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 سلسلة الكتابات التفسيرية

:  3  بط2أشار بطرس الرسول إلى بعض كتابات بولس الرسول بأن فيها "أشياء عسرة الفهم"   

 وربما كانت رسالتي تسالونيكي األولي والثانية من أهم ما أشار إليه بطرس الرسول.   16

لرسالة تسالونيكي الثانية بعد أن قدمنا تفسيرا لرسالة   اولذلك فيسرنا أن نضع بين أيديكم تفسير   

 لكلمة المقدسة. لتسالونيكي األولي لنقدم للقارئ المفهوم اإلنجيلي السليم 

كما يسرنا أن نقدم لكم مع هذا الكتاب ترجمة دقيقة لرسالتي تسالونيكي األولي والثانية فيها   

 تجدوا ما يعاونكم على فهم أكمل للرسالتين.  نأإيضاح وتنقيح للترجمة التي بين أيدينا. نرجو 

دائم    تقدم كل كتاباتها بسعر رمزي ليسهل والرابطة اإلنجيلية في الشرق األوسط تهتم  بأن  ا 

 اقتنائها على الجميع.  

وإننا نصلي ليجعل الرب هذه السلسلة بركة كبيرة لكثيرين لمجد هللا ولخير الكنيسة ونموها   

 يح لكلمة هللا المكتوبة.  ح صوتعمقها في الفهم ال

 )ميرف( الرابطة اإلنجيلية في الشرق األوسط  

 

  



4 
 

 محتويات الكتاب

 

 6 (. 4 –  1: 1تس 2متأصلين في اإليمان والمحبة ) -1

 8 (.8 –   5: 1تس 2يوم المجازاة ) -2

 10 (. 12 –  9: 1تس 2الهالك األبدي ) -3

 12 (. 5 –  1: 2تس  2النبوة المضللة واألنبياء المضللون )  -4

 14 (. 7 –  6:  2س  ت2خطية ) إنسان ال -5

 17 (. 12  – 8:  2تس  2يستعلن ويباد ) –اإلثم   -6

 19 (. 17  – 13:  2تس  2أمان شعب هللا ) -7

 21 (.5  – 1:  3تس  2ثقة بولس )  -8

 23 (. 10 – 6: 3تس 2الشغل أو المتاعب ) -9

 25 (. 15 –  11:  3تس 2 ذي سلطان ) كلمة راع   -10

 27 (. 18  – 16: 3تس 2يسوع المسيح ربنا ) -11

 30 نيسة تسالونيكي. الرسالة األولى إلى ك -

 40 الرسالة الثانية إلى كنيسة تسالونيكي.  -

 

 

  



5 
 

 رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي 

 مقدمة:  

الكتاب المقدس، تناسب بصفة خاصة الوعاظ  توجد حاجة في العالم الثالث إلى سلسلة من تفاسير   

المفر بتجنب  واضحة،  نقاط  في  يقدموا رسالتهم  أن  يريدون  الصعبةالذين  اللغوية  والتركيبات    ،دات 

واإليضاحات البعيدة عن بيئتهم. وقد جاءت هذه السلسلة لكي تمأل هذه الحاجة. ومع  ،  النحوية المعقدة

كذلك الناطقين باللغة    قشك في أن بساطة هذه السلسلة ستشوا جمهور دولي، فال أأنها قصد بها أساس  

 ا بهذا الغرض لرسائل العهد الجديد.  نوعه يقدم تفسير   وهذا الكتاب هو األول من اإلنجليزية أصال  

ولكن قد تفيد من   ية،وأساس هذه التفاسير هو النصوص األصلية في اللغتين العبرية واليونان 

وستكون التفاسير مفهومة سواء استخدمت هذه الترجمة أو تلك أو ترجمة .  ىالترجمات الشهيرة األخر

 .قد وضعتها بنفسي

 من  ن أن يقدموا عمال  ي دقيقة، مما وجد المفسرون أنفسهم ملزمغل في تفاصيل  ولم نقصد التو  

هذا النوع كأساس أولي لتفسيرهم. ألننا نري أن التفسير الجيد أشبه بتقديم وجبة شهية وليس استعراض 

أواني الطبخ؛ ذلك أن نقدم "وجبة روحية شهية" وليس استعراض أواني القواميس والتفاسير المتنازع  

ات بتفاصيل فسيكون في  ها. سنناقش هذه اآلراء في أضيق نطاق. كذلك لن نناقش أمور علم المقدمعلي

 الفصل األول شيء من مواد المقدمات، وكذلك في التذييل مزيد منه. 

 تون إييكل أ. ام
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– 1  – 

 متأصلين في اإليمان والمحبة 

 ( 4 –  1: 1تس 2)

ومن   .الكنيسة في تسالونيكي: فهكذا يبين اسمهاهذه هي الرسالة الثانية، أرسلها الرسول إلى   

أه  ى الرسالة األول التسالونإلى  بأن  يأتينا االنطباع  الخالص حديث  يي ك يل تسالونيكي،  نالوا  قد  ا؛ وأما  ن 

:  2تس  2  ا بأنهم تقدموا إلى مراحل مختلفة من التطورات. وفيالرسالة الثانية إليهم، فتعطينا انطباع  

 بقليل.   ىبعد األولهذا فيحتمل أن تكون الرسالة الثانية مكتوبة إليهم  لة سابقة، ولشارة إلى رساإ، ترد  15

ورنثوس، وكذلك كان سيال وتيموثاوس كالهما كحتى كتابة هذه الرسالة كان بولس ال زال في   

فهم    يءال زاال معه، وكان اإلنجيل قد انتشر إلى أبعد من تسالونيكي، واالضطهاد قد ازداد سوؤه وأس

:  2تس  2صلت إلى تسالونيكي ) ن مجيء المسيح ثانية، وساءت األحوال بسبب رسالة زائفة وتعليم ع ال

واستمرت المشاكل من قبل السالكين "بال ترتيب". ولهذا يكتب إليهم بولس لكي يقدم لهم التعليم  (.  2

 اإليجابي المطلوب لكل قطاع من مجتمعهم.  

 ( 1:  1: لدينا هنا وصف للكنيسة )أولً  - 1

وسلوانس وتيموثاوس إلى  ا بأنه الكاتب، يدعمه مساعداه إذ يقول: "بولس  لن الرسول صريح  عي 

 ىوبذا يعيد ما قاله )في الرسالة األول (  1:  1ن، في هللا أبينا والرب يسوع المسيح )يكيي كنيسة التسالون

ماعة من الناس  في هللا"، أي أنه يصف الكنيسة بأنها ج"إلى أهل تسالونيكي( وهو إنه يدعوهم كنيسة  

ة  ايسوع المسيح". إذ أن شعب هللا "فيه" أي أنهم متحدون به. منه يستمدون الحي  ي"في" هللا اآلب، "وف

والقوة، وهو يقودهم ويعتني بهم. حيث أن تسالونيكي موضع صعب بالنسبة للمسيحيين، ولكنهم ليسوا  

 وع. في تسالونيكي فقط، بل هم في هللا، في يس

 (  2: 1اجاتهم )يتثم لدينا وصف لح - 2

: 1فتتاحية لتحيتهم "نعمة لكم وسالم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح" ) وذلك في كلماته اال 

فحاجتهم هي إلى نعمة هللا وسالمه آتيين بهذا الترتيب، ألن إنعام هللا علينا يؤدي إلى سالمه في (  2

 حياتنا.  

 باهلل،  ه، إذ يشكر من أجل نمو إيمانهمرسالتا في  يعبر عن شكره هلل مبكرً كذلك )وكما في رسائله(   -3

:  1تس  1فقد الحظ ذلك النمو وهو يشكر من أجله. ذلك أنه في رسالته األولي إليهم يذكر إيمانهم )

ينبغي لنا أن نشكر هللا كل حين من جهتكم أيها األخوة، كما يحق،  "أما هنا فهو يعلق على نموه:  (  3

النبات، واألشجار،    –  (. إن النمو ظاهرة في كل شيء حي"أ"   3:  1)   ..."األن إيمانكم ينمو كثير  

المسيحية، فهو يعلم    ي الحياةراعي حديثي اإليمان إنهم ينمون ف  ى والحيوانات واألطفال. وعندما ير

 ا؛ ألنهم نالوا حياة من هللا.  أنهم مخلصون حق  
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متزا  بقوة  والضيقات  التجارب  استطاع مجابهة  نموه متى  اإليمان  وتناقص حال ويداوم  يدة، 

ا من المقاومات؛ ولكن بولس  ون كثير  يكي ثر فأكثر. ولقد واجه التسالون كوالتمسك بالسالم والهدوء أالفزع  

 أن إيمانهم يزداد قوة في وسط المقاومات التي تثار ضدهم.   ىا فيهم، وهو يركان واثق  

ا  لدين  حل حياتنا ال تكونففي مرحلة من مرا  –  وينمو اإليمان كلما استطعنا قبول تحديات أعظم 

أشياء أشبه بما عمله أناس هللا العظام قبلنا، والتي نراها   –  القدرة الكافية لعمل أشياء عظيمة من أجل هللا

ا نتمكن من فعل أشياء  ا من أجل هللا فنكتشف أن هللا معنا! وأخير  أعظم من أن نعملها. ثم نبدأ نعمل شيئ  

نتيجة اختبارنا لقوة هللا وصالحه. فهكذا يتمكن . فينمو إيماننا  قبال    أعظم من أجل هللا، أعظم مما فعلنا

حياتهم الروحية،    الذين يعرفون هللا من فعل أشياء عظيمة من أجل هللا، أشياء أعظم مما فعلوا في بداية

 ويتمكنون من مجابهة تجارب أعظم ويدوم إيمانهم بالرغم من توانيهم وضعفهم. 

؟ ألنا رؤية  ىعلى مواجهة الضيقات العظم  نمو إيمانك؟ أنحن قادرو هل ينمو إيماني؟ هل ين 

لكي نعيش حياة التقوى باإليمان بقوة روح    ى؟ ألنا تصميم أقو أعظم من أجل ملكوت هللا مما كان لنا قبال  

 هللا القدوس؟ هل تنمو رؤيتي لما يمكنني أن أعمل من أجل هللا؟ 

؛ فالحياة المسيحية تبدأ باإليمان  ضهم لبعضويشكر بولس الرسول من أجل نمو محبتهم بع 

محبة    ألن...  ..."ينبغي لنا أن نشكر هللا كل حين من جهتكم وتصل إلى المحبة. في هذا يقول بولس:  

( تبدأ كل موارد الحياة اإليمانية باإليمان فهو نقطة  3: 1)ا بعضكم لبعض تزداد"  كل واحد منكم جميعً 

المحبة. وما يدعو الرسول للشكر هو أن في هذا العالم الفاسد  تج هو  االنطالق إلى كل بركة؛ ولكن النا

في    –ا  وأحيان    –  بالعداوة في كل ما حولنا، في العائالت، وفي العشائر، وفي القبائل،  يءالساقط المل

بولس من ينمو في المحبة، فيشكر؛    ى؛ ففي وسط عالم الكراهية هذا يرةالكنائس؛ حيث كثرة من البغض

قط هي التي تقدر أن تفعل هذا، واإليمان بربنا يسوع المسيح يقدر أن ينتج محبة في مثل هللا فألن نعمة  

ا، وهكذا ا رائع  هذا أمر    ىمحبة المؤمنين في تسالونيكي تعظم وتعظم، فير  ىهذا العالم. وها بولس ير

 . ا نامين في المحبةيجب أن نراه، بل ويجب أن يكون هدفنا األعظم وهو أن نكون أناس  

ا أقوياء. يصنع اإليمان والمحبة منا أناس    ا من أجل صبرهم في الضيقات.ان بولس شاكرً وك 

 يشجع بهم  كيف صار هؤالء التسالونيكيون أقوياء في يسوع، وجعلهم مثاال    ىوقد أمكن لبولس أن ير 

بكم في كنائس هللا من أجل صبركم وإيمانكم فيى كنائس أخر نفتخر  أنفسنا  أننا نحن  جميع   : "حتى 

( من له اإليمان والمحبة الناميان، فهما يجعالن له قوة 4تحتملونها" )ع   ي اضطهاداتكم والضيقات الت

ا، وتبتهج أرواحهم. ولقد كان التسالونيكيون صابرين  ويسر به هللا. وبذا تتضامن المجموعة مع  ،  عظيمة

 ة. في التجارب بثبات ألنهم كانوا متأصلين في اإليمان والمحب
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– 2  – 

 يوم المجازاة 

 (8 –  5: 1 تسالونيكي2)

وبعد شكره من أجل إيمان التسالونيكيين  (  2  –  1:  1بعدما قدم بولس الرسول نفسه وقراءه ) 

، وهو موضوع مجيء المسيح  ى( يأتي إلى موضوعه األول مرة أخر4  – 3:  1ومحبتهم ومثابرتهم )

 ثانية.  

ا  ا يأتي يسوع ثانية، فذلك سيكون يوم  نمحي هي أنه    12  –  5ع  أن الفكرة الرئيسية في  ىوسنر  

 بحسب طريقة معاملته لشعب هللا.  ،ا أو مكافأةفيه تصفية كل المظالم، وسينال كل واحد من هللا عقاب  

دينونة    اإليمان؛  عن  وليس  لألعمال  دينونة  ستكون  وعن  حينئذ  فعلنا،  لمعاملة عما  طريقتنا 

ا. ا أم شر   عن أسلوب حياته، وعما فعل من أعمال خير  هللا  اآلخرين وسيعطي كل إنسان في العالم حساب  

ومع أنه ال داعي ألن يخشى المؤمنون من أن يلقوا في جهنم األبدية، فحتى بولس الرسول نفسه يتحدث 

 بسبب جدية دينونة األعمال. (  11: 5كو 2)" عن "مخافة الرب 

كما    "نيكي الذين "يضايقونهملوساوواضح أن معاناة التسالونيكيين كانت عظيمة؛ فقد كان في ت 

وستفوق تصور أي إنسان من حيث    ،(، ولهذا يأتي قول بولس بأن العدالة آتية6:  1هو واضح من )

 تمامها وعدالتها.  

