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  إىل أهل تسالونيكيالرسالة األوىل
 
 
  

  صوت الكرازة باإلجنيل
  

  
  
  

 
 

 أخذت بإذن رسمي من صوت الكرازة باإلنجيل
 

All Rights Reserved 
   الرجاء التقيد -جميع الحقوق محفوظة

أو وضعها على   إليكترونية   أو طباعية مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف وال جيوز إعادة نشر أو طباعة هذا الكتاب بأي طريقة             
 .اإلنترنت إال بإذن خاص ومكتوب من اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل شبكة

طريقة كانت ومهما  فقط وليس دف بيعها أو املتاجرة ا بأي ميكنك أن حتتفظ بالكتب أو املقاالت لالستخدام الشخصي
  .األسباب كانت
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  المحتويات
   مقدمة

   التحية :أوالً

   أهل تسالونيكي حبولس ميد: ثانياً

   مع أهل تسالونيكي سلوك بولس: ثالثاً

   بأهل تسالونيكي بولس يهتم: رابعاً

   أهل تسالونيكي روحياً ضرورة منو: خامساً

   رجاء القيامة تعليم عن: سادساً

   يوم الرب تعليم عن: سابعاً

   احلياة املسيحية العملية وصايا عن: ثامناً

   الرسالة خامتة: تاسعاً

    األوىل دراسة تسالونيكي املسابقة األوىل يف
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 مقدَمة

والرسالة خطاب يرسـله    .  رسالة كتبها مخسة من الرسل     ٢١حيتوي العهد اجلديد على     
  : وجند يف رسائل العهد اجلديد. الرسول اىل شخص أو اىل مجاعة من الناس بقصد خاص

ذه تيموثاوس أو تـيطس أو اىل        رسالة مرسلة اىل شخص، مثل رسالة بولس اىل تلمي          
  . فليمون

وهي رسـائل   .  اىل كنيسة واحدة، مثل رسائل بولس الرسول اىل فيليب أو تسالونيكي            
  . خاصة تعاجل حاالت خاصة

 رسالة مرسلة اىل عدة كنائس، وامسها رسالة دورية، مبعىن أا تدور علـى كنـائس                 
رى، مثل الرسالة الىت أرسلها الرسـول       خمتلفة، فتقرأها كنيسة مث ترسلها إىل كنيسة أخ       

  . بولس اىل كنيسة أفسس

والرسالة ترد على جمموعة أسئلة وجهها أعضاء الكنيسة اىل بـولس، وتعـاجل بعـض               
 . املشاكل الىت جندها يف الكنيسة
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  آاتب الرسالتين 

كاتب رساليت تسالونيكي هو بولس الرسول الذي كان قـبالً حيمـل اسـم شـاول                
. «صـغري »، أما بولس فمعناه     « املطلوب أو املرغوب فيه   »وشاول معناه   . الطرسوسي

وقد جرى التغيري العظيم يف حياة شاول حىت صار بولس يف لقاء شخصي مع املـسيح،                
وقد ورد ذكر قصة جتديـد      . عندما قابله يف الطريق اىل دمشق وحتدث معه وغير حياته         

 ، و ٢٢ ، ٩عمـال يف اصـحاحات   شاول وحتّوله اىل بولس، ثالث مرات يف سفر األ   
٢٦ .  

ويقولون إن شاول الطرسوسي أخذ اسم بولس من اسم أول شخص رحبه اىل املسيح،               
وكـان  . كما يأخذ القائد اسم املدينة اليت انتصر عليها أو املوقعة الىت كسبها ىف احلرب             

بولس اسم أول من جتدد على يدي شاول، وهو وايل جزيرة قربص، وامسـه الكامـل                
سـرجيوس  »وجند قصة جتديد    . يوس بولس، ولذلك فقد أخذ شاول اسم بولس       سرج
  . ١٣يف سفر أعمال الرسل أصحاح « بولس

  مدينة تسالونيكي 

املعروفة اليـوم باسـم سـالونيك يف        (يف أيام الرسول بولس كانت مدينة تسالونيكي        
سكندر بن  أعاد ا . م. ق ٣١٥مدينة هامة، وقد جعلها تارخيها كذلك، ففي سنة         ) اليونان

وأقامها مدينـة   ) مبعىن ينابيع ساخنة، لوجود ينابيع ساخنة فيها      (أنتيباتر بناء مدينة ثرما     
عظيمة، اطلق عليها اسم مدينة تسالونيكي، وهو اسم زوجته ابنة فيليـب املقـدوين،              
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وقد جعل الرومان هذه املدينة عاصمة للمقاطعـة        . وأختاً غري شقيقة لإلسكندر األكرب    
 تكّونت حول هذه املدينة، مما زاد عدد سكاا حىت بلغ مائيت ألفـاً مـن                اجلديدة اليت 

وقد أضاف موقع املدينة اىل أمهيتها الشيء الكثري، فقد كانت من أكرب املـدن              . البشر
املقامة على الطريق اإلغناطي، وهو الطريق احلريب العظيم الذي يربط روما بالـشرق،             

وكانـت  . ل بالطريق املـؤدي اىل كورنثـوس      والذي كان يوازي ساحل البحر، ويتص     
تسالونيكي تقع يف الشمال الغريب من حبر إجيه، وهلا ميناء عظيم، فكانت قاعدة للسفن              

  . احلربية الرومانية، وهكذا كانت الطرق احلربية وطرق التجارة اهلامة متر ا

  : وقد أدت األمهية التجارية ملدينة تسالونيكي اىل نتيجتني مهمتني

 لقد صارت تسالونيكي مدينة غنية، سكنها أغىن أغنياء الرومان، ولذلك فقد اجتذبت              
ويقـال إن   ). ١٧:٤أعمال  (اهتمام التجار اليهود الذين وجدوا فائدة كبرية يف املدينة          

سدس سكاا كانوا من اليهود، قصدوها جلودة متاجرها، وكان فيها حنو عشرين جممعاً             
  . يهودياً

ة تسالونيكي كبرية يف الشر، فبما أا مدينة ساحلية وجتارية كان يزورهـا          كانت شهر   
الكثريون جداً من الغرباء عنها، ويسكنها خمتلف أنواع البشر، مما جعلها مدينة خاطئة،             

 وهكـذا   -ألن الغريب يتحلل عادة من املباديء األخالقية اليت يفرضها عليه جمتمعـه             
  . ريةشأن معظم املدن الساحلية التجا
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وبالرغم مـن   . وكانت مدينة تسالونيكي مدينة حرة، يقوم أهلها بادارة شئوا الداخلية         
اا كانت حمل سكن احلاكم الروماين، إال أن أهلها كانوا يشرفون عليها متاماً يف كـل                
أمورها السياسية، ولذلك فقد كانوا حساسني للغاية إلعـالن والئهـم لإلمرباطـور             

حىت ) ١٧:٦أعمال  (عروا أن الرسول بولس يهدد صلتهم بالرومان        الروماين، وما أن ش   
قاموا ضده قومة كبرية، وكانت التهمة اليت وجهوها اىل الرسول باخليانة العظمى مـن              

  ). ١٧:٧أعمال (أكرب التهم اخلطرية اليت ميكن أن تثار ضد إنسان 

  آنيسة تسالونيكي 

) وهـو نفـسه سـلوانس     (سـيال   أنشأ الرسول بولس كنيسة تسالونيكي مبـساعدة        
وتسالونيكي الكنيسة  .  ميالدية ٥٢وتيموثاوس، وذلك أثناء رحلته التبشريية الثانية سنة        

وعندما وصـل بـولس اىل      ). ٩ - ١٧:١أعمال  (الثانية اليت أنشأها بولس يف أوروبا       
ـ                 دأ تسالونيكي كان مل يزل يتأمل مما قاساه يف فيليب من اجلَلْد والسجن، ولذلك فقـد ب

حسب عادته بتبشري اليهود يف جممعهم، لكنهم مل يقبلوه إال ثالثة سـبوت، فانـصرف               
وال نعلم كم من الزمن صرفه بولس يف تسالونيكي، لكننا نعلم أنه بقي             . عنهم اىل األمم  

وقتاً كافياً لينشيء كنيسة كبرية، بعض أعضائها من اليهود وأكثرهم من األمم، بدليل             
وانحازوا إِلَى بولُس وسيلَا، ومن الْيونـانِيني       ) أي من اليهود  (وم منهم   فَاقْتنع قَ »القول  

  يندبعتيـلٍ        ) أي من الدخالء  (الْمبِقَل سلَي ددع اتمقَدتاِء الْمسالن نمو ،ريكَث ورهمج »
كي كانوا من األمم ما جنـده       ومما يؤيد أن أكثر أعضاء كنيسة تسالوني      ) ١٧:٤أعمال  (

يف الرسالة نفسها، إذ ليس فيها أي اقتباس من العهد القدمي، وليس فيها حجج مبنيـة                
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رجعتم إِلَى اللّـه    »على التوراة، وال إشارة اىل شيء من تاريخ اليهود، بل انه يقول هلم              
ييققالْح يالْح وا اللّهدبعتل ثَانالْأَو ن١:٩ تسالونيكي ١(« م .(  

  . وقد قبل هؤالء كلمة اهللا بسرور وثبتوا على اإلميان يف شدائد واضطهادات كثرية

ومل يشأ الرسول بولس أن يكلف أهل تسالونيكى شيئاً من أمور حياته، ولذلك كـان               
كما أن أهل كنيسة فيليب أرسلوا      . يشتغل بيديه ليحصل على املال الذي حيتاجه للحياة       

  ). ٤:١٦فيليب ( مرة ومرتني ملساعدته اليه ماالً

وقد حسد اليهود بولس على جناحه بني األمم وبني الدخالء، فهيجوا عليـه الـشعب،               
مدعني أن تبشريه مبلكوت املسيح خيانة لالمرباطور كلوديوس قيصر، فاضطر اإلخـوة            

ولس مرتني  وقد أراد ب  ). ١٠ - ١٧:٥أعمال  (املؤمنون أن يرسلوا بولس ليالً اىل بريية        
واألرجح أنه زارهم بعد ذلـك      . أن يزور أهل تسالونيكي وهو يف أثينا، لكنه مل يستطع         

  . وهو يزور منطقة مكدونية

وقد استمرت كنيسة تسالونيكي مشهورة ناجحة قروناً طويلة، فحملت رسالة اإلجنيل           
يت تسالونيكي  وسم. إىل أهل بلغاريا والصرب، ونقلتهم من الوثنية اىل اإلميان باملسيح         

أي املتمسكة باالميان القومي، لشدة اجتهاد املـؤمنني فيهـا يف           « املدينة االرثوذكسية »
  . احملاماة عن حق اإلجنيل

  وقت ومكان آتابة رسالتي تسالونيكي 
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. كتب بولس رساليت تسالونيكي من كورنثوس أثناء إقامته هناك مدة سنة ونصف سنة            
ترة األوىل من إقامتـه يف كورنثـوس بعـد أن رجـع             كتب الرسالة األوىل يف أثناء الف     

أما الرسالة الثانية فقد كُتبـت      . تيموثاوس من تسالونيكي بتقرير يشرح تقدم الكنيسة      
.  للمـيالد  ٥٢ ،   ٥١بعد األوىل بشهور قليلة، أغلب الظن أن الرسالتني كُتبتا يف سنة            

ل يف كورنثوس حـني  وتيموثاوس كانا مع بولس الرسو ) سيال(وأدلة ذلك أن سلوانس     
  ). ١٨:٥أعمال (كتب الرسالتني، ونعلم أما أتيا إليه وهو يف كورنثوس 

 -وأغلب الظن أنَ الرسالة األوىل إىل تسالونيكي هي أقدم سفْر كُتب يف العهد اجلديد               
  . فهي أول تسجيل للخرب املفرح

  أهداف آتابة رسالة تسالونيكي األولى 

د التقرير العظيم الذي جاءه به تيموثاوس، بعـد أن زار           كتب بولس الرسالة األوىل بع    
  : ومن أهداف كتابة الرسالة األوىل. مدينة تسالونيكي

  .  أن يعبر بولس عن شكره هللا على إميان أهل تسالونيكي وأن يشجع املؤمنني هناك 

 كتب بولس الرسالة األوىل ليدافع عن نفسه ضد اليهود الـذين قـاوموا املـسيحية                 
وا ضده، ونعتقد أن أولئك اليهود هامجوا أمانة بولس وشرفه، فقالوا إنه مل يرجـع               وحتدث

إىل املدينة بالرغم من وعده أن يرجع لزيارا، وذلك ألن بولس مهتم باملكسب الـذي               
ولذلك فإن األصحاحات الثالثة األوىل مـن       . يرحبه، وليس بتبشري تلك املدينة العظيمة     
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 ردود بولس ضد هذه االامات، اليت يظهر أن بعض الناس           الرسالة األوىل حتتوي على   
وال شك أن دفاع بولس ضد هذه االامات كان هاماً ليقبل الناس            . كانوا قد صدقوها  

  . يف مكدونية الرسالة اليت جاء الرسول بولس ا

 وكان الرسول بولس يريد أن يشجع املؤمنني اجلُدد ليثبتوا يف االميـان يف مواجهـة                 
ضطهادات والضغوط اليت كانت قاسية عليهم، بعد أن حتّولوا من الوثنية إىل اإلميـان        اال

  . املسيحي

كتب الرسول الرسالة األوىل لتسالونيكي ليجاوب على سؤال خبصوص املؤمنني الذين            
  . ماتوا قبل جمئ املسيح ثانية، وجند إجابة بولس هذه يف األصحاح الرابع

. لونيكي يعاجل الرسول بولس بعض األمور اخلاصـة بالعبـادة         ويف الرسالة األوىل لتسا    
صحيح أن الديانة املسيحية حتض على العطاء والكرم، لكنها حتض أيضاً على العمـل              

كما أن كنيسة تسالونيكي واجهت بعض      . حىت ال يكون شخص عالة على شخص آخر       
هذه األمور  سوء التفاهم حول موضوع عمل ومواهب الروح القدس، والرسول يعاجل           

  . يف الرسالة األوىل

رسالة تسالونيكي إذاً رسالة راعٍ فرحان برعيته، سعيد بتقدمها، ويريـد أن يـشجعهم              
إا رسالة تديفء القلب، وترينا كيف كان الرسول حيب الكنيسة          . ليستمروا يف اإلميان  

  . اليت أسسها
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  أهداف آتابة الرسالة الثانية إلى تسالونيكي 

  : لة الثانية اىل تسالونيكي فقد هدف فيها الرسول اىل األمور التاليةأما الرسا

كان قد تلقى معلومات عن أن أهل تـسالونيكي ثـابتون يف اإلميـان بـالرغم مـن                  
  . االضطهاد، ولذلك فانه ميدح إميام

ويعاجل الرسول بولس يف رسالته الثانية مسألة غمضت علـى أهـل تـسالونيكي ومل                
 التعليم الذي علَّمه الرسول عن يوم الرب، فقد ظن البعض أن يوم             يفهموها، خبصوص 

