 1تسالونيكي 3-1
ِل جوك سميث
دعونا نفتح تسالونيكي االولى .أخذ بولس الرسول في رحلته التبشيرية الثانية سيال معه ,
الذي أُ
وصي من قبل كنيسة أورشليم كأحد القادة  .عندما وصلوا الى دربة  ,أنضم
َ
تيموثاوس الى فريقھم التبشيري  .وحين تقدموا في رحلتھم وصلوا الى ترواس  ,وكانت
رغبة بولس ان يذھب الى بيت عنيا  ,لكن الروح منعه.
وھناك في ترواس  ,عندما كان بولس مريضا  ,رأى رؤيا  .رأى ان ھناك رجل في مكنية
يناديه و يطلب مساعدته .وفي الحال أخذ سفينة  ,عبر أيقونية و اتى الى مكدونية  ,منطقة
فيليبي  ,حيث انضم لوقا الى فريق بولس  .ال نعلم ما اذا كان لوقا ھو الرجل الذي رآه
بولس في رؤياه ام ال .لكنه من المحتمل جدا ان يكون لوقا ھو من رآه بولس في رؤياه .
ومع ذلك  ,أتوا الى فيليبي وبدأوا بمشاركة رسالة يسوع المسيح ھناك بالقرب من النھر مع
سيدات كن يجتمعن ھناك للصالة  .وكان ھناك سيدة تاجرة  ,اسمھا ليدية  ,آمنت مع
كثيرات اخريات .
كان ھناك فتاة شابة في فيليبي ملبوسة بروح شريرة و بولس بقوة يسوع المسيح حررھا .
وھذا سبب شجارا بين الرجال الذين كانوا يتحكمون بھا و يربحون من تنبؤاتھا ,موھبتھا
التي كانت من قوى الروح الشريرة  .فسببوا اضطرابا ً  ,والقوا القبض على بولس ورفيقه .
ُربوا و القي بھم في زنزان ٍة في السجن  .وفي منتصف الليل  ,ھزة ارضية فتحت
ض ِ
االبواب وعندما استيقظ السجان الفليبيني ,ورأى االبواب مفتوحة نوى االنتحار حتى اوقفه
بولس فبدأ يرتجف و قال " ماذا افعل حتى اخلص ؟ " فشارك بولس االنجيل معه  .واخذ
بولس الى البيت فشارك ھو االخر البشارة مع اھل بيته .
ثم وجد حكام المدينة ان بولس مواطن روماني  ,كما كان سيال ايضا ,لذا قالوا " ھيي  ,قل
الصدقائك ان يخرجوا من المدينة فحسب" فقال بولس " انظروا  ,لقد أثاروا ضجة علنية
من القاء القبض علينا فليأتوا و ينزلوا بأنفسھم ويخرجوننا " ضغط بولس على الموضوع
فنزلوا و طلبوا من بولس الرحيل من فيليبي .
لذا  ,بولس مع سيال  ,وتيموثاوس مع لوقا بدأوا بأتباع طريق روما العام في جنوب فيليبي.
اتوامجتازين امفيبوليس ومروا بأبولونية  .ثم أتوا الى تسالونيكي  ,التي كانت مدينة
رومانية رئيسية  ,وھي مدينة مھمة اليوم  .في اليونان الحديثة  ,سالونيكا ھي نفسھا
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تسالونيكي الموجودة في الكتاب المقدس  .كان في تسالونيكي حين ذھب بولس الى المجمع
اليھودي  ,ولمدة ثالثة أيام سبت تحاجج معھم بالكتب المقدسة مثبتا ً ان يسوع ھو الم ِسيا.
وكثير من ھؤالء آمنوا  ,واخرون لم يؤمنوا .
والذين لم يؤمنوا أثاروا جلبة ضد بولس  ,فھرب بولس من مدينة تسالونيكي وذھب الى
بيرية  .وھناك  ,مرة اخرى شاركوا باالنجيل  ,الى ان قام بعض اليھود  ,الذين خلقوا
المشاكل في تسالونيكي  ,أتوا الى بيرية ولھذا ذھبوا الى اثينا  .الحقا ,لوقا وسلوانس  ,الذي
ھو أسم أخر لسيال  ,وانضم تيموثاوس الى بولس و ارتحلوا الى كورنثوس  ,لكن بولس
كان قلقا ً على المؤمنين في تسالونيكي  .لذا طلب بولس تيموثاوس ان يعود الى تسالونيكي
و يطمئن على حال المؤمنين ھناك .
من السجالت التاريخية يبدو ان خدمة بولس في تسالونيكي كانت خدمة قصيرة جداً ,اقصر
ما يمكن  ,فقط اربعة اسابيع  .كما ذكروا انه خدم ثالثة اسابيع كل يوم سبت  ,لثالثة ايام
سبت في الممع اليھودي ,ثم حدثت المشكلة  .وھكذا  ,بدى ان وقت بولس ھناك بينھم كان
قصيراً جداً  .وعندما اتى بولس ورفيقه اليھم  ,كانوا على االرجح ما زاال ينزفان  ,حسنا ً
ليس بالضبط نازفان لكن متورمان و مملوئين بالكدمات من الضرب الذي اكلوه في فيليبي
 .وعلى االرجح مالبسھما ممزقة  .وعلى االرجح كانا في حال يرثى له  ,وبولس يتحدث
عن االم ھذه الرحلة  .وھكذا  ,عالمات الضرب كانت ظاھرة عليه ,كانت ما زالت ظاھرة
بوضوح على جسده حين اتى اوال الى تسالونيكي .
عاد تيموثاوس الى تسالونيكي ليرى حال الكنيسة  ,فوجدھا بصحة جيدة  ,وجدھم يسلكون
في الرب  ,وعاد الى كورنثوس ليشارك بولس كيف ان الكنيسة في تقدم و سالكة في الرب
 .وھكذا كتب بولس ھذه الرسالة  ,والتي ھي على االرجح اول رسالة كتبھا بولس الى
الكنائس  .كتب من كورنثوس الى تسالونيكي ھذه الرسالة االولى ,وفيھا يبحث تصحيح
بعض المفاھيم الخاطئة التي ظھرت .
االن  ,الشيء المثير لألھتمام بالنسبة الي ھو انه من جوھر ھذه الرسالة لبولس  ,احد اھم
الحقائق التي أكد عليھا في تلك الخدمة القصيرة كانت مجيء يسوع المسيح الثاني .وفي كل
الرسالة االولى  ,يذكر بذلك االمل بمجيء يسوع المسيح  .وبالطبع  ,في درسنا لالسبوع
القادم  ,عندما نصل الى االصحاح الرابع والخامس  ,سوف نتعامل مع تعليم بولس عن
اختطاف الكنيسة  ,وكل ذلك  .اذ يكتب الى التسالونيكيين بخصوص االمور التي علمھم
اياھا و عن بعض المفاھيم الخاطئة التي برزت من تعليمه  .لكنني مذھول من االساس
الرائع الذي استطاع بولس ان يضعه لكلمة ﷲ في قلوب الناس في وقت قصير كھذا  ,كما
يظھر في ھذه الرسالة .
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لذا  ,مع ذلك النوع من الخلفية  ,في السنة الثالثة و الخمسين  ,الرابعة والخمسين  .بولس
في رحلته التبشيرية الثانية  ,لقد وصل تواً الى كورنثوس  ,بدأ خدمته ھناك  ,والتي
استمرت لمدة سنة وستة أشھر  ,حيث تكلم ﷲ معه في كورنثوس وقال له " ابقى ھنا يا
بولس  .لدي الكثير من الناس الذين سيؤمنون بي في ھذا المكان " ولھذا  ,يرسل الى
تسالونيكي  ,بعد ان سمع عن حال الكنيسة من تيموثاوس  ,وفي الحال كتب اليھم ھذه
الرسالة .
1
ب
" بُولُسُ َو ِس ْل َوانُسُ )اسم آخر لسيال( َوتِي ُموثَا ُوسُ  ،إِلَى َكنِي َس ِة التﱠ َسالُونِي ِكي َ
ﱢين ،فِي ﷲِ اآل ِ
يح")(1:1
َوالرﱠبﱢ يَسُو َع ْال َم ِس ِ

الكنيسة في ﷲ  ,الكنيسة في يسوع المسيح  .وبعد قليل سيتكلم بولس عن قوة الروح القدس
التي به أتت الرسالة اليھم بتوكيد كثير  .لذا مجددا ,االب  ,االبن  ,الروح القدس الذي به
أسست الكنيسة .
َ
يح(1:1)".
" نِ ْع َمةٌ لَ ُك ْم َو َسالَ ٌم ِم َن ﷲِ أبِينَا َوالرﱠبﱢ يَسُو َع ْال َم ِس ِ
الحظ كم كثيراً يربط بولس ﷲ االب والرب يسوع المسيح معا  .أن لم يكن يسوع ﷲ ,
عالقة كھذه و ربط من ھذا النوع بين االسمين بشكل مستمر كان سيعتبر تجديفا ً  .بعض
ُض ِمن الروح القدس " حسنا ,تذكر ان رسائل بولس ُملھمة بالروح
الناس يقولون " لما ال ي َ
القدس و يسوع قال " حين ياتي الروح القدس لن يشھد لنفسه بل سيشھد عني " ولھذا ,
يكفي انه بألھام من الروح القدس ُربِط في ھذه الرسالة بين ھذين االقنومين للثالوث  :االب
واالبن .
"نعمة وسالم لكم " لبولس ھي التحية النموذجية له  .النعمة والسالم  ,التوامان المطابقان
للعھد الجديد  ,دائما مذكوران معا  ,أينما وجدت واحداً ستجد االخر معه .ودائما مذكوران
بنفس الترتيب  :نعمة وسالم  ,النه ال يمكنك ان تختبر سالم ﷲ مالم تختبر و تقبل نعمة
ﷲ  .فھم نعمة ﷲ ضروري لكي تعرف سالم ﷲ في قلبك و حياتك .
لسنوات كنت في سالم مع ﷲ  ,لكن لم يكن لدي سال ٌم في ﷲ  ,النني لم اكن اعرف نعمة
ﷲ  .تواصلت مع ﷲ بطريقة ناموسية  .بري كان مبنيا على اساس جھودي الطيبة  ,و
وقتي في التعبد ,وحياتي في الصالة  ,و دراستي في الكلمة  .كان لدي عالقة ناموسية مع
ﷲ.
ثم وصلت الى فھم نعمة ﷲ  ,و دخلت في عالقة محبة معه  .وعندما فعلت ذلك  ,فجأة
اختبرت سالم ﷲ  ,شيء ما كنت أختبرته قط في حياتي المسيحية  .و يا لھا من بركة حين
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عرفت سالم ﷲ في قلبي  ,حيث استريح حيثما يستريح ﷲ في العمل المنجز ليسوع المسيح
 .وھكذا  ,االنجيل جاءني بكثير من التوكيد والثقة  ,فقط بعد ان اختبرت نعمة ﷲ  .الى ذلك
الوقت ,لم يكن لدي اي ثقة في االنجيل  .لم اكن اعلم حقا فيما اذا كنت مخلصا ام ال من
اسبوع الى اخر  ,لكن التوكيد الكثير جاء مع النعمة .
صلَ َواتِنَا(2 :1)"،
ين ِم ْن ِجھَ ِة َج ِمي ِع ُك ْمَ ،ذا ِك ِر َ
ين إِيﱠا ُك ْم فِي َ
اذا 2 "...نَ ْش ُك ُر ﷲَ ُك ﱠل ِح ٍ
ومرة اخرى  ,يشير بولس الى حياته في الصالة في كل رسائله  ,كان بولس رجل صالة .
حين ننظر الى الرجال الذين استخدمھم ﷲ في العھد الجديد  ,الذين أستخدموا بقوة منه ,
نجد ان ھناك امور معينة مستوطنة في جميعھم  .واحد تلك االمور ھي انھم كانوا رجال
صالة  .اذا اردت ان يستخدمك ﷲ حقا في حياتك  ,ضروري ان تكون في شركة قريبة مع
ﷲ  .والصالة  ,بالطبع  ,تعني ان نبقى قريبين في تماس معه .
الصالة ليست مونولج )كالم مرتب و محفوظ(  ,مع اننا كثيرا ما نجعلھا كذلك  ,لكن
الصالة يجب ان تكون دائما حوارا  .في الحقيقة  ,بمرور السنوات  ,قضيت الجزء االكبر
من وقت الصالة في السماع اكثر منه في الحديث .في البداية عندما بدأت شركتي مع ﷲ ,
كنت اتكلم  ,وقليال ما اسمع  .لكن بمرور السنوات وبعد نمو عالقتي مع ﷲ  ,صرت اتكلم
قليال واسمع اكثر  ,النني مقتنع ان ما سيقوله لي ﷲ اھم من اي شيء ممكن ان اقوله له .
وھكذا تعلمت ان استمع الى ﷲ  ,و سعيت ان اسمع قبل ان اتكلم  ,حتى يتكلم ﷲ الى قلبي
بما ھي مشيئته  ,أرادته  ,رغبته في موضوع معين  ,حتى اجعل منھا صالتي  .بولس ,
رجل الصالة  ,وھكذا استخدمه ﷲ  ,أذكركم في صلواتنا.
ين بِالَ ا ْنقِ َ
صب َْر َر َجائِ ُك ْم" )(3 :1
" ُ 3متَ َذ ﱢك ِر َ
ب َم َحبﱠتِ ُك ْمَ ،و َ
اع َع َم َل إِي َمانِ ُك ْمَ ،وتَ َع َ
ط ٍ
مرة اخرى  ,كما في غالطية  ,وكما في أفسس  ,و كما في رسائل كورنثوس  ,بولس يربط
ھذه الثالثة معا  :االيمان ,الرجاء  ,المحبة  .ھل تذكرون كورنثوس االولى االصحاح
اآلن فَيَ ْثب ُ
ُت :ا ِإلي َم ُ
ﱠجا ُء َو ْال َم َحبﱠةُ "،وھكذا ,دائما نجده يربط بين
الثالث عشر ؟ " ◌َ ﱠما َ
ان َوالر َ
الثالثة .
اوال وقبل كل شيء  ,كان لديھم عمل االيمان  .اذا كان لديك ايمان حقيقي  ,ھناك ذلك
النوع من العمل الذي يأتي كنتيجة طبيعية لاليمان  .واذا لم يؤثر ايمانك على افعالك  ,فھو
ليس ايمانا حقيقيا ً  .الشخص الذي لديه ايمان حقيقي  ,ذلك االيمان يؤثر على افعاله .ذلك
االيمان يكون لديه تأثير على افعال الناس  ,واعمالھم  ,انه ينتج اعماال في حياتھم  .وھكذا
 ,عمل االيمان  .االيمان ليس عمال ,لكن االيمان يأتي بنتيجة أكيدة فينا  :عمل االيمان .
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تعب المحبة  .االن ,كلمة تعب  ,كما اشرنا لكم في ليلة الخميس الماضي عندما درسنا ھذه
الكلمة في رسالة يسوع الى كنيسة أفسس في رؤيا االصحاح الثاني  ,الكلمة تعني التعب
الى درجة االرھاق أو االجھاد  .وفقط تجلب ذلك النوع من العمل .
وكم من المرات نرى ھذا المثال في االم حين تسير في كل ارجاء المنزل و تتعب الى
درجة االرھاق  ,وباالخص عندما يكون اوالدھا صغارا و ھناك الكثير من المسؤوليات ؟
ومع ذلك  ,انه تعب محبة  ,النك تنظر الى تلك الوجوه الصغيرة الجميلة  ,فال تفكر حقا "
اوه يا الھي انا متعبة جدا  .ذلك الوجه القذر الصغير  ,فقط القيه في السرير  ,ودعه يغرب
عن وجھي " لكن ليس في يدك حيلة اال ان تأخذھم و تأتي بمنشفة دافئة للغسل و تغسل
ايديھم و ووجوھھم و تقبلھم على خدھم  ,مع انكي متعبة ألقصى ما يمكن بسبب كل ما
انجزته طوال اليوم  ,لكن ذلك ھو تعب محبة .
وكم عظيم عندما تكون محبتنا  بھذا الشكل بحيث ال نفكر حقا في تعب وأرھاق جسدنا.
ولكن كبولس  ,محبة المسيح تقيدني  ,وتعب المحبة ذاك  ...مرة اخرى  ,ھو الدافع الوحيد
الذي سيقبله ﷲ منا  .تذكر  ,تلك كانت المشكلة في كنيسة أفسس  :كانوا يتعبون  ,لكن من
دون محبة  ,وذلك ھو في الحقيقة ما كلمھم ﷲ به  .و قال " ما لم تبدأوا بالمحبة  ,ما لم
تعودوا الى محبتكم االولى ,سأخذ المنارة من بينكم " ولھذا  ,التعب الوحيد الذي سيقبله ﷲ
منا ھو تعب المحبة  .النه حتى وان اعطيت جسدي ليحترق  ,وابيع كل ما لدي  ,واتصدق
على الفقراء  ,و لم يكن عندي محبة  ...فال ربح لي  .تعب المحبة .
يح ،أَ َما َم ﷲِ َوأَبِينَا(3 :1) ".
صب َْر َر َجائِ ُك ْمَ ،ربﱠنَا يَسُو َع ْال َم ِس َ
وثم َ "....و َ
اذا ذلك صبر  ,تعلم انتظار الرب  .يا الھي  ,كم عانيت من ذلك  .ال اعلم لماذا يجب ان
يكون ذلك صعبا جدا  ,ومع ذلك  ,بالنسبة لي  ,انه اكثر شيء صعب أختبرته في حياتي ,
وھو أنتظار الرب .غالبا ما كنت اعطي للرب أوقات محددة  " .يارب  ,لديك وقت الى يوم
السبت لعمل ھذا  ,واذا لم تفعل شيئا بحلول السبت  ,حينھا سأتدخل و اتصرف بنفسي "
لكن انتظار الرب فحسب  ,كما ترى  ,انتظار الرب يحتاج الى أيمان كبير  .علي ان اؤمن
ان ﷲ مسيطر و عامل أيضا ,حتى لو لم ارى .
كم من المشاكل حدثت بسبب عدم انتظارنا  ؟ كم من المرات مثل ابراھيم نميل الى
التعامل مع االمور بمنظورنا الشخصي  ,مع اننا عالمين مشيئة ﷲ  ,مع اننا عالمين ما
خطط ﷲ له ؟ ﷲ ال يعمل في أطار الوقت الذي انا اظن ان عليه ان يعمل فيه  ,و لھذا
يارب  ,نعرف انك تريد القيام بذلك  ,ولكن من الواضح انه ال يمكنك القيام به من دون
مساعدتنا لذا سنساعدك يارب  .ويا الھي  ,كم من المشاكل نخلق عندما نتدخل لمساعدة ﷲ.
5
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ولكن تلك ھي مشكلة العصر  ,صبر الرجاء  ,انتظار الرب فحسب  ,انتظار مواعيده ,
انتظاره ليعمل في الوقت الذي يحدده  ,عالمين انه سيعمل العمل  ,الوثوق ان ﷲ سيعمل .
االن  ,ھناك الكثير من التشجيعات للصبر " لديكم احتياج للصبر " قيل لنا في العبرانيين "
فبعد ان تممتم مشيئة ﷲ تنالون الوعد " .قيل لنا ان الذين كانوا في العھد القديم ورثوا
بااليمان و الصبر وعود ﷲ  .ويعقوب يشجعنا على الصبر و انتظار مجيء الرب .
ترسخوا في الروح  ,كونوا صبورين  ,الن ﷲ ينتظر ثمارا ناضجة للحصاد  .لذا  ,كانوا
صبورين في رجاءھم  ,ويتعبون تعب محبة  .كان لديھم عمل االيمان  .وكل ھذا فقط في
شھر واحد من تعليم بولس لھم .
ُون ِم َن ﷲِ ْ
ار ُك ْم(4 :1) "،
اإل ْخ َوةُ ْال َمحْ بُوب َ
" َ 4عالِ ِم َ
اختِيَ َ
ين أَ ﱡيھَا ِ
االن  ,ھذا مبدأ ال نعلمه عادة للمؤمنين الجدد  .نحن عادةً ننتظر الى ان يترسخ الشخص
جيداً في الكتاب المقدس قبل ان ندق ھذه المشكلة الالھوتية لألختيار االلھي  .لكن بولس
وجد انه من الضروري تعليم االختيار االلھي للمؤمنين الجدد في تسالونيكي  .يتكلم اليھم
ان معرفتھم بحقيقة انھم اختيروا من ﷲ .
للناس مشكلة في مبدأ االختيار االلھي  .لديھم مشكلة مع ﷲ في القيام باختيارات .مع اننا
بالتأكيد نقدر حقيقة ان ﷲ قد اعطانا القدرة على االختيار  .انا سعيد ان ﷲ قد سمح لي
باختيار الشخص الذي سأقضي معه بقية حياتي كشريك  .لم يرمي اي شخص علي فحسب
قائال " ھا ھي  ,خذ ھذه " وأنما سمح لي باالختيار  ,كما انه سمح لھا أيضا باالختيار حين
ُ
وھبت لھا  .لذلك نحن لسنا مجبرين بشركة شخص نتعارض معه او شخص ليس لدينا
بأتجاھه اي انجذاب حقيقي .
االن  ,ان كان ﷲ قد اعطانا حرية االختيار لالشخاص الذين سنتخذھم كشركاء او رفقاء ,
لما ليس  حق في أختيار من يريد ان يكون معھم ؟ وبالفعل لديه ذلك الحق  .ذلك ال يشكل
اية مشكلة عندي على االطالق  .يبھجني انه اختارني  .و ان اعرف ان له االختيار  .قال
16
اختَرْ تُ ُمونِي بَلْ أَنَا ْ
ْس أَ ْنتُ ُم ْ
اختَرْ تُ ُك ْمَ ،وأَقَ ْمتُ ُك ْم لِتَ ْذھَبُوا َوتَأْتُوا بِثَ َم ٍر،
يسوع لتالميذه " لَي َ
ْطيَ ُك ُم اآلبُ ُك ﱠل َما َ
طلَ ْبتُ ْم بِا ْس ِمي) ".يوحنا (16 :15قال " أنا
َويَ ُدو َم ثَ َم ُر ُك ْم ،لِ َك ْي يُع ِ
أخترتكم" .
اذا الكتاب المقدس يعلم مبدأ االختيار االلھي  .ال يعلم ذلك المبدأ بعيدا عن معرفة ﷲ .
الذين سبق فعرفھم  ,سبق فعينھم  ,ليكونوا على صورة أبنه  .ولھذا علّ َم بولس مبدأ
االختيار االلھي للكنيسة في مدة شھر واحد فقط .
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"5
ْ
ْ َ
ْ
سَ ،وبِيَقِي ٍن َش ِدي ٍد"
أَ ﱠن إِ ْن ِجيلَنَا لَ ْم يَ ِ
وح ْالقُ ُد ِ
صرْ لَ ُك ْم بِال َكالَ ِم فَقَط ،بَلْ بِالقُ ﱠو ِة أ ْيضًاَ ،وبِالرﱡ ِ
)(5 :1

