
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. 

  ١

الرسالة الثانية إىل أهل 
 تسالونيكي

 المحتويات

  

 أخذت بإذن رسمي من صوت الكرازة باإلنجيل

 
All Rights Reserved 

   الرجاء التقيد -جميع الحقوق محفوظة
إليكترونية أو وضعها على     أو طباعية مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف وال جيوز إعادة نشر أو طباعة هذا الكتاب بأي طريقة             

 .نترنت إال بإذن خاص ومكتوب من اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيلاإل شبكة
طريقة كانت ومهما  فقط وليس دف بيعها أو املتاجرة ا بأي ميكنك أن حتتفظ بالكتب أو املقاالت لالستخدام الشخصي

  .األسباب كانت

  
    التحية :أوًال
    تسالونيكي يواجهون االضطهاد أهل: ثانيًا
    يوم الرب  عنتعليم: ثالثًا
    الحياة المسيحية العملية وصايا عن: رابعًا
    الخاتمة :خامسًا

    الثانية دراسة تسالونيكي المسابقة الثانية في

   التحية-أوًال 
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١‚          وعسي بالرا وأَبِين ي اللّهف ،نييالُونِيكسالت ةإِلَى كَنِيس ،سوثَاويمتو سانلْوسو ولُسب 
 ١:١تسالونيكي  ٢(نِعمةٌ لَكُم وسلَام من اللّه أَبِينا والرب يسوع الْمِسيحِ          ‚٢. الْمِسيحِ

 ،٢ .(  

كتب الرسول بولس رسالته الثانية اىل أهل تسالونيكي بعد وقت قليل من كتابة الرسالة              
يف مطلع الرسالة،   األوىل إليهم، والدليل على ذلك أنه كتب امسي سلوانس وتيموثاوس           

  . مما يدلُّ على أن هذين الشخصني كانا ال يزاالن جمتمعين معه أثناء الكتابة

أعمـال  (ويقول سفر أعمال الرسل إن سيال وتيموثاوس اجتمعا ببولس يف كورنثوس            
وكان الرسول قد كتب رسالته األوىل إىل تسالونيكي مـن كورنثـوس،            ) ٥ ،   ١٨:١

 حالة الكنيسة هناك بعد استالم الرسالة األوىل، فكتـب          فعادت إليه أخبار تتحدث عن    
  . رسالته يف ضوء التقرير الذي وصله

وحتتوي الرسالة الثانية على تصحيحات ألفكار أهل تسالونيكي خبصوص االضطهادات          
وخبصوص املواعظ اليت مسعوها عن جمئ املسيح ثانية،        ). األصحاح األول (الواقعة عليهم   

األصـحاح  (وخبصوص سلوكهم املسيحي اليـومي    ). اح الثاين األصح(وعن يوم الرب  
  ). الثالث

والتحية املوجودة يف الرسالة الثانية تشبه كثرياً التحية اليت جاءت يف الرسـالة األوىل،              
ولكنها تبتديء بنفس الطريقة، فيكتب بولس أوالً أمساء مرسلي الرسالة، مث يكتب اسم             
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وتيموثاوس ) وهو نفسه سيال  (ال يزال سلوانس    و. املرسل إليهم، وهم أهل تسالونيكي    
  . موجودين مع الرسول

إىل »وخياطب بولس كنيسة تسالونيكي بذات اللقب الذي استعمله يف الرسـالة األوىل             
 أي مجاعة املؤمنني يف تسالونيكي الذين دعاهم الرب من العامل           -« كنيسة التسالونيكيني 

  . ليكونوا ملكاً له

بدالً « يف اهللا أبينا  »تحية يف الرسالة الثانية عن الرسالة األوىل فهي قوله          أما الزيادة يف ال   
والرسول هنا يوضح   . ومعىن هذا أن هللا صلةً شخصيةً بنا، فهو أبونا        . «يف اهللا اآلب  »من  

  . الصلة بني اهللا اآلب واملؤمنني، كما يوضح الصلة بني اهللا اآلب والرب يسوع املسيح

ي كانت مضطهدة، إال أا كانـت يف اهللا اآلب ويف الـرب             ومع أن كنيسة تسالونيك   
وكما رأينا يف   . يسوع، الذي يدبر هلم احلماية الروحية يف وسط االضطهادات واملتاعب         

الرسالة األوىل فإن التحية بالنعمة وبالسالم تضمنان للمؤمن االحتياجـات الكاملـة،            
. ملسيح اليت أنعم اهللا ا علينا     فالنعمة مصدر كل بركة روحية، خصوصاً بركة اخلالص با        

  . أما السالم فهو اخلري األمسى الذي جنده يف يسوع املسيح وحده

  آية للحفظ 

  ). ١:٢تسالونيكي ٢(« نِعمةٌ لَكُم وسلَام من اللّه أَبِينا والرب يسوع الْمِسيحِ»
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  صالة 

امل ولكننا حنيا فيك وبك، ألنـك  صحيح أننا يف الع.. أبانا السماوي، نشكرك ألننا فيك 
أعنا لنثبت فيك أكثـر، فنـستطيع أن نواجـه          . أنت أبونا، واملسيح يسكن يف قلوبنا     

  . مسئوليات العامل بنعمة وبانتصار

  : سؤال

  ما معىن كلمة كنيسة؟  

   أهل تسالونيكي يواجهون االضطهاد-ثانيًا 

  ) ١٢ - ١:٣تسالونيكي ٢(

ولو أن  ) ٩ - ١٧:١أعمال  (لونيكي منذ أن ولدت     كان االضطهاد نصيب كنيسة تسا    
، ٢:١٤،  ٦،  ١:١تـسالونيكي   ١(الكنيسة منَت بالرغم من االضطهادات واملتاعـب        

ملاذا االضطهاد؟ ويف هذه اآليات     : ويبدو أن بعض املؤمنني أثاروا سؤاالً هو      ). ٣-٣:١
كمـا يواجههـا    يقدم بولس العالج حلالة االضطهاد اليت تواجهها كنيسة تسالونيكي،          

ويقدم الرسول وصفةً حتتوي على ثالثة أشياء تـساعد علـى           . املؤمنون دائماً يف العامل   
  : مواجهة االضطهاد

  ) ٤ ، ٣آيتا (واجهوا االضطهاد بقلب سليم   



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. 

  ٥

  ) ١٠ - ٥آيات (واجهوا االضطهاد بفكر سليم   

  ) ١٢ ، ١١آيتا (واجهوا االضطهاد بسلوك سليم   

  د بقلب سليم واجهوا االضطها  

ينبغي لَنا أَنْ نشكُر اللّه كُلَّ حنيٍ من جِهتكُم أَيها الْإِخوةُ كَما يحق، لأَنَّ إِميانكُم ينمو                ‚٣
          ،اددزضٍ تعبل كُمضعيعاً بمج كُمنم داحةُ كُلِّ وبحمرياً، وأَ   ‚٤كَث نحا ننى إِنتا  حنفُـسن

                كُماتادهـطيـعِ اضمـي جف ـانِكُمإِميو رِكُمبلِ صأَج نم ،سِ اللّهائي كَنف بِكُم رخفْتن
  ). ٤ ، ١:٣تسالونيكي ٢(والضيقَات الَّتي تحتملُونها 

ـ               ب يبدأ بولس رسالته كعادته يف معظم رسائله بأن يشكر اهللا على املؤمنني الـذين يكت
ان بولس دوماً ينظر اىل اجلانب املشرق يف حياة املؤمنني ليفرح م وليمجد اهللا              . اليهم

وهذا يعين أننا عندما نفكر يف      . «ينبغى لنا أن نشكر اهللا كل حني      »: من أجلهم، فيقول  
إخوتنا املؤمنني جيب أن نفكر فيهم بالشكر هللا وبالتسبيح له، وأن يكون شـكرنا كـل                

  . حني

 شكره ألنه يف الرسالة األوىل اشتاق أن يكمل نقائص إميام، مبعىن األمـور              يقدم بولس 
  . أما اآلن فيقول هلم إن إميام ينمو كثرياً. الىت مل يكونوا يعرفوا
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) ٣:١٢(يف الرسالة األوىل كان حيرضهم أن ينموا ويزدادوا يف احملبة بعـضهم لـبعض               
من هذا  . منكم مجيعاً بعضكم لبعض تزداد    لكنه استطاع أن يقول هنا إن حمبة كل واحد          

يظهر أن وعظه أمثر مثراً، وحقق أهلُ تسالونيكي يف حيام ما أراد الروح القـدس أن                
  . يعلّمه هلم يف الرسالة األوىل

