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األحد اخلامس عشر من زمن العنصرة: املرأة الكنعانيّة عنوان األحد

١صفحة

(١ تس ١: ١-١٠)
َّبِّ  الُونِيكيِّنيَ الَّتِي في اهللاِ اآلبِ والر ةِ التَّسَ يسَ وتَاوُسَ إِلى كنِ لْوانُسَ وطِيمُ نْ بُولُسَ وسِ ١ مِ

الم! ةُ لَكُم والسَّ مَ سيح: النِّعْ وعَ الـمَ يَسُ
طاع. ْقِ يْرِ إن لَواتِنَا بِغَ ا، ونَذْكُرُكُم في صَ يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ ا مِ كُرُ اهللاَ دائِمً ٢ نَشْ

ا في  ائِكُم، كَمَ بَّتِكُم، وثَبَاتَ رَجَ حَ بَ مَ َانِكُم، وتَعَ لَ إِميْ مَ َبِينَا عَ نَا وأ رةِ إِلـهِ ضْ ٣ ونتَذَكَّرُ في حَ
يح. سِ وعَ الـمَ ِّنَا يَسُ َب ر

تَارَكُم؛ بَّاءُ اهللا، أَنَّ اهللاَ إخْ وَة، أَحِ ا اإلِخْ لَم، أَيُّهَ ٤ ونَعْ
ني،  ءِ اليَقِ ِلْ دُسِ وَمبِ وَّةِ وبِالرُّوحِ القُ ا بِالقُ ب، بَلْ أَيضً سْ ْ إِلَيْكُم بِالكَالمِ وحَ ر ِيلَنَا لَمْ يَصِ َنَّ إِجنْ ٥ أل

لِكُم. ن أَجْ ونَ كَيْفَ كُنَّا بَيْنَكُم مِ لَمُ وأَنتُم تَعْ
الرُّوحِ  رَحِ  بِفَ اتٍ كَثِيرة،  يقَ طِ ضِ وَسَ ة، في  الكَلِمَ قَبِلْتُمُ  إِذ   ، َّبّ وبِالر بِنَا  تَدُونَ  تَقْ رْمتُ  دْ صِ قَ فَ  ٦

دُس، القُ
ائِيَة؛ دُونِيَةَ وأَخَ قْ ننيَ في مَ ؤْمِ يعِ الـمُ َمِ ً جلِ ثَاال رْمتُ مِ تَّى صِ ٧ حَ

ر  كَانٍ إنتَشَ ب، بَلْ في كُلِّ مَ سْ ائِيَةَ وحَ دُونِيَةَ وأَخَ قْ ، ال في مَ َّبّ ةُ الر تْ كَلِمَ نْكُم ذَاعَ ا مِ َّهَ َن ٨ أل
يْئًا. ولَ في ذلِكَ شَ ةٌ إِلى أَنْ نَقُ اجَ دْ بِنَا حَ َانُكُم بِاهللا، حتَّى لَمْ يَعُ إِميْ

َوْثَانِ إِلى اهللا،  نِ األ تُم عَ عْ ولُنَا إِلَيْكُم، وكَيْفَ رَجَ نَّا كَيْفَ كَانَ دُخُ بِرُونَ عَ م يُخْ هُ سُ ْفُ م أَن ٩ فَهُ
قّ، يَّ الـحَ بُدُوا اهللاَ الـحَ لِكَي تَعْ

بِ  ضَ نَ الغَ ينَا مِ نَجِّ وع، مُ وَات، يَسُ َمْ نْ بَنيِ األ هُ مِ ْنَهُ، الَّذي أَقَامَ اواتِ إب مَ نَ السَّ رُوا مِ ١٠ وتَنْتَظِ
اآلتي.

مقدّمة
ل مبقطعٍ (١ تس ١: ١-١٠) يُشيدُ فيه الرسول  في األحد اخلامس عشر من زمن العنصرة، نتأمَّ
فأصبحوا  واحملبَّة؛  والرجاء،  اإلميان،  اإللهيَّة:  الفضائل  على  تسالونيكي  أهل  بثبات  بولس 
ةً باإلميان. هذا اإلميان عينه، نراه في تلك املرأة  مضرب مثلٍ بني شعوب املنطقة آنذاك، وخاصَّ
فِرَت  فغُ بشعرها،  رجليه  ومسحت  يسوع  من  اقتربت  الَّتي   ،(٣٦-٥٠  :٧ (لو  الكنعانيَّة 

َّها آمنت كثيرًا (راجع لو ٧: ٥٠). َّها أحبَّت كثيرًا" (لو ٧: ٤٧)، وألن خطاياها الكثيرة، "ألن

يقوموا باخلدمة املتواصلة، أي أن يكرّسوا أنفسهم هللا بالكامل.

بِ  ضَ نَ الغَ ينَا مِ نَجِّ وع، مُ وَات، يَسُ َمْ نْ بَنيِ األ هُ مِ ْنَهُ، الَّذي أَقَامَ اواتِ إب مَ نَ السَّ رُوا مِ ١٠ وتَنْتَظِ
اآلتي.