اعتقد ان ذلك ھو على االرجح نقطة ضعف االنجيل اليوم  .وھو انه في كثير من االحيان
ندعي باالنجيل بالكالم فقط  ,وتنقصه قوة و عمل الروح القدس و ذلك اليقين  .تذكر ان
بولس ذھب من ھنا الى كورنثوس  .الحقا  ,عندما كتب الى الكورنثسيين  ,قال لھم "
تعليمي لم يكن " نحن بحاجة الى ذلك النوع من التعليم أكثر النوع الذي يظھر قوة ﷲ .
"5
ْ
ْ َ
ْ
سَ ،وبِيَقِي ٍن
وھكذا  ,أَ ﱠن إِ ْن ِجيلَنَا لَ ْم يَ ِ
وح ْالقُ ُد ِ
صرْ لَ ُك ْم بِال َكالَ ِم فَقَط ،بَلْ بِالقُ ﱠو ِة أ ْيضًاَ ،وبِالرﱡ ِ
ون أَ ﱠ
ي ِر َجال ُكنﱠا بَ ْينَ ُك ْم ِم ْن أَجْ لِ ُك ْم(5 :1) ".
ْرفُ َ
َش ِدي ٍدَ ،ك َما تَع ِ

أذا  ,اي رجال كنا بينكم من اجلكم  ,رجاالً يخدمون بقوة الروح القدس .
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وھكذا ,بولس يذكر مجددا على االرجح حقيقة عالمات جسده  :الضرب الذي تلقاه في
فيليبي  ,و مع ذلك قبلوا الكلمة بفرح الروح القدس .
"7
ُ
ون فِي َم ِك ُدونِيﱠةَ َوفِي أَ َخائِيَةَ8 .ألَنﱠهُ ِم ْن قِبَلِ ُك ْم قَ ْد أ ُ ِذي َع ْ
ﱠ
ُ
ً
ْ
رْ
ت
م
ج
ل
ة
و
د
ق
م
ت
ص
ى
ت
ح
ين ي ُْؤ ِمنُ َ
يع الﱠ ِذ َ
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
لْ
ﱠ
ان أيضًا قد ذا َع إِي َمانك ْم بِاِ،
َكلِ َمةُ الرﱠبﱢ  ،لَي َ
ْس فِي َم ِك ُدونِية َوأخائِيَة فقط ،بَ فِي كلﱢ َمك ٍ
اجةٌ أَ ْن نَتَ َكلﱠ َم َش ْيئًا(8-7 :1) ".
ْس لَنَا َح َ
َحتﱠى لَي َ

مدھش  .ال يمكن ان يكون عمر الكنيسة قد تجاوز الستة اشھر بعد  ,ومع ذلك كلمة ﷲ
أذيعت منھم الى كل مكان حولھم .ايمانھم في ﷲ أنتشر بشكل واسع ,أي سمعة المؤمنين
فيھا ھناك .
ان لَنَا إِلَ ْي ُك ْم" )(9 :1
ُون َعنﱠا ،أَيﱡ ُد ُخول َك َ
" 9ألَنﱠھُ ْم ھُ ْم ي ُْخبِر َ
أذا ھنا في ھذا العدد بالضبط  ,يظھر بأية قوة كان الروح القدس يعمل في بولس والذين
كانوا في رفقته عندما اتوا الى الكنيسة  .كان حقا عجائبيا ان ھذه الكنيسة رغم حداثتھا
كانت فعالة  .وذلك يعزى فقط الى حقيقة قوة الروح القدس في الكنيسة .
يا لھا من غلطة نرتكبھا في يومنا ھذا حين نحد من قيمة قوة الروح القدس الى فقط االيام
الكتابية  .يا لھا من غلطة نرتكبھا اليوم عندما نضع و نؤكد على الكلمات الجذابة لحكمة
االنسان و نبحث لترسيخ الناس في االيمان فقط بالخطابات الرنانة  ,والكالم الذكي  .نحتاج
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الى حركة الروح القدس حتى ال تخرج كلمة ﷲ فقط ككالم ,بل كقوة و ظھور لروح ﷲ .
بسبب ذلك :
ي(9 :1)"،
ي ْال َحقِي ِق ﱠ
ان ،لِتَ ْعبُ ُدوا ﷲَ ْال َح ﱠ
" َر َج ْعتُ ْم إِلَى ﷲِ ِم َن األَ ْوثَ ِ
في اليونان  ,كان لديھم العديد من اآللھة .عندما أتى بولس الى أثينا  ,وجد نفسه تتمزق من
رؤية ھذه العاصمة و ھذه المدينة مسلمة تماما الى الوثنية  .ذلك مزقه من الداخل فحسب ,
رؤية االوثان ھناك في أثينا .لذا  ,مع انه حاول ان يخفف من وطأة االمور كما تعرف  ,لم
يحظى بالكثير من الترحيب في أوروبا .لم يأتوا بفرقة للترحيب و باعالم تلوح له " مرحبا
"  .وأنما ضرب في فيليبي و طرد من المدينة  ,اتى الى تسالونيكي التي وجب عليه ان
يرحل عنھا  ,و الناس الذين كان معھم ايضا ألقي القبض عليھم و دفعوا كفالة فقط النھم
استقبلوا بولس  .اتى الى بيرية و كان عليه ان يتركھا بسبب الشغب الذي حدث بسبب
كرازته ھناك  .لذا قالوا  " ,اسمع  ,سنبقى و نساعد في تأسيس الكنسية ھنا في بيرية.
اذھب انت يا بولس و استجم في أثينا  ,الى ان تھدأ االوضاع لفترة  .كما تعرف االوضاع
ستصبح صعبة في اليونان "
لذا ذھب بولس الى أثينا  ,عندما رأى مدينة وثنية بالكامل  ,لم يستطع الرحيل عنھا دون
فعل شيء فبقي فيھا  .كان قلبه يحترق  ,وھكذا بدأ بالتبشير في اثينا .قالوا له " تعال الى
تل أريوس باغوس  ,وسوف نأتيك بجمھور الى ھناك  .تسطيع ان تتحدث الينا جميعا و
تشاركنا بھذا الدين الجديد " الن اليونانيين قضوا كل حياتھم كما تعلم يتجادلون ويرغبون
في سماع بعض من االمور الجديدة  .لذا اعطوا بولس يومه ھناك على تل أريوس باغوس
 .وعندما بدأ بخطابه اليھم  ,قال " أفھم انكم اناس متدينون النني قد سرت في مدينتكم و قد
الحظت كل االلھة التي لديكم " و قال " مررت بمذبح واحد صغير كتب عليه )الى االله
المجھول (  .احب ان اخبركم عن ذلك االله "
في اليونان  ,ألّھوا كل مشاعر االنسان  :اله الحب  ,اله الكره  ,اله الخوف ,اله السالم  ,اله
البھجة  .ألّھوا كل شيء  .بعض منھم فكر" حسنا ً قد نكون نسينا واحدا و ال نعلم ان كان
ٌ
مستخف به " لكنھم كانوا
غاضبا ً منا لذا دعونا نبني مذبحا ً لألله المجھول لكي ال يشعر انه
يعبدون افروديت  ,وعبدوا نرسيس  ,وعبدوا باكوس  ,وعبدوا زيوس  ,مختلف االوثان .
لكن ھؤالء الناس تحولوا من عبادة االوثان الى عبادة االله الحق والحي .
نفكر في الوثنية عادة كشيء وج َد في الثقافات البدائية من تاريخ االنسان  .االمر ليس
كذلك .يمكن ان نجد آوثان حتى في الكنيسة :صور ,تماثيل  ,مع انھا محرمة حرفيا في
الكتاب المقدس  ,ومع ذلك موجودة  .عندما يبدأ شخص بعبادة تمثال او تذكار  ,تكون
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عالمة على ان ذلك الشخص قد فقط بصيرته تجاه ﷲ و وحضور ﷲ  .ﷲ  ,في أغلب
االحيان  ,ﷲ يعمل من خالل ادواة  .ﷲ ع ِمل من خالل الصليب ليأتينا بالخالص ,لكن ان
نأخذ بقايا اجزاء من خشب الصليب و ونبجله يبين اننا قد فقدنا حقيقة الصليب .
استخدم ﷲ الحية النحاسية في البرية لشفاء شعب اسرائيل من لسعات الحيات السامة  .لكن
اتى وقت في تاريخ اسرائيل في زمن الملك حزقيا عبدوا فيه ھذه الحية النحاسية  .احتفظوا
بھا  .اصبحت ديانة مقدسة و كان الناس يأتون و يعبدون ھذه الحية النحاسية  .فكسرھا
ان« " .انه مجرد نحاس و ليس ﷲ  .لكن عبادتھا تضمنت ذلك التجرد
حزقيا وقال "»نَ ُح ْشتَ َ
من البصيرة بأتجاه ﷲ في حياتھم  ,و أيضا رغبة شديدة في أختبار ﷲ مجددا .
االلھة الوثنية التي عملوھا للعواطف المختلفة  ,او المشاعر المختلفة  ,او المفاھيم المختلفة
كانت اكثر صدقا من الناس اليوم  .الننا مازلنا نملك ھذه االصنام في قلوبنا  ,ففي كثير من
االوقات قد يكون لدينا تمثال صغير نضعه على الطاولة و نضع ازھار صغيرة حوله و
نركع امامه كل صباح و نشعل شمعة امامه كل ليلة .لكننا بذلك قد نكون نحرق الرائحة
الزكية في قلوبنا  .ھناك من يعبد اليوم نرسيس  .و ھناك الذين يعبدون باكوس  ,زيوس,
ليس بأمتالك االصنام نفسھا وانما في قلوبھم.
واالن نراھم يتحولون من عبادة ھذه االصنام الى عبادة االله الحق والحي .
" 10
ب
ت ،يَسُو َع ،الﱠ ِذي يُ ْنقِ ُذنَا ِم َن ْال َغ َ
ض ِ
َوتَ ْنتَ ِظرُوا ا ْبنَهُ ِم َن ال ﱠس َما ِء ،الﱠ ِذي أَقَا َمهُ ِم َن األَ ْم َوا ِ
اآلتِي(10 :1)".

االن مثير لألھتمام لي انه في نھاية كل االصحاحات االربعة االولى يشير بولس الى
المجيء الثاني ليسوع المسيح ,جزء مھم جدا من ايمان االنسان و نظام عقيدته .الن االمل
ھو الذي يسندنا في الحقيقة  .ولھذا ,الصبر في االمل و ھنا نراه يتوسع بخصوص ھذا
ت ،يَسُو َع ،الﱠ ِذي يُ ْنقِ ُذنَا
الموضوع ويقول " َوتَ ْنتَ ِظرُوا ا ْبنَهُ ِم َن ال ﱠس َما ِء ،الﱠ ِذي أَقَا َمهُ ِم َن األَ ْم َوا ِ
ب اآلتِي".
ِم َن ْال َغ َ
ض ِ
كم من التعاليم يتضمن ھذا العدد الصغير ھنا ؟ الرسالة االساسية للعھد الجديد  ,ھو قيامة
يسوع المسيح من الموت با االب ,والمجيء الثاني ليسوع المسيح ليخلصنا من الغضب
االتي  .االن نحن ننتظر يسوع المسيح ليخلصنا من الغضب اآلتي .قد يقصد بذلك الغضب
اآلتي الدينونة االبدية التي سينفذھا ﷲ على الذين رفضوه  ,ولكن قد يكون اشارة جيدة جدا
للغضب االتي في زمن الضيقة العظيمة .وعندما نتقدم أكثر في رسالة تسالونيكي  ,سنجد
ان ﷲ لم يشر الينا كمن سيرى الغضب االتي  .سوف ينقذنا يسوع من ذلك الغضب االتي .
9
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في زمن الضيقة العظيمة حين يفتح الختم السادس و تحدث دينونة الوارث ,أشياء مخيفة
ض َو ْال ُع َ
جدا ستحدث َ 1615" .و ُملُو ُ
ظ َما ُء َواألَ ْغنِيَا ُء َواألُ َم َرا ُء َواألَ ْق ِويَا ُء َو ُكلﱡ َع ْب ٍد َو ُكلﱡ
ك األَرْ ِ
ال
ُحرّ ،أَ ْخفَ ْوا أَ ْنفُ َسھُ ْم فِي ْال َم َغايِ ِر َوفِي ُ
،وھُ ْم يَقُولُ َ
ال َ
ون لِ ْل ِجبَ ِ
ور ْال ِجبَ ِ
ص ُخ ِ
ُوف،
ش َو َع ْن َغ َ
ب ْال َخر ِ
ض ِ
س َعلَى ْال َعرْ ِ
ور»:ا ْسقُ ِطي َعلَ ْينَا َوأَ ْخفِينَا َع ْن َوجْ ِه ْال َجالِ ِ
َو17الصﱡ ُخ ِ
وف؟«) ".رؤيا(17-15 :6
ضبِ ِه ْال َع ِظي ُمَ .و َم ْن يَ ْستَ ِطي ُع ْال ُوقُ َ
ألَنﱠهُ قَ ْد َجا َء يَ ْو ُم َغ َ
الغضب االتي  .ھناك غضب آتي من ﷲ على ھذه االرض في الضيقة العظيمة  ,وال اؤمن
ض ِم َن ذلك في خالص ﷲ لقديسيه  .اظن ان كل ذلك
انه توضيح كتابي مناسب ان ال نُ َ
خالص شامل من الغضب االتي ,من الضيقة العظيمة  ,فضال عن الدينونة المستقبلية لغير
المؤمنين .سنقرأ اكثر عن ذلك الموضوع حين نصل الى سفر الرؤيا في امسيات الخميس ,
ونقرأ اكثر عن ذلك الموضوع حين نتقدم في رسالة تسالونيكي امسية االحد القادم.
االصحاح الثاني
اطالً(1 :2) "،
اإل ْخ َوةُ تَ ْعلَ ُم َ
ون ُد ُخولَنَا إِلَ ْي ُك ْم أَنﱠهُ لَ ْم يَ ُك ْن بَ ِ
" ألَنﱠ ُك ْم أَ ْنتُ ْم أَ ﱡيھَا ِ
االن  ,من الجلي انه كان لبولس دخول الى مدينة تسالونيكي النه يشير الى ذلك ثالث
مرات ھنا في البداية ,و في بداية ھذه الرسالة يقول :انه لم يكن باطالً .
2
ون ،فِي فِيلِبﱢي(2:2)".
" بَلْ بَ ْع َد َما تَأَلﱠ ْمنَا قَ ْبالً َوبُ ِغ َي َعلَ ْينَا َك َما تَ ْعلَ ُم َ

لقد عانوا حقا ً  .من دون شك كان الضرب الذي تلقاه ھذان حقيقيا  .وبمجيئھم مباشرة بعد
ذلك من فيلبي  ,كانت االثار مازلت واضحة عليھم .
2
ون ،فِي فِيلِبﱢيَ ،جاھَرْ نَا فِي إِل ِھنَا أَ ْن
لذا  "...بَلْ بَ ْع َد َما تَأَلﱠ ْمنَا قَ ْبالً َوبُ ِغ َي َعلَ ْينَا َك َما تَ ْعلَ ُم َ
ير(2:2) ".
نُ َكلﱢ َم ُك ْم بِإ ِ ْن ِجي ِل ﷲِ ،فِي ِجھَا ٍد َكثِ ٍ

النه حدث كثير من الجلبة التي سببھا اليھود الغير مؤمنين ھناك في تسالونيكي ضد بولس
 .مذكور لنا في سفر االعمال انھم كانوا مشاكسين بسبب حسدھم من الجمع الكبير  .بمرور
الوقت عندما اتى يوم السبت الثالث  ,المدينة كلھا تجمعت لتسمع الرسالة التي دعى بھا
بولس  ,فحسده اليھود  ,غاروا منه .
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لذلك حركوا مجموعة من الرجال ليقوموا بضربھم  ,ويكذبوھم  ,و يتھموھم بأتھامت كاذبة
 .ھاذان الرجالن يقفان ضد روما .انھما متمردان على روما  ,ويعمالن على نحو دنيء ,
بالطبع  ,النتيجة كانت ضربھما و سجنھما في الزنزانة  .لذا حين بشروا باالنجيل في
تسالونيكي  ,أثار ھؤالء اليھود جلبة ھناك و كانوا حسودين لدرجة انھم حين سمعوا انھما
ذھبا الى بيرية ,تبعوھما الى ھناك و اثاروا مشاكل ھناك ايضا .
" 3ألَ ﱠن َو ْع َ
سَ ،والَ بِ َم ْك ٍر(3 :2) "،
ْس َع ْن َ
ظنَا لَي َ
ضالَلَ ،والَ َع ْن َدنَ ٍ
قال بولس  " ,لقد كنا مستقيمين معكم  .لقد نصحناكم بأستقامة  .لم نسعى ان نخدعكم  ,لم
يكن ھناك اية نوايا مخفية ,و ال دھاء  ...مستقيمين "
"4
اس بَ ِل
ضي النﱠ َ
يل ،ھ َك َذا نَتَ َكلﱠ ُم ،الَ َكأَنﱠنَا نُرْ ِ
بَلْ َك َما ا ْستُحْ ِسنﱠا ِم َن ﷲِ أَ ْن نُ ْؤتَ َم َن َعلَى ا ِإل ْن ِج ِ
ﷲَ الﱠ ِذي يَ ْختَبِ ُر قُلُوبَنَا(4 :2)".