بل اننا   » و هنا يقول  ). ١:٣(« متذَكِّرِين صبر رجائكُم  »لقد قال هلم يف الرسالة األوىل       
ئس اهللا من أجل صربكم وإميانكم يف مجيع اضطهاداتكم والـضيقات           نفتخر بكم يف كنا   

ما أمجل أن تكون حياتنا حياة الصرب واالميان حىت نكون سبب بركـة             . «اليت حتتملوا 
  . للمؤمنني اآلخرين الذين يروننا

  عزيزي القاريء، هل ينمو إميانك كثرياً؟ 

        تنِي  »  فيه إميانك، فتقول   سينمو إميانك عندما تعرف أكثر عن الشخص الذي وضعأَنل
). ١:١٢يت  ٢(« عالم بِمن آمنت، وموقن أَنه قَادر أَنْ يحفَظَ وديعتي إِلَى ذلك الْيـومِ            

وينمو إميانك عندما ختترب الرب أكثر يف وسط الصعوبات واملتاعب، فتجد أنه يسرع إىل         
كمـا أن   .  يعمل فيك فتدرك أنه حي وفعـال       وينمو إميانك عندما ترى الرب    . معونتك

إنك تدرك عجز مـواردك الشخـصية عـن مواجهـة     .. االضطهاد جيعل إميانك ينمو 
  . املواقف، فتلقي بنفسك متاماً على الرب، وتكتشف أن إهلك القوي يرفعك

  آية للحفظ 



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. 

  ٧

ـ         » « اً بعـضكُم لـبعضٍ تـزداد      إِميانكُم ينمو كَثرياً، ومحبةُ كُلِّ واحد مـنكُم جميع
  ). ١:٣تسالونيكي ٢(

  صالة 

أبانا السماوي، نشكرك من كل القلب ألن إمياننا ينمو بك عندما نكتشف صـالحك              
نسأل أن تزيد حمبتنا بعضنا لبعض، ونسأل أن تعطينا الـصرب يف            . وأمانتك فنتكل عليك  

  . ائماً بالنسبة للمؤمننيمواجهة املتاعب، عندما نعلم أن الغد املشرق موجود د

  سؤال 

  . اذكر أمراً يساعد على منو اإلميان 

  واجهوا االضطهاد بفكر سليم   

بينةً علَى قَضاِء اللّه الْعادلِ، أَنكُم تؤهلُونَ لملَكُوت اللّه الَّذي لأَجله تتأَلَّمونَ أَيضاً،             ‚٥
وإِيـاكُم الَّـذين    ‚٧ه أَنَّ الَّذين يضايِقُونكُم يجازِيهِم ضـيقاً،        إِذْ هو عادلٌ عند اللّ    ‚٦

             ،هتقُّو كَةلَائم عاِء ممالس نم وعسي بالر لَانعتاس دنا عنعةً ماحقُونَ رايضتارِ  ‚٨تي نف
فُونَ اللّه والَّذين لَا يطيعونَ إِنجِيلَ ربنا يسوع الْمِسيحِ،         لَهِيبٍ، معطياً نقْمةً للَّذين لَا يعرِ     

٩‚           ،هتقُّو دجم نمو بالر هجو نم يدأَب لَاكونَ بِهاقَبعيس ين١٠الَّذ‚   دجمتياَء لى جتم
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      ؤيعِ الْممي جف هنم بجعتيو يِسيهدي قفنِنيم .        ـكـي ذلف قَتدص كُمدنا عنتادهأَنَّ شل
  ). ١٠ - ١:٥تسالونيكي ٢(الْيومِ 

يواجه املؤمن االضطهادات مبوقف سليم عندما ينمو إميانه، وتزيد حمبته، ويتقوى صربه            
ملاذا االضطهاد؟ فإنْ كـان اهللا      : على أن املؤمن يتساءل عادة    . يف مواجهة االضطهادات  

  حلاً، فلماذا يسمح بآالم املؤمنني؟ صا

يف هذه اآليات جياوب الرسول بولس على هذا السؤال، ويوضح أن جميء املسيح ثانية              
  : سوف يكون

  ) ١٠ ، ٧ ، ٥آيات (اية آلالم املؤمنني )أ(

  ) ٩ ، ٨ ، ٦آيات (وسيكون عقوبة شديدة على اخلطاة)ب(

  ) ١٠ ، ٧ ، ٥آيات (ؤمنني التجارب عالمة على قضاء اهللا العادل للم) أ(

غَير مخّوفني بِشيٍء من الْمقَاوِمني، الْأَمر الَّذي هـو لَهـم بينـةٌ             »قال الرسول بولس    
فقد كان صرب أهل تسالونيكي وثبام يف       ) ١:٢٨فيليب  (« للْهلَاك، وأَما لَكُم فَللْخلَاصِ   

هللا العادل، ألنه وهب هلم النعمـة، ولـذلك فانـه    وقت االضطهاد برهان على قضاء ا  
« من لَه سـيعطَى ويـزاد     »سيجازي طاعتهم له بزيادة النعمة هلم حسب الوعد املبارك          

تعالَوا يا مباركي   »وسيحسبهم اهللا أهالً مللكوته عندما يقول املسيح هلم         ) ١٣:٢٠مىت  (
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     دعالْم لَكُوتالَمِ   أَبِي، رِثُوا الْميسِ الْعأْسذُ تنم فاهللا يؤهل املؤمنني   ). ٢٥:٣٤مىت  (« لَكُم
مللكوت اهللا بواسطة الضيقات، عندما يتأملون من أجل املسيح، ألم حيبونه وألم أمناء             

يرة، طُوبى لَكُم إِذَا عيروكُم وطَردوكُم وقَالُوا علَيكُم كُلَّ كَلمة شـر          »: له، فيقول هلم  
بِنيي، كَاذلأَج ن٥:١١مىت (« م .(  

ويف اآلية السابعة يقول الرسول إن اهللا سيعطي املؤمنني راحة عند ظهور جمد املـسيح،               
« متى أُظْهِر الْمِسيح حياتنا، فَحينئذ تظْهرونَ أَنتم أَيضاً معـه فـي الْمجـد             »كما قال   

ترحيون من أتعام، من املخاصمات والشتائم وشهادة الزور        سيس. نعم) ٣:٤كولوسى  (
وبغض األصدقاء والتعذيب، راحة كاملة أبدية، عندما يظهر املسيح مبجده من الـسماء      

  . مع مالئكة قوته، الذين سيعلنون عظمته

أما يف اآلية العاشرة فإن الرسول يقول إن جزءاً من جمد املسيح يف اليوم األخري سيظهر                
ه سيجيء جبماعة املفديني الذين اقامهم من املوت، والذين جمد أرواحهم وكملـها             يف أن 

وعنـدما يقـارنون    . بنعمته، وتغيرت أجسادهم بقوته، وجعلها على صورة جسد جمده        
وكمـا يكـرم التالميـذ      . حالتهم حبالة األشرار الذين سيهلكون يقدمون له اد كله        

نود الشجعان قائدهم، هكذا ميجد املؤمنون سيدهم       وكما يكرم اجل  . الناجحون معلّمهم 
والْآنَ مجدنِي أَنت أَيها الْآب عند ذَاتـك بِالْمجـد          »وفاديهم، الذي صلى من أجلهم      

 لـي  وكُلُّ ما هو لي فَهو لَك، وما هو لَك فَهو... الَّذي كَانَ لي عندك قَبلَ كَون الْعالَمِ      
  يهِمف دجما مأَننِـي      ... وتطَيي أَعالَّذ دجالْم مهتطَيأَع ا قَد١٠ ،   ١٧:٥يوحنـا   (« أَن  ، 

٢٢ .(  
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يتعجب منه يف عمله العظيم للمؤمنني، إذ نرى عددهم الكبري من كل أمة وقبيلـة               . نعم
يح، وما أظهـروه    وشعب ولسان، وعندما نرى ما حصلوا عليه من الفضائل بنعمة املس          

إن آالم املؤمنني برهان علـى قـضاء اهللا         .. من األمانة وقوة اإلميان يف وسط التجارب      
هؤلَـاِء الْمتـسربِلُونَ    »وعندما يثور السؤال    . العادل الذي ينقّي املؤمنني وميجدهم معه     
لَاِء هم الَّذين أَتوا من الـضيقَة       هؤ»: فَقُلْت لَه « بِالثِّيابِ الْبِيضِ، من هم ومن أَين أَتوا؟      

من أَجلِ ذلك هم أَمام عرشِ اللّه       . الْعظيمة، وقَد غَسلُوا ثيابهم وبيضوها في دمِ الْحملِ       
    هكَليي هالً فلَياراً وهن هونمدخيو ...    نم ةعمكُلَّ د اللّه حسميوونِهِمي٧:١٣رؤيـا  («  ع 