الرب قد بدأ، وأم جيوزون يف الدينونة اليت تكلم عنها الرسول بـولس يف الرسـالة                
  . والرسول يقول إم ليسوا حتت الغضب، ويصحح هلم مفهومهم اخلاطئ. األوىل

عن السلوك غـري    ) ٥:١٤( األوىل   وأخرياً، يقدم الرسول حتذيراً عما جاء يف الرسالة        
ويبدو أن حالة الكنيسة قد زادت سوءاً، ولذلك قدم هلم مزيداً من املعلومات             . املنضبط

  . إلصالح هذا اخلطأ

كان الرسول حريصاً أن ميدح أهل تسالونيكي على الصالح الذي يستحقونه، لكنـه             
  .  املسيحيكان جاداً يف أن يصلح اخلطأ يف العقيدة، ويف ممارسة اإلميان

   التحية -أوًال  
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١‚            بالـرالْـآبِ و ي اللّهف ،نييالُونِيكسالت ةإِلَى كَنِيس ،سوثَاويمتو سانلْوسو ولُسب
 تـسالونيكي   ١(نِعمةٌ لَكُم وسلَام من اللّه أَبِينا والرب يسوع الْمِسيحِ          . يسوع الْمِسيحِ 

١:١ .(  

لقد تعودنا حنن أن    . ان الكاتب زمن كتابة رسالة تسالونيكي يبدأ الرسالة بكتابة امسه         ك
نكتب امساءنا يف اية الرسالة اليت نرسلها، وعلى ذلك فإن قارئ الرسالة يبدأ بأن ينظر               

امسه )حسب عادة أهل زمانه (أما الرسول بولس فقد كتب    . اىل آخرها لريى اسم الراسل    
بولس وسـلوانس   »أرسال هذه الرسالة اىل كنيسة تسالونيكي       واسم شخصني آخرين    

  . «وتيموثاوس اىل كنيسة التسالونيكيني

« عبد»وأحياناً  ) ١:١غالطية  (« رسول»أحيانا كان الرسول بولس يقول عن نفسه إنه         
هـو  (لكن هنا يذكر امسه جمرداً عن كل لقب، ويذكر معه امسي سـيال              ) ١:١رومية  (

وس، ال ألن سيال وتيموثاوس اشتركا يف كتابة الرسالة معـه،           وتيموثا) نفسه سلوانس 
لكن ألما كانا معه أثناء وجوده يف تسالونيكي، وألما ساعداه على تأسيس الكنيسة             

والبد أما رفعا كنيسة تسالونيكي باحملبة      ). ١٤ ،   ١٧:١ و   ٣ - ١٦:١أعمال  (هناك  
  . يف صلواما

فر األعمال باسم سيال، وسمي سلوانس يف رسائل        أما سلوانس فهو نفسه املذكور يف س      
وهو من متنصرِي اليهود، وعضو يف كنيسة أورشليم من األعـضاء املتقـدمني             . بولس

). ١٦:٣٧اعمال  (وقد كان واعظاً وكان يتمتع باجلنسية الرومانية        ) ١٥:٢٢أعمال  (
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كية حيمـالن حكـم     وقد عينه جممع أورشليم رفيقاً لربنابا وبولس عندما رجعا اىل أنطا          
مث ذهب سيال من أنطاكية إىل أورشليم،       ) ١٥:٢٢أعمال  (جممع أورشليم اىل الكنائس     

، ١٥:٤٠أعمـال   (بشريية الثانيـة    ولكنه رجع اليها سريعاً، ورافق بولس يف رحلته الت        
وال . وملا ذهب بولس إىل بريية ترك سلوانس فيها مع تيموثـاوس          ). ١٧:٤ ،   ١٦:١٩

واملـرجح أن   ) ١٨:٥أعمال  (ذلك حىت التقى ببولس يف كورنثوس       نعلم ماذا فعل بعد     
  . ومل يذكر بعد ذلك أنه رافق بولس الرسول. سلوانس رجع اىل أورشليم مع بولس

ويذكره الرسول بعد سلوانس ألنـه      ) ١٦:١٠أعمال  (أما تيموثاوس فانه تلميذ بولس      
  . أصغر من سلوانس سناً، كما أنه أقل منه خدمة يف الكنيسة

ومعىن كلمة كنيسة   . ما الذين أرسل الرسول الرسالة اليهم فهم كنيسة التسالونيكيني        أ
اهللا اآلب والـرب    « مدعوون من »فهؤالء كنيسة   « ..مدعوون اىل »و  « مدعوون من »

كانوا قبالً يف العامل ويف الظلمة ويف خطاياهم، لكن اهللا دعاهم ليصريوا            . يسوع املسيح 
والرسول بولس ينبر هنا على الوحدة املوجودة بني        . ميام به فيه، التحادهم باملسيح وإل   

  ؟ «يف اهللا»هل أنت . اآلب واالبن، وعلىالوحدة املوجودة مع املؤمنني يف اهللا

نعمة لكم وسالم من اهللا أبينا والـرب        »مث حييي الرسول بولس أهل تسالونيكي بقوله        
يوناين، وهي أمنية جبمال احلياة جمانـاً      والنعمة هى حتية اليوناين لزميله ال     . «يسوع املسيح 

أما السالم فهو حتية اليهودي لزميله اليهودي، وهي تعـين اخلـري            . لشخص ال يستحق  
وجيمع بولس سالم اليونان وسالم اليهود، ألن الكنيسة تضم مؤمنني من خلفية           . األعظم
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ذه األمنيـة ال    لكن ه . وثنية ومن خلفية يهودية، كانوا يتمنون لبعضهم النعمة والسالم        
ميكن أن تتحقق إال يف املسيح فقط، ففيه وحده يصبح السالم والنعمة ممكنني، فال ميكن               

  . أن تصبح األمنية حقيقة إال يف املسيح يسوع ربنا ومن اهللا أبينا

ولكن اهللا  « ابعد عنا »عزيزي القارئ، هناك حرب بني الناس وبني اهللا، وهم يقولون له            
وهذا السالم ممكن فقط يف املسيح، وهو الذي جيعلنا نقف          . لينا بالسالم يريد أن ينعم ع   

  . من اهللا موقف األبناء ال موقف العبيد والغرباء

إِذْ قَد تبررنا   ») ٥:١رومية  (ذا السالم يصبح لنا سالم مع اهللا، ويتحقق فينا ما جاء يف             
. ان اهللا يدعوك إىل سالم معه بإنعام منه       . « يسوع الْمِسيحِ  بِالْإِميان لَنا سلَام مع اللّه بِربنا     

يدعوك بأن تتوحد مع غريك من املؤمنني باملسيح، فتكونون معاً جسد املسيح الواحـد              
  . املنظور يف العامل

. النعمة إذاً تسبب فرحنا، ألا متنحنا نعمة اهللا اليت ال نستحقها كهدية جمانية بـاخلالص        
اليوم فإننا  « سالم»وعندما نقول كلمة    . ن أجلنا هو الذي دفع حساا     وموت املسيح م  

لكن الكتاب املقدس يقصد ا وجـود توافـق بـني اهللا            . نقصد ا عدم وجود حرب    
وهذا التوافق بني اهللا والبشر ال ميكن أن يـتم إال بواسـطة             . والبشر ينتج جناحاً روحياً   

 مث يذكر السالم بعد ذلك، ألننا ال ميكن أن          ويذكر الرسول النعمة أوالً،   . كفارة املسيح 
  . حنصل على سالم حقيقي حىت ينعم اهللا علينا بنعمته يف قلوبنا
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  آية للحفظ 

  ) ١:١تسالونيكي ١(« نِعمةٌ لَكُم وسلَام من اللّه أَبِينا والرب يسوع الْمِسيحِ»

  صالة 

نصلي أن جتعلنا نعامل    . نية املؤمنني معك  أبانا السماوي، نشكرك ألنك تعلّمنا عن وحدا      
  . غرينا من املؤمنني مبحبة، وأن نعيش معهم بسالم، ولْيفض يف قلوبنا سالمك ونعمتك

  سؤال 

  ؟ «كنيسة يف اهللا» ما معىن كلمة  

   بولس يمدح أهل تسالونيكي - ثانيًا  

متذَكِّرِين بِلَا  ‚٣ين إِياكُم في صلَواتنا،     نشكُر اللّه كُلَّ حنيٍ من جِهة جميعكُم، ذَاكرِ       ‚٢
             اللّـه امأَم ،ِسيحالْم وعسا ينبر ،كُمائجر ربصو ،كُمتبحم بعتو ،انِكُملَ إِميمطَاعٍ عقان

أَنَّ إِنجِيلَنا لَم يصر لَكُم     ‚٥ياركُم،  عالمني أَيها الْإِخوةُ الْمحبوبونَ من اللّه اخت      ‚٤. وأَبِينا
بِالْكَلَامِ فَقَطْ، بلْ بِالْقُّوة أَيضاً، وبِالروحِ الْقُدسِ، وبِيقنيٍ شديد، كَما تعرِفُونَ أَي رِجـالٍ             

   كُملأَج نم كُمنيا ب٦. كُن‚    ا وبِن نيثِّلمتم مترص متأَنـيقٍ       وي ضةَ فمالْكَل مإِذْ قَبِلْت ،ببِالر
حتى صرتم قُدوةً لجميعِ الَّذين يؤمنونَ فـي مكدونِيـةَ        ‚٧كَثريٍ، بِفَرحِ الروحِ الْقُدسِ،     
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ي مكدونِيةَ وأَخائيةَ فَقَطْ،    لأَنه من قبلكُم قَد أُذيعت كَلمةُ الرب، لَيس ف        ‚٨. وفي أَخائيةَ 
. بلْ في كُلِّ مكَان أَيضاً قَد ذَاع إِميانكُم بِاللّه، حتى لَيس لَنا حاجـةٌ أَنْ نـتكَلَّم شـيئاً          

لَى اللّه من الْأَوثَان    لأَنهم هم يخبِرونَ عنا أَي دخولٍ كَانَ لَنا إِلَيكُم، وكَيف رجعتم إِ           ‚٩
     ،ييققالْح يالْح وا اللّهدبعت١٠ل‚         ،اتوالْـأَم نم هي أَقَاماِء، الَّذمالس نم هنوا ابرظتنتو

  ). ١٠ - ١:٢ تسالونيكي ١(يسوع، الَّذي ينقذُنا من الْغضبِ الْآتي 

أن ميدح أهل تسالونيكي، ويرفع الشكر اىل اهللا من أجلهم،          يبدأ الرسول بولس رسالته ب    
لقـد كـان أهـل      . «ذاكرين إياكم يف صـلواتنا    »ويقول إنه يصلي من أجلهم دائماً       

تسالونيكي يف قلب الرسول بولس، يفكر فيهم ألنه أبوهم الروحي، وهو يقدم الشكر             
  : على ثالثة أشياء

  . اهللا ومواعيده، وتسليم النفس له العمل الذي نتج عن تصديق -عمل اميام   

  .  وهو اهود الذى بذلوه باستمرار، حمبةً يف اهللا ويف الناس- تعب حمبتهم  

صـابرين يف   » وهو األمل يف الرب الذي جعلهم حيتملون املتاعـب           - صرب رجائهم     
  . «الرجاء

ة األساسية الدائمة   االميان واحملبة والرجاء، اعتربها الرسول املبادئ اجلوهري      :هذه الثالثة   
كورنثـوس  ١(« أَما الْآنَ فَيثْبت الْإِميانُ والرجاُء والْمحبةُ، هذه الثَّلَاثَةُ       »للحياة املسيحية   

١٣:١٣ .(  
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  . وهذا أول ما يقدم الرسول الشكر عليه:عمل إميام   

 عمـل اإلميـان     أو قد يشري إىل   . وقد يشري هذا إىل عمل اإلميان الذي جاءهم باخلالص        
وأغلب الظن أن الرسول بولس يقصد به العمل الذي قاموا به بعد            . الذي يتبع اخلالص  

. لقد سبق أن آمن أهل تسالونيكي باملسيح، واإلميان يعين االقتنـاع          . أن نالوا اخلالص  
فقد اقتنعوا خبطئهم وبشدة حاجتهم للمسيح الفادي واملخلّص، كما اقتنعـوا بـصدق             

  . رسالة االجنيل

واإلميان يعين القبول، فبعد أن اقتنعوا حباجتهم إىل املسيح فتحوا قلوم ليقبلوه خملّـصاً              
«             هـمونَ بِاسنمؤأَيِ الْم ،اللّه لَادوا أَوريصلْطَاناً أَنْ يس مطَاهفَأَع قَبِلُوه ينا كُلُّ الَّذأَمو .

فاملؤمنون بامسه هم الذين قبلوه، وهم      ) ١٣ ،   ١:١٢يوحنا  (« من اللّه ... اَلَّذين ولدوا 
  . الذين ولدوا من اهللا

واإلميان يعين األمانة، فالذي يقتنع حباجته اىل املسيح، ويقبل املـسيح، يعـيش أمينـاً               
  . للمسيح

. أهل تسالونيكي، ولذلك كان الرسول واثقاً أـم أحبـاء اهللا          « عمل إميان »لقد ظهر   
ونتيجة هلذه احملبة   .  حيبهم اآلن، وحمبته هلم مستمرة يف املستقبل       سبق أن اهللا أحبهم، وهو    

املستمرة اختارهم اهللا ليكونوا ملْكاً له، ونتيجة هلذا االختيار النابع من حمبة اهللا قبل أهل               
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ويقدم الرسول بـولس  .  الذي جاءهم اهللا به- اخلرب املفرح  -تسالونيكي إجنيل املسيح    
  : الجنيل اىل أهل تسالونيكيمخسة أوصاف لطريقة وصول ا

 مل يصرِ اإلجنيل اليهم بالكالم فقط، مبعىن أن إميام مل يكن نتيجة بالغة واقتناعٍ بكالم،                 
  .  لكن إميام جاء نتيجة قبوهلم ملا أعلنه اهللا هلم على فم بولس-أو بتأثريٍ يف عاطفة 

 ألن الكلمات مهمـا مسـت        بل بالقوة أيضاً، فقد صاحبت الكلمة املقدسة قوة إهلية،          
  . لكن التغيري جيئ من قوة اهللا املصاحبة للكلمة. قوا ال تقدر أن تغير

فان الروح هو الذي أعطى بولس قـدرة علـى   .  وبالروح القدس، مصدر تلك القوة     
التبشري، فحيث الروح توجد القوة، وحيث الالروح يكون الكالم جمرد كالم يف اهلواء             

  . وح القدس هو الذي يشهد للمسيح ويقنع السامع بصدق االجنيلوالر. بدون نتيجة

« لكُلِّ غنى يقنيِ الْفَهمِ، لمعرِفَة سر اللّـه الْـآبِ والْمـِسيحِ           »أى  « بيقني شديد » و  
فالرب الذي قّوى بولس على التبشري فتح قلوب أهل تـسالونيكي           ). ٢:٢كولوسى  (