وھكذا  ,كان لديھم ذلك الحس بالمسؤولية امام ﷲ  .وكم من المھم ان يكون لدينا ذلك الحس
بالمسؤولية تجاه ﷲ  .اعتقد ان تلك ھي احدى المشاكل التي توجه الناس اليوم  .خوف ﷲ
غير موجود في قلوبھم .ليسوا صادقين حقا امام ﷲ و الناس  .كثير من المبالغة و الخداع .
)كيث رايتر( الذي عمل معنا ھنا في )كالفري جابل( لسنوات و ھو االن يعمل الجلنا
بخدمته في الصين  ,اليابان قبل وجود كنيسة )كالفري(  ,كان يتردد على كنيسة اخرى في
المنطقة  .وجزء من خدمة )كيث( في الكنيسة االخرى كان المساعدة في وضع تصميم
للنشرة و وكانت الرسائل تعطى له مقدما ً قبل ستة أشھر  .و في رسالة كانت ستُوعظ بعد
ستة اشھر  ,استخدم القسيس مثاال توضيحيا ً  .و كان المثال يقول " في االسبوع الماضي
دخل السكرتير وقال ھذا و ذاك " كما ترى  ,كانت عظة ستوعظ بعد ستة اشھر من االن .
حسنا ,ذلك ازعج كيث  .في الحقيقة ازعجه ذلك الى درجة انه ترك الكنيسة  ,النه كان
ھناك الكثير من االمثلة التوضيحية التي التي لم تكن صحيحة حقا  ,امثلة متعلقة باحداث لم
تحدث حقا  ,لكنھا كانت امثلة توضيحية عظيمة .
قال بولس " لم يكن لدي اي من ذلك  .كنا مستقيمين الننا نعلم ان ﷲ يختبر قلوبنا ,ﷲ
يعرف قلوبنا" ذلك الوعي  ,و ھكذا االمانة امام ﷲ مھمة جدا .
" 5فَإِنﱠنَا لَ ْم نَ ُك ْن قَ ﱡ
ونَ ،والَ فِي ِعلﱠ ِة َ
ط َم ٍعَ .ﷲُ َشا ِھ ٌد(5 :2) ".
ط فِي َكالَ ِم تَ َم ﱡلق َك َما تَ ْعلَ ُم َ
وكانوا واعين على تلك الحقيقة  ,حقيقة ان ﷲ شاھد  .كان خوف ﷲ في قلوبھم و ذلك
بالتأكيد ما نحتاج اليه اليوم  ,ان يكون لدينا خوف حقيقي  في قلوبنا.
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" َ 6والَ َ
ار
ُون أَ ْن نَ ُك َ
اس ،الَ ِم ْن ُك ْم َوالَ ِم ْن َغي ِْر ُك ْم َم َع أَنﱠنَا قَا ِدر َ
ون فِي َوقَ ٍ
طلَ ْبنَا َمجْ دًا ِم َن النﱠ ِ
ْ
يح(6 :2) ".
َك ُرس ُِل ال َم ِس ِ
لم نطلب دعكم  ,مع اننا كرسل نستطيع ان نطلب دعمكم  ,لكننا لم نفعل .
ين إِلَ ْي ُك ْم،
ض َعةُ أَ ْوالَ َدھَا8 ،ھ َك َذا إِ ْذ ُكنﱠا َحانﱢ َ
" 7بَلْ ُكنﱠا ُمتَ َرفﱢقِ َ
ين فِي َو َس ِط ُك ْم َك َما تُ َربﱢي ْال ُمرْ ِ
يل ﷲِ فَقَ ْ
ين إِلَ ْينَا".
صرْ تُ ْم َمحْ بُوبِ َ
ْطيَ ُك ْم ،الَ إِ ْن ِج َ
ُكنﱠا نَرْ َ
ط بَلْ أَ ْنفُ َسنَا أَ ْيضًا ،ألَنﱠ ُك ْم ِ
ضى أَ ْن نُع ِ
)(8-7 :2
واالن  ,مرة اخرى  ,نحصل ھنا على فرصة أللقاء نظرة جميلة على قلب الرسول  ,وال
عجب انه كان مؤثرا الى ھذه الدرجة  .كان نقيا  ,كان صادقا  ,كان مستقيما ً  .لم يكن
موجودا ھناك من اجل جمع النقود لنفسه  ,لم يكن ھناك ليغني نفسه او لمجد نفسه  .كان
ھناك النه احبھم بشكل جدي بمحبة الھية و اراد ان ياتيھم بحقيقة يسوع المسيح العظيمة
التي غيرت حياته الخاصة .
اإل ْخ َوةُ تَ َعبَنَا َو َك ﱠدنَا" )(9 :2
وھكذا 9" ...فَإِنﱠ ُك ْم تَ ْذ ُكر َ
ُون أَ ﱡيھَا ِ
كلمة تعب مجددا  ,الكفاح الى درجة التعب والعناء .
ون لَ ْيالً َونَھَارًا َك ْي الَ نُثَقﱢ َل َعلَى أَ َح ٍد ِم ْن ُك ْم".
يل ﷲَِ ،ونَحْ ُن َعا ِملُ َ
"إِ ْذ ُكنﱠا نَ ْك ِر ُز لَ ُك ْم بِإ ِ ْن ِج ِ
)(9 :2
اذا  ,عمل ليال ونھارا حتى يلبي حاجاته الخاصة  ,حتى يتمكن من تبشيرھم بأنجيل ﷲ ,
فال يتمكن احد من اتھامه بالجشع  " .حسنا ,بولس يعمل فقط من اجل المال  ,تدخلون
وتاخذون تقدمات كبيرة  ,وثم تغادرون المدينة " مستحيل  .عمل بتعب يديه ليعيل
احتياجات جماعته حتى ال يكون عرضة التھام اي واحد منھم .
ْف بِ َ
ين(10 :2) ".
ار ٍة َوبِبِ ّر َوبِالَ لَ ْو ٍم ُكنﱠا بَ ْينَ ُك ْم أَ ْنتُ ُم ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
"10أَ ْنتُ ْم ُشھُو ٌدَ ،وﷲَُ ،كي َ
طھ َ َ
عاشوا حياة استقامة حذرة  .عاشوا حياة مقدسة  .عاشوا حياة نوعا ما بال لوم  .فليساعدنا
الرب  .ال عجب ان شھادة الكنيسة ضعيفة جدا و ضعيفة  ,بسبب اكاذيب الكثيرين من
الذين يديرون سركا ال كنائس محدثين ذاك الضرر  .فليساعدنا الرب.
11
ب ألَ ْوالَ ِد ِهَ ،ونُ َشجﱢ ُع ُك ْم(11 :2) "،
ون َكي َ
" َك َما تَ ْعلَ ُم َ
اح ٍد ِم ْن ُك ْم َكاألَ ِ
ْف ُكنﱠا نَ ِعظُ ُك ﱠل َو ِ
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خدمة بولس  ,احبھا .تكمن البصيرة في الخدمة الحقيقية في  :الذي يمخض و يتعب بين
الناس  ,الذي ال يبحث عن مج ٍد من الناس  ,الذي يرعى بلطف و يعتني بأوالدھم كأب .
يعلم وينصح و يعزي .
"َ 12ونُ ْش ِھ ُد ُك ْم لِ َك ْي تَ ْسلُ ُكوا َك َما يَ ِح ﱡ
ق ِ◌ ِ الﱠ ِذي َد َعا ُك ْم إِلَى َملَ ُكوتِ ِه َو َمجْ ِد ِه(12 :2)".
بتعبير آخر انت امير  ,انتي اميرة .انتم اوالد الملك  .اسلكوا بما يحق لملكوت ﷲ و مجده .
ويشجعھم بھذا التشجيع الجميل:
13
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ُ
َ
ِ
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َ
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ٍ
س ،بَلْ َك َما ِھ َي بِ ْال َحقِيقَ ِة َك َكلِ َم ِة ﷲِ ،الﱠتِي تَ ْع َم ُل أَ ْيضًا فِي ُك ْم أَ ْنتُ ُم
قَبِ ْلتُ ُموھَا الَ َك َكلِ َم ِة أُنَا ٍ
ين(13 :2)".
ْال ُم ْؤ ِمنِ َ

اذا أستقبلوھا ككلمة من ﷲ .
14
يح يَ ُسو َع،
صرْ تُ ْم ُمتَ َمثﱢلِ َ
اإل ْخ َوةُ ِ
" فَإِنﱢ ُك ْم أَ ﱡيھَا ِ
ين بِ َكنَائِ ِ
س ﷲِ الﱠتِي ِھ َي فِي ْاليَھُو ِديﱠ ِة فِي ْال َم ِس ِ
ك اآلالَ َم َع ْينَھَاَ ،ك َما ھُ ْم أَ ْيضًا ِم َن ْاليَھُو ِد"،
يرتِ ُك ْم تِ ْل َ
ألَنﱠ ُك ْم تَأَلﱠ ْمتُ ْم أَ ْنتُ ْم أَ ْيضًا ِم ْن أَ ْھ ِل َع ِش َ
)(14 :2

كانت الكنيسة تعاني من االضطھاد في أسرائيل  ,في اليھودية  .كانوا قد عانوا مسبقا من
عدة اضطھادات ادت الى تشتيت الكنيسة  .وكذلك ھنا  ,ھؤالء في تسالونيكي كان لديھم
مشاكل أيضا ,كما عانت الكنيسة في اورشليم منھا.
يرتِ ُك ْم تِ ْل َك اآلالَ َم َع ْينَھَاَ ،ك َما ھُ ْم أَ ْيضًا ِم َن ْاليَھُو ِد،
"ألَنﱠ ُك ْم تَأَلﱠ ْمتُ ْم أَ ْنتُ ْم أَ ْيضًا ِم ْن أَ ْھ ِل َع ِش َ
15
ين قَتَلُوا الرﱠبﱠ يَسُو َع َوأَ ْنبِيَا َءھُ ْمَ ،واضْ َ
ين ِِ َوأَضْ َدا ٌد
ض َ
الﱠ ِذ َ
طھَ ُدونَا نَحْ ُنَ .وھُ ْم َغ ْي ُر ُمرْ ِ
اس(15-14 :2) ".
يع النﱠ ِ
لِ َج ِم ِ
يا له من اتھام يقوله بولس ضد اليھود ھنا :قتلوا الرب يسوع  ,قتلوا انبياءه  ,لقد أضطھدونا
و ھم أضداد كل الناس .
في فكري ألفت كتابا  .ال اعلم ان كان سيخرج على الورق يوما ً  .لكنني ألفت كتابا موجه
الى اليھود  ,وقد فكرت في عنوان  :ھل تصلبون دائما من يحبكم؟ تجدھم مجموعة من
الناس تجد صعوبة بشكل ما في تقبل المحبة من دون التشكك فيھا  ,من دون دافع خفي  ,و
ب وجيه  .بسبب المعاملة التي تلقوھا من العالم  ,و الكثير من
على االرجح ھم كذلك لسب ٍ
معاداة السامية  ,بحيث اي شخص يظھر لھم اي اھتمام صادق او محبة  ,فيصبحون
شكاكين  .ويبدأون تقريبا بتعمد بأستقصاء ذلك الشخص .
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بدأت اتلقى أعالما سيئا في االونة االخيرة في أسرائيل  ,أعالم كاذب تماما  .تلفق اتھامات
زائفة تماما  .اناس يكتبون عني أشياء لم افعلھا قط  ,لم افعلھا  ,لم تحدث قط  ,ومع ذلك ,
لسبب ما او آلخر  ,لقد تلقيت فيما مضى ذلك من االعالم في اسرائيل .وذلك مثير لألھتمام
الن كل ما حملته يوما لھم ھو محبة عظيمة ألسرائيل  ,لكن مع ذلك دائما ينظرون بعين
الشك  .لماذا تحبنا؟ لماذا تعطينا؟ لماذا تدعمنا ؟ ثم يبدأون التفسير بكل انواع الدوافع الغير
صحيحة" .حسنا ,انت تحاول التقرب منا فقط لكي تحولنا الى انجيليين او تحولنا فحسب
.او انك فقط تفعل ذلك  ,لكي تحقق نبوة و تجعل الرب يعود او الخ كما تعلمون "...ال
يستطيعون تلقي المحبة فحسب ,أنتم شعب ﷲ ونحن نحبكم النكم شعب ﷲ .
أنا شخصيا ً ليس لدي اي ثقل في تبشير اليھود اكثر من اي عرق اخر من الناس  .اشعر ان
تبشير اليھود ھو شيء في يدي الرب بالكامل  .ان كان قد أعماھم  ,ھو فقط يمكنه ان يزيل
العمى من عيونھم  .لذلك اترك تبشيرھم   .ال يمكنني ان ابطل ما فعله ﷲ  .وان كان
العمى قد حدث جزئيا ألسرائيل الى ان تأتي كل االمم الى االيمان بالكامل  ,عندھا لن أبدد
جھودي في محاولة ابطال ما فعله الرب  .فليبطله الرب نفسه  .وخدمتي ليست لليھود ,
وانما الى الكنيسة  ,والتي تتكون من ناس من مختلف الخلفيات  ,النه ليس يھودي او
يوناني او أجنبي او قوقازي  ,عبد او حر  ,لكن المسيح ھو الكل وفي الكل  .لذا التبشير
لليھود ليس دافعي في محبتھم .
وانا متھم ايضا بخصوص النبوة  ,انھا في يدي الرب و سوف يحقق ما قد قاله بدون
مساعدتي  .ليس لدي اي فخر بخصوص نفسي كأن أقول  ,ﷲ قد اختارني ألحقق نبؤاته
في ھذه االزمنة االخيرة  .ال اعتقد انني أداة مميزة  اكثر من اي شخص اخر قد اخضع
حياته   .لذا  ,ال اشعر بأية دعوة ألھية في الذھاب و تفجير القبة الصخرية او اي شيء
اخر  ,كما تعلمون فقد اتھمت بذلك في الصحافة فيما مضى .داعما الجماعات االرھابية ,
او انني اريد تفجير القبة الصخرية و ھذا النوع من االمور  ,وبشكل ما وضعوا مع اسماء
أناس اخرين ال اعرفھم في الحقيقة  .قالوا بأنني التقيھم بشكل منتظم مع انني لم التقي بھم
حتى  .سيكون مثيراً لألھتمام ما قد يكتبون بعد.
لكنھم أضداد لكل الناس  ,الذين احبوھم وجدوا صعوبة في ان يجدوا القبول لديھم.
16يَ ْمنَ ُعونَنَا َع ْن أَ ْن نُ َكلﱢ َم األُ َم َم لِ َك ْي يَ ْخلُصُواَ ،حتﱠى يُتَ ﱢم ُموا َخ َ
ينَ .ول ِك ْن قَ ْد
طايَاھُ ْم ُك ﱠل ِح ٍ
ضبُ إِلَى النﱢھَايَ ِة(16 :2) ".
أَ ْد َر َكھُ ُم ْال َغ َ
وھكذا  ,الذين برفضھم ليسوع المسيح و عطية ﷲ لخالصھم  ,جلبوا شدائد على انفسھم .
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17
ب ،اجْ تَھَ ْدنَا أَ ْكثَ َر،
اإل ْخ َوةُ ،فَإ ِ ْذ قَ ْد فَقَ ْدنَا ُك ْم َز َم َ
ان َسا َع ٍة ،بِ ْال َوجْ ِه الَ بِ ْالقَ ْل ِ
" َوأَ ﱠما نَحْ ُن أَ ﱡيھَا ِ
ير ،أَ ْن نَ َرى ُوجُوھَ ُك ْم(17 :2) ".
بِا ْشتِھَا ٍء َكثِ ٍ

أذا قال بولس " يجب ان ارحل بسرعة " في الواقع ,كان قد خرج للتو قبل ان ياتي الجنود
الى بيت ياسون للقبض عليه  " .مع انني غادرت بجسدي  ,لكن قلبي ما زال ھناك  .ما
زلت احن لرؤيتكم  ..اشتھي حقا ان ابقى ھناك معكم "
18
س َم ﱠرةً َو َم ﱠرتَي ِْنَ .وإِنﱠ َما َعاقَنَا ال ﱠش ْي َ
ط ُ
ان19 .ألَ ْن َم ْن ھُ َو
" لِذلِ َك أَ َر ْدنَا أَ ْن نَأْتِ َي إِلَ ْي ُك ْم أَنَا بُولُ َ
َ
َ َ
َر َجا ُؤنَا َوفَ َر ُحنَا َوإِ ْكلِي ُل ا ْفتِ َخ ِ َ
يح فِي َم ِجيئِ ِه؟"
ارنَا؟ أ ْم لَ ْستُ ْم أ ْنتُ ْم أ ْيضًا أ َما َم َربﱢنَا يَسُو َع ْال َم ِس ِ
)(19-18 :2