- ١٧ .(  

  ) ٩ ، ٨ ، ٦آيات (قضاء اهللا العادل على املقاومني ) ب(

بِالْكَيلِ الَّذي بِه تكيلُـونَ  »سوف جيازي اهللا بالضيق الظاملني املضايقني، كما قال املسيح   
 كَالُ لَكُموكما قال الرسول يعقوب     ) ٧:٢مىت  (« ي«   محبِلَا ر وه كْملْ الْحمعي لَم نمل ة

  ). ٢:١٣يعقوب (« رحمةً

 إشارة إىل طهارته وجالله، وإشارة إىل ما سيستخدمه يف          -سيظهر اهللا يف نار هليب      . نعم
معاقبة األشرار، لينتقم من األشرار الذين ال يعرفونه وال يطيعون إجنيل ربنـا يـسوع               

  . املسيح
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من هـو الـرب حتـى أَسـمع         »: لذي قال الذين ال يعرفونه سينالون عقوبة فرعون ا      
وكَما لَم يستحِسنوا أَنْ يبقُوا اللّه      »وكما قال الرسول بولس     ) ٥:٢خروج  (« لقَولهِم؟

  ). ١:٢٨رومية (« في معرِفَتهِم، أَسلَمهم اللّه إِلَى ذهنٍ مرفُوضٍ

يقولون إم يعرفونه، لكنهم بتـصرفهم اليـومي ال   أما الذين ال يطيعون اهللا فهم الذين  
) ١:١٦تـيطس   (« يعترِفُونَ بِأَنهم يعرِفُونَ اللّه، ولكنهم بِالْأَعمالِ ينكرونـه       »يطيعونه  

«          فُِسهِمأَن وا بِرثْبِتونَ أَنْ يطْلُبيو ،اللّه لُونَ بِرهجوا يإِذْ كَان مهأَنل    اللّه بِروا لعضخي لَم  ...
« يا رب من صدق خبرنـا؟     »: لكن لَيس الْجميع قَد أَطَاعوا الْإِنجِيلَ، لأَنَّ إِشعياَء يقُولُ        

روميـة  (« شدةٌ وضيق، علَى كُلِّ نفْسِ إِنسان يفْعـلُ الـشر         ») ١٦ ،   ١٠:٣رومية  (
اقب اهللا األشرار الك أبدي، كما يقول املسيح للذين عـن اليـسار             سوف يع ). ٢:٩

اذْهبوا عني يا ملَاعني إِلَى النارِ الْأَبدية الْمعدة لإِبليس وملَائكَته، فَيمضي هؤلَاِء إِلَـى              »
ةيدأَب اةيإِلَى ح اررالْأَبو يدذَابٍ أَب٤٦ ، ٤١: ٢٥مىت (« ع .(  

وحينئذ تظْهر علَامـةُ ابـنِ      »سيكون جمئ املسيح ثانية جةً للمؤمنني، ورعباً لألشرار         
ويبصرونَ ابن الْإِنسان آتياً علَى سحابِ السماِء بِقُّـوة ومجـد           ... الْإِنسان في السماءِ  

  ). ٢٤:٣٠مىت (« كَثريٍ

  آية للحفظ 

  ). ١:٦تسالونيكي ٢(« عادلٌ عند اللّه أَنَّ الَّذين يضايِقُونكُم يجازِيهِم ضيقاً»
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  صالة 

أبانا السماوي، ارفع عيوننا إليك لندرك أنك القاضي العادل، الذي البد أنك جتازينـا              
لـك  نصلي أن جتعل قلوبنا مليئة باإلميان واحملبـة         . حسب ما نعمل، خرياً كان أم شراً      

  . ولآلخرين، حىت ننتظر اد السماوي عند جميء املسيح ثانية يف جمده

  سؤال 

  . اذكر عالمة على عدل اهللا من حنو املؤمنني املتأملني 

  واجهوا االضطهاد بسلوك سليم   

١١‚        كُمتجِه ننيٍ مضاً كُلَّ حلِّي أَيصن هلأَجي لالَّذ رإِ  : الْأَم لَكُمهؤأَنْ ي    ،ةوعلـدـا لهلُن
      ،ةبِقُّو انلَ الْإِميمعلَاحِ والص ةرسلَ كُلَّ مكَمي١٢و‚    وعـسـا ينبر ـماس دجمتي كَيل

 ،  ١:١١تـسالونيكي   ٢(الْمِسيحِ فيكُم، وأَنتم فيه، بِنِعمة إِهلنا والرب يسوع الْمِسيحِ          
١٢ .(  

وعندما يكون فكـر اإلنـسان      .  يكون قلب االنسان سليماً مع اهللا ينمو روحياً        عندما
وعندها يكون  . سليماً من حنو اهللا فانه يعرف احلقائق اليت تسنده يف سريه يف برية احلياة             

  . سلوكه سليماً ميجد اهللا
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ي ويرفع الرسول بولس يف هاتني اآليتني صالةً إىل اهللا أن يكون سلوك أهل تـسالونيك              
  . سلوكاً سليماً

هل مسعت عن التأهيل املهين؟ هو      . يصلي الرسول أن اهللا يؤهلهم للدعوة اليت دعاهم ا        
والرسول يطلب أن اهللا يدرب أهل تسالونيكي ليجعلهم نافعني للخدمة          . تدريب وتعليم 

كما دعاهم للسلوك   ) ٢. (فقد دعاهم اهللا للقداسة   ) ١.(حبسب الدعوة اليت دعاهم ا    
كما دعاهم إىل جمده حني يسمعون صوت الرب يقـول          ) ٣. (تضى ما حيق للقداسة   مبق

مـىت  (« تعالَوا يا مباركي أَبِي، رِثُوا الْملَكُوت الْمعد لَكُم منذُ تأْسـيسِ الْعـالَمِ            »هلم  
٢٥:٣٤ .(  

الح ويطلب الرسول بولس أن يكمل اهللا كل مسرة الصالح، فإن مسرة اهللا هي بـص              
وقد أظهر اهللا مسرته م عندما دعاهم للخالص، والرسول يطلب أن           . أهل تسالونيكي 

يكمل اهللا مسرته بصالحهم، عندما يعمل إميام بقوة فيغلب العامل الشرير، حسب قول             
ـ            »الرسول يوحنا    اب وه وعسأَنَّ ي نمؤي يإِلَّا الَّذ ،الَمالْع بلغي يالَّذ وه نم  اللّـه ن »

  ). ٥ ، ٥:٤يوحنا ١(

وعمل اإلميان هو التربير مبغفرة خطية املاضى، وعمله يف احلاضر بقـوة هـو تقـديس                
وهذه القوة اليت تعمل يف اإلميان      . املؤمن، وعمل اإلميان القوي يف املستقبل هو التمجيد       

  . هي قوة إهلية
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ون مسرة اهللا بصالحهم،    وعندما يكمل . وعندما يصبح أهل تسالونيكي مؤهلني للدعوة     
يعمل إميام بقوة، فيتمجد اسم ربنا يسوع املسيح يف سلوك أهل تسالونيكي، بصربهم             

مث يكملهم بالقداسة يف السماء، ألم اشتركوا       . وطاعتهم و أمانتهم وهم على األرض     
دهم وهذا يظهر أن متجي   . مع املسيح يف آالمه، فيشتركون معه يف أجماده، بنعمة من إهلنا          

  . هو أمر ال يستحقونه، لكنه عطاء كرمي هلم من اهللا وربنا يسوع املسيح

عزيزي القارئ، هل أهلَك اُهللا للدعوة ؟ هل أكمل مسرته بالصالح الذي تعملـه؟هل              
  يعمل إميانك بقوة اهللا فيك؟ 

 لنطلب من الرب أن يعطينا ضمائر مدربة حىت يكون سلوكنا مناسباً لدعوتنا، فيتحقّـق             
مل يسلك يف مشورة األشـرار، ويف طريـق         »فينا وصف املزمور األول عن املؤمن أنه        

ولتكن حياتنا حياة القداسة والتواضع وإنكار الذات والتضحية والثقة         « اخلطاة مل يقف  
  . واالتكال على اهللا

  آية للحفظ 

«يكُمِسيحِ فالْم وعسا ينبر ماس دجمتي كَي١:١٢نيكي تسالو٢(« ل .(  

  صالة 
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يا أيب السماوي، أرجو أن تدربين ألسلك حسب الدعوة اليت دعوتين ـا للقداسـة               
  . كملين ألعمل ما تريده مين. وللطاعة وللمجد األبدي

