــى 

١٤:  ٢. (  

  

مTTا ھTTى طبيعTTة ھTTذه السTTلطة الحTTاجزة    :والسTTؤال المھTTم ا|ن
  الموجودة ا|ن ؟ 

فى اgجابة على ھذا السؤال الھام نجد بعض الصعوبة، +ننا أمام أمر واضح لقTراء 

+نTTTه سTTTبق )  ٦( "وا|ن تعلمTTTون مTTTا يحجTTTز "الرسTTTول إذ نقTTTول لھTTTم 

  ".وأنTا بعTد عنTدكم كنTت أقTول لكTم ھTذا " )  ٥(شTىء وأخبرھم بكTل 



٤٨ 

لكن بالنسبة لنTا ا+مTر غيTر واضTح، حتTى أن أوغسTطينوس يقTول تعليقTاً علTى ھTذا 
أنTا أعتTرف بصTراحة " ، يقTول "مدينTة هللا "النص فى الفصل العشرين من كتابTه 

ن لكن من خ0ل النص، سوف نحTاول أ" أننى B أعرف ما الذى يعنيه الرسول ھنا 

أربTع نستخــــــرج بعض الحقائق التTى نTذكرھا الرسTول عTن ھTذه السTلطة، وھTى 
  : حقائق 

  

تعمل ا|ن بفاعلية فى العالم لدرجة أنھا تمنع قTوى الشTر " السلطة " إن ھذه  - ١
  . من أن تنفجر نھائيا 

مTا "   ٦مثTل  عTدد "    IT" مرات يشار الى السلطة بأنھTا قTوة أو سTلطة مTا  -٢
"     HE" علTTى إنھTا شخــــTTـص   ٧مTرات يشTTار إليھTا كمTTا فTى  عTدد  ،" يحجTز 

يسTتخدم ھTذه " شخص " و " قوة " أى أن ھذه السلطــــــة " . الذى يحجـــــز "
  .القوة فى نفس الوقت 

فTTى الوقTTت المناسTTب والمحTTدد عنTTد هللا ، ھTTذه السTTلطة سTTتُرفع وعندئTTذ سTTيكون  -٣
  .ان الخطية ، ثم مجىء المسيح الثانى اgنفجار النھائى ، أى استع0ن إنس

أخيرا Bبد من وجود سبب آخر ، بخ0ف أن الكنيسة فى تسالونيكى تعTرف ذلTك  -٤
  .، دفع الرسول أن يكتب بعبارات متحفظة وغامضة 

  

   ما ھى ھذه السلطة ؟: وا|ن ، نعود الى نفس السؤال 

ة مTTؤثرة اجتماعيTTاً ، مTن خ0TTل الحقTائق السTTابقة نقTTول ، BبTد أن تكTTون ھTTذه السTلط
ُمعلَنة بطريقة شخصية ، ستُرفع أى زائلة تاريخياً ، حساسة حتى أن الحديث عنھTا 

  : ھناك ث0ثة آراءإذن ، ما ھى ؟  . تم بقدر من الغموض والتحفظ 

  الروح القدس وعمل الكنيسة      :الرأى ا+ول 

لTرب يسTوع وا) . IT (  ، وعمTل الكنيسTة ) HE (  الشTخص ھTو الTروح القTدس 
علم شعبه أن يكونوا كالملح فى الطعام الذى يحجز الفساد +نه يحفTظ المجتمTع مTن 
الفساد ، والنور الذى يكشفه ، أى أن يمارس شTعب الTرب قTوة الحجTز للفسTاد عTن 

لكن جون ستوت يتساءل لو أن المقصود ھنTا ھTو الTروح فTى الكنيسTة ، . المجتمع 
والكنيسة ستلتقى " سيُرفع" وكيف يقول إنه  فلماذا يتكلم الرسول بھذا الغموض ؟

)  "  ١:  ٢تسTTTالونيكى  ٢( مTTTع المسTTTيح عنTTTد مجيئTTTه ؟  إذ يقTTTول الرسTTTول فTTTى 

  .  "مجىء ربنا يسوع المسيح وإجتماعنا إليه 

  



٤٩  

  الرسول والوعظ باgنجيل      :الرأى الثانى 

ا للقTTوى والحجTTز ھنTT. ولقTTد نTTادى كلفTTن بھTTذا الTTرأى . أى تقTTديم الرسTTول لrنجيTTل 
فالشTخص ھTو الرسTول والقTوة الحTاجزة إرسTالية . الشريرة حتى يتم تبشTير العTالم 

المسTيح والTزمن " الوعظ با+نجيل كما عبر عن ذلك  أوسكار كولمTان  فTى كتابTه  
لكن لو أن الرسول يرى ھذا الرأى لمTاذا الغمTوض ) .  ١٦٦ - ١٦٤صفحات "  ( 

TTTز المرحلTTTى مركTTTه فTTTل رأى نفسTTTاً  ؟ وھTTTه أيضTTTر رفعTTTه ينتظTTTتقبلية ، وأنTTTة المس
حيTTث )  ١٣:  ٤تسTTالونيكى  ١( gسTتع0ن ا+ثTTيم ؟ وكيTTف يتصTTالح ھTTذا الTTرأى مTTع 

  .يقدم الرسول الرجاء المسيحى 

  
  ا+مبراطورية الرومانية وقوة الدولة       :الرأى الثالث 

لTى مTر وليست روما فقط ، كما رأى ترتليان ، بTل كTل دولTة ع. وھو ا+كثر إنتشاراً 
. التاريخ تعمل على سTيادة القTانون وحفTظ النظTام ، وصTنع الس0Tم ، وإقامTة العTدل 

 لتخضTTع كTTل نفTTس"   ١:  ١٣والرســTTـول يؤكTTد ھTTذا الTTرأى فTTى  روميTTة 

+نTTه لTTيس سTTلطان إB مTTن هللا والس0TTطين . للس0TTطين الفائقTTة
 +نه خTادم هللا"  ٤:  ١٣وفى  رو ميTة  ".الكائنة ھى مرتبة من هللا 

ھTTو خTTادم هللا منTTتقم  +نTTه B يحمTTل السTTيف عبثTTا إذ... للص0TTح 
  ".للغضب من الذى يفعل الشر 

  

  : ويدعم ھذا الرأى بعض ا+مور 
إن إنسTTTان الخطيTTTة يشTTTير الTTTى قTTTوى ضTTTد  -١

القTTانون والنظTTام ، وأن رومTTا فTTى وقتھTTا كانTTت 
ولTTذلك ھTTذا الTTرأى ھTTو . القTTوة الحاميTTة للقTTانون 

يقTTTTTTTTTTول ب0مTTTTTTTTTTر  ا+كثTTTTTTTTTTر إقناعTTTTTTTTTTاً كمTTTTTTTTTTا 
PLUMMER.  

  

يتفق ھذا الرأى مTع تعليــــــTـم وخدمـــــــTـة  -٢
 ١٨الرســــول عTن الدولــــــــــــTـة فTى  أعمTال 

فكTTTم .  ٥ - ١:  ١٣مTTTع  روميTTTة   ١٦ - ١٢: 
مTTTرة أُنقTTTِذ مTTTن الھTTTائجين لTTTوB عTTTدل وسTTTلطة 

  . القانون الرومانى 
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شTTخص وسTTلطة ، +مبراطTTور يتفTTق ھTTذا الTTرأى مTTع فكTTرة أن القTTوة الحTTاجزة  -٣
وا+مبراطوريTTة ، العدالTTة والقاضTTى ، القTTانون والمسTTئول عTTن تنفيTTذه كمTTا يTTذكر 

  . HENDRIKSENھندركسن  

  

ھTTذا الTTرأى يفسTTر عTTدم الوضTTوح فTTى ك0TTم الرسTTول ، +نTTه B يتبTTين ا+سTTباب  -٤
  . والزمن لرفع أو أزالة قوة الدولة من مسرح الحياة 

  

يعمTل ا|ن مTع )   MYSTERIONية gنسTان الخطيTة القTوة السTر( وسTر ا+ثTم 
وبTرغم عTدم اgسTتع0ن الواضTح gنسTان الخطيTة ، لكنTه يعمTل . وجود قTوة الدولTة 

ضد هللا والقانون ، بقوى خفية يمكن رصدھا حولنا ا|ن ، فى موجات من اgلحTاد، 
ھ0كى فى طغيان أيدولوجيات التطرف لليمين أو لليسار ، فى ماديTة المجتمTع اgسTت

الذى يضع ا+شياء فى مكان هللا ، فى ا+فكار الغربيTة والخاطئTة التTى تعلTن إمتھTان 
القيم وموت هللا ، فى اgرھاب واgنقضاض على الحكم ، فى اgتجاھTات التTى تفسTد 
وتدمر الجمال السامى الذى خلقه هللا فى ا+سرة والزواج والجنس ، وتجعل من كل 

0ت المتفاقمTTTة فTTTى المجتمTTTع، كTTTالفقر والتلTTTوث ھTTTذا سTTTلعة رخيصTTTة ، فTTTى المشTTTك
  .واgنحراف والبطالة 

  

والTTرأى الTTذى ننتھTTى إليTTه ا|ن 
ھو، صحيح أن الكنيسة بالروح 
القTTدس وبنشTTر اgنجيTTل ، تحفTTظ 
المجتمTTTع مTTTن الفسTTTاد كملTTTح ، 
 B اTور، لكنھTاد كنTف الفسTوتكش

والسTTلطة . تملTTك سTTلطة رادعTTة 
ھنTTTا ھTTTى سTTTلطة العدالTTTة التTTTى 

أى كTTTل دولTTTة تعمTTTل للعTTTدل ..الدولTTTة الصTTTالحة  تملكھTTTا
   .والص0ح 
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   الدور الذى لنا
  

  أمام كل ما درسناه ، تطبيقيا ، ما ھو الدور الذى يجب أن نقوم به ؟ 

أن ندرك ما يحدث من حولنا ، أن ننتبه، فالرسول يريTد ان يقTول لنTا إسTتوعبوا  -١
ھTذه قTوى الشTر وBبTد أن نأخTذ . .ما يدور فى العTالم حTولكم، إقTرأوا إفتحTوا النوافTذ

  .حذرنا منھا ومن كل محاوBتھا

  

والكنيسة : Bبد للكنيسة أن تعمل مع السلطة المرتبة من هللا لتكبح جماح الشر  -٢
لھTTا دور  واجTTب فTTى أن تتعTTاون مTTع السTTلطة العادلTTة الصTTالحة التTTى تحجTTز إنسTTان 

وأن ننادى بحمايTة حقTوق  ولذلك Bبد أن ندعم قوى اgعتدال فى المجتمع،. الخطية
  .الفرد والمجتمع، وبإرساء الحرية والعدالة والحياة الفاضلة الكريمة

  

سيجئ الوقت الذى فيه يتم ا+نفجار : يقول الرسول بولس... المعركة ا+خيرة -٣
من رحمة الھنا أنھا فترة قصيرة جداً، وبعدھا ... النھائى لقوى الشر، ولكن 

لكى يبيده بنفخة فمه ويبطله بظھـــــور "  مباشرة يأتى الر ب ثانية
"  نفخــــــة فمه " يقول كلفــــــــــن ).   ٨:  ٢تسالونيكى  ٢(  "مجيئـــــــه 

 "يبطلــــه بظھور مجيئــه "،   )  ٢١:  ١٩رؤيا ( تعنى كلمة فمـــه    
( تعنى  KATARGESEI " ، أو "يبطل قوتــه وعمله " فى اليونانيــــة أى )  

وھذا الفعل جاء خمــــس ". ي0شيــــه بضيــــــاء مجيئـــــــه " و " يحطمـــه 
واربع مرات )  ١٠: ١تيموثــاوس  ٢( مرات،  واحـــــدة عن المـجـــيء ا+ول 

،   ٨و ١:  ٤تيموثــــاوس  ٢، ١٤:  ٦تيموثــاوس  ١( عن المجيئ الثانى 
( ت بست ونحن نشكر هللا مع أرنســ).   ١٣:  ٢تيطس  ( ERNEST BEST  

.حمداً � أنه B توجد معركة طويلة، بل سيأتى ا+نتصار حاBً : عندما قال   

 

ھو الضابط لكل ا+شياء وا+حداث، لذلك يجب  -كما نرى  -و+ن الرب 
وھى دعوة للثبات . أن نمتلئ باليقين أننا فى يده وموضع رعايته
.ينى فى الربوالرجاء +ن انتصارنا النھائى مضمون ويق  
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  ) ١٢ - ٩:  ٢تسالونيكى  ٢( الخطـــــــة والبرنامج  - ٣

الذى مجيئُه بعمل الشيطان بكل قوٍة وبآياٍت وعجائب كاذبٍة  
وبكل خديعة ا+ثم فى الھالكين +نھم لم يقبلوا محبة الحق حتى 

و+جل ھذا سيُرسل إليھم هللا عمل الض0ل حتى . يخلُصوا 
يُدان جميع الذين لم يُصدقوا الحق بل يُصدقوا الكذب لكى 

. "ُسروا باgثم   
 

رأينا كيف أن قوى الشر تظھر فى جوانب ومحاوBت كثيرة يمكن أن نرصدھا، وقد 
.قدمنا بعض ھذه الجوانب والمحاوBت  

 

لكن ما ھى الخطة التى خلف المحاوBت، ما ھو البرنامج الذى خلف المظاھر 
ا يكتب الرسول عن طرفى الخطة الرئيسيين فى والجوانب والصور العديدة؟ وھن

.ھذه المواجھة  

  ٩الشيطـان فى  عدد : الطـرف ا+ول 

  ١١اللــــــــــه فى  عدد : الطرف الثانى 
 

ويؤكد الرسول أن الطرفين يعم0ن فى نفس الوقت،  ولذلك يستخدم كلمة 
ENERGEIA  ـــــان وينسبھا إلى الشيط" عمل " فى اليونانية، والتى تعنى

  والكلمــــــة تشيـــــر إلـــــى قــوة العمل. وإلـــــى هللا

POWER IN ACTION .  

