مدخل إلى رسالة تسالونكي الثّانية
ب ال َحواري بولس هذه الرسالةَ تقريبا سنة  51أو  52للميالد ،أي بعد
َكتَ َ
ؤمني تسالونكي
فتر ٍة قصيرة من كتابته لرسالته األولى ال ُمو َّجه ِة إلى ُم ِ
(انظر مدخل رسالة تسالونكي األولى).
يبدو ّ
أن األمور في ذلك الوقت كانت ُملت ِبسةً لدى المؤمنين في مدينة
متوجا من
تسالونكي حول مسألة تجلّي سيّدنا عيسى (سالمه علينا)َ ،م ِلكا َّ
سماء .وكان بعض المؤمنين يظنّون ّ
أن تجلّيه (سالمه علينا) بات وشيكا،
ال ّ
ب يدعوهم لمواصلة عملهم لكسب رزقهم .وكان بعضهم
لذلك فما من سب ٍ
ق ِلقًا العتقادهم ّ
أن السيّد المسيح قد تجلّى فِعالً ،وأنّهم أخطؤوا موعد ذلك
الرغم من ّ
أن ُمؤمني مدينة تسالونكي كانوا نموذجا في
الح َدث العظيم .فعلى ّ
اإليمان والمحبّة ،إالّ ّ
أن عددا كبيرا منهم كان عرضة للتّعاليم الخاطئة على
ما يبدو.
بعض الحقائق التي علّمهم إيّاها
راجع معهم
لذلك ارتأى الحواري بولس أن يُ ِ
َ
الرسالة ّ
أن تجلّي سيّدنا عيسى المسيح
عندما كان معهم .ويذ ّكرهم في هذه ّ
سلطان
(سالمه علينا) س َيسبَقه
شرير وسيحاول ادّعاء امتالك ال ّ
ظهور إنسان ّ
ُ
الذي هو ْ
ظهور هذا
ملك هلل وحده ،وسيطلب من الناس أن يعبدوه .وس َيقتَرن
ُ
التعرف عليه
الشرير بعالمات تد ّل على هويّته حت ّى يتم ّكن المؤمنون من
ّ
ّ
فال ينقادون وراءه.
لكن ،وبما ّ
أن هذا الد ّجا َل الشرير لم يظهر بعدُ ،فعلى المؤمنين أن يتأ ّكدوا
سدًى .وبما ّ
أن سيّدنا المسيح لم يتج ّل بعدّ ،
ّ
أن
وأن أملهم في تجلّيه لم يذهب ُ
موعد تجلّيه (سالمه علينا) ليس وشيكا ،فعلى المؤمنين أن يَستَأنفوا أعمالهم
التي كانوا يزاولونها لكسب عيشهم حتّى ال يكونوا عالة على غيرهم.
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واري بولُس الثّانية
رسالة ال َح
ّ
إلى أحباب هللا في تَسالو ْنكي
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بسم هللا تبارك وتعالى

واري بولُس الثّانية
رسالة ال َح
ّ
إلى أحباب هللا في تَسالو ْنكي
1
األول
الفصل ّ
تحيّة
1
ب هللاِ فننني َمديِنننن ِة
ِمنننن بنننولُس و ِسن ْننلواني وتيموتننناوي إلنننى َجماعننن ِة أحبنننا ِ
2
سننال ُم
سن ِيّدِنا عيسننى ال َمسننيحِ .ال َّ
تَسننالو ْنكي ،ال ُمعتَ ِ
صننمينَ ِبنناهللِ أ ِبينننا الن ّنر ِ
حيم و ِب َ
س ِيّدِنا عيسى ال َمسيحِ.