َّبّ يسوع. ففعل "تنتظروا" املستعمل  من "يعبد اهللا" (١ تس ١: ٩) "ينتظر" (anaménô) عودة الر
ليعني  املستمرّ،  احلاضر  صيغة  في   (anaménein) اليونانيَّة  اللغة  في  يأتي  اآلية،  هذه  في 
"االستمرار في االنتظار"، أي االنتظار املتواصل للمجيء الثَّاني. لذلك، يختبر املسيحيّون في 
وق املتواصل جمليء ابن اهللا، وهو "يسوع" احليّ، الَّذي "أقامه اهللا من بني األموات"،  تسالونيكي الشَّ

باملقارنة مع "األصنام امليتة"؛ وهو الَّذي يُنقذهم من "الغضب اآلتي".
ا يبنيّ شعور اهللا القويّ ضدّ الشرّ، الَّذي يتطلَّب تصفية حساب.  ا، إمنَّ غضب اهللا ال يكون انتقامً
فكما أنَّ حبّه عميقٌ، كذلك غضبه يكون أشدّ. ال يريد اهللا العذاب للناس، بل أن يتجنَّبوا الشرّ 

ذوا من العقاب.  ويُنقَ

خالصة روحيّة
ه الرسول بولس، في رسالة هذا األحد (١ تس ١: ١-١٠)، باسمه، وباسم من تَعبَا معه  يتوجَّ
في رسالته: سلوانس، وطيموتاوس. هذه عالمةٌ على تواضعه، إذ يقوم بإجالل مساعدَيه 
هما وراء الكواليس؛ فهم شركاؤه في الرسالة وفي  عبر إظهار عملهما إلى العلن، ولم يُبقِ

نِي ثمارها. جَ
أشار القدّيس بولس إلى اهتمام أهل تسالونيكي بالفضائل اإللهيَّة، الَّذي لم يكن ليتمَّ إالَّ 
في  والسالكني  عليه،  املتَّكلني  جلميع  مواهبه  ويعطي  يُنير  الَّذي  القدس،  الروح  ديِ  بِهَ
يها.  تلقّ سن  وحُ البشارة  إتقان  أمرَين:  على  دليلٌ  هو  اإللهيَّة  الفضائل  عيش  إنَّ  طريقه. 
ديِ  فاملرسلون املشار إليهم في مطلع الرسالة (بولس، وسلوانس، وطيموتاوس)، عملوا بهَ
وكانوا  وجاهدوا،  عملوا  واالضطهاد.  والصعوبات،  الضيق،  وسط  َّوا،  وبشر القدس،  الروح 
املعلّمني الشهود الَّذين رأتهم كنيسة تسالونيكي، فتغيَّرت، وأصبحت مدينةً مثاليَّة في 

عيش اإلميان، والرجاء، واحملبَّة.
ا، املرأة الكنعانيَّة اخلاطئة، لم تكن لتجرؤ على ما قامت به، لوال إدراكها وثقتها،  هكذا أيضً
َّبّ يسوع. لهذا، جاءت إليه كخاطئة تائبة،  أي إميانها بنعمة اهللا، وحنانه، وحبِّه، من خالل الر
الكثيرة  "خطاياها  لغيرها:  ا  منوذجً فأصبحت   ، شكرٍ كعربون  باحلبّ  وبادلته  منه  ودنت 

" (لو ٧: ٤٧). ا الَّذي يُغفر له قليالً فيحبُّ قليالً َّها أحبَّت كثيرًا. أمَّ مغفورةٌ لها، ألن

تَني رومانيَّتَني. كانت "آخائية" مكوَّنة من  َّام بولس مقاطعَ كانت "مقدونية وآخائية" في أي
َا يُعرَف اليوم باليونان، مبا فيها قورنتس وأثينا. وكانت "مقدونية" تكوّن اجلزء  اجلزء اجلنوبيّ ملِ

الشماليّ من اليونان، مبا فيها بيرية، وفيليبّي، وتسالونيكي. 
اجملاوِرَة).  (املقاطعات  وآخائية"  مقدونية  في  املؤمنني  جلميع  "مثاالً  تسالونيكي  أهل  صار 
َّت  "، مأخوذة من الكلمة اليونانيَّة túpos، الَّتي قد تعني "ختم" أو "دمغة" مت وكلمة "مثاالً
َّبّ هو الدرجة الَّتي  َّة (ورد هذا املعنى في يو ٢٠: ٢٥). فإنَّ مدى اقتداء االنسان بالر بضربةٍ قوي

" لتشجيع اآلخرين.  يكون فيها "مثاالً
 

ر  كَانٍ إنتَشَ ب، بَلْ في كُلِّ مَ سْ ائِيَةَ وحَ دُونِيَةَ وأَخَ قْ ، ال في مَ َّبّ ةُ الر تْ كَلِمَ نْكُم ذَاعَ ا مِ َّهَ َن ٨ أل
يْئًا. ولَ في ذلِكَ شَ ةٌ إِلى أَنْ نَقُ اجَ دْ بِنَا حَ َانُكُم بِاهللا، حتَّى لَمْ يَعُ إِميْ

رسالته  قبول  (أي  باهللا"  و"إميانهم  (اإلجنيل)،   " َّبّ الر فــ"كلمة  سبق.  مبا  اآلية  هذه  ترتبط 
كمعيارٍ لهم)، قد "ذاع"، ألنَّ غاية إميانهم لم تكن األصنام، بل اإلله احلقيقيّ.