 

يتحدث الرسول عن خطة اgرتداد والتمرد والثورة )  ١٢ - ٩( وفى ھذه ا+عداد 
:لقوى الشر، من خ0ل أربعة أمور   

) ٩:  ٢تسالونيكى  ٢( عمــل الشيطان      

)١٠، ٩:   ٢نيكى تسالو ٢(  ھدف الشيطان      

) ١١، ١٠:   ٢تسالونيكى  ٢(  ســــــر السقوط      

)١٢:   ٢تسالونيكى  ٢(  نتيجة السقـوط      
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 ًB٩:  ٢تسالونيكى  ٢(  عمل الشيطان : أو (  

الذى "  بتدأ الرســـــول بعمل الشيطــــان ، فيقول عن إنســــان الخطية
ربما يكون صحيحاً أن نفكر فى مجئ و).  ٩( .."مجيئه بعمل الشيطان 

ضد المسيح كمحاكاة متعمدة لمجـــــئ المسيـــــح الثانــــــى، فالرســـــول يستخدم 
نقرأ )  ١٥:  ٤تسالونيكى  ١مثل (   ٨و ١نفـــــس الكلمــــات ل0ثنين، ففى عددى 

تبع نقرأ عن مجـــئ إنسان الخطية، الذى ي  ٩عن مجئ المسيح، وفى أول  عدد 
   ٧:  ١تسالونيكى  ٢وفى .  ٨مباشرة الك0م عن مجئ المسيح فى آخر  

إستعـــــ0ن الرب يســــــوع مــــن "يتحــــــدث الرســـــــــول عن 
فيتحدث عن   ٨، ٦، ٣:  ٢تسالونيكى  ٢أمـــا فـــى   ،"السمـــــــاء 

يـــأتى فــــى قــوة والمسيــــح س). ولم يقل من أين ( إستع0ن إنسان الخطية 
، وإستعــــــــ0ن )  ٨:  ٢تسالونيكى  ٢و   ٧:  ١تسالونيكى  ٢( ومجـــــــد 

 EN PASE( إنسان الخطيــــــــــة سيكون مصحوبــــــــــــــــاً بكل قـــوة 

DYNAMEI  ( وبآيات وعجائب )وھى نفس العجائب ).  ٩:  ٢تسالونيكى  ٢

يسوع الناصرى " .. )  ٢٢:  ٢أعمال ( وع التى صاحبت خدمـــة يســـ
رجُل قد تبرھن لكم من قبل هللا بقوات وعجائب وآيات صنعھا 

وكذلك خدمـــة  ،"هللا بيده فى وسطكم كما أنتم أيضاً تعلمون 

+نى B " )  ١٢:  ١٢كورنثوس  ٢، ١٩، ١٨:  ١٥رومية ( الرسول بولس 
اسطتى +جل أجسر أن أتكلم عن شئ مما لم يفعله المسيح بو

. إطاعة ا+مم بالقول والفعل بقوة آيات وعجائب بقوة روح هللا

حتى أنى من أورشليم وما حولھا إلى الليريكون قد أكملت 
إن ع0مات " ).   ١٩، ١٨:  ١٥رومية (  "التبشير بإنجيل المسيح 

(  "الرسول صنعت بينكم فى كل صبر بآيات وعجائب وقوات 

  ). ١٢:  ١٢كورنثوس  ٢
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  ) ١٠،  ٩:   ٢تسالونيكى  ٢( ھدف الشيطان  : ثانياً 
لكن القوات وا|يات والعجائب المصاحبة لمجئ إنسان الخطية يصفھا الرسول 

بعض التراجم أرجعت ھذه الصفة ).   COUNTERFEIT" (كاذبة " بأنھا 
لكن عدداً من المفسرين . إلى ا|يات والعجائب، والبعض أرجعھا إلى العجائب فقط

إلى الث0ث كلمات معاً، والتى تشير إلى " كاذبة " و" كل " ع كلمتى أرج
ا+ولى تشير إلى القوى العاملة فيھا، الثانية . المعجزات التى يجريھا إنسان الخطية

لكن . تشير إلى السمة الخاصة بھا، والثالثة تشير إلى التأثير على المشاھدين لھا
B يعود على القوات وا|يات " الكذب " أن إB . القوات والعجائب ھنا م�نة كذباً 

والعجائب فى ذاتھا، +نھا ستحدث حقيقة، لكن الكذب يعود إلى المصدر وإلى 
. B التنوير" الخداع " ، والھدف ھو "عمــــل الشيطـان "المصدر ھو . الھدف

وبكل خديعة اgثم فى "   ١٠لذلك يضيف الرسول فــــــــــــى عدد 
) ADIKI " ( اgثم " وكلمة ).  ١٨:  ١كورنثوس  ١(  ...."الھـــــالكين 

 ".بكل أنواع اgثم التى تخدع الھالكين "جاءت فى ترجمة حديثة 

إذن ك0 المجيئين مجئ يسوع ومجئ إنسان الخطية أو ضد المسيح أو إنفجار 
. قوى الشر ، سيكونان بصورة شخصية مرئية مصحوبة بقوات وآيات وعجائب

  .لكثيرون بخداع الشيطان أو بخديعة اgثم ، الخديعة الشيطانيةوھنا سيؤخذ ا

 

 ً ، ١٠:  ٢تسالونيكى  ٢( سر السقوط : ثالثا
١١(  

ولكن ما سر سقوط ھؤBء فى الخديعة ؟ يقول   

+نھم لم يقبلوا محبـــة "  الرسول
حـــق ) "  ١٠(  "الحــق حتى يخلصــوا 

لحق كلمة ا) "  ١٤:  ٢غ0طية " ( اgنجيــل 
يسوع ھو الطريق )  ٥:  ١كولوسى " ( اgنجيل 

+ن محبة وقبول . لقد قدمت لھم محبة الحق ورفضوھا)  ٦:  ١٤يوحنا ( والحق 
لكنھم رفضوا، +ن خلف الخداع ". حتى يخلصوا " ھذا الحق تقود إلى الخ0ص 

و+جل ھذا سيرسل إليھم هللا "  لھذا السبب. الكبير يوجد رفض كبير
ھنا إنكار الحق " والكذب). " ١١(  "ل حتى يصدقوا الكذبعمل الض0
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،  F.F. BRUCEا+ساسى أن هللا ھـــو اللـــه كمـــــا يقـــــــــــــول بروس 
 ٤:  ٢تسالونيكى  ٢( وتصديــــــق ضد المسيـــــــــــح الذى يظھر نفسه أنه إله  

+نھم لما " )  ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢١:  ١رومية ( يقول الرسول فــــــى ). 
عرفوا هللا لم يمجدوه أو يشكروه كإله بل حمقوا فى أفكارھم 

لذلك أسلمھم هللا أيضاً فى شھوات ... وأظلم قلبھم الغبى 
الذين استبدلوا حق هللا بالكذب وأتقوا وعبدوا ... قلوبھم 

لذلك أسلمھــــم هللا إلى أھواء ... المخلوق دون الخالق 
رسل هللا إليھم عمل الض0ل حتى ي"   ھنا  ... ".الھوان 

أو كما جاء فى ترجمة أحدث ).   ١١:  ٢تسالونيكى  ٢( " يصدقوا الكذب 

لذلك يرسل هللا إليھم ما يعمل على ض0لھم حتى يصدقوا " 
  .+نھم أغلقوا عقولھم وقلوبھم عن محبة الحق ورفضوه ،"الكذب 

 

) ١٢:  ٢تسالونيكى  ٢( نتيجة السقوط  : رابعاً   

لكى يدان جميــــــع الذين لم يصدقوا الحق بل " .. نتيجة وال
وا باgثـــــــم  ھو " تصديق الحق " ن0حظ أن نقيض ).  ١٢(   "ُسرُّ

. ، +ن الحق يمتلك قيماً أخ0قية يطلب أن تمارس عملياً "المسرة باgثم "

ى والمشكلة الرئيسية ھى الشر واgثم، لذلك يكون التسلسل الطبيعى والمنطق
  :لھؤBء 

  ".َسّرھم اgثم " سروا باgثم، أختاروا الشر بكامل حريتھم وسروا به ، أو 

  ).مسلك طبيعى +نھم سروا باgثم ( رفضوا أن يصدقوا ويحبوا الحق 

  .رحبوا بالشيطان بينھم وفيھم فخدعھم

أسلمھم هللا +ختيارھم فأرسل إليھم عمل الض0ل أو قوى الض0ل الخادعـــة  ••••
  .قوا الكذبحتى يصد

  .ھم مدانون وھالكون ••••

  

إنه تدرج طبيعى واضح، فالھبوط إلى القاع يبدأ بمحبة الشر، الذى يقود إلى رفض 
الحTTق، الخTTداع مTTن الشTTيطان، ُحكTTم هللا علTTيھم وتسTTليمه إيTTاھم لقسTTاوة قلTTوبھم، 

والطريق الوحيد للحماية من الخداع والدينونة ھو حب الص0ح . والدينونة النھائية
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ھTTذه ھTTى الخطTTة التTTى يراھTTا . ق الحTTق، شTTخص المسTTيح وإنجيTTل المسTTيحوتصTTدي
  .الرسول خلف التمرد واBرتداد النھائى

  

   فى النھـايــــة
  

فTى )  ١٢ - ٤:  ٢تسTالونيكى  ٢( ھذه الفقTرة ككTل )  STOTT( يلخص  ستوت 
  :فكر الرسول كا|تى 

  ).حاضراً ومستقب0ً ( يقسمَّ الرســول المشــروع التاريخى كله إلى ث0ث مراحل 

  

ا|ن عصر السلطة الحTاجزة، قTوى الشTر الخفيTة gنسTان الخطيTة تعمTل ولكنھTا  ••••
  .مراقبة ومحجوزة

ثم عصر اBرتداد والتمرد، فيه تُرفع السلطة الحTاجزة ويُسTتعلن إنسTان الخطيTة  ••••
  .وتنفجر ھذه القوة ب0 حدود

لقTوى التTى تقTف وأخيراً عصر الجزاء والعقاب فيه يأتى الTرب يسTوع ويحطTم ا ••••
  .ضده، ويدين الذين صدقوا كذب وخداع ضد المسيح

ھذا ھو البرنTامج اgلھTى فTى مواجھTة الخطTة الشTيطانية، فالتTاريخ لTيس مجموعTة 
أحداث B معنى له، بل عمل متكامل من الفتTرات وا+حTداث تحTت حكTم وسTيادة هللا، 

نا فTى شTخص الTرب وحمايتنTا وكفايتنTا وأنتصTار. الذى ھو رب ھذا التTاريخ وسTيده
ولنحTTذر عمTTل الشTTيطان، وخTTداع محاوBتTTه وقواتTTه وآياتTTه . يسTTوع وعملTTه وكلمتTTه

"  فلقد قال يسوع فى أواخر الموعظة على الجبل منبھاً ومحذراً . وعجائبه الكاذبة

بTل . ليس كل من يقول لى يارب يارب يTدخل ملكTوت السTموات
ولون لTى كثيرون سيق. الذى يفعل إرداة أبى الذى فى السموات

فى ذلك اليوم يارب يارب إليس بإسمك تنبأنا وبإسTمك أخرجنTا 
فحينئTذ أصTرح لھTم إنTى . شياطين وبإسمك صنعنا قوات كثيTرة

  ). ٢٣ - ٢١:  ٧متى (  ".لم أعرفكم قط اذھبوا عنى يا فاعلى اgثم

  



٥٧  

  التأكيد أو ثقة الثبات 
  ) ١٧ - ١٣:  ٢تسالونيكى  ٢(

  

شTTكر هللا كTTل حTTين +جلكTTم أيھTTا وأمTTا نحTTن فينبغTTى لنTTا أن ن" 
اgخTTTTوة المحبوبTTTTون مTTTTن الTTTTرب إن هللا أختTTTTاركم مTTTTن البTTTTدء 

ا+مTر الTذى دعTاكم . للخ0ص بتقTديس الTروح وتصTديق الحTق 
فTأثبتوا أذا أيھTا . اليه بإنجيلنا gقتناء مجد ربنا يسوع المسيح 