  سؤال 

  ما معىن كلمة يؤهل ؟  

   تعليم عن يوم الرب -ثالثًا  

   ١٧ - ٢:١ تسالونيكي ٢

 عن يوم الرب، وعن الغضب الذي حيل بالبشر         حتدث الرسول بولس يف الرسالة األوىل     
وقد الحظ بعض أهل تسالونيكي أـم يتـأملون كـثرياً ويقاسـون مـن               . عند جميئه 

االضطهادات واملتاعب، فظنوا أن يوم الرب قد جاء، ولذلك فام يتعرضـون هلـذا              
أن حيدث  ويوضح الرسول بولس هنا أن يوم الرب مل جيئ بعد، وانه البد             . التعب كثرياً 

ارتداد عظيم يف الكنيسة قبل أن جييء املسيح ثانية، وسيظهر ابن اهلالك ولكن الـرب               
  . يبيده

  : وجند يف هذا اجلزء ثالثة أفكار رئيسية

  ) ٥ - ١آيات  (               إن يوم الرب مل جييء بعد   
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  ) ١٢ - ٦آيات  (                           استعالن األثيم   

  ) ١٧ - ١٣آيات  (              املؤمن من يوم الربموقف    

  يوم الرب لم يجئ    

١‚             ،ها إِلَيناعمتاجِسيحِ والْم وعسا ينبجِيِء رم ةجِه نةُ موا الْإِخهأَي أَلُكُمسن أَنْ لَا  ‚٢ثُم
أَي : لَا بِروحٍ ولَا بِكَلمة ولَا بِرِسالَة كَأَنها منا       تتزعزعوا سرِيعاً عن ذهنِكُم، ولَا ترتاعوا،       

    رضح ِسيحِ قَدالْم مو٣. أَنَّ ي‚            أْتي ي إِنْ لَمأْتلَا ي هأَنا، لم لَى طَرِيقَةع دأَح كُمنعدخلَا ي
    يطانُ الْخسإِن لَنعتسيالً، وأَّو اددتارال    ،لَاكالْه ناب ،ـا      ‚٤ةلَى كُلِّ مع عفترالْمو قَاوِمالْم

              إِله هأَن هفْسظْهِراً نم كَإِله كَلِ اللّهيي هف سلجي هى إِنتوداً، حبعم ى إِهلاً أَوعدـا  ‚٥. يأَم
  ). ٥ - ٢:١تسالونيكي ٢(« كُم هذَا؟تذْكُرونَ أَني وأَنا بعد عندكُم كُنت أَقُولُ لَ

يطلب الرسول بولس من املؤمنني أن ال يتزعزعوا يف أفكارهم وال يرتعبوا، فقـد قـال          
). ٢٤:٦مىت  (« اُنظُروا، لَا ترتاعوا  . وسوف تسمعونَ بِحروبٍ وأَخبارِ حروبٍ    »املسيح  

 وحي من الروح، ولكن احلقيقـة أـا مل          كان بعض املعلمني قد أعلنوا حقائق قالوا إا       
وعزا بعضهم كلمات إىل الرسول بولس، وجاءوا برسالة كأا         . تكن من الروح القدس   

قالوا إن يوم جمئ املسيح ثانية قد جاء، متاماً كمـا  . منه، لكنها يف واقع األمر مل تكن منه     
ـ            تيموثـاوس  ٢(ارت  حدث يف تعليم هيمينايس وفيليتس اللذين قاال إن القيامة قد ص

والرسول بولس يقول إنه ال جيب على أهل تسالونيكي أن يتزعزعـوا أو أن              ). ٢:١٨
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ينخدعوا بأي شكل من األشكال، فيوم الرب ال جييء إال بعد أن يسود الكُفْر، ويظهر               
.. .وحينئذ يعثُر كَـثريونَ     »نعم البد أن يأيت االرتداد أوالً       . إنسان اخلطية، ابن اهلالك   

     ريِينلُّونَ كَثضيونَ وريةٌ كَثاُء كَذَببِيأَن قُوميو .    ريِينةُ الْكَثبحم دربالْإِثْمِ ت ةكَثْرلمـىت  (« و
لوقا (« ولكن متى جاَء ابن الْإِنسان، أَلَعلَّه يجِد الْإِميانَ علَى الْأَرضِ؟         ») ١٢ - ٢٤:١٠
.  هو ترك الناس هللا، فالذين كانوا متمسكني باملسيح يتركون املسيح          فاالرتداد). ١٨:٨

عنـدها  . وسيكون هذا االرتداد بعد قالقل عظيمة وحروب شديدة وباليـا متعـددة           
إن سر األمث يعمـل اآلن يف الكنيـسة         . يستعلَن إنسان اخلطية بطريقة حمسوسة ظاهرة     

« إنسان اخلطية »ويلقّب الرسول   . حاًبطريقة غري منظورة، لكنه سيظهر بعد ذلك واض       
هو اللقب الذي أُطلق علـى      « ابن اهلالك »و  . مبعىن أن طبيعته اهلالك   « ابن اهلالك »بأنه  

ومن هذا نرى أن ضد املسيح أو إنسان اخلطيـة          ) ١٧:١٢يوحنا  (يهوذا اإلسخريوطي   
  . أو ابن اهلالك هو الشخص الذي خيون املسيح ويبيعه، بعدما عرفه

وهذا وصف يشبه الكـالم الـذي       . «املقاوم واملرتفع » الرابعة يسميه الرسول     يف اآلية 
 ١١:٣٦دانيال (وقد متّت هذه النبوة بعض التمام   . وصف به النيب دانيال ملك الشمال     

 - ١٤:١٢اشـعياء   (كما أن حديث بولس هنا يشبه ما نسب إىل الـشيطان            ) ٣٧،  
إلله احلقيقي، حىت أنه جيلـس يف هيكـل اهللا          فهو يدعي لنفسه مقاماً فوق مقام ا      ) ١٤

ويقصد الرسول بولس بذلك أن     . ويطلب لنفسه الكرامة والطاعة اخلاصتني باهللا وحده      
هذا املضلّ سيأخذ مقاماً خاصاً يف قلوب أعضاء الكنيسة، وهو املقام املخـتص بـاهللا               

ي أنـه يطالـب     وهذه إحدى العالمات اهلامة اليت يعرف ا إنسان اخلطية، وه         . وحده
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ويقول الرسول  . بالعبادة اليت ال جتوز إال هللا، ويطالب خبضوع الناس له كخضوعهم هللا           
  . بولس إنه قد سبق أن قال هلم هذا الكالم عندما كان عندهم

قال بعضهم إن   . وقد اختلف املفسرون كثرياً فيما قصده الرسول بولس بإنسان اخلطية         
ر الرسول بولس، وهو أن اإلمرباطور الروماين       هذا الكالم ينطبق على ما حدث يف عص       

نريون أو تيطس أو غريمها هو ضد املسيح، وقال آخرون إن هذا الكالم ينطبق علـى                
  . قوة مل تظهر بعد، لكنها سوف تظهر

لكن املعىن األقرب اىل الفكر االجنيلي هو أن بولس ال يشري هنا إىل شخصٍ واحـد أو                 
ت واحد، بل يشري اىل أمور متوالية حدثت وستحدث،         قوة واحدة بالذات، تظهر يف وق     

 قَد صـار الْـآنَ أَضـداد للْمـِسيحِ           إنه»كلها ضد املسيح، كما قال الرسول يوحنا        
  ). ٢:١٨يوحنا ١(« كَثريونَ

كما يشري الرسول بولس اىل شخصية صاحبة سلطان تقوم ضـد املـسيح، ويكـون               
  . ظهورها سابقاً ئ املسيح ثانية

  آية للحفظ 

  ). ٢:٣تسالونيكي ٢(« لَا يأْتي إِنْ لَم يأْت الارتداد أَّوالً... املسيح»

  صالة 
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أبانا السماوي، أعطنا النعمة اليت جتعلنا نعرف عالمات جميئـك ونتحـذَّر ونـستيقظ              
ساعدنا أن حنترس منهم، وأن     . ربنا هناك أضداد للمسيح كثريون    . ونصحو بالصلوات 

  . ت الوالء كلهنعطيك أن

  سؤال 

  ؟ «إنسان اخلطية» ماذا يقصد الرسول بولس بقوله  

  استعالن األثيم    

٦‚       هقْتي وف لَنعتسى يتح جِزحا يونَ ملَمعالْآنَ تلُ فَقَـطْ،       ‚٧. ومعالْإِثْمِ الْآنَ ي رأَنَّ سل
وحينئذ سيستعلَن الْأَثيم، الَّذي الـرب      ‚٨ز الْآنَ،   إِلَى أَنْ يرفَع من الْوسط الَّذي يحجِ      