نه على قضاء هللا العادل أنكم أشار بولس إلى الصبر العظيم الذي أبداه المؤمنون، فيعتبره "بي    

ت ألجله  الذي  هللا  لملكوت  أيض  لمتأمؤهلون  ) ون  أجر5:  1ا"  فقد  عادال    ى(  قضاء  يختص  هللا  فيما   

 .بالتجارب والضيقات 

 قصد هللا أن يتم تطور ملكوته عن طريق اآللم والضيقات:  - 1

 ا أعمق لبركات ملكوته بإدخال حياتنا في الضيق. ذلك أنه من برنامجه إعطائه لنا اختبار   

لكوت النهائي بعد ت هللا" في هذا العدد هو الما أن المقصود بالتعبير "ملكوويظن البعض غالب   

 من تعليم بولس وكذلك من تعليم العهد الجديد، ا أصيال  ي أشك في ذلك. إذ أنه جزء  ن مجيء يسوع. ولكن

ن وفي هذه الحياة. فهو ملكوت بر وسالم وفرح في الروح القدس،  هو أننا نرث بركات الملكوت اآل

واآلن! أي أننا  (  22:  13  نظر أعات عن طريق ضيقات كثيرة )واآلن! وهذا يعني أننا نرث الملكو

 باحتمال الضيقات في هذه الحياة ألننا نعلم أنه بها يصير تأهيل هللا لنا في حياتنا.  رنس

أنه يعدل  ( فهذا يجري شيئ  41:  5  اسمه" )أع  وحين نحتمل الضيقات "من أجل  ا فينا، وهو 

رياءنا، ويركز اختبارنا للروح )كما يقول بطرس الرسول في شخصياتنا ويقوي احتمالنا، ويزيل عنا كب

 ( ونحسب مستحقين للمجازاة، مجازاة اختبار أعمق لملكوت هللا في حياتنا. 14:  4بط  1

 لنهاية:  قصد هللا أن ينتقم لضيقات شعبه في ا - 2
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،  ا سيعاقب معذبيهم كعون لهم في ملكوته، ولكنه أيض    ضيقاتهمنعم إنه من قصده أن يستخدم   

  وهذا هو العدل.

( نعم سيجري العدل في  6:  1)  ا...""إذ هو عادل عند هللا أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقً  

دون جزاء ما فعلوا باآلخرين. وهذا هو التعليم الذي يعم كل الكتاب المقدس هالنهاية، وسينال المضط

عد حين ولكن البد أن يأخذ العدل  العقاب الذي تستحقه أعماله، وربما ب   رء مإأن ينال في النهاية كل  

 ه.مجرا

الملكوت   النهاية، وليس فقط في ما يختبرونه في  فيثاب شعب هللا في  الوجهة األخرى  ومن 

"... وإياكم الذين تتضايقون اآلن، بل بما هو أعظم بكثير ويعبر الرسول عن هذا في مواصلة حديثه: 

مع   السماء  من  يسوع  الرب  استعالن  عند  معنا،  قوته"راحة  "دخول (  7:  1)   مالئكة  أن  صحيح 

ة" فكرة مألوفة في الرسالة إلى العبرانيين، ولكن "دخول الراحة" في العبرانيين هو اختبار في  الراح

هذه الحياة؛ إذ هو ما يحدث عندما يتمم هللا عهده بأن يباركنا وفي الواقع فإن فكرة نوال الراحة تأتي في 

  يسوع. )ب( وفي مت ى راحة نجدها عندما نبدأ مجيئنا إلى  ر إليشي  28:  11  ثالث طرق: )أ( في مت 

وفي الرسالة إلى العبرانيين يشير إلى دخول الراحة بحمل نير يسوع والمثابرة في اإليمان.    29:  11

فيشير إلى راحة أبدية. بعكس جهنم التي هي اختبار انعدام   13:  14  ، وفي رؤيا7:  1نس  2  أما في  ()ج

ا  ء يسوع فكل المؤمنين يختبرون نهائي  (. أي أنه يمكن القول بأنه عندما يجي11:  14  نظر رؤاالراحة )

 "دخول الراحة".  

ا نقمة للذين ال يعرفون تصف عقاب الهالكين: "في نار لهيب معطي    ىثم يضيف بولس جملة أخر 

، وهي ذات النار  ما النار فهي نار قداسة هللا( أ8:  1" )هللا، والذين ال يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح

من االقتراب وأمره أن يخلع حذاءه ألن األرض    ى المتوقدة، حيث حذر هللا موس  لت في العليقةالتي اشتع

ذهبوا عني... إلى  افيها غير المخلصين في النهاية "  ى ذات النار التي سيلق  ( وهي5:  3)خر    مقدسة

 (.  41:  25 النار األبدية..." )مت 

اإلنجيل، ويترك لهذا الطريق ويطيعون    يد وهو للذين يعرفون هللاويقول بولس بوجود ملجأ وح 

ا متاحة للجميع، ا. فإن "الذين يعرفون هللا" ليسوا جماعة مغلقة، ألن فرصة تقديم يسوع مخلص  مفتوح  

 سيح.ومضطهدو التسالونيكيين بإمكانهم أن يكونوا رفقاء التسالونيكيين في اإليمان بالم
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 الهالك األبدي 

 (12 –  9: 1 تس2)

يوضح    "الذين  هنا  يسوع:  مجيء  وقت  في  بالمضطهدين  يحل  القضاء  بأن  فكرته  الرسول 

 (.  9:  1سيعاقبون بهالك أبدي )بانفصالهم( من وجه الرب )وبانفصالهم( من مجد قوته..." )

 درجات ومراحل دينونة هللا:  - 1

 لقاء المرء إلى جهنم، بل هيليست الدينونة هي حكم إعدام بموت وال هي مجرد حدث ينتهي بإ 

 تتابع أحداث، وواضح أن بدينونة هللا عدة مراحل. 

يؤدي"  "سوف    ،ساعة  24  وفي وقت معين في يوم الدينونة الذي يجب أن ال نفكر فيه كأنه 

 ا عما فعلوه. وغير معروف ما الذي يحدث هنا ولكنه سيأخذ وقته.  حساب   الخطاة

فعند   الرؤيا،  سفر  في  جاء  ]المضط  وحسبما  "يعذب  سوف  معين  أمام وقت  بنار...  هدون[ 

( على أن الخاطئ لن يبقي في "محضر الخروف" لألبد؛ بل ستأتي مرحلة  10:  14  الخروف" )رؤ

 من العقاب هي "الهالك األبدي" من وجه الرب.  ىأخر

نادرة   كلمة  هي  بل  اإلبادة  عن  المستعملة  المعتادة  الكلمة  هي  ليست  هنا  "هالك"  وكلمة 

تس  1؛  5:  5كو  1)  والتي ال ترد إال أربع مرات في العهد الجديد كله  ]وسرُ ث  ي أول[  ستعمال: هي كلمةاال

مختلفة. وقد وردت حوالي عشرين مرة في العهد   وقد استعملت بمعان  (  9:  6تي  1؛  9:  1تس  2؛  3:  5

؛  6:  13مك  2؛  13:  18الحكمة  فا، حيث قصد بها: الموت الجسدي )يرك القديم اليوناني وكذلك األبو

[(  34:  13  مل1لتخريب الذي يسبق اإلزالة )"إلبادته وخرابه عن وجه األرض" ]أو ا(  34  :6مك  3

]السبعينية[( أو    6:  9  ادة األشياء المعدنية )هوشعبأو إ(  15:  11يهوديت  أو االنهزام في المعركة )

ي بهذه المعاني أتوت  16:  14؛  14: 6؛ خر 3: 31؛ 55: 38أر أو قطر )( 13  اي ب مدينة )عوبد يتخر

سبعينية( وخاصة في زمان الحرب   32:  31أر  السبعينية( تستعمل عن تخريب المحصول )كلها في  

 (. 30: 6مك 3)

أمامنا، هو اإلشارات إلى العقاب:  Nاألمر الهام الذي يقرب إلفهامنا معن و  "...    العدد الذي 

الكوارث الزمانية  ودلت على  (.  7:  21  في أم  راء العدل" )السبعينيةإج  وايجرفهم ]األشرار[ ألنهم أب

 أو "البلية" التي تخرب بها الخطية حياة الخاطئ )أم (  3:  39  اآلتية "لعقاب األشرار بالهالك" )سيراخ

 السبعينية(.   27،  26:  1

ا يكون المقصود هو اإلفناء باعتبار أن "الموت" هو عكس "الخلود" فيصير الخراب  وأحيان   

)والكلمة   "قصد بها "الهالك التام( 8:  31إر سبعينية ) وفي الترجمة ال( 15:  1 صار ال شيء )الحكمة

(.  12:  6  مك2اليونانية هنا وتعني اإلفناء النهائي عكس الخراب الجزئي( )"ليس الخراب بل التأديب"  

ا  ال يعني عقاب  (  15:  10  مك)  ]ويعني القول "العقاب األبدي للطاغية" ]تون أيونون تو تيرانو أولثرون
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، ال عودة فيها )هذا وقد اقتبست من أسفار خارج العهد القديم ليس ألنها أسفار كتابية  ا بل مرة واحدةبدي  أ

 قانونية، ولكن لقصد الدراسة اللغوية(.  

ا مما تعنيه جهنم. فهو في النهاية اإلزاحة من وواضح أن "الهالك" هو إجراء شديد يمثل جزء   

 محضر هللا ولألبد؟ 

قوته". أما المخلصون فيتمتعون بامتياز معاينة قوة هللا المجيدة، عن مجد  نفصال  ا "اال وهو أيض   

( ولكن المضطهدين سيفصلون  43:  15  كو1ا )"يقام في مجد... يقام في قوة"  ويختبرون ذلك شخصي  

 عن ذلك االمتياز ويحرمون منه لألبد. 

 تبدأ دينونة هللا عند مجيء يسوع ثانية:  - 2

، ويتعجب منه في جميع المؤمنين  ه"متى جاء ليتمجد في قديسيكذا  يبدأ عقاب المضطهدين ه 

يسوع ستفضح خطايا المضطهدين،  عند مجيء (. 10: 1) ألن شهادتنا عندكم صدقت في ذلك اليوم"

يُ  أنه بعدما   م المضطهدون لإلدانة؛ فيبتهج شعب هللا، الواحد باآلخر؛سل  وسيستعلن بر شعب هللا. أي 

. وفوق إعجاب المؤمنين بعضهم ببعض يكون تعجب من شعب هللا ببر اآلخرويظهر إعجاب كل واحد  

 بره في شعبه.  ىالمالئكة، ويسر يسوع إذ ير

المبدأ    في  واالبتهاج  البداءة،  الرسول هي  بشهادة  اإليمان  فإن  آمنوا.  الذين  في  هذا  هو  ويتم 

 النتيجة. 

 :والحماس صالةاني حث لنا للمجيء الثيجب أن يكون في تعليم الرسول عن ال - 3

فور  ب  حولته  إذ  له،  حث  الثاني  المجيء  عن  كلماته  في  كان  أجل  التأكيد  من  الصالة  إلى  ا 

ا كل حين من جهتكم أن يؤهلكم إلهنا للدعوة..." إنه يعلم  التسالونيكيين: "األمر الذي ألجله نصلي أيض  

عليه فهو يصلي، لكي يجعل  الرفيع في اليوم األخير، وبناء  أنهم قد دعوا للخالص، ولمستوي المجد  

مستحقة للمكافأة التي يريد هللا أن يعطيهم إياها. وهذا ال يتعلق باستحقاق الخالص. وإنما يتعلق    حياتهم

ا بالحياة بأسلوب يكافئه هللا في النهاية. أي أنه يصلي لكي يؤهلهم "... ويكمل كل مسرة الصالح تمام  

ثابروا في الحياة المسيحية. يضع  يصميم أن  كون لديهم ت (. يجب أن ي11:  1مان بقوة..." )وعمل اإلي

المقاصد، وبإمكاننا أن نالحظ كي قلوبنا  قلوبنا. ف  هللا في  بمقتضى ما وضع هللا في  إيماننا عامل  أن 

 ها.  ا من هللا أن يدعم بقوته هذه الفرائض لكي تؤدي إنجازاتفيصلي بولس من أجل األمور طالب  

يسوع المسيح فيكم، وأنتم فيه، بنعمة    سوع: "لكي يتمجد اسم ربناويهدف كل هذا إلى تمجيد ي 

 إلهنا والرب يسوع المسيح". 

نحن من خالل   ادنيا تمجإن الهدف النهائي لكل شيء هو تمجيد يسوع من خاللنا، ولكن أيض   

، ن بنعمة هللاييكيفي حياة التسالون   يسوع. ذلك أن يسوع يشركنا في مجده. ويتوقع بولس أن يصير هذا

ب كانوا وثنيين، يعيشون في مدينة لم تسمع قط عن يسوع، ألنه يؤالء المؤمنين الذين منذ وقت قرفي ه

 . اعندما يعمل هللا فالتقدم يأتي سريع  
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 لنبوة المضللة واألنبياء المضللونا

 ( 5 –  1: 2 تس2)

أخر  الرسول مرة  بولس  الز  ىيعود  إلى  الثاني، ويشير  المجيء  فيه إلى موضوع  الذي  مان 

لنالقي يسوع  (  17:  4تس  1أو باالختطاف ) (  16  –  13:  4تس  1قيامة ) يجتمع إليه كل المؤمنين بال

األخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا    نسألكم أيهاونتحد مع كل المؤمنين. فيقول: "ثم  

  اك أناس يعلمون بصورة جازمة إلى أهل تسالونيكي، كان هن   ىرسالته األول كتب  عندما  (.  1:  2إليه..." )

ا ثانية. وفي وقت  ا، وأن كل الموجودين سيكونون أحياء فيروا يسوع آتي  أن المجيء الثاني سيكون وشيك  

بصورة  ، فقط قد جاء فعال  قد حضر كتابة رسالته الثانية إليهم، كان هناك الذين يقولون بأن يوم المسيح 

 الء(.  التي أنبأت مثل هؤ 23:  24 نظر مت اسرية. )

 يوجد خطر من التعليم الشاذ عن مجيء يسوع ثانية:   - 1

يزعم غير الراسخين والراغبون في تقديم تعاليم جديدة، أنهم يعرفون خطة هللا لنهاية العالم،  

ا لمستقبل حياتهم!! فيكتب برنامج    يبدأون، وإال أنهم يهدؤون بمرور الوقت، ويتزوجون، ويجدون عمال  

. ويقول لهم: "ال  فعال   ع الذين سمعوهم ومالوا إلى تصديق أن يسوع قد جاءالرسول لكي يهدئ من رو 

ا عن ذهنكم، وال ترتاعوا ال بروح وال بكلمة وال برسالة كأنها منا أي أن يوم المسيح  تتزعزعوا سريع  

يه  ا" في اجتماع يعلن ف نبوي  ن هذا النوع. فهذا يقدم "قوال  وقد شاعت تعاليم كثيرة م (.  2:  2قد حضر" )

ا أثناء وعظه. وآخر يأتي برسالة يدعي فيها أن الرسول ا كاذب  ا عن المجيء الثاني. وآخر يقدم تعليم  شيئ  

بولس أرسلها وهو استلمها، وفي الرسالة تعليم غريب عن نهاية العالم )واألغرب أنه في وقتنا يوجد 

ف يتشكك  كاتب من  أن  ال  ي  بولس  تسالونيكي هو  أهل  إلى  الثانية  هذه الرسالة  في  يرد  فكيف  رسول. 