ا+خوة وتمسكوا بالتعاليم التى تعلمتموھا سواء كان بالك0م أم 
وربنTا نفسTه يسTوع المسTيح وهللا أبونTا الTذى أحبنTا . تنا برسال

وأعطانTTا عTTزاء أبTTديا ورجTTاء صTTالحا بالنعمTTة يعTTزى قلTTوبكم 
  ".ويثبتكم فى كل ك0م وعمل صالح 

  

. الثبات أو اBستقرار أو التوازن سمة نوعية ھامة فى كل مجاBت الحياة اgنسTانية

فالحكومTات تتحTدث . ھTذا الثبTات +ن العالم المتغير المضطرب يبحث فى إلحاح عTن
عTTن اBسTTتقرار والثبTTات السياسTTى واBقتصTTادى، وتعمTTل مTTن أجTTل ھTTذا الھTTدف لTTي0ً 

والمھندسون فى مجال البناء يعملون على إقامة المنازل المستقرة الثابتة، . ونھاراً 
النقTTل الجTTوى أو البحTTرى بالطTTائرات أو السTTفن، بھTTا . خاصTTة بعTTد ثTTورات الطبيعTTة

، لتعمTل علTى ثبTات وإسTتقرار ھTذه السTفن ) ( STABILIZERSتات أجھزة مثبِّ 
ونحTن كTأفراد نُعجTَب ونؤَخTذ . والطائرات أمTام إضTطرابات الجTو أو مشTك0ت البحTر

بTTTا+فراد الTTTذين لھTTTم الشخصTTTيات المسTTTتقرة المتوازنTTTة الناضTTTجة فTTTى اBقتناعTTTات 
  .والسلوك

  

ــــTTـا ا|ن نعTTيش +ننـ"    ٨:  ٣تسTTالونيكى  ١والرسTTول بTTولس يقTTول فTTى 
يشجعھـــــTـم   ٢:  ٢تسالونيكــــTـى  ٢وفTى   "إن ثبتم أنتم فTى الــــــTـرب

يقTول   ١٥:  ٢تسTالونيكى  ٢، وفــTـى   "B يتزعزعــوا سريعـــــا " أن 

وفى كلمTات الTرب يسTوع فTى  متTى  ... "فاثبتوا إذا أيھا ا+خوة " : لھم 
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+نTه  "أقصبة تحركھا الTريح " ا عن يوحنا المعمدان يقول لسن   ٧:  ١١
  .يريدنا ثابتين كالصخر 

والعھTTTTد الجديTTTTد عامTTTTة والرسTTTTول 
بولس فى رسالتى تسالونيكى خاصة 
ف  التيTTارات التTTى تھTTدد ثباتنTTا  ، عTTرَّ
وإسTTتقرارنا ، والتTTى فTTى مواجھتھTTا 

  " : نثبت "يجب أن 

  

اgضطھـــــــــــاد والعنـــف :  ا+ول
 - ٤:  ١ تسTTTالونيكى ١(والجريمTTTة  

٤ - ٢:  ٣،  ٦ (  

:  ٢تسTالونيكى ٢(التعاليـــم الباطلـــــــــة  أو المتطرفـــة أو الملحــــــدة  :  الثانى

  )  ١٤:  ٤أفسس ( مع )  ٣و  ٢

التجربــــــــــTTTـة فTTTى السلـــــــTTTـوك وا+خ0TTTق ، والتTTTى بسببھـTTTـا يصTTTلى :  الثالTTTث

قلTTTوبھم    "  يُثبــــــTTTـّت "  هللا ،  أن  ١٣:  ٣تسTTTالونيكى  ١الرسTTTول فـTTTـى  

   ..... ".ب0 لوم فى القداســـــــة أمام هللا "

  

.  الشTيطانوخلف ھذه التيTارات يوجTد الُمحTّرك ، عTدو هللا وعTدو شTعب الTرب ، 

، فكريTTاً ) اgضTTطھاد (جسTTدياً : وھTTو المسTTئول عTTن توجيTTه ھTTذا الھجTTوم الث0ثTTى 
وھTذه ا+بعTاد الث0ثTة للتيTارات ) . تجربة الخطية (اً ، أدبي) التعاليم الباطلة الزائفة (

الشيطانية ستصTل الTى قمتھTا عنTد إسTتع0ن ضTد المسTيح ، فTى وقTت عصTيب وفTى 
  .فوضى شاملة ، والكثيرون سيَُسرون باgثم ويرفضون تصديق الحق 

  

 ١٣( والTذى يشTتمل علTى شTكر . ھذه ھى خلفية القسم الثالث من ا+صحاح الثTانى 

وھنا يعود الرسول من التحذير من ) .  ١٧و  ١٦( ، ص0ة )  ١٥(طلب  ،)  ١٤و 
نشاط الشيطان ، الى الشكر من أجل عمل هللا ، من التاريخ ومتغيراته وتقلباته الى 

  .وھو يبدأ بالشكر ، ويستمر بالطلب ، ويختم بالص0ة . ا+بدية وأمنھا وثباتھا 

  

   ) ١٤و  ١٣:  ٢تسالونيكى  ٢( الشكــــر   -١
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ينبغـTTـى لنTTا أن نشكــTTـر هللا كTTل "  يكTTرر الرسTTول عبارتTTه المشTTھورة   
إنTه يشTعر بالضTرورة ، ).   ١٣:  ٢،  ٣: ١تسالونيكى  ٢(  .. "حين +جلكم 

ضTTرورة أن يشTTكر ، +ن هللا يعمTTل فTTى حيTTاتھم، و+جTTل إيمTTانھم النTTامى ، ومحبTTتھم 
اختارھم ودعTاھم، وسيصTل بھTم ، و+ن هللا )  ٣:  ١( المتزايدة ، ورجائھم الواثق 

فبTالرغم مTن ضTيقات الحاضTر والمسTتقبل ، بTرغم . فى النھاية بكل يقين فTى س0Tم 
اgرتداد والخداع وقوة عمل الشيطان وبدعTه وعجائبTه الكاذبTة ، B يشTعر الرسTول 
باليTTأس أو الجTTزع ، بTTل علTTى العكTTس ، يؤكTTد شTTكره � ، وثقتTTه فTTى ثبTTات الكنيسTTة 

+ن هللا ثابTت ، نسTتطيع نحTن . ثقة فى ھدف محبTة هللا الثابتTة لھTم المستندة على ال
  .أن نثبت أيضا ً

  

والرسTTول فTTى شTTكره يقTTدم تأكيTTدين فTTى شTTكل حقيقتTTين رئيسTTيتين حTTول خطTTة هللا 
  : المخلَّصة 

  .هللا أختاركم من البدء للخ0ص بتقديس الروح)  ١٣:  ٢تسالونيكى ٢(   - ••••

مجTد ) للمشTاركة فTى ( دعTاكم بإنجيلنTا BقتنTاء هللا )  ١٤:  ٢تسالونيكى ٢(   - ••••
  .ربنا يسوع المسيح

  

. ن0حTTظ أنTTه بالع0قTTة بTTين أختيTTار هللا ودعTTوة هللا، يحTTدد الرسTTول الغايTTة والوسTTائل

)  EN" ( مTTن خ0TTل " ، بتقTTديس الTTروح أى )  ( EIS" للخ0TTص "إختارنTTا هللا 

مTن " مسTيح، بإنجيلنTا أى مجTد ال)  g )  "EISقتنTاء"وهللا دعانTا . تقديس الروح
  .اgنجيل)   DIA"  ( خ0ل 

  

عالمين أيھا اgخوة المحبوبون من هللا "   ٤:  ١تسالونيكى  ١وفى  
فبرغم أن عقيــــــدة اBختيار قد تحير عقولنا، إB أنھا تعزى قلوبنا  ،"اختياركم

لTTTيس أنTTTتم "يقTTTول يسTTTوع   ١٦:  ١٥فTTTى  يوحنTTTا . وتثبTTTت كليTTTة اختبارنTTTا
لقد كنـــا فى غاية الضعف والعجز لكTن هللا  ".مونى بل أنا اخترتكم اخترت

، والفضل فى قرارنا واختيارنTا يعTود "دعانا"و" اختارنا " ھو الذى أخذ المبادرة 
وا|ن لنتوقف قلTي0ً أمTام ھTاتين الحقيقتTين . إلى مبادرة نعمته فى اBختيار والدعوة

  .لالعظيمتين لنرى الغاية أو الھدف والوسائ

:  ٢تسTTالونيكى  ٢( دء للخTTـ0ص هللا اختاركـــTTـم مTTـن البTT:    الحقيقTTة ا+ولTTى

١٣(  
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ونفس المعنى فى ترجمTة حديثTة )  APARCHES( فى اليونانية " من البدء " 

كمTTTا أختارنـــــــTTTـا فيTTTـه قبTTTـل "   ٤:  ١، وفTTTى أفســـTTTـس " بTTTاكورة " 
فTـى مقابTـل  " تارنTـا للخ0Tص اخ: " أمـTـا الھـــــTـدف . "تأسيـــــس العالTـم 

فخ0صنا يشمــــل كل ھدف ).  ١٢عدد (الذين سيدانوا )   ١٠عدد " ( الھالكين " 
: والوسTائل . هللا gنقاذنا من نتائج الخطية ودينونتھا إلى مجد المصTير السمــTـاوى

" ، )الTTذى يسTTكن فينTTا ويغيرنTTا ( أى عمTTل الTTروح المقTTدَّس " بتقديــTTـس الTTروح " 

أى اgيمان بالحق فھو يفتح عيوننا لنصدق الحق ونؤمن به، فى " يق الحق وتصد

لTTم " و  "لTTم يقبلTTوا محبTTة الحTTق حتTTى يخلصTTوا " مقابTTل الTTذين 
صTدقوا الكـTـذب " بTل  "يصدقــــوا الحـــــق وسروا باgثــــــTـم 

  ). ١٢ - ١٠:  ٢تسالونيكى  ٢(  "

  )  ١٤:  ٢تسالونيكى  ٢( نا هللا دعاكم إليه بإنجيل:    الحقيقة الثانية

تعTود " إليTه" و. ينتقل الرسول طبيعياً من اختيار هللا ا+بدى إلTى دعوتTه التاريخيTة
الTTذى بواسTTطته جTTاءت دعTTوة هللا إلينTTا " اgنجيTTل " إلTTى الخ0TTص، والوسTTائل ھTTى 

  .وتجاوبنا معھا

، بTل تجعلTه وھنا ن0حظ أن عقيدة اBختيار ا+لھى B تقلل من أھمية الدور الكTرازى
ضرورياً، طالماً أنه من خ0ل الكرازة باgنجيــــــــــل تأتى دعوة هللا إلى النـــــTـاس 

 "gقتناء مجد ربنTا يسTوع المسTيح " أما ھدف الدعوة فھو . للخ0ص

المجTTد الTTذى راينTTاه فTTى   ".لتنTTالوا مجTTد ربنTTا يسTTوع المسTTيح " أو 
انيTTة، ھTTو نفTTس المجTTد الTTذى بTTه اgصTTحاح ا+ول والTTذى سTTنراه فTTى مجTTيء الTTرب ث

  .سيتمجد المؤمنون أنفسھم، وھو نفس المجد الذى سينفصل عنه الھالكون

  

أُفTTTق . إذن هللا اختارنTTTا مTTTن البTTTدء للخ0TTTص، وهللا دعانTTTا للمجTTTد بواسTTTطة اgنجيTTTل
عريض ب0 حدود يشمل أبديات الماضى والمستقبل، فى أبديTة الماضTى اختارنTا هللا 

ى الزمن حيث سمعنا اgنجيTل وصTدقنا الحTق وتقدسTنا بTالروح للخ0ص، ثم دعانا ف
" إن فكTر الرسTول يتسTع . القدس، إلى مشاركتنا مجد المسTيح فTى أبديTة المسTتقبل

فليعمTل . ف0T مكTان لخTوف مTن عTدم الثبTات المسTيحى". المجTد " إلTى " من البدء 
وليتفجTTر الشTTيطان بكTTل قTTوة آياتTTه وعجائبTTه الكاذبTTة، وليسTTتعلن إنسTTان الخطيTTة، 

اBرتTداد، ولتصTTل إلTى ذروتھTTا الھجمTات الجسTTدية والفكريTة وا+دبيTTة، فبTرغم عTTدم 
اسTTتقرار ظروفنــــTTـا وشخصياتنــTTـا، لكننTTا فTTى دائTTرة الثبـــTTـات ا+بديــــــTTـة لھTTدف 

ـرب لTن ھــTـو اأميـTـ" يقــــول الرســول . اللـــــــــه وخطتــــــــه ومحبتــــه
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 ٢( "ـTTTTـم ويحفظكــــTTTTـم مـــTTTTـن الشريـــــTTTTـر الـــــTTTTـذى سيثبتك
  ).٣:  ٣تسالونيكى 

  

  ) ١٥:   ٢تسالونيكى  ٢( الطلب  -٢

فTTاثبتوا إذا أيھTTا اgخTTوة وتمّسTTكوا بالتعTTاليم التTTى تعلمتموھTTا " 
  ".سواء كان بالك0م أم برسالتنا 

  