     هجِيئورِ مبِظُه لُهطبيو ،هفَم ةفْخبِن هبِيد٩. ي‚        ،ةبِكُـلِّ قُّـو ،طَانيلِ الشمبِع جِيئُهي مالَّذ
    ،ةبكَاذ بائجعو اتبِآيالْإِثْ  ‚١٠و ةيعدبِكُلِّ خـةَ      وبحلُوا مقْبي لَم مهأَنل ،نيكالي الْهمِ، ف

 هذَا سيرسلُ إِلَيهِم اللّه عملَ الضلَالِ، حتى يـصدقُوا          ولأَجلِ‚١١. الْحق حتى يخلُصوا  
  ،بوا بِالْإِثْمِ           ‚١٢الْكَذرلْ سب ،ققُوا الْحدصي لَم ينالَّذ يعمانَ جدي كَيتسالونيكي ٢(ل

١٢ - ٢:٦ .(  

 إال أم متفقون على     إنْ كان املفسرون قد اختلفوا عن من يكون إنسان اخلطية، األثيم،          
أن يوم الرب مل حيضر بعد، وإنسان اخلطيئة مل يستعلَن بعد يف كل صفاته، وأن سر االمث                 

إنسان »ويقول الرسول بولس إن الذي جيعل       . ال يزال يعمل يف الكنيسة وقد زاد عمله       
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 ترى ما هو العائق أو الـذي حيجـز        . «الذي حيجز »ال يظهر بكمال قوته هو      « اخلطيئة
ومينع إنسان اخلطيئة عن الظهور، إال يف الوقت الذي حدده اهللا له؟ قال الـبعض إنـه                 

ولكن إن كان هو الروح القـدس أو صـلوات          .. الروح القدس، أو صلوات املؤمنني    
املؤمنني، فلماذا مل يقل الرسول بولس ذلك مباشرة؟ ال شك أن الـذي حيجـز كـان                 

أو أن ذكره سـوف يعـرض       . كره الرسول معروفاً عند أهل تسالونيكي، ولذلك مل يذ      
  . الرسول بولس للخطر من احلكومة الرومانية، ولذلك مل يذكره

مساه سراً ألنه مل يظهر وقت      . «ألن سر االمث اآلن يعمل    »وميضي الرسول بولس ليقول     
ومل يشر الرسول   . كتابة الرسالة بالظهور الواضح الذي سيظهر به عند جمئ املسيح ثانية          

 اىل شخص بعينه، بل أشار إىل ملكوت الشر الذي يعمل يف اخلفـاء يف أجيـال                 بولس
يوحنـا  ١(كثرية متوالية، يف كل جيل منها يظهر واحد من أضداد املسيح الكـثريين              

سر اإلمث هذا الذي هو الكربياء الروحية، يشبه الزوان الذي زرعـه العـدو              ). ٢:١٨
 ولكن الرسـول    -يظهر ىف أول األمر     فلم  ) ٣٠ - ١٣:٢٤مىت  (وسط الزرع اجليد    

لقد رأى الرسول بولس عالمات عمل سر اإلمث        . بولس يدرك أنه سوف يظهر فيما بعد      
وسـوف  ) ٤:٣ ، ٢:١٨يوحنـا  ١(أنظر (يف الكنيسة، كما رأى الرسول يوحنا ذلك   

وما أن يرتاح العائق الذي     . يعمل سر اإلمث إىل أن يرتاح العائق الذي يعطله عن أن يظهر           
 الذي  - إنسان اخلطيئة املقام واملرتفع      -حيجز، حىت ينكشف األثيم العاصي هللا والناس        

وعندها يالشيه املسيح كل املالشاة بـسهولة،       . جيلس يف هيكل اهللا مظهراً نفسه أنه إله       
 يضرِب الْأَرض بِقَضيبِ فَمه، ويميـت الْمنـافق بِنفْخـة    »كما قال إشعياء عن املسيح      
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هيفَتاألثيم كما يبيد شروق الشمس ظلمـة          ) ١١:٤إشعياء  (« ش لُ املسيحوهكذا يبط
  . الليل

ويف اآلية التاسعة يفصل الرسول بولس أمور جمئ هذا األثيم، فيقول إن جميئه العلىن هو               
من عمل الشيطان، ألن الشيطان يبذل كل ما يستطيعه ليساعد االثـيم بكـل قـوة،                

اذبة، ألن الكذب أساسها وجوهرها وغايتها، كما قـال املـسيح           وبآيات وعجائب ك  
«             لُّوا لَـوضى يتح ،بائجعةً ويمظع اتطُونَ آيعيةٌ واُء كَذَببِيأَنةٌ واُء كَذَبحسم قُوميس

  ). ٢٤:٢٤مىت (« أَمكَن الْمختارِين أَيضاً

ت اليت قام ا السحرة املصريون، لكي يبطلوا        إن معجزات إنسان اخلطيئة تشبه املعجزا     
وهكذا فان األثيم حياول أن يغري      . تأثري معجزات موسى الصادقة اليت هي من عند اهللا        

. بالشر أولئك الذين مصريهم اىل اهلالك، ألم رفضوا حمبة احلق الذي مينحهم اخلالص            
ا احلق اآليت من عنـد      فكل من ينجذب إىل تعاليم ذلك األثيم هو الذي رفض تعاليم هذ           

أَنتم من أَبٍ هو إِبليس، وشهوات أَبِيكُم ترِيـدونَ أَنْ          »الرب، كما قال املسيح لليهود      
يوحنـا  (« متى تكَلَّم بِالْكَذبِ فَإِنما يتكَلَّم مما لَه، لأَنه كَذَّاب وأَبو الْكَذَّابِ          ... تعملُوا
 الذين يتبعون هذا األثيم يفقدون اخلالص، ولذلك فإن اهللا سريسل إليهم            وكل) ٨:٤٤

مـىت  (عمل الضالل، عقاباً عظيماً، ألم رفضوا احلق، فيصري النور الذي فيهم ظالماً             
وهكذا . فإذا م يصدقون الكذب ومكائد الضالل اليت يعلنها إنسان اخلطيئة         ) ٦:٣٣

 مل يصدقوا احلق، الذين رغبوا يف الباطل، وأسـعدهم  حتلّ م دينونة اهللا، مع مجيع الذين   
. «الذي ال يؤمن قد دين ألنه مل يؤمن باسم ابن اهللا الوحيـد            »: اإلمث، ويتم فيهم القول   
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«             اللّه نم سفَلَي دسي الْجاَء فج قَد هِسيحِ أَنالْم وعسبِي رِفتعوحٍ لَا يكُلُّ رو .  وهذَا هو
ض وحِسيحِرالْم ٤:٣يوحنا ١(« د .(  

  آية للحفظ 

  ). ٢:١٢تسالونيكي ٢(« لكَي يدانَ جميع الَّذين لَم يصدقُوا الْحق، بلْ سروا بِالْإِثْمِ»

  صالة 

نشكرك ألجل عمل الروح القدس     . أبانا السماوي، نشكرك ألن هناك من حيجز األثيم       
 أن تساعدنا لكي ندرك أالعيب الشيطان وخديعـة         نصلي. الذي يعطل عمل الشيطان   

اإلمث اليت حياول أن يهلك ا الناس، لكي جند خالصنا يف املسيح وحده، وسـعادتنا يف                
  . إرضائه

  سؤال 

  ملاذا يصدق الناس الكذب؟  

  موقف المؤمن من يوم الرب   

١٣‚        كُلَّ ح اللّه كُرشا أَنْ ني لَنغبنفَي نحا نأَمو       ـنونَ موببحةُ الْموا الْإِخهأَي كُملأَجنيٍ ل
          قيقِ الْحدصتوحِ ويسِ الرقْدلَاصِ، بِتلْخِء لدالْب نم كُمارتاخ أَنَّ اللّه ،ب١٤. الر‚ رالْأَم

       سا ينبر دجاِء مناقْتا، لنجِيلبِإِن هإِلَي اكُمعي دِسيحِ الَّذالْم ةُ    ‚١٥. وعوا الْإِخهوا إِذاً أَيتفَاثْب
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وربنا نفْـسه   ‚١٦. وتمسكُوا بِالتعاليمِ الَّتي تعلَّمتموها، سواٌء كَانَ بِالْكَلَامِ أَم بِرِسالَتنا        
عزاًء أَبدياً ورجاًء صـالحاً بِالنعمـة،       يسوع الْمِسيح، واللّه أَبونا الَّذي أَحبنا وأَعطَانا        

  ). ١٧ - ٢:١٣تسالونيكي ٢(يعّزِي قُلُوبكُم ويثَبتكُم في كُلِّ كَلَامٍ وعملٍ صالحٍ ‚١٧