ان الرسول يف يقني شديد أن ما يقوله صحيح، وكان أهل           ك. ليقبلوا كلمة اهللا بكل ثقة    
تسالونيكي يف يقني شديد أن ما مسعوه صحيح، ألن الروح القدس شهد لقوة الكلمـة               

  . وفعاليتها فأمثرت إمياناً عامالً يف قلوب السامعني

لقد كانت حياة الرسـول بـولس       . «كما تعرفون أي رجال كنا بينكم من أجلكم       »   
كانت أمانته يف التبشري واجتهاده يف أن جيعل كالمه مقبوالً بواسطة حياته            . هسنداً لكالم 
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وسلوكه، سبب تأثري يف أهل تسالونيكي، ولذلك فانه نفذ الوصية الـيت قاهلـا ألهـل             
كولوسـي  (« اُسلُكُوا بِحكْمة من جِهة الَّذين هم من خارِجٍ، مفْتدين الْوقْت         »كولوسي  

٤:٥ .(  

مل يطلب بولس يف شىء     . ونتيجة هلذا األسباب اخلمسة وجد أهل تسالونيكي خالصهم       
من أعماله جمداً لنفسه أو منفعة لذاته، لكنه عمل بيديه لكى يعظ جماناً، وقـرنَ وعظـه        

  . بسرية مقدسة ليكون بال عثرة يف سبيل اإلجنيل

يف كل مكان خيـربون     ويقول الرسول بولس يف اآلية التاسعة من األصحاح األول إم           
عن كيف قبل أهل تسالونيكي بولس الرسول حني جاء اليهم، وكيف اهتـدوا إىل اهللا               
وتركوا األوثان ليعبدوا اهللا احلي احلقيقي، وهذا يظهر عمل إميـام الـذين كـان يف                

  . قلوم، والذي كان واضحاً أمام اجلميع

ب حمبتهم، هو ما أظهروه مـن       واملقصود بتع « تعب حمبتهم »مث ميدح الرسول بولس         
حمبة للمسيح باحتماهلم االضطهاد والشدائد ألجله، وكان ياسون مثالً طيباً هلم يف ذلك             

مث أنه يقصد به ما احتمله أهل تسالونيكي بعضهم من أجل بعـض يف              ) ١٧:٦أعمال  (
فمن صفات احملبة أن صاحبها خيدم اآلخرين بكل مـا          . وقت املرض والفقر واالضطهاد   

  . ه من قوةعند
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وملا كان أعظم خري نقدمه لآلخرين هـو أن خنـربهم           . تطلب احملبة دوماً خري اآلخرين    
بفرح اإلجنيل، فإن كل الذين حيبون اآلخرين يتعبون يف توصيل رسالة اإلجنيل هلم، وهذا              
ما فعله أهل تسالونيكي، فيقول الرسول هلم إن كالم الرب انتشر من عنـدهم، ال إىل                

د أخائية وحدمها، بل يف كل مكان حىت مل تعد للرسول حاجة أن يطالبهم              مكدونية وبال 
وكلمة عبادة تعين   . بالكرازة، فإن اجلميع كانوا يشهدون أم يعبدون اهللا احلي احلقيقي         

لقد خدم أهل تسالونيكي الـرب،      ). عبد وعبد من أصل واحد يف اللغة العربية       (خدمة  
  .  الرسول خدمة مباركة، وهكذا ظهر تعب حمبتهموخدموا املؤمنني، وخدموا بولس

. هذا هو املوضوع الثالث الذي ميدح بولس أهل تسالونيكي عليه         . « صرب رجائكم »   
ويقصد الرسول بولس بصرب رجائهم ما أظهروه مـن         . كانوا صابرين وكان هلم رجاء    

وقعون اد  األمل، ألم بقوا مسرورين وهم حيملون صليب االضطهاد، ألم كانوا يت          
كان أعظم موضوع لرجائهم هو املسيح نفسه، وذلك وفـق          . الذي جييئهم بعد املتاعب   

« منتظرِين الرجاَء الْمبارك وظُهور مجد اللّه الْعظيمِ ومخلِّصنا يسوع الْمِسيحِ         »: القول
وعلى ذلك  ) ١:٢٧كولوسى  (« الْمِسيح فيكُم رجاُء الْمجد   »والقول  ) ٢:١٣تيطس  (

وسـط إعـالن    ) ١٠آية  (فقد اتكل أهل تسالونيكي على املسيح وانتظروا جميئه ثانية          
  . ملكوته الذي حيقّق التمتع باد الذي كانوا يرجونه دون أن ينظروه

فاملؤمن ال يقبـل   . والصرب هنا ال يعين الصرب السليب على األمل، لكن يعين توقع االنتصار           
عند الْمساِء يبِيت الْبكَـاُء،     » ساكتاً لكنه يتوقع االنتصار على األمل، كما قال املرمن           األمل

  منراحِ تبي الصففاملؤمن يتوقّع دوماً شروق الشمس بعد الغيـوم،        ) ٣٠:٥مزمور  (« و
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لقد صار أهل تسالونيكي متمثلني ببولس الرسول، كما أم         . ألن اهللا من خلف الغيمة    
انوا متمثلني بالسيد املسيح، الذي بنعمة اهللا ذاق األمل من أجل كل واحد، فقد قبلوا               ك

  . الكلمة يف ضيق كثري بفرح الروح القدس

يف العامل سيكون لكـم     »مل يعدنا املسيح أبداً أن يقدم لنا إكليالً من ورود، ولكنه قال             
يوحنـا  (« نا قَد غَلَبت الْعالَم   أَ: لكن ثقُوا »غري أن صرب الرجاء موجود يف قوله        « ضيق

فأنتم كذلك عندكم اآلن حزن، ولكين سأراكم ايـضاً         »كما قال لتالميذه    ) ١٦:٣٣
ولقد رأى املؤمنون يف    ). ١٦:٢٢يوحنا  « فتفرح قلوبكم، وال يرتع أحد فرحكم منكم      

  . مكدونية وأخائية صدى رجاء أهل تسالونيكي، فكانوا هلم قدوة طيبة

ل بولس يف اآلية العاشرة وصفاً هلذا الرجاء الصابر الذي مأل نفوس أهـل              ويقدم الرسو 
لقد ارتفعت قلوم إىل أعلـى وهـم        . «وتنتظروا ابنه من السماء   »تسالونيكي، فيقول   

ينتظرون جمئ املسيح ثانية، وكما قام املسيح من بني األموات، ومل يكن ممكنا أن ميسكه               
منني به من بني القبور، وليغير حالة املؤمنني بـه مـن            القرب، سيجيء مرة ثانية ليقيم املؤ     

إن انتظارنا ابنه من السماء يرفع عيوننـا        . عذاب االضطهاد ومتاعبه، ليعطيهم االنتصار    
لقد كانوا ينتظرون شخصاً هو املسيح، كمركز لرجائهم لينقذهم من الغضب           . إىل أعلى 

سيعطى يوم جمئ الرب الثـواب      . مثاآليت الذي هو دينونة اهللا العادلة لكل من يفعل اإل         
  . لألبرار، كما يدين األشرار
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هذا احلديث عن حياة أهل تسالونيكي يف عمل إميام، وتعب حمبتهم، وصرب رجـائهم،              
كان عالمة عظيمة لكل احمليطني م لريوا قوة اإلجنيل الذي يعمـل يف تغـيري احليـاة،                 

  .  ليجاهد جهاداً حسناًوالذي يقّوي اإلنسان يف وقت التعب، والذي يرفعه

  آية للحفظ 

«        كُمائجر ربصو ،كُمتبحم بعتو ،انِكُملَ إِميمطَاعٍ عقبِلَا ان ذَكِّرِينتتـسالونيكي  ١« م
١:٣ (  

  صالة 

أبانا السماوي، نشكرك ألجل اإلميان الذي هو عطية منك، وألجل احملبة اليت علَّمتـها              
يارب اجعل إمياين عامالً، وحمبيت مثمـرة،       . ء الذي متأل به قلوبنا    أنت لنا، وألجل الرجا   

  . ورجائي صابراً، وليكن ربنا يسوع املسيح مصدر هذه الربكات كلها يف حيايت

  سؤال 

   ما معىن كلمة صرب عند املسيحيني؟  

   سلوك بولس مع أهل تسالونيكي -  ثالثًا 
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  ) ١٢ - ٢:١تسالونيكي ١(

  . «كما تعرفون أي رجال كنا بينكم من أجلكم »١:٥قال الرسول بولس يف 

وهو يقول هلم إن    . ١:٥ويف هذه اآليات يقدم الرسول بولس شرحاً ملا قصده بقوله يف            
اسألوا أي شخص يف تسالونيكي يقلْ لكـم        »دخوله اليهم مل يكن باطالً، وكأنه يقول        

      دون عيب، كل الوقـت      بقداسة وبأمانة وب    إنين أقول احلق عندما أخربكم أنين سلكت
  . «الذي صرفته يف بلدكم

   ) ٩ - ١(سلوك حمبة    

   ) ١٢ - ١٠(سلوك طهارة    

  سلوك محبة    

بلْ بعد ما تأَلَّمنا    ‚٢لأَنكُم أَنتم أَيها الْإِخوةُ تعلَمونَ دخولَنا إِلَيكُم أَنه لَم يكُن باطالً،            ‚١
 غبالً وـي               قَبف ،جِيلِ اللّهبِإِن كُمكَلِّما أَنْ نني إِهلا فنراهي، جبيلي فونَ، فلَمعا تا كَمنلَيع ي

بـلْ كَمـا    ‚٤لأَنَّ وعظَنا لَيس عن ضلَالٍ، ولَا عن دنسٍ، ولَا بِمكْـرٍ،            ‚٣. جِهاد كَثريٍ 
    ؤأَنْ ن اللّه نا مِسنحتاس            لِ اللّـهب اسي النضرا ننلَا كَأَن ،كَلَّمتجِيلِ هكَذَا نلَى الْإِنع نمت

. فَإِننا لَم نكُن قَطُّ في كَلَامِ تملُّقٍ كَما تعلَمونَ، ولَا في علَّة طَمعٍ            ‚٥. الَّذي يختبِر قُلُوبنا  
 داهش ٦. اَللّه‚  ا منلَا طَلَبونَ أَنْ             ورا قَـادنأَن عم رِكُمغَي نلَا مو كُمناسِ، لَا مالن نداً مج
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بلْ كُنا مترفِّقني في وسطكُم كَما تربي الْمرضـعةُ         ‚٧. نكُونَ في وقَارٍ كَرسلِ الْمِسيحِ    
كُنا نرضى أَنْ نعطيكُم، لَا إِنجِيلَ اللّه فَقَطْ بـلْ          هكَذَا إِذْ كُنا حانني إِلَيكُم      ‚٨أَولَادها،  

فَإِنكُم تذْكُرونَ أَيها الْإِخوةُ تعبنا وكَدنا، إِذْ       ‚٩. أَنفُسنا أَيضاً، لأَنكُم صرتم محبوبِني إِلَينا     
     حنو ،جِيلِ اللّهبِإِن لَكُم كْرِزا نكُن            كُمـنم ـدلَى أَحثَقِّلَ علَا ن اراً كَيهنالً ولُونَ لَيامع ن

  ). ٩ - ٢:١تسالونيكي ١(

ال حمبة الـذات    . يوضح الرسول بولس أن سلوكه مع أهل تسالونيكي كان سلوك حمبة          
فمع كل ما لقيه يف فيليب من العذاب واإلهانة كانـت لـه             . وال حمبة الراحة الشخصية   

وكانوا يعلمون ذلـك  . اوية أن يكلّمهم ببشارة اهللا يف وجه معارضة شديدة       اجلرأة السم 
لقد كان االضطهاد واألمل الذي القاه بولس نتيجة ظلم، فقد ضربوه كما            . معرفة كاملة 

يضربون العبيد مع أنه روماين، وسجنوه وقيدوه بال حماكمة، مع أن هذا خيالف الشريعة              
وقد تكرر نفس هذا األمـر يف تـسالونيكي، إذ          ). ٢٤ - ١٦:٢٢أعمال  (الرومانية  

اعتدوا عليه وأهانوه، ولكن هذا مل مينعه من أن جياهر بإهله، ويكلّم أهـل تـسالونيكي                
. بإجنيل اهللا يف جهاد كثري، واثقاً باهللا وموقناً أنه هو الذي أرسله واحتد به ويعمـل فيـه              

ديدة، ومقاومـة الرجـال     وهكذا وجد التشجيع ليتكلم بالرغم من مقاومة اليهود الش        
ولقد جاءت هذه ااهرة وهذا اجلهاد من أن        . الذين هيجهم اليهود ضد بولس ومجاعته     

 كما قال   - أي ليس نتيجة أوهام خيدع ا السامعني         -« عن ضالل »وعظ بولس ليس    
وة ربنا يسوع الْمـِسيحِ     لأَننا لَم نتبع خرافَات مصنعةً إِذْ عرفْناكُم بِقُّ       »الرسول بطرس   

     هتظَمع ايِنِنيعا مكُن لْ قَدب ،هجِيئمعـن  »ومل يكن وعظ الرسول     ) ١:١٦بطرس  ٢(« و
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 أي أن أعمـال بـولس       -« مبكر»ومل يكن وعظه    .  أي لغايات دنيوية فاسدة    -« دنس
لإلميان املـسيحي،   وأقواله كانت باخالص واستقامة، فلم يستعمل احليلة ليصيد الناس          

ألن اإلجنيل ليس حمتاجاً إىل غش وخداع إلثبات صدقه، فهو يستند على عمل الـروح               
  . القدس

حنن ال نعظ عن ضالل وال دنس وال خداع، بل نتكلم كالم مـن              »وكأن بولس يقول    
امتحنهم اهللا ووجدهم أمناء، فائتمنهم على البشارة، ال لنرضي الناس بل لنرضـي اهللا              

  . «ترب قلوبناالذي خي

وهو ال  . ويعترب بولس نفسه دائماً وكيل إله احلق والقداسة، فيعلن للناس طريق اخلالص           
خيتار التعاليم اليت ترضي الناس عن أنفسهم، أو جتعلـهم يتكلـون علـى صـالحهم                
الشخصي، لكن يبكتهم على خطيتهم، ويوضح هلم حاجتـهم اىل التوبـة والطهـارة              

  . والسلوك الطاهر

 الرسول بولس يف اآلية اخلامسة برهاناً على حمبته ألهل تسالونيكي، فيقول هلـم              ويقدم
ومل .  وهو يشهدون بذلك، كما أن اهللا يشهد به        -إنه مل يتملقهم بكلمة وال طمع فيهم        

 مع أنه كان حيق له أن       - ال من أهل تسالونيكي وال من غريهم         -يطلب جمداً من الناس     
بل »ولكنه يف حمبة حقيقية يقول      . نه رسول يسوع املسيح   حيصل على االحترام منهم أل    