اليس ھذا رجاؤنا؟ اليس ھذا فرحنا؟ اليس ھذا اكليل خدمتي ؟ حتى متى يجيء الرب,
ستكونون ھناك  ,وسوف تلتقون به في ملكوته  .ذلك ھو الھدف  ,ذلك ھو الفرح  ,ذلك ھو
أكليل خدمتي .
ون فَ َر ُح ُك ْم َكا ِمالً4 ".فَ ِرحْ ُ
ت ِج ًّدا
قال يوحنا حين كتب رسالته "َ 4ونَ ْكتُبُ إِلَ ْي ُك ْم ھ َذا لِ َك ْي يَ ُك َ
ألَنﱢي َو َج ْد ُ
ين فِي ْال َح ﱢ
ق" )2يوحنا  . (4ولھذا فبالنسبة للخادم ,
ت ِم ْن أَ ْوالَ ِد ِك بَ ْعضًا َسالِ ِك َ
المكافأة الحقيقة للخدمة ھي تحول حياة الناس  ,من خالل كلمة ﷲ  ,و انھم االن يملكون
الرجاء العظيم بانھم في المسيح في ملكوته  .و فرحنا واكليلنا سيتحقق عندما نجلس ھناك
معا امام عرش الحمل  ,نتعبد معا  ,ننظر حولنا و نرى الذين جلبھم ﷲ الى حياتنا  ,حتى
نؤثر فيھم بمحبته و بحقيقته  .وسيكون ھناك كل المكافأت الممكنة الضرورية للخدمة .
19
ارنَا؟ أَ ْم لَ ْستُ ْم أَ ْنتُ ْم أَ ْيضًا أَ َما َم
لذلك قال بولس "  .ألَ ْن َم ْن ھُ َو َر َجا ُؤنَا َوفَ َر ُحنَا َوإِ ْكلِي ُل ا ْفتِ َخ ِ
يح فِي َم ِجيئِ ِه؟".
َربﱢنَا يَسُو َع ْال َم ِس ِ
"20ألَنﱠ ُك ْم أَ ْنتُ ْم َمجْ ُدنَا َوفَ َر ُحنَا(20 :2)".
االصحاح 3
2
1
س أَ َخانَا،
" لِذلِ َك إِ ْذ لَ ْم نَحْ تَ ِملْ أَ ْيضًا ا ْستَحْ َسنﱠا أَ ْن نُ ْت َر َ
ك فِي أَثِينَا َوحْ َدنَا .فَأَرْ َس ْلنَا تِي ُموثَا ُو َ
يحَ ،حتﱠى يُثَبﱢتَ ُك ْم َويَ ِع َ
ظ ُك ْم ألَجْ ِل إِي َمانِ ُك ْم-1 :3) "،
َو َخا ِد َم ﷲَِ ،و ْال َعا ِم َل َم َعنَا فِي إِ ْن ِج ِ
يل ْال َم ِس ِ
(2

كان بولس ھناك في اليونان ينتظر سيال و تيموثاوس ليصلوا  .كان مثبط العزيمة  .عندما
أتى تيموثاوس  ,كان قلقا على كنيسة تسالونيكي  " ,لقد كنا ھناك لوقت قصير  .عد يا
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تيموثاوس  .انا سأنزل الى كورنثوس  ,اما انت فعد وانظر كيف حالھم " لذا  " ,عندما لم
أحتمل بعد ,شغل بالي عليكم ,قلقت وشغل بالي عليكم  ,فأرسلت تيموثاوس اخانا يثبتكم و
يعزيكم في أيمانكم " .
3
ون لِھ َذا(3:3) ".
ون أَنﱠنَا َم ْوضُو ُع َ
ت .فَإِنﱠ ُك ْم أَ ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُم َ
" َك ْي الَ يَتَ َز ْع َز َع أَ َح ٌد فِي ھ ِذ ِه الضﱢ يقَا ِ

بتعبير آخر  " ,ال تثبط ھمتكم بسبب الوقت الصعب الذي عانيته  ,كنت مبتليا ً  .ﷲ قد
أفرزني لذلك .
4
ص َل أَ ْيضًاَ ،وأَ ْنتُ ْم
ضايَ َ
" ألَنﱠنَا لَ ﱠما ُكنﱠا ِع ْن َد ُك ْمَ ،سبَ ْقنَا فَقُ ْلنَا لَ ُك ْم :إِنﱠنَا َعتِي ُد َ
قَ ،ك َما َح َ
ون أَ ْن نَتَ َ
ون(4 :3)".
تَ ْعلَ ُم َ

قال بولس  " ,ھيي  ,سوف اعاني من الضيقات " لقد تنبأ بذلك  ,وقال انھا قد تحققت  .قال
" لقد افرزت الجل ھذا" عندما أھتدى بولس على طريق دمشق و تكلم ﷲ اليه و دعاه
للذھاب الى االمم ,ﷲ أخبر بولس على طريق دمشق عن كل ما سيعانيه من اجل يسوع .
ماذا؟ بحسب رأيي تلك ليست بطريقة لدعوة شخص الى الخدمة.
عندما نسعى ان نلھم الناس بالخدمة  ,نحاول اخبارھم باالمور العظيمة التي ستحدث معك
كخادم ليسوع المسيح  .اوه ,سوف تفرح من رؤية حياة الناس تتغير و سوف تبتھج من
كونك قادراً على مشاركة محبة ﷲ مع الناس  .ونحاول االقناع  ,الناس جائعون في
الخارج  ,يريدون ان يسمعوا البشارة  .في انتظار ان يسمعوا  .و أوه  ,سيصبح لديك
فرصة ..تلك ليست الطريقة التي دعى بھا ﷲ بولس  .عندما دعى بولس الى الخدمة قال "
االن  ,يا بولس ھذه ھي االمور التي سوف تعاني منھا من أجل أسمي  .ستضرب,
وسترجم " وأستمر وأطلع بولس على كل الماور التي سيعاني منھا.
عندما دعى يسوع حنانيا أن يذھب ليصلي من أج بولس ھناك في دمشق  ,قال حنانيا " اوه
ال  ,ليس بولس  ,ھيي  ,لقد أقترفت خطأً .لقد سمعت عن ھذا الشخص  ,انه أرھابي  .لقد
كان يعنف الكنيسة في أورشليم  ,وقد نزل الى ھنا لكي يسجن كل من يدعو باسمك " فقال
يسوع " انه انا مختار لي  ,ولقد أظھرت له كل االمور التي سيعانيھا من اجل أسمي " لذا ,
ب كان او ھدف ,ﷲ اختار بولس ان يعاني من االضطھاد  .لقد اخبره بذلك مقدما ً .
ألي سب ٍ
االن  ,أؤمن انه عند تلك النقطة كان لبولس القدرة على االختيار وانه كان يستطيع القول "
يارب  ,ادعو شخصا آخر  ,ال اعتقد انني احب ذلك  .اعتقد انني سأقضي حياتي في صنع
الخيام في طرسوس وقضاء حياة مسالمة  .اختر واحدا اخر للقيام بأعمالك القذرة " ذھب
بولس وھو عالم انه سيكون ھناك شدائد  ,عالم انه سيعاني  ,عالما انه كان سيعدم .
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فليساعدنا ﷲ نحن من يبحث عن الدرب السھل  .يارب  ,اال يمكنك ان تزرع ورودا على
طول الطريق  .كنوع من الكالم الذي يقول احملني و اجعل االمر ھينا ً  .طالما انني ٍاخدمك
من كل قلبي  .ولكن في اللحظة التي فيھا تظھر بعض الشدائد و المشاكل  " ,او  ,انتظر
لحظة  ,لم اساوم على ھذا " .
ال عجب ان كاتب العبرانيين كتب الى الذين كانوا يتذمرون وقال " على ماذا تتذمرون ؟ لم
تقاوموا الخطيئة بالدم بعد  .اروني آثار ندوبكم " .
" لذا ال تحزنوا" قال بولس  " ,بسبب الضيقات التي حدثت  ,لقد اخبرتكم انھا ستحدث .
تذكروا ذلك " .
" ِ 5م ْن أَجْ ِل ھ َذا إِ ْذ لَ ْم أَحْ تَ ِملْ أَ ْيضًا )النه لم اعد أحتمل بعد ( ،أَرْ َس ْل ُ
ف إِي َمانَ ُك ْم،
ت لِ َك ْي أَ ْع ِر َ
ب يَ ُك ُ
اطالً(5 :3) ".
ص َ
لَ َع ﱠل ْال ُم َجرﱢ َ
ير تَ َعبُنَا بَ ِ
ون قَ ْد َج ﱠربَ ُك ْم ،فَيَ ِ
" لقد أرسلت لكي أعرف عن كيف يعمل أيمانكم أذ لم ارغب ان يذھب أيمانكم سدى,
بمجيء أبليس و تجريدكم منه "
6
اآلن فَإ ِ ْذ َجا َء إِلَ ْينَا تِي ُموثَا ُوسُ ِم ْن ِع ْن ِد ُك ْمَ ،وبَ ﱠش َرنَا بِإِي َمانِ ُك ْم َو َم َحبﱠتِ ُك ْمَ ،وبِأ َ ﱠن ِع ْن َد ُك ْم
" َوأَ ﱠما َ
ون أَ ْن تَ َر ْونَاَ ،ك َما نَحْ ُن أَ ْيضًا أَ ْن نَ َرا ُك ْم7 ،فَ ِم ْن أَجْ ِل ھ َذا
ينَ ،وأَ ْنتُ ْم ُم ْشتَاقُ َ
ِذ ْكرًا لَنَا َح َسنًا ُك ﱠل ِح ٍ
ُورتِنَا ،بِإِي َمانِ ُك ْم(7-6 :3) ".
ضر َ
ضيقَتِنَا َو َ
اإل ْخ َوةُ ِم ْن ِجھَتِ ُك ْم فِي ِ
تَ َع ﱠز ْينَا أَ ﱡيھَا ِ

أذا  ,عندما عاد تيموثاوس الى بولس في كورنثوس قال " اوه يا بولس  ,انھم مستمرين .
انھم في أحسن حال  .و اوه’ كم يحبونك يا بولس  ,وكم يشتاقون الى رؤيتك " لقد كان
تشجيعا حقيقيا لقلب بولس و تقوى و تشدد بذلك .
8
7
اآلن
ضرُو َرتِنَا ،بِإِي َمانِ ُك ْم .ألَنﱠنَا َ
ضيقَتِنَا َو َ
اإل ْخ َوةُ ِم ْن ِجھَتِ ُك ْم فِي ِ
" فَ ِم ْن أَجْ ِل ھ َذا تَ َع ﱠز ْينَا أَ ﱡيھَا ِ
نَ ِعيشُ إِ ْن ثَبَ ﱡت ْم أَ ْنتُ ْم فِي الرﱠبﱢ (8-7 :3) ".

ذلك كان حقاما يقلقنا.
" 9ألَنﱠهُ أَ ﱠ
ح الﱠ ِذي نَ ْف َر ُح بِ ِه ِم ْن
ي ُش ْك ٍر نَ ْستَ ِطي ُع أَ ْن نُ َع ﱢو َ
ض إِلَى ﷲِ ِم ْن ِجھَتِ ُك ْم َع ْن ُكلﱢ ْالفَ َر ِ
ين لَ ْيالً َونَھَارًا أَ ْوفَ َر َ
أَجْ لِ ُك ْم قُ ﱠدا َم إِل ِھنَا؟ َ 10
ص
طالِبِ َ
طل َ ٍ
ب ،أَ ْن نَ َرى ُوجُوھَ ُك ْمَ ،ونُ َك ﱢم َل نَقَائِ َ
إِي َمانِ ُك ْم(10-9 :3) ".
اذا كان بولس يصلي ليال ونھارا من اجل فرصة للعودة و تعليمھم مرة اخرى  ,النه بقي
معھم لوقت قصير جدا  ,لم يتمكن من تأسيسھم في االيمان بالكامل  ,و الفھم لكلمة ﷲ .
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ولھذا " اني اصلي و اطلب من ﷲ ان يساعدني بطريقة ما ان اعود اليكم و أكمل خدمتي
لكم "
ع ْال َم ِسي ُح يَ ْھ ِدي َ
"َ 11وﷲُ نَ ْف ُسهُ أَبُونَا َو َر ﱡبنَا يَسُو ُ
ط ِريقَنَا إِلَ ْي ُك ْم(11 :3) ".
صالة بولس :
12
ْض ُك ْم لِبَع ٍ ْ
يعَ ،ك َما نَحْ ُن أَ ْيضًا لَ ُك ْم13 ،لِ َك ْي
" َوال ﱠربﱡ يُ ْن ِمي ُك ْم َويَ ِزي ُد ُك ْم فِي ْال َم َحبﱠ ِة بَع َ
ْض َولِل َج ِم ِ
َ
َ
ْ
ْ
يُثَب َ
يع
يح َم َع َج ِم ِ
ﱢت قُلُوبَ ُك ْم بِالَ لَ ْو ٍم فِي القَ َدا َس ِة ،أ َما َم ﷲِ أبِينَا فِي َم ِجي ِء َربﱢنَا يَسُو َع ال َم ِس ِ
قِدﱢي ِسي ِه(13-12 :3) ".

مرة اخرى  ,الحظ أن في نھاية كل أصحاح يذكرك بالمجيء الثاني للرب يسوع المسيح .
في االصحاح االول  ,كانوا في أنتظار مجيء ابن الرب من السماء ليخلصھم من الغضب
اآلتي  :الضيقة العظيمة التي ستحدث  .كانوا في انتظار مجيء الرب ليخلصھم  .االصحاح
الثاني  ,في نھايته  ,فرح بولس ومكافأته  ,أكليله  ,ھو ان يكون معھم في حضرة المسيح
االتي  .االن  ,في االصحاح الثالث  ,ان يثبت قلوبھم بال لوم في القداسة  ,امام ﷲ أبينا عند
مجيء ربنا يسوع المسيح مع القديسين .
حين يأتي يسوع  ,سيأتي مع القديسين  ,ما يعني انه يجب ان يكون القديسون معه اصال
حتى يتمكنوا من المجيء معه .سندخل في تفاصيل ھذا الموضوع اكثر عندما نصل الى
نھاية االصحاح الرابع  ,سيقضي بولس جزء كبير من الوقت متحدثا عن المجيء الثاني
للرب مع القديسين و من اجلھم .
ولھذا سنتعامل مع موضوع اختطاف الكنيسة في ليلة االحد القادم حيث سننھي الرسالة
االولى لتسالونيكي  ,بقراءة االصحاحين الرابع والخامس  .و سنتعامل مع مع المقاطع التي
تتعلق باختطاف الكنيسة  ,و االختطاف لمالقاة الرب ,و راجيا ان نتمكن من توضيح بعض
التشويش الذي برز بسبب أخذ بعض االعداد بعيدا عن سياقھا  .لذا االسبوع القادم  ,سنكمل
و ننھي االصحاح الخامس والسادس رسالة تسالونيكي  ,ليس الكثير من القراءة  ,لكن تعليم
مھم بخصوص المجيء الثاني ليسوع المسيح من اجل كنيسته .
أبانا  ,نشكرك مرة اخرى من اجل الليلة  ,من اجل أمتياز دراسة كلمة ﷲ  .نشكرك ابانا
من اجل الرجاء  ,الرجاء المبارك بمجيء ربنا لحفظنا و خالصنا من الغضب االتي .
يارب  ,ثبت قلوبنا في محبتك  ,حتى نسلك في محبتك  ,و نسلك في المحبة التي تريدنا ان
نسلك بھا ايھا االب :في القداسة  ,في الطھارة  ,في الصدق  ,بال لوم  .اوه يارب  ,اعمل
عملك في حياتنا و ليتعظم اسمك  .بأسم يسوع نسال  ,آمين .
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فليبارككم الرب و يھبكم اسبوعا جميال  .فليبارك الرب و يقوي ويمألكم بمحبته  .بأسم
يسوع .
 1تسالونيكي 5-4
دعونا نقلب صفحاتنا على تسالونيكي االولى االصحاح الرابع  .دعي بولس الرسول من
ﷲ بالروح القدس بالذھاب الى مكدونية  ,حيث رأى في رؤيا رجال من مكدونية يقول له "
تعال و ساعدنا" من الجيد ان بولس كان لديه دعوة درامية من ﷲ  ,النني متأكد ان بولس
ما ان وصل الى مكدونية حتى شھد بعضا من االستقبال المعادي  ,قد يكون تساءل حقا "
يارب  ,ھل فعال دعوتني الى ھنا ؟"
محطته االولى كانت في فيليبي حيث أثار االشرار جلبة ضده  ,والقوا القبض عليه
وضربوه  ,ورموه في زنزانة ثم أمروه بالمغادرة من المدينة  .ثم كانت مدينة تسالونيكي
ھي التالية حيث بعد ثالثة أيام سبت في المجمع اجتمعت المدينة كلھا تقريبا لتسمع رسالته ,
لكن اليھود أثاروا شغبا ضده  ,فكان على بولس ان يغادر المدينة مرة اخرى لكي يتفادى
السجن  .فذھبوا الى بيت ياسون  ,حيث كان يقيم بولس ليلقوا القبض عليه لكنه كان قد
رحل حينھا  .وبعد ان بقي وقتا ً قصيرا في تسالونيكي  ,ذھبوا الى بيرية  ,وحدثت مشاكل
في بيرية  .فترك بولس سيال وتيموثاوس ھناك وذھب الى أثينا حتى يُھَ ِد ْأ نوعا ما الوضع
قليال .
عندما قوى تيموثاوس وسيال االخوة في بيرية  ,التحقوا ببولس في أثينا  ,لكن قلب بولس
كان قلقا على من في تسالونيكي وذلك النه لم يحظى اال بوقت قصير لتعليمھم حيث كان
فقط ثالثة سبوت  .متسائال عن أحوالھم  ,كان قلبه قلقا عليھم .فأرسل تيموثاوس اليھم  .اما
ھو فذھب الى كورنثوس وبدأ بخدمة ھناك  .ثم التقى تيموثاوس به في كورنثوس  ,و
اعطاه تقريرا عن وضع كنيسة تسالونيكي.
في االساس كانت االمور تسير بشكل حسن جدا  ,لكن ظھرت بعض المشاكل  ,لذا راسلھم
بولس في الحال ليشجعھم في االيمان  .واالن حين نأتي الى االصحاح الرابع  ,لدينا تغيير
واضح في تقسيم الرسالة  ,الن بولس في االصحاح الرابع يبدأ بالنصح .النه الى ھذا
االصحاح كانت نوعا ما تبريرية دفاعية  ,واالن يبدأ بنصحھم و يوضح ذلك في العدد
االول .
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اإل ْخ َوةُ نَسْأَلُ ُك ْم َونَ ْ
ْف يَ ِجبُ
طلُبُ إِلَ ْي ُك ْم فِي الرﱠبﱢ يَسُو َع ،أَنﱠ ُك ْم َك َما تَ َسلﱠ ْمتُ ْم ِمنﱠا َكي َ
1فَ ِم ْن ثَ ﱠم أَ ﱡيھَا ِ
ون أَ ْكثَ َر(1 :4) ".
أَ ْن تَ ْسلُ ُكوا َوتُرْ ضُوا ﷲَ ،تَ ْز َدا ُد َ
مرة اخرى  ,كما ذكرنا في االسبوع الماضي  ,انا مندھش ان بولس كان قادرا ان يعطيھم
ھذا الكم من التعليمات للكثير من المباديء في وقت قصير كھذا  .بقي معھم ألقل من شھر
 ,ومع ذلك  ,أسسھم بمبدأ صلب  .لكن كما قال كان يتعب ليل نھار بينھم  " ,لكن كما" قال
" كلمتكم قبال  ,كيف عليكم ان تسلكوا و تُسﱢروا الرب " الرغبة االساسية التي يجب ان
تكون لنا ھي مسرة الرب  .انھا المفتاح للحياة المسيحية .
االنسان الذي يحيا خارج يسوع المسيح يحيا ليرضي نفسه  .واالنسان الذي يحيا في يسوع
المسيح يحيا ليرضي الرب  .والشخص الذي يحيا ليرضي نفسه نادرا ما يكون راضيا ً .
الشخص الذي يحيا ليرضي الرب يجد الشبع الحقيقي  .اعتقد ان احدى اعظم المسرات في
الحياة ھي معرفة انك عملت ما ھو مسرة للرب  .لقد سرت اليوم في مشيئة الرب  .كما
قال يسوع " اعمل دائما االمور التي ھي في مشية أبي" وھكذا علينا نحيا لنُ ِسر الرب .
2
صايَا أَ ْع َ
ط ْينَا ُك ْم بِالرﱠبﱢ يَسُو َع3 .ألَ ﱠن ھ ِذ ِه ِھ َي إِ َرا َدةُ ﷲِ :قَ َدا َستُ ُك ْم .أَ ْن
" ألَنﱠ ُك ْم تَ ْعلَ ُم َ
ون أَيﱠةَ َو َ
تَ ْمتَنِعُوا َع ِن ﱢ
الزنَا")(3-2 :4