َّعد، أو البوق، الَّذي يسبّب االهتزاز أو الصدى.  فعل "ذاعت" (ekxêchêtai)، يوحي بصوت الر
فالفعل املستعمل هنا، يُفيد عن شيٍ أُذِيعَ في املاضي ويستمرُّ تأثيره في املستقبل. مبعنى 
مدينة  ألنَّ  ذلك،  حدوث  احتمال  وازداد  مدوّيًا.  صوتًا  أصبحت  قد  تسالونيكي،  كنيسة  أنَّ 
على طريق  تقع  وكانت  َّة،  َّة مستمر جتاري أنشطة  وفيها   ، رائعٌ ميناءٌ  لها  كان  تسالونيكي 
اإلجنيل  انتقل  ومنها  وغربًا،  شرقًا  تتَّجه  رئيسيَّة  رومانيَّة  ا  طريقً كانت  الَّتي  إغناطية، 

والكلمة إلى كلّ "مقدونية وآخائية" و"في كلّ مكان".
لم  عاونَيه  ومُ بولس  أنَّ  لدرجة  بعيدًا  ذهبت  قد  الرسالة  أنَّ  إلى  مكان"  "كلّ  عبارة  تشير 

يكونوا "بحاجةٍ إلى أن يقولوا في ذلك شيئًا". 

َوْثَانِ إِلى اهللا،  نِ األ تُم عَ عْ ولُنَا إِلَيْكُم، وكَيْفَ رَجَ نَّا كَيْفَ كَانَ دُخُ بِرُونَ عَ م يُخْ هُ سُ ْفُ م أَن ٩ فَهُ
قّ، يَّ الـحَ بُدُوا اهللاَ الـحَ لِكَي تَعْ

"رجعتم"  ففعل  حياتهم.  أسلوب  وغيَّرا  تسالونيكي،  أهل  حياة  حوَّال  والتوبة  اإلميان 
(epestrépsate)، يعبّر عن عودة الشخص إلى اهللا (راجع أعمال ٣: ١٩). حتوَّلوا "عن األوثان"، 
اآللهة  وأرتاميس؛ هذه  أبولّو،  زيوس،  آلهة مثل  أن متثّل  املفروض  الَّتي كان من  التماثيل،  أو 
في  واالحتفاالت  تقريبًا،  األعياد  كلّ  كانت  الواقع،  في  يعبدونها.  وكانوا  اخمليّلة،  في  دَت  وُجِ
على  فكان  االجتماعيَّة.  احلياة  مركز  هياكلها  وكانت  اآللهة،  تلك  حول  تتمُّ  مقدونية، 
املسيحيّني اجلدد أن يتوقَّفوا عن الذهاب إلى مثل تلك النشاطات مع جيرانهم "لكي يعبدوا 

هللا احليّ احلقّ".
حتوَّل أهل تسالونيكي إلى "اإلله احلقّ" ليخدموه. ففعل "تعبدوا" (douleúein)، يُفيد بأن 

 ، َا كان هناك مصاحلة. لكن هناك شروطٌ ، ملَ َّالً األساس على محبَّة اهللا. ولو لم يُبادر اهللا أو
خص االلتزام بها، ليكون من عداد اخملتارين.  وجب على الشَّ

ني،  ءِ اليَقِ ِلْ دُسِ وَمبِ وَّةِ وبِالرُّوحِ القُ ا بِالقُ ب، بَلْ أَيضً سْ ْ إِلَيْكُم بِالكَالمِ وحَ ر ِيلَنَا لَمْ يَصِ َنَّ إِجنْ ٥ أل
لِكُم. ن أَجْ ونَ كَيْفَ كُنَّا بَيْنَكُم مِ لَمُ وأَنتُم تَعْ

ّة. كان اإلجنيل جزءًا ال يتجزّأ من حياة بولس، وسلوانس،  ار تعني كلمة "إجنيل" البشرى السَّ
روا  وطيموتاوس. فقد قبلوه، وعاشوه، ووعظوا به. عناصره الرئيسيَّة هي نفسها الَّتي بشَّ
ا بشريًّا وحسب، بل "بالقوَّة وبالروح  َّها لم تكن كالمً بها، بالرغم من اختالف طرائقهم، ألن

القدس".
ا  مة من الكلمة اليونانيَّة dúnamis، وتعني أنَّ اإلجنيل لم يكن ملتحفً ترجَ كلمة "قوَّة" مُ
ا بقوَّة، أي بحقائق إلهيَّة وراء الكلمات. فلم تكن كلمات بولس  فقط برسالةٍ من كلمات، إمنَّ
كانت  بشارتهم  قوَّة  ألنَّ  اليقني"،  "مبلء  يتكلَّمون  كانوا  بل  فارغ،  قرعٍ  كلمات  ومعاونَيه، 

مرتبطة بــ"الروح القدس".
ا إلى كيفيّة تصرُّفهم عندما كانوا مع أهل تسالونيكي: "وأنتم تعلمون  أشار بولس أيضً
اهتماماتهم  عوا  يشجّ لكي  ومعاوناه،  بولس  يعمل  فلم  أجلكم".  من  بينكم  كنَّا  كيف 

الذاتيَّة، بل صنعوا كلَّ شيءٍ "من أجل" أهل تسالونيكي. 