 ؟!( ة وصلت إليهم منه الرسالة بأن رسالة زائف

والمفروض أن ال تشدنا أو تثيرنا نبوة بأن المجيء الثاني وشيك. فيجب أن نكون مستعدين ألن   

يشبهون من يقرأون قصة بوليسية أو يحلون  صاروا    همنتقبل بأن المجيء قد يتأخر. فالبعض في اهتمام

أو مسابقة الكلمات المتقاطعة. يوجد من يحاول أن يتنبأ عن    (Jigsaw Puzzle)  لغز صورة مجزأة

المستقبل بطريقة حل الشفرة، ويكتبون نبواتهم قبل وقت يزعمون أنها تحصل فيه. وأريد أن نتذكر بأن  

ال   ا خطأهم بعد سنين قليلة من كتاباتهم. والحقيقة أن الناسدائم  هؤالء األدعياء بخبرة في النبوة يتضح 

في أيام نابليون، وأثناء الحرب العالمية الثانية  يكتبون عن األمور ذات األهمية الحقيقية؛ مثلما حدث  

؛ وأثناء "اصطفاف  1945عندما غزت إسرائيل سيناء، وأثناء نهوض روسيا منذ سنة    1967وفي سنة  

الناس    ىذلك غلب علما صارت الكواكب إلى حد ما في صف واحد( فأتحفونا بنبواتهم. كالكواكب" )عند 

،  ىووسائل االتصال الحديثة األخر  (الخوف من االختراعات الحديثة مثل اآلالت، والمرئي )التلفزيون 

  ا خاصة منذ اخترعت شريحة السليكون، والكارت المصرفي، وأجهزة الكمبيوتر الحديثة. فقد كان دائم  

  ى نبوات، وعندئذ سيقدمون نبوات أخر هناك من قدم نبواته الغريبة. وسيشهد مرور السنين كذب تلك ال

 غيرها!  

مون بأن رسالة الكتاب ا أن يساء إلى النبوة هكذا؛ فبعض هؤالء "الخبراء بالنبوة" يعل   ليس حسن   

 ىالمقدس ذو رسالة على مد   المقدس ليست لكل تاريخ الكنيسة. والحقيقة غير ما يقولون إذ أن الكتاب 
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نبوة" بأن المكتوب هو نبوة  تاريخها. فيقول هؤالء "الخبراء بال  كل آالف السنين يقود الكنيسة في كل

عادة غير    ىوشك إتمامها. وأثبتت األيام خطأهم. فإن أحداث التاريخ الكبر  ىوعل   قاصرة على أيامنا

يرتبط بأجناس معينة من البشر ولذلك طبقوا منه   عن أن هذا األسلوب في تفسير النبوة  متوقعة، فضال  

ا بأن معظم المسيحيين  الغربية. علم    ت المتحدة األمريكية وأوربا وروسيا واألقطارالياالو  ىالكثير عل

ا في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وفي بعض أجزاء الشرق األقصى. وأسوأ من هذا، فإن هذا المدخل  حالي  

النبوة يبعدنا عن االه تفاسإلى  بالكرازة والقداسة وصليب المسيح، ويجعلنا نركز على  ر مثيرة  يتمام 

 وغربية نسبوها ألجزاء من دانيال أو الرؤيا!  

والحقيقة هي أن النبوة لم تكتب لتقدم لنا تفاصيل أحداث المستقبل. وإنما لتخبرنا عن الحقائق   

هللا لتوصيل بشارة المخلص للعالم.  الرئيسية، واالتجاهات العامة لألحداث، حتى نشترك في برنامج  

ثاني قد وانتصار اإلنجيل، وعظم المقاومة له، وتحذرنا من أن المجيء التخبرنا عن المجيء الثاني،  

 يكون فيه إمهال هللا.  

 (:  5  – 3: 2إن ظهور " إنسان الخطية " يسبق مجيء يسوع ثانية ) - 2

إن أناة هللا في تأجيل المجيء الثاني يعطي فرصة لغير المخلصين، ويعطي فسحة من الوقت  

"ل يخدعنكم أحد على  نتعلم من هذا الفصل( يسمح للشر بامتالء كأسه:  النتشار اإلنجيل؛ وكذلك )كما

المقاوم  (  3:  2)ابن الهالك    –  ، ويستعلن إنسان الخطيةطريقة ما؛ ألنه ل يأتي إن لم يأت الرتداد أولً 

: 2ا نفسه أنه إله )أنه يجلس في هيكل هللا كإله مظهرً   ىا حتا أو معبودً إلهً   ىوالمرتفع على كل ما يدع

 (.  5: 2( أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا؟" )4

 ا حقيقة فإنها أيض    –  بطريقة أو بأخرى  –  ا لمجيء يسوعأنه حسن أن نكون مستعدين دائم  ومع   

فإن ا الفكرة بأنه يأتي في أية لحظة  أن بعض األحداث الكبرى البد أن تحدث قبل مجيئه، وليس صحيح  

 أوًل".  دتي إن لم يأت الرتداذلك اليوم "ل يأ
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 إنسان الخطية 

 ( 7 –  6: 2تس 2)

في النبوات عن مستقبل الكنيسة توجد األيام الطيبة واأليام العصيبة. ومن األشياء الطيبة التي   

ا  ولكن توجد أيض    .إلى نعمة الخالص باإليمان بالمسيح  هود  يتحدثنا النبوات عنها نجاح اإلنجيل، واقتبال  

يصير قبل أن يأتي ما   ت العصيبة التي تنتظر الكنيسة إذ يقول بولس إن مجيء يسوع ثانية الوقااأل

 دعاه االرتداد وبه يشير الرسول إلى وقت فيه يكون قدر كبير من اإلعراض عن اإليمان والصالح. 

:  6  في عظته )تث   ى( وكذلك موس4  –  3:  20خر  حذر الناموس الموسوي من هذه األيام ) 

ا ما حدثت مثل أوقات "االرتداد" هذه في قصة شعب هللا فبإمكاننا أن نفكر في (. وكثير  16:  11؛  14

زابل؛ ثم كان تمرد في القرن الثاني قبل الميالد أنبأ إيالمملكة الشمالية أثناء حكم الملك آخاب والملكة  

ومة  معين يقود المقاا في هذه األحداث من التمرد الروحي يوجد إنسان  وأحيان  .  8عنه دانيال في ص 

سكندر اإل  ىإل  8  –  5:  8دا    ا هلل. فقد أنبا دانيال بقيام شخص كهذا في إسرائيل. وبال شك يشيرضد  

( وبهذا 14  –  9:  8دا  ا )األكبر، إذ إنه في زمان اإلمبراطورية اليونانية نشأ قرن صغير وعظم جد  

 هد القديم. وخس أبيفانيس الذي كان ضد المسيح في زمان العييشير إلى أنط 

سنة  وف  حوالي  الروماني  63ي  اإلمبراطور  غزا  حين  وذلك  فقد   "بومبي"  ق.م،  إسرائيل، 

 الكثيرون في ذلك الوقت إيمانهم بإله إسرائيل.  

سنة، كان هناك إمبراطور    12كذلك قبل أن يكتب بولس رسالته الثانية إلى تسالونيكي بمدة   

 . هيكل في أورشليمروماني مجنون، حاول أن يقيم تمثاله في ال

وأنبأ يسوع أنه قبل سقوط أورشليم سيكون زمان مشابه فيه تبرد محبة الكثيرين ثم تكون بعد  

 ذلك "رجسة الخراب" بتنجيس الهيكل قبل تدميره. 

ا فينبئ بقيادة الروح القدس بأنه سيكون شخص ثم يتقدم بولس إلى أبعد من هذه األحداث جميع   

، ويجب أن ىا على الفصول األخر. ونبوته ال تنطبق تمام  ل المجيء الثانيمشابه في قصة الكنيسة قب

بدال   بولس  كلمات  إلى  األخرننتبه  والنبوات  األحداث  في ضوء  قراءتها  من  بولس  ى  قول  فبحسب   .

"ل  (  "أ"   3:  2سيكون لهذه المقاومة لإلنجيل جانبان األول هو احتقار لمشيئة هللا، وتمرد ضد سلطانه )

 ".  لم يأت الرتداد أولً المسيح[ إن  يأتي ]يوم

الخطية"ثم جانب آخر:    إنسان  بولس عن شخص معين يسع  "... ويستعلن  لرفض    ى يتنبأ 

محكوم عليه بالفشل   "ابن الهالك"ا مثل يهوذا اإلسخريوطي  مشيئة هللا. إنه إنسان الخطية، وهو أيض  

 وفي النهاية تحت حكم هللا.  

( إذ أنه يريد أن تقدم له هو العبادة  "أ"  4:  2إلها )   ىعومة كل ما يد وغاية إنسان الخطية هي مقا  

ا في هيكل هللا: "يجلس في هيكل هللا كإله" وربما تشير هذه العبارة  لنفسه مقام  ب"( جاعال  "  4:  2)
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  –   16:  3كو  1؛  21:  2في التعبير عنها )انظر أف    األخيرة إلى الكنيسة كما هي عادة بولس الرسول

 (. 16  :6كو  2؛  17

واآلن يريد أن  (  5:  2 )وقد قدم بولس هذا التعليم عن إنسان الخطية عندما زار تسالونيكي قبال   

ا، وهو موضوع تأخر وكبح جماح "إنسان ا، وهو األمر الذي شغله حالي  يضيف إلى ذلك التعليم شيئ  

ضوع  ؤ عن موموضوع ضد المسيح" كما يثيرهم التنب "الخطية" وحيث أن الناس يثيرهم التنبؤ عن  

ن باتهامهم أن المسيح ال يأتي إال بعد  ييمجيء يسوع؛ فلهذا قصد الرسول أن يهدأ من روع التسالونيك

 ظهور إنسان الخطية. وكذلك يريدهم أن يعرضوا أنه في حاضرهم يوجد ما يحجز إنسان الخطية.

 حجز إنسان الخطية:  - 1

"واآلن ا كما يقول:  سان الخطية محجوز  نإفي وقت كتابة الرسول هذه الرسالة إلى الكنيسة، كان   

( ألن سر اإلثم اآلن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط  6:  2تعلمون ما يحجز حتى يستعلن في وقته )

  .(7: 2)" نالذي يحجز اآل

كلمة "سر  إال هللا. شيئ    "تعني  يعلنه  أن  يستطيع  بأنفسهم، وال  يعرفوه  أن  الناس  ا ال يستطيع 

ا، فتوجد المقاومة ليسوع مستمرة في عملها طول الزمان. ولكن عدا ذلك فالشيطان نلوبحسب إعالن هللا  

متربص ألن يزج في العالم مقاومة لإلنجيل أعظم مما سبق في أي زمان، وذلك بواسطة شخص سيقيمه  

 لكي يكون واسطة ذلك.  

الشيطان    عن فيم  خص ا،ا أو شولكن يوجد ما يحجز إنسان الخطية هذا وقد يكون ما يحجز شيئ   

من أن يقيمه. والكلمة المستعملة "يحجز" هنا تعني أوقف أو منع أو تحكم فيه إذ يوجد شيء أو شخص  

 يمنع الشيطان من إقامة العدو األكبر لإلنجيل.  

ا  من هو هذا الحاجز؟ )أ( هل هو اإلمبراطورية الرومانية أو الحكومة المدنية؟ إنني ال أجد شيئ   

أن الروح    ى)ب( قال البعض بأن الحاجز هو الروح القدس، ولكنني ال أر  .سمثل هذا في تعليم بول

القدس سيزال. )ج( أيمكن أن يكون الحاجز قوة مالئكية؟ ربما. )د( األرجح أن الحاجز هو بولس ذاته، 

وقيامه بالتبشير باإلنجيل. فهذا التعليم له ما يماثله في تعليم بولس. فقد حذر بولس من خطر حدوث 

 ى فقد أمكن له أن ير(  15:  1تي  2  نظراونعلم أن نبوته تمت )(  30:  20  نظر أعا" في أفسس )د ا"ارتد 

ولكن هذا الطور من  (  13،  5  –  1:  3  تي2اإلثم يعمل وقال إن "األشرار... سيتقدمون إلى أردأ" )

س.  لالرتداد في أفسأي أنه هو كان له تأثير مانع  (  29:  20  السوء األكبر سيكون بعد "ذهابه" )أع

التي كتبت إلى المسيحيين في    19:  2يو  1  نظراوحنا الرسول إليها مما أنقذ الموقف )وكذلك وصول ي 

 –   18:  2يو  1ويدعو الرسول يوحنا ذلك التعليم الكاذب في دائرة أفسس "ضد المسيح" )  دائرة أفسس(

27 .) 

  

  



16 
 

وأروع    ؛ نجيل" هو الكارز باإل من يحجز"فكل هذا يشير إلى أن "ما يحجز" هو اإلنجيل، وأن   

إلنسان الخطية" أن  " ازة باإلنجيل، يمكن  رمن ينطبق عليه هذا هو بولس ذاته. أي أنه عندما تبطل الك

. 1يأتي 

  

 
 Revue et deمثل وكليمان في مؤلفه فإنني وجدت من يتفق ويساندني عليه رغم أن هذا رأيي وقد عبرت عنه بطريقتي  1

Philodophie religieuses 16, 1936, pp 210 245  وكذلك منك في مؤلفهPaul and the Salvation of Mankind 
(scn, 1954) or 36 42.  هو ذاته فقط كممثل لعمل الكارز أي أن  ر عليه هو أن بولس ال يفتكر أنهيالتنب فتكر بأن ما يجبأ ومع ذلك فإنني

 ا.من يحجز إنسان الخطية هو الشخص الذي من نوع بولس وليس بولس شخصي  
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– 6  – 

 يستعلن ويباد –  اإلثم

 (12 –  8: 2تس 2)

 ستعالن إنسان الخطية: ا - 2

ن بين  وهو العصر الذي نعيش فيه اآل –  علم بولس الرسول أنه في زمان ما في وقت اإلنجيل 

الكنيسة المسيحية. ومن الفصول التي  ضد هللا في  يمسيقوم تمرد عظ – لثانيالمجيء األول والمجيء ا

ويستعمل يوحنا الرسول التعبير  (.  12  –  1:  1  تس2المسيح" ) د  تتعامل مع "إنسان الخطية" أو "ض

 سول "إنسان الخطية".  ضد المسيح، وهو ذات المقصود بما يسميه بولس الر

اآلن ممنوع،   "سر اإلثم". ويقول بولس الرسول إن  "ما يحجز حتى يستعلن في وقته"ويوجد   

الثاني، سيكون  افقبل  (  8:  2)  "حينئذ سيستعلن األثيم..."ولكن   ستعالن  استعالن يسوع في مجيئه 

 أسوأ ما يمكن للشيطان أن يفعل.  – األثيم

 إبادة إنسان الخطية:  - 3

 (. 8:  2)  بنفخة فمه، ويبطله بظهور مجيئه" 1ده يبي"... الذي الرب ويقول الرسول عنه  

وسيكون دمار إنسان الخطية فجأة وبسهولة، وذلك "بنفخة فمه" أي بكلمة مقتدرة. وكما أن   

الكنيسة تعيش بكلمة تخرج من فم يسوع، فإن نفخة من فم يسوع ستبيد إنسان الخطية وال يسمح له  

 قت طويل بين ظهوره وإبادته. بالبقاء وقت طويل، ألنه يبدو أنه ال يمضي و

 لزوم إنسان الخطية:  - 4

: يقول الرسول:  ذو قوة شيطانيةويواصل الرسول هنا حديثه لوصف إنسان الخطية بتفصيل:  

، فكذلك يكون مع  يةوكما كان مع مجيء يسوع، أعمال معجز( 9ع) .."."الذي مجيئه بعمل الشيطان

 ية.  مجيء إنسان الخطية. على أن شهرته ستكون شيطان 

يات  آبكل قوة وب": يقول الرسول عن إنسان الخطية إن مجيئه  وله قدرة على صنع المعجزات 

دل(  9:  2)   وعجائب كاذبة" تعد  العجائب والمعجزات ال  أنها كذلك تجريلهذا فعمل  إذ    ى ل صحته، 

 بواسطة إنسان الخطية!  