 متنينا لو نـشارككم يف       كنا مترفّقني يف وسطكم كما تربي املرضعة أوالدها، حىت أننا         
كان مـستعداً إذا اقتـضت      . «حياتنا ال يف بشارة اهللا وحدها، ألنكم صرمت أحباء إلينا         
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أَنَّ : بِهذَا قَد عرفْنا الْمحبـةَ    »نا  الضرورة أن ميوت من أجلهم، كما يقول الرسول يوح        
    ةولِ الْإِخأَجل هفْسن عضو ق فيه قول املسيح      ) ٣:١٦يوحنا  ١(« ذَاكدوقد ص«  سلَـي

          هائبلِ أَحأَجل هفْسن دأَح عضهذَا أَنْ ي نم ظَمأَع بح دأَحوقـد  ). ١٥:١٣يوحنـا   « ل
هلم من أنه عاملهم معاملة نزيهة عادلة ال لوم فيها، فقد كان يعمل             وضح حب الرسول    

يف الليل والنهار لكي ال يثقل على أحد منهم، ألنه كان يريد أن يوصل هلـم رسـالة                  
لقد تعب بولس بينهم بتضحية وبرفق وبرغبة حقيقية يف         . االجنيل جماناً بدون أن يتعبهم    
  . خدمتهم ألنه كان حيبهم فعالً

   طهارة سلوك   

١٠‚           نِنيمؤالْم متأَن كُمنيا بمٍ كُنبِلَا لَوو بِبِرو ةاربِطَه فكَي ،اللّهو ،ودهش متا ‚١١. أَنكَم
           ،كُمعجشنو ،هلَادأَوكَالْأَبِ ل كُمنم داحظُ كُلَّ وعا نكُن فونَ كَيلَمع١٢ت‚  كُمهِدـشنو

كَيل           هدجمو هلَكُوتإِلَى م اكُمعي دالَّذ لّهل قحا يلُكُوا كَمس٢:١٠تسالونيكي  ١( ت - 
١٢ (  

يف هذا اآليات يذكّرهم بولس بطهارة سريته بينهم، ويدعوهم أن يشهدوا له بذلك بعد              
يطلب أمام اهللا القدوس الذي     « بطهارة»لقد تصرف بينهم    . أن رأوا كل تصرفاته بينهم    

. فكان يعطي كل إنسان حقـه     ) بعدالة:مبعىن(« برب»وتصرف بينهم . القداسة يف أوالده  
أمام اهللا والناس، فلم يفعل شيئاً يستحق أن يلومه عليه أحد،           « بال لوم »وتصرف بينهم 

  . ألنه أراد للمؤمنني أن يعرفوا أسلوب حياته وأن حيكموا يف أمانته
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خبالف ما قاله املسيح عن بعض املعلمني اـم         كان يعظهم كاألب ألوالده ويشجعهم،      
يقولون وال يفعلون، فإم حيزمون أمحاالً ثقيلة عسرة احلمل ويضعوا على أكتـاف             »

  ). ٢٣:٤مىت (الناس، وهم ال يريدون أن حيركوها بإصبعهم 

على أن بولس وعظهم وشجعهم لكى يسلكوا كما حيق هللا الذي دعاهم إىل ملكوتـه               
ع املسيح، كما دعاهم ليشتركوا يف جمده الذي كان له قبل كَـون العـامل               ليكونوا أتبا 

  ). ١٧:٥يوحنا (

  آية للحفظ 

  ) ٢:٧تسالونيكي ١(« كُنا مترفِّقني في وسطكُم كَما تربي الْمرضعةُ أَولَادها»

  صالة 

ة بولس الرسـول    أبانا السماوي، نشكرك من كل القلب ألجل النموذج الصاحل يف حمب          
  . للمؤمنني ويف طهارة حياته

ربنا، أعطنا احلياة الطاهرة املليئة باحملبة لنستطيع أن خندمك ونكون مترفقني بـاآلخرين،             
  . ال نطلب جمداً من الناس، بل نتعب وجنتهد لتوصيل رسالة حمبتك هلم

  سؤال 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٧

. لونيكي يقدم الرسول وصفني حملبتـه ألهـل تـسا         ٢ من أصحاح    ١١ ،   ٧ يف آييت     
  . أذكرمها

   بولس يهتّم بأهل تسالونيكي - رابعًا  

٣:١٣-٢:١٣  

بعد أن مدح بولس أهل تسالونيكي على اميام وحمبتهم ورجائهم، وبعد أن أوضح هلم              
أن سلوكه بينهم كان سلوك احملبة والطهارة، يوضح يف هذه اآليات اهتمامـه بأهـل               

  : تسالونيكي يف أمرين

   ) ٣:٥-٢:١٣(مهم اهتمامه م يف آال   

  ) ١٣-٣:٦(واهتمامه بنقائص إميام    

  بولس يهتم بآالم أهل تسالونيكي    

  : يف اهتمام الرسول بولس بآالم أهل تسالونيكي يذكر أمرين

  ) ٢٠ - ٢:١٣(بسبب آالمهم ) أ(االهتمام 

  ) ٥ - ١ :٣(بعالج آالمهم ) ب(واالهتمام 
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  كي بولس يهتم بسبب آالم أهل تسالوني) أ(

من أَجلِ ذلك نحن أَيضاً نشكُر اللّه بِلَا انقطَاعٍ، لأَنكُم إِذْ تسلَّمتم منا كَلمةَ خبـرٍ             ‚١٣
من اللّه، قَبِلْتموها لَا كَكَلمة أُناسٍ، بلْ كَما هي بِالْحقيقَة كَكَلمة اللّه، الَّتي تعملُ أَيضاً               

ف  نِنيمؤالْم متأَن ـي           ‚١٤. يكُمف يي هالَّت سِ اللّهائبِكَن نيثِّلمتم مترةُ صوا الْإِخهأَي كُمفَإِن
               الْآلَـام لْـكت كُمتريشلِ عأَه نضاً مأَي متأَن متأَلَّمت كُمأَنل ،وعسِسيحِ يي الْمف ةيودهالْي

ع   ،ودهالْي نضاً مأَي ما ها كَمهنا  ‚١٥يوندـطَهاضو ،ماَءهبِيأَنو وعسي بلُوا الرقَت ينالَّذ
نحاسِ        . نيعِ النمجل اددأَضو لّهل نيضرم رغَي مه١٦و‚      كَيل مالْأُم كَلِّمأَنْ ن نا عنونعنمي

 وا حلُصخنيٍ    يكُلَّ ح ماهطَايوا خممتى يت .        ـةايهإِلَـى الن بـضالْغ مكَهرأَد قَد نلكو .
وأَما نحن أَيها الْإِخوةُ، فَإِذْ قَد فَقَدناكُم زمانَ ساعة، بِالْوجه لَا بِالْقَلْبِ، اجتهـدنا              ‚١٧

لذلك أَردنا أَنْ نأْتي إِلَيكُم أَنا بولُس مـرةً         ‚١٨. نْ نرى وجوهكُم  أَكْثَر بِاشتهاٍء كَثريٍ أَ   
لأَنْ من هو رجاؤنا وفَرحنا وإِكْليـلُ افْتخارِنـا؟ أَم     ‚١٩. وإِنما عاقَنا الشيطَانُ  . ومرتينِ

    نبر امضاً أَمأَي متأَن مت؟      لَسهجِيئي مِسيحِ فالْم وعسـا      ‚٢٠ا ينحفَرا ونـدجم متأَن كُمأَنل
  ) ٢٠ - ٢:١٣تسالونيكي ١(

. ظل أهل تسالونيكي ثابتني يف إميام باملسيح بالرغم من االضطهادات الىت مـروا ـا    
ه قبلوه ال علـى     وبولس حيمد اهللا بغري انقطاع ألن أهل تسالونيكي ملا تلقُّوا كالم اهللا من            

لقـد وقـع    . أنه كالم بشر، بل على أنه باحلقيقة كالم اهللا الذي يعمل فيهم، فآمنوا به             
االضطهاد على أهل تسالونيكي من الوثنيني الذين هيجهم اليهود ضد أولئك املـؤمنني             

والرسول يقول هلم إن ما أصام يشبه ما أصاب الكنائس اليت باليهودية، فقـد              . اجلدد
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ليهود االضطهاد باملؤمنني اليهود، وأوقع الوثنيون االضـطهاد بـاملؤمنني مـن            أوقع ا 
  . الوثنيني

ويقول الرسول إن اليهود هم الذين قتلوا الرب يسوع، وقتلوا األنبياء، واضـطهدوا             
ويف عداوم مينعون   . بولس وأصحابه، وهم ال يرضون اهللا، وصاروا أعداء مجيع الناس         

وذا جاوزوا احلد خبطاياهم، واسـتحقّوا أن يـرتل         .  األمم الرسول بولس من تبشري   
  . عليهم يف النهاية غضب اهللا

ويسمح اهللا أن االشرار يضطهدون املؤمنني ليظهر فساد الطبيعة االنسانية، وليظهر بره            
 كما أن االضطهادات تلجئ املؤمن للصالة       -عندما يوقع على االشرار قضاءه وعقابه       

  . هللا، فيتنقى قلبه، ويصري اكثر فائدة خلدمة اهللا والناسوالقرب من ا

وبالرغم من االضطهادات الكثرية اليت وقعت على أهل تسالونيكي ظلـوا ثـابتني يف              
لقد ). ٢٠ - ١٧آيات  (وسط االضطهاد، ولذلك يعبر بولس عن فرحه الشديد بذلك          

صحيح أنه كـان    . انتصر املؤمنون بالرغم من أن بولس كان قد تركهم وافترق عنهم          
يريد أن يراهم ألنه أب هلم حيبهم، وقد حاول أن يأيت اليهم مرة ومرتني لكن الشيطان                

واملرجح أن الذين عطلوه كانوا الناس األشرار، لكنه حتقق أن الشيطان هو الذي             . عطله
أو رمبا عطله مرض، أو أحوال صعبة سببها        . جعل أولئك األشرار يعطلون ذهابه إليهم     

، فان أهل تسالونيكي هم موضوع رجاء بولس، وسبب كل الـسرور الـذي       الشيطان
كما أم سبب فرحه، ألن حضوره معهم يف السماء سيكون          . يتوقعه عند جميء املسيح   
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وهم إكليل افتخاره، فقد كان املنتصرون يف األلعاب الرياضية         . من أعظم أفراحه هناك   
فهم إكليل بولس الـذى سـيناله يف يـوم    يكلَّلون بأكاليل ظاهرة، أما هؤالء املؤمنون     

  . الرب

وهو يقول هلم إن ثبام يف وسط هذه اآلالم جمد له وفرح كخزائن الذهب واجلـواهر                
فمن سيكون رجاؤنا وفرحنا واكليل افتخارنا عنـد ربنـا          »وبولس يتساءل   . للملوك

أنتم جمدنا  .. أليس هو أنتم يا أهل تسالونيكي؟ نعم      »وجياوب  « يسوع املسيح يوم جميئه؟   
  . «!وأنتم فرحنا

  آية للحفظ 

  ) ٢:٢٠تسالونيكي ١(« أَنتم مجدنا وفَرحنا»

  صالة 

أبانا السماوي، نشكرك ألن االضطهاد الواقع على مجاعة املؤمنني يعين أم ليسوا مـن              
 .لكن ألم منك فـإن العـامل يبغـضهم        . فلو كانوا من العامل ألحبهم العامل     . هذا العامل 

ساعدنا لنحتمل اآلالم بالـصرب     . ساعدنا لنقف إىل جانبك مهما كلَّفنا ذلك من متاعب        
  . وبالشكر

  سؤال 
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   كيف عطل الشيطان بولس عن زيارة كنيسة تسالونيكي؟  

  بولس يهتم بعالج ألم أهل تسالونيكي ) ب(

فَأَرسلْنا تيموثَـاوس   ‚٢. ثينا وحدنا لذلك إِذْ لَم نحتملْ أَيضاً استحسنا أَنْ نترك في أَ         ‚١
أَخانا، وخادم اللّه، والْعاملَ معنا في إِنجِيلِ الْمِسيحِ، حتى يثَبـتكُم ويعظَكُـم لأَجـلِ               

  ،انِكُم٣إِمي‚      يقَاتالض هي هذف دأَح عزعزتلَا ي كَي .  ت متأَن كُمونَ   فَإِنوعضوا منونَ أَنلَمع
إِننا عتيدونَ أَنْ نتضايق، كَمـا حـصلَ        : لأَننا لَما كُنا عندكُم سبقْنا فَقُلْنا لَكُم      ‚٤. لهذَا

 أَعرِف إِميانكُم،   من أَجلِ هذَا إِذْ لَم أَحتملْ أَيضاً، أَرسلْت لكَي        ‚٥. أَيضاً، وأَنتم تعلَمونَ  
  ) ٥ - ٣:١تسالونيكي ١(لَعلَّ الْمجرب يكُونُ قَد جربكُم، فَيصري تعبنا باطالً 

كان الرسول بولس يريد أن يزور املؤمنني يف تسالونيكي، ولكن الشيطان منعه، فأرسل             
وبقي بولس وحده يف    . تيموثاوس ليزورهم حىت يشجعهم، وليطَمئن قلب بولس عليهم       

) سـيال (كما كان سـلوانس     .  بالرغم من أنه كان حمتاجاً خلدمة تيموثاوس معه        -أثينا  
وعاد تيموثاوس من تسالونيكي إىل كورنثوس، وسـافر        . اليزال يقيم يف بريية خيدم فيها     

ووقتها كتب بولس الرسول هذه     . سلوانس من بريية اىل كورنثوس، والتقى الثالثة هناك       
وكلمـة  . ويقول الرسول إنه استحسن أن يترك يف أثينا وحده        .  إىل تسالونيكي  الرسالة

معناها أن يهجره تيموثاوس، وأن يشعر هو بالوحدة يف مواجهة فالسفة أثينـا             « يترك»
لكن بولس فضل نداء الواجب، فأرسل تيموثـاوس إىل         . الذين كانوا يقاومون الكلمة   

  . اً ويريد أن يطمئن عليهمتسالونيكي، ألنه كان حيب أهلها كثري
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وصفه أنـه   . ويصف بولس تيموثاوس بأنه أخوه، مع أن تيموثاوس كان ابنه يف اإلميان           
ومـع  . «خادم اهللا »كما يصفه بأنه    . أخوه ألن احملبة جتعلنا نقدم بعضنا بعضاً يف الكرامة        

يـسميه  و. أنه شاب، لكنه كان قادراً على إفادة أهل تسالونيكي يف األمور الروحيـة            
ألن بولس كان حمتاجاً إليه يف خدمته التبشريية، لكنـه          « العامل معنا يف إجنيل املسيح    »

أرسله اىل تسالونيكي ليثبت املؤمنني هناك إذ يقّوي إميام باملسيح، ويزيدهم شـجاعة             
  . ورجاء، وليعظهم ألجل تثبيت إميام

 وأعلن هلم أـم سـوف       عندما كان بولس يف تسالونيكي كان يشجع املؤمنني هناك،        
يتضايقون، متاماً كما حصل مع بولس، ومتاماً كما حصل مع املسيح، ألننا موضـوعون              