الرُّوحِ  رَحِ  بِفَ اتٍ كَثِيرة،  يقَ طِ ضِ وَسَ ة، في  الكَلِمَ قَبِلْتُمُ  إِذ   ، َّبّ وبِالر بِنَا  تَدُونَ  تَقْ رْمتُ  دْ صِ قَ فَ  ٦
دُس، القُ

إلى  ينظرون  الَّذين  الناس  إلى  mimêtaí، تشير  اليونانيَّة  ترجمة من  الـمُ "تَقتدون"،  كلمة 
غيرهم، في محاولةٍ للتشبُّه بهم، واتّخاذهم كنموذجٍ لهم. وألنَّ بولس، كان يحاول بكلّ 
 ." َّبّ ع اآلخرين على "االقتداء به"، وباألخصّ لـ"االقتداء بالر ، كان يشجّ َّبّ إخالصٍ أن يعيش للر
عاونَيه؛ لكن باحلقيقية، كانوا من خالل الرسل،  حاول أهل تسالونيكي االقتداء ببولس ومُ
َّبّ (راجع ١ قور ١١: ١؛ ٤: ١٦). "، ألنَّ ما كان يهمُّ الرسول بولس، هو اتّباع مثل الر َّبّ يقتدون "بالر

النموذج  َّبعوا  ات َّهم  ألن كثيرة"،  ضيقاتٍ  وسط  "في  اإلميان،  في  تسالونيكي  أهل   َّ استمر
َّه فرح  الصحيح. تشير عبارة "بفرح الروح القدس"، إلى فتح قلوبهم لطاعة رسالة اهللا؛ إن
بأنّهم تصاحلوا مع اهللا، ويواجهون ما يجب عليهم مواجهته في سبيله. لذلك،  املعرفة 
تغلَّب فرح أهل تسالونيكي على حزنهم، ألنَّ الفرح اآلتي لقلوبهم هو من "الروح القدس". 

وهذه احلقيقة هي سببٌ آخر لتأكُّد بولس من أنهم كانوا فعالً من اخملتارين.

ائِيَة؛ دُونِيَةَ وأَخَ قْ ننيَ في مَ ؤْمِ يعِ الـمُ َمِ ً جلِ ثَاال رْمتُ مِ تَّى صِ ٧ حَ

اليهود  يُحيّي  وعادةً  وكمالها.  الشخص  عند  الروح  ازدهار  وتعني   ،"shalom "شالوم 
."shalom ا بكلمة "شالوم بعضهم بعضً

طاع. ْقِ يْرِ إن لَواتِنَا بِغَ ا، ونَذْكُرُكُم في صَ يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ ا مِ كُرُ اهللاَ دائِمً ٢ نَشْ
 قال بولس: "نشكر اهللا"، كما كان غالبًا ما يبدأ رسائله بعبارة "الشكر" (باللغة اليونانيَّة 
أي   ) كانوا  بحيث  تسالونيكي،  أهل  عند  وَفِيرَين  والصالح  اخلير  كان  لقد   .(eucharistéô

التسالونيكيّني) مصدر تشجيعٍ لبولس (راجع ١ تس ١: ٨-١٠). 
ا: "ونذكركم في صلواتنا بغير انقطاع". كانت صلوات بولس حتوي كنائس  قال بولس أيضً
ا يشكر اهللا،  َّه كان دائمً ا، أن وأشخاص محدَّدِين (راجع ٢ طيم ١: ٣). من اجلدير باملالحظة أيضً

وقد صلَّى بانتظامٍ من أجل الكنيسة (راجع ١ تس ٥: ١٧-١٨).

ا في  ائِكُم، كَمَ بَّتِكُم، وثَبَاتَ رَجَ حَ بَ مَ َانِكُم، وتَعَ لَ إِميْ مَ َبِينَا عَ نَا وأ رةِ إِلـهِ ضْ ٣ ونتَذَكَّرُ في حَ
يح. سِ وعَ الـمَ ِّنَا يَسُ َب ر

إضافةً إلى "شكر اهللا"، يتذكّر بولس "في حضرة اهللا"، اجتهادات أهل تسالونيكي. شكر 
بولس اهللا على "عمل إميانهم، وتعب محبَّتهم، وثبات رجائهم". فأسمى الفضائل اإللهيَّة 
تالزِمة (راجع ١ تس ٥: ٨؛  هي: "اإلميان، والرجاء، واحملبَّة"، وهي غالبًا ما تَرد في رسائل بولس مُ
ةً في ما  ١ قور ١٣: ١٣؛ قول ١: ٣-٥). ركَّز بولس هنا على هذه الفضائل، نظرًا ألهميَّتها، خاصَّ
تتطلَّب  واحملبَّة  صاحلًا؛  عمالً  يُنتج  احلقيقيّ  فاإلميان  تسالونيكي.  أهل  حياة  في  به  توحي 
َّة؛ والرجاء يُنتج صبرًا واحتماال. كلُّ ذلك يعني أنَّ أهل تسالونيكي استطاعوا  أشغاالً شاق
يسوع  ربّنا  "في  استمرُّوا  واجهوها.  الَّتي  والعداوات  االضطهاد  من  بالرغم  االستمرار، 

بَّه العظيم هو النَّموذج الَّذي يعطي احملبَّة املسيحيَّة معناها احلقيقيّ.  املسيح"، ألنَّ حُ

تَارَكُم؛ بَّاءُ اهللا، أَنَّ اهللاَ إخْ وَة، أَحِ ا اإلِخْ لَم، أَيُّهَ ٤ ونَعْ
بولس،  قلب  على  عزيزٌ  صطلحٌ  مُ هي   ،adelfós اليونانيَّة  من  مة  ترجَ الـمُ "اإلخوة"  كلمة 
ا  ًا، في هذه الرسالة (راجع ١ تس ٢: ١؛ ٣: ٢؛ ٤: ٦؛ ٤: ١٠)، وورد خمسً ًا وتكرار استعمله مرار