نهم  في الهالكين، أل  وبكل خديعة اإلثم  ..."  : ويضيف الرسولوله سلطان على غير المخلصين 

وحولها، غير المخلصين الذين خدعهم    ة وسيكون في داخل الكنيسحبة الحق حتى يخلصوا".  لم يقبلوا م

 إنسان خطية يبرز بصنع المعجزات.  

 
 يقتل )المفسر بتصرف من المترجم(. [analei]تعني الكلمة الواردة هنا  1
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أن هللا قد يجري عدله بتسليم غير المؤمنين ألفعال    ى: بمعنمجيء إنسان الخطية دينونةإن   

ألجل هذا سيرسل إليهم هللا عمل "ويحدث عندما يأتي إنسان الخطية  عدم إيمانهم. وهذا هو بالضبط ما  

 . (11:  2) الضالل حتى يصدقوا الكذب"

طرق هللا لعقاب غير المؤمن أن يتركه لعدم إيمانه، وذلك بأن يسمح إلنسان الخطية   ىحد إف 

  (. 12:  2"لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا باإلثم" )ا بالنجاح مؤقت  

 ض المالحظات عن إنسان الخطية: عب

يجب أن نقدم كلمة عن كيف يتعايش المؤمن مع نبوات مثل هذه في العهد الجديد؛ بحيث ال   

 نحاول أن نوفق بصورة قاطعة بين كل نبوات العهد الجديد بهدف عمل قائمة لتتابع األحداث.

ا؟ هل االرتداد بعد  مع    نا فتوجد نبوات عن انتصار اإلنجيل، ونبوات عن اإلثم؛ فكيف يتوافق 

نفخة قوية من فمه تحدث نهضة   المسيحي،  خالص إسرائيل؟ هل سيكون ارتداد عظيم عن اإليمان 

ثم بعد ذلك يدمر إنسان الخطية؟ أي هل يمكن أن يكون تدميره على مرحلتين؟ فهذا هو ما   –  للكنيسة

 ارتداد عظيم؟   مثقال به أهل القرن السابع عشر. أم أنه سيكون للكنيسة عصر مجيد 

حينما جاء يسوع   ر أنهلست أظن أنه قصد منا أن نعرف اإلجابة عن هذه األسئلة. فإننا نتذك 

مجيئه األول، كانت عنه نبوات عن آالم المسيح ونبوات أمجاده. ولم يعرف المؤمنون كيف يوفقون بين 

 صحيح! لاأي من المؤمنين التفسير  ىولهذا لم يكن لد  ،هذه النبوات بعضها وبعض 

ا  لهذا فالطريقة الصحيحة لنعايش النبوة الكتابية ليست هي أن نحاول أن نكتب بناء عليها كتب   

تاريخية قبل حدوث أحداثها، بل أن نحتفظ بالنبوات في أذهاننا أثناء قيامنا بعمل الرب. فنحن نتوقع  

  ]16  –  11:  4  ف أ]انتصار اإلنجيل، وخالص إسرائيل وبلوغ الكنيسة نضجها )كما هو وارد في  
ا ضد يسوع، وأن األثيم سيتاح له أن ينجح إلى حد ما، وإلى  وعد(. وكذلك نعلم أن اإلثم يعمل دائم  ك

ومفهوم ضمن   الثاني.  المجيء  النهائي سيكون عند  دماره  أن  ونعلم  إنسان  وقت قصير،  أن  هذا  ا من 

 ا إال عند مجيء يسوع. الخطية لن يخضع نهائي  

في أوربا، يحجز إنسان الخطية بكرازته القوية بكلمة  بولس في عمله يكرز  ومع هذا فقد استمر   

ا، عن  ا التي ستدمر إنسان الخطية عند مجيئه. وربما يدمر جزئي  يسوع. وستكون كلمة يسوع هي أيض  

ية لتفسير النبوة أن التفسير النهائي  طريق بقية تكرز بكلمة هللا، عن مجيء يسوع. ومن المبادئ الرئيس

 !وث الحدث ذاتههو حد 

ا ما؛ ولكنه حتى ذلك الحين، فلدينا التشجيع بأن الكنيسة ستنتصر والبر سيظفر،  وسنعرف يوم   

يعمل وسيدوم عمله، وأن   بأن سر اإلثم اآلن  التحذير  لدينا  الوقت  ذات  أننا في  ويسوع سيأتي. على 

 ا. ه نهائي  لتي تهزمه، وأن مجيء يسوع هو فقط الذي يمحوالكرازة باإلنجيل هي فقط ا
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– 7  – 

 أمان شعب هللا

 (17 – 13: 2 تس2)

مثال    الثاني.  المجيء  قبل  المختلفة  األحداث  األمم، نتوقع  نربح جميع  أن  منا  يطلب  فالكتاب   

)مت  الدهر"  انقضاء  "إلى  ذلك  نفعل  ملكوت هللا  (.  20  –  18:  28  ونستمر  ينتشر  كالخميرة  كذلك 

وقد حذر يسوع من  (  5  –  1:  3ي  ت 2نة صعبة ) ي أزموستأت(  26  –  25:  11  ويخلص إسرائيل )رو

وبعد (  5:  25  مت )   ئواعتاد العريس أن يبط(  27  –  11:  19)لو    ن ملكوت هللا يأتي في الحالأ الظن ب

 (. 19:  25 د أولئك العبيد وحاسبهم )مت يس ىزمان طور أت

  35،  8:  12؛ لو  27  –  26:  16  نظر مت انشتاق إلى مجيء يسوع ثانية )إنه أمر مؤكد أننا   

؛ 13 – 12: 4؛ 13: 1بط 1؛ 7: 5؛ يع 8: 4تي  2؛ 5 –  4: 3؛ كو 20: 3؛ في 13: 3كو 1؛ 37 –

فإن التطلع بشوق إلى  (،  25:  2؛  7:  1؛ رؤ  10،  14؛ يه  3  –  2:  3؛  28:  2يو  1؛  10  –  9:  3بط  2

  تس 1لسماء ) ن اا م مؤمن؛ وقد كان التسالونيكيون منتظرين ابن هللا آتي  مجيء يسوع ثانية، صفة مميزة لل

 (.  8  – 7: 1وكذلك كان الكورنثيون ) (  10  – 9:  1

ا. إذ يمكن أن نختبر في أي وقت، إال أنه يجب أن نتذكر أن المجيء الثاني يمكن أن نختبره توقع   

 –  ، ويبدو كأن نهاية العالم قد حلت "يوم الرب". وقد يحدث في مجريات أحداث العالم أن "يأتي" هللا

ا، وهو مجرد "لقطة" من مشاهد نهاية  توقع    ىهو المنته   ى"المنته"لتاريخ. أي أن  ومع ذلك يستمر ا

ا، قبل حدوث المجيء الثاني ذاته. نفهم أن "مجيء" يسوع يمكن أن نختبره توقع    ىالعالم. وبهذا المعن

ل  يقويوم الرب". وهي لقطات من مشهد نهاية العالم فمثال  وفي العهد القديم اعتبرت بعض األزمات "

(  6:  7  أو "جاءت النهاية" )حز  (،2:  7)حز    يال: "قد جاءت النهاية على زوايا األرض األربع"حزق

ومع ذلك يستمر التاريخ. فإن النهاية التي تكلم عنها حزقيال هي لقطة (  12:  7  "قد جاء الوقت" )حز

كان لقطة من المجيء   نفهم أن سقوط أورشليم   ىا. وبهذا المعنالنهاية قد قدمت مبكر  من النهاية. أو هي 

 بكل وضوح(.   24 لثاني )كما يذكر مت ا

الرب في مجيئه الثاني، لكن المجيء يمكن أن يختبر في أي لحظة. أننا نسهر متوقعين    ىوقد يتأن 

يأتي يسوع إلى تاريخ العالم،   مجيء يسوع لحظة فلحظة، ولو بمجرد لقطة وتوقع. وال نعرف متى

 ا مستمر.  حالي    فينتهي عالمنا، ولو أن العالم

وحاليا يوجد لنا عمل مطلوب منا أن نعمله، كما أن "إنسان الخطية" مستمر في العمل، ومنذ  

زمن. ولكن يقول بولس ليس للمؤمن أن يخاف. فمهما كانت تهديدات إنسان الخطية، فإن شعب هللا في 

 بسبب ما حدث من أجلهم أي بسبب خالصهم.  أمان، وذلك

  اختارهم: أنهم في أمان ألن هللا - 1

ال يمكن أن تفشل خطة هللا. وقد عبر عن ذلك بولس بالقول: "وأما نحن فينبغي لنا أن نشكر هللا   

كل حين ألجلكم أيها األخوة المحبوبون من الرب: "إن هللا اختاركم من البدء للخالص، لتقديس الروح  

 (. 13:  2" ) يق الحقوتصد 
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ولهذا عمل في حياتهم الروح القدس   ،ارهم للخالص رتب هللا خطة عظيمة تعمل عملها. فقد اخت 

"فأفرزهم". ألن "القداسة" في هذا العدد ال تعني النمو في الصالح، بل تشير إلى شيء يحدث عندما 

قدرنا على اإليمان بيسوع، ويجذبنا  ، وي ايبدأ هللا عمله في حياتنا لكي ينيلنا الخالص. فهو يغير طبيعتن

 . بقوة إلى ابنه

أن خالصنا جزء من الخطة اإللهية العظيمة سنشعر باألمان، وذلك ألننا سنعمل   ىنر وإن كنا  

عن خطته الحتوائنا وحفظنا. وحتى إرهاب إنسان الخطية    ىفي أمان ألننا نعلم أن هللا لم يقصد أن يتخل

 .  لن يفزعنا. إن شعب هللا في أمان

 إنهم في أمان ألنه في خطة هللا أن يأتي بهم إلى المجد:   - 2

وحيث أن عمل هللا قد بدأ فيهم فالبد أن يكمله إلى النهاية. يقول بولس عن هذا الخالص إنه  

ا (. بهذا جعل هللا لهم موقع  14:  2)"األمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا، لقتناء مجد ربنا يسوع المسيح"  

خير عندما يأتي يسوع. إن هلل ا، ومن هذا الموقع عليهم أن يخدموا هللا، لكي يكافئهم هللا في اليوم األ آمن  

يتمموا خالصهم" ألن هللا يعمل  "ن  موقع آمن أي يجب أغاية تعمل فيهم لكي يتمموها حال كونهم ذوي  

 (.  13 –  12: 2في  نظر افيهم لكي يريدوا ولكي يعملوا من أجل إتمام قصده )

 ولهذا فتوجد أشياء معينة يجب أن يفعلوها:  

ا ثبتوا إذ  األمان، فعليهم أن يتصرفوا على هذا األساس: "ف قد أعطاهم افإذا كان هللا  يجب أن يثبتوا: (أ)

 أيها األخوة...".  

"وتمسكوا بالتعاليم التي فإلى جانب الثبات يقول لهم الرسول    يجب أن تمسكوا بكلمة هللا:  (ب )

أي يجب أن يتمسكوا برسالة اإلنجيل في  (.  15:  2)تعلمتموها، سواء كان بالكالم أم برسالتنا"  

وقد   ختبرون القوة، ويعيشون الحياة التي تحق إلنجيل يسوع.كل جوانبها، وبذا يؤمنون بالتعليم، وي

بها واآلن    ىا، وأرسل إليهم رسالة موح جاءت إليهم الرسالة في عدة صور: فقد قدم لهم التعليم شفاه  

 بها يكتبها إليهم لكي يدرسوها ويتمسكوا بها.   ىها رسالة ثانية موح 

ي  ( ج) يختم الرسول هذا الجزء من الرسالة   ه يداوم أمانته في الصالة من أجلهم:عرفوا أنيجب أن 

بالصالة من أجلهم ويكتب لهم بهذا: "وربنا نفسه، يسوع المسيح، وهللا أبونا، الذي أحبنا وأعطانا  

قبل،  يبدأ بولس صالته بالنظر إلى ما عمله هللا من  (.  16:  2بالنعمة..." )   اا ورجاء صالح  عزاء أبدي  

(.  17:  2." )..يعزي قلوبكم ويثبتكم في كل كالم وعمل صالح"...  ا الطلبة الفعلية:  ثم يواصل ذاكر  

الكيفية التي بها يصلي الرسول ألجلهم، ألننا نحتاج إلى يقين ثابت، وإلى قلوب جسورة،   يهذه ه

 نصلي. وإلى قدرة على العمل والكالم، وفي صلوات بولس إرشادات جيدة، عن كيف يجب أن 

-  
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– 8  – 

 ثقة بولس 

 ( 5 –  1: 3تس 2)

 ثقة بولس في الصالة:  - 1

؛  10:  3؛  3  –  2:  1تس  1  نظراا من اإلشارات إلى الصالة في هاتين الرسالتين )قد رأينا كثير   

وهذا يبين  (  25:  5تس  1 عن ذلك يطلب الصالة ألجله )وفضال  (  25،  24  –  23،  17:  5؛  13  –  9:  3

، وذلك من  "ول فقط "أنني أصلي ألجلكملصالة. وكنا نظن أن بولس يقبوضوح ثقة بولس في قوة ا 

 ا ألجله:  العهد بالمسيحية. ولكنه يريد أن يصلوا هم أيض   و حيث أن التسالونيكيين حديث 

 ألجلنا...":  ا أيها األخوة صلواأخيرً "

بولس    ثقتنا بأن الصالة ستجاب. وواضح أن  ىا على مد إن استمرارنا في الصالة يعتمد كثير   

وكذلك علم أن من اهتدوا عن طريقه يمكن أن يضعفوا إن لم يصلوا،   .ةشعر بحاجته هو ذاته إلى الصال

 ا سيضعف إن لم يصل الناس من أجله. بل أنه هو شخصي  

  كلمة   ىتجر  ي"لكوقد أراد الصالة بصفة خاصة من أجل اآلخرين: فقد أرادهم أن يصلوا   

لم يرد بولس منهم أن يصلوا من أجل مال، أو راحة أو حياة  (.  1:  3)  ا"الرب وتتمجد، كما عندكم أيضً 

ناعمة. فقد كان اهتمامه الفائق هو من أجل رسالة اإلنجيل. كذلك أراد الصالة لكي ينقذ من األشرار، 

  "ن اإليمان ليس للجميعاء األشرار، ألي"ولكي ننقذ من الناس األردكما ثابر في عمله؛ ولذلك يقول: 

ا، وهؤالء  يبولس: اليهود الذين لم يؤمنوا بأن يسوع هو المس  ت مخاطر كثيرة تتهدد كان  ولقد (  2:  3)