ص َمدِِ ،
والرحمةُ ِمن هللاِ أبينا األ َح ِد ال َّ
علي ُكم َّ
ومن َ
شكر ودعاء
اإليمانّ ،
ينف ال
واج ِبنا أن نَح َم َد
 3إخوتي في
إن ِمن ِ
هللا دائ ًما ِمن أج ِل ُكنمَ .ك َ
ِ
َ
واحن ٍد ِمنن ُكم لَخَنرينَ تَزيندُ 4 ،فنأنتُم َمصن َد ُر
وإيمانُ ُكم يَنمو ويَنمو ،و َم َحبّةُ ُك ِّل ِ
وإصنرار
نبر
ين َجماعنا ِ
ٍ
ص ٍ
ت المنؤمنينَ ُك ِلّهناِ ،لمنا أظ َهرتُمنوهُ ِمنن َ
فَ ِ
خرنا ِمن بَ ِ
غم ما تُعانونَهُ ِمن ُ
ِضطهادٍ.
ظ ٍلم وا ِ
على اإل ِ
يمان باهللِ َر َ
5
بر ُكم ال َعظيم يُؤ ِ ّك ُد لنا ّ
اس ب َعد ِل ِه ،وسيُجازي ُكم
أن
هللا سيُ
نصف َجمي َع النّ ِ
ص ُ
ُ
و َ
َ
( )١
الربّانيّ ن ِة الّتنني ِمننن أج ِلهننا تَتَ َح َّملننونَ ال ُمعاننناةَ.
ص نةً بنَصنني ٍ
خا ّ
ب فنني َمملَكتِ ن ِه َّ
١

( ) ناقش الكتّاب اليهو ُد في تلك الفترة ّ
ساعة وقيامةَ األتقياء انطالقًا م ّما جاء في
قيام ال ّ
الزمنية َ
كرهم بثواب هللا لعباده الذين تح ّملوا
ُ
ص ُحف األنبياء ّ
األولين ،وهذا االهتمام كان مقترنًا في فِ ِ
اآلالم والمعاناةّ ،
ظهور المملكة الربّانية مباشرةً .كما
المخاض الذي يسبق
وإن معاناتهم َلتُشبِه
َ
َ
3

( 7 )٢
 6و ِبما ّ
ق ُك َّل الّذينَ يُضنا ِيقونَ ُكم.
هللا عا ِد ٌل سيُجازي ِب ِ
ضي ٍ
وسنيُفَ ِ ّر ُُ هللاُ
أن َ
ماء َم َع َمالئكتِن ِه
س ِيّدِنا عيسى ِمن ال َّ
عن ُكم وعنّا أي ً
س ِ
ضا ،وسيَتِ ُّم ذ ِل َك ِعن َد تَ َجلّي َ
ٌ ( 8 )٣
األقوياء تَحو ُ
عرفنةَ هللاِ،
نار ُمتَ َو ِ ّهجة،
ِ
ط ُهم ٌ
ليُعاقِ َ
نب ُكن َّل الّنذينَ يَرفُضنونَ َم ِ
9
َّ
ُ
والطر ُد َبعيندًا
ي،
صونَ ال ِبشارةَ ِب َموالنا عيسى .و ِعقابُ ُهم ال ُخ
و َيع ُ
سران األ َبد ُّ
قوتِ ن ِه 10 .وس ن َي ُ
نوم
س ن ِيّدِنا (سننال ُمهُ علينننا) وعننن هَيب ن ِة ّ
عننن َحضننرةِ َ
كون هننذا َين َ
صنا ِلحونَ قَن ْد َرهُ ،ويُ َه ِلّلنونَ إعجابًنا بِن ِه.
يَتَ َجلَّى (سال ُمهُ علينا) ،فيَرفَن ُع أتبا ُ
عنهُ ال ّ
ننك
ننين أولئن َ
وبِمنننا أنّ ُكنننم قَبِلنننتُم َدعوتَننننا وس َمننننتُم بِ ِرسنننال ِة هللاِ فسنننتَكونونَ ِمنننن بَن ِ
صا ِلحينَ .
ال ّ
َحن نَندعو ِمنن أج ِل ُكنم دائِ ًمنا َكني تَكوننوا أهنالً ِل َع َ
ِ 11لهذا فنن ُ
ظمن ِة هن ِذ ِه الندَّعوةِ
كملنوا منا ن ََويتُمنوهُ ِمنن صنا ِلحِ األعمننا ِل
قوتِن ِه تَعنالى ِل َكني ت ُ ِ
َّ
الربّانيّن ِة ،ويُعيننَ ُكم ِب ّ
12
ّ
ُ
سن ِيّدِنا عيسنى ويُرفَن ُع
سنةٌ ،يُرفَن ُع
النّابِع ِة ِمن إيمانِ ُكم.