  . وقد أرسل إليهم تيموثاوس ليذكّرهم ذا. هلذا الضيق

سط ضـيقام   كان بولس حيب أهل تسالونيكي، فأرسل اليهم تيموثاوس ليشجعهم و         
لوقـا  ( الذي يغربل املؤمنني كاحلنطة      -« ارب»وآالمهم، ليثبتوا أمام جتربة الشيطان      

ولو أن أهل تسالونيكي وقعوا يف جتربة الشيطان وفخه، يكون تعب الرسول            ). ٢٢:٣١
لكن نشكر اهللا أم انتصروا على جتربة اـرب، وكـان           . بولس يف سبيلهم تعباً باطالً    

  . س تعباً مثمراًتعب بول

  آية للحفظ 

«يقَاتالض هي هذف دأَح عزعزتلَا ي ٣:٣تسالونيكي ١(« كَي (  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣٣

  صالة 

ساعدنا . أبانا السماوي، نشكرك ألنك تم بنا يف ضيقتنا، وترسل إلينا الذين يشجعوننا           
  . لنعزِي آخرين بالتعزية اليت أخذناها منك، وساعدنا لنشجع بعضنا بعضاً

  ؤال س

  .  أذكر صفتني من الصفات اليت وصف ا بولس تيموثاوس، وأعط معنامها 

  بولس يهتم بنقائص إيمان أهل تسالونيكي    

وأَما الْآنَ فَإِذْ جاَء إِلَينا تيموثَاوس من عندكُم، وبشرنا بِإِميانِكُم ومحبـتكُم، وبِـأَنَّ              ‚٦
 لَنا حسناً كُلَّ حنيٍ، وأَنتم مشتاقُونَ أَنْ ترونا، كَما نحن أَيضاً أَنْ نـراكُم،    عندكُم ذكْراً 

٧‚           انِكُما بِإِمينتوررضا ونيقَتي ضف كُمتجِه نةُ موا الْإِخها أَينيزّعلِ هذَا تأَج نا ‚٨. فَمنأَنل
لأَنه أَي شكْرٍ نستطيع أَنْ نعّوِض إِلَى اللّـه مـن           ‚٩. ثَبتم أَنتم في الرب   الْآنَ نعيش إِنْ    

طَالبِني لَيالً ونهـاراً    ‚١٠جِهتكُم عن كُلِّ الْفَرحِ الَّذي نفْرح بِه من أَجلكُم قُدام إِهلنا؟            
    جى ورطَلَبٍ أَنْ ن فَرأَو   انِكُمإِمي صقَائلَ نكَمنو ،كُمـا      ‚١١. وهنبرـا وونأَب هفْسن اللّهو

    كُما إِلَيي طَرِيقَندهي ِسيحالْم وعس١٢. ي‚      كُمضعب ةبحي الْمف كُمزِيديو يكُممني بالرو
     ،ضاً لَكُمأَي نحا نيعِ، كَمملْجلضٍ وعب١٣ ل‚        ،ـةاسي الْقَدمٍ فبِلَا لَو كُمقُلُوب تثَبي كَيل
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           يِسيهديعِ قمج عِسيحِ مالْم وعسا ينبجِيِء ري ما فأَبِين اللّه ام٣:٦تـسالونيكي  ١(أَم - 
١٣ (  

عندما رجع تيموثاوس من تسالونيكي قدم لبولس الرسول تقريراً عـن إميـان أهـل               
ي وحمبتهم للرسول بولس، وقال إم يذكرونه باخلري دائمـاً، ويـشتاقون إىل             تسالونيك

وقد شددت هذه األخبار املفرحة عزميـة بـولس         . رؤيته كما يشتاق بولس إىل رؤيتهم     
وأمدته بقوة روحية، حىت أنه استطاع أن يقف ثابتاً يف الضيق ويف الشدة، بعد أن عرف                

تهم له وللناس قوية باقية، بالرغم من سفره بعيداً عنـهم،           أن إميام باهللا ثابت، وأن حمب     
فقـد اعتـرب    . «بل حنن اآلن حنيا ما دمتم يا أهل تسالونيكي ثابتني يف الرب           »فقال هلم   

. بولس الضيقات اليت أحاطت به نوعاً من املوت، ألا قطعت عنه وسائل فرح احليـاة              
) ٩آيـة   ( شكره هللا من أجلهم      وعندما وصلته أخبارهم املفرحة انتعشت روحه، فرفع      

وهو يطلب ليالً واراً أوفر طلب أن يرى وجوههم ليكمل نقـائص إميـام، ألـم                
حديثون يف اإلميان ويف معرفة كلمة اهللا، وميكن أن ينموا ىف فضائل النعمة املختلفـة إذا                

طاع أن  مسعوا مزيداً من التعاليم الروحية اليت ميكن أن يقدمها بولس هلم، لو أنـه اسـت               
  . يزورهم

نقص معرفتـهم عـن     « نقائص إميانكم »وأغلب الظن أن بولس الرسول يقصد بكلمة        
عقيدة جمئ املسيح ثانية، وعن حال الراقدين يف املسيح، ولذلك يصلي بـولس أن اهللا               

  . أبانا وربنا يسوع املسيح يسهل طريقه إليهم ليزورهم ويكمل تعليمهم



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣٥

  :  بولس األسباب اليت تدفعه إىل زيارم يذكر الرسول١٣ ، ١٢ويف اآليتني 

وهو يضع حمبته هلم مقياساً    .  أن ينميهم الرب يف حمبة بعضهم البعض، وحمبة مجيع الناس           
  . حملبتهم لآلخرين

 أن يثبت اهللا قلوم يف القداسة ليكونوا بال لوم أمام اهللا، حىت عندما جييء ربنا يسوع                  
هم مقبولني مستعدين منتظرين طالبني سرعة جميء يوم        املسيح ثانية مع مجيع قديسيه جيد     

  . الرب

  آية للحفظ 

  ) ٣:١٢تسالونيكي ١(« والرب ينميكُم ويزِيدكُم في الْمحبة بعضكُم لبعضٍ وللْجميعِ»

  صالة 

ال أبانا السماوي، نطلب أن تزيد حمبتنا بعضنا لبعض وجلميع الناس الذين نعـرفهم أو               
ثبت قلوبنا يف القداسة حىت عندما تنظر       . نعرفهم، ولتكن حمبتنا هلم حمبة العمل واخلدمة      

أعطنا أن نكون مستعدين ئ املسيح ثانية، ساهرين وطالبني         . الينا جتدنا بال لوم أمامك    
  . سرعة جميئك

  سؤال 
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  .  اذكر شيئاً كان إميان أهل تسالونيكي فيه ناقصاً 

 و أهل تسالونيكي روحيًا  ضرورة نم-خامسًا  

  )١٢ - ٤:١تسالونيكي ١(

  : يف هذا اجلزء يطلب بولس أن ينمو أهل تسالونيكي يف ثالثة ميادين

  ) ٨ - ١آيات (يف الطهارة 

  ) ١٠ ، ٩آيتا (يف احملبة 

  ) ١٢ ، ١١آيتا (يف العمل اجلاد 

  النّمو في الطهارة  

م ونطْلُب إِلَيكُم في الرب يسوع، أَنكُم كَما تسلَّمتم منا          فَمن ثَم أَيها الْإِخوةُ نسأَلُكُ    ‚١
       ونَ أَكْثَراددزت ،وا اللّهضرتلُكُوا وسأَنْ ت جِبي فا      ‚٢. كَيـايصـةَ وونَ أَيلَمعت كُمأَنل

  وعسي ببِالر اكُمنطَي٣. أَع‚    يه هأَنَّ هذل ةُ اللّهادإِر :كُمتاسـا،     . قَدنِ الّزِنوا عنِعتمأَنْ ت
٤‚           ،ةامكَرو ةاسبِقَد اَءهإِن نِيقْتأَنْ ي كُمنم داحكُلُّ و رِفع٥أَنْ ي‚      ةوـهى شـوي هلَا ف

    رِفُونَ اللّهعلَا ي ينمِ الَّذ٦. كَالْأُم‚   دلَ أَحطَاوتأَنَّ        أَنْ لَا يرِ، لي هذَا الْأَمف يهلَى أَخع عطْميو 
لأَنَّ اللّه لَم يدعنا للنجاسة بـلْ       ‚٧. الرب منتقم لهذه كُلِّها كَما قُلْنا لَكُم قَبالً وشهِدنا        
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  ٣٧

 ةاسي الْقَدلِ ال       ‚٨. فاناً، بسذُلُ إِنرذُلُ لَا يري نإِذاً م      وسالْقُد هوحضاً را أَيطَاني أَعالَّذ لّه
  ) ٨-٤:١تسالونيكي ١(

بكل حمبة يطلب بولس الرسول من إخوته يف تسالونيكي، باسـم الـرب يـسوع أن                
يسلكوا سلوكاً يرضي اهللا، ويزدادوا يف ذلك أكثر وأكثر، كما سبق أن علّمهم عندما              

عطاها هلم بوحي الـرب يـسوع وبإرشـاده         وهو يذكرهم بالوصايا اليت أ    . كان بينهم 
والقداسة . «قداستكم:ألن هذه هي ارادة اهللا    »وأول هذه الوصايا هي القداسة      . وبأمره

نظري الْقُدوسِ الَّذي دعاكُم، كُونوا أَنتم أَيضاً قديـِسني          »-هي طهارة القلب والسرية     
  ةريي كُلِّ سف   وبكْتم هأَنكُ»:  ل     وسا قُـدي أَنأَنل يِسنيدوا ق١:١٥بطـرس   ١(« ون  ، 

١٦ .(  

اعتادوا على ذلك منـذ     . لقد كانت خطية الزنا حميطة بأهل تسالونيكي من كل جانب         
ولكن عندما انتقلوا مـن حيـاة اخلطيـة         . الصغر، وكان اتمع ينظر اليها نظرة قبول      

أَما الشهوات الشبابِيةُ   »: وا قول االجنيل  والوثنية اىل حياة املسيح، كان عليهم أن يذكر       
فَاهرب منها، واتبعِ الْبِر والْإِميانَ والْمحبةَ والسلَام مع الَّذين يدعونَ الرب مـن قَلْـبٍ               

يق٢:٢٢تيموثاوس ٢(« ن .(  

  : وجند يف هذه اآليات فكرتني
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  ٣٨

د القداسة العالقات الزوجية، ألن اهللا مل يدعنا للنجاسة بل يف           يطلب الرسول أن تسو   )أ(
وعلى كل شخص أن يصون جسده يف القداسة والكرامة، فال تستويل عليـه             . القداسة

الشهوة مثل الوثنيني الذين ال يعرفون اهللا، وال يتعدى أحد على زوجة أخيه، أو يسيء               
لَـا  »ذه اخلطية، ولذلك فان الكتاب يقـول        اليه يف هذا األمر، ألن الرب منتقم ملثل ه        

  أَةَ قَرِيبِكرام هتشـاةُ      »ويقول الرسول   ) ٢٠:١٧خروج  (« تنالّزونَ ورـاهـا الْعأَمو
اللّه مهيندي١٣:٤عربانيني (« فَس .(  

وتتجلى القداسة يف عالقتنا مع اهللا الذي أعطانا روحه القدوس الذي يفصلنا عـن              )ب(
وجسد املؤمن هيكل للروح القدس ولذلك فـان        ). ٨آية  (ال جيب أن نحزنه     الشر، ف 

  . الروح حيزن من تدنيس هيكله، إذا ارتكب أحد خطية الزنا

  آية للحفظ 

«ةُ اللّهادإِر يه ههذ :كُمتاس٤:٣تسالونيكي ١(« قَد .(  

  صالة 

قلبـاً نقيـاً    . ىل الشر طهر عيين من النظر ا    . أنت قدوس، وحتب أن نسلك يف القداسة      
  . انزع من داخلي كل فكر شرير. اخلق يفَّ يا اهللا

  سؤال 
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  ؟ ٣ماهي ارادة اهللا لك كما تراها يف آية 

  النمو في المحبة  

٩‚            عتم كُمفُسأَن كُمأَنا، لهنع كُمإِلَي بأَنْ أَكْت ةَ لَكُماجةُ فَلَا حوِيةُ الْأَخبحا الْمأَمـونَ  ولِّم
فَإِنكُم تفْعلُونَ ذلك أَيضاً لجميعِ الْإِخوة الَّذين في        ‚١٠. من اللّه أَنْ يحب بعضكُم بعضاً     

 ،  ٤:٩تسالونيكي  ١(وإِنما أَطْلُب إِلَيكُم أَيها الْإِخوةُ أَنْ تزدادوا أَكْثَر         . مكدونِيةَ كُلِّها 
١٠( .  

يعود الرسول مرة أخرى اىل موضوع احملبة األخوية، ملا هلا من أمهية كـربى يف حيـاة                 
ال حاجـة لكـم أن      »املسيحي، ولكن مل يكن غرضه أن يعظهم بشأن احملبة، فهو يقول            

لكنه كان يطلب منهم أن يزدادوا أكثر يف احملبـة، ألن الـسلوك             « أكتب إليكم عنها  
ر، ألنكم أنفسكم متعلمون من اهللا أن حيـب بعـضكم           املسيحي من شأنه النمو املستم    

ألن هذا هو اخلرب الذي مسعتموه      »إمنا أطلب إليكم أيها اإلخوة أن تزدادوا أكثر         . بعضاً
أَنْ نؤمن بِاسـمِ ابنِـه يـسوع        : وهذه هي وصيته  ». «أن حيب بعضنا بعضاً   : من البدء 

ا بنضعب بحنِسيحِ، وةًالْميصا وطَانا أَعضاً كَم٢٣ ، ٣:١١يوحنا ١(« ع .(  

  آية للحفظ 

  ). ٤:٩تسالونيكي ١(« لأَنكُم أَنفُسكُم متعلِّمونَ من اللّه أَنْ يحب بعضكُم بعضاً»
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  صالة 

 أبانا السماوي، علِّمنا أن حنب اآلخرين كما أحببتنا وكما حتبهم، وعلمنا أن نزيـد يف              
  . حمبتنا بأن نقدم اخلدمة لآلخرين وأن نعلّمهم عن حمبتك

  سؤال 

  . اكتب آية تبين ضرورة حمبة اآلخرين

  النمو في العمل الجاد  

وأَنْ تحرِصوا علَى أَنْ تكُونوا هادئني، وتمارِسوا أُموركُم الْخاصـةَ، وتـشتغلُوا            ‚١١
  كَم متأَن يكُمدبِأَي   ،اكُمنيصلَـا          ‚١٢ا أَوارِجٍ، وخ نم مه ينالَّذ دنع اقَةيلُكُوا بِلست كَيل

 دةٌ إِلَى أَحاجح كُونَ لَكُم١٢ ، ٤:١١تسالونيكي ١(ت .(  

شهد املؤرخون أن املكدونيني كانوا مييلون اىل االضطراب والكـسل، ولـذلك فـان              
  . النشاط والعمل اليوميالرسول بولس يشدد على ضرورة 