أبغضوا البر، وصاروا   قاوموه في كل خطوة. والوثنيون الذين كسبوا أموالهم بطرق فاسدة، فهؤالء

ض إلى "أخطار سيول وأخطار لصوص  أمام تحدي من اإلنجيل، ولهذا أبغضوا كرازة بولس. ولقد تعر

 (. 26:  11  كو2نظر ال جهة )كوأخطار من جنسه، وأخطار من 

لكنها جملة هامة. ذلك أن اإليمان ليس فضيلة   "ألن اإليمان ليس للجميع"وهنا جملة عابرة   

ال  " كما يقول البعض. لهذا  !طبيعية، ولهذا ال نستطيع أن نقول "إن اإليمان للجميع، دع إيمانك يعمل

  ا للمسيح. نستطيع أن نربح الجميع، فإنها معجزة تحدث من فوق في كل مرة نربح إنسان  

 ثقة بولس بأمانة هللا:   - 2

مخاطر كثيرة فهو يقول: "أمين هو الرب الذي سيثبتكم ويحفظكم من  ورغم تعرض بولس ل 

بولس   ىلمخيفة، نرفي ثقة في أمانة هللا، في وسط المقاومات العظيمة، واألحوال ا(  3:  3) الشرير"  

خالص هللا. وحين يضعف بولس، فاهلل ال يضعف، وحتى لو لم يكن    ىا، يرعلى استعداد للوقوف ثابت  

 ا.  أمين   ىا عند ثقتنا به. ولو كنا غير أمناء فاهلل يبقثقة هللا به، فاهلل دائم   ىا على مستو أحيان  

يه من الثبات، وسيدعم هللا إيمانهم بولس واثق أنه بسبب أمانة هللا، فسيتمكن المهتدون على يد  

 وسيحفظهم من الشيطان.  
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 ثقة بولس في المهتدين على يديه:  - 3

عاتقه مسئولية    ىذلك أخذ علومع  ا في هللا،  أنه واثق جد  األمر المدهش في بولس الرسول هو   

علتهم يقفون  ة عنه، لكنه اهتم بهم بصورة جيستقاللا ينمون في شيء من االجسيمة. وترك المهتدين حديث  

لهم:   يقول  أقدامهم. وها هو  به وستفعلون  على  نوصيكم  تفعلون ما  أنكم  بالرب من جهتكم  "ونثق 

الرغم من البعد عنهم، فلديه إحساس بأن هللا قادر أن يحفظهم في طريق    ى( ومع أنه عل 4:  3)  ا"أيضً 

بإمكانيات مؤهالتهم لحياة    –  هتدائهمال   ىمن األيام األول  –  هللا التي قدمها لهم؛ بل ويؤمن  طاعة كلمة

. روحية فعالة. ولقد حدث أن الكنائس التي أسسها كانت سريعة النمو، بسبب ثقته في هللا أنه يعمل فيها

ز عمل مرسلي"، بل أسس كنائس، وتركها لتكون لها هويتها منذ يومها األول.  كلم يؤسس الرسول "مرا

 ا.  من أجل كنائسه كثير   ىا، وصلمن باهلل كثير  ا؛ لكنه آولم يفسدها بجعلها معتمدة عليه مالي  

ألن   ( ذلك5:  3)  "الرب يهدي قلوبكم إلى محبة هللا، وإلى صبر المسيح"كانت صالته أن:   

لبعض،  ذلك هو محبتهم بعضهم  وأول شيء في  المؤمنين،  بناء شخصية  به هو  يهتم  كان  ما  أعظم 

 تي يالقونها في تسالونيكي.وصبرهم ومثابرتهم في وسط االضطهادات والمقاومات ال

وكذلك بالنسبة لنا نحن، فيجب أن تتركز أهدافنا في حياتنا على اإليمان والمحبة والرجاء التي   

كثير    ىأعل هي   بولس  علم  قيمة ألي شيء. وقد  بدونها ال  فإنه  المسيحية،  الشخصية  ا عن  خصائص 

 رتهم.  اإليمان، ويأمل أن يجري تأثيره في المؤمنين في محبتهم ومثاب

( ضد إبليس. وهو يعلم أن المحبة لديهم  3:  1تس 1فإن المحبة تجعلهم يجاهدون من أجل هللا ) 

؛ فهذه وقاية  (12:  3تس  1 أن يستمروا في المحبة بعضهم لبعض ) منهم قبال  ( وطلب  6:  3تس  1 )فعال  

(. 13:  5تس  1)وبصفة خاصة يأمل أن يظهروا المحبة لقادتهم في الكنيسة  (  8:  5تس  1لهم مثل درع )

، ثم  (3:  1تس  2واآلن وهو يكتب لهم رسالة ثانية، يعبر عن امتنانه لدوام محبتهم بعضهم لبعض )

لصالة ألجل هذا األمر، فيطلب أن يهدي الرب يسوع قلوبهم أكثر وأكثر في طريق  يسكب نفسه في ا

م وأساس هذا كله  المحبة، وهذا يتضمن أنهم يكونون في شركة مع الرب يسوع المسيح، وأنه يقوده

فإن محبة رسالة  (  10:  2تس  2وقد سبق أن استعمل هذا التعبير في )  –  معرفة أن لهم "محبة الحق" 

 س.داية محبة النا الخالص هي ب

تسالونيكي فثباتهم    يكثيرة تعمل ضدهم ف  ىا أن يكونوا جماعة مثابرة؛ إذ توجد قوويصلي أيض   

أن كتب لهم عن صبرهم    . فقد سبقعن ثقته بأن هذا سيتحقق  في اإليمان يتطلب المثابرة، ويعبر الرسول

(. واآلن 4:  1تس 2جل صبرهم ) ، وأنه يفتخر بهم من أ(3: 1تس  1)  وعالذي ينبع من انتظار ربنا يس 

يجعل هذا األمر موضوع صالته الدائمة، فيطلب أن يعينهم يسوع لكي يستمروا أشداء في وسط األحوال 

ق شهادتهم ورسالتهم إلى العالم  ينيكي، إلى أن تتحول هذه األحوال عن طرالمظلمة والخطيرة في تسالو 

 م.المحيط به 

-  

  



23 
 

– 9  – 

 الشغل أو المتاعب

 (10 –  6: 3تس 2)

باإلنجيل، ولكنهم    بأنهم مؤمنون، وأنهم تجاوبوا مع الكرازة  كان في تسالونيكي أناس أقروا 

لة وال يهتمون بالقيام بأي عمل. وهنا تعليم  كانوا يعيشون عيشة غير منضبطة؛ وتصرفاتهم غير مسئو

 الرسول:  

 يعلم الرسول أن الكسل ضد التعليم الرسولي:  - 1

ا من التعاليم تسلموها من يسوع في الجيل األول من الرسل، وقد سلموها  يح قدر  إن لكنيسة المس 

يسلك بال    وا كل أخ  لكم أيها األخوة، باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبأ"ثم نسللكنيسة. فيكتب بولس:  

 (.  6:  3) "الذي أخذه منا يمترتيب، وليس حسب التعل

الكنائس، وقد تداولوها عبر السنين؛ وال    ىوالعقائد التي تجمعت لد ال يقصد "بالتعليم" العوائد  

شك أن    ا". والن طائفية، وقواعد صارت "تقليد  ي يقصد بها قط إضافات إلى الكتاب المقدس، أو قوان

 "  "كتقليد مثال    –  ا".ل ال يوافق قط على عقائد جديدة زحفت إلى الكنيسة، فصارت "تقليد  بولس الرسو

 العذراء معصومة من الخطأ.  يقول بأن مريم

"وتسلم"    يسوع  بدأها  وقد  األجيال،  تسلمتها  تعليم،  مادة  كانت  للخالص  اإلنجيل  رسالة  إن 

وقد قدمها الرب يسوع لبولس في  (  13  :2تس  1التسالونيكيون التعليم الرسولي من بولس الرسول ) 

 الطريق إلى دمشق، وسلمها بولس لتسالونيكي وغيرهم وهكذا.

 أخر قالها كيف أن أقواال    ى( يرمثال    18:  5تي  1؛  14:  9؛  11  –  10:  7كو  1رأ )ومن يق 

:  11كو  1ر  نظاالرب يسوع سلمت بهذه الطريقة. كما أن التعليم عن عشاء الرب قد سلم بهذه الطريقة )

23  .) 

والرسول ثم أن تعاليم عن أسلوب الحياة المسيحية والعيشة الصالحة، جاءت من الرب يسوع،   

 .( وينطبق عليها ذات المبدأ6: 3تس  2؛  2: 11كو  1بولس، كما نستطيع أن نراها في )

ا  فقد علم الرسول التسالونيكيين عن ضرورة النشاط لطلب رزق يتسم باألمانة، وكان هذا جزء   

ا  م نوع  التعليم الرسولي سلمه للمسيحيين الحديثي اإليمان: وهو أن المسيحيين يجب أن يجدوا ألنفسهمن  

الشغل. وحتى عند   الذي يعطيه هللا    عدم من  الكثير  البطالة في دولة ما، فيوجد  التوظف بسبب كثرة 

عن نهاية العالم، فهم   مثير  حديث    ثم يصرفون وقتهم فيللمسيحيين لكي يعملوا. أما الذين يشتغلون قليال  

ليس أمر عقائد أو عوائد أضافتها  يبتعدون عن التعليم الذي سلمه لهم الرب يسوع والرسول بولس. وهذا  

"تقاليد". بل بهذا نحن نتبع تعاليم جاءت إلينا من الرب يسوع ومن رسله األولين سلموها لنا وهي تعاليم  

 (. 15:  2تس  2ا مكتوبة كذلك )لم تكن فقط شفوية بل أيض  

 



24 
 

 يعلم الرسول أن الكسل ضد مثال الرسول ذاته:   - 2

: "إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن يتمثل بنا اشخصه إذ كان منضبط   في فقدم الرسول لهم مثاال   

(. البد أن يقدم موضوع العيشة المسيحية بالمثال إلى جانب  7:  3)  ألننا لم نسلك بال ترتيب بينكم..."

 شغل في  رسول أن يقدم المثال للتسالونيكيين، عندما كسب عيشه عن طريقالكالم؛ ولهذا تعمد بولس ال

تسالونيكي، وقد أشار إلى نفسه كنموذج لما يجب أن يكونه المسيحي. لم يقصد أن يقول لهم أنه بلغ  

وما تعلمتموه وتسلمتموه  ( " 2: 11كو  1)  شيء" "تذكرونني في كل  :الكمال، إال أنه أمكن له أن يقول

 (.  9: 4 فهذا افعلوا..." )في أيتموه في  وسمعتموه ور

ا من أحد، بل ا مجانً "ول أكلنا خبزً بالنسبة ألمور المعامالت:    كان بولس في منتهى الحرص  

قد يكون من المستحسن أن  (.  8:  3)  "منكم  د  ا، لكي ل نثقل على أح ونهارً ليالً   وكد    كنا نشتغل بتعب  

ا، وبولس صانع خيام. وكان على   كان يسوع نفسه نجار  فمثال    ا.يكون خدام هللا ذوي اكتفاء ذات مالي  

ا. وفي بعض األنحاء في العالم مارس الرعاة عمل  ي  ب  مكتالخدام أن يدرسوا أو يمارسوا شغال  كثير من  

 النجارة أو الفالحة.  

 جتهاد في الشغل العادي:   لاليعلم الرسول أن الكارز عليه أن يقدم مثالً  - 3

بعدم  ،  ا يجب علينا أن نعطي مثاال  الخادم على دعم مالي، ولكن أحيان  ليس خطأ أن يحصل   

"ليس أن  :  لكي يكون مثاال  حقه  ا على الذين نخدمهم، وفي هذا يقول الرسول إنه ترك  صيرورتنا عبئ  

بنا"   ا أن (؛ فقد تعمد الرسول أحيان  9:  3)ل سلطان لنا، بل لكي نعطيكم أنفسنا قدوة حتى تتمثلوا 

كانت في   دو أنهة. ويب  فيما يختص باألمور الماليم لكي يمارس حريته في جعل نفسه مثال  يرفض الدع

تسالونيكي مشكلة خاصة وهي كسل التسالونيكيين، وكان العالج المقنع هو مثال الرسول. بل كان في  

غيبية عن   وأحاديث  والشائعات،  بالثرثرة  انشغلوا  أنهم  وهو  هذا  من  أسوأ  ما هو  ضد التسالونيكيين 

ا على دعم من المؤمنين اآلخرين.  المسيح، وعن مجيء المسيح. وألنهم ال يعملون أرادوا أن يحصلو

 ا آخر. فتعمد الرسول أن يريهم طريق  

 :  ىا للكسالا ماليً يعلم الرسول أنه ل يجوز إعطاء دعمً  - 4

 ى عط  عن وجوب هذا، فيجب أن ال يوفضال    .الكنيسة وتوبخهم وتتجنبهم  تنتهرهمبل يجب أن   

ا،  "فأننا أيض    .ان ال يجب أن ينال دعم  الكسال  ا. ويكرر الرسول بأنا خاطئ  الذين هم من خارج انطباع  

ورغم أن  (.  10: 3ا" ) حين كنا عندكم، أوصيناكم بهذا، أنه إن كان أحد ال يريد أن يعمل فال يأكل أيض  

:  2؛ غل  29  –   26:  15  ؛ رو9،  8كو ص 2ل  بولس الرسول لديه شعور فياض لمواساة المحتاجين )مث

 لكنه يقاوم بعنف المسيحيين الساعين إلى اإلثارة والممتنعين عن العمل. ( 10

يأمر    الراحة، وحيث  الكتاب عن قدر من  يذكر  المسيح، حيث  آداب عمل خدام  وهنا تتضح 

من األسبوع )هي حفظ السبت(. وزعم أن في المسيحية حرية، تمادوا    %14براحة بنسبة    ىناموس موس

العمل. إن الروح الذي يعطي الحرية ال يدعو إلى الكسل، وبولس الرسول  فيها إلى التراخي وإهمال  

(. وال يشترط  15:  2  ا من الحياة في الجنة )تكم ما هو قيادة الروح. ثم إن العمل كان جزء  أفضل من يعل   

نشاط في عمل هللا  بها نستطيع أن نكون في    ىأن يكون العمل هو وظيفة ذات مرتب؛ فتوجد طرق أخر 

واألمر المؤكد أن الكنيسة ال يجب أن تدعم الكسل: "إن كان أحد ال يريد أن   .شاركتنا لهذا العالمونقدم م

 ا". يشتغل، فال يأكل أيض  
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– 10  – 

 ذي سلطان  كلمة راع  

 (15 – 11: 3تس 2)

ثل  ( وحض الكنيسة على أن تتجنب م6:  3)  ى ناقش الرسول بولس موضوع األخوة الكسال 

 واآلن يوجه الكالم مباشرة إلى المسيحيين المهملين: ( 10 –  6: 3هؤالء )

 :  ىكان لبولس الرسول الشجاعة لتقديم التوبيخ المباشر ألولئك الكسال - 1

إن البشارة المسيحية ليست مجرد نظرية، وال هي مجرد عقيدة، وال كان بولس يقدم للمسيحيين   