B أنTه بالرغم من ثقة الرسول فى ثبات ھدف هللا، وفى ثبات الكنيسة واستقرارھا، إ
وھTذا الثبـــTـات لــTـم يمنTع الرسـTـول نفسـTـه مـTـن . لم يمتنـTـع عTـن إعــTـ0ن حTذره

وB ).  ٢:  ٣تسTالونيكى  ١( العمـــــل، ولذلـــك أرســــــل تيموثــــاوس ليثبتھــTـم 

" يجTTTب أن يمنTTTع أعضTTTاء الكنيســـTTTـة مTTTن العمTTTل، ولTTTذلك يطلTTTب منھــــTTTـم قTTTائ0ً 

اgخTTTوة وتمّسTTكوا بالتعTTTاليم التTTى تعلمتموھTTTا فTTاثبتوا إذاً أيھTTا 
ثم يصTلّى مTن أجلھTم أن يثبTتھم هللا فTى   ".سواء كان بالك0م أم برسالتنا

وفTTى ھTTذا العTTدد الخTTامس عشTTر، وفTTى سTTياق الحTTديث عTTن . كTTل ك0TTم وعمTTل صTTالح
  :طلبه، يتحدث الرسول عن 

  

  منطـــــــق الطلـــب  

  موضــــوع الطلـــب  

  ــبمناخ وبيئة الطل  

  
  منطق الطلب

فلقد كان يقTول لھTم . نحتاج أن نستوعب منطق الرسول الغير متوقع فى ھذا الطلب

إن هللا ..... ينبغى لنا ان نشكر هللا كل حTين +جلكTم "... قبل قليل 
 ٢( "Bقتناء مجTد ربنTا يسTوع المسTيح .. دعاكم ...... اختاركم 
" يقـــول لــھم بعــد كــــTـل ھــTـذا لذلك كنا نتـــوقع أن ).  ١٤-١٣:  ٢تسالونيكـى 

ولكTن علTى العكTس " .  TAKE IT EASY" ا|ن استريحــTـوا واسترخــTـوا  

والرسTTول يريTTد ان يقTTول بمTTا أن .  "وتمسTTكوا .. فTTاثبتوا" يطلTTب الرسTTول
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خطTTة هللا نحTTو شTTعبه ثابتTTة، لTTذلك يجTTب أن B نكTTون فTTى تكاسTTل أو BمبTTاBة، بTTل أن 
  .ذا اBساس يحثھم بثقة على الثباتوعلى ھ. نثبت ونتمسك

  

، يصTور لنTا صTورة عاصTفة "تمّسTكوا " و" اثبتTوا : " وطلب الرسTول المTزدوج 
عنيفTTة أو إعصTTار مTTدمر وھTTم فTTى خطTTر أن تنزلTTق أقTTدامھم، أو أن تضTTعف أيTTديھم 

وفى مواجھة رياح ھذه العاصفة العاتية أو ھذا اgعصار يطلب . الممسكة فيسقطوا
لTTى أرض صTTلبة وأن يزرعTTوا أقTTدامھم ثTTابتين فيھTTا، وأن يتعلقTTوا مTTنھم أن يقفTTوا ع

والفع0TTن لغويTTاً فTTى صTTيغة ا+مTTر . بأيTTديھم بشTTئ قTTوى وآمTTن gنقTTاذ حياتھــــــTTـم
، +ن العاصفة تطول +وقTات، )   PRESENT IMPERATIVE( المضارع  

  .وبالتالى وجب اBستمرار ثابتين ممسكين

  

  موضوع الطلب
" (  بالتعاليـــTـم " ــTـك، عليھــTـم أن يتمسكـــــTـوا بشـــTـئ محـــTـدد أكثـــر مـــن ذل

PARADOSEIS   ( ادىء"وھى تعنىTد " و " مبTق " تقاليTى الحTاً، وتعنTلغوي
وفTTى ھTTذه الحالTTة، ھTTى تعTTاليم الرسTTول التTTى . الTTذى قُبTTل ويجTTب التمسTTك بTTه بأمانTTة 

سTTواء كTTان " للكنيسTTة  والتTTى علّمھTTا).  ١٣:  ٢تسTTالونيكى  ١( أخTTذھا مTTن هللا 
التعTTاليم " أو برسTTالتنا " عنTTدما كTTان معھTTم،   "   أى التعTTاليم الشTTفوية " بTTالك0م

ليسTTTت التقاليTTTد المتTTTأخرة " التعTTTاليم " إذن، ھTTTذه . المكتوبTTTة عنTTTدما غTTTاب عTTTنھم
وھو فTرق مھTم أن نتنبTه . للكنيسة، ولكنھا التعاليم ا+صلية أو التقاليد الرسوليـــــة

:  ٢أفسTTس ( اليTTد الرسوليـــTTـة أسTTاس اgيمــــTTـان والحيTTاة فTTى المسTTيحية فالتق. لTTه

مبنيين علTى أسTاس الرسTل وا+نبيTاء ويسTوع المسTيح " )  ٢٠
أما التقاليد الكنسية فھى التى تكونت من خ0ل آبTاء  ". نفسه حجر الزواية 

التTى نمسTك التعاليم أو التقاليد الرسولية ھTى : والنوع ا+ول . الكنيسة مع العصور
بھا بقوة ، +نھا التعTاليم التTى أخTذھا الرسTل مTن المسTيح، والتTى علّموھTا للكنيسTة 

  .أو برسالة مكتوبة، والتى ُحفظت ا|ن فى العھد الجديد ) شفاھاً ( سواء بكلمة 

  

إن نثبت وأن نمسك بھذه التعاليم، يعنى أن نكون مؤمنين كتابيين إنجيليTين، نمتلTك 
. وھذا ھو الطريق للثبات. ل المساومة على تعليم المسيح ورسلهالوBء الذى B يقب

  . فالطريق الوحيد لمقاومة التعاليم الخاطئة أن نتمسك بالتعاليم الصحيحة
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  مناخ وبيئة الطلب 
" يطلTTب الرســــTTـول مTTن التسالونيكييـــTTـن أن يثبتـــــTTـوا وأن يتمسTTكوا بالتعTTاليم 

بيئTTة التTTى فيھTTا يمكTTن أن يثبتTTوا ويتمسTTكوا ھTTذا يعنTTى أن المنTTاخ أو ال". كTTإخوة
بمعنTى آخTر، نحــــTـن . بالتعاليم، ھTى بيئTة الشTركة المسTيحية، ومنTاخ عائلTة الTرب

فالكنيســTTـة ھTTى شTTركة اgيمTTان، مجتمـــــTTـع التعليــTTـم . نحتTTـاج لبعضنـTTـا الTTبعض
TTTTTTTTTTTره    HERMENEUTICAL(المقTTTTTTTTTTTدس، الجماعTTTTTTTTTTTة المفسِّ

COMMUNITY .(تقبل الTTا نسTTى فيھTTين فTTؤھلين متخصصTTاة مTTن رعTTيم مTTتعل
. تفسTTير تعلTTيم الرسTTل، ونصTTارع معTTاً لنصTTل إلTTى التطبيقTTات المعاصTTرة لھTTذا التعلTTيم

  .وھكذا نتعلّم ونعلّم بعضنا البعض من نفس الكتاب

، "الدراسTTTTة الكتابيTTTTة الشخصTTTTية مھمTTTTـة جTTTTداً ) "  STOTT( يقTTTTول سTTTTتوت 
" ندمــــTـا أقـــTـروا ھـــTـذا الحـــــــTـق والمصلحــــــون كانـــــوا علــى صــــواب ع

THE RIGHT OF PRIVATE JUDGMENT   ." ،كTن ذلTالرغم مTوب
للدراسTTة الشخصTTية مخاطرھTTا، فمTTن السTTھل أن نخطTTئ فTTى تفسTTير كلمTTة هللا، وأن 
. نحملھا معانى وأفكاراً لم يقصدھا الكاتTب أص0Tً، أو أن نسTتغلھا فTى صTالح تحيزنTا

وتوجيTه وتTوازن العائلTة المسTيحية، الكنيسTة، حتTى نُبنTَى  لذلك نحتاج إلTى إشTراف
ى ثباتنTا، ويقوينTا . بس0م وأمان فى الحق فالكتاب المقدس فى الكنيسة ھو الذى يُنمِّ

خاصTة . فى مقاومة ضغوط اBضطھاد، والتعTاليم الخاطئTة، والتجTارب المحيطTة بنTا
اء خبTر فTى جريTدة جT( فى زمن التطرف والشTطط واgنحTراف فTى الفكTر والتعلTيم، 

ثTة آBف كتTاب عTن الTدجل فقTط، ظھTر فTى السTوق ث0 ٩٤ا+ھرام يقول أنه فى عام 
  ).والشعوذة

  

من ناحية أخرى، يجب على ضوء كلمة هللا أن ندرس أقوال ا|باء، وأن نقبل منھTا 
ولTTيكن الكتTTاب . مTTا يتفTTق والتعلTTيم الرسTTولى، وأن نتTTرك مTTا يتعTTارض وھTTذا التعلTTيم

gه المقدس ھو اTت فيTه، لنثبTوره وإتجاھTى نTيش فTذى نعTار الTاس والمنTطار وا+س
  .ونتمسك به ونطيع فكره
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  ) ١٧ - ١٦:  ٢تسالونيكى  ٢( الص0ة   -٣

  : فى العددين ا+خيرين من ھذا ا+صحاح يقول الرسول مصلياً 

وربنا نفسه يسوع المسTيح وهللا أبونTا الTذى أحبنTا وأعطانTا " 
بالنعمة يعزى قلوبكم ويثبتكم فى كل  عزاء أبدياً ورجاء صالحاً 

  ".ك0ٍم وعمٍل صالٍح 
  

  :ھى  أربع ثنائياتفى ھذه الص0ة نجد أربعة أمور عبارة عن 

  التسبيح والص0ة  

  ا|ب واgبـــــــن  

  العزاء والرجـــاء  

  الثبات والمحبـة  

  

التسTTTبيح : الثنائيTTTة ا+ولTTTى
  والص0ة 

ما ن0حظه ونتعلمه أن الرسTول 
ن َعبTTTTTTرَّ عTTTTTTن شTTTTTTكره بعTTTTTTد أ

وتسTTبيحه � +نTTه أختTTار ودعTTا 
المTTTؤمنين فTTTى تسTTTالونيكى، لTTTم 
يكتف بأن يشجعھم على الثبTات 
بقTTوة، بTTل يصTTلى أيضTTاً إلTTى هللا 

التسبيح يرتفع من أجTل . ھنا نجد الترابط الواضح بين التسبيح والص0ة. أن يُثبتّھم
ا+كيTد أن هللا سيسTتجيب الوعود التى أعطاھا هللا، والوعود ھTى ا+سTاس الوحيTد و

فالص0ة ليست ا+داة التى بھا ندفع هللا أن يعمل مTا لTم يعTد بTه، بTل الص0Tة . ص0تنا
ھى الطريق الذى عينه هللا لنتحدث معه ونوصTيه فTى المحبTة أن يعمTل مTا وعTد أن 

مواعيTTد هللا . كمTTا أنھTTا الطريTTق الTTذى يعTTّدنا أن نTTرث وعTTوده ونتمتTTع بھTTا. يعملTTه
  .وھكذا التسبيح والص0ة.. ب أن B ينفص0 أبداً وصلواتنا يج
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  ا|ب وا+بن : الثنائية الثانية
و ١: ١تسالونيكى  ١( يفتتح الرسول ص0ته، مرة أخرى، بالربط بين ا|ب وا+بن 

ومن المدھش أنه فى فترة B تتعدى العشرين . وھنا بادئاً با+بن قبل ا|ب)  ١١: ٣
. بTين الTرب يسTوع وهللا، أو بTين هللا والTرب يسTوع سنة من القيامة، يربط الرسول

، إB أنTه يسTتخدم صTيغة المفTرد فTى )ا|ب واBبن ( ورغم صيغة الجمع فى الفاعل 
مTTن ھTTذا يتضTTح أن الرسTTول يؤكTTد " .  أحبنTTا وأعطانTTا " وفTTى ا+فعTTال " الTTذى " 

  .حقيقة مساواة ووحدة  ا|ب واBبن من ھذا الوقت المبكر

  

  العزاء والرجاء: ثةالثنائية الثال

أحبنTTTا "  ويمضTTTى الرسTTTول فTTTى ص0TTTته بعTTTد أن يصTTTف ا|ب واBبTTTن فيقTTTول 
:  ٢تسTالونيكى  ٢(  "وأعطانـا عزاًء أبدياً ورجاًء صالحاً بالنعمة 

" لقــد وضـTـع محبــــــTـة اللــــTـه ونعمتــTـه وعطايـTـاه معـTـاً، وعطايــTـاه  ).  ١٦

أو )   ETERNAL ENCOURAGEMENT"  (  العـTTTTTـزاء ا+بTTTTTدى 
).  GOOD HOPE"  ( الرجـــــTTـاء الصالـTTـح " و " الراحـــTTـة ا+بديـTTـة "

أبدٌى "ھنا )  PARAKLESIS( وھمـــــــــــا شئ واحــــــد، فالعــــــــــــــزاء 
والرسTTول يطلTTب فTTى ص0TTته . ، ورجاؤنTTا المسTTيحى يتجTTه مباشTTرة إلTTى ا+بديTTة"