  هل املقصود من نشاطنا وشغلنا اليومي هو خدمة أنفسنا والعامل، أم خدمة اهللا؟ 

وكان هذا العمل يف نظـره      . يقدم لنا الرسول بولس نفسه مثالً، ألنه كان يصنع خيام         
خدمة حمبة مثل خدمة الكرازة باالجنيل، فان احلياة اهلادئة الشريفة، وممارسـة أمورنـا              
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وهي تظهر  . اصة، وقيامنا بعملنا اليومي، هي شهادة للعامل كله أننا مخْلصون للمسيح          اخل
هناك الروح الوديع اهلـاديء     . يف روح اهلدوء اليت تتجلّى يف األشغال اليومية املتواضعة        

علينا اذاً أن نسلك بلياقة عند الـذين        ). ٣:٤بطرس  ١(الذي هو قدام اهللا كثري الثمن       
وعلينا أن نشتغل لنكـسب خبزنـا بعـرق         ) من غري أهل الكنيسة   أي  (هم من خارج    

) ٩:١٠جامعة  (« كُلُّ ما تجِده يدك لتفْعلَه فَافْعلْه بِقُّوتك      »وجوهنا، كما يقول الكتاب     
  ). ١٢:١١رومية (« غَير متكَاسلني في الاجتهاد»و

اصة وال يتداخل يف أمور غريه، والذي       ومن هذا نرى أن االنسان الذي ميارس أموره اخل        
يشتغل بيديه، هو الذي يكون هادئاً، ألنه جيد سالم نفسه، وهو الذي يسلك بلياقة عند               

. الذين هم من خارج، وال تكون له حاجة عند أحد، فهو يساعد نفسه ويساعد غـريه               
  . فلنشتغل بأيدينا. ان الرسول هنا يؤكد ضرورة العمل اجلاد

متارسـوا  »امة اليت ينبر عليها الرسول هنا أن ال نتدخل ىف أمور غرينـا              ومن األمور اهل  
وال . ال خترج القذى من عني أخيك قبل أن خترج اخلشبة من عينك           . «أموركم اخلاصة 

  . تدينوا لكى ال تدانوا

  آية للحفظ 

« نيئادوا هكُونلَى أَنْ توا عرِصحأَنْ ت٤:١١تسالونيكي ١(و .(  
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  صالة 

أعطنا نعمة لكي نعيش حياتنا يف      . ساعدنا لكي جنتهد  . أبانا السماوي، باركنا لكي نعمل    
هدوء، أبعدنا عن التدخل يف األمور الىت ال تعنينا، وساعدنا لنكون صورة طيبـة لغـري              

  . املؤمنني

  سؤال 

  . أذكر فائدة من فوائد العمل اجلاد

   تعليم عن رجاء القيامة -سادسًا 

أُرِيد أَنْ تجهلُوا أَيها الْإِخوةُ من جِهة الراقدين، لكَي لَا تحزنوا كَالْباقني الَّذين             ثُم لَا   ‚١٣
  ماَء لَهج١٤. لَا ر‚            وعـسونَ بِيداقالر كفَكَذل ،قَامو اتم وعسأَنَّ ي نمؤا نإِنْ كُن هأَنل

 اللّه مهرضحيس  هعضاً م١٥.  أَي‚     بالر ةمهذَا بِكَل قُولُ لَكُما ننـاَء     : فَإِنيالْأَح ـنحا ننإِن
      ينداقالر بِقسلَا ن بجِيِء الرإِلَى م نياق١٦. الْب‚         ـنـزِلُ مني فـوس هفْسن بأَنَّ الرل

. ائكَة وبوقِ اللّه، والْأَموات في الْمِسيحِ سيقُومونَ أَّوالً       السماِء بِهتاف، بِصوت رئيسِ ملَ    
ثُم نحن الْأَحياَء الْباقني سنخطَف جميعاً معهم في السحبِ لملَاقَـاة الـرب فـي               ‚١٧

     بالر عنيٍ مكُونُ كُلَّ حهكَذَا ناِء، وو١٨. الْه‚ّع كذلضاً بِهذَا الْكَلَـامِ  لعب كُمضعوا بز
  ) ١٨ - ٤:١٣تسالونيكي ١(
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 ،  ١٧:٣اعمال  (عندما كان الرسول بولس يف تسالونيكي حتدث عن جميء املسيح ثانية            
وتوقع مؤمنو تسالونيكي أن املسيح سيأيت سريعاً، ولذلك فقد تركـوا أعمـاهلم             ). ٧

 فوبخهم الرسول وطلب منهم العمل اجلـاد        اليومية من زرع وجتارة ومل جيتهدوا فيها،      
  ). ١٢ ، ٤:١١كما رأينا يف (

مـاذا  : وقد حدث أن بعض الذين آمنوا باملسيح ماتوا، فحدث اضطراب يف الكنيسة            
ال .... حيدث هلؤالء الذين ماتوا قبل جميء املسيح ثانية؟ هل ضاع رجاؤهم يف القيامـة؟      

فون حقيقة القيامة، وكانت معلومام عـن       شك أن املؤمنني يف تسالونيكي كانوا ال يعر       
جميء املسيح ثانية غري كافية، ألن إقامة بولس بينهم لتعليمهم كانت إقامة قـصرية، ومل               
يكن عندهم من كتب التوراة إال العدد القليل، وكان فالسفة الوثنيني احملـيطني ـم               

ات ليوضح هلم   ولذلك كتب الرسول هذه اآلي    . ينكرون حقيقة القيامة ويضحكون منها    
وهناك وجـه   . «الراقدين»حقيقة رجاء قيامة املؤمنني، وهو يسمي أولئك الذين ماتوا          

  : شبه بني النوم وبني موت املؤمن

  . موت املؤمن والنوم أمر وقيت، وليس أبدياً)أ(

  . الشخص الذي ينام يستريح)ب(

  . الشخص الذي ينام البد أن يستيقظ متجدد القوة، سعيداً)ج(
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ك فإن املؤمنني الذين رقدوا يف الرب سريقدون اىل فترة حمـدودة، اىل أن جيـيء                ولذل
رؤيا (والبد أن يقوموا يف سعادة عظيمة       . املسيح ثانية ليقيمهم وقد استراحوا من أتعام      

١٤:١٣ .(  

إنه ال مينع احلزن متامـاً،      . ويكتب الرسول هذا اجلزء للمؤمنني لكى ال حيزنوا كالباقني        
لكنه مينع اإلفراط يف    . سيح عند قرب لعازر، وهناك حزن على فراق األحباء        فقد بكى امل  

وغري املؤمنني باملسيح ال رجاء هلم يف قيامة األموات، ولذلك فإم حيزنون حزناً             . احلزن
  . قاتالً، أما املؤمنون فام حيزنون حزناً يسرياً عامراً بالرجاء

. املسيح برهان على صدق قيامة املؤمنني به       إن قيامة    ١٤ويقول الرسول بولس يف اآلية      
لقد مات املسيح لكنه قام، وقد رآه تالميذه بعد أن قام من االموات، والبد أن كل من                 
يرقد بيسوع سيقوم مرة أخرى مع املسيح، فكلما نؤمن بقيامة املسيح نـؤمن بقيامـة               

م بني يديـه،    فالراقدون بيسوع الذين ماتوا وهم مؤمنون به واستودعوا نفوسه        . شعبه
وعند جميئه ثانيةً البد أنـه      . هؤالء اآلن يف راحة، يتوقّعون القيامة بناًء على وعد املسيح         

  . حيضر أرواحهم من الفردوس، وحيضر أجسادهم من القبور: سيحضر الراقدين معه

 يقدم الرسول وعداً بناًء على كلمة الرب، وهو أن االحياء الباقني عند جمئ              ١٥ويف آية   
 أي ال يدخلون حضرة الرب ويتمتعـون بربكـات        -ملسيح ثانية ال يسبقون الراقدين      ا

 ويف هذا تعزية لألحياء بشأن أحبائهم الذين انتقلوا اىل العـامل            -جميئه قبل الذين ماتوا     
  . اآلخر قبل جميء املسيح ثانية



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٤٥

ويوضح الرسول كيف سيحدث ذلك، فان املسيح نفسه سيرتل من السماء، وسـيعلن             
 فقائد اجلند السماوي الذي حييط باملسيح عند        -عن نزوله هتاف ونداُء رئيس املالئكة       

ومتى جاَء ابن الْإِنسان في      » جميئه سيعلن هذا ايء بصورة حمسوسة، كما قال املسيح        
مـىت  (« كُرسـي مجـده   مجده وجميع الْملَائكَة الْقديِسني معه، فَحينئذ يجلس علَى         

وسيصاحب جميء املسيح ثانية صوت البوق، الذي خيترق آذان اجلميـع،           ). ٢٥:٣١
املختص بإعالن احلقيقة العظيمة وهي جميء      « بوق اهللا »حىت آذان املوتى، لذلك يسميه      

وعندما يسمع املؤمنون هتاف رئيس املالئكة، وعندما يـسمعون صـوت        . املسيح ثانية 
 سيجدون املسيح نازالً نزوالً ظاهراً وجميداً، واألموات يف املسيح سـيقومون            بوق اهللا، 

وبعد قيامة املوتى من املؤمنني،    . أوالً قبل أن يتغير املؤمنون األحياء ليخطَفوا يف السحاب        
وجيتمـع  . تعين سـرعة انتقـاهلم    « خيطف»يخطف األحياء الباقون بسرعة، فإن كلمة       

ويلتقي ) ١:٩أعمال  ( السحب، كما حدث يف صعود املسيح        األحياء واألموات معاً يف   
أولئك املؤمنون بالرب النازل من السماء، يف اهلواء، وهو حمل االجتماع مع املـسيح،              

  . استعداداً للذهاب اىل حيث يشاء املسيح، وهكذا نكون كل حني مع الرب

يح وشعبه، فانه يعطيهم    والذي يؤكده االجنيل ىف هذه العبارة هو االحتاد الكامل بني املس          
من حياته اخلالدة، ومينحهم السعادة احلقيقية وعدم االفتراق، فان الوجود يف حمضر اهللا             

. ولذلك يطالبنا الرسول أن نعزي بعضنا بعضاً ذا الكـالم         . هو أعظم مسرات املؤمن   
فإنْ كان عند أحد شك أنه خسر حبيبه الذي رقد، فان عليه أن جيد تعزية يف اعـالن                  
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اهللا، وعلينا أن ننقل هذه األفكار الروحية العظيمة للذين انتقل أهلهم اىل حضرة الرب،              
  . قبل جميء املسيح ثانية

وال يقول االجنيل هنا شيئاً عن الصالة من أجل املوتى، وال عن تقدمي الرمحـات مـن                 
هم أجلهم، لكنه يطلب منا أن منتليء بالرجاء من حنوهم، ألن املسيح الذي أكمل خالص             

يف السماء، سيقيمهم من بني األموات من غري حاجة اىل جمهود يقوم به أهلـهم علـى                 
  . األرض

عزيزي القارئ، ان ما جاء يف االجنيل هنا عن اجتماع األحباء يف السماء ليكونوا مـع                
هـل أنـت    . أن تكون أنت مؤمناً متحداً مع املسيح اآلن       : املسيح اىل األبد، له شرط    

   ثانية؟ هل أنت ثابت يف الرب؟ مستعد ئ املسيح

افتح قلبك للمسيح لتجد حياتك األبدية فيه، وهكذا تنتظر جميئه ثانية من السماء لتنال              
  . اد األبدي

  آية للحفظ 

«ماَء لَهجلَا ر ينالَّذ نياقوا كَالْبنزحلَا ت كَي٤:١٣تسالونيكي ١(« ل .(  

  صالة 
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رجاء باملسيح احلي الذي قام من بني األمـوات، والـذي           نشكرك يارب ألنك متألنا بال    
. سيقيم األموات املؤمنني به، والذي سيجيء ليأخذهم سريعاً ليكونوا كل حني معـك            

  . أعطنا تعزية ذا احلق االهلى، وامأل نفوسنا به

  سؤال 

  كيف سيعلَن عن جميء املسيح ثانية؟ -١٠

   تعليم عن يوم الرب -سابعًا 

  )١١ - ٥:١تسالونيكي ١(

كان املؤمنون يف تسالونيكي مشغولني بشأن املؤمنني الذين ماتوا قبل جميء املسيح ثانية،             
مىت سيجيء املسيح ثانية؟ وكان تالميذ املسيح       : كما كانوا مشغولني بسؤال آخر وهو     

لَيس لَكُم أَنْ تعرِفُوا    »ولكن املسيح قال هلم     ) ٤ ،   ١٣:٣مرقس  (قد سألوا عن املوعد     
والرسول بولس يف هذا    ) ١:٧أعمال  (« أَزمنةَ والْأَوقَات الَّتي جعلَها الْآب في سلْطَانِه      الْ

. اجلزء يطلب من املؤمنني أن ينتظروا بصرب موعد يوم الرب، دون حتديد لذلك املوعـد         
وحياول الرسول يف هذه اآليات أن يوضح للمؤمنني أن االستعداد ىء يوم الرب هـو               

  : ويف هذا اجلزء جند فكرتني. ثر أمهية من معرفة موعد جميء يوم الربأك

  ) ٣-١آيات (موعد يوم الرب غري معروف  
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  ) ١١-٤آيات (ضرورة السهر انتظاراً ليوم الرب  

  موعد يوم الرب غير معروف  

لـأَنكُم  ‚٢نْ أَكْتب إِلَيكُم عنها،     وأَما الْأَزمنةُ والْأَوقَات فَلَا حاجةَ لَكُم أَيها الْإِخوةُ أَ        ‚١
لأَنـه حينمـا    ‚٣. أَنتم تعلَمونَ بِالتحقيقِ أَنَّ يوم الرب كَلص في اللَّيلِ هكَذَا يجِـيءُ           

بلَى، فَلَـا ينجـونَ     حينئذ يفَاجِئُهم هلَاك بغتةً، كَالْمخاضِ للْح     « سلَام وأَمانٌ »: يقُولُونَ
  ). ٣ - ٥:١تسالونيكي ١(

يبدأ الرسول بالقول إنه ال يوجد ما يدعو أن يكتب هلم عن موعد جميء يوم الرب، فقد                 
وهو هنا يقدم تشبيهاً أن يوم      . سبق أن قال هلم عندما زارهم إن هذا املوعد غري معروف          

وقد ذكر املـسيح    . جييءالرب يشبه جميء لص يف الليل، ال يعرف صاحب البيت مىت            
  ). ٢٤:٤٣مىت (هذا التشبيه 

أعمـال  ( يوم اخلمسني     ويوم الرب هو جمئ املسيح الذي أشار اليه بطرس يف موعظته          
وهو يوم جيئ بغتةً بال تنبيه وال انتظار، وسيندهش العامل كله ألن أهله غـري               ). ٢:٢٠