االت الشيقة؛ بل كان يهتم بالحياة والسلوك  دة، وال كان يقدم المقالتسالونيكيين محاضرات قيمة في العقي

ا بل هم  ا يسلكون بينكم بال ترتيب ل يشتغلون شيئً "ألننا نسمع أن قومً واألمور الروحية وهو يقول:  

هذا قول جسور حاسم، لكن بولس كتبه بسماحة. وهو لم يذكر أسماء معينة، ولم (.  11:  3)   فضوليون"

بأحد. وه ناحية موضوع حياتنا فعلي  كذا يكون المعلم  يشهر  ا وهكذا يكون  بالمسيحية في قبضته على 

ا على تطبيق التعليم الكتابي. وعلينا أن نطبق المكتوب على  الواعظ أو الراعي، في شجاعة تجعله قادر  

  ى ا لكي نر ا لنا. وبعد أن نطبقه على أنفسنا، نتقدم في خطان ا جد  ، وهو أمر قد يكون مؤلم  أنفسنا أوال  

.. ال يشتغلون؛  .ا... بينكمطاع. كتب بولس الرسول في صراحة موجعة: "إن قومُ سمع كلمة هللا وتُ كيف تُ 

بل هم فضوليون"؛ كانوا يلهثون حول اآلخرين يثيرونهم في موضوع يوم الرب، ويخبرونهم ما يجب  

لوا! فوبخهم  خرين عليهم ليأكا من الشغل، ويعتمدون على إحسان اآلأن يفعلوه. أما هم فال يفعلون شيئ  

 . أمين، وفرض عليهم ما يعلم أنه مشيئة هللا لهم بولس الرسول كراع  

 لهم في إيجابية وتحد عن الطريق الواجب أن يسلكوه: عبر  - 2

فال يكفي التعبير السلبي بالتوبيخ، بل يجب التعبير اإليجابي بالتحدي: "فمثل هؤالء نوصيهم   

وقول بولس هذا ال (  12:  3)  أنفسهم"  ء ويأكلوا خبزبهدو  يشتغلواأن    ونعظهم بربنا يسوع المسيح،

ا أو ، فإنه يتكلم "بربنا يسوع المسيح" فحتى لو أن راعي  ]يظهره في مظهر المتغطرس ]أو الدكتاتور

أحيان  واعظ   تكلم  ليس مسلك  ا  فذلك  دكتاتوري  ا بسلطان وأمر،  يتكلم من منطلق  ا  ا، وال يعني هذا كونه 

 بولس "بربنا يسوع المسيح". كو موقف من هو مخدوع في نفسه إذا كان يتكلم  سيادة، أ

، يجب أن يتعلموا كيف  ىا بقول أكيد، هو أن أولئك الكسالا، متفوه  هكذا كان الرسول حاسم   

يكسبون عيشهم بشغل، وأنهم يجب أن يتوقفوا عن اإلثارة التي توجه األنظار إلى ذواتهم وأن يتوقفوا  

استعمال   الحياة  عن  ويعيشوا  يستقروا  أن  فيجب  أنفسهم.  على  التركيز  بقصد  الثاني  المجيء  عقيدة 

 المسيحية.  

 ع للمؤمنين الطائعين:  جيويقدم كلمة تش - 3

اإل  ) سبقت  الكنيسة  إلى  ذوي 5  –  4:  3شارة عن وصية  أمناء،  كانوا  الكنيسة  فالكثير من   )

الثاني. ولهؤالء األمناء  صانعي اإلثارة عن م  ىا ألولئك الكسالضمير صالح، خالف   وضوع المجيء 

 ( الخير"  تفشلوا في عمل  األخوة فال  أيها  أنتم  "وأما  كلمة:  الرسول  الكلل (  13:  3يوجه  فقد أصاب 
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الذين  المؤمني  من  الكثيرة  المتاعب  وأرهقتهم  عامة،  بصفة  جهة،   اضطهدوهمن  من  تسالونيكي  في 

. واحتاجوا إلى كلمة تشجيع  ىالثاني من جهة أخروالفضوليين الذي سلكوا سبيل اإلثارة بشأن المجيء 

ا  عم  من الرسول أن يداوموا على الحياة األمينة، وال يفشلوا في عمل الخير ويقول لهم: "إنكم هكذا ن

 .سوع فليداوموا على ذلكيتفعلون". ويوصيهم الرسول أن ال يخوروا إذ أنهم يخدمون  

 وامر الرسول:  بعنف إذا لم يصغوا إلى أ ىيجب أن يوبخ الكسال - 4

ا أن يصلحوا طرقهم، وقد تعمدوا أن يعصوا تعليم الرسول ومثاله، فهذا  ا علني  فإن لديهم رفض   

( أي  14:  3وا هذا وال تخالطوه لكي يخجل" )يطيع كالمنا بالرسالة، فسيمُ أمر خطير "إن كان أحد ال  

ة مسئولة، ويجب أن تتخذ . وكل الكنيسلىأنه على المؤمنين أن يعبروا عن استنكارهم لطرق الكسا

الرسول: "ولكن ال تحسبوه كعدو، بل  اموقف   تعبير  أو حسب  يكون بمحبة،  أن  التأديب يجب  أن  . إال 

( كأخ"  فعلوا 15:  3انذروه  مما  يخجلون  مخالفات،  ارتكبوا  الذين  المسيحيين  أن  يرجوا  وذلك   )

 ويصلحون طرقهم.  

في الجيل األول، شاهد عيان لقيامة يسوع  إنه أحد الرسل    .تأتي كلمات الرسول بسلطان قوي 

هذا    . وهل يستطيع أحد أن يتكلم بمثلىمن األموات، أحد الذين بنيت الكنيسة عليهم في أيامها األول

السلطان في يومنا هذا؟ نعم، ولكن فقط عن طريق كلمات العهد الجديد. فيستطيع قادة الكنيسة في أيامنا  

طريق تعليم الرسل. يختلف المسيحيون في الرأي حول هل يوجد  أن يتكلموا بسلطان، ولكن فقط عن  

الرسول بولس؛ وال يمكن  "رسل" اآلن. ولكن األمر المؤكد هو هذا: ال يوجد أحد يعتبر شاهد عيان مثل  

خرين؛ وأي سلطان لدينا هو عن  ا يضع عقائد إيمانية جديدة، مثل بطرس وبولس والرسل اآلأن أحد  

 لهم؛ وال سلطان لنا يعارض سلطانهم.  طريق السلطان الذي كان 

التعليم، ولكنه ال    ىولد   يقدم  قائد الكنيسة المسيحية نموذج في بولس، في هذه السطور. فهو 

لزم المسيحيين بالعمل بما يقول عن حياتهم، ويصر على إتمام العمل. وإن  كمجرد "تعليم"؛ بل يُ  يتركه

ق التوبيخ بمحبة. وإذا لم يصغ إلى التوبيخ ومطالب ستحيكان أحد ال يطبق تعاليمه بالعيشة بحسبها  

يفشل أ أن  بمحبة. ومع كل هذا ال يجوز  الكنيسة خطوة اعتزاله ولكن  الذين حد  الكنيسة منه خطت   : 

يوبخون يعاملون كأخوة )ال كأعداء(، واألمناء يجب تشجيعهم ليستمروا وال يخوروا. لقد كان بولس  

 والعملي.   ا للخادم المسيحي المتوازننموذج  
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 يسوع المسيح ربنا 

 (18 – 16: 3تس 2)

: 3تسالونيكي. وهنا يصلي ألجلهم )اآلن وصل بولس الرسول إلى ختام رسالته الثانية إلى أهل   

ثم يصلي صالته الختامية لكي تكون نعمة هللا عاملة  (  17:  3ويوقع على رسالته كعالمة أصالتها )(  16

 (.  18:  3في حياتهم ) 

 من أجل سالمهم:   يصلي - 1

مثل    إلى  الكنيسة  في  حاجة  هناك  كانت  أنه  الصالةالبد  يالقون هذه  المسيحيون  كان  فقد   .

المقاومة، وكان الفضوليون ينشرون تعاليمهم المثيرة والتي ال فائدة منها ألحد. وقد قال فيهم الرسول 

بوا. وألن جمهور الكنيسة في  أن ال يخالطوهم إذا لم يتو   ةكلمته وتوبيخه، وطلب إلى جمهور الكنيس

م نفسه يعطيكم "ورب السالا لصالته:  حاجة إلى سالم هللا، لهذا يجعل بولس الرسول هذا موضوع  

 (  16:  3)  "ا من كل وجه. الرب مع جميعكمالسالم دائمً 

ما هو هذا السالم؟ ال شك في أنه ليس سالم العيشة المستريحة؛ إذ لم يأت يسوع لكي يقدم هذا  

من السالم. بل "السالم" هو إحساس بالمصالحة مع هللا إلى جانب األمان في عنايته. ويبدأ بمعرفتنا  النوع  

 عن ذلك فالسالم هو اقتناع  معه نحن في سالم معه. ولكن فضال    ة أبونا وصديقنا. كأننا بالمصالحأن هللا

 مضطهدون. كل الخالفات والمتاعب، وما يحدثه الفضوليون وال ىبأن هللا قادر أن يتول

وهذا هو ما يجب أن يستمتع به كل    . يريد يسوع أن يعطيهم هذا السالم، فهو نفسه رب السالم 

مؤمن، وهذه هي الطريقة التي بها يصلي بولس الرسول، وهو يصلي من أجل السالم المسيحي الخاص 

فيجب أن نصلي  ما ال نفقده، ولو حدث أن فقدناه،    وهو  "ا من كل وجهدائم  "لكي يكون نصيب أحبائه  

 عبه ويعطيهم اليقين بأنهم سيكونون بخير.  بحرارة لكي نستعيده. ومن جانب يسوع فإنه يقترب من ش

 الحرص على أن يعرف تعليم الرسول الصحيح:  - 2

وجدت بعض النصوص التي نسبت إلى الرسول بولس، وهو له طريقته التي بها يكشف زيفها.   

له بطريقته الخاصة، التي في حالة عدم وجودها برسالة ما  إذ أن الرسول اعتاد أن يوقع على رسائ

 دقاء الرسول أن يحكموا أن الرسالة ليست منه. استطاع أص

كان الرسول يملي رسالته على من يكتبها له، وفي نهاية الرسالة، يأخذ الرسول الريشة بيده  

ا بولس الذي هو عالمة في "السالم بيدي أنا بأسلوبه الخاص:  من الكاتب، ويضيف إلى الرسالة شيئ  

 (.  17:  3) كل رسالة. هكذا أنا أكتب"

أمر  ور  يبدو  نفسه عناء االا غريب  بما  يكلف أحد  بأنه  ا أن  ينشر  دعاء  ثم  ا، ا كاذب  تعليم  بولس، 

وقد أماتت الخديعة ضمائر المعلمين    عظيم،  –ة  يدعي أنه تعليم بولس. على أن عدم أمانة المعلمين الكذب

 رجة جعلهم مزورين يعملون أي شيء لكي يوصلوا تعليمهم.  الكذبة إلى د 
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الحاضر ال نالقي مشكلة تزييف رسالة باسم بولس؛ لكن ما نالقيه في الطرق الحديثة  في وقتنا   

ا بالتجاهل؛ أو بتقديم تعليم على أنه "كلمة هللا"  هو ما يعمله المحدثون لكي يتجنبوا تعليم بولس: فأحيان  

له   صحيح  مرجع  ببدون  المكتوب  يستخدمون  أو  المكتوب؛  أغراضهم  ا من  يخدم  ما  فيلوون  نتقاء 

 ىالكتاب المقدس عل  ي فا لعقائد ما كانت أصال  المكتوب، ويخرجون النص من قرينته، لكي يعطوا وزن  

 ! اإلطالق

تعليم بولس الرسول بقدر من المعقولية، ولهذا أراد البعض أن ينتحلوا اسم بولس إلى   ىحظي 

دعاءات اه يوجد من يحتالون ب وفي أيامنا هذ   . زيفوا رسائل باسمه في القرن األول الميالديجانبهم، ف

 المكتوب.   ند منا دون أي سا كتابي  أنهم يقدمون تعليم  

  :هي إلى نعمة هللا لكي تعمل في حياتنا ىحاجتنا العظم - 3

وكان على بولس    يا للتشويش الذي يمأل الحياة! لقد كانت هنالك مشوشات كثيرة تعوق الصالح 

ا لنا: "نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم"  ا مدهش  ت أمر  أن يتعامل معها. لهذا فصالته النهائية، ليس

(3  :18 .) 

إن الشيء الذي يحتاجه كل مسيحي هو نعمة هللا، فهي عون هللا الفعال في حياتنا، وهي فضل  

ن الحرب في حياتنا الروحية أعظم منا بكثير، ولكن  ا يبدو لنا أوأحيان    .هللا الذي ال نستحقه الذي يسندنا

كافية لكل األحوال. وال يدعنا هللا نتعرض ألي حال من األحوال دون أن تسد فيه نعمة هللا    نعمة هللا 

 حاجتنا.  