َّة في الرسالتَني إلى أهل تسالونيكي.  وعشرين مر
ا عبارة "أحبَّاء اهللا" (êgapêménoi hupó [toû] theoû)، فهي تعني املسيحيّني الَّذين قبلوا  أمَّ
، بأنَّ املسيحيّني هم "أحبَّاء اهللا"، فهذا يعني  عيش احملبَّة. لذلك، عندما يُقال باملعنى اخلاصّ
َّهم تصاحلوا مع اهللا بواسطة يسوع املسيح (راجع ٢ قور ٥: ١٩). بالرغم من أنَّ غالبيَّة  أن
َّهم أصبحوا جزءًا من "أحبَّاء اهللا"، كما كان  الكنيسة كانت من األمميّني، فقد أكّد بولس أن
ن قِبَل اهللا، يعتمد في  اليهود "شعب اهللا اخملتار" في العهد القدمي. فاختيار الشخص مِ

شرح اآليات
َّبِّ  الُونِيكيِّنيَ الَّتِي في اهللاِ اآلبِ والر ةِ التَّسَ يسَ وتَاوُسَ إِلى كنِ لْوانُسَ وطِيمُ نْ بُولُسَ وسِ ١ مِ

الم! ةُ لَكُم والسَّ مَ سيح: النِّعْ وعَ الـمَ يَسُ
كانت الرسائل، كما ورد هنا في هذه الرسالة، تبدأ بذكر اسم الكاتب، متبوعة بأسماء من 
(النعمة  الكاتب  إليها حتيَّات  تُضاف  ثمَّ  التسالونيكيّني)،  الرسالة (كنيسة  إليهم  تُرسل 
هما  الرسالة  في  له  معاونَني  اسم  ذكَرَ  وقد  بولس،  هو  الرسالة  كاتب  الم).  والسَّ لكم 

"سلوانس وطيموتاوس". 
لَ من أورشليم مع بولس إلى  "سلوانس"، هو االسم الرومانيّ لـ "سيال"، الَّذي كان قد أُرسِ
أنطاكية (راجع أعمال ١٥: ٢٢، ٣٢). وهو الشخص نفسه الَّذي رافق بولس كمساعدٍ رئيسيّ 
تسالونيكي  في  الكنيسة  تأسيس  أثنائها  في   َّ مت الَّتي  الثانية،  َّة  التبشيري رحلته  في  له 
واحدة فقط، وهي عندما كان مع  َّةً  َّ ذكره، بعد ذلك، مر مت أعمال ١٥: ٤٠؛ ١٧: ١-٩).  (راجع 
اه بابل، حوالي عام ٦٠-٦٥م (راجع  ن مكانٍ سمَّ بطرس عندما كُتِبَت رسالة بطرس األولى مِ

١ بط ٥: ١٢).
َ عندما كان شابًّا  َّة، وعاش في لسترة. اختُنتِ أما "طيموتاوس"، فكان من أبٍ يونانيّ وأمٍّ عبري
َّتَني،  ه وجدَّته امرأتني يهودي َّخذه بولس معاونًا له (راجع أعمال ١٦: ١-٣). كانت أمُّ ا، وات يافعً
يَكُنُّ له  نَتَني باملسيح (راجع ٢ طيم ١: ٥؛ ٣: ٤-١٥). كان بولس  وأصبحتا في ما بعد مؤمِ

ا شديدًا (راجع فل ٢: ١٩-٢٠). احترامً
كتب بولس هذه الرسالة إلى "كنيسة التسالونيكيّني". كلمة "كنيسة"، تعني في اللغة 
عات (راجع متَّى  ع". تتحدَّث الكتب املقدَّسة عن مجموعة التجمُّ اليونانيَّة (ekklêsía) "جتمُّ
ل هذا التعبير لوصف  عات الكنسيَّة احملليَّة (راجع ١ قور ١: ٢). يُستعمَ ١٦: ١٨)، وعن التجمُّ
ع الناس في أفسس (راجع أعمال ١٩: ٣٢). فمن الكلمات الوصفيَّة  عاتٍ مدنيَّة، كتجمُّ جتمُّ

ع هو املقصود. ة، نستطيع معرفة أيّ نوعٍ من التجمُّ املرافِقَ
عبارة  ت،  استُخدِمَ تسالونيكي.  مدينة  في  القاطنون  املواطنون  هم  "التسالونيكيّون" 
ه  "كنيسة التسالونيكيّني"، هنا وفي الرسالة الثانية (راجع ٢ تس ١: ١). كان بولس يوجّ
أو "القدّيسني" في مكانٍ ما. لكن هنا اختلف األمر. فقد  رسالته، عادةً، إلى املسيحيّني، 
ع يضمُّ  التجمُّ اجتمعت في مكانٍ ما. لم يكن  الَّتي  النَّاس  إلى مجموعة  الرسالة  نوَنَ  عَ
يسوع  َّبّ  والر اآلب  اهللا  "في  كانوا  الَّذين  ا  أيضً بل  تسالونيكي،  مدينة  مواطني  فقط 

املسيح".
كلمة  ترد  كانت  به.  اهللا  نَّ  مَ ما  أي   ،(charis) "النعمة"  تسالونيكي  ألهل  بولس  متنَّى 
 .(eirênê) "النعمة" ضمن التحيَّات الهلّينيَّة. إضافةً إلى ذلك، متنَّى لهم بولس "السالم"
فالكلمة هي  َّة،  العبري اللُّغة  في  ا  أمَّ احلرب.  غياب  يعني  اليونانيّني  عند  الم  السَّ ذكر  كان 

األخت دوّلي شعيا (ر.ل.م.)