 مبعىن ال داعي للخوف فال      .«سالم وأمان »مستعدين هلذا اليوم العظيم، فإذا م يقولون        
يوجد ما يدلّ على سرعة جميء املسيح، وإذا بذلك اليوم يفاجئهم بغتة، متاماً كما فاجأ               

يشبه يوم الرب   . الطوفان قوم نوح غري املؤمنني، وكما فاجأت النار أهل سدوم وعمورة          
سول إنه  ويقول الر . وقت املخاض للحبلى، واذا ؤالء البشر غري املستعدين ال ينجون         
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بالرغم من عدم معرفتنا ملوعد ايء، إال أننا جيب أن نكون مستعدين له حىت ال نؤخذ                
أَين هو موعد مجِيئه؟ لأَنه     »على غرة، األمر الذي سيحدث مع األشرار الذين يقولون          

لِء الْخدب ناقٍ هكَذَا مٍء بياُء كُلُّ شالْآب قَدر نيح ن٣:٤بطرس ٢(« !يقَةم .(  

 ألن يوم الرب مصدر     -« يوم الدين »وليس  « يوم الرب »يسمي الرسول اليوم األخري     
لَا شيَء من الدينونة الْآنَ علَى الَّذين هم في الْمِسيحِ يـسوع،            »سعادة للمؤمنني، ألنه    

  ) ٨:١رومية (« لروحِالسالكني لَيس حسب الْجسد بلْ حسب ا

  آية للحفظ 

  ). ٥:٢تسالونيكي ١(« يوم الرب كَلص في اللَّيلِ هكَذَا يجِيُء»

  صالة 

أعطنا يارب نعمة لننتظر جميء يوم الرب، يوم السعادة ألوالدك املؤمنني، الذي سيكون             
  . ستعدين لهوساعدنا لنكون دوماً م. جة لكل نفسٍ مؤمنة، وحزناً لكل نفس خاطئة

  سؤال 

  ما هو التشبيه الذى يصف به اإلجنيل موعد جمئ يوم الرب؟ -١١
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  الحاجة للسهر  

٤‚           كَلَِص موالْي كذل رِكَكُمدى يتح ةي ظُلْمف متةُ فَلَسوا الْإِخهأَي متا أَنأَم٥. و‚ كُميعمج
فَلَا ننم إِذاً كَالْبـاقني، بـلْ لنـسهر         ‚٦. نا من لَيلٍ ولَا ظُلْمة    لَس. أَبناُء نورٍ وأَبناُء نهارٍ   

  ،حصنونَ           ‚٧وكَرـسـلِ يونَ فَبِاللَّيكَرـسي ينالَّذونَ، وامنلِ يونَ فَبِاللَّيامني ينأَنَّ الَّذل .
ابِِسني درع الْإِميان والْمحبة، وخوذَةً هي رجـاُء        وأَما نحن الَّذين من نهارٍ، فَلْنصح لَ      ‚٨

لأَنَّ اللّه لَم يجعلْنا للْغضبِ، بلْ لاقْتناِء الْخلَاصِ بِربنا يـسوع الْمـِسيحِ،             ‚٩. الْخلَاصِ
١٠‚        حا نننِم ا أَونهِرى إِذَا ستا، حنلأَجل اتي مالَّذ  هعيعاً مما جوا    ‚١١. يـزّع كـذلل

  ). ١١ - ٥:٤تسالونيكي ١(بعضكُم بعضاً وابنوا أَحدكُم الْآخر، كَما تفْعلُونَ أَيضاً 

سيكون كمجئ لصٍ ألشخاص غـري      . يوم الرب رعب لألشرار، ويوم سعادة للمؤمنني      
      م كانوا ينادون املسيح قائلني    مستعدين، لكنه سيجيء للمنتظرين كسعادة حقيقية أل :

  . «تعال أيها الرب يسوع»

وجند . ويف هذه اآليات يوضح الرسول بولس ضرورة السهر واالستعداد ئ يوم الرب           
  : يف هذه اآليات ثالثة أفكار

  ) ٥ ، ٤آيتا (جميء يوم الرب جميء فاحص، مثل االمتحان )أ(

  ) ٨ - ٦آيات (جميء يوم الرب حيضنا على اليقظة )ب(
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  ) ١١ - ٩آيات (وهذا ايء يشجعنا )ج(

  ) ٥ ، ٤آيتا (يوم الرب يوم امتحان، يفصل بني أبناء النور وأبناء الظلمة ) أ(

لقد كانوا يف الظلمة قبل التعـرف       . وعلينا أن نفحص أنفسنا لنعرف ألي فريق ننتمي       
 يـسلكوا كأبنـاء     وعليهم أن ) ٥:٨أفسس  (على املسيح، أما اآلن فام نور يف الرب         

نِهايةُ »نور، ساهرين وصاحني منتظرين جمئ الرب بانتباه، كمايقول لنا الرسول بطرس            
      اتلَولصوا لحاصقَّلُوا وعفَت ،تبراقْت ٍء قَديوكمـا يقـول    ). ٤:٧بطرس  ١(« كُلِّ ش

احترِزوا »وكما قال   ). ٢٦:٤١  مىت(« اسهروا وصلُّوا لئَلَّا تدخلُوا في تجرِبة     »املسيح  
. لأَنفُِسكُم لئَلَّا تثْقُلَ قُلُوبكُم في خمارٍ وسكْرٍ وهمومِ الْحياة، فَيصادفَكُم ذلك الْيوم بغتةً            

وا إِذاً وتضرعوا في    اسهر. لأَنه كَالْفَخ يأْتي علَى جميعِ الْجالِسني علَى وجه كُلِّ الْأَرضِ         
كُلِّ حنيٍ، لكَي تحسبوا أَهالً للنجاة من جميعِ هذَا الْمزمعِ أَنْ يكُونَ، وتقفُوا قُدام ابنِ               

انس٣٦ - ٢١:٣٤لوقا (« الْإِن .(  

  ) ٨ - ٦آيات (ويوم الرب حيضنا على السهر ) ب(

ن صاحني، فالذين ينامون هم الذين ال يهتمـون، ألـم           علينا أن نسهر وعلينا أن نكو     
ويؤكّـد الرسـول    . يسلكون يف ظلمة الليل، ويشتركون مع املتسيبني الذين يسكرون        

ألهل تسالونيكي أم أبناء ار، ولذلك فعليهم أن يكونوا صاحني، وأن يلبـسوا درع              
  . اإلميان ودرع احملبة
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 ليحمي الشخص الذي يلبسه من ضـربات        والدرع ثوب معدين يلبسونه على الصدر     
. اإلميان الذي هو الثقة باهللا وعنايتـه      ) ١:(وهناك شيئان حيميان صدر املسيحي    . السهام

. ويطالبنا الرسول أن نلبس خوذة هي رجـاء اخلـالص         . احملبة من حنو اهللا والناس    ) ٢(
 رجـاء   واخلوذة هنا هـي   . واخلوذة هي ما يلبسه اجلندي على راسه ليحميه من اخلطر         

: وهكذا جند الفضائل املسيحية الثالث    . املؤمن يف أن اهللا خيلّصه من اخلطية ومن اهلالك        
  . االميان واحملبة والرجاء

عزيزي القاريء، هل امتأل قلبك ذه الفضائل الثالث؟ ان الرسول حيضك علـى أن              
  . تصحو وأن تسهر وأن تلبس سالحك الكامل

  ) ١١ - ٩آيات (منني ويوم الرب يوم يشّجع املؤ) ج(

مل يعين اهللا املؤمنني منذ االزل الحتمال نتائج غضبه، ألن نتائج الغضب حتـلّ بأبنـاء                
تمموا خلَاصكُم بِخـوف    »لكن اهللا عين املؤمنني القتناء اخلالص، كما يقول         . املعصية
ِةدرِعـ        ). ٢:١٢فيليب  (« و يط الوحيـد   وهذا اخلالص هو بربنا يسوع املـسيح، الوس

بِدونِي لَا تقْدرونَ   »خلالص اخلطاة، الذي دفع أجرة خطيتهم يف فدائه، والذي يقول هلم            
  ). ١٥:٥يوحنا (« أَنْ تفْعلُوا شيئاً
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هذا املسيح الذي مات ألجلنا فدفع أجرة خطيتنا، هو الذي يضمن لنا خالصنا، سـواء      
إِنْ عشنا فَللرب   »اً عند جميئه ثانية، ألننا      أي سواء كنا أحياء أو أموات     « سهرنا أو نِمنا  »

وتمن بلرا فَلنتإِنْ مو ،يشعن .نحن بلرا فَلنتإِنْ ما ونش١٤:٨رومية (« فَإِنْ ع .(  

واألحياء واألموات عند جمئ املسيح ثانية سيحيون مجيعهم معه، ألم متحدون باملسيح            
  ). ١٤:١٩يوحنا (« ي أَنا حي فَأَنتم ستحيونَإِن»الذي قال 

شجعوا بعضكم  :مبعىن« عزوا بعضكم بعضاً  »وخيتم الرسول حديثه عن يوم الرب بقوله        
. بعضاً بالكالم عن هذه األمور، لتكون واسطة لتثبيت إميانكم، وزيادة طاعتكم للـرب            

  . ونه فعالًويطلب منهم أن يبنوا بعضهم بعضاً، األمر الذي يفعل

عزيزي القاريء، سيكون يوم الرب يوم رعب على اخلطاة، وسـيكون يـوم بركـة               
من أي فريق أنت، اىل أية مجاعة تنتمي؟ إنْ كنت بعيداً عـن             :ونسألك اآلن . للمؤمنني

الرب نطالبك باسم الرب أن تفتح قلبك للمسيح لتنتمي لفريقه، فتنتظر جميئه بفـرح              
  . الرجاءومتتليء نفسك بالتعزية و

  آية للحفظ 

فَلَا ننم إِذاً كَالْباقني، بلْ لنسهر      . لَسنا من لَيلٍ ولَا ظُلْمة    . جميعكُم أَبناُء نورٍ وأَبناُء نهارٍ    »
حصن٦ ، ٥:٥تسالونيكي ١(« و .(  
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  صالة 

نكـون صـاحني    أبانا السماوي، نشكرك ألنك مل حتدد لنا موعداً ليوم الرب، لكـي             
أبانا، نصلي أن تضم كثريين إليك وتقـرم    . ساهرين منتظرين جميء ربنا يسوع املسيح     

  . ليكونوا البسني سالح املؤمن الكامل، فيستطيعون أن يقاوموا يف اليوم الشرير

  سؤال 

ما هي الفضائل املسيحية الثالث اليت يذكرها الرسول بولس مقترنـة بالـدرع             -١٢
  ؟ ٨ة واخلوذة يف آي

   وصايا عن الحياة المسيحية العملية -ثامنًا 

١٢‚               بـي الـرف كُمونربـديو كُمنيونَ ببعتي ينرِفُوا الَّذعةُ أَنْ توا الْإِخهأَي أَلُكُمسن ثُم
  ،كُمونرذني١٣و‚        نم ةبحي الْماً فرياً جِدكَث موهبِرتعأَنْ تو   هِـملمـلِ عوا  . أَجمـالس
شجعوا صغار  . أَنذروا الَّذين بِلَا ترتيبٍ   : ونطْلُب إِلَيكُم أَيها الْإِخوةُ   ‚١٤. بعضكُم بعضاً 

 أَحداً عن   انظُروا أَنْ لَا يجازِي أَحد    ‚١٥. تأَنوا علَى الْجميعِ  . النفُوسِ، أَسنِدوا الضعفَاءَ  
. افْرحوا كُلَّ حـنيٍ   ‚١٦. شر بِشر، بلْ كُلَّ حنيٍ اتبِعوا الْخير بعضكُم لبعضٍ وللْجميعِ         

اشكُروا في كُلِّ شيٍء، لأَنَّ هذه هي مشيئَةُ اللّه في الْمِسيحِ         ‚١٨. صلُّوا بِلَا انقطَاعٍ  ‚١٧
  جِه نم وعسيكُم١٩. ت‚  وحئُوا الرطْف٢٠. لَا ت‚  اتوّبوا النرقتحوا كُلَّ  ‚٢١. لَا تنحتام
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وإِلـه الـسلَامِ نفْـسه      ‚٢٣. امتنِعوا عن كُلِّ شبه شر    ‚٢٢. تمسكُوا بِالْحسنِ . شيٍء
م وجسدكُم كَاملَةً بِلَا لَومٍ عند مجِيِء ربنـا      ولْتحفَظْ روحكُم ونفْسكُ  . يقَدسكُم بِالتمامِ 
 ١٢: ٥تسالونيكي  ١(أَمني هو الَّذي يدعوكُم الَّذي سيفْعلُ أَيضاً        ‚٢٤. يسوع الْمِسيحِ 

- ٢٤ .(  

يف اجلزء األخري من هذه الرسالة يقدم الرسول بولس جمموعة نـصائح عـن احليـاة                
  : عملية يف سلوك كل يوماملسيحية ال

  ) ١٣ ، ١٢آيتا (نصيحة بخصوص القادة  

ال شك أن قادة الكنيسة يف تسالونيكي وبخوا املؤمنني الكساىل الذين مل يشتغلواْ ألم              
ويضم الرسول بولس صوته مع أولئك مطالباً مؤمين        . كانوا ينتظرون جميء املسيح ثانية    

 أعضاء الكنيسة نظروا إىل القادة نظـرة عـدم          ويبدو أن . تسالونيكي بالغرية والعمل  
توقري، ألم مجيعاً حديثون يف اإلميان، فكيف يصبح بعضهم قادة بينما عمرهم الروحي             

  متقارب؟ 

والرسول هنا يطلب من أولئك املؤمنني أن خيضعوا للقادة، وأن يعتربوهم كثرياً جداً يف              
  : الثة أشياء من حنو قادموالرسول يطالب املؤمنني بث. احملبة من أجل عملهم
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أن يعرفوا قادم، مبعىن أم يظهرون بأعماهلم أم يعرفون قيمة الـشخص الـذي              )أ(
خيدمهم ويقوم بواجبه من حنوهم، ألم يتعبون بينهم ويدبرون أمورهم وينذروم مـن             

  . األخطار اليت حتيط م

حيبوهم بسبب العمل الـذي     أن يعتربوهم كثرياً، أي أن يكرموهم وخيضعوا هلم و        )ب(
انظُـروا  . اُذْكُروا مرشديكُم الَّذين كَلَّموكُم بِكَلمة اللّه     »ولقد قال االجنيل    . يقومون به 

    انِهِمثَّلُوا بِإِميمفَت هِمتريس ةايـلِ      . إِلَى نِهأَجونَ لرهسي مهأَنوا، لعضاخو يكُمدشروا ميعأَط 
               ـرأَنَّ هذَا غَيل ،نيحٍ، لَا آنبِفَر كلُوا ذلفْعي كَياباً، لسطُونَ حعي فوس مهكَأَن كُمفُوسن

عٍ لَكُماف١٧ ، ١٣:٧عربانيني (« ن .(  

أن يعيشوا يف سالم معهم، فبسبب حداثة إميام، وتقـصريهم يف أداء واجبـام              )ج(
  . والرسول يطالبهم أن يساملوا بعضهم بعضاً. فات وخماصماتاملسيحية، وقعوا يف اختال