إنها نعمة "ربنا يسوع المسيح" التي نحتاج إليها؛ حيث يسوع هو مصدرها، وهو قناتها، تنبع   

ا في  ا فيوم  وتفيض يوم  لصليب؛ وقد دخلت في حياتنا حين دخل هو في حياتنا؛  مما فعله ألجلنا على ا

معنا؛ تأتينا حين نبحث عنها، وعندما نصلي ألجلها،   يسوع الفعلياختبارنا، كلما استندنا إلى حضور  

 الكلمات األخيرة.   ي هذهمثلما يصلي بولس ف

. يسوع،  "ر إلى يسوع: "ربنا يسوع المسيح  عندما يشيا أن يستعمل التعبير كامال  يلذ لبولس أحيان   

ا، الذي يعرف كيف يواسيني كشريك في البشرية. المسيح، الممسوح ا حقيقي  ي بيت لحم بشر  الذي ولد ف

بقوة الروح القدس، الذي يستطيع أن يدير كل أحوالي وحاالتي. الرب، فهو في الهوته مساو لآلب، هو  

 .على الشيطان  الخالق، هو حامل كل الكون، هو المنتصر

د سلمنا حياتنا، الذي وعد بأنه لن يتركنا أو يهملنا، الذي  وفوق الكل ربنا ]"نحن"[، الذي له ق 

أن ننفصل. نعم بالحياة كم كبير من التشويش بالخطية    نمن يده ال يمكن أن نختطف، الذي عنه ال يمك 

نستطيع أن ننتصر على أي شيء    وبفعل الشيطان. ولكن بقوة ربنا يسوع المسيح وبنعمته التي يعطينا

 وأن نعيش ألجل مجده. 
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 13:  2تس 2 4: 1

 20: 4؛ 5 – 4:  2كو 1 5: 1

 9: 3تس 2؛ 16:  4كو 1 6: 1

مقاطعة رومانية تمثل النصف مقاطعة رومانية تمثل النصف الشمالي من بالد اليونان اليوم؛   7: 1

ويغلب أن يكون بولس الرسول كتب منها   وكانت عاصمتها كورنثوس ؛الجنوبي من بالد اليونان اليوم

 ؛هذه الرسالة

 8:  1رو  8: 1

 15: 14أع  9: 1

 9: 5؛ رو  9:  5؛ ف 31: 17؛ أع 13:  2؛ تي 20: 3في  10: 1

 الفصل الثاني 

 : يكيجهاد بولس في تسالون 

َوةُ تَع لَُموَن   1 خ  َن ُكم  أَن تُم  أَيَُّها ٱإل   ،دُُخولَنَا إ لَي ُكم  أَن هُ لَ أل  ال  َي َعلَي نَا َكَما   2 م  يَُكن  بَاط  نَا قَب ال  َوبُغ  بَل  بَع دَ َما تَأَل م 

َهاد  َكث ير   يل  ٱهلل ، ف ي ج  نَا أَن  نَُكل  َمُكم  ب إ ن ج  نَا ف ي إ لَه  ب  ي، َجاَهر  َظنَا لَي َس عَ  3. تَع لَُموَن، ف ي ف يل  َن  َوع  ،  أل  ن  َضاَلل 

  ، ،َواَل َعن  دَنَس  ي   4 َواَل ب َمك ر  ض  ، َهَكذَا نَتََكل ُم، اَل َكأَن نَا نُر  يل  ن ج  تََمَن َعلَى ٱإل   َن ٱهلل  أَن  نُؤ  ن ا م  س  تُح  بَل  َكَما ٱس 

تَب ُر قُلُوبَنَا ي يَخ  ٱل ذ  ة  َطَمع . ٱهللُ    م  تََملُّق  َكَما تَع لَُموَن،فَإ ن نَا لَم  نَُكن  قَطُّ ف ي َكاَل  5. ٱلن اَس بَل  ٱهللَ 
ل  َواَل ف ي ع 

د   ُروَن أَن  نَُكوَن ف ي َوقَار    6. َشاه  ، َمَع أَن نَا قَاد  ُكم  ن  َغي ر  ن ُكم  َواَل م  ، اَل م  َن ٱلن اس  د ا م  َكُرُسل  َواَل َطلَب نَا َمج 

يح   َمس 
ُكم  َكَما تَُرب  ي ٱل ُمر  بَل  ُكن ا ُمتََرف  ق يَن ف ي وَ  7. ٱل  اَلدََها، َسط  عَةُ أَو   ض 
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 إلى كنيسة تسالونيكي   ىالرسالة األول

 الفصل األول 

 تحية وسالم  

التسالونيكييني وسلوانس* وت*  من بولس 1  التي في هللا األب وفي الرب   *موثاس إلى كنيسة 

 يسوع المسيح؛ نعمة لكم وسالم*.  

 بولس يمتدح إيمان أهل تسالونيكي 

ا*، أمام إلهنا  فنحن نذكر دائم  3،  *ا، ونذكركم في صلواتنا يع  نشكر هللا كل حين من أجلكم جم2 

المسيح،   يسوع  ربنا  في  رجائكم  وثبات  محبتكم*  وتعب  إيمانكم  عمل  أيُّ 4وأبينا،  اإلخوة  ونحن،  ها 

بشارتنا لكم لم تكن بالكالم وحده، بل بالقوة وبالروح    ألن  5،  *المحبوبون من هللا، نعلم أن هللا اختاركم 

فقبلتم كلمة   ،واقتديتم بنا* وبالرب 6  .ا بينكم، من أجلكمن  يقين التام*، كما أنكم تعرفون كيف كُ القدس وبال

ة*  ي  لجميع المؤمنين في مكدونحتى صرتم مثاال  7هللا، في وسط ضيق شديد لكنما بفرح الروح القدس،  

ع إيمانكم باهلل في  فمن عندكم ذاعت كلمة الرب ال في مكدونية وأخائية فقط، بل قد ذا 8وفي أخائية*.  

ون كيف كان قدومنا إليكم، وكيف رجعتم  هم هم يخبرن  فإ  9ا؛  ، حتى إننا ال نحتاج أن نقول شيئ  *كل مكان

ابنه*، الذي أقامه من  وتنتظروا من السماوات  10،  الحقيقي*  عن األوثان إلى هللا، لكي تعبدوا اإلله الحي  

 اآلتي*.بين األموات*، يسوع*، الذي ينقذنا من الغضب 
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 الفصل األول

:  18  –   22:  15أع    معاوني الرسول بولس؛سم سيال وهو أحد  الصيغة الكاملة أل  ؛1:  1تس   1: 1

  1:  17أع  ؛ عاصمة مقاطعة مكدونية الرومانية. يرد ذكر أول زيارة قام بها بولس الرسول لها في  5

 "... من هللا أبينا والرب يسوع المسيح". ب.م. ؛ وردت في 9 –

   4 –  3: 1؛ في  16: 1أف  2: 1

ا"؛ 3: 1  . 10: 6؛ يع 10:  6ب ؛ ع13:  13كو 1 أو: "ذاكرين إياكم دائم 

 . 13:  2تس 2 4: 1

 . 20: 4؛ 5 – 4:  2كو 1 5: 1

 . 9: 3تس 2؛ 16:  4كو 1 6: 1

مقاطعة رومانية تمثل النصف الشمالي من بالد اليونان اليوم؛ مقاطعة رومانية تمثل النصف    7: 1

الرسول كتب منها  بالد اليونان اليوم، وكانت عاصمتها كورنثوس ويغلب أن يكون بولس  الجنوبي من

 هذه الرسالة؛

 .8:  1رو  8: 1

 . 15: 14أع  9: 1

 .9: 5؛ رو  9:  5؛ ف 31: 17؛ أع 13:  2؛ تي 20: 3في  10: 1
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 الفصل الثاني 

 جهاد بولس في تسالونيكي 

فبعد أن تألمنا وأهنا في فيلبي، 2ا،  إليكم لم يكن عبث    فإنكم أنتم، أيها اإلخوة، تعلمون أن قدومنا1 

فإن وعظنا  3كما تعلمون، كانت لنا الجرأة من إلهنا أن نكلمكم بإنجيل هللا، في وجه معارضة شديدة*.  

بمكر،   نقي وال  بدافع غير  وال  أهال  4ليس عن ضالل  كمن وجدهم هللا  نتكلم  على    *بل  يأتمنهم  ألن 

فلم ننطق قط بكلمة تملق، كما تعلمون، وال  5.  *يختبر قلوبناس* بل هللا الذي  لنرضي النا  اإلنجيل، ال

مع أنه كان في وسعنا  7ا من الناس، ال منكم وال من غيركم،  وال طلبنا مجد  6كان الطمع دافعنا، يشهد هللا،  

دها، ح، ولكننا كنا مترفقين* بكم، كما تحتضن المرضع أواليأن نلقي بثقلنا عليكم بوصفنا رسل المس
، ألنكم صرتم أحباء  *ا نونا عليكم*، وددنا أن نعطيكم ال إنجيل هللا فقط، بل أنفسنا أيض  ومن شدة ح8

ونحن  9إلينا.   بإنجيل هللا  لكم  ننادي  كنا  فقد  وكدنا؛  تعبنا  اإلخوة،  أيها  تذكرون،  الليل    نعملفإنكم  في 

نثقل على أحد منكم.   بينكم،وأنتم شهود، وهللا شاهد،  10والنهار* كي ال  ن ، ي أنتم المؤمن  كيف سلكنا 

نعظكم ونشجعكم  12كما تعلمون كيف كنا لكل واحد منكم كاألب ألوالده،  11،  *ا بال لوم ا نزيه  ا مقدس  سلوك  

 ونناشدكم أن تسلكوا كما يليق باهلل* الذي يدعوكم إلى ملكوته ومجده. 

ال على أنها كلمة   هللا*، قبلتموها  لذلك نحن نشكر هللا بال انقطاع؛ ألنكم، لما تلقيتم منا كلمة13 

فإنكم أيها 14بشر، بل قبلتموها كما هي في الحقيقة على أنها كلمة هللا التي تعمل فيكم أنتم المؤمنين.  

تم بكنائس هللا في اليهودية، والتي هي في المسيح يسوع، ألنكم قاسيتم من اآلالم من بني  ياإلخوة، قد اقتد 

ن قتلوا الرب يسوع* واألنبياء، اضطهدونا نحن، وهم ال  الذي15ن اليهود،  ا م ما قاسوه هم أيض    *أمتكم 

فيمنعوننا من أن نكلم األمم لينالوا الخالص، وبذلك يستكملون ما  16يرضون هللا، يعادون جميع الناس،  

 . . ولكن غضب هللا أدركهم في النهاية**ارتكبوا من خطايا على مر الزمان

ا ترة قصيرة، بالوجه ال بالقلب*، بذلنا جهد  فا كنا قد حرمنا منكم  وأما نحن، أيها اإلخوة، لم 17 

إليكم، وأردت ذلك، أنا بولس مرة تلو    ءلذلك أردنا أن نجي18وجوهكم، لشدة شوقنا إليكم.    ىأوفر لنر

؟*  يئهيسوع في مجفمن هو رجاؤنا وفرحنا وإكليل افتخارنا* في حضرة ربنا  19المرة، فعاقنا الشيطان.  

 أجل، أنتم مجدنا وفرحنا! 20 تم؟أما هو أن 

 يالفصل الثان

 . 9 – 1:  17؛ 24 –  19: 16أع  2: 2

 .10: 17؛ 20:  11؛ إر  3: 17؛ أم 10: 1؛ غل 12  – 11: 1تي  1 4: 2

2 :7 .  وردت في ب.م.م. كنا أطفاال 

 . 15: 12كو 2؛ 26:  3مل 1؛ 30: 43تك  8: 2

 . 12:  4كو 1؛ 43: 20أع  9: 2

 . 8 – 7:  3تس 2 10: 2

 . 27:  1؛ في 1: 4أف  12 :2
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 . 17 – 16: 10رو  13: 2

 . 13، 5: 17أع  14: 2

 . 52: 7؛ 23: 2أع  15: 2

أو: إلى األبد؛ أو: إلى ؛ 33 – 32:  23؛ مت  16: 15؛ تك 19: 14؛ أع 52: 11لو  16: 2

 النهاية. 

 . 5: 2كو  17: 2

  . 23:  15كو 1؛ 13:  3؛ ف 4:  1تس 2؛  16:  2؛ في 14:  1كو 2 19: 2
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 لثالث الفصل ا

  اهتمام بولس بأهل تسالونيكي

يموثاوس، أخانا  تفأرسلنا  2،  *وحدنا في أثينا  ىلذلك لما لم نعد نحتمل االنتظار استحسنا أن نبق 1 

حتى ال يتزعزع أحد منكم  3في إيمانكم    يشددكمفي نشر إنجيل المسيح، لكي يثبتكم و  *والعامل مع هللا 

وسبق أن قلنا لكم، لما كنا عندكم: إننا سنعاني  4ون لهذا*؛  معينأننا  ات*. فإنكم تعلمون  في هذه الضيق 

ولهذا، لما لم أعد أحتمل االنتظار، أرسلت استخبر عن إيمانكم،  5الضيقات*، وذلك ما حدث كما تعلمون.  

 *.  لئال يكون المجرب قد جربكم فيصير تعبنا باطال  

إلينا  6  فإذ جاء  اآلن  بإيمانوأما  وبشرنا  وبأنكم كل حين  تيموثاوس من عندكم*  كم ومحبتكم، 

فكان لنا من إيمانكم، أيها اإلخوة، 7ا، وتشتاقون لرؤيتنا كما نشتاق نحن لرؤياكم،  ا حسن  تذكروننا ذكر  

فأي 9ألننا اآلن نحيا إن ثبتم أنتم في الرب!  8ما شجعنا* من جهتكم في ما نقاسيه من الضيق والشدة،  

ونحن  10ل الفرح الذي فرحناه بسببكم في حضرة إلهنا،  ا عن كيع أن نؤديه إلى هللا، عوض  شكر نستط 

 وجوهكم ونكمل ما نقص من إيمانكم؟   ىا ملحين أن نر ونهار  ال  ينسأله ل

ولينم الرب المحبة فيكم ويزيدها نحو  12فليمهد هللا أبونا نفسه، وربنا يسوع طريقنا إليكم؛  11 

في القداسة أمام   * لوبكم لتكونوا بال لوم وليثبت ق13ا نحبكم،  كما نحن أيض    وللجميع  *بعضكم البعض 

 .ني *. آمديسيه إلهنا وأبينا عند مجيء ربنا يسوع مع جميع ق
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 الفصل الثالث 

 .1: 18 –  15:  17أع كانت إحدى مدن مقاطعة أخائية؛  1: 3

 أو: العامل معنا لدى هللا. 2: 3

 . 12: 3تي 2؛ 13: 3أف  3: 3

 . 23: 20أع  4: 3

 . 16: 2؛ في  11: 4غل  5: 3

 . 5، 1: 18أع  6: 3

 . 7 – 6:  7كو 2 7: 3

 . 13كو 1؛ 8: 13رو  12: 3

 . 10، 7: 1تس 2؛ 5: 14؛ أو: مالئكته؛ زك 10: 1؛ في  8:  1كو 1 13: 3
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 الفصل الرابع 

  السلوك الذي يرضي هللا

تسلمتم منا  1  أنكم كما  الرب يسوع،  أيها اإلخوة، ونناشدكم في  فنسألكم  ف يجب أن كيوبعد، 

فإنكم تعلمون ما هي الوصايا 2  أن تزدادوا في ذلك أكثر.  –  وذلك ما أنتم فاعلون  –  لترضوا هللا*تسلكوا  

*،  ىا عن الزن قداستكم*، ذلك بأن تمتنعوهللا هي  فإن إرادة  3التي أعطيناها لكم من قبل الرب يسوع.  
لشهوة كالوثنيين  عليه ا  يفال تستول5ويعرف كل واحد منكم كيف يحفظ جسده* في القداسة والكرامة*،  4

إليه في هذا األمر، ألن الرب يعاقب على هذه   يءعلى أخيه ويس  ىوال يتعد 6الذين ال يعرفون هللا*،  

فمن رفض هذا  8النجاسة بل إلى القداسة*.    ىفإن هللا لم يدعنا إل 7كلها*، كما قلنا من قبل وشهدنا لكم.  

 ه القدوس*.  ا، بل يرفض هللا الذي يعطيكم روح التعليم ال يرفض إنسان  

ها، فإنكم أنتم تعلمتم من هللا أن يحب وأما المحبة األخوية فال حاجة بكم ألن أكتب إليكم عن9 

ة كلها. إال أننا نطلب إليكم، أيها يوأنتم هكذا تعاملون جميع األخوة الذين في مكدون10ا*؛  بعضكم بعض  

بما    و أن تحرصوا على أن تعيشوا11اإلخوة، أن تزدادوا في ذلك أكثر،   عيشة هادئة، وأن تنشغلوا 

فتكون سيرتكم الئقة في نظر من هم خارج الكنيسة*  12صيناكم،  ، كما أو* يعنيكم، وأن تعملوا بأيديكم 

 وال تكون بكم حاجة إلى أحد. 