االن  ,تذكر االصحاح الخامس عشر في سفر االعمال عندما أجتمعت الكنيسة االولى
ُون
اآلن لِ َما َذا تُ َجرﱢ ب َ
لتحدد أية عالقة يجب ان تكون لألمميين بالناموس  .قال بطرس " 10فَ َ
ق التﱠالَ ِمي ِذ لَ ْم يَ ْستَ ِط ْع آبَا ُؤنَا َوالَ نَحْ ُن أَ ْن نَحْ ِملَهُ؟" لقد شھد بولس على
ﷲَ بِ َوضْ ِع نِ ٍ
ير َعلَى ُعنُ ِ
المعجزات التي حدثت من خالل النعمة بين االمم  .ثم قال يعقوب "20بَلْ يُرْ َسلْ إِلَ ْي ِھ ْم أَ ْن
ت األَصْ نَ ِامَ ،و ﱢ
وقَ ،وال ﱠد ِم29 .أَ ْن تَ ْمتَنِعُوا َع ﱠما ُذب َح لِألَصْ نَ ِام،
يَ ْمتَنِعُوا َع ْن نَ َجا َسا ِ
الزنَاَ ،و ْال َم ْخنُ ِ
الزنَا ،الﱠتِي إِ ْن َحفِ ْ
وقَ ،و ﱢ
ونُ .كونُوا
ظتُ ْم أَ ْنفُ َس ُك ْم ِم ْنھَا فَنِ ِع ﱠما تَ ْف َعلُ َ
َو َع ِن ال ﱠد ِمَ ،و ْال َم ْخنُ ِ
ُم َعافَي َْن«".
الثقافة اليونانية  ,الثقافة الرومانية  ,كان الزنا فيھا فعال شائعا  .في ذلك المجتمع الوثني ,
كثير من عبادات آلھتھم كانت تتضمن الزنا في سعيھم للتوحد بآلھتھم  .وكثير من الشعائر
الروحية في ھياكلھم كانت افعال زنا  .كان فعال شائعا جدا في ثقافاتھم  .ولھذا ينصحھم
بولس مرة اخرى ليعيشوا حياةً طاھرة  ,حياة مقدسة ,حياة مكرسة  و ان يحفظوا من
الفعل الشائع للزنا  .ان كان ھناك اي وقت بحاجة لنصيحة بولس ھذه سيكون يومنا ھذا ,
حيث تطورنا الى مجتمع وثني وافعالھم الوثنية الكثيرة الشيوع أصبحت شائعة بشكل
مفرط مرة اخرى  .انه امر مقبول جدا في مجتمعنا .
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كنت أقرأ تعليقا مثيرا لألھتمام كتب في عام , 1951في ھذا التعليق  ,يتحدث عن مقالة في
صحيفة )وومانس ھوم( العدد  19تشرين االول ,أصدار عام ) 1951على ما اعتقد ( كان
ذلك مقاال ضد البذاءة و الفن األباحي الذي بدأ في ذلك الوقت يدخل الى الواليات المتحدة ,
وكيف ان مدينة شكاغو كانت قادرة على التعامل مع ذلك و التخلص من كل باعة القصص
البذيئة المتجولين وكل االباحية وأخراجھا من المدينة  . 1951 .لكن انظر كم تدھورنا منذ
ذلك الحين .
مع أدخال جميع المواد االباحية  ,ال اعلم ان كان يمكنك ان تجد رواية كتبت في السنوات
االربعين الماضية ال تتمحور حول االمور الجنسية ِ ,سفاح القربى وكل انواع التجارب
الجنسية  .انھا في كل الروايات  .انھا شيء عم على االدب فحسب باالضافة الى أنحالل
الحياة االخالقية الحقيقية  .ولھذا  ,نصيحة بولس للتسالونيكيين نصحية مھمة في يومنا ھذا:
وھي اننا نختلف عن العالم  .لسنا نحيا لنرضي أجسادنا  .بل نحيا لنرضي الرب .ولِنحفظ
حياتنا بعيدا عن العالم و عن الفساد الذي في العالم  ,لكي نحيا حياةً مرضية عنده  .وھكذا ,
ھذه ھي مشيئة ﷲ لك  :ان تحيا حياة منفصلة  ,حياة تكريس و تخصيص   ,واحفظوا
انفسكم من الزنا .
بولس  ,في غالطية خمسة  ,يدرج الزنا كجزء من اعمال الجسد  .لكن في نھاية الئحة
ون ِم ْث َل
ين يَ ْف َعلُ َ
اعمال الجسد تلك  ,يقول شيئا من االفضل لنا ان ننتبه اليه  :قال " إِ ﱠن الﱠ ِذ َ
ون َملَ ُك َ
وت ﷲِ " .قال بولس " ال يخدعكم أحد بغير ذلك " وھناك الكثير من
ھ ِذ ِه الَ يَ ِرثُ َ
الناس ِممن ينخدعون بأعتقادھم انه يمكنھم ان يعيشوا كما يحلو لھم ,وان ﷲ سيقبل
بمقاييسھم المتدنية  .لكن ﷲ يطالب اوالده بمقاييس عالية  .بولس قال ان على كل واحد
منكم ان يعرف كيف تحفظ اناءك مقدسا و ومكرماً ,أناءك ھو جسدك .
7
ون فَضْ ُل ْالقُ ﱠو ِة ِِ الَ ِمنﱠا".
ان َخ َزفِيﱠ ٍة ،لِيَ ُك َ
" َول ِك ْن لَنَا ھ َذا ْال َك ْنز" يقول بولس " فِي أَ َو ٍ
) 2كورنثوس (7 :4
4
اح ٍد ِم ْن ُك ْم أَ ْن يَ ْقتَنِ َي إِنَا َءهُ )ان يحفظ جسده ( بِقَ َدا َس ٍة َو َك َرا َم ٍة
ْر َ
ف ُكلﱡ َو ِ
لذا  "....أَ ْن يَ5ع ِ
ون ﷲَ(5-4 :4) ".
ْرفُ َ
)بطھارة(  ،الَ فِي ھَ َوى َشھ َْو ٍة َكاألُ َم ِم الﱠ ِذ َ
ين الَ يَع ِ

فارق عظيم بيننا و بين العالم  ,ويجب ان يكون ھناك فارق .
او َل أَ َح ٌد َويَ ْ
" 6أَ ْن الَ يَتَ َ
ط َم َع َعلَى أَ ِخي ِه فِي ھ َذا األَ ْم ِر ،ألَ ﱠن الرﱠبﱠ ُم ْنتَقِ ٌم لِھ ِذ ِه ُكلﱢھَا َك َما قُ ْلنَا
ط َ
لَ ُك ْم قَ ْبالً َو َش ِھ ْدنَا(6 :4) ".
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االن مجددا يقول بولس  ..أتذكرون لقد اخبرتكم بھذا" .اشھد لكم بخصوص ھذا  ,كونوا
صادقين وعادلين في تعاملكم مع اخوتكم"  .غير مسموح لنا ان نحتال على اخوتنا .حزن
قلبي على المشاكل التي نشأت في جسد المسيح  ,وباالخص في ھذه االيام حيث مختلف
اعالنات االعمال التجارية مع الرموز المسيحية  ,وانت تتوقع من المسيحي  ,تريد ان
تناصره  ,النه اوال وقبل كل شيء تريد ان يكون ا صاحب العمل مسيحي .تتمنى لھم
النجاح في العمل  ,اال انك ايضا تتوقع االمانة  ,االستقامة  .في تعاملك مع مسيحي تتوقع
منھم ان يكونوا امناء .
تعلمون المشاكل التي تحدث من اخذ سيارة الى الميكانيكي  .الكثير من الفساد فحسب .
الكثير من التكاليف الغير ضرورية  ,الكثير من التكاليف ألعمال لم تنجز  .لذا حين تلتقي
بميكانيكي مسيحي تتحمس وتقول " اوه ,استطيع الوثوق به" ويجب ان نكون قادرين على
ذلك  ,و في أي عمل آخر  .لكن بولس ھنا يحذر " ال تحتالوا  ,ال تغشوا  ,كونوا عادلين ,
كونوا أمناء  .لقد أخبرتكم بھذا حين كنت بينكم  .لقد حذرتكم مسبقا ان ﷲ ھو المنتقم "
االن أعتقد ان مشكلة مجتمعنا ھي اننا فشلنا في االخذ باالعتبار ان ھناك يوم حساب قادم ,
ان ھناك يوم دينونة قادم  .لقد فر الناس بالكثير  .لقد استطاعوا الفرار  ,وبالطبع  ,مع
تساھل محكمتنا اليوم  ,انھم يفرون بأكثر فأكثر  .فقط تأمل ان ال يتم القبض عليك بسبب
ذلك  ,او خدمة الضرائب الداخلية  ,انه الشيء الوحيد الذي بسببه تذھب الى السجن بعد
كما تعلم  .او مثل ھذه السيدة المسكينة )بيتي ديدي ( التي اخفت طفلھا الن المحكمة حكمت
عليھا بتسليمه الى زوجھا المثلي  .لذلك تواجه السجن  ,مع ان القتلة والمغتصبين يسيرون
في شوارعنا  .انھا خطر على مجتمعنا لتخبء زوجھا من ال ...اقصد ابنھا من زوجھا
المثلي  ,وعدم الخضوع لحقوق الزيارة  .وكان عليھا المرور بذلك و الدخول الى السجن
لتتعلم الدرس  .يا لھا من خطر على مجتمعنا  ,لكن اوتعلمون ال تقلقوا  ..ال استوعب  ...ال
منطق في ان اكمل في الحديث عن ذلك  .أنا فقط ...
لذا  ,ال تحتالوا على اخوتكم  ,الن ﷲ سوف يدينكم  .ﷲ ھو المنتقم من كل الذين يقومون
بذلك  .ولقد حذرناكم بخصوص دينونة ﷲ القادمة  .بولس كان امينا في تخذيرھم واعتقد
اننا بحاجة الى تحذير الناس بخصوص دينونة ﷲ  ,لن تفلت منھا.
في النھاية ﷲ سوف يدين  .انه المنتقم من لذين يقومون بمثل ھذه .
"7ألَ ﱠن ﷲَ لَ ْم يَ ْد ُعنَا لِلنﱠ َجا َس ِة بَلْ فِي ْالقَ َدا َس ِة(7 :4) ".
ين ألَنﱢي أَنَا قُ ﱡدوسٌ «1) ".بطرس (16 :1وﷲ دعانا الى حياة القداسة
قال ﷲ "» ُكونُوا قِدﱢي ِس َ
 ,حياة طاھرة  ,حياة بارة و طاھرة و مقدسة امامه .
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" 8إِ ًذا َم ْن يُرْ ِذ ُل )يقصد من يرذل القداسة  ,الحياة المقدسة ( الَ يُرْ ِذ ُل إِ ْن َسانًا ،بَ ِل ﷲَ الﱠ ِذي
أَ ْع َ
وس(8 :4) ".
ُوحهُ ْالقُ ﱡد َ
طانَا أَ ْيضًا ر َ
في كثير من االحيان  ,حين تبدأ بالتاكيد على حياة القداسة و من ھذا القبيل من االمور ,
ينزعج الناس منك  ,وكاننا نحن الذين نسن القوانين  .كال ,ليس نحن من ّ
سن القوانين  .لم
ندعى لسن القوانين ,دعينا لنعلن لكم القوانين التي وضعھا ﷲ ,واذا كان لديك اي اعتراض
على القداسة ,اعتراضك مع ﷲ  .وھذا ما يقوله بولس لھم  .خالفكم ليس مع أنسان ,
خالفكم مع ﷲ  .ھو الذي وھب الروح القدس .
يخبرنا علماء النفس ان التوازن العقلي لالنسان او الحياة المتوازنة تعتمد على االختالف
بين )األنا( و )األنا االعلى( ) .األنا( لديك ھو نفسك الحقيقية  ,و)األنا االعلى( ھو نفسك
المثالية  .وان كان ھناك فرق شاسع بين )األنا( لديك و )األنا االعلى( عندھا انت مشوش
عقليا بسبب ھذا االختالف بين االثنين  .وكلما كان )األنا( و)األنا االعلى( متقاربا
للشخص ,كلما كان شخصا سويا .
وھكذا ,عندما يكون لشخص ما تضاد ولديه غايات عالية جدا) ,األنا االعلى( )ھذا حقيقتي
 ,وما انا في قلبي( تكون تلك الطريقة التي علي ان احيا بھا و أريد أن احيا بھا ,لكنني احيا
عكس ذلك .وان كان ھناك فرق شاسع بين االثنين  ,عندھا لدي مشاكل نفسية حقيقية ,
فأذھب الى طبيب نفسي و اقول له " ھي  ,اعلم انني ال اتفق مع احد فحسب والخ " ولھذا,
يسعى لتفھم ماھية )االنا االعلى( لدي كيف ادرك نفسي  ,واالمور التي اقوم بھا والتي
تسبب لي المتاعب .والعملية في االساس ھي جلب ) االنا االعلى ( الى مستوى ) االنا( .
انت غير واقعي  ,ال احد يعيش بتلك الطھارة  .انت تعلم انك غبي لتظن ان عليك ذلك  ,اي
ان التقوم بھذه االمور  ,الكل يقوم بھا .وما يحاولون القيام به ھو خفض مستوى )أالنا
االعلى( او خفض مثالياتك الى حيث تكون اكثر تطابقا لطبيعتك .حين نأتي ليسوع المسيح,
فھو يسعى الى رفع االنا الى انا االعلى لدينا .
االن  ,اذا كنا مذنبين بالمحاولة في انزال االنا االعلى لدى الناس الى مستوى االنا ,عندھا
ال نكون نتبع النمط الكتابي  .الن انجيل يسوع المسيح يرفع ويعلي االنسان دائما الى حياة
الطھارة و البر و القداسة  .ولھذا اعطانا ﷲ روحه القدوس  .وما ھو الھدف من الروح
8
ون قُ ﱠوةً َمتَى َح ﱠل الرﱡ و ُح
القدس ؟ ليطابقنا على صورة يسوع المسيح  " .ل ِكنﱠ ُك ْم َستَنَالُ َ
ون لِي ُشھُودًا" )أعمال . (8 :1يمكنك ان تصل الى المثالية  .يمكنك
ْالقُ ُدسُ َعلَ ْي ُك ْمَ ،وتَ ُكونُ َ
ان تسلك بقداسة و طھارة  ,كما يطلب ﷲ منا ان نسلك  .وﷲ بقوة روحه القدوس  ,سوف
يرفعنا الى مستوى اعلى من الحياة ,قريب من المثالية  ,في الحقيقة ,اقرب أكثر فأكثر من
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المثالية  .ونحن ’ بوجوه مفتوحة ننتظر مجد ﷲ  ,نتغير من مجد الى مجد الى نفس
الصورة .
لذا فاالنجيل يرفع جدا حين يجلب االنسان الى فوق في المستوى الذي يريده ﷲ ان يعيش
فيه  .ﷲ لم يدعونا الى عدم الطھارة  ,دعانا الى القداسة و اعطانا روحه القدوس .
9
ب إِلَ ْي ُك ْم َع ْنھَا(9 :4) "،
اجةَ لَ ُك ْم أَ ْن أَ ْكتُ َ
" َوأَ ﱠما ْال َم َحبﱠةُ األَ َخ ِويﱠةُ فَالَ َح َ

تذكروا في االصحاح االول  ,قال بولس انھم في كل مكان كان لديھم ھذا النوع من المحبة
 .ليس فقط ِل  ...كان محبتھم مشھودة من قبل الكل  .كان شيئا كعالمة دالة على الكنيسة
ھناك في تسالونيكي  ,وكلمة محبتھم انتشرت كثيرا.
9
ون ِم َن ﷲِ أَ ْن
ب إِلَ ْي ُك ْم َع ْنھَا ،ألَنﱠ ُك ْم أَ ْنفُ َس ُك ْم ُمتَ َعلﱢ ُم َ
اجةَ لَ ُك ْم أَ ْن أَ ْكتُ َ
" َوأَ ﱠما ْال َم َحبﱠةُ األَ َخ ِويﱠةُ فَالَ َح َ
10
ون ذلِ َك أَ
ُ
ْ
ُ
ﱠ
َ
َ
ْ
ض ُك ْم بَ ْعضًا.
ين فِي َم ِك ُدونِيﱠةَ ُكلﱢھَاَ .وإِنﱠ َما
م
ج
ل
ًا
ض
ي
ل
ع
ف
ت
م
ك
ن
إ
ف
ي ُِحبﱠ بَ ْع ُ
اإل ْخ َو ِة الﱠ ِذ َ
َ
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
يع ِ
ِ
أَ ْ
اإل ْخ َوةُ أَ ْن تَ ْز َدا ُدوا أَ ْكثَ َر(10-9 :4) "،
طلُبُ إِلَ ْي ُك ْم أَ ﱡيھَا ِ

بتعبير آخر " بالرغم من ان لديكم سمعة في محبتكم  ,اطلب ان تزدادوا في ھذه المحبة " .
قضينا وقتا رائعا في المخيم العائلي االسبوع الماضي  ,حين كرز لنا الروح القدس من
الرسالة االولى ليوحنا .وحين كان الروح القدس يكرز لنا من ھذه الرسالة الرسولية,
الرسالة التي ظل الروح القدس يعيدھا علينا و يؤكد عليھا كانت أھمية المحبة بأتجاه بعضنا
20
ض أَ َخاهُ ،فَھ َُو َكا ِذبٌ  .ألَ ﱠن َم ْن
ال أَ َح ٌد»:إِنﱢي أُ ِحبﱡ ﷲَ« َوأَ ْب َغ َ
البعض .كما قال بولس " إِ ْن قَ َ
21
صيﱠةُ
ْص َرهَُ ،كي َ
الَ ي ُِحبﱡ أَ َخاهُ الﱠ ِذي أَب َ
ْف يَ ْق ِد ُر أَ ْن ي ُِحبﱠ ﷲَ الﱠ ِذي لَ ْم يُب ِ
ْصرْ هُ؟ َولَنَا ھ ِذ ِه ْال َو ِ
ِم ْنهُ :أَ ﱠن َم ْن ي ُِحبﱡ ﷲَ ي ُِحبﱡ أَ َخاهُ أَ ْيضًا".
العالمة للجسد الصحيح للمسيح ھي المحبة العظيمة لبعضنا البعض .قال يسوع " 35بِھ َذا
ْر ُ
ْض«)".يوحنا . (35 :13لذا
ف ْال َج ِمي ُع أَنﱠ ُك ْم تَالَ ِمي ِذي :إِ ْن َك َ
يَع ِ
ان لَ ُك ْم حُبﱞ بَ ْعضًا لِبَع ٍ
فالمحبة في جسد المسيح ھي  ,اوال وقبل كل شيء  ,عالمة الى العالم انھم تالميذ يسوع ,
لكنھا ايضا أصبحت عالمة شخصية لي على انني عبرت من الموت الى الحياة  ,بسبب
المحبة التي لدي لالخوة .
18
ان ،بَلْ بِ ْال َع َم ِل َو ْال َحقﱢ!"
االن  ,كما قال لھم يوحنا  " ,يَا أَ ْوالَ ِدي ،الَ نُ ِحبﱠ بِ ْال َكالَ ِم َوالَ بِاللﱢ َس ِ
ليس مجرد كالم " ,اوه  ,احبك يا أخي " في الواقع  ,كان ھناك شخص يحضر لفترة ال
بأس بھا كان ياتي دائما ويقول  :اوه  ,نحبك كثيرا ,اوه  ,نحبك كثيرا " وكان يكرھني أكثر
من أي شخص اخر  .كان كما قال شكسبير " انت تمتدح كالمي اكثر من اللزوم ال بد ان
يكون رأيك بالعكس " بالكالم  ,اوه كان لديه الكثير  ,لكن باالفعال  ,باالعمال  ,كان ھناك
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امور قاسية الذعة  .ﷲ ال يترقب ما أقوله وانما ما افعله  .وھكذا ذلك ما وجدناه في يوحنا
االولى  .يقول الناس الكثير من االشياء  ,لكن ما يقولونه ليس بالضرورة صحيحا ما لم
تظھر الحياة ما يقولونه " .أذا دعونا ال نحب فقط بالكلمات " النه ھكذا تعلمتم من ﷲ ان
تحبوا بعضكم بعض .
10
ين فِي َم ِك ُدونِيﱠةَ ُكلﱢھَاَ .وإِنﱠ َما أَ ْ
َ
طلُبُ إِلَ ْي ُك ْم أَ ﱡيھَا
اإل ْخ َو ِة الﱠ ِذ َ
" فَإِنﱠ ُك ْم تَ ْف َعلُ َ
يع ِ
ون ذلِ َك أ ْيضًا11لِ َج ِم ِ
ين(11-10 :4)" ،
اإل ْخ َوةُ أَ ْن تَ ْز َدا ُدوا أَ ْكثَ َرَ ،وأَ ْن تَحْ ِرصُوا َعلَى أَ ْن تَ ُكونُوا ھَا ِدئِ َ
ِ