يف هذا اجلزء األخري من األصحاح يتجه الرسول بولس من احلديث عن عمل األثـيم،               
وألتباعه، ليتحدث عن املستقبل اجلميل الذي ينتظـر        ضد املسيح، واملصري الرهيب له      
  . كنيسة تسالونيكي ومجاعة املؤمنني

ينبغي لنا أن   »فقال  ) ١:٣(إنه يقدم الشكر من أجلهم كما فعل ذلك يف مطلع الرسالة            
فهو يرفع شكره هللا مرة أخرى، ، ويرى        . «نشكر اهللا كل حني من جهتكم أيها اإلخوة       

 أجل عمل الرب العظيم يف قلـوب املـؤمنني يف كنيـسة             ضرورة رفع هذا الشكر من    
  . تسالونيكي

  : ويف هذا اجلزء جند فكرتني

  ) ١٤ ، ١٣آيتا (مركز املؤمن )أ(

  ) ١٧ - ١٥آيات (ممارسة املؤمن )ب(
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أن اهللا قـد    : يقول الرسول بولس إن مركز املؤمن كامن يف أمـرين         : مركز املؤمن ) أ(
) ١٤آية  (وثانياً أن اهللا قد دعاه      . «م من البدء للخالص   اهللا اختارك ») ١٣آية  (اختاره  

  . «األمر الذي دعاكم اهللا إليه بإجنيلنا»

فكما اختار اهللا أوالد إبراهيم شعباً خاصاً له، هكذا اختار هؤالء املؤمنني من البدء، من               
قبل تأسيس العامل، ليكونوا خاصته، ليخلصهم ويقدسهم بعمل الروح القدس وباإلميان           

والرسول هنا يعلن العمل اإلهلي واملسئولية اإلنسانية، فان خالص اهللا يتطلَّـب            . حلقبا
ومن . إنعاماً خاصاً من جانب اهللا، بفعالية الروح القدس يف قلب املؤمن، وإعالن احلق له             

. جانب اإلنسان عليه أن يصدق احلق ويقبله ويستجيب لفعالية الروح القدس يف حياته            
ر أن يرفض اخلالص، كما رفض أكثر اليهـود املـسيح وصـلبوه،    كما أن اإلنسان ح  

  . فحكموا على أنفسهم باهلالك

لقد اختار اهللا مجاعة املؤمنني من البدء، لكنه دعاهم اآلن يف هذا الزمن الذى يعيـشون                
فيه، عندما أرسل اليهم رسالة اإلجنيل اليت حتدثهم عن اد العظيم الذي ينتظـرهم يف               

  . ، لقد دعاهم اهللا بالبشارة اليت محلها الرسول لينالوا جمد ربنا يسوع املسيحنعم. املسيح

عزيزي القارئ، هل تعرف أن اهللا قد اختارك لتقرأ هذه الكلمات اليت يوجه إليك فيها               
  دعوةً لتقبل حق اإلجنيل، فتقتين جمد ربنا يسوع املسيح؟ 
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ـ    ١٧ - ١٥ويتحدث الرسول يف اآليات     ) ب( ؤمن، وهـي الثبـوت      عن ممارسة امل
ال يستطيع املؤمن أن يواجه الشيطان، وال يقدر        . والتمسك بالتعاليم اليت أعطاها اهللا له     

سـواًء  . أن يقف ضد األثيم، ولذلك فانه جيب أن يثبت يف احلق الذي يعلّمه املسيح له              
. تـه ان اهللا يكلمنا يف كلم    . كان بكلمة الوعظ، أو بالرسالة املكتوبة يف اإلجنيل املقدس        

) ١١٩:١١مزمـور   (« خبأْت كَلَامك في قَلْبِي لكَيلَا أُخطئَ إِلَيك      »وما أمجل أن نقول     
  ). ١١٩:١٠٥مزمور « سراج لرِجلي كَلَامك ونور لسبِيلي»فانه . نعم

وخيتم الرسول بولس هذا اجلزء بصالة يطلب فيها هلم القوة والثبات يف كـل كـالم                
، اعتماداً على ما فعله املسيح واآلب الذي أحبنا، وأظهر هذا احلب لنا يف              وعمل صاحل 

. الصليب، والذي يعطينا تعزية أبدية متنحنا قوة وأمال مجـيالً مبنيـاً علـى نعمـة اهللا                
. فلنتمسك إذاً حبق اهللا بكل ثبات وأمانة، ألنه حصننا الوحيد وسط أمـواج االرتـداد           

 لنا رجاًء صاحلاً يف النعمة يف شخص املسيح، الذي أعد لنا            فلنثبت غري متزعزعني، ألن   
  . مكاناً يف السماء، والذي سيأيت ليأخذ خاصته إليه، والذي سيعطيهم جمده

عزيزي القارئ، هل تستطيع أن تقول إن اهللا أعطاك عزاًء أبدياً يف وسـط صـعوبات                
 عن العزاء الذي يعطيه غـريه       احلياة؟ هذا هو العزاء الذي يهبه اهللا األبدي، وهو خيتلف         

وهل تستطيع أن تقول إن اهللا أعطاك رجاًء صاحلاً، ألنه من عند اهللا الصاحل،              . من البشر 
  وألن موضوعه صاحل، وألن تأثريه صاحل، يطهر نفسك وسريتك من كل خطأ؟ 

  آية للحفظ 
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تـسالونيكي  ٢(« وتصديقِ الْحـق  اللّه اختاركُم من الْبدِء للْخلَاصِ، بِتقْديسِ الروحِ        »
٢:١٣ .(  

  صالة 

أبانا السماوي، نشكرك من كل القلب من أجل العزاء األبدي الذى لنا بيسوع املسيح              
ربنا، فكلما نرفع أبصارنا من العامل املتعب لنركّزه على احلياة اليت يف املسيح ويف رجـاء     

اء الصاحل الذي أنعمت به علينا، ألنه       نشكرك من أجل الرج   . جميئه ثانية، منتليء بالعزاء   
  . يعزي قلوبنا ويثبتنا يف كلمتك الصاحلة الصادقة

  سؤال 

  . اذكر إحدى التعزيات األبدية الىت لنا يف املسيح

   وصايا عن الحياة المسيحية العملية-رابعًا 

 )١٥ – ٣:١تسالونيكي  ٢

ويف . العملـي   مث القسمتنقسم رسائل بولس الرسول عادة إىل قسمني، القسم التعليمي
. اجلزء العملي األصحاح الثالث من الرسالة الثانية إىل تسالونيكي يقدم الرسول بولس

أقدم لكم الوصايا   أي بعد أن قدمت لكم التعليم،-« أخرياً أيها اإلخوة»ويبدأه بقوله 
  .العملية، كنتيجة للتعليم الصحيح
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   :وجند يف هذا اجلزء ثالثة أفكار رئيسية

  (٥ - ١آيات (من أجله  الرسول يطلب صالم   

   (١٣ - ٦آيات (الكسل  الرسول حيذّرهم من  

  (١٥ ، ١٤آيتا (املخالف جيب عدم خمالطة  

  من أجله الرسول يطلب صالتهم  

١‚كَيا، لنلأَجلُّوا لةُ صوا الْإِخهرياً أَيأَخ دجمتتو بةُ الرمكَل رِيجت   كُمـدنـا عكَم ،
أَمني هو ‚٣. للْجميعِ لأَنَّ الْإِميانَ لَيس. ننقَذَ من الناسِ الْأَردياِء الْأَشرارِ ولكَي‚٢أَيضاً، 

نم فَظُكُمحيو كُمتثَبيي سالَّذ بيرِ الرر٤. الش‚أَن كُمتجِه نم ببِالر قثنلُـونَ  وفْعت كُم
محبة اللّه وإِلَـى صـبرِ    والرب يهدي قُلُوبكُم إِلَى‚٥. نوصيكُم بِه وستفْعلُونَ أَيضاً ما

  .(٥ - ١: ٣تسالونيكي ٢(الْمِسيحِ 

سـلوانس   ىف هذه اآليات يطلب الرسول بولس منهم أن يصلّوا من أجله ومن أجـل 
يطلب  وكان الرسول دائماً. الرب نعمة يف خدمتهم يف كورنثوسوتيموثاوس، ليعطيهم 

فعلـها   واإلجنيل يقول إن طلبة البار تقتدر كـثرياً يف . من املؤمنني أن يصلّوا من أجله
وال ). ٤٥:١١اشـعياء   (، ويطلب منا أن نوصي اهللا على عمل يديه          )٥:١٦يعقوب  (

اشـعياء  ) »سكُتوا ولَا تدعوه يسكُتيا ذَاكرِي الرب لَا ت»فإن الكتاب يقول  عجب
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الرب  وعلى ذلك فإننا جيب أن نصلي من أجل اخلدام الذين حيملون كلمة) ٧ و٦٢:٦
أي « تتمجـد الكلمـة     »بواسطتهم، فينتشر اإلجنيل وينجح بسرعة، و     « جتري»لكي  
هللا يف وكما قبل أهل تـسالونيكي كلمـة ا  . الناس قيمتها ألا قوة اهللا للخالص يعرف