  )  : ١٧:  ٢تسالونيكى  ٢( أمرين 

"  يثبتكــُُم "بمعنى يشجعھـم داخليــاً،  "  يعـــــــزى قلوبكـــم " أن هللا :    ا+ول

"   ١٣:  ٣تسTTالونيكى  ١داخليTTاً وفTTى )  STERIZA" ( يقويكـــــــTTـم "  أو 

   ".يثبت قلوبكم 

كالبرھTTان الخTTارجى للعTTزاء والقTTوة " فTTى كTTل ك0TTم وعمTTل صTTالح :   "  والثTTانى
. فالرجاء الصالح يجب أن يعمل، أى Bبد أن يكون له ك0م صTالح بنعمTة  .الداخلية

وعمTTل صTTالح فTTى محبTTة هللا والنTTاس، والرجTTاء الصTTالح العامTTل تعبيTTر عTTن حيTTاة 
  .صالحة

  

  الثبات والمحبة : ةالثنائية الرابع
ـTـه وطلبــــــــــــ)  ١٤،  ١٣:  ٢تسالونيكـــى  ٢( ا|ن رأينـــا شكـــر الرســــــول 

فTTTى إطTTTار )  ١٧،  ١٦:  ٢تسTTTالونيكى  ٢( وص0تــTTTـه )  ١٥:  ٢تسTTالونيكى  ٢( 
والسTTTؤال ". الثبTTTات المسTTTيحى " الموضTTTوع العTTTام والفكTTTره الرئيسيــTTTـة وھTTTى 

ما ھو سTر ھTذا الثبTات الTذى يTربط الشTكر والطلTب والص0Tة :  المطروح 
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ثTـ0ث مـTـرات فــــTـى  والرسول يشTير إلTى ذلTك .    محبة هللا : والجواب  معاً ؟  
  . ٣و  ٢:  ٢تسالونيكــى   ٢

 ٢" ( ا+خوة المحبوبــــــــون من الرب " يصـــف فيه التسالونيكيــــــن    ا+ول 
  ).  ٤: ١تسالونيكى  ١مع  ١٣: ٢تسالونيكى 

  ). ١٦: ٢تسالونيكى  ٢" ( الذى أحبنا " يصف فيه ا|ب واBبن  الثانى  

 ٢(  "الTرب يھTTـدى قلTوبكم إلTى محبTTة هللا "  فيTه يصTلى أن   الثالTث
فTا� محبTة، . فخلف أختيTار هللا ودعوتTه وعطايTاه تقTف محبتTه).  ٥: ٣تسالونيكى 

وقTTد أعطانTTا وسTTكب فTTى قلوبنTTا ھTTذه المحبTTة بTTالروح القTTدس، وھTTو مTTازال يحبنTTا، 
وف، ھذه المحبTة، محبTة هللا الثابتTة لنTا فTى كTل الظTر. ومحبته ھذه لنا B تسقط أبداً 

ھى ا+ساس ليس فقط لكل حقيقTة، ولكنھTا بالتحديTد ھنTا، ا+سTاس للثقTة المسTيحية 
فبTTدون محبTTة هللا، وبعيTTداً عنھــTTـا، يصبTTـح الثبــــــTTـات . وبالتTTالى للثبTTات المسTTيحى

أحمـTـدوا الـــTـرب +نـTTـه " )  ١:  ١٣٦مزمTور  ( يقTول المTرنم . مسTتحي0ً 
  ) .  R S V ) (محبته " (  رحمتهصالـــــــح +ن إلـى ا+بــــــد 
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  الباب الثالث

  

  المسئولية المزدوجة

  
  تسالونيكى الثانية 

  )ا�صحاح الثالث(
  

  

  مدخـــل
  

قTTدم  الرسTTول فTTى ا+صTTحاحين ا+ول والثTTانى، وھTTو يتطلTTع إلTTى المسTTتقبل، إع0TTن 
وفTى اgصTحاح . المسيح أى إستع0ن المسيح فى مجيئه الثانى فTى اgصTحاح ا+ول

لثانى، تحدث الرسول عن إع0ن إنسان الخطية أو ضد المسيح وكيف أن تمTرد أو ا
وھTذا اgع0Tن gنسTان الخطيTة سTوف يسTبق . ثورة ضد المسيح ستصل إلى قمتھا 
ولقTTد أراد الرسTTول أن يقTTول أن الشTTيطان اBن . مجTTىء المسTTيح الثTTانى ويعلTTن عنTTه

بفعTل السTلطة التTى تركھTا هللا  يعمل فى العالم بقوة ولكن ھذه القوة مازالت محجمة
فى العالم، وھى سلطة القانون والنظام، أى سلطة الدولة الصالحة التى وضعھا هللا 

  . لكى تحد من الشر

  

  :والسؤال الذى أثارته ھذه ا+حدث فى ذھن الرسول ھو 
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  ما ھى مسئولية شعب الرب ؟ ••••

  وما ھو الموقف الذى يجب أن تكون عليه الكنيسة ؟ ••••

فى مثل ھذه ا+يام حيث يعمل الشيطان بقوة وكيف نتصرف  ••••
  ؟ وفى المستقبل حيث اgنفجار الكامل لقوى الشر ؟

  

وفTTى إجابتTTه يعلTTن . وفTTى اgصTTحاح الثالTTث يجيTTب الرسTTول عTTن ھTTذا السTTؤال الكبيTTر
فلقد أعطى هللا لشعبه إع0ن الكلمة كع0مTات ضTوئية، . الرسول مركزية كلمة الرب

ولقTد سTبق . مجىء المسيـــــح ا+ول ومجيئTه الثTانى ترشدھم فى طريق الحياة بين

تصديــــق الحـــق " الرســـــول ، فى اgصحاح الثانى، وعبَّر عن إھميــــTـة 
 ٢(  "والتمسـTTTTـك  بالتعTTTTاليم ")  ١٢- ١٠و  ١:  ٢تسTTTTالونيكى  ٢(  "

وا|ن، فTTى ھTTذا اgصTTحاح، تصTTبح الكلمTTة موضTTوع ).   ١٥و  ١٣:  ٢تسTTالونيكى 
  .ه وتركيزهإنشغال

  

 ٢فTى )  LOGES" ( الكلمTة "    ا+ولTى:   ويستخدم الرسول فى ذلك كلمتيـن 
 والثانيــTـة.   ٨:  ١تسالونيكى  ١وفى الرسالــــــة ا+ولى فى   ١:  ٣تسالونيكى 

والتTى جTاءت فTى   ٦:  ٣تسTالونيكى  ٢فى )  PARADOSIS" ( التقليــــــد " 
، "المبــTTـدأ " ، وفTTى ترجمـــــTTـة حديثــــــTTـة "ــــTTـم التعليـ" ترجمTTة  فانديـــــTTـك 

).    ١٥: ٢تسTTTالونيكى  ٢(وھــTTTـى تعنــTTTـى الــTTTـذى تسلّمــTTTـه وعلّمــTTTـه الرســTTTـول 

تقليTTد " والسTTؤال الTTذى ربمTTا يحضTTر إلTTى أذھاننTTا ا|ن، ألTTم يTTرفض السTTيد المسTTيح 
إن :  اgجابTTةو؟  فكيTTف يمّجTTد الرسTTول مTTا سTTبق ورفضTTه المسTTيح ؟  " الشTTيوخ 

" تقاليTد أو وصTايا النTاس " الذى رفضه المسيــــح ھTو التقليTد الشTفوى اليھTودى 

وصايـTTـا " أو " تقليTTد النTTاس " أو " تقليـــــTTـد الشTTيوخ " والTذى جTTاء فTTى عبTTارة 
،  لكTTن تقليTTد أو تعTTاليم الرسTTل  ١٣ - ١:  ٧فTTى مTTرقس " تقليTTدكم " أو " النTTاس 

ه الرسول ھنا، وبذلك يتفTق موقفTه مTع موقTف الTرب فمصدرھا إلھى، وھذا ما قصد
  . يسوع

  

عصTر " ويريد الرســـول أن يؤكـــد أن الفتـــرة الحالية، قبل المجTىء الثTانى، ھTى 
أن الكنيسTTة يجTTب أن تنشTTر الكلمTTة فTTى العTTالم،    ا+ول:  ، وذلTTك بمعنيTTين"الكلمTTة 
أن كلمTة الTرب يجTب أن أى . أن الكنيسة يجب أن تطيع الكلمة فى حياتھTا  والثانى

واgثنTان  مظھTران لنمTو الكنيسTة، ومكم0Tن . فى العالم، وفTى الكنيسTة" تتمّجد " 
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فى توازن الواحد ل�خر، ويحتاجان إلى مزيد مTن الوقTت سTواء فTى الكTرازة للعTالم 
وعلى ھذا تكون المسئولية المزدوجة لشTعب . أو فى حياة الطاعة والتلمذة للكنيسة

  :الرب ھى 

  )  ٣ - ١:  ٢تسالونيكى ٢(ية إنتشار الكلمة  مسئول ••••

  ) ١٥ - ٤:  ٢تسالونيكى  ٢(مسئولية حياة الكلمــة   ••••

  ) ١٨ - ١٦:   ٢تسالونيكى  ٢( الخـــــــــا تمـــــــــــــــة   ••••

  

  مسئولية إنتشار الكلمة
  ) ٣ - ١:  ٣تسالونيكى  ٢( 

  

 أخيTTراً أيھTTا اgخTTوة صTTلوا +جلنTTا لكTTى تجTTرى كلمTTة الTTرب" 

ولكTTى ننقTTذ مTTن النTTاس ا+رديTTاء . وتتمجTTد كمTTا عنTTدكم أيضTTاً 
أمTTTين ھTTTو الTTTرب الTTTذى . +ن اgيمTTTان لTTTيس للجميTTTع. ا+شTTTرار

  ".سيثبتكم ويحفظكم من الشرير 

  

التى يبدأ بھا الرسول ھذا ا+صحاح، يشTير  " أخيراً أيھا اgخوة "  بعبارة 
ه، يطلTب مTنھم أن لكنTه قبTل أن يطTرح موضTوع. إلى أنه يھم بطرح موضوع أخيTر

ولقTTد طلTTب الرســــTTـول ذات . يصTTلّوا +جلTTه و+جTTل الفريTTق العامTTل معTTه باسTTتمرار
، وا|ن فــTـى تواضـTـع ) ٢٥:  ٥تسTالونيكى  ١( الطلبة فى نھاية الرسTالة ا+ولTى 

Tرھم قبTل ذلTك بص0Tته +جلھTم . يكرر طلبــــــTـه : ٣، ٢: ١تسTالونيكى  ١( ولقTد ذكَّ

).  ١٦، ٥: ٣، ١٧، ١٦: ٢، ١٢، ١١: ١تسTTTTTالونيكى  ٢  و ٢٣:  ٥، ١٣ - ١١

والص0TTة المتبادلTTة ع0مTTة علTTى غنTTى الع0قTTة، كمTTا أن الشTTركة المسTTيحية تجTTد فTTى 
  .الص0ة المتبادلة بين المؤمنين أفضل تعبير، وأفضل طريق للتعميق والنمو
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  :يطلب الرسول الص0ة من أجل أمرينوفى ھذه ا+عداد، 

 " ..مــTـة الـــــTـرب وتتمجــــTـد كـــى تجـــرى كلل" :       ا+ول
، بعTTض  ٨: ١تسTTالونيكى  ١وكمTTا اسTTتخدم الرسTTول فTTى ).  ١: ٣تسTTالونيكى  ٢(

الصور والتشبيھات فى التعبير عن إذاعة وإنتشار الكلمة، مثل أصTوات الطبTول أو 
المباريTTTTTTTTTات  الرعTTد، يقTTدم ھنTTا صTTورة العTTّداء، وفTTى ذھنTTه 

ة، وشTكل الرياضTى الرياضية ا+وليمبي
الممسك بالشعلة ويجرى بھا ليسTلمھا 

لTTذلك يطلTTب أن يصTTلوا . |خTTر وھكTTذا

تجTTرى كلمTTة الTTرب " لكTTى 
TTد أى تنتشTTر بطريقTTة  ،"وتتمجَّ

د " وبسرعة أفضل ، و فى " تتمجَّ
. قبولــــھا عند الناس مھمــTـا حTدث

وفTTTTTى العھTTTTTد القTTTTTديم  نجTTTTTد نفTTTTTس 

 "  ١٥: ١٤٧الصــTTـورة فTTى مزمTTور   

متTTه فTTى ا+رض يرسTTل كل
 ٤:  ١٩انظر أيضاً مزمور ( "سريعاً جداً يجرى قولTه

Tة بالمجTد ).  ١٨:  ١٠، رومية ٦ - إنه يرى الكلمTة تجTرى كَعTدَّاء، ثTم يراھTا متوجَّ
  .لفوزھا فى نھاية السباق

  

وقد يقصTد الرسTول أن كلمـــــــــTـة الTرب عنTدما تجTرى وتنتشTر تأخTذ المجTد الTذى 