االن ھذا يعني ان يعيشوا نوعا من الحياة الھادئة  .فكما تعلم بالنسبة لبعض الناس كل شيء
أزمة  ,ويعيشون من أزمة الى الى اخرى  .لكنه يقول " أحرصوا  ..عيشوا حياة ھادئة
فحسب" وتلك حقا حياة بسيطة  ,ونحن بحاجة الى ان نتعلم ان نحيا حياة بسيطة  ,حياة
ھادئة .
11
ور ُك ُم ْال َخا ﱠ
صةََ ،وتَ ْشتَ ِغلُوا بِأ َ ْي ِدي ُك ْم
" َوأَ ْن تَحْ ِرصُوا َعلَى أَ ْن تَ ُكونُوا ھَا ِدئِ َ
ارسُوا أُ ُم َ
ينَ ،وتُ َم ِ
ص ْينَا ُك ْم(11 :4)"،
أَ ْنتُ ْم َك َما أَ ْو َ

االن ,من الواضح انه كان ھناك بعض المشاكل في تسالونيكي عن بعض االخوة الكسالى
الذين كانوا يستغلون المحبة  .اوه ,من المفروض علينا ان نحب احدنا االخر  ,حسنا جيد .
" فقط أحبني  ,يا اخي  ,وأدفع ايجار بيتي مثال  ,واجلب لي طعاما و أعلني " وما كانوا في
الخقيقة ينوون ان يعملوا  .ارادوا ان يتسكعوا طوال الوقت فحسب و ان تتم اعالتھم من قبل
الكنيسة  .وعندما كتب بولس رسالته الثانية التي سنصل اليھا في االسبوع القادم  ,بولس
في رسالته الثانية تكلم عن ھؤالء االشخاص بصورة مباشرة اكثر قليال  .وقال " اسمعوا ,
اا لم يعملوا ال تؤكلوھم  ,دعوا كل واحد يعمل بتعب يديه لكي لكي يقدم ما ھو صالح في
عيني الرب ".
لذا تشجيع بولس لنا ھو ان نكون مجتھدين في عملنا  ,ان نتعب بأيدينا .
اجةٌ إِلَى أَ َح ٍد13.ثُ ﱠم الَ أ ُ ِري ُد
جَ ،والَ تَ ُك َ
"12 ،لِ َك ْي تَ ْسلُ ُكوا بِلِيَاقَ ٍة ِع ْن َد الﱠ ِذ َ
ون لَ ُك ْم َح َ
ين ھُ ْم ِم ْن َخ ِ
ار ٍ
اإل ْخ َوةُ " )(13-12 :4
أَ ْن تَجْ ھَلُوا أَ ﱡيھَا ِ
اذا االن يترك ھذه المنطقة  ,و االن نذھب الى منطقة مثيرة لألھتمام عن مكان الذين ماتوا.
في كنيسة تسالونيكي  ,علمھم بولس بخصوص المجيء الثاني ليسوع المسيح في تأسيس
ملكوت ﷲ على االرض  .حقيقة عظيمة و رجاء مبارك  .لكن منذ ان كان بولس ھناك ,
توفي بعض االعضاء  .وكانوا في حزن  .فكروا " اوه  ,يا لھا من خسارة  .ماتوا قبل ان
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يجيء المسيح لذا سيفوتھم ملكوت ﷲ العظيم " وكانوا حقا في أسى و حزن على الذين
ماتوا قبل مجيء المسيح  ,مفتكرين  :او  ,لقد فاتھم  .ماتوا قبل ان يجيء" .
لذا بولس يكرس ھذا الجزء لتصحيح مفاھيمھم الخاطئة بخصوص الراقدين في المسيح .
ومصطلح الراقدين ليس داللة على الرقود الروحي على االطالق  ,وأنما مجاز لوصف
الموت  ,وموت المؤمن .أ تذكر عندما اتى يسوع الى بيت يايرس وابنته ؟ قالوا " ال تتعب
المعلم ,ابنتك ماتت " و قال يسوع " ال تخف  ,فقط آمن " واتوا الى البيت فكان الكل في
نواح و بكاء فقال يسوع " الفتاة لم تمت  ,انھا نائمة فحسب " فضحكوا بسخرية  ,ولھذا
اخرجھم  .تذكر عندما كان عند نھر االردن مع تالميذه و تلقوا رسالة من مريم و مرثا " ,
اسرع لعازر يموت " اما ھو فبقي ليومين عند نھر االردن وقال  :االن دعونا نذھب ونرى
لعازر " وفيما ھم يتحدثون قال يسوع " حسنا  ,انه نائم " فقال التالميذ " حسنا  ,ذلك جيد ,
اذا كان نائما فھو على االرجح يتحسن " لكن يسوع كان يشير الى حقيقة ان لعازر قد
مات.
انھا عبارة استخدمت في العھد القديم  .تذكر كم من المرات  ...وكانت تشير الى الملك "
ورقد مع آبائه " كان مصطلحا استخدم ايضا لألموات  ,عادة اموات المؤمنين  ,لكنه ليس
داللة علة مبدأ نوم الروح  .الن االموات بالتأكيد في حالة واعية  ,كما اعلن من قبل يسوع.
االن لديك الكنائسيين  ,الملك سليمان الشيخ كفلسفة يقول  ,ان القبر ھو النھاية  ,ال وجد
لفكر  ,وال لوعي او ايا كان.
لكن لديك يسوع  ,في الجانب االخر  ,يقول انه كان ھناك رجل غني ما عاش بترف كل
يوم  ,ورجل فقير يؤتى به ويطرح امام بابه  .كان مليئا بالقروح  ,والكالب كانت تلحس
قروحه  ,وكان ياكل من فتات التي تقع من مائدة الرجل الغني  .ومات الرجل الفقير و
حملته المالئكة الى حضن أبراھيم  .عالوة على ذلك  ,مات الرجل الغني و في الجحيم رفع
عينيه وھو في عذاب  ,فرأى ابراھيم بعيدا و لعازر متھنئا  ,فقال " ايھا االب أبراھيم ,
ارحمني و ارسل لعازر الي حتى يبل طرف اصبعه بالماء و يلمس لساني  .انا اتعذب في
ھذا النار " اذا يسوع يتكلم عن الجحيم على ان من فيه في حالة واعية  .لعازر معزى و
الغني في حالة وعي للعذاب .
االن  ,قد تحاول ان تعتبر ذلك مجرد حكاية رمزية ,لكنه ال يوجد سبب العتبار ذلك مجرد
حكاية رمزية  .ال تسمى الشخصيات ابدا في حكاية ركزية  .وان كانت حكاية رمزية  ,ما
الھدف من الحاية الرمزية اال ان توضح الحقيقة ؟ ماذا لو كان ما قاله يسوع غير صحيح ,
كيف يمكنك ان توضح حقيقة بكذبة ؟ احد ما علﱠ َم ان من ھم في مثوى االموات في حالة
وعي بالتاكيد .
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13
ين الَ
ين الﱠ ِذ َ
ين ،لِ َك ْي الَ تَحْ َزنُوا َك ْالبَاقِ َ
اإل ْخ َوةُ ِم ْن ِجھَ ِة الرﱠاقِ ِد َ
" ثُ ﱠم الَ أُ ِري ُد أَ ْن تَجْ ھَلُوا أَ ﱡيھَا ِ
َر َجا َء لَھُ ْم(13 :4) ".

االن  ,ھناك نوعين من الحزن على الميت :ذلك الحزن النك بال رجاء  ,حزن العالم على
ي  .لقد انتھى  ,تلك ھي النھاية  .لكن حزن المؤمن ليس كالذين ليس لديھم
الميت  .لقد فن ﱠ
رجاء  .فكما ترى  ,حزننا ليس في الحقيقة على الشخص الذي مضى  .حزننا على انفسنا
الننا ما زلنا ھنا  ,واننا سوف نشتاق اليھم  .نحن حزانى على ما أخذ منا  .لن اتمكن من
االتصال بھم بعد .لن اتمكن من زيارتھم و رؤيتھم  .لن اتمكن الذھاب و تلقي المدخول
الذي أدخلوه الى حياتي الذي باركني و عنى لي الكثير  .واحزن على خسارتي  .لكن ان
كانوا اوالد ﷲ  ,افرح ألجلھم النھم ھناك في حضرة الھنا  .أذا نحن ال نحزن كمن ليس له
رجاء .
" 14ألَنﱠهُ إِ ْن ُكنﱠا نُ ْؤ ِم ُن أَ ﱠن يَسُو َع َم َ
ض ُرھُ ُم ﷲُ أَ ْيضًا
ات َوقَا َم ،فَ َكذلِ َك الرﱠاقِ ُد َ
ون بِيَسُو َعَ ،سيُحْ ِ
َم َعهُ(14 :4) ".
ت الى كنيسته  .وعندما يأتي  ,بولس يقول لنا ھنا ان ﷲ سوف يجلبھم
االن  ,يسوع آ ٍ
)الراقدين في المسيح ( معه  .وھذا مھم للمالحظة  ,ألن الكثير من الناس يتشوشون
بخصوص ھذه المشكلة .
"15فَإِنﱠنَا نَقُو ُل لَ ُك ْم ھ َذا ) بولس يقول ان ھذا ( بِ َكلِ َم ِة الرﱠبﱢ ) ھذا أعالن من ﷲ لنا ( :إِنﱠنَا
ين إِلَى َم ِجي ِء الرﱠبﱢ  ،الَ نَ ْسبِ ُ
ين.
ق الرﱠاقِ ِد َ
نَحْ ُن األَحْ يَا َء ْالبَاقِ َ
في الحقيقة لقد سبقونا  .لن نسبقھم .
16
ف يَ ْن ِز ُل ِم َن ال ﱠس َما ِء
ُوق ﷲَِ ،س ْو َ
" ألَ ﱠن الرﱠبّ َن◌َ ْف َسهُ بِھُتَ ٍ
اف ،بِ َ
ص ْو ِ
يس َمالَئِ َك ٍة َوب ِ
تَ 17رئِ ِ
ين َسنُ ْخ َ
َواألَ ْم َو ُ
ط ُ
ف َج ِميعًا َم َعھُ ْم فِي
ات فِي ْال َم ِس
ون أَ ﱠوالً .ثُ ﱠم نَحْ ُن األَحْ يَا َء ْالبَاقِ َ
يح َسيَقُو ُم َ
ِ
ب لِ ُمالَقَا ِة الرﱠبﱢ فِي ْالھَ َوا ِءَ ،وھ َك َذا نَ ُك ُ
ض ُك ْم
ون ُك ﱠل ِحي ٍن َم َع الرﱠبﱢ 18 .لِذلِ َك َع ﱡزوا بَ ْع ُ
ال ﱡس ُح ِ
بَ ْعضًا بِھ َذا ْال َكالَ ِم(18-16 :4) ".

في رسالته الثانية الى كورنثوس  ,قال بولس ,
1
ت بِنَا ٌء ِم َن ﷲِ ،بَي ٌ
ض بَي ُ
ْت َغ ْي ُر
" ألَنﱠنَا نَ ْعلَ ُم أَنﱠهُ إِ ْن نُقِ َ
اوا ِ
ْت َخ ْي َمتِنَا األَرْ ِ
ض ﱡي ،فَلَنَا فِي ال ﱠس َم َ
2
س فَ ْوقَھَا َم ْس َكنَنَا الﱠ ِذي ِم َن
وع بِيَ ٍد ،أَبَ ِديﱞ .فَإِنﱠنَا فِي ھ ِذ ِه أَ ْيضًا نَئِ ﱡن ُم ْشتَاقِ َ
ين إِلَى أَ ْن نَ ْلبَ َ
َمصْ نُ ٍ
4
3
ين ،إِ ْذ لَ ْسنَا
ين فِي ْال َخ ْي َم ِة نَئِ ﱡن ُم ْثقَلِ َ
وج ُد ُع َراةً .فَإِنﱠنَا نَحْ ُن الﱠ ِذ َ
ال ﱠس َما ِءَ .وإِ ْن ُكنﱠا الَبِ ِس َ
ين الَ نُ َ
5
س فَ ْوقَھَا ،لِ َك ْي يُ ْبتَلَ َع ْال َمائِ ُ
صنَ َعنَا لِھ َذا
ت ِم َن ْال َحيَا ِةَ .ول ِك ﱠن الﱠ ِذي َ
نُ ِري ُد أَ ْن نَ ْخلَ َعھَا بَلْ أَ ْن نَ ْلبَ َ
6
َع ْينِ ِه ھُ َو ﷲُ ،الﱠ ِذي أَ ْع َ
ون أَنﱠنَا
ين َو َعالِ ُم َ
وح .فَإ ِ ًذا نَحْ ُن َواثِقُ َ
طانَا أَ ْيضًا َعرْ ب َ
ون ُك ﱠل ِح ٍ
ُون الرﱡ ِ
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7
ان نَ ْسلُ ُ
ان.
ون فِي ْال َج َس ِد ،فَنَحْ ُن ُمتَ َغرﱢ ب َ
َونَحْ ُن ُم ْستَ ْو ِطنُ َ
ك الَ بِ ْال ِعيَ ِ
اإلي َم ِ
ُون َع ِن الرﱠبﱢ  .ألَنﱠنَا بِ ِ9
8فَنَثِ ُ
ﱠب َع ِن ْال َج َس ِد َونَ ْستَ ْو ِط َن ِع ْن َد الرﱠبﱢ  .لِذلِ َك نَحْ تَ ِرصُ
ق َونُ َسرﱡ بِاألَ ْولَى أَ ْن نَتَ َغر َ
ﱢين ِع ْن َدهُ".
ضي َ
ين -أَ ْن نَ ُك َ
ين ُكنﱠا أَ ْو ُمتَ َغرﱢ بِ َ
أَ ْيضًاُ -م ْستَ ْو ِطنِ َ
ون َمرْ ِ

الكتاب المقدس كما ترى  ,يُعلم ان االنسان في االساس روح تعيش في جسد يمتلك ضميرا.
الجسد أداة اعطاھا ﷲ لي ألكون وسيطا أعبر فيه عن نفسي  .الجسد ليس انا  ,انه فقط
خيمة اعيش فيھا لفترة  ,خيمة تبلى تدريجيا  .وعندما تبلى ھذه الخيمة ,الجسد نتيجة حادث,
مرض ,ال يتمكن من تحقيق الھدف الذي خططه و صممه ﷲ له بعد  ,ثم ﷲ  ,بمحبته ,
سوف يطلق ھذه الروح من ھذا الجسد  .وعندما تنحل ھذه الخيمة  ,لدي بيت من ﷲ غير
مصنوع باي ٍد  ,أبدي في السماوات  .ولھذا الموت بالنسبة البن ﷲ ھو مجرد يوم االنتقال ,
ت أَبِي
حين تنتقل من خيمة الى بيت  ,مبنى من ﷲ غير مصنوع بأيد  .قال يسوع " فِي بَ ْي ِ
ت قَ ْد قُ ْل ُ
يرةٌَ ،وإِالﱠ فَإِنﱢي ُك ْن ُ
ضي ألُ ِع ﱠد لَ ُك ْم َم َكانًا) " . ،يوحنا (2 :14
از ُل َكثِ َ
ت لَ ُك ْم .أَنَا أَ ْم ِ
َمنَ ِ
لقد سمعت في ذلك اليوم من احد االنجيلين الثقيلين جدا انه في رؤيا رأى انه يموت و
يذھب الى الملكوت  ,وان ﷲ أراه قصره العظيم الجديد  .وقد وصفه  ,بأعمدة و اشياء
كثيرة  .حسنا ,اتمنى ان ال يبدو جسدي بذلك الشكل عندما اذھب الى ھناك  .الكلمة في
الحقيقة تقول " ھناك منازل كثيرة  ,وانا ذاھب العدھا لكم " البيت الذي من ﷲ الغير
مصنوع بأياد  ,ابدي في الملكوت  .انھا اشارة الى أجسادنا الجديدة التي ستنتقل ارواحنا
اليھا .اجساد مصممة من قبل ﷲ لتتواجد في ظروف بيئية في الملكوت  ,كما صمم ﷲ
أجسادنا لتتمكن من العيش في الظروف البيئية لكوكب االرض  .لقد صنعھا من االرض
ص ِم َم من قبله لتتواجد في الظروف
لتعيش في االرض  .لذا ,ﷲ صنع جسدا جديدا لي ُ
البيئية لملكوت السماوات  .الموديل العالمي  ,الذي يتكيف لكل الظروف  ,ربما لكل
الظروف المناخية والبيئية  ,فھذا الجسد محدد جدا  .من الضروري ان احتفظ به ھنا قريبا
من االرض .
قبل بضعة شھور في قاعدة )بيل أير فورس ( ,رأيناھم يلبسون الطيار ل )س.ر(71-
ستطير تلك الطائرة على ارتفاع خمسة وثمانون الف قدم او بما يقارب ذلك  .ولھذا عندما
كانوا يلبسونه  ,البسوه نفس المالبس التي يلبسھا رائدوا الفضاء الى القمر  .وشاھدناھم
وھم يضعون عليه البدلة  ,ثبتوا القبعة  ,ثبتوا كل شيء ثم شدوھا  .تأكدوا من كل
المؤشرات ليتأكدوا من انه لم يكن ھناك اي تسرب  .الشخص الذي كان يشرح لنا االحداث
قال انه عندما يصل االنسان الى ارتفاع الثمانين الف قدم  ,اذا لم تكن تلبس ھذه البذلة
المضغوطة  ,ستبدأ السوائل في جسدك بالغليان و ستترشح مباشرة من خالل جلدك الى
الخارج  ,الن الجسد مصنوع و مصمم ليتحمل االربعة عشر باوندا المقسومة على البوصة
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الواحدة  .تصل الى ھناك  ,وليس لديك ذلك الضغط الذي يضغط على جسدك  ,ولھذا عليك
ان تلبس بذلة الضغط .
كان ﷲ يستطيع ان يعطينا جميعا بذل الضغط  .لكن  ,لقد رأينا كيف كان الرجل وھو
يمشي الى العربة المقفلة  .وكانوا يحملون قنينتين من النيتروجين واالوكسجين وكان عليه
السير بشكل مضحك نوعا ما بسب البذلة وثقلھا والخ  ,وكيف مشى بتثاقل  .وثم ساعدوه
على الخروج من العربة المقفلة و الصعود الى المنحدر الى داخل ال)أس أر ,(71-حيث
جلس و ثم أقلع الى السماء .
لكن ﷲ قد صمم جسدا جديدا  ,مسكنا غير مصنوع بااليادي  ,أبدي في ملكوت السماوات
احسن بكثير من جسدنا الذي لدينا ھنا  .جسدا لن يعرف عملية الكبر في السن  ,جسدا لن
يختبر االلم  .مباشرة من ﷲ ...كامال  .جسدا لن يكبر في السن او يترھل  .ولھذا  ,نحن
الذين في ھذا الجسد كثيرا ما نئن بتعطش  ,راغبين ان نُ َسلَم او ننتقل  ,ليس ان اتجرد من
الجسد ,روح متجردة من الجسد في مكان ما من الكون االرضي  ,وأنما ان البس الجسد
الذي من السماوات .
االن  ,مفھوم أخر عن الموضوع كله وھو شيء يجب ان يؤخذ في االعتبار  ,وذلك
المفھوم ھو  ,وانا في ھذا الجسد احيا على كوكب االرض  ,احيا في بعد زمني متواصل .
ولھذا اتحدث عن االسبوع الماضي واالسبوع القادم و افكر في االمور بصيغة الماضي,
والحاضر والمستقبل  .في اللحظة التي أترك فيھا كوكب االرض  ,ادخل الى االبدية حيث
ليس ھناك ال ماضي وال مستقبل  ,وانما كل شيء حاضر  .لذا التغيب عن الجسد ھو ان
الحضور في حضرة ﷲ االبدية  .لذا ما ان تدخل االبدية ال يمكنك حقا ان تقول شيئا عن
المستقبل  ,كل شيء يصبح في زمن الحاضر .
الذين ھم نائمون في المسيح  ,سوف يحضرھم ﷲ معه عندما يعود  .الننا نحن االحياء
والباقين الى مجيئ الرب لن نسبقھم  ,النھم سبقونا .
16
ف يَ ْن ِز ُل ِم َن ال ﱠس َما ِء
ُوق ﷲَِ ،س ْو َ
" ألَ ﱠن الرﱠبّ َن◌َ ْف َسهُ بِھُتَ ٍ
اف ،بِ َ
ص ْو ِ
يس َمالَئِ َك ٍة َوب ِ
تَ 17رئِ ِ
ين َسنُ ْخ َ
َواألَ ْم َو ُ
ط ُ
ف َج ِميعًا َم َعھُ ْم فِي
ات فِي ْال َم ِس
ون أَ ﱠوالً .ثُ ﱠم نَحْ ُن األَحْ يَا َء ْالبَاقِ َ
يح َسيَقُو ُم َ
ِ
ب لِ ُمالَقَا ِة الرﱠبﱢ فِي ْالھَ َوا ِءَ ،وھ َك َذا نَ ُك ُ
ض ُك ْم
ون ُك ﱠل ِحي ٍن َم َع الرﱠبﱢ 18 .لِذلِ َك َع ﱡزوا بَ ْع ُ
ال ﱡس ُح ِ
بَ ْعضًا بِھ َذا ْال َكالَ ِم".