بفرح الروح القدس، هكذا جتري الكلمة وتنجح يف كـل مكـان، دون أن    ضيق كثري
   .يقيدها أي عائق

لينقذه اهللا من   يطلب الرسول من أهل تسالونيكي أن يصلّوا من أجله ويف اآلية الثانية
. «ليس للجميـع  ألن اإلميان»ويقول . الناس األردياء األشرار، الذين يقاومون اإلجنيل

تعليمه، ولـذلك   هناك بعض الناس غري املستعدين لقبول إميان اإلجنيل، وهم يقاومونف
. ونعمة اخلالص فان الرسول يطلب أن اهللا ينجيه من هؤالء الذين يرفضون نعمة االميان

  .طبيعي فال تتعجب إنْ وجدت أناساً يف بيتك يقاومون اإلجنيل، فهذا أمر

وحيفظهم مـن   ف البشر، وهو الذي يثبت املؤمننيوالرسول يدرك أن الرب أمني، خبال
املضطهدين،  الشرير، فيظهر هلم أمانته وحيفظهم من السقوط، وحيميهم من اضطهادات

مـىت  (« من الشريرِ نجنا»: وهذا ما جنده يف الصالة الربانية. فال يوقع م أحد ليؤذيهم
من جهتهم أـم   ه واثق يف الربويقول الرسول بولس ألهل تسالونيكي إن). ٦:١٣

فـيهم   سيفعلون ما أوصاهم به، ذلك أم متحدون باملسيح باإلميان، وسـوف يعمـل  
حمبة  يهدي قلوم إىل»ويطلب من اهللا أن . الروح القدس ليعملوا بالوصية اليت مسعوها

لْبـة  الط وحمبة اهللا ىف القلب هي أساس األمانة واملواظبة علـى . «اهللا وإىل صرب املسيح
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صربهم مثل   أي يصبح-وعلى خدمة اآلخرين، مث أن يهدي اهللا قلوم إىل صرب املسيح 
  .الصرب الذي أظهره املسيح يف مواجهة اآلالم

  آية للحفظ

  .(٣:٥تسالونيكي ٢(« صبرِ الْمِسيحِ والرب يهدي قُلُوبكُم إِلَى محبة اللّه وإِلَى«

  صالة

لتنقذهم من األردياء  ي، أعطنا النعمة لكي نصلّي من أجل الذين خيدمونكأبانا السماو
  .صربه وأناته ووداعته نطلب أن دي قلوبنا لنحبك أكثر، ولنتعلم من املسيح. األشرار

  سؤال

  .ألجله الرسول من أهل تسالونيكي أن يصلّوا من أجله اذكر سبباً يطلب

  الكسل الرسول يحّذرهم من   

٦‚ ثُموعسا ينبمِ رةُ، بِاسوا الْإِخهأَي يكُموصبِلَـا   ن لُكسوا كُلَّ أَخٍ يبنجتِسيحِ، أَنْ تالْم
سلَييبٍ، وترا تنم ذَهي أَخيمِ الَّذلعالت بس٧. ح‚فرِفُونَ كَيعت متثَّلَ  إِذْ أَنمتأَنْ ي جِبي

نشتغلُ  ولَا أَكَلْنا خبزاً مجاناً من أَحد، بلْ كُنا‚٨بينكُم،   لَم نسلُك بِلَا ترتيبٍبِنا، لأَننا
لَيس أَنْ لَا سلْطَانَ لَنـا، بـلْ   ‚٩. أَحد منكُم بِتعبٍ وكَد لَيالً ونهاراً، لكَي لَا نثَقِّلَ علَى

كُميطعن كَيا لثَّلُوا بِنمتى تتةً حوا قُدنفُس١٠. أَن‚نيضاً حا أَينفَإِن  اكُمنيصأَو كُمدنا عكُن
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 لأَننا نـسمع أَنَّ قَومـاً  ‚١١. أَنْ يشتغلَ فَلَا يأْكُلْ أَيضاً أَنه إِنْ كَانَ أَحد لَا يرِيد: بِهذَا
كُمنيلُكُونَ بسيملْ هئاً بيلُونَ شغتشيبٍ، لَا يترونَ   بِلَا تيوللَـاِء   ‚١٢. فُـضثْـلُ هؤفَم

وعسا ينببِر مظُهعنو يهِموصن   فُـِسهِمأَن ـزبأْكُلُوا خيوٍء، ودلُوا بِهغتشِسيحِ أَنْ يالْم. 
  .(١٣ - ٣:٦تسالونيكي ٢) شلُوا في عملِ الْخأَما أَنتم أَيها الْإِخوةُ فَلَا تفْ‚١٣

ينتظـرون   كان ىف تسالونيكى كثريون من الكساىل الذين رفضوا العمل ألم كـانوا 
والذين  .(١١آية (سرعة جمىء يوم الرب، وكانت نتيجة كسلهم أم صاروا فضوليني 
مربر يف  دخل بدونال يشتغلون يصرفون كل وقتهم ىف خلْق املشاكل لآلخرين، ويف الت

مواجهتـهم   شئون العائالت اخلاصة، ويوجهون االنتقاد إلخوم سراً، وال يفكرون ىف
بـال   إم ينقلون األخبار بني بيت وآخر ويـسلكون . صراحةً، وال يصلّون من أجلهم

   .ترتيب

يبعدوهم عـن   ال يطلب أن. ويطلب الرسول بولس من املؤمنني أن يتجنبوا مثل هؤالء
املهم جداً أن  من. جتماع، بل أن يتجنبوهم ويقاطعوهم ليخجلوا من أنفسهم فيتوبوااال

ليحـصلوا علـى    مجيع املؤمنني يقدمون مثاالً صاحلاً يف حيام للترتيب والعمل اليومي
على غريهم  احتياجام، حىت ال يطلبوا من غريهم أن يساعدوهم، وحىت ال يكونوا عالةً

  .شتغلونمن املؤمنني الذين ي

االنسان  عزيزي القاريء، هل ترى معي كيف تقدس املسيحية عمل اخلري، وأن يكسب
يد العون؟  خبزه بعرق جبينه، حىت ال يكون عالةً على غريه، بل أن يساعد غريه وميد له
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اننا مطالَبون أن  .»الذى ال يعلِّم ابنه صنعة، يسلِّم ابنه للشيطان»هناك مثل قدمي يقول 
كمـا كـان    - رين، لذلك جيب أن جنتهد أكثر لنخدم أنفسنا ولنخدم غريناخندم اآلخ

وعال الـذين   الرسول بولس يفعل، فقد كد ليالً واراً يعمل اخليام بيديه، فعال نفسه
أعمـال  (« هاتـان الْيـدان   حاجاتي وحاجات الَّذين معي خدمتها»وقال . كانوا معه
٢٠:٣٤).  

فـإن   حق بولس الرسول أن يأخذ معاشه وراتبه من الكنائس الـىت خـدمها،  كان من 
« هامطَع قحتسلَ مو) ١٠:١٠مىت (« )أجرته(الْفَاع«ينالَّذ     ـنجِيـلِ، مونَ بِالْإِنـادني

بولس مل يستعمل هذا احلق، ليعطـي   ولكن). ٩:١٤كورنثوس ١(« الْإِنجِيلِ يعيشونَ
  .يشتغل ال يأكل احلاً ىف العمل اليومي، والذي الاملؤمنني مثالً ص

اخلري، فـإن    أن ال يفشلوا يف عمل مث يطلب الرسول بولس من املؤمنني يف تسالونيكي
املسيح يصنع خرياً،  لقد جال. عمل اخلري باستمرار جيب أن مييز احلياة املسيحية كل يوم

يقول الرسول بـولس   يح، ولذلكوعلى املؤمنني أن يفعلوا ذات الشىء متمثّلني باملس
« للْجميعِ، ولَا سيما لأَهلِ الْإِميـان  فَلْنعملِ الْخير»وأيضاً . «فال نفشل يف عمل اخلري»
خملوقون يف املسيح يسوع ألعمال صـاحلة قـد سـبق اهللا     فاننا) ١٠ ، ٦:٩غالطية (

   .(٢:١٠ أفسس(فأعدها لكي نسلك فيها 

اإلخوة األمنـاء،    عمل اخلري بروح صاحلة تبين لنا الفرق بني سلوكهذه النصيحة عن
بولس نفـسه   ويقدم الرسول. وسلوك الذين ال يشتغلون، الذين يسلكون بدون ترتيب



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. 