فلمTTا سTTمع ا+مـــTTـم ذلTTك كTTانوا "  ٤٨:  ١٣تسTTتحق كمTTا فTTى  أعمTTال
" ثTTم يضTTيف الرسTTول  .. ".يفرحـــTTـون ويمجــTTـدون كلمTTة الـTTـرب 

إذ قبلTTتم "  ) ٦: ١تسTTالونيكى  ١( كمTTا حTTدث معكTTم   "كمTTا عنTTدنا أيضTTاً 
قTد يقيTَّد الكTارز لكTن  ".الكلمة فى ضيق كثيTر بفTرح الTروح القTدس 

  ). ٩:  ٢تيموثاوس  ٢( الكلمــــة B تقيَّد 

  

وربمTTا كTTان الرسTTول يفكTTر فTTى الكTTرازة لrمبراطوريTTة الرومانيTTة، فبعTTد أن غTTادر 
تسTTالونيكى وبيريTTة، كTTرز فTTى أثينTTا العاصTTمة الثقافيTTة، وھTTو ا|ن فTTى كورنثTTوس 
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العاصTTمة التجاريTTة، وھTTو يحلTTم بزيTTارة رومTTا والمنTTاداة بالكلمTTة فيھTTا كالعاصTTمة 
  .إلى كل إتجاه ويُستقبل بطريقة طيبة لذا يطلب الص0ة أن يصل اgنجيل. اgدارية

  

لكTTى ننقـــTTـذ مTTن " يطلTTب الص0TTة لTTه وللفريTTق العامTTل معTTه :        الثTTانى
:  ١٥مع  روميTة  ٢:  ٣تسالونيكى  ٢(  ... "النــــاس ا+ردياء ا+شرار

من ناحية يطلب أن اgنجيل يربح أصدقاء يقبلونه، ومن ناحية أخرى يطلTب ).  ٣١
أن يُنقَذوا من أعداء اgنجيل والمعارضين له، كمTا فTى حالTة اليھTود  +جل الكارزين

ولماذا يTرفض ويقTاوم ).   ٦:  ١٨أعمال ( الذين عارضــوا اgنجيل فى كورنثوس 

لTTيس "   ١٦:  ١٠ھTؤBء اgنجيTTل ؟   يقTTول الرسTTول بواقعيـTTـة كمTTا فTTى روميTTة 
ميــــــع +ن اgيمـــــان ليس للج" "الجميع قد أطاعوا اgنجيل 

أ   ٣:  ٣تسTTالونيكى  ٢(  .. "أمTTين ھTTو الــTTـرب "  ثTTم أضTTاف مباشTTرة ".
أمTTين ھTTو " و" اgيمTTان " وھنTTا ن0حTTظ المقابلTTة ) .   ٢٤:  ٥تسTTالونيكى  ١مTTع  
  . ، فمھما كانت أمانة  الناس تبقى أمانة الرب ثابتة لكلمته ولشعبه "الرب 

  

)   ١٩:  ٣صTموئيل  ١( ئيـــــTـل كما حـــدث مTع صمو:    الرب أمين لكلمته 

صTTTحيح ) .   ١١و  ١٠:  ٥٥إشTTTعياء ( وإشعيــــTTTـاء )  ١٢:  ١إرميTTTا ( وإرميTTTا  
، وصحيح أن الرسTول إحتTاج ) ٣" ( الشرير " وخلفھم )  ٢" ( ا+شرار " ھناك 

أن يعظھم وھم بحاجة إلى الص0ة، لكن خلف الكل تقف أمانة الرب لكلمتTه وتأكيTده 
  ). ١٣:  ٢، ٥: ١تسالونيكى  ١( القدس فى قلـــوب السامعيـــن لھا بالروح 

  

 ٢،  ١٣، ٢:  ٣تسTTTالونيكى  ١( يقويھــــــــTTTـم :    والTTTرب أمTTTين لشعبTTTـه 

و  "  نجنا من الشريـــــر " ويحميــھم وينجيھــــــم )  ١٧:  ٢تسالونيكى 

  ".من الناس ا+ردياء ا+شرار "

فTا� . ريھا فى العالم، ونحو شعبه يقTويھم ويحمTيھمإذن، أمانة الرب نحو كلمته يج
  .لن يسمح لكلمته أو لكنيسته أن تفشل أو تسقط
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   بعض ا+فكار التطبيقية
والتنبير التطبيقTى العملTى الTذى يتركTه لنTا الرسTول أن تعTود الكنيسTة إلTى ا+ھتمTام 

م بنشTر أن تھTت. بإرساليتھا، وحيوية كرازتھا للنفوس والمنTاطق المحرومTة حولھTا
الكلمة، وبقبولھا، وبالص0Tة +جTل نجTاح الرسTالة، والحمايTة مTن ا+شTرار مسTتندة 

 . على أمانة هللا

  

صTحيح أن للكلمTة . كما يجب أن تTدرك وظيفTة الكتTاب المقTدس فTى أبعادھTا الكاملTة
فكTTTل الكتTTTاب يُنيTTTِّر علTTTى الحيTTTاة . ،)  ETHICAL( المقدسTTTة بعTTTدھا ا+خ0قTTTى 

( وكTTTTذلك للكلمTTTTة المقدسTTTTة  بعTTTTدھا التاريـــTTTTـخى . وصTTTTاياا+خ0قيTTTTة وطاعTTTTة  ال

HISTORICAL  ( ـدثTـا حـTـه كمــTاة شعبـــTى حيTأى تدخـــل هللا الخــاص  ف ،
).  GOD IN ACTS( فى الخـــروج والفــــداء، والــذى يظھـــTـر فـTـى عبTارة  

( ولكTTTTTن أيضTTTTTاً يجTTTTTTب أن نTTTTTدرك أن للكلمTTTTTة المقدسTTTTTTة بعدھـــــTTTTTـا الكTTTTTTرازى 

KERYGMATIC  .( ل "  فالكتاب ھوTنجيgيس " اTن لTار، ولكTر السTأى الخب
إذن . بمعنى أن النصوص فى ذاتھا تعطى حياة، بل قوة هللا فى الكلمة ھى المخلّصة

يقTTول  كTTارل بTTارت   فTTى تفسTTير رسTTالة  .  الكتTTاب المقTTدس إع0TTن دينTTا ميكTTى فعTTَّال
ه، يبدأ النص فTى ا+ختفTاء وهللا عندما نقف أمام النص الكتابى لنتأمل في" رومية، 

  ".فى الظھور لكى يواجه اgنسان كّديان ومخلّص 

  

فى تفسيره  +مثال المسيح ، وفى سTياق حديثTه عTن )  ELBING( ويقول إلبنج 
عندما نأتى إلى المثل بفكTرة أو سTؤال، يبTدأ المثTل فTى : " يقول . الحوار مع النص

gر اTاؤل، فيغيTى التسTاوب علTى الحوار ليجTوار حتTتمر الحTذا يسTؤاله وھكTان سTنس
  .   فالحوار يكشف لrنسان من ھو ثم يقدم له الحياة".  يتغير اgنسان 
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  مسئولية حياة الكلمة
  ) ١٥ - ٤:  ٣تسالونيكى  ٢(

  

ونثTTTق بTTTالرب مTTTن جھTTTتكم أنكTTTم تفعلTTTون مTTTا نوصTTTيكم بTTTه " 
والTTTTرب يھTTTTدى قلTTTTوبكم  إلTTTTى محبTTTTة هللا .وسTTTTتفعلون أيضTTTTاً 

ثم نوصTيكم أيھTا اgخTوة باسTم  ربنTا يسTوع .  يحوإلٮصبرالمس
المسTTيح أن تتجنبTTوا كTTل أخ يسTTلك ب0TT ترتيTTب ولTTيس حسTTب 

إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن يتمثل بنا . التعليم الذى أخذه منا 
وB أكلنا خبزاً مجاناً من أحد بل . +ننا لم نسلك ب0 ترتيب بينكم

. ثقTل علTى أحTد مTنكمكنا نشتغل بتعب وكد لي0ً ونھTاراً لكTى B ن

ليس أن B سلطان لنا بل لكى نعطيكم أنفسنا قدوة حتى تتمثلوا 
فإننا أيضاً حين كنا عندكم أوصيناكم بھذا أنTه إن كTان أحTد . بنا

+ننا نسمع أن قومTاً يسTلكون . B يريد أن يشتغل ف0 يأكل أيضاً 
فمثTTل . بيTTنكم ب0TT ترتيTTب B يشTTتغلون شTTيئاً بTTل ھTTم فضTTوليون

وصTTيھم ونعظھTTم بربنTTا يسTTوع المسTTيح   أن يشTTتغلوا ھTTؤBء ن
أمTا أنTتم أيھTا اgخTوة ف0T تفشTلوا . بھدوء ويأكلوا خبز أنفسھم

وإن كان أحد B يطيع ك0منا بالرسTالة فسTموا . فى عمل الخير 
ولكن B تحسبوه كعدو بل أنذروه . ھذا وB تخالطوه لكى يخجل

  . "كأخ
  

اgنجيTل فTى العTالم، إلTى الحاجTة إلTى طاعTة  إنتقل الرسTول مTن الحاجTة إلTى أنتشTار
ومن التأكيد على أمانة الTرب لكلمتTه، . من الكرازة إلى الطاعة. الكلمة فى  الكنيسة

  .إلى التأكيد على سلطته فى الكلمة ومن خ0لھا
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إن الشئ ا+ساسى الذى يريTد الرسTول أن يقولTه ھنTا، ھTو مأسTاة إن ينشTغل بعTض 
مة، فTى الوقTت الTذى فيTه ينشTغلون عنھTا فTى حيTاتھم ف0T المسيحيين بالكرازة بالكل

  .يطيعونھا 

وفى ھذا ا+صحاح تTرتبط حيTاة الطاعTة بموضTوع خTاص يكتTب عنTه الرسTول، ھTو 
رأينTا فTى ا+صTحاح ا+ول المضTطھدين، ). ααααtααααKoi ( موضوع جماعTة العTاطلين 

وقTد التقينTا  .وفى ا+صحاح الثانى المعلمين الكذبة، وفى ا+صحاح الثالTث العTاطلين
( ، وفى ھذا ا+صحاح يستخــــدم الرســـــول الفعل   ١٤:  ٥تسالونيكى  ١بھم فى 

ATAKTOS    ( ددىTTTى  عTTTـن فTTTـل   ١١و  ٦مرتيــــــTTTـاً، والفعــــــــــTTTسلبـــ )

ATAKTEO  ( ددTTى  عTTب  ٧فTTلوك والترتيTTن السTTاً عTTبب . إيجابTTو سTTا ھTTرى مTTت
نھTم مجموعTة مTن الكسTالى أصTبحوا عالTة علTى بطالة ھذه الجماعة ؟ قال البعض أ

ا+عضTاء الكرمTTاء فTى الكنيسTTة وقTTال الTبعض ا|خTTر أنھTTم يحتقTرون العمTTل اليTTدوى 
لكن ا+غلبية رأت أنه اBعتقاد الخاطئ الذى اعتنقوه حول مجTىء . كاليونانيين مث0ً 

إلTى  وفى الرسالة ا+ولى أوصاھم الرسTول بTالعودة. المسيح الثانى فتركوا أعمالھم
" و " ا+مTر "ولذلك نجد الرسول ھنا يكTرر فعلTين عTن . أعمالھم، لكنھم لم ينفذوا

ولقـTـد اسTتخدم . ، فTى لھجTة عسTكرية أشTبه بلھجTة الضTابط إلTى جنـTـوده"الطاعة 
، ١٠، ٦،  ٤:  ٣تسTTالونيكى  ٢الرسTول ھTTذه اللھجــTTـة خمTTس مTTرات فTTى  ا+عTTداد 

وقد بدأ بالدائرة ا+وسع الكنيسTة . ةكخمس مراحل لمناقشة ھذه المشكل   ١٤، ١٢
وا+غلبيTTTة التTTTى لھTTTا وBء، ثTTTم ا+قليTTTة التTTTى B وBء لھTTTا، واخيTTTراً ا+فTTTراد  الTTTذين 

  .يقاومون ويعصون فكر الرسول

  

  :ھذه المراحل الخمس ھى
  ) ٥,    ٤:  ٣تسالونيكى  ٢( الثـقـــة فـــى الكنيســــــــة     -١

  ) ٩ - ٦:  ٣تسالونيكى  ٢( ـــــب    الـذيـــــــن بــ0 ترتيـ -٢

  ) ١٠:  ٣تسالونيكى  ٢( المبــــــدأ ا+ســـاســــــــى     -٣

  ) ١٣ - ١١:  ٣تسالونيكى  ٢( رســالة إلـــى ا+قليــــــــــة     -٤

  ) ١٥,   ١٤:   ٣تسالونيكى  ٢( تعليمات بخصوص الُعصاة     -٥

  

  .ر و يطلب حتمية الطاعةوفى كل مرحلة يستخدم نفس لھجة ا+م
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  ) ٥،  ٤:  ٣تسالونيكى   ٢( الثقة  فى الكنيسة   -١
يذكر الرسول فى العدد الرابع أن الكنيسة بصفة عامة تعيش تحت سلطان تعليمه ، 