ت مرة ثانية الى ھذه
االن ذلك شيء مھم  " .وھكذا سنبقى مع ﷲ الى االبد " الرب آ ٍ
االرض ليؤسس ملكوته السائدة  ,وسوف يحكم و يسود على االرض أللف سنة  ,لذا حتى
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نبقى مع ﷲ  ,سوف نأتي و نسود معه كمملكة من الكھنة على االرض  .وھكذا سنكون
معه الى االبد .
لذا أختطاف الكنيسة  ,االلتقاط  .بولس فس كورنثوس االولى االصحاح  15قالِ " ,سرﱞ
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ق ،فَيُقَا ُم األَ ْم َو ُ
فَإِنﱠهُ َسيُبَ ﱠو ُ
س َع َد َم
اس َد الَبُ ﱠد أَ ْن يَ ْلبَ َ
ات َع ِدي ِمي فَ َسا ٍدَ ،ونَحْ ُن نَتَ َغيﱠرُ .ألَ ﱠن ھ َذا ْالفَ ِ
فَ َسا ٍدَ ،وھ َذا ْال َمائِ َ
ت" لن نموت  ,لكن ھناك تغيير ضروري  .سنتغير في
ت يَ ْلبَسُ َع َد َم َم ْو ٍ
لحظة  ,في طرفة عين  ,عند انتقالنا من خيمتنا الى اجسادنا الجديدة المصنوعة من قبل ﷲ
ال من أيا ٍد  ,االجساد الجديدة التي أعدھا ﷲ لنا .
كم سيكون عمري ؟ كيف سأبدو؟ حسنا ,تعلم ان ھناك بعض الناس الذين نوعا ما
يعترضون على تغير الجسد  .انھم نوعا ما يتعلقون بما يبدون  .انا شخصيا  ,ال اتوقع ان
امتلك ركب كرة القدم المجروحة  .اتخيل ان يكون لدي شعر في رأسي و بعض من
االشياء االخرى التي لم اعد امتلكھا من فترة  .وان ال البس ھذه النظارات  .انه
35
ف يُقَا ُم
مثيرلألھتمام  ,اننا ال نعلم حقا  ,ما عدا ما قاله بولس " ل ِك ْن يَقُو ُل قَائِلٌَ »:ك ْي َ
األَ ْم َو ُ
ون؟« " بتعبير آخر عندما يأتون مع يسوع  ,أي جسد سيمتلكون ؟
ات؟ َوبِأَيﱢ ِجس ٍْم يَأْتُ َ
ھل سنعرفھم عليھم ؟ ھل سنتعرف عليھم ؟ وقال  :عندما تزرع بذرة في االرض ال تأتي
بثمر اال عندما تموت اوال وثم " الحظ  " ,الجسد الذي سيخرج من االرض ليس الجسد
الذي زرعته  ,لكن ﷲ يعطيه الجسد الذي يسره ,ھكذا أيضا تكون قيامة االموات " .
ال اتوقع من ھذا الجسد ان يقوم من الموت و يصقل ويجھز من جديد .انا اتطلع الى
االنتقال الى طراز جديد بالكامل  ,بناء من ﷲ غير مصنوع بأياد ,أبدي في ملكوت
السماوات  .الجسد الذي يخرج من االرض ليس الجسد الذي زرعته  .كل ما زرعته كان
مجرد حبة  ,بالصدفة عشبة اوبعض البذار االخرى  ,وﷲ البسه جسدا كما يسره  ,كذلك
ايضا ھي قيامة االموات  .نحن مزروعون في فساد  ,لكننا سنقوم في غير فساد  .نحن
مزروعون في ضعف  ,لكننا سنقوم في قوة  .نحن مزروعون في اھانة لكننا سنقوم في
مجد  .نحن مزروعون في جسد طبيعي  ,سنقوم في جسد روحي  .والفرق بين السماوي و
االرضي  ,وھكذا دواليك  ,كما ولدنا في صورة أرضية واصبحنا أرضيين  ,ھكذا ايضا
سنلبس صورة السماوات .
لذا يمكنك ان تفسر و تفھم ذلك كما تحب ,لكنني اتطلع الى مسكن من ﷲ غير مصنوع
بااليادي  ,أبدي في السماوات  .ذلك الجسد الجديد الذي ستسكن فيه روحي وسأحيا معه و
في ملكوته الى االبد  .ذلك شيء مھم  .الفساد يجب ان ينتھي  ..التحول  ,تغير الجسد ,
والكتاب المقدس يعلمنا ماھية الموت ألبن ﷲ .
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االصحاح 5
" َ 1وأَ ﱠما األَ ْز ِمنَةُ َواألَ ْوقَ ُ
ب إِلَ ْي ُك ْم َع ْنھَا2 ،ألَنﱠ ُك ْم أَ ْنتُ ْم
اإل ْخ َوةُ أَ ْن أَ ْكتُ َ
ات فَالَ َح َ
اجةَ لَ ُك ْم أَ ﱡيھَا ِ
ونَ »:سالَ ٌم
يق أَ ﱠن يَ ْو َم الرﱠبﱢ َكلِصﱟ فِي اللﱠي ِْل ھ َك َذا يَ ِجي ُء3 .ألَنﱠهُ ِحينَ َما يَقُولُ َ
تَ ْعلَ ُم َ
ون بِالتﱠحْ قِ ِ
ُونَ 4 .وأَ ﱠما أَ ْنتُ ْم أَ ﱡيھَا ا ِإل ْخ َوةُ
اجئُھُ ْم ھَالَ ٌ
َوأَ َم ٌ
اض لِ ْل ُح ْبلَى ،فَالَ يَ ْنج َ
ان«ِ ،حينَئِ ٍذ يُفَ ِ
ك بَ ْغتَةًَ ،ك ْال َم َخ ِ
فَلَ ْستُ ْم فِي ظُ ْل َم ٍة َحتﱠى يُ ْد ِر َك ُك ْم ذلِ َك ْاليَ ْو ُم َك َل ِ◌صﱟ (4-1 :5) ".
يوم الرب قادم  .أشار يسوع الى يوم مجيئه كلص في الليل  .لكن بولس يقول " انتم ابناء
النور  ,لذلك ليس من المفروض ان يباغتكم ذلك اليوم كلص " اعتقد ان ﷲ قصد ان نكون
عارفين نبوة الكتاب المقدس  ,و عارفين بعالمات مجيئه  .وبالتأكيد  ,ھناك عالمات مثيرة
لألھتمام لمجيئه في العالم اليوم  .أسرائيل موجودة كدولة  :عالمة ضخمة للمجيء الثاني
ليسوع المسيح  .اوروبا اتحدت معا في أتحاد مكون من عشرة دول  :عالمة مثيرة
لألھتمام لعودة يسوع المسيح  .قدرة االنسان على تدمير ذاته في كوكب االرض  :عالمة
22
ين تُقَ ﱠ
ك
ص ُر تِ ْل َ
ار َ
اخرى ِل" َولَ ْو لَ ْم تُقَصﱠرْ تِ ْل َك األَيﱠا ُم لَ ْم يَ ْخلُصْ َج َس ٌدَ .ول ِك ْن ألَجْ ِل ْال ُم ْختَ ِ
األَيﱠا ُم" .
تطور نقل االموال الكترونيا  ,تطور بطاقات ال)آي دي (  .واالن نظام وضع رقاقة
الكترونية على بطاقة تستطيع خزن كل أنواع المعلومات  ,حتى تسجيل و حفظ كل صفقة
قمت بھا بواسطة ھذه البطاقة فيھا  .وقد أستخدمت في أوروبا  ,واختبرت في فرنسا ,
استخدم في أوروبا كنموذج محتمل للنظام المالي على نطاق العالم  .ويوجد كالم عن أخذ
تلك الرقاقة الرقمية نفسھا  ,و وضعھا في رسغ االنسان لتفادي ضياع البطاقات او سرقتھا.
لذا عالمة  ,كھوية يستخدمھا الناس للشراء والبيع َ " .وأَ ﱠما األَ ْز ِمنَةُ َواألَ ْوقَ ُ
اجةَ
ات فَالَ َح َ
يق أَ ﱠن يَ ْو َم ال ﱠربﱢ َكلِصﱟ فِي
ب إِلَ ْي ُك ْم َع ْنھَا،ألَنﱠ ُك ْم أَ ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُم َ
اإل ْخ َوةُ أَ ْن أَ ْكتُ َ
لَ ُك ْم أَ ﱡيھَا ِ
ون بِالتﱠحْ قِ ِ
اإل ْخ َوةُ فَلَ ْستُ ْم فِي ظُ ْل َم ٍة َحتﱠى يُ ْد ِر َك ُك ْم ذلِ َك ْاليَ ْو ُم َك َل ِ◌صﱟ ".
اللﱠي ِْل ھ َك َذا يَ ِجي ُءَ .وأَ ﱠما أَ ْنتُ ْم أَ ﱡيھَا ِ
6
5
ين ،بَلْ لِنَ ْسھَرْ
ار .لَ ْسنَا ِم ْن لَيْل َوالَ ظُ ْل َم ٍة .فَالَ نَنَ ْم إِ ًذا َك ْالبَاقِ َ
ور َوأَ ْبنَا ُء نَھَ ٍ
" َج ِمي ُع ُك ْم أَ ْبنَا ُء نُ ٍ
َونَصْ حُ(6-5 :5) ".
االن  ,حين تكلم يسوع في االصحاح الرابع والعشرين من انجيل متى بخصوص مجيئه
الثاني  ,كان ھناك شيئان أكد عليھما في االصحاح الخامس والعشرون  .االول  :اسھروا ,
الثاني ,استعدوا  .بولس ھنا يؤكد  ,اسھروا  ,واصحوا  .ولھذا  ,انا اؤمن ان الرب قصد ان
تكون كنيسته في ترقب لعودته الوشيكة في كل االزمان .وذلك بطريقيتين وھي  :االول ,
ان تسھر  ,والثاني ان تكون مستعدة .
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7
6
ين
ونَ ،والﱠ ِذ َ
ون فَبِاللﱠ ْي ِل يَنَا ُم َ
ين يَنَا ُم َ
ين ،بَلْ لِنَ ْسھَرْ َونَصْ حُ .ألَ ﱠن الﱠ ِذ َ
" فَالَ نَنَ ْم إِ ًذا َك ْالبَاقِ َ
8
ان
ار ،فَ ْلنَصْ ُح الَبِ ِس َ
ُونَ .وأَ ﱠما نَحْ ُن الﱠ ِذ َ
ُون فَبِاللﱠ ْي ِل يَ ْس َكر َ
يَ ْس َكر َ
ين ِدرْ َع ا ِإلي َم ِ
ين ِم ْن نَھَ ٍ
9
ص
ص .ألَ ﱠن ﷲَ لَ ْم يَجْ َع ْلنَا لِ ْل َغ َ
ض ِ
َو ْال َم َحبﱠ ِةَ ،و ُخو َذةً ِھ َي َر َجا ُء ْال َخالَ ِ
ب ،بَلْ ال ْقتِنَا ِء ْال َخالَ ِ
ْ
يح(9-6 :5) "،
بِ َربﱢنَا يَسُو َع ال َم ِس ِ

غضب ﷲ قادم على االرض  .قال يسوع ,مقتبسا من دانيال " ستكون ھناك ضيقة عظيمة
في االرض  ,لم يشھد العالم مثلھا يوما ولن يشھد ابدا " ومن سفر الرؤيا  ,من االصحاح
السادس الى الثامن عشر  ,لدينا تفاصيل لتلك الدينونة العظيمة  التي ستقع على االرض .
و حين نتقدم في سفر الرؤيا االن في امسيات الخميس  ,سندرس ھذه التفاصيل كلھا .لكن ,
ھذه الدينونة العظيمة التي ستأتي المذكورة في سفر الرؤيا سميت بيوم غضبه َ 15" ,و ُملُو ُ
ك
ض َو ْال ُع َ
األَرْ
ظ َما ُء َواألَ ْغنِيَا ُء َواألُ َم َرا ُء َواألَ ْق ِويَا ُء َو ُكلﱡ َع ْب ٍد َو ُكلﱡ ُحرّ ،أَ ْخفَ ْوا أَ ْنفُ َسھُ ْم فِي
ِ
16
ور»:ا ْسقُ ِطي َعلَ ْينَا َوأَ ْخفِينَا َع ْن
ْال َم َغايِ ِر َوفِي ُ
الَ ،وھُ ْم يَقُولُ َ
ون لِ ْل ِجبَ ِ
ور ْال ِجبَ ِ
الَ 17والصﱡ ُخ ِ
ص ُخ ِ
ضبِ ِه ْال َع ِظي ُمَ .و َم ْن
ُوف ،ألَنﱠهُ قَ ْد َجا َء يَ ْو ُم َغ َ
ش َو َع ْن َغ َ
ب ْال َخر ِ
ض ِ
س َعلَى ْال َعرْ ِ
َوجْ ِه ْال َجالِ ِ
وف؟«) ".رؤيا( 16 :6
يَ ْستَ ِطي ُع ْال ُوقُ َ
ضي ٌ
وفيما يتعلق بالكنيسة قال يسوع " فِي ْال َعالَ ِم َسيَ ُك ُ
ق" )يوحنا . (33 : 16لكن
ون لَ ُك ْم ِ
يسوع يُعرف أبليس على انه المتھم الذي سيقف وراء الضيقة التي سيختبرھا اوالد ﷲ في
حياتھم على ارض الغربة ھذه  .لكن الكتاب المقدس يُعرف بالتأكيد مصدر الضيقة العظيمة
اال وھو ﷲ في دينونته حين يعود ليدين الساكنين في االرض  .وعندما يُصب غضب الرب
 ...لم يتم تعييننا للغضب ,وانما لنحصل على الخالص بألھنا  .ولذلك السبب يجب علينا ان
نكون ساھرين  ,و صاحين  .قال يسوع ,ان ذلك اليوم سيأتي و يوقع كثيرين  .لذا صلوا ان
تكونوا دائما جديرين بالفرار من ھذه االمور التي ستحدث على االرض  ,وللوقوف
امام..أبن االنسان  ,الن الشرك سياتي على االرض  .ولذلك  ,يحذرنا من السكر ,و من
المعاناة  ,و من العيش بحسب الجسد  ,لذا نفس الرسالة عن السھر  ,كونوا صاحين  ,كونوا
مجتھدين.
"9ألَ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ﱠ
يح10 ،الﱠ ِذي َم َ
َ
َ
َ
َ
َ
لْ
جْ
ات ألَجْ لِنَا،
س
م
ال
ع
ُو
س
ي
ا
ن
ب
ر
ب
ص
ال
خ
ال
ء
ا
ن
ت
ق
ال
ب
،
ب
ض
غ
ل
ل
ا
ن
ل
ع
ي
م
ل
ﷲ
ن
ﱢ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َحتﱠى إِ َذا َس ِھرْ نَا أَ ْو نِ ْمنَا نَحْ يَا َج ِميعًا َم َعهُ(10-9 :5) ".
وتلك ھي المسألة كلھا  ,سواء كنت حيا ً او ميتا  ,سوف أحيا معه  .ذلك ما كان يسوع
يتحدث عنه عندما قال " »:أَنَا ھُ َو ْالقِيَا َمةُ َو ْال َحيَاةَُ .م ْن آ َم َن بِي َولَ ْو َم َ
ات فَ َسيَحْ يَاَ 26 ،و ُكلﱡ
ان َحيًّا َوآ َم َن بِي فَلَ ْن يَ ُم َ
وت إِلَى األَبَ ِد) " « .يوحنا . (25 :11لن اموت أبدا  .سوف
َم ْن َك َ
احيا دائما ليسوع و معه  .وسواء كان  ,في ھذا الجسد او في جسدي الجديد  ,سوف احيا
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معه  ,لذا ,كما قال بولس " َ ،حتﱠى إِ َذا َس ِھرْ نَا أَ ْو نِ ْمنَا نَحْ يَا َج ِميعًا َم َعهُ بشكل او بآخر  ,في
ھذا الجسد او في الجديد  .لن اموت  ,سنحيا جميعا معه "
ض ُك ْم بَ ْعضًا َوا ْبنُوا أَ َح ُد ُك ُم َ
ون أَ ْيضًا(11 :5) ".
"11لِذلِ َك َع ﱡزوا بَ ْع ُ
اآلخ َرَ ،ك َما تَ ْف َعلُ َ
لذا أبنوا بعضكم بعضا في المسيح  ,التشجيع لبعضكم البعض في الرب .
12
ُون بَ ْينَ ُك ْم َويُ َدبﱢرُونَ ُك ْم فِي الرﱠبﱢ َويُ ْن ِذرُونَ ُك ْم"،
ين يَ ْت َعب َ
ْرفُوا الﱠ ِذ َ
" ثُ ﱠم نَسْأَلُ ُك ْم أَ ﱡيھَا ِ
اإل ْخ َوةُ أَ ْن تَع ِ
)(12 :5