الرســـائل



(١ تس ١: ١-١٠)
َّبِّ  الُونِيكيِّنيَ الَّتِي في اهللاِ اآلبِ والر ةِ التَّسَ يسَ وتَاوُسَ إِلى كنِ لْوانُسَ وطِيمُ نْ بُولُسَ وسِ ١ مِ

الم! ةُ لَكُم والسَّ مَ سيح: النِّعْ وعَ الـمَ يَسُ
طاع. ْقِ يْرِ إن لَواتِنَا بِغَ ا، ونَذْكُرُكُم في صَ يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ ا مِ كُرُ اهللاَ دائِمً ٢ نَشْ

ا في  ائِكُم، كَمَ بَّتِكُم، وثَبَاتَ رَجَ حَ بَ مَ َانِكُم، وتَعَ لَ إِميْ مَ َبِينَا عَ نَا وأ رةِ إِلـهِ ضْ ٣ ونتَذَكَّرُ في حَ
يح. سِ وعَ الـمَ ِّنَا يَسُ َب ر

تَارَكُم؛ بَّاءُ اهللا، أَنَّ اهللاَ إخْ وَة، أَحِ ا اإلِخْ لَم، أَيُّهَ ٤ ونَعْ
ني،  ءِ اليَقِ ِلْ دُسِ وَمبِ وَّةِ وبِالرُّوحِ القُ ا بِالقُ ب، بَلْ أَيضً سْ ْ إِلَيْكُم بِالكَالمِ وحَ ر ِيلَنَا لَمْ يَصِ َنَّ إِجنْ ٥ أل

لِكُم. ن أَجْ ونَ كَيْفَ كُنَّا بَيْنَكُم مِ لَمُ وأَنتُم تَعْ
الرُّوحِ  رَحِ  بِفَ اتٍ كَثِيرة،  يقَ طِ ضِ وَسَ ة، في  الكَلِمَ قَبِلْتُمُ  إِذ   ، َّبّ وبِالر بِنَا  تَدُونَ  تَقْ رْمتُ  دْ صِ قَ فَ  ٦

دُس، القُ
ائِيَة؛ دُونِيَةَ وأَخَ قْ ننيَ في مَ ؤْمِ يعِ الـمُ َمِ ً جلِ ثَاال رْمتُ مِ تَّى صِ ٧ حَ

ر  كَانٍ إنتَشَ ب، بَلْ في كُلِّ مَ سْ ائِيَةَ وحَ دُونِيَةَ وأَخَ قْ ، ال في مَ َّبّ ةُ الر تْ كَلِمَ نْكُم ذَاعَ ا مِ َّهَ َن ٨ أل
يْئًا. ولَ في ذلِكَ شَ ةٌ إِلى أَنْ نَقُ اجَ دْ بِنَا حَ َانُكُم بِاهللا، حتَّى لَمْ يَعُ إِميْ

َوْثَانِ إِلى اهللا،  نِ األ تُم عَ عْ ولُنَا إِلَيْكُم، وكَيْفَ رَجَ نَّا كَيْفَ كَانَ دُخُ بِرُونَ عَ م يُخْ هُ سُ ْفُ م أَن ٩ فَهُ
قّ، يَّ الـحَ بُدُوا اهللاَ الـحَ لِكَي تَعْ

بِ  ضَ نَ الغَ ينَا مِ نَجِّ وع، مُ وَات، يَسُ َمْ نْ بَنيِ األ هُ مِ ْنَهُ، الَّذي أَقَامَ اواتِ إب مَ نَ السَّ رُوا مِ ١٠ وتَنْتَظِ
اآلتي.

مقدّمة
ل مبقطعٍ (١ تس ١: ١-١٠) يُشيدُ فيه الرسول  في األحد اخلامس عشر من زمن العنصرة، نتأمَّ
فأصبحوا  واحملبَّة؛  والرجاء،  اإلميان،  اإللهيَّة:  الفضائل  على  تسالونيكي  أهل  بثبات  بولس 
ةً باإلميان. هذا اإلميان عينه، نراه في تلك املرأة  مضرب مثلٍ بني شعوب املنطقة آنذاك، وخاصَّ
فِرَت  فغُ بشعرها،  رجليه  ومسحت  يسوع  من  اقتربت  الَّتي   ،(٣٦-٥٠  :٧ (لو  الكنعانيَّة 

َّها آمنت كثيرًا (راجع لو ٧: ٥٠). َّها أحبَّت كثيرًا" (لو ٧: ٤٧)، وألن خطاياها الكثيرة، "ألن

يقوموا باخلدمة املتواصلة، أي أن يكرّسوا أنفسهم هللا بالكامل.

بِ  ضَ نَ الغَ ينَا مِ نَجِّ وع، مُ وَات، يَسُ َمْ نْ بَنيِ األ هُ مِ ْنَهُ، الَّذي أَقَامَ اواتِ إب مَ نَ السَّ رُوا مِ ١٠ وتَنْتَظِ
اآلتي.