شنأن َ
وألن ِسيرتَ ُكم َح َ
س ِيّدِنا عيسى ال َمسيحِ.
شأنُ ُكم إلى جان ِب ِه أي ً
ضا ،وهذا ُكلُّهُ فَض ٌل ِمن هللاِ ِ
ومن َ

2
الفصل الثّاني
ظهور ال ّد ّجال
عنض التَّفاصني ِل الّتني تَتَعَلَّ ُ
نق
 1واآلنَ يا إخوتَنا في هللاِ ،نُري ُد أن نُ َو ِ ّ
ض َح ل ُكم بَ َ
( )٤
ينف سننَتَ َهيَّأ ُ فني َح ْشن ٍد لنَحتَ ِفن َل بتَ َجلّين ِه.
ِبتَ َجلّي َ
س ِيّدِنا عيسى ال َمسيحِ َم ِل ًكا و َك َ
بعض الفالسفة عن اآلالم التي تَكشف مكانة صاحبها ومنزلتَه عند ربّه.
تحدّث
ُ
()٢
تعرض المؤمنون في تَسالونكي إلى االضطهاد على ما يبدو ،من قِ َبل جيرانهم من غير
ّ
اليهود ،بسبب إصغائهم لتعاليم بولس وتَ َح ّو ِلهم إلى أتباع للسيّد المسيح.
()٣
ْ
ار في التوراة وفي غيرها من كتب األنبياء غالبا بتجلّيات هللا ،وبالمكان الذي
ارتبطت النّ ُ
األشرار .ويؤ ِ ّكد بولس ّ
صالحين سيَنالون النّجاة من سالمهم ،وهو ما
فيه سيُعاقَب
أن عباد هللا ال ّ
ُ
أ ّكدته الكتابات اليهوديّة في ذلك ّ
ُنصف هللا عباده
يوم الحساب عندما ي ِ
الزمن .وهو ما سيت ّم َ
ويُجازي األشرار منهم.
٤
( ) يشير بولس هنا إلى ما كتبه في رسالته األولى إلى المؤمنين في تَسالونكي 13 :4 ،حتّى
.1 :5
4

فنَر ُجو ُكم  2أالّ تَض َ
نالم
عمنونَ
َ
أولئنك الّنذينَ َيز ُ
ط ِربوا أ َبدًا وال تَنزَ ِعجنوا ِمنن َك ِ
ّ
لنم ِبن ِه،
س ِيّدِنا (سال ُمهُ عليننا) قند َولّنى وأنّ ُكنم لنم تَكوننوا علنى ِع ٍ
أن زَ َمنَ تَ َجلّي َ
سنبونَها إليننا
و ُهم يَ َّدعونَ فني ذ ِل َ
س ِنمعوها أو ِرسنالةً يَن ُ
نك نُ َّ
بنوة ً ُمزَ يَّفنةً أو َك ِلمنةً َ
( 3 )١
ع ُهم فني ُكن ِّل األحنوا ِلّ .
ن ُ
نوم تَ َجلّين ِه لنن
َحن ال َحنواريّينَ .
ْ
فاحن َذروا ِخندا َ
إن ( َيَ4 )٢
وسنيُعادي
عظيمةٍ ،و َيظ َه ُر ال َّد ّجا ُل و َمآلُهُ ال َهنالكُ ،
قيام فِتن ٍة َ
َيكونَ إالّ َبع َد ِ
كنان
صن ٍَم و ُك َّل َمعبو ٍد وسيَدَّعي أنّهُ ُمتَعا ٍل عليها ،بل سيَج ِل ُ
ُك َّل َ
س في أقن َد ِس َم ٍ
سهُ )٣(.تَعالى عن ذ ِل َك هللاُ العَظي ُم!