  ) ١٥ ، ١٤آيتا (نصائح بخصوص جماعة المؤمنين  

ويبـدأها  . هذه النصائح يقدمها الرسول لكل املؤمنني إذْ يفكرون يف بعضهم الـبعض           
فهناك مجاعة غري مرتبني، مثـل اجلنـود الـذين ال           . «انذروا الذين بال ترتيب   »:بقوله
والبد أن بعض املؤمنني يف تسالونيكي مل يطيعوا كلمـة اهللا           . ون يف صفوف اجلنود   يسري

والرسول يطلب من غريهم من املؤمنني أن ينـذروهم         . وال مرشديهم وال نظام الكنيسة    
  . وأن حيذروهم من اخلطأ الذي وقعوا فيه
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ن حزنوا  الذين خافوا من االضطهاد، أو الذي     « يشجعوا صغار النفوس  »ويطلب منهم أن    
والرسول . على موت أصحام، فضعف إميام ونقصت شجاعتهم وهامجتهم الشكوك        

  . يطلب أن نعامل أمثال هؤالء معاملة رقيقة لطيفة وأن نشجعهم

يف الروحيات لقلّة معرفتهم، ولضعف إميـام، ولقلّـة         « نسند الضعفاء »مث يطلب أن    
  . ن يصلوا من أجل بعضهم البعضنسندهم بأن نصلي من أجلهم ونساعدهم أ. صلوام

وكثرياً ما  . من الذين داخل الكنيسة وخارج الكنيسة     « يتأنوا على اجلميع  »مث يطلب أن    
نسمع من شخص أن أناته قد وصلت اىل منتهاها، ولكن ما أعظم حاجتنا أن نـدرب                

 وأن  أنفسنا باستمرار على أن نطيل أناتنا على اإلخوة، بأن ال جنازى أحداً عن شر بشر،              
غَير مجازِين عن   »كما قال الرسول بطرس     ) ٤٢ - ٥:٣٩مىت  (ال نقاوم الشر بالشر     

        نيارِكبكْسِ ملْ بِالْعب ،ةيمتبِش ةيمتش نع أَو ربِش رونتـأىن علـى    ) ٣:٩بطرس  ١(« ش
 منكـرين  اجلميع بأن نتبع اخلري بعضنا لبعض وللجميع، فنعمل الصاحل الالئق أمـام اهللا        

لَا يغلبنك الشر بـلِ     . كُونوا كَارِهني الشر ملْتصقني بِالْخيرِ    »كما قال الرسول    . نفوسنا
وعلينا أن نكون يف أناة صـانعني اخلـري         ) ٢١ ،   ١٢:٩رومية  (« اغْلبِ الشر بِالْخيرِ  

  . ملؤمنني أيضاًإلخوتنا من املؤمنني، وجلميع الذين هم من خارج مجاعة ا

  ) ٢٤ - ١٦آيات (نصائح من جهة الحياة الشخصية  
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بعد أن حتدث الرسول بولس عن واجب املؤمن من حنو قادته الروحيني، ومن حنو إخوته               
  : املؤمنني، يبدأ يف احلديث عن واجبات املؤمن الشخصية فيقول

ائماً معنا، وحنن نعلم    لنفرح وحنن نذكر مغفرة خطايانا، وحنن نذكر أن اهللا د         . افرحوا)أ(
  . أن كل االشياء تعمل للخري للذين حيبون اهللا

أنظـر اىل   : كيف أفرح وعندي خسائر ومصاعب وأحزان؟ االجابـة       : وقد يقول قائل  
كَلَّمتكُم بِهذَا لكَـي    »املسيح مثالك يف كل شيء، الذي يف وسط أحزانه قال لتالميذه            

هذا الفرح ال يستطيع أحـد أن       ) ١٥:١١يوحنا  (« فَرحكُميثْبت فَرحي فيكُم ويكْملَ     
  . فإن إهلنا إله الفرح). ١٦:٢٢يوحنا (يرتعه من املؤمن 

ال يلـزم أن تـدخل      . مبعىن اتجه إىل اهللا دائماً بقلبك وبفكرك      . صلَّوا بال انقطاع  )ب(
ب، لكن يلزم أن تكون على صلة يومية بـالر        . خمدعك وتغلق بابك وتنفصل عن العامل     

تكلمه دائماً عن كل مشكلة تعترض سبيلك، وتشكره على كل بركة صغرية أو كبرية              
  . مينحها لك

عندك أشياء كثرية ميكـن أن      . فهكذا يريد اهللا لك أن تفعل     . اشكروا يف كل شيء   )ج(
ال تنس فضل اهللا عليك، إن املـرمن        . تشكر اهللا عليها، فحوِلْ نظرك إىل األشياء املنرية       

ما أكثر ما ننسى حسنات     . «باركي يا نفسي الرب وال تنسي كل حسناته        »يقول لنفسه 
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ولكن ال تنس أن هذه هي مشيئة اهللا يف املسيح يـسوع مـن              . اهللا، وما أكثر ما نتذمر    
  . جهتك، واملسيح هو الذي يعطيك القدرة على أن تكون شاكراً يف كل شيء

واملؤمن يطفئ  .  النار يف التنقية   ألن عمل الروح القدس يشبه عمل     . ال تطفئوا الروح  )د(
علينا أن نضرم املوهبة    . روح اهللا عندما ال يستخدم املوهبة الىت أعطاها له الروح القدس          

  . اليت أعطاها لنا روح اهللا

والنبوة هي الوعظ، ألن من يتنبأ يكلّم الناس ببنيـان ووعـظ            . ال حتتقروا النبوات  )ه(
رسول إن النبوة أو الوعظ هي أفضل من غريها         ويقول ال ) ١٤:٣كورنثوس  ١(وتسلية  

لذلك عندما نسمع الوعظ جيب أن نـصغي        ). ٣٩ ،   ١٤:٥كورنثوس  ١(من املواهب   
وعنـدما يكلّمنـا روح اهللا      . اليه باحترام، وأن ندعو أصدقاءنا ليستمعوا اىل كلمة اهللا        

مزمور « لوبكماليوم إنْ مسعتم صوته فال تقسوا ق       »-القدوس يف الوعظ علينا أن ننتبه       
  ). ٨ ، ٣:٧ وعربانيني ٨ ، ٩٥:٧

يف هذه اآليات حيضنا الرسـول بـولس        ) ٢٤ - ٢١آيات  . (عيشوا حياة القداسة  )و(
على ضرورة احلياة النقية، فعلينا أن منتحن كل شيء لنتمسك باحلـسن، كمـا قـال                

هلْ هي من اللّه؟ لأَنَّ أَنبِياَء      : حلَا تصدقُوا كُلَّ روحٍ، بلِ امتحنوا الْأَروا      »الرسول يوحنا   
وآلة االمتحان الـصحيحة هـي      ) ٤:١يوحنا  ١(« كَذَبةً كَثريِين قَد خرجوا إِلَى الْعالَمِ     

إِنْ لَم يقُولُوا مثْـلَ هـذَا       . إِلَى الشرِيعة وإِلَى الشهادة   »كلمة اهللا كما قال النيب اشعياء       
وعلينا أن منتحن الذين يكلّموننا من مثارهم،       ) ٨:٢٠إشعياء  (« !يس لَهم فَجر  الْقَولِ فَلَ 
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وعلينا أن نطلب الروح القـدس لريشـدنا        ) ٧:٢٠مىت  (« ثمارِهم تعرِفُونهم »ألنه من   
  . وبعد أن نفحص كل شيء نتمسك باحلسن ومنتنع عن كل شبه شر) ١٦:١٣يوحنا (

ى ال لون واضح له، فنحن لسنا متأكّدين أنه خـري، ولـسنا   وشبه الشر هو الشيء الذ  
  . متأكدين أنه شر

  . وشبه الشر هو الشيء الذى يقودنا اىل الوقوع يف الشر

مث يقول الرسول إن إله السالم الذي صاحلنا معه، والذي يوجِد السالم بني املؤمنني، هو               
الذي حيفظ روحنا ونفـسنا     الذي يقدسنا بالتمام حىت ال نكون ناقصني يف شيء، وهو           

وجسدنا كاملة، مبعىن أنه حيفظ االنسان كله، حىت عندما جيئ املسيح ثانيـة للفحـص               
وخيتم الرسول هذا اجلزء بقوله إننا نـبين قداسـتنا        . واالمتحان النهائي جيد أننا بال لوم     

تـوب  على أمانة اهللا الذي يدعونا حلياة التقوى، الذي سيفعل أيضاً باستمرار، ألنه مك            
روميـة  (« والَّذين بررهم فَهؤلَاِء مجـدهم أَيـضاً      . الَّذين دعاهم فَهؤلَاِء بررهم أَيضاً    »

٨:٣٠ .(  

  آية للحفظ 

  ). ٥:١٧تسالونيكي ١(« صلُّوا بِلَا انقطَاعٍ»

  صالة 
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 تريـد أن    إنـك . أبانا السماوي، نشكرك من كل القلب ألنك تريد لنا حياة القداسة          
ربنا أسـلّم   . منتحن كل شيء، وأنت مستعد أن تساعدنا لكي حنيا احلياة اليت ترضيك           

  . نفسي بني يديك وأطلب أن تعينين لعمل اخلري

  سؤال 

  ؟ «ال تطفئوا الروح»ما معىن -١٣

   خاتمة الرسالة -تاسعًا 

ـ    ‚٢٦. أَيها الْإِخوةُ صلُّوا لأَجلنا   ‚٢٥ . إِخوة جميعـاً بِقُبلَـة مقَدسـة      سلِّموا علَـى الْ
٢٧‚         يِسنيدالْق ةويعِ الْإِخملَى جالَةُ عسالر هأَ هذقْرأَنْ ت ببِالر كُمداشا  ‚٢٨. أُننبةُ رمنِع

كُمعِسيحِ مالْم وعسي . ني٢٨ - ٥:٢٥تسالونيكي ١(آم .(  

بأن يطلب من املؤمنني أن يصلّوا من أجله، فقد كانت          خيتم الرسول بولس هذه الرسالة      
كان . عليه مسئوليات كبرية، وكان يواجه مقاومة شديدة، وكان معرضاً للخطر والفقر          

إنْ كان الرسول بولس قد     . حمتاجاً للصالة ليجد التشجيع والقوة والشجاعة يف اخلدمة       
! ستك أن تصلي من أجلـه     طلب من اإلخوة أن يصلّوا من أجله، فكم حيتاج خادم كني          

ودعونا نرفع بعضنا بعضاً أمام عـرش       . صلّ من أجل إخوتك   . صلّ من أجل املسئولني   
  . النعمة يف الصالة
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ويطلب الرسول بولس منهم أن يسلّموا بعضهم على بعض بقبلة مقدسة، فقد كانـت              
ـ              ـل الرجـال بعـضهم وتقبم بعد صالة يوم األحد يقبل العادة يف الكنيسة األوىل أ

  . السيدات بعضهن، عالمة على احملبة الشديدة، من قلبٍ طاهر، بال رياء

وخيتم الرسول الرسالة بأن يناشد األخوة أن يقرأوا ما كتبه هلم على مجيع القديـسني،               
وما يقوله الرسول هنا ينطبق عليك أنت       . حىت يعرف كل املؤمنني يف كل مكان ما كتبه        

 الكلمة املقدسة ليـسمعها غـريك، وأن تـشارك          يا عزيزي القاريء، فعليك أن تقرأ     
  . أنت تقرأ لتجد الربكة، وتشارك غريك يف هذه الربكة. اآلخرين فيها

فقد طلب هلـم نعمـة اهللا       . « ونعمة ربنا يسوع املسيح معكم    »وختتم الرسالة بالقول    
  . الكاملة لتسندهم، ولتمنحهم كل غىن الربكات اإلهلية

  آية للحفظ 

«بةُ رمنِعكُمعِسيحِ مالْم وعسا ي٥:٢٨تسالونيكي ١(« ن .(  

  صالة 

نشكرك ألنـك تريـد أن      . أبانا السماوي، نقدم لك الشكر ألجل حمبتك العظيمة لنا        
تربطنا جبماعة املؤمنني يف رابطة احملبة املقدسة، فنصلي من أجل بعضنا البعض، وحنـب              

  . متها لنابعضنا، ونشارك غرينا يف الكلمة املقدسة اليت علّ



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٦٣

  سؤال 

  ما هي مسئوليتك من حنو راعي كنيستك؟ -١٤

   المسابقة 

  في دراسة تسالونيكي األولى
 القراء األعزاء

)نداء الرجاء(نرجو توجيه إجاباتكم على هذه المسابقات إلى 

com.hope-of-call.www://http  

  :على العنوان التالي

Call Of Hope   
P.O. Box ١٠١٨   

٧٠٠٠ Stuttgart ١, West Germany 

 ؟«يف اهللا كنيسة»ما معىن كلمة 

 سيحيني؟عند امل »صرب»ما معىن كلمة 

.  يقدم الرسول وصـفني حملبتـه ألهـل تـسالونيكي    ٢أصحاح   من١١ ، ٧يف آيىت 
 .أذكرمها
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 بولس عن زيارة كنيسة تسالونيكي؟ كيف عطل الشيطان

 .الصفات اليت وصف ا بولس تيموثاوس أذكر صفتني من

 .إميان أهل تسالونيكي فيه ناقصاً اذكر شيئاً كان

 ؟٤:٣تسالونيكي ١ يف كما تراها ما هي إرادة اهللا لك

 .ضرورة حمبة اآلخرين اكتب آية تبين

 .العمل اجلاد أذكر فائدة من فوائد

 املسيح ثانية؟ كيف سيعلَن عن جمئ

 يصف به اإلجنيل موعد جميء يوم الرب؟ ما هو التشبيه الذي

املسيحية الثالث اليت يذكرها الرسول بولس مقترنة بالدرع واخلوذة يف  ما هي الفضائل
 ؟ ٥:٨سالونيكي ت١

 ؟«الروح ال تطفئوا»ما معىن 

  حنو راعي كنيستك؟ ما هي مسئولياتك من
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  أيها القارئ العزيز 

إنْ تعمقْت يف دراسة الكتاب املقدس وتفسريه تستطيع أن جتاوب بسهولة على األسئلة             
  . املوجودة يف اية كل جزء من أجزاء الرسالة

ئلة من األسئلة األربعة عشر املوجودة يف هذا        إنْ جاوبت إجابة صحيحة على عشرة أس      
التفسري نرسل لك كتاباً جائزة، ختتاره أنت من قائمة الكتب املوجودة يف ايـة هـذا                

  . الكتاب

إن أرسلت إجابة هذه املسابقة إلينا، فال تنس أن تذكر إمسـك وعنوانـك بالكامـل                
  . وبوضوح

  .همل، وحنن بانتظار إجابتكرسل اإلجابة فقط بدون تعليقات أخرى لئال تأ