َّبّ يسوع. ففعل "تنتظروا" املستعمل  من "يعبد اهللا" (١ تس ١: ٩) "ينتظر" (anaménô) عودة الر
ليعني  املستمرّ،  احلاضر  صيغة  في   (anaménein) اليونانيَّة  اللغة  في  يأتي  اآلية،  هذه  في 
"االستمرار في االنتظار"، أي االنتظار املتواصل للمجيء الثَّاني. لذلك، يختبر املسيحيّون في 
وق املتواصل جمليء ابن اهللا، وهو "يسوع" احليّ، الَّذي "أقامه اهللا من بني األموات"،  تسالونيكي الشَّ

باملقارنة مع "األصنام امليتة"؛ وهو الَّذي يُنقذهم من "الغضب اآلتي".
ا يبنيّ شعور اهللا القويّ ضدّ الشرّ، الَّذي يتطلَّب تصفية حساب.  ا، إمنَّ غضب اهللا ال يكون انتقامً
فكما أنَّ حبّه عميقٌ، كذلك غضبه يكون أشدّ. ال يريد اهللا العذاب للناس، بل أن يتجنَّبوا الشرّ 

ذوا من العقاب.  ويُنقَ

خالصة روحيّة
ه الرسول بولس، في رسالة هذا األحد (١ تس ١: ١-١٠)، باسمه، وباسم من تَعبَا معه  يتوجَّ
في رسالته: سلوانس، وطيموتاوس. هذه عالمةٌ على تواضعه، إذ يقوم بإجالل مساعدَيه 
هما وراء الكواليس؛ فهم شركاؤه في الرسالة وفي  عبر إظهار عملهما إلى العلن، ولم يُبقِ

نِي ثمارها. جَ
أشار القدّيس بولس إلى اهتمام أهل تسالونيكي بالفضائل اإللهيَّة، الَّذي لم يكن ليتمَّ إالَّ 
في  والسالكني  عليه،  املتَّكلني  جلميع  مواهبه  ويعطي  يُنير  الَّذي  القدس،  الروح  ديِ  بِهَ
يها.  تلقّ سن  وحُ البشارة  إتقان  أمرَين:  على  دليلٌ  هو  اإللهيَّة  الفضائل  عيش  إنَّ  طريقه. 
ديِ  فاملرسلون املشار إليهم في مطلع الرسالة (بولس، وسلوانس، وطيموتاوس)، عملوا بهَ
وكانوا  وجاهدوا،  عملوا  واالضطهاد.  والصعوبات،  الضيق،  وسط  َّوا،  وبشر القدس،  الروح 
املعلّمني الشهود الَّذين رأتهم كنيسة تسالونيكي، فتغيَّرت، وأصبحت مدينةً مثاليَّة في 

عيش اإلميان، والرجاء، واحملبَّة.
ا، املرأة الكنعانيَّة اخلاطئة، لم تكن لتجرؤ على ما قامت به، لوال إدراكها وثقتها،  هكذا أيضً
َّبّ يسوع. لهذا، جاءت إليه كخاطئة تائبة،  أي إميانها بنعمة اهللا، وحنانه، وحبِّه، من خالل الر
الكثيرة  "خطاياها  لغيرها:  ا  منوذجً فأصبحت   ، شكرٍ كعربون  باحلبّ  وبادلته  منه  ودنت 

" (لو ٧: ٤٧). ا الَّذي يُغفر له قليالً فيحبُّ قليالً َّها أحبَّت كثيرًا. أمَّ مغفورةٌ لها، ألن

تَني رومانيَّتَني. كانت "آخائية" مكوَّنة من  َّام بولس مقاطعَ كانت "مقدونية وآخائية" في أي
َا يُعرَف اليوم باليونان، مبا فيها قورنتس وأثينا. وكانت "مقدونية" تكوّن اجلزء  اجلزء اجلنوبيّ ملِ

الشماليّ من اليونان، مبا فيها بيرية، وفيليبّي، وتسالونيكي. 
اجملاوِرَة).  (املقاطعات  وآخائية"  مقدونية  في  املؤمنني  جلميع  "مثاالً  تسالونيكي  أهل  صار 
َّت  "، مأخوذة من الكلمة اليونانيَّة túpos، الَّتي قد تعني "ختم" أو "دمغة" مت وكلمة "مثاالً
َّبّ هو الدرجة الَّتي  َّة (ورد هذا املعنى في يو ٢٠: ٢٥). فإنَّ مدى اقتداء االنسان بالر بضربةٍ قوي

" لتشجيع اآلخرين.  يكون فيها "مثاالً
 

ر  كَانٍ إنتَشَ ب، بَلْ في كُلِّ مَ سْ ائِيَةَ وحَ دُونِيَةَ وأَخَ قْ ، ال في مَ َّبّ ةُ الر تْ كَلِمَ نْكُم ذَاعَ ا مِ َّهَ َن ٨ أل
يْئًا. ولَ في ذلِكَ شَ ةٌ إِلى أَنْ نَقُ اجَ دْ بِنَا حَ َانُكُم بِاهللا، حتَّى لَمْ يَعُ إِميْ

رسالته  قبول  (أي  باهللا"  و"إميانهم  (اإلجنيل)،   " َّبّ الر فــ"كلمة  سبق.  مبا  اآلية  هذه  ترتبط 
كمعيارٍ لهم)، قد "ذاع"، ألنَّ غاية إميانهم لم تكن األصنام، بل اإلله احلقيقيّ.

َّعد، أو البوق، الَّذي يسبّب االهتزاز أو الصدى.  فعل "ذاعت" (ekxêchêtai)، يوحي بصوت الر
فالفعل املستعمل هنا، يُفيد عن شيٍ أُذِيعَ في املاضي ويستمرُّ تأثيره في املستقبل. مبعنى 
مدينة  ألنَّ  ذلك،  حدوث  احتمال  وازداد  مدوّيًا.  صوتًا  أصبحت  قد  تسالونيكي،  كنيسة  أنَّ 
على طريق  تقع  وكانت  َّة،  َّة مستمر جتاري أنشطة  وفيها   ، رائعٌ ميناءٌ  لها  كان  تسالونيكي 
اإلجنيل  انتقل  ومنها  وغربًا،  شرقًا  تتَّجه  رئيسيَّة  رومانيَّة  ا  طريقً كانت  الَّتي  إغناطية، 

والكلمة إلى كلّ "مقدونية وآخائية" و"في كلّ مكان".
لم  عاونَيه  ومُ بولس  أنَّ  لدرجة  بعيدًا  ذهبت  قد  الرسالة  أنَّ  إلى  مكان"  "كلّ  عبارة  تشير 

يكونوا "بحاجةٍ إلى أن يقولوا في ذلك شيئًا". 