في َح َر ِم بَي ِ
فرا أنّهُ هللاُ نَف ُ
ت هللاِ وسيُنادي ُك ً
6
 5فهننل تَننذ ُكرونَ أنّنني أخ َبننرت ُ ُكم بهننذا حننينَ ُكنننتُ َبي ننَ ُكم وإنّ ُكننم لتَعلَمننونَ مننا
َيحننو ُل دونَ ُ
الحاضن ِنر ،فلننن َيظ َهن َنر إالّ فنني الن َّنز َم ِن
ت
الوق ن ِ
ِ
ظ هن ِ
نور ال ن َّد ّجا ِل فنني َ
ال ُم َح َّددَِ 7 .ر
اس ِخفيةً ،فإنّنهُ سنيَظ ُّل ُمتَ َخفّيًنا إلنى حنينَ
شار الفَسا ِد بَينَ النّ ِ
غم انتِ ِ
َ
ّ
سن ِيّ َدنا
أمامن ِه 8 )٤(،فيَظ َه ُنر الن َّد ّجا ُل ال ُمف ِسن ُد حينئنذٍ،
إزاح ِة َمنن يُقَ ِيّن ُدهُ ِمنن ِ
ولكنن َ
(سال ُمهُ علينا) س َيقضي علي ِه بنَفخ ٍة ِمن فَ ِم ِه ،وسيُبي ُدهُ ِب َهيب ِة تَ َجلّي ِه.
 9و ِعننن َدما َيننأتي النن َّد ّجا ُل سنن َيقو ُم بأعمننا ِل ال َّ
ش
ومنهننا أنننوا ُ
ننيطان ِ
ع الخ ِ
َننوار ِ
ِ
()١
ْ
بعض الد ّجالين إلى حيرة بعض مؤمني تَسالونكي بشأن تفاصيل
دفعت التّعالي ُم التي َنشَرها
ُ
تجلّي السيّد المسيح م ِل ًكا في المستقبل .ولم يؤمن الوثنيون في تسالونكي ببعث األموات في
بعض المؤمنين هناك يُسيئون ف ْه َم تعليم بولس .وفي ك ّل األحوال ،فقد
المستقبل ،وهو ما جعل
َ
ّ
بعض المؤمنين في اعتقادهم ّ
أن سيّدنا عيسى قد تجلى في األرض فعالً ،وأنّهم كانوا في
أخطأ
ُ
غفلة عن هذا الحدث .ويُذ ّكرهم بولُس هناّ ،
أن حدوث بعض األمور المميّزة سيَسبَق تجلّي
سيّدنا عيسى ،وهذا سيجعل قدو َمه واضحا للجميع.
المتمرد في سفر النبي دانيال ،39-36 :11 ،وفي رسالة
الشرير
(َ )٢و َر َد ذِكر هذا الد ّجال
ّ
ّ
يو َحنَّا األُولى.18 :2 ،
()٣
َ
أمر ُمشا ِبهٌ ِلما يتحدّث عنه بولس هنا قبل حوالي قرنين ،أي في سنة  168قبل
حدث ٌ
ضعَه للعبادة في
الميالد ،وذلك عندما بدأ الملك أنطيوخوس إبيفانوس بِ ُ
وو َ
صنع تمثال لنفسه َ
سرين يعتقدون ّ
بيت هللا في القدسّ .
أن بولُس يشير هنا إلى بيت هللا بشكل
لكن بعض المف ّ
فإن بولس يقول ِبوضوحّ ،
مجازي ،وفي تلك الحالة ّ
إن الد ّجال سيحاول انتحا َل سلطة هللا
وسيدعو النّاس إلى عبادته ،وهي ال تجوز إالّ هلل وحده.