فى الترجمة العربية الحديثــــTـة  . وبالتالى يعلن ثقته بالرب أنھم سيكملون طاعتھم 

ھذه الثقة بالرب قادتTه الTى الص0Tة  " ولنا فى الرب  ثقة  من نحوكم" 
من أجلھم الTى الTرب  يسTوع فTى العTدد الخTامس ليھTدى قلوبھـــــTـم ويرشTدھم الTى 

والســـــTTـؤال ھنTTا ، ھTTل ھTTى محبتھـــTTـم � وصTTبر .  محبTTة هللا والTTى صTTبر المسTTيح
Tـر المسيــــTم وصبـــــTيھم ؟  إنتظارھــــــم للمسيـــــــــح ؟  أم محبة اللــــه لھTـح عل

ا+ثنيــــTـن معTا وقTال أن محبـــTـة هللا تقTود )   LIGHTFOOT( ربTط BيتفTوت  
نظTTTر مTTTن زاويTTTة )   STOTT( لكـــTTTـن ستـــTTTـوت  .  وتثيــــــTTTـر محبتنـــTTTـا  لTTTه 

" صTTبرا " كمحبTTة اللــــTTـه و " محبTTة " نوعيTTة، وقTTال أن الرســTTـول يطلTTب لھTTم 

وھTذا المعنTى نجTده فTى الترجمTة . تھم العمليTةكصبر المسيح ، وھذا ظھTر فTى طTاع

ولنTTا كTTل الثقTTة فTTى الTTرب أنكTTم تعملــــTTـون مTTا " العربيTTة الجديTTدة   
ھTدى الTرب قلTوبكم الTى مTا فTى . أوصيتكم به وتتابعـون عملTه 

و  ٤:  ٣تسTالونيكى  ٢(   "هللا من محبـــة وما فى المسيح من ثبات
٥ . (  

  

الصTTTفة الداخليTTTة للمسTTTيحى ، ومحبTTTة هللا ھTTTى " المحبTTTة " قTTTال مفسTTTر آخTTTر أن 
والصبر . "المنسكبة فى قلبه ، والثابتة التى B تسقط ، تعطيه ا+مان الذى يحتاجه 

ھTTو الصTTفة الخارجيTTة يتعلمTTه مTTن صTTبر المسTTيح وصTTموده وثباتTTه ، فTTى عصTTر " 
 إن المؤمن يحيا فى أمان رغTم غTدر ا+يTام +ن ا+ذرع .  ا+نھيار وسط أثقال الحياة 

ويحيا فى صبر واثق B يضعف أو ينھار +ن رجاءه B يخيب أبداً . ا+بدية من تحت 
.  

  

  ) ٩ -  ٦:   ٣تسالونيكى  ٢( الذين ب0 ترتيب   - ٢
أن تتجنبTوا فTى اسTم المسTيح، )   WE COMMAND YOU( يأمر الرسTول  

فاھاً، وھذا التعلTيم قدمTه لھTم شT).  ٦( كل أخ يسلك ب0 ترتيب وليس حسب التعليم 
لم " وفى قدوته ).   ٧( وفى قدوة حياته، وعليھم أن يطيعوا تعليمه ويتبعوا مثاله 

).  ٧( لم يكن عاط0ً ب0 عمل سواء ھو أو الفريق العامل معه  "  يسلك ب0 ترتيب 

( فقTد كTان يTدفع إيجــــTـاراً فTى بيـــTـت ياسـTـون ).  ٨( ولم يعيشوا عالة علTى أحTد 

  :من أجل ھدفين ) الرسول كخيّام ( وقد عملوا لي0ً ونھاراً ).   ٩ - ٥:  ١٧أعمال 

  ). ٨( لكى B يثقلوا على أحد  -أ
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لكTTى يقTTدموا نفوسھــــــــTTـم قTTدوة جTTديرة باBتبTTاع، بTTرغم حقTTه وسلطانـــTTـه أن  -ب
" أى أرادوا أن يكونTTوا ).  ٧: ١٠، لوقTTا ١٠:  ١٠متTTى ( يعيــTTـش مTTن اgنجيــTTـل 

  ًBعلى أحد فى الكنيسة" عبئاً وثق0ً " وليس   "قدوة ومثا.  

  

  ) ١٠:  ٣تسالونيكى  ٢( المبدأ ا+ساسى  - ٣
فى كل شعب وثقافة ھناك مثل بTنفس المعنTى، والرسTول يTذكرھم أنTه كTرره عنTدھم 

أن " مTTTراراً، وجعTTTل منTTTه قاعTTTدة 
 كان أحد B يريTد أن يشTتغل

ون0حTTTTظ  ".ف0TTT يأكTTTل أيضTTTاً 

" ھذا العTدد  التنبير على اgرادة فى

إن كTTTTان أحTTTTد B يريTTTTد أن 
 . "يشتغل ف0 يأكل 

  

  

أمTا . والرسول يقصد القادر على العمل ولكنه B يريTد أن يعمTل ويTرفض التعلTيم ••••
  .غير القادر بسبب المرض أو الشيخوخة  فيحتاج إلى المساعدة والمساندة

••••  ً0Tد عمTيج B كلة .. كذلك ھناك من يريد أن يعمل لكنهTة " ومشTكلة " البطالTمش
وBبد من توفير فرص العمTل . معقدة مرتبطة بحالة المجتمع اقتصادياً وسياسياً 

  . للناس حتى B يكونوا عبئاً على نفوسھم وأسرھم ومجتمعھم

  

  ) ١٣ - ١١:  ٣تسالونيكى  ٢( رسالة إلى ا+قلية  - ٤
  :وفى ھذه الرسالة نجد أمرين 

  ) : ١١:  ٣تسالونيكى  ٢( النوعية  -أ

( +ننTا نسTTمع " ؟ ھTؤBء ھTم العTاطلون والرافضTTون لتعلTيم الرسTول، مTن ھTم 

أن قوماً يسلكون بينكم ب0 ترتيب B يشتغلون شTيئاً بTل ) حديثاً 
" فھTTم مTTن ناحيTTة كمTTا تقTTول ترجمTTة حديثTTة ).   ١١(  "ھTTم فضوليـــTTـون 

" فضوليـــــTـون" ، ومTن ناحيTة أخTرى وكنتيجTة لTذلك، ھTم "يعيشون حياة الكسTل

TTاسيتلھTTاة النTTى حيTTدخلون فTTرين يتTTئون ا|خTTتخدام . ون بشTTى اسTTة فTTذه  المقابلTTھ
 B ـمTTTـة ھـTTTـى اليونانيــــــTTـة ، فـTTTـذه ا+قليـــــTTTـة ھـــــTTرز  نوعـيــTTTـات تبTTالكلمـــــــ
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،  وفTى ) NOT ERGAZOMENOUS"  ( غيTر مشغوليــTـن" يعملــــTـون 
 (ا|خـريـــــTTTTTTTـن  نفـــTTTTTTTـس الوقـــTTTTTTTـت ھTTTTTTTم مشغولـــTTTTTTTـون بشئــــــTTTTTTTـون

PERIERGAZOMENOUS   .( راغTTى فTTيعوھا فTTاتھم فضTTحي jTTئ يمTTش B
  .النميمة وإشاعة المذمة على الناس

  

  

  ) : ١٣و  ١٢:  ٣تسالونيكى  ٢( الوصية  -ب

فمثTل ھTؤBء نوصTيھم  ونعظھTم بربنTا " ھنا يوجه الرسول لھم ا+مر 
 ١٢(  "يسوع المسيح أن يشتغلوا بھدوء ويTأكلوا خبTز أنفسTھم

ويTTأكلوا خبTTز " ) ١١:  ٤تسTالونيكى  ١(  "يشTTتغلوا بھــــTTـدوء " ). 
أن يشTTتغلوا .. نوصTTيھم ونناشTTدھم  " فTTى ترجمTTة حديثــــTTـة   "أنفسھـــــTTـم 

،  بمعنTTى أن يعملTTوا بكTTد ب0TT ضوضTTاء "بھTTدوء وأن يTTأكلوا خبTTزاً كسTTبوه بتعTTبھم 

أمTا أنTتم أيھTا " الكنيسة فى مقابل ھذه  ا+قلية يقول الرسول لباقى .  ومشاكل
). "  ١٣:  ٣تسTالونيكى  ٢(  "اgخــــوة ف0 تفشلوا فى عمTل الخيTر 

والسؤال ا|ن ھل عمل الخير ھنTا كمTا قTال ". تسأموا " جاءت بمعنى "  تفشلوا
أنTTه يحTTثھم  علTTى  -كمTTا يقTTول سTTتوت  -الTTبعض ھTTو الصTTبر علTTى ھTTذه ا+قليTTة ؟  أم 

ا+قلية العاطلTة والمثيTرة للمتاعTب ل�خTرين؟ ربمTا اBستمرار فى عمل الخير مقابل 
يكون الرأى الثانى أقرب إلTى قصTد الرسTول، أن تنشTغل الكنيسTة باgنجTاز وتحقيTق 
ا+ھTTداف الصTTالحة، فTTى الوقTTت الTTذى فيTTه تحTTاول أن تقTTّوم وتصTTلح ھTTذه ا+قليـــــTTـة 

  ) . ٩:  ٦غ0طية ( الشــــاردة 

  

  

  ) ١٥، ١٤:    ٣تسالونيكى  ٢( تعليمات بخصوص الُعصاة  - ٥ 

ولكTTTن كيTTTف تعامTTTل الكنيسTTTة ھــTTTـؤBء ا+فـــTTTـراد إذا لTTTم يتجاوبTTTـوا مـTTTـع التقويTTTـم 

، " نبِّھTوا ا|خTرين بشTأنه " أى  "ِسTموا ھTذا " والتعليـم ؟ يجيـب الرســول 

ثTTم يضTTيف ).  ١٤" ( ليخجTTل" أو  "وB تخTTالطوه لكTTى يخجTTل " ثTTم 

أو  )   ١٥( "وه كعدو بل أنذروه كTأخ ولكن B تحسبــــــ"  الرسTول
كمTا فTى ترجمــــــTـة "  انذروه كواحد من ا+ســـــــرة "  أو  "  انصحــوه كأخ " 
 )REB  . (  
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  بعض ا+فكار التطبيقية

مTا الTذى يريTد الرسTTول أن يقدمTه لنTا بلغTة معاصTTرة ؟ توجTد حقTائق وقضTايا كثيTTرة 
  :أذكر منھا ث0ث حقائق، وھى كاBتى 

  

  مسئولية وفاعلية حياة الطاعة  : حقيقة ا+ولى ال
أن الرسول يريد أن يقول ، يا كنيسة المسيح فى كل عصر ومكان إن كنTتم تريTدون 
نجاحاً  وأنتشاراً للكلمة فى العالم لوصول اgنجيTل إلTى اBخTرين ، يجTب أن تعيشTوا 

 ًBة أوTأنتم الكلم  .Tة والكTغل بالكلمTاة أن ننشTا مأسTت أنھTبق وقلTطة سTرازة وا+نش
ومTا نTراه ا|ن مTن ھبTوط فTى ا+خ0قيTات .  المختلفة، ثم B نعيش أخ0قيات الكارز 

ينبغTى للكنيسTة !!   فكTم بTالحرى يصTدم المجتمTع .  المسيحية، يصدم الكثيرين منا 
ومجTTال الطاعTTة .  أن تكTTون رائTTدة للمبTTادئ، وللحقيقTTة العمليTTة، +خ0قيTTات المحبTTة 

تمر وصراع دائم، لكننا نثTق أن الTذى إبتTدأ فينTا عم0Tً صTالحاً يحتاج إلى تدريب مس
  .ھو يكمل ، ويھدى قلوبنا الى محبة هللا والى صبر المسيح 

  

  :من مدة طويلة قرأت لمفكر مصرى معاصر ھذه الكلمات 

الTTذين يريTTدون أن يTTذھبوا إلTTى الجنTTة، يجTTب أن يكTTون عنTTدھم الوقTTت لدراسTTة  ••••
  ..الطريق إليھا 

  ..ن B يغير السلوك فى الحياة، أفضل أن تبحث لك عن دين آخر إذا كان الدي ••••

  ..القيم الروحية على قدر إحتياجاتھم " بتفصيل " كثير من الناس يقومون  ••••

أسھل على الناس أن يTدافعوا عTن الTدين وأيسTر أن يموتTوا فTى سTبيله، مTن أن  ••••
  ..يعيشوا وفقاً لمبادئه

قيTة واحTدة، وأنTت تعلTم أنھTم B كيف تطلب مTن النTاس أن يتفقTوا علTى قTيم أخ0 ••••
  ..يتفقون على أى شئ آخر 

أنت B تدافع عنھا، وإنما تعزفھا وتسبح سعيدا فى معانيھا .. الدين كالموسيقى  ••••
..  