َوْثَانِ إِلى اهللا،  نِ األ تُم عَ عْ ولُنَا إِلَيْكُم، وكَيْفَ رَجَ نَّا كَيْفَ كَانَ دُخُ بِرُونَ عَ م يُخْ هُ سُ ْفُ م أَن ٩ فَهُ
قّ، يَّ الـحَ بُدُوا اهللاَ الـحَ لِكَي تَعْ

"رجعتم"  ففعل  حياتهم.  أسلوب  وغيَّرا  تسالونيكي،  أهل  حياة  حوَّال  والتوبة  اإلميان 
(epestrépsate)، يعبّر عن عودة الشخص إلى اهللا (راجع أعمال ٣: ١٩). حتوَّلوا "عن األوثان"، 
اآللهة  وأرتاميس؛ هذه  أبولّو،  زيوس،  آلهة مثل  أن متثّل  املفروض  الَّتي كان من  التماثيل،  أو 
في  واالحتفاالت  تقريبًا،  األعياد  كلّ  كانت  الواقع،  في  يعبدونها.  وكانوا  اخمليّلة،  في  دَت  وُجِ
على  فكان  االجتماعيَّة.  احلياة  مركز  هياكلها  وكانت  اآللهة،  تلك  حول  تتمُّ  مقدونية، 
املسيحيّني اجلدد أن يتوقَّفوا عن الذهاب إلى مثل تلك النشاطات مع جيرانهم "لكي يعبدوا 

هللا احليّ احلقّ".
حتوَّل أهل تسالونيكي إلى "اإلله احلقّ" ليخدموه. ففعل "تعبدوا" (douleúein)، يُفيد بأن 

 ، َا كان هناك مصاحلة. لكن هناك شروطٌ ، ملَ َّالً األساس على محبَّة اهللا. ولو لم يُبادر اهللا أو
خص االلتزام بها، ليكون من عداد اخملتارين.  وجب على الشَّ

ني،  ءِ اليَقِ ِلْ دُسِ وَمبِ وَّةِ وبِالرُّوحِ القُ ا بِالقُ ب، بَلْ أَيضً سْ ْ إِلَيْكُم بِالكَالمِ وحَ ر ِيلَنَا لَمْ يَصِ َنَّ إِجنْ ٥ أل
لِكُم. ن أَجْ ونَ كَيْفَ كُنَّا بَيْنَكُم مِ لَمُ وأَنتُم تَعْ

ّة. كان اإلجنيل جزءًا ال يتجزّأ من حياة بولس، وسلوانس،  ار تعني كلمة "إجنيل" البشرى السَّ
روا  وطيموتاوس. فقد قبلوه، وعاشوه، ووعظوا به. عناصره الرئيسيَّة هي نفسها الَّتي بشَّ
ا بشريًّا وحسب، بل "بالقوَّة وبالروح  َّها لم تكن كالمً بها، بالرغم من اختالف طرائقهم، ألن

القدس".
ا  مة من الكلمة اليونانيَّة dúnamis، وتعني أنَّ اإلجنيل لم يكن ملتحفً ترجَ كلمة "قوَّة" مُ
ا بقوَّة، أي بحقائق إلهيَّة وراء الكلمات. فلم تكن كلمات بولس  فقط برسالةٍ من كلمات، إمنَّ
كانت  بشارتهم  قوَّة  ألنَّ  اليقني"،  "مبلء  يتكلَّمون  كانوا  بل  فارغ،  قرعٍ  كلمات  ومعاونَيه، 

مرتبطة بــ"الروح القدس".
ا إلى كيفيّة تصرُّفهم عندما كانوا مع أهل تسالونيكي: "وأنتم تعلمون  أشار بولس أيضً
اهتماماتهم  عوا  يشجّ لكي  ومعاوناه،  بولس  يعمل  فلم  أجلكم".  من  بينكم  كنَّا  كيف 

الذاتيَّة، بل صنعوا كلَّ شيءٍ "من أجل" أهل تسالونيكي. 

الرُّوحِ  رَحِ  بِفَ اتٍ كَثِيرة،  يقَ طِ ضِ وَسَ ة، في  الكَلِمَ قَبِلْتُمُ  إِذ   ، َّبّ وبِالر بِنَا  تَدُونَ  تَقْ رْمتُ  دْ صِ قَ فَ  ٦
دُس، القُ

إلى  ينظرون  الَّذين  الناس  إلى  mimêtaí، تشير  اليونانيَّة  ترجمة من  الـمُ "تَقتدون"،  كلمة 
غيرهم، في محاولةٍ للتشبُّه بهم، واتّخاذهم كنموذجٍ لهم. وألنَّ بولس، كان يحاول بكلّ 
 ." َّبّ ع اآلخرين على "االقتداء به"، وباألخصّ لـ"االقتداء بالر ، كان يشجّ َّبّ إخالصٍ أن يعيش