( )٤تَعد ْ
بعض الباحثين في
ّدت اآلرا ُء حول هويّة َمن يحول دون ظهور الد ّجال ،إذ ذهب
ُ
تفسيرهم ّ
النظام االمبراطوري هي التي تَمنع إبادة َ أتباع السيّد
الرومانية التي تحمي
أن ال ّ
سلطة ّ
َ
المسيح .وذهب بعض الباحثين إلى القول ّ
أن المشار إليه هنا هو روح هللا أو ربّما يكون مال ًكا
مثل ميخائيل أو المالك المسؤول عن حراسة سجن الشياطين أسفل األرض( .انظر رسالة
يهوذا .) 6 :1
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ب 10 ،وسنننيأتي ِبقَوافِننن ِل
ت ال ُمزَ يَّفننن ِة وسينننا ِ
عجنننزا ِ
ت ال ِكنننذ ِ
الخادِعننن ِة ُك ِلّهنننا ،وال ُم ِ
ال ُّ
رور ،فيَخن َد ُ
نالك ،ألنّ ُهنم يَرفُضنونَ
ب ال َه ِ
ناس الّنذينَ يَسنيرونَ علنى َدر ِ
ش ِ
ع النّ َ
11
ب ال َح ّ
بنين،
ُح َّ
ق الّذي يَمنَ ُح النَّجناةَ .ولهنذا ال َّ
سنبَ ِ
غنرقُ ُهم هللاُ فني َ
ضنال ٍل ُم ٍ
ب يُ ِ
ِ
(12 )٥
صن ّدِقوا
نب ُك ِلّهننا.
صن ّدِقوا هن ِذ ِه األكاذين َ
وإنّ ُهننم سنيُعاقَبونَ ألنّ ُهننم لننم يُ َ
َحتّننى يُ َ
ال َح َّق بل كانوا َيستَمتِعونَ بال َّ
ش ِ ّر.
الثّبات
 13أ ّما ن ُ
هللا دائ ًمنا ِمنن أج ِل ُكنم ،ينا َمنن يُ ِحنبُّ ُهم
َحن ينا إخوانَننا ،فَ َعليننا أن نَح َمن َد َ
نار ُكم ِلتَكونننوا ِمننن ّأو ِل النّنناجينَ  ،فأص نبَحتُم
َموالنننا (سننال ُمهُ علينننا) ،فق ن ِد اختن َ
َّس وتَعننالى ِمننن ِعبننا ِد هللاِ ال َمنننذورينَ ألنّ ُكننم س َمن نتُم بِ ِرسننال ِة
بفَض ن ِل ُر ِ
وح ن ِه تَقَ ند َ
نننق 14 .وقنننند َدعننننا ُكم هللاُ إلننننى النَّجننننا ِة ِعننننن َدما َبلَّغنننننا ُكم البُشننننرى ،واآلنَ
ال َحن ّ ِ
سننن ِيّدِنا عيسنننى ال َمسنننيحِ.
صنننلوا علنننى نَصننني ٍ
ِباسنننتِطاعتِ ُكم أن تَح ُ
ب ِمنننن َمجننن ِد َ
علَّمننا ُكم إيّاهنا،
 15فاثبُتوا أيُّها اإلخوة ُ في
اإليمان ،وتَ َم َّ
عاليم الّتي َ
سكوا ِب ُك ِّل الت َّ ِ
ِ
س ِمعتُموهُ أو ما قَرأتُموهُ في َرسائِ ِلنا.
سوا ٌء ما َ
َ
16
حيم الّننذي أ َحبَّنننا وأن َعن َنم علينننا
أسننأ ُل َ
س ن ِيّ َدنا عيسننى ال َمسنني َحَ 17 ،
وهللا أبانننا الن َّنر َ
شن َّد ْ
نيم ،أن يُقَن ّنوي أفئِنندتَ ُكم و َي ُ
أز َر ُكننم فنني ُكن ِّل
عظن ٍ
نين َ
براحن ٍة ال تَنقَ ِطن ُع ،وب َيقن ِ
س ٍن.
َ
ع َم ٍل صا ِلحٍ وقَو ٍل َح َ

3
الفصل الثّالث
الدّعاء
اإليمان ،نَسألُ ُكم الدُّعا َء ِمن أج ِلناَ ،حتّى تَنتَ ِش َنر ِرسنالةُ
 1واآلنَ يا إخوتي في
ِ
ننرام والتَّبجي ن َلَ ،كمننا بَ َّجلتُموهننا حننينَ
ناس فتَلقَننى ِ
س ن ِيّدِنا ِب ُ
سننرع ٍة بَننينَ النّن ِ
َ
االحتِ َ
2
األشنرار.