القTTيم الروحيTTة التTTى B تسTTتحق أن تصTTدرھا إلTTى خTTارج، B تسTTتحق أيضTTا أن  ••••
  ..تعيش بھا فى الداخل

يلجTTأ إليھTTا عنTTد "  ة واقيTTة مظلTT" بعTTض النTTاس ينظTTرون إلTTى الTTدين علTTى أنTTه  ••••
  ..الھبوط اgضطرارى 
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  ..ھى أن ينتقل الدين من لسانك إلى يديك : أعظم حركة إنتقال فى التاريخ  ••••

  ..الدين ليس مصباحاً تحمله فى يديك، وإنما ھو نور فى قلبك  ••••

  ..الفرفشة تجعلك تنسى الھموم، والدين يجعلك تتغلب عليھا  ••••

  . ى فوائد إB إذا كانت لك أموال مودعة فيھا الدين كالبنوك B تحصل منھا عل ••••

••••  Bى، وTى المشTبعض الناس ينظرون إلى الدين على أنه ساق خشبية تساعد عل
تشعر Bبالبرد وB بالحر، وB ھى جزء من جسم اgنسTان، الTدين يTداك وسTاقاك 

  ..وقلبك وعقلك معا 

بTاBة، ويكفTى بعض الناس ينظر إلى الدين كمTا ينظTر إلTى الزوجTة بإھمTال وB م ••••
  ..أن يقول لنفسه أنھا ھناك والس0م 

  

  قدسية  العمل واgنتاج  : الحقيقة الثانية
  :ھنا أريد أن أذكر عبارتين فقط 

  .ا+مانة فى العمل ھى التعبير عن اgيمان فى القلب   :العبارة ا+ولى 

اضTحة فTى ا+مانة والكفاءة فى العمTل ھTى الشTھادة العمليTة الو  :العبارة الثانية 
  .المجتمع 

  .لذلك تقدس المسيحية ا+مانة والمھارة فى حرفة الحياة اليومية 

" ويقول الرسTول .  من لم يعلم إبنه حرفة يعلمه السرقة : ھناك مثل يھودى يقول 

  " . من B يريد أن يعمل B يأكل أيضا 

  

  التأديب الكنسى  : الحقيقة الثالثة
العددين، يقدم الرسول تصورا تعليميا ھامTا فTى   فى ھذه المرحلة ا+خيرة، فى ھذين

عTTدد كبيTTر  مTTن الكنTTائس أھملTTت ھTTذا " .  التأديTTب الكنسTTى " العھTTد الجديTTد عTTن
لكن الرسول له رأى آخر، يقدمه ھنا حول كيTف ومتTى ... اgتجــــاه +سباب عديدة 

 ولقTد قTدم رأيTه فTى خمTس نقTاط إرشTادية.  ولماذا تمارس كنيسة يسوع ھTذا الحTق

  :وضعھا ستوت فى تفسيره لھذه لرسالة  كا|تى 

  

"    DISCIPLINE"التأديب فى اgنجيليزيــــــة     :الحاجة إلى التأديب - ١

"  DISCIPLE" مTTTن تلميTTTذ " التلمTTTذة " و "  التTTTدريب " فيھTTTا معنــــــــTTTـى 

بTل يؤكTد علنيTة عTدم الطاعTة .  وواضح انه B يقصد حالة فردية فى مشكلة خاصة 
  ) . ١٤:  ٣تسالونيكى  ٢( ورفض التعليم 

  :لقد حصلت ھذه ا+قلية على   :طبيعة التأديب   - ٢
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لكTTنھم لTTم يقTTدروه، ولTTم )  ١٤:  ٥تسTTالونيكى  ١( إنTTذار فTTى الرسTTالة ا+ولTTى   -أ  
  .               يأخذوه بجدية 

  .)  ٦:  ٣تسالونيكى  ٢( الكنيسة مثل ھؤBء " تتجنب " ھنا يجب أن  -ب 

"  نبھTTوا ا|خTTرين بشTTأنه " خطTTوة أخTTرى إذا لTTم يرجTTع عTTن إتجاھTTه الTTرافض  -ج 

  .كعقاب علنى من ناحية، ولكى B يخدع آخرين من ناحية أخرى 

يقTTول   ١١ - ٩:  ٥كورنثTTوس  ١فTTى    "B تخTTالطوه لكTTى يخجTTل "  -د 

ولTيس .  كتبت إليكم فى الرسTالة أن B تخTاطوا الزنTاة " الرسول
ھTTTذا العTTTالم أو الطمTTTاعين أو الخTTTاطفين أو عبTTTدة مطلقTTTاً زنTTTاة 

وأمTTTا ا|ن .  ا+وثTTTان وإB فيلTTTزمكم أن تخرجTTTـوا مTTTن العالـTTTـم 
فكتبTTت إلTTيكم إن كTTان أحTTد مTTدعو أخTTا زانيTTا أو طماعTTا أو عابTTد 
وثTTن أو شTTتاما أو سTTكيرا أو خاطفTTا أن B تخTTالطوا وB تؤاكلTTوا 

              . "مثــــل ھذا
قد يقصد الرسول أنه إستنفذ كل الطـTـرق " ى شركة حميمة معه B تكونوا ف" أى  

تسTالونيكى  ٢( وB يوجـــد شئ آخــر يفعلــه معــه، لذلـــك B تخالطوه لكTى يخجTل 
١٥:  ٣  . (  

  

يؤكTد الرسTول أنTه بالرغــــــTـم مTن حـــTـق القيـــTـادات   :مسئولية التأديTب - ٣
، وفTى إتخTاذ المبTادرة فTى التأديTب، ) ١٢:  ٥تسTالونيكى  ١( المسئولة فى اgنذار 

  .لكن Bبد للكنيسة ككل أن تعرف وتشارك فى القرار وفى التنفيذ  

  

 ٢(  "B تحسبـTTـوه كعTTدو بTTل إنTTذروه كTTأخ "  : روح التأديTTب -٤
.  أى بعيدا عن روح اgنتقام أو العداوة، بTل فTى روح ا+سTرة )  ١٥:  ٣تسالونيكى 

ن بل فى جو  تربوى عائلى ينظم الع0قات ويحمـTـى العمـTـل ب0 مرارة أو عدم غفرا
 ١٢:  ٥تسTالونيكى  ١( ،  وفـــى ذات الوقــت اgستمـــــرار فى اgنذار واgنتظـار 

ثم نسألكم أيھا اgخTوة أن تعرفTوا الTذين "  ) ١٧:  ١٨و متى  ١٤ -
يتعبون بيTنكم ويTدبرونكم فTى الTرب وينTذرونكم وأن تعتبTروھم 

.  سالموا بعضكم بعضا .  دا فى المحبة من اجل عملھم كثيرا ج

شTجعوا .  ونطلب إليكم أيھTا اgخTوة أنTذروا  الTذين ب0T ترتيTب 
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،  "أسTTTندوا الضTTTعفاء تTTTأنوا علTTTى الجميTTTع . صTTTغار النفTTTوس 
وإن لTTم يسمــTTـع مTTن .  وإن لTTم يسمـTTـع مTTنھم فقTTل للكنيسTTة "

  ".الكنيســة فليكن عندك  كالوثنى والعشار 

  
 ٢" ( لكTTى يخجTTل " إيجابـTTـى وبنـTTـاء، B التحطTTيم بTTل    :ھTTدف التأديTTب - ٥

أيھTTTا اgخTTTوة إن إنسTTTبق "  أى أن يرجTTTع ويتTTTوب)  ١٤:  ٣تسTTTالونيكى 
إنسان فأخذ فى زلTة مTا فأصTلحوا أنTتم الروحانييــTـن مثTل ھTذا 

( " بTروح الوداعTة نTاظرا إلTى نفسTTك لTئ0 تجــTـرب أنTت أيضTTا 

خطTأ إليTك  أخTوك  فإذھTب وعاتبTه بينTك وإن أ"  ،) ١:  ٦غ0طية 
:  ١٨متTى ( "  إن سمع منك  فقد ربحت أخTاك.  وبينه وحدكمــا 

١٥ ( .  
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   الخاتمة
  ) ١٨ - ١٦:  ٣تسالونيكى  ٢( 

  
الTرب . ورب الس0م نفسه يعطيكم الس0م دائماً من كTل وجTه" 

الس0Tم بيTدى أنTا بTولس الTذى ھTو ع0مTة فTى كTل . مع جميعكم
. نعمTة ربنTا يسTوع المسTيح مTع  جمTيكم. أنا أكتبھكذا . رسالة

  ".آمين 

  
أحTTس الرسTTول با+خطTTار المحيطTTة بالكنيسTTة مTTن ّجTTراء ا+قليTTة العاطلTTة المقاومTTة 
لتعليمه، نادى بالتأديب، لكنه يتمنى لو رجع ھTؤBء وتTابوا واطاعـــTـوا دون حاجTة  

  :للكنيسة   ــةبركـــة مثلثـ لذلك يطلـــــــــب فى الختام. إلى أى إجراء

  

ورب الس0Tم نفسTه يعطTيكم "   :)١٦:  ٣تسالونيكى  ٢(الس0م   -١
 فTى" أو " فى كل حTين وفTى كTل حTال " أى   "الس0م دائماً من كل وجه 

" ( أميTTر الس0TTم " ورب الس0TTم ھTTو الTTرب يسTTوع " . كTTل حTTين وفTTى كTTل مكTTان 

.. حTTداً الTTذى جعTTل ا+ثنTTين وا.. ھTTو س0TTمنا " ).  ٧, ٦:  ٩إشTTعياء 

وس0Tم هللا فTى ).  ٢٠:  ١، كولوسى ١٥و  ١٤:  ٢أفسس (  "صانعاً س0ماً 
  .القلب، ھو الذى يعالج مشك0ت الكنيسة

  

يقTTTTول الرسTTTTول " الحضTTTTور " أو  : ) ١٦:  ٣تسTTTTالونيكى  ٢(   المعيTTTTَّة -٢

وھTذا ھTو أمتيازنTا . أى فTى وسTط شTعبه، كTل شTعبه ،"الرب مTع جمTيعكم "

Tده حTذى يؤكTر الTى ا+كبTرب وموسTكَ " وار الTيُر فأريحTى يسTال وجھTفق .

فإنTه بمTTاذا . فقTال لTه إن لTم يسTر وجھTك ف0TT تُصTعدنا مTن ھھنTا
ألTيس بمسTيرك . يعلم انى وجTدت نعمTة فTى عينيTك أنTا وشTعبك

. فنمتاز أنTا وشTعبك عTن جميTع الTذين علTى وجTه ا+رض. معنا
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. فقTTال الTTرب لموسTTى ھTTذا ا+مTTر أيضTTاً الTTذى تكلمTTت عنTTه أفعلTTه

 ١٤:  ٣٣خTروج (  ".نك وجدت نعمة فى عينى وعرفتك باسمك +

- ١٧ (  

  

 ٢٨:  ٥تسالونيكى  ١( نجدھــــــا فى   :) ١٨:   ٣تسالونيكى  ٢(النعمة   -٣

والسـTTTTTTTـ0م " " مTTTTTTTع جميــــــTTTTTTTـكم " ،   وھنTTTTTTTا أضـــــــــTTTTTTTـاف ) 
 ١(ة ا+ولــــــــTـى نجدھمـــــا فـــــى خاتمـــــــة الرسالــــTـ "والنعمــــــــــــة 

 ٢و ١:  ١تسTTالونيكى  ١(، وفTTى مقدمTTة الرسTTالتين ، ) ٢٨، ٢٣:   ٥تسTTالونيكى 
ف0TTT س0TTTم بTTTدون نعمTTTة ، والنعمTTTة ھTTTى   ضTTTمان وع0مTTTة ).  ٢: ١تسTTTالونيكى 

 ٢الخــTTـ0ص الــTTـذى ينــTTـادى بTTه الرســTTـول فـTTـى إنجيليــTTـه، لذلTTـك يقTTول  فTTى  

بيدى أنا بولس الTذى ھTو ع0مTة فTى الس0م "   ١٧:  ٣تسالونيكى 
ھTذه التحيTة أخطھTا " فTى ترجمTة حديثTة     ".ھكذا أنTا أكتTب . كل رسالة

  ".بولـــس :  بيدى فھكذا أنا أكتب توقيعى ع0مة فى كل رسائلى 

  

ولكTن، . الس0Tم ، المعيTة، النعمTة:  ونحن  نطلب للكنيسة المعاصرة  نفTس الطلبTة 
كTة ؟ باBرتبTاط والطاعTة للكلمTة، شTعب الTرب وكلمTة كيف تستمد الكنيسة ھTذه البر

  ھل الكنيسة فوق الكلمة أم تحت الكلمة؟: والسؤال. الرب معاً 

  

ونحن نرى التاريخ يتحرك إلى غايته التى رسمھا له هللا ... فى النھاية 
، ونحن نواجه تحTرك ضTد المسTيح، وأنتظTار ثTورة تمTرده قبTل مجTىء 

  ..السيد 
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  :القلب ھوھل موقفنا من 

  .أن تجرى كلمة الرب فى العالم

  .وأن تُطاع كلمة الرب فى الكنيسة

ھنا نتمتَّع، رغTم كTل شTئ يحTدث أو سTيحدث، 
  ..بس0مه ومعيَّته ونعمته 

.آمين   



 لو عندك كتاب، أرفعه
 لو حمتاج كتاب، أطلبه