  ٣٢

. املـؤمنني  منوذجاً، فقد كان يشتغل بيديه لكيال يعتمد على غريه، ولكيال يثقل علـى 
  .فلنخدم الرب يف عملنا اليومي ولنمجده

  حفظآية لل

  .(٣:١٣تسالونيكي ٢(« لَا تفْشلُوا في عملِ الْخيرِ«

  صالة

أيضاً يعمل،  السماوي، نشكرك من كل القلب ألنك أنت تعمل، وألن ربنا يسوع أبانا
سيما ألهل  ساعدنا لنعمل اخلري للجميع وال. «أيب يعمل حىت اآلن وأنا أعمل»فقد قال 
علـى    على أحد، وال نكون فضوليني، بل نعتمـد ساعدنا لكي ال نكون عالةً. االميان

  .أنفسنا، وأنت تبارك مثرة عملنا

  سؤال

  .اآليات توضح موقف املسيحية من العمل اليومي اذكر آية من هذه

  المخاِلف يجب عدم مخالطة  

١٤‚،الَةسا بِالرنكَلَام يعطلَا ي دإِنْ كَانَ أَحطُ والخلَا توا هذَا وـلَ،   فَِسمجخي كَـيل وه
١٥‚وهِسبحلَا ت نلككَأَخٍ  و وهرذلْ أَنوٍ، بّد١٥، ٣:١٤تسالونيكي ٢(كَع).  
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الكالم الـذي   البد أن الرسول بولس كان يدرك أن بعض أعضاء الكنيسة لن يطيعوا
يف هـذه   إذا كان بينكم من ال يطيع كالمنـا »كتبه يف هذه الرسالة، ولذلك يقول هلم 

  .»ال تعاملوه كعدو بل انصحوه كأخ. الرسالة، فالحظوه وجتنبوه ليخجل

وعلـيهم  . إصالحه على أم جيب أن يقدموا له احملبة، فإن املقصود من عدم خمالطته هو
أم يهتمون خبريه،  أن يوبخوه على ذنبه بكل حمبة، وأن يصلّوا من أجله، وأن يبينوا له

املسيح، ويبينون لـه أن   الذي يسببه السم الكنيسة والسموأم يتأسفون على الضرر 
  .الكنيسة مستعدة أن تقبله إذا تاب ورجع عن عصيانه

  آية للحفظ

  .(٣:١٥ تسالونيكي٢(« لَا تحِسبوه كَعدّوٍ، بلْ أَنذروه كَأَخٍ«

  صالة

. أحسبه عدواً ربنا الصاحل، علّمين أن أختلف مع اخلطأ لكن أن أحب املخطيء، وأن ال
عنـه   ساعدين لكي ال أكلم اآلخرين عن خطئه، بل أكلمه هو عن خطئه حىت يتـوب 

  .وينصلح حاله، واذا أخطأت أنا نبه قلىب اىل خطئي وتوِبين إليك

  سؤال

  ملاذا ال جيب أن خنالط األخ العاصي ؟ -١٠
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  الخاتمة - خامسًا 

١٦‚برو يكُمطعي هفْسلَامِ نالسهجكُلِّ و نماً مائد لَامالس  . بالـر   كُمـيعمج ـعم .
نِعمةُ ‚١٨. هكَذَا أَنا أَكْتب. في كُلِّ رِسالَة اَلسلَام بِيدي أَنا بولُس، الَّذي هو علَامةٌ‚١٧

وعسا ينبر كُميعمج عِسيحِ مالْم . ني١٨ - ٣:١٦تسالونيكي ٢(آم).  

آيـة  (وبالربكـة   (١٧آية (وبتحية ) ١٦آية (خيتم الرسول بولس هذه الرسالة بصالة 
١٨).  

األمـور الـيت    أما الصالة فيطلب هلم فيها هدوء القلب والسالم، فان بولس يعلم أن
الـسالم   ذكرها يف رسالته ستثري بينهم أحاديث وجمادالت، ولذلك فإنه يطلب من رب

 وهذا ممكن فقط عندما يكون الـرب . كل وقت وعلى كل حالأن مينحهم السالم يف 
. معهم مجيعاً، فالرب هو مصدر السالم يف وسط املتاعب واالضطهادات واملـشغوليات           

سالم اهللا عن السالم الذي يعطيه العامل يف أنه سالم دائم، يف كل وقت، وسالم  وخيتلف
  .»إنْ كان اهللا معنا فمن علينا؟»كل الظروف، فانه شامل يف

كان الرسـول   لقد.  يقدم الرسول بولس حتية كتبها خبط يده هو شخصيا١٧ًويف اآلية 
كلمـات   ميلي رسالته على شخص ليكتبها، لكن يف النهاية أخذ هو القلم وأضاف بيده

 وكانت هذه الكتابة الشخصية عالمة على صحة) ٦:١١قارن غالطية (قليلة كتحية 
صادرة من شخص آخر خبالف بولس الرسول، فقد سبق         الرسالة حىت ال يقول أحد إا       
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بعض الناس رسائل وأقواالً نسبوها إىل بولس الرسول، دون أن يكون قد كتبها  أن نشر
  .(٢:٢تسالونيكي ٢) فعالً

ربنـا يـسوع    وخيتم الرسول بولس الرسالة بربكته املعتادة اليت يتكلم فيها عن نعمـة 
ليـت  ... والنعمة لنعمة وبالسالم وخيتتمها بالسالملقد افتتح الرسول رسالته با. املسيح

نعمة اهللا الكاملة  سالم اهللا ميلك يف قلوبنا ويصوغ طرقنا، وليتنا نعتمد يف كل شيء على
أا ستتبعنا وترافقنا وتقودنا  اليت خلَّصتنا وقادتنا اىل اهللا، والىت نؤمن وننتظر بكل يقني

  .إىل الوقت الذي فيه ندخل جمده

هلم نعمة ربنا  لرسول بولس أهل تسالونيكي على كثري من أخطائهم، ولكنه يتمىنوبخ ا
  .يسوع املسيح لتدوم يف كل واحد منهم وباستمرار

  آية للحفظ

»نماً مائد لَامالس يكُمطعي هفْسلَامِ نالس برو هج٣:١٦تسالونيكي ٢(« كُلِّ و).  

  صالة

بالسالم، وألنـك   لك الشكر من كل القلب ألنك تفيض يف قليبأبانا السماوي، أقدم 
اليت تـسكبها يف   وهذا نتيجة للنعمة. تريدين أن أعيش يف سالم مع غريي من املؤمنني

  .أعطين نعمتك وأعطين سالمك.. قليب
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   سؤال

  ملاذا كتب بولس سالمه يف آخر الرسالة بيده هو شخصياً؟-١١

  انيةمسابقة في دراسة تسالونيكي الث

 القراء األعزاء

نرجو توجيه إجاباتكم على هذه المسابقات 
  ) نداء الرجاء(إلى 

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

  :على العنوان التالي

Call Of Hope  
P.O. Box ١٠١٨  

٧٠٠٠ Stuttgart ١, West 
Germany 

  أيها القارئ العزيز

على األسئلة  إنْ تعمقت يف دراسة الكتاب املقدس وتفسريه، تستطيع أن جتاوب بسهولة
  .املوجودة يف اية كل جزء من أجزاء الرسالة
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التالية، نرسل لك  جاوبت أجابة صحيحة على سبعة أسئلة من األسئلة األحد عشرإنْ 
   .كتاباً جائزة

   ؟«كنيسة« ما معىن كلمة-١

  على منو االميان؟ اذكر أمراً يساعد-٢

 اهللا من حنو املؤمنني املتأملني؟ اذكر عالمة على عدل-٣

  ؟«يؤهل« ما معىن كلمة-٤

  ؟«إنسان اخلطية»ه بولس بقول ماذا يقصد الرسول-٥

  الكذب؟ ملاذا يصدق الناس-٦

  التعزيات األبدية اليت لنا يف املسيح؟ اذكُر إحدى-٧

  ألجله الرسول من أهل تسالونيكي أن يصلّوا من أجله؟ اذكر سبباً يطلب-٨

  اآليات توضح موقف املسيحية من العمل اليومي؟ اذكر آية من هذه-٩

  خ العاصي؟خناطب األ ملاذا ال جيب أن-١٠
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  سالمه يف آخر الرسالة بيده هو شخصياً؟ ملاذا كتب بولس-١١

مسـك وعنوانـك بالكامـل    الينا، فال تنس أن تذكر إهذه املسابقة  إنْ أرسلت إجابة
  .وبوضوح

  .إجابتك جابة فقط بدون تعليقات أخرى لئال تهمل، وحنن بانتظاراإل رسلأ