ض ّرعوا إلنى هللاِ َحتّنى يُنن ِع َم عليننا النَّجناةَ ِمنن الضّنالّينَ
بَلَغَتْ ُكم .وتَ َ
ِ
( )٥يقول النّبي أَشعيا في كتاباتهّ ،
اس بالعمى ،وهم الذين اختاروه ألنفسهم
إن هللا سيُعا ِقب النّ َ
من قَب ُل (انظر أشعيا .)10-9 :29 ،ونالحظ ّ
سها بع َد عدّة سنوات في
أن بولس أعاد الفكرة َ نف َ
رسالته إلى المؤمنين في روما (.)32-18 :1
6

3
ّ
أمنين ،س َي ُ
ٌ
أزر ُكنم
بوعنو ِد ِه
اس ِبمؤمنينَ .
يس ُك ُّل النّ ِ
ولكن َ
س ِيّ َدنا عيسى ُ
شن ُّد َ
فلَ َ
4
يطان اللَّ
وسيَحمي ُكم ِمن ال َّ
س ِيّدُنا (سال ُمهُ علينا) ثِقةً َكبيرة ً
ش
عين .ولقد َمنَ َحني َ
ِ
ِ
5
سن ِيّدُنا ال َمسني ُح
بأنّ ُكم تَع َملونَ اآلنَ بِوصايانا وستُوا ِ
صنلونَ العَ َمن َل بهناْ ،فليَ ْهن ِد َ
صمو ِد النّابعِ ِمنهُ (سال ُمهُ علينا).
قُلو َب ُكم إلى َمزي ٍد ِمن َم َحبّ ِة هللاِ وإلى ال ُّ
الوحدة
سن ِيّدِنا عيسنى ال َمسنيحِ :اِجتَ ِنبنوا ُكن َّل
 6أيُّها اإلخوةُ ،إلي ُكم هذا
األمر ِمنّا ِب ِ
اسنم َ
َ
7
عرفنونَ أنّننا
َكسو ٍل ِمن المؤمنينَ ال َيع َم ُل ِبالت َّ ِ
عاليم الّتي َو َ
صلَتْ ُكم ِمنّا .فنأنتُم تَ ِ
ندوة ٌ ل ُكننم فنني ال َحينناةِ ،فاقتَنندوا ِبنننا .فَ َكمننا َرأي نتُم حننينَ ُكنّننا بَي ننَ ُكم ،لننم نَ ُكن ْ
نن ِمننن
قُن
َ
8
َّ
نام ِمننن ُكم دونَ ُمقابِن ٍل ،بَننل ُكنّننا نَجتَ ِهن ُد فنني
ن
ع
الط
ل
ن
ب
َق
ن
أن
نا
ن
دن
أر
نا
ن
فم
ال َكسننالى.
َ
َ
َ
َ
ننارا َحتّنننى ال نَكنننونَ ِعبئًنننا ثَقنننيالً علنننى أ َحننندٍَ 9 .مننن َع أنّننننا نَحن ُ
ننن
ع َم ِلننننا لَنننيالً نَهن ً
َ
سنةًَ ،حتّى
ال َحواريّونَ نَم ِلكُ َح َّق َد ِ
أردنا أن نَكونَ ل ُكم أُسوة ً َح َ
عم ُكم لنا ،ول ِكن َ
10
الوصيّةََ :من ال يَع َم ْل ال يأ ُك ْل.