 مجيء الرب  

وال نريد، أيها اإلخوة، أن تجهلوا أمر الراقدين*، لكي ال تحزنوا كسائر الناس الذين ال رجاء 13 

يحضرهم هللا إليه مع  ، فكذلك الذين رقدوا في يسوع س*فما دمنا نؤمن أن يسوع مات ثم قام 14.  *لهم

 *.  يسوع

سبق الراقدين؛ نلن    *الرب   يءمج  ىوهذا ما نقوله لكم بكلمة الرب*: إننا األحياء الباقين إل 15 
، * ن السماءوصوت بوق هللا، سينزل م  ،ألن الرب نفسه، عند صدور األمر، وهتاف رئيس المالئكة16

ثم نحن األحياء الباقين، نخطف معهم في السحب* لمالقاة الرب  17،  * الذين ماتوا في المسيح فيقوم أوال  

 ا بهذا الكالم. بعضكم بعض   *لذلك عزوا18في الهواء؛ وهكذا نكون كل حين مع الرب*. 

 الرابع الفصل

 .6:  3تس 2؛ 27: 1في  1: 4

 . 5: 3؛ كو 3:  5أف  ؛16:  1بط 1؛  10: 10؛ عب 23:  5ف 3: 4

 .18 –  13:  6كو 1يد إما جسد اإلنسان نفسه أو زوجته؛ حر: إناءه والكلمة مجاز يف  4: 4

 . 19  – 17: 4؛ أف 25: 10؛ إر  6: 79مز  5: 4

 . 32،  27 –  24:  1رو  6: 4

 .12: 2بط  1؛ 44:  11ل  7: 4
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 . 24:  3يو 1؛ 27:  36حز  8: 4

 .34: 13؛ يو 39: 22مت  9: 4

 . 15، 8:  3تس  2؛ 28:  4ن تعولوا أنفسكم بأنفسكم؛ أف أي: أ 11: 4

 . 12: 2بط 1؛ 5: 4؛ كو  13 –  12:  5كو 1 12: 4

 .12: 2؛ أف 2  – 1:  14تث أي: الذين ماتوا في المسيح؛   13: 4

كو  1أو: كذلك الذين رقدوا سيحضرهم هللا إليه بيسوع ومعه؛  ؛  4  –   3:  15كو  1؛  9:  14رو   14: 4

15 :18 ،23. 

 . 51: 15كو 1؛ 25، 10:  7كو 1 15: 4

 .52: 15كو 1؛ 7:  1تس 2 16: 4

 . 24:  17؛ 26:  12؛ يو  11، 9: 1أع  17: 4

 أو: شجعوا. 18: 4
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 الفصل الخامس

ألنكم تعلمون  2وأما األزمنة واألوقات* فال حاجة بكم، أيها اإلخوة، ألن أكتب إليكم عنها،  1 

سالم وأمان"* يفاجئهم الهالك بغتة*  "يقول الناس:    فحين3.  *كاللص في الليل  يءا أن يوم الرب يجيقين  

فلستم في الظالم حتى يفاجئكم    ،وأما أنتم، أيها اإلخوة4كما يفاجئ المخاض الحبلى فال يستطيعون النجاة.  

فال ننم* 6ا أبناء النور وأبناء النهار. ال، لسنا من الليل وال من الظالم*!  فإنكم جميع  5ذلك اليوم كاللص،  

فإن الذين ينامون إنما في الليل ينامون، والذين يسكرون ففي الليل 7ونصح.  ناس، بل لنسهر  كسائر ال

أما نحن أهل النهار، فلنكن صاحين البسين درع اإليمان والمحبة وخوذة رجاء الخالص*؛ 8يسكرون؛  
ا  يا جميع  الذي مات ألجلنا لنح 10وألن هللا ما عيننا لغضبه* بل لنوال الخالص بربنا يسوع المسيح*،  9

 ا وابنوا أحدكم اآلخر، كما تفعلون اآلن.  لذلك شجعوا* بعضكم بعض  11 ، ساهرين كنا أم نائمين*.معه*

 توصيات أخيرة وتحيات  

قدمون  يونسألكم، أيها اإلخوة، أن تعرفوا قدر الذين يكدون في خدمتكم ويدبرونكم في الرب و12 

أجل عملهم. عيشوا بسالم في ما بينكم  مع المحبة، من  وأن تقدموا لهم االحترام الفائق  13النصح لكم*،  

سندوا اونطلب إليكم أيها اإلخوة: قدموا النصح للكسالى بينكم*، وشجعوا من فترت عزائمهم*، و14 .*

ا بشر، بل اسعوا بعمل الخير،  حرصوا أن ال يجازي أحد غيره شر  ا15الضعفاء*، وترفقوا بالجميع.  

 ع*. بعضكم لبعض، وللجمي 

حال*؛ فهذه هي مشيئة هللا لكم    اشكروا في كل   18صلوا بال انقطاع*،  17  ،حين*  ل  حوا كُ فرا16 

يسوع.   المسيح  الروح*،  19في  تطفئوا  النُّ 20ال  تحتقروا  كُ 21ات*؛  بو  ال  تمس  يء*ش  ل  امتحنوا  كوا  ، 

 . *ر   أنواع الش   امتنعوا عن كل   22بالحسن*، 

ا بال لوم عند ا وجسد  ا ونفس  فظكم سالمين روح  مام، وليحوليقدسكم إله السالم* نفسه إلى الت23 

 وا ألجلنا*. خوة، صلُّ ها اإل  يُّ أ25. وهو سيفعل ذلك ،الذي دعاكم أمين* ن  إ  24 ربنا يسوع المسيح. يءمج

قرأ هذه الرسالة على جميع  أن تُ   ب   ناشدكم بالر  أُ 27ا بقبلة مقدسة*.  خوة جميع  موا على اإل  سل   26 

 اإلخوة*.  

 لتكن نعمة ربنا يسوع المسيح معكم*.  28 

 الفصل الخامس  

 .36: 24مت  1: 5

 . 3:  3؛ رؤ 10: 3بط  1؛ 44 – 42: 24مت  2: 5

 . 35 –  34:  21؛ لو 39: 24؛ مت 14: 6إر  3: 5

 . 9: 5؛ أف 12: 13رو  5: 5

 . 5: 25مت  6: 5
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 . 17، 14: 6؛ أف 17: 59إش  8: 5

 . 14 –  13:  2تس 1؛ 2: 1ف  9: 5

 أي: إذا كنا في يقظة الحياة أو في رقاد الموت.؛ 9 –  8: 14رو  10: 5

 . 18: 4ف  11: 5

 .17: 5تي 1؛ 18: 16كو 1 12: 5

 . 5: 9مر  13: 5

 . 1: 15؛ 1:  14؛ رو  12: 12؛ عب 15، 11، 6:  3تس 2 14: 5

 .9:  3بط 1؛ 17: 12؛ رو 22: 20أم  15: 5

 . 4: 4في  16: 5

 .9  :3بط 1؛ 17: 12؛ رو 1: 18لو  17: 5

 .20: 5أف  18: 5

 .30: 4أف  19: 5

 .39، 1: 14كو 1 20: 5

 . 9 –  8: 4؛ في 1: 4يو 1 21: 5

 .8، 1: 1أي  22: 5

 . 16: 3تس 2  23: 5

 . 3: 3تس 2؛ 13:  10؛ 9:  1كو 1 24: 5

 .1:  3تس 2 25: 5

 .20: 16كو 1؛ 16: 16رو  26: 5

 في ب.م.م. اإلخوة القديسين.وردت   27: 5

 . 18:  3تس 2 28: 5
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 الرسالة الثانية لكنيسة تسالونيكي 

 الفصل األول 

 تحية وسالم  

وسلوانس* وتيموثاوس إلى كنيسة التسالونيكيين التي في هللا أبينا والرب يسوع    * من بولس1 

 نعمة لكم وسالم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح*.  2؛ حالمسي

 ة  ينويدللعودة المسيح 

كل  3  هللا  نشكر*  أن  من   ينبغي  كثير    حين  ينمو  إيمانكم  ألن  حق،  وهذا  األخوة،  أيها  ا  أجلكم 

  * في كنائس هللا لصبركم   *نفتخر بكم أنفسنا    نحتى إننا نح4كل واحد منكم لآلخر تزداد،    ا،ومحبتكم جميع  

اال كل  في  تحتملونها،  وإيمانكم  التي  والضيقات  أنكم 5ضطهادات  هللا،  قضاء  عدالة  على  دليل  وهذا 

تتألمون  هللا*،   ت  لملكوحسبون أهال  تُ  يُ 6.  الذي ألجله  بالضيق الذين  جازي  فإنه من العدل عند هللا أن 

مع مالئكته    من السماء  انا راحة عند ظهور الرب يسوعي  إويعطيكم أنتم الذين تتضايقون و7.  *يضايقونكم

فإنهم  9،  *يسوع   ا الذين ال يعرفون هللا والذين ال يطيعون إنجيل ربناعاقب  في نار ملتهبة*، مُ 8األقوياء*،  

مجد  يجاء في ذلك اليوم ل  ىمت10القوي*،    سيعاقبون بهالك أبدي، مبعدين عن وجه الرب وعن مجده

قد  شهادتنا.    ،ه*يسيفي  ألنكم صدقتم  وفيكم  المؤمنين،  جميع  في  به  حين  11ويعجب  كل  نصلي  لذلك 

في الصالح وعمل نابع    ة لدعوته، وأن يتمم فيكم بقوة كل رغبة صالح، أن يجعلكم إلهنا أهال  *ألجلكم 

 يسوع المسيح.   *وأنتم فيه، بنعمة إلهنا والرب  ،*ليمجد اسم ربنا يسوع فيكم 12، *من اإليمان 
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 الفصل الثاني 

 ظهور إنسان المعصية 

إليه يء  ا من جهة مجم  أَ 1  واجتماعنا  المسيح  يسوع  نسألكم  *ربنا  فإننا  اإلخوة، ،  أن ال  2  أيها 

ا، تقول إن يوم الرب عي أنها من  د  أو قول أو رسالة يُ   * ةا، وال تفزعوا من نبو  تضطرب أفكاركم سريع  

ال يخدعنكم أحد بشكل من األشكال؛ فإن ذلك ال يكون قبل أن يأتي االرتداد عن هللا، ويظهر  3قد جاء.  

يُ الذي يتمرد ويتشام 4إنسان المعصية*، ابن الهالك،   ا، فيجلس في  ا أو معبود  ه  دعي إلخ على كل ما 

 ا أنه إله*. عي  دَ هيكل هللا، مُ 

وأنتم اآلن تعلمون ما يعوقه إلى أن 6وأما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا؟  5 

ذ  عندئ8زال من الوسط ما يعوقه اآلن.  المعصية يعمل اآلن عمله؛ ولكن يكفي أن يُ   رُّ فس  7يظهر في أوانه.  

هذا    يءويكون مج 9ده الرب يسوع بنفخة فمه* ويالشيه بضياء مجيئه*،  يبيسيظهر العاصي، الذي  

وبكل أنواع اإلثم تخدع  10العاصي بعمل من الشيطان، بمختلف القوات واآليات والعجائب الكاذبة*،  

حتى    *على ضاللهمإليهم ما يعمل  هللا  لذلك يرسل  11.  حتى يخلصوا  الهالكين، ألنهم لم يقبلوا محبة الحق  

 هم اإلثم.  ر  بل سَ   ليدان جميع الذين لم يؤمنوا بالحق   12 ،*قوا الكذب د   صَ يُ 

 أنتم مختارون للخالص 

حين من أجلكم، أيها اإلخوة الذين يحبهم الرب، أن هللا    ا نحن فيجب علينا أن نشكر هللا كل  م  أَ 13 

وهذا ما دعاكم إليه بإنجيلنا، لتنالوا مجد 14  ق،، لتخلصوا بتقديس الروح واإليمان بالح *اختاركم باكورة

المسيح.   يسوع  إذن15ربنا  وتمس    ،فاثبتوا  اإلخوة،  بالمبادئأيها  م    *كوا  تعلمتموها  كان  ن  التي  سواء  ا 

 و برسالتنا.  شافهة أمُ 

أبينا، الذي أحب  16  أبدية نطلب من ربنا يسوع المسيح نفسه ومن هللا  بنعمته راحة  نا وأعطانا 

 في كل عمل وقول صالح.   *د قلوبكم ويثبتكم شد   ا، أن يُ اء صالح  ورج
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 الفصل الثالث 

 دعوة للصالة  

د* كما عندكم،  تابع كلمة الرب سيرها بسرعة وتتمج  لكي تُ ،  *وا ألجلنابعد، أيها اإلخوة، صلُّ و1 
، هو سيثبتكم  *أمين    الرب    لكن  3اء األشرار؛ فليس جميع الناس يؤمنون.  يولكي ينقذنا هللا من الناس األرد 2

. ا ومستقبال  ولنا في الرب ثقة من نحوكم*، أنكم تعملون بما نوصيكم به حاضر  4.  *ويحفظكم من الشرير
 ة هللا وإلى صبر المسيح!  قلوبكم إلى محب   الربُّ  وليرشد 5

 دعوة العمل 

اإلخوة،  6  أيها  نوصيكم،  تتجن  ثم  أن  المسيح،  يسوع  ربنا  الكسل باسم  حياة  يعيش  أخ  كل  بوا 

بنا7الذي أخذتموه عنا*.    *ويخالف المبدأ تقتدوا    ى ، ألننا لم نكن كسال*فأنتم تعرفون كيف يجب أن 

ل على  ق   ثَ ا نشتغل بتعب وكد* في الليل والنهار حتى ال نُ ن  ا، بل كُ مجان    د  خبز من أحوال أكلنا ال8بينكم،  

ا كن    الم    ل إنناب10 حتى تقتدوا بنا.  م لكم من أنفسنا مثاال  د   قَ ، بل لنُ *حق لنا في ذلك  ال أنه ال9منكم؛    أحد  

ا يعيشون فإننا نسمع أن بينكم قوم  11عندكم، أوصيناكم وقلنا: "إن كان أحد ال يريد أن يشتغل، فال يأكل!  

فمثل هؤالء نوصيهم ونناشدهم بالرب  12؛  *آلخرين ون بشئون اه  ا بل يتلحياة الكسل، ال يشتغلون شيئ  

 ا كسبوه بتعبهم.  وا بهدوء وأن يأكلوا خبز  لشتغييسوع المسيح أن 

 توصيات ختامية وسالم  

ال يطيع كالمنا في هذه    وإن كان أحد  14.  *الخير ا أنتم، أيها اإلخوة، فال تسأموا من عمل  م  أَ 13 

 . *ا، بل انصحوه كأخ دو  ولكن ال تعتبروه عَ 15ليخجل؛  *هوا اآلخرين بشأنه، وال تخالطوه ب   الرسالة، فن

 ا!  ب معكم جميع  رحين وفي كل حال*! وليكن ال رب السالم نفسه السالم في كل   وليعطكم 16 

ولتكن  18بولس.    :في كل رسائليأنا أكتب توقيعي عالمة  فهكذا    *هذه التحية أخطها بيدي 17 

 ا*!  نعمة ربنا يسوع المسيح معكم جميع  
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