اّذا  ,الذين اختارھم ﷲ ليھتموا بجسد المسيح  ,ليخدموھم و يذكروھم بحق ﷲ  .قال بولس ,
ض ُك ْم بَ ْعضًاَ 14 .ونَ ْ
طلُبُ
"َ 13وأَ ْن تَ ْعتَبِرُوھُ ْم َكثِيرًا ِج ًّدا فِي ْال َم َحبﱠ ِة ِم ْن أَجْ ِل َع َملِ ِھ ْمَ .سالِ ُموا بَ ْع ُ
ب")(14-13 :4
اإل ْخ َوةُ :أَ ْن ِذرُوا الﱠ ِذ َ
ين بِالَ تَرْ تِي ٍ
إِلَ ْي ُك ْم أَ ﱡيھَا ِ
االن سوف يعطيھم مجموعة من النصائح الصغيرة ھنا .
ب" )(14 :5
" :أَ ْن ِذرُوا الﱠ ِذ َ
ين بِالَ تَرْ تِي ٍ
ترى شخصا ال يعيش بشكل صحيح  ,انذره  .ﷲ دعا حزقيال لينذره  ,واخبره اھمية خدمته
في تحذير الناس الغير بارين  ,والبارين الذين رجعوا عن برھم.
" أَ ْسنِ ُدوا الضﱡ َعفَا َء(14 :5)".
لدينا ميل في معظم االحيان ان نصبح مزعجين مع الضعفاء  .تدري  ,لجعلھم يعبرون .
لكننا نتعلم ھنا ان علينا ان نسند الضعفاء  .ليباركھم الرب  ,يارجل  .تدري  ,يجب ان
تخرج قلوبنا اليھم و علينا ان نكون صبورين و نسعى الى اسنادھم  ,بدال من ان نكون
حادين وفظين .
15
َ
ي أَ َح ٌد أَ َحدًا َع ْن َش ّر بِ َش ّر")(15-14 :5
از َ
يع .ا ْنظُرُوا أَ ْن الَ ي َُج ِ
" تَأنﱠ ْوا َعلَى ْال َج ِم ِ

اوه  ,أليس ذلك صعبا؟ كم نحب ان ننتقم  ,لكن نرى انه ليس علينا ذلك .
17
16
ص ﱡلوا بِالَ
ين.
ين اتﱠبِعُوا ْال َخي َْر بَ ْع ُ
َ
يع .ا ْف َرحُوا ُك ﱠل ِح ٍ
" بَلْ ُك ﱠل ِح ٍ
ض ُك ْم لِبَع ٍ
ْض َولِ ْل َج ِم ِ
18
َ
ا ْنقِ َ
يح يَسُو َع ِم ْن ِجھَتِ ُك ْم".
ط ٍ
اع .ا ْش ُكرُوا فِي ُكلﱢ َش ْي ٍء ،أل ﱠن ھ ِذ ِه ِھ َي َم ِشيئَةُ ﷲِ فِي ْال َم ِس ِ
)(18-15 :5
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مرة اخرى  ,اريد ان اثير انتباھكم الى حقيقة انھا ال تقول " على كل شيء أشكروا"
سيكون ذلك نفاقا  .ال استطيع صراحةً ان أشكر على الكثير من االمور ,لكن يمكنني ان
اشكر فيھا  ,ال استطيع ان اشكر حقا  ,على المشاكل التي أواجھھا  ,لكنني استطيع ان
اشكر في المشاكل  .ال اشكر من اجل التجارب  ,لكنني اشكر ﷲ في التجارب  .اذا خسرت
كل شيء  ,ال اشكر ﷲ على حقيقة انني خسرت كل شيء  ,لكنني اشكر ﷲ في الخسارات,
ليس من اجل الخسارات  ,النني اعلم ان ﷲ مسيطر على حياتي  .اعلم ان ﷲ متحكم بھذه
االمور التي تحدث لي النني كرست حياتي له و اعلم ان ﷲ يحبني  .واعلم ان ﷲ يعمل
على خطة حكيمة في حياتي  ,وھو اكثر حكمة مني  .واعلم ان ﷲ يرى عن بعد  ,اما انا
فعن قرب  .ولھذا  ,في كل ما يحدث لي  ,الن ﷲ يتحكم في ھذه االحداث  ,الن ﷲ حاكم
على حياتي  ,اشكر ﷲ في كل شيء  ,على انه يحبني  ,و على انه مسيطر  ,على انه يقود
ي " .اشكروا في كل شيء"
امور حياتي  ,وعلى انه سينفذ خطته االبدية و ھدفه ف ﱠ
"19الَ تُ ْ
وح(19 :5) ".
طفِئُوا الرﱡ َ
االن  ,كثيرمن الناس يستخدمون ھذا العدد ألجازة كل الحماقات التي تحدث في
جسد المسيح  .تدري  ,شخص ما يصرخ بشكل غريب و يركض الى االعلى واالسفل ما
بين المقاعد و يصرخ والخ  ,وفي مرورھم الثاني ) ,روماين( يمسك بھم و يطردھم .
واول شيء يقولونه لروماين ھو "يقول الكتاب المقدس )ال تطفئوا الروح (" حسنا ,ليس
ذلك ما يقصده بولس  .ھناك روح يجب ان تطفأ وھي  :روح االنسان .
يقول لنا ان ان ال نحزن روح ﷲ  ,كيف يحزن الروح ؟ كيف نطفيء الروح ؟ھل تعلم ان
احد اعظم االطفاءات للروح ھي نقص المحبة ؟ ھكذا نطفيء الروح  .عمل الروح في
قلوبنا و حياتنا يمكن ان يعاق بسبب مشاعر المرارة  ,والكراھية  ,والغيرة  ,و العداوة ,
وھذا النوع من المشاعر  ,ذلك ما يطفيء عمل الروح في حياتك  .ولھذا  ,انه يتحدث في
الحقيقة عن عمل روح ﷲ في حياتك  ,ال تطفئه  .ثمر الروح  ,كما ترى  ,ھو المحبة ,
وذلك ما يتحدث عنه الروح  ,وھو السعي في انتاج تلك المحبة فيك .
ال تطفيء الروح  ,انفتحوا على المحبة  .انفتحوا لتصبحوا اداة محبة  .انفتح لتصبح قناة
لمحبة ﷲ  .اطلق نفسك للمحبة .
في كثير من االحيان لدينا تردد في ذلك الننا قد اكتوينا في الماضي  .لقد جرحنا  .احببتھم
وھم رفضوني  ,ونحس بالرفض لدرجة اننا نبدأ باالنغالق و ال ننفتح للمحبة  .وحين ننغلق
و ننطوي نحن في الحقيقة نطفيء الروح بذلك  " .ال تطفئوا الروح "
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20
ت21 .ا ْمتَ ِحنُوا ُك ﱠل َش ْي ٍء(21-20 :5)" .
" الَ تَحْ تَقِرُوا ال ﱡنبُ ﱠوا ِ

و بالطبع  ,مع النبوات  ,يجب ان تُثبَت  .كما قال بولس في كورنثوس االولى  " 14اذا تنبأ
احد  ,دعوا االخرين يحكمون " ولھذا " ال تحتقروا النبوات بل امتحنوا كل شيء "
لقد جاءني بعض الناس واعطوني نبوات غريبة االطوار " ھكذا قال الرب "  .منذ عدة
سنوات  ,جاءني رجل وتنبأ علي انني سأخرج من الكنيسة في تابوت خالل اسبوعين  .لم
يحب حقيقة انني لم اتفق مع مبدأه " فقط يسوع " .قال ان ﷲ سوف يدينني .كانت لديه
رؤية و نبوة " ھكذا قال الرب " تدري  " ,في أسبوعين سوف تُح َمل في تابوت اسود "
حسنا ,علمت ان ذلك خطأ  ,ألن زوجتي لن تأتي بتابوت اسود ابدا  .شيء مثير لألھتمام ,
لقد قدمت خدمة جنازة ذلك الشخص في أسبوعين  ,لذا قلت لزوجتي فحسب " بالتاكيد انه
راى الوجه الخطأ في التابوت" .
امتحنوا كل شيء  .احد يعطيك نبوة  ,ال تقبلھا فحسب  .اثبتھا .مع ذلك ال تحتقرھا ,وكثيرا
ما اتلقى  ...اتلقى الكثير من " ھكذا قال الرب " وكثير من البريد  ,و كثير من الناس
يشعرون ان ﷲ قد استخدمھم كقناة ليتحدث الي  .ﷲ يعلم قلبي  ,اريد ان اكون منفتحا .
ھناك كثيرمن االحيان  ,تدري  ,نوعا ما تنكوي من امور كھذه  .تقول " او .. ,انا " وال
تزعج نفسك في قراءتھا حتى  ,الن ھناك نوعا ما نمط معين لجميعھم  .ومع ذلك  ,ال اريد
ان احتقر النبوات  .اريد ان اكون متفتحا  .اريد ان يكون ﷲ قادرا ليتكلم معي من خالل اي
...استطيع التمييز  ,اقبل ان ﷲ يمكن ان يتكم الي من خالل االخرين  ,وانا متفتح 
ليتحدث الي  .كيفما يريد ,اريد ان يتكلم ﷲ الي كيفما يريد ان يتكلم الي .
لكن من جھة اخرى  ,اشعر انه من اللزوم ان امتحن كل شيء  ,وثم ,
" تَ َم ﱠس ُكوا بِ ْال َح َس ِن")(21 :5
أعتقد ان تلك ھي عبارة )جوك ميسلر( التي يستخدمھا في كل خطاب  .انه يقول فحسب "
ھيي  ,سأقول الكثير من االمور العنيفة  ,وال اريدكم ان تصدقوا كل ما اقوله  .اريدكم ان
تمتحنوا كل شيء  ,وثم تمسكوا بما ھو صحيح  .كونوا كالبيريين ) ,اكثر نبال من الذين في
تسالونيكي  ,الذين ذھبوا و بحثوا في الكتب ليجدوا ان كانت ھذه االمور من ﷲ (" امتحنوا
كل شيء  ,وثم تمسكوا بما ھو حسن .
ھا ھنا وصية مھمة :
"22ا ْمتَنِعُوا َع ْن ُكلﱢ ِش ْب ِه َشرّ(22 :5) ".
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احب ھذا العصير التفاحي الفوار  .واالن خرج )تريتوب( عصير التفاح الفوار  ,لكنھم
يضعونه في قناني كبيرة خضراء  ,تدري  ,مع كسوة ذھبية فوق كل شيء .واكره شراءھا
 ,النني اخشى ان يراني احد ويقول " اوه  ,انه يشتري نبيذا او شيئا مسكرا " او من ذلك
القبيل  ,تدري  ,بسبب القنينة التي يضعونھا فيھا  .لذا  ,نوع من المعضلة  .اريد ان ابتعد
عن كل ما ھو شبيه شر  .لكن ﷲ يھتم بذلك  .نادي )برايس ( وضعه في غالف  ,قناني
صغيرة من اثني عشر اونصة ومن دون اية كسوة ذھبية او اي شيء من ذلك القبيل  ,لذا
سأذھب االن و احصل على عصير التفاح الفوار الخاص بي .
اعتقد اننا بحاجة الى ان نكون حساسين جدا باتجاه مطاھر االمور  ,ان نتجنب مظاھر
الشر  .ھناك ھذان الشابان اللذان يأتيان غالبا و يقوالن " حسنا ,نحن نعيش معا في نفس
البيت لكننا ال نضطجع معا " حسنا ,من يدري؟ تدري  ,الجيران  ,بالتاكيد ال يعلمون ,
ولذلك الموضوع مظھر شرير  .وقد قيل لنا  ,واعتقد ان علينا ان نبتعد عن كل  ...حتى
مظھر الشرير  .ال نريد ان نعثر احدا .
"َ 23وإِلهُ ال ﱠسالَ ِم نَ ْف ُسهُ يُقَ ﱢد ُس ُك ْم بِالتﱠ َم ِامَ .و ْلتُحْ فَ ْ
ظ رُو ُح ُك ْم َونَ ْف ُس ُك ْم َو َج َس ُد ُك ْم َكا ِملَةً " )(23 :5
الحظ  ,أن بولس يدرك ثالثي االنسان  :روحك بالكامل  ,و نفسك بالكامل  ,و جسدك
بالكامل  .الثالثة اجزاء لكينونة االنسان  :الجسد  ,النفس  ,الضمير والروح  .الروح التي
تكون ميتة  ,الى ان نقبل العالقة با من خالل يسوع المسيح فيحيينا  .الواحد ميت في
االثام و الخطايا ,لكن االن حي في ﷲ بالروح  .الروح تصبح حية .
االن  ,علم النفس و الفلسفة االنسانية يعلمون المثلث االنساني في الجامعات اليوم  .يُعلمون
ان نفس وروح االنسان مترادفان  .فقط الذين يولدون مرة اخرى في روح ﷲ و يختبرون
الحياة الروحية يكملون المثلث االنساني  ,والسبب في لما نكمل المثلث االنساني ھو ان
روحنا قد صارت حية  ,ونحن نعلم ان روح االنسان مفصولة و تختلف عن ضمير
االنسان .
لكن االنسان الطبيعي ال يستطيع ان يفھم االمور التي من الروح  ,وال يمكنه ان يعرفھا
النه جاھل روحيا .لذا مجادلة ھذا االنسان الطبيعي ال توصلك الى نتيجة  .مستحيل ان
يفھم ,مستحيل ان يدرك  .وﷲ قد اوصلني الى ھذا الفكر بعد عدة جداالت مع بروفسور
زميل في صف علم االجتماع الخاص بي عن موضوع النفس و الروح وعن انھما شيئان
منفصالن  ,مختلفان  .وكان شخصا ثنائيا  ,انسانا فلسفيا  ,و قد دخلنا في جوالت وجوالت
ألى ان في يوم من االيام  ,وانا خارج من الصف محدثا نفسي عن ذلك الرجل الجاھل ,
تكلم ﷲ الى قلبي و قال " انظر  ,انت تحاول ان تعلمه شيئا ال يمكنه ان يعلمه " االنسان
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الطبيعي ال يمكنه ان يفھم االمور التي في الروح وال يمكنه ان يعرفھا  .انھم روحيا
متخلفون .
فقط عندما تكون حيا في الروح يمكنك ان تفھم االمور التي في الروح  ,و عالم الروح .
ولھذا  ,الناس الطبيعية  ,ومحاولتھم للوصول الى كلمة ﷲ بحكمة طبيعية و فھم طبيعي ,
يتشوشون بمحاولة فھم عالم الروح .لكن الروحاني يفھم كل االمور  ,مع انه ال يفھم
شخصيا .
لذا َ ." ,و ْلتُحْ فَ ْ
ظ رُو ُح ُك ْم َونَ ْف ُس ُك ْم َو َج َس ُد ُك ْم َكا ِملَةً بِالَ لَ ْو ٍم ِع ْن َد َم ِجي ِء َربﱢنَا يَسُو َع
ْ
يح(23 :5)".
ال َم ِس ِ
ذلك ھو االنسان الكامل  .ﷲ  ,يحفظني جسديا  .ﷲ يحفظني عقلي  ,ضميري  .و ﷲ ,
يحفظ روحي  ,بال لوم الى يوم مجيء الرب يسوع المسيح .
"24أَ ِم ٌ
ين ھُ َو الﱠ ِذي يَ ْد ُعو ُك ُم الﱠ ِذي َسيَ ْف َع ُل أَ ْيضًا(24 :5) ".
اوه  ,كم عظيم ان تكون مدعوا من ﷲ  ,الن ﷲ أمين  ,وكونه بدأ فينا بعمل  ,يكمل عمله .
25
ص ﱡلوا ألَجْ لِنَا(25 :5)".
اإل ْخ َوةُ َ
" أَ ﱡيھَا ِ

تقريبا في كل رسائله  ,بولس يسأل الناس ان يصلوا الجله أيضا ان يصلوا الجلھم  .وھكذا
يكون جسد المسيح  :حاملين أثقال بعضھم البعض  ,مكملين ناموس المسيح  ,مصلين
لبعضھم البعض .
26
25
اإل ْخ َو ِة َج ِميعًا بِقُ ْبلَ ٍة ُمقَ ﱠد َس ٍة(26-25 :5)".
اإل ْخ َوةُ َ
ص ﱡلوا ألَجْ لِنَاَ .سلﱢ ُموا َعلَى ِ
" أَ ﱡيھَا ِ

االن  ,ذھبنا الى اليونان في كنيسة أثينا  ,جاء االخوة و تقدموا وقبلونا على الخد من
الجھتين  .مازال ذلك الفعل موجودا في اليونان  .في روما  ,نفس الشيء موجود  ,االخوة
كلھم اتوا  ,و قبلونا على الخ من الجھتين  ,و تدري  ,انھا تجربة رائعة  .انه شيء نوعا ما
مختلف عن ثقافتنا ھنا  ,لكنھا تحية شائعة في تلك المنطقة .
27
َ
َ
ين")(27 :5
ﱢيس َ
اإل ْخ َو ِة ْالقِد ِ
" أُنَ ِ
يع ِ
اش ُد ُك ْم بِالرﱠبﱢ أ ْن تُ ْق َرأ ھ ِذ ِه الرﱢ َسالَةُ َعلَى َج ِم ِ

لذا فنحن نوعا ما اطعنا الوصية ھنا بقراءة ھذه الرسالة لكم جميعا ايھا االخوة القديسين .
28
ين(28 :5)".
يح َم َع ُك ْم .آ ِم َ
" .نِ ْع َمةُ َربﱢنَا يَسُو َع ْال َم ِس ِ
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لذا  ,االسبوع القادم في تسالونيكي الثانية ,وسنقرأ الرسالة الثانية الى تسالونيكي كلھا
االسبوع القادم  .فقط ثالثة اصحاحات  ,وكلھا قصيرة  .أذا تسالونيكي الثانية في االسبوع
القادم في تقدمنا خالل الكتاب المقدس .
" لذا كونوا عاملين بالكلمة ال سامعين فقط" فليساعدنا الرب ان نضع االمور التي تعلمناھا
في كلمته في موضع التنفيذ .ان نتبع نصائح بولس  ,حتى نحيا في قداسة  ,وحياة بر امام
ﷲ و االنسان  .محبين بعضنا لبعض اكثر واكثر و نحن ننتظر ذلك اليوم العظيم لمجيء
الرب  ,ونتغير بروحه الى صورته العظيمة  ,حسب قدرته العجيبة  ,التي بھا يستطيع ان
يخضع كل االمور لنفسه  .فلتحفظكم نعمة ربنا يسوع المسيح و محبة ﷲ و سالم روحه
القدوس في المسيح  .بأسم يسوع آمين .
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