تَف َع11لوا ِمثْلَنا .ول ّما ُكنّا بَينَ ُكم أَقَمنا في ُكم ه ِذ ِه َ
ت األنبا ُء ّ
ض ُكم َكسالى ال يَع َملنونَ  ،ويَتَن َد َّخلونَ فني ُ
نؤون
ولقد جا َء ِ
أن بَع َ
ش ِ
َير ِهم 12 )٦(.ون ُ
سن ِيّدِنا عيسنى
س
َحنن ننأ ُم ُر
ِ
هنؤالء ال َكسنالى ونُوصني ِهم ِب ُ
نلطان َ
غ ِ
ِ
ال َمسيحِ أن َيع َملوا ِب ُهدوءٍ وأن َيك ِسبوا ِرزقَ ُهم ِب َك ِ ّد َيمينِ ِهم.
14
13
ّ
ُ
ُ
ُ
َ
َير .وإن كانَ أ َح ُد ُكم
خ
ال
ل
ع
ف
ن
م
وا
ل
م
ت
فال
،
ة
اإلخو
ُّها
ي
أ
م
ك
ن
م
ة
ي
ق
ب
ال
ا
م
أ
ّ
ِ
ِ
ِ
َ
ّ
ِ
ِ
َ
تنوب عنن
ِ
ال يَتَّبِ ُع ما نَقولُهُ في ه ِذ ِه ِ ّ
الرسال ِة ،فتَ َج ِنّبوهُ
وقاطعوهُ َحتّنى يَخ َجن َل ويَ َ
( )٧
15
دوا ل ُكمَ ،بل أر ِشدوهُ َكأخٍ ل ُكم.
ص ُّرفا ِت ِه .وال تَعتَ ِبروهُ َ
ع ًّ
تَ َ

بعض المؤمنين في مدينة تسالونكي أنّهم ال يحتاجون إلى العملّ ،
ألن سيّدنا
( )٦ربّما اعتقد
ُ
المتجولين،
ضهم أسلوب حياة الفالسفة
عيسى سيتجلّى في األرض مل ًكا قريبا .وربّما اتّبع بع ُ
ّ
صة خالفا للفالسفة الكلبيّين،
مثل بولُس ورفاقه ،رغم اجتهادهم في العمل لتأمين حاجاتهم الخا ّ
كبير ،أولئك الذين
وربّما اتّبع
ُ
بعض المؤمنين في تسالونكي طريقةَ عيش الكلبيّين إلى ح ّد ٍ
التسول وشجب اآلخرين والتد ّخ َل في شؤونهم بدالً من العمل.
اختاروا
ّ
()٧
ُفرض االنضبا ُ
ط ضمن جماعة المؤمنين بقسوة وكأنّه عقوبة ،بل يجب اتّباع
ال يجب أن ي َ
ب ليّن لتصحيح السلوك واستعادة العالقات السليمة .وتوجد بعض الفقرات األخرى التي
أسلو ٍ
ع االنضباط ضمن جماعة المؤمنين .انظر :متّى20-15 :18 ،؛ ورسالة
تعالج موضو َ
وكورنتوس الثانية ،الفصول .11-5
كورنتوس األولى،13-1 :5 ،
ِ
ِ
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تحيّات ختام ّية
16
نروف دائ ًمنا! ْ
سنال َمهُ َمهمنا كانَنت ُّ
ولن َي ُكن
الظ
هللا ال َّ
ُ
نالم أن َيمننَ َح ُكم َ
أسأ ُل َ
س َ
َموالنا َم َع ُكم َجميعًا.
17
ب إلي ُكم ِبخ ِ ّ
سنال ُم علني ُكم ِمنّني أننا بنولُس.
َط يَدي ه ِذ ِه التَّحيةَ :ال َّ
وها أنا أكت ُ ُ
رهان ِمنّي على ّ
ٌ
يب فيها 18 )٨(.ليَ ُك ْن
وهذا بُ
أن ه ِذ ِه ِ ّ
الرسالةَ هي ِرسالَتي ،ال َر َ
س ِيّدِنا عيسى ال َمسيحِ َم َع ُكم َجميعًا.
فَض ُل َ

( )٨تشير هذه الكلماتُ إلى ّ
أن بولُس كان يُملي هذه الرسالةَ على ناسخ ،وبعد ذلك يضيف
بنفسه بعض الكلمات كي يتأ ّكد المؤمنون في تسالونكي من ص ّحة رسالته وحقيقتها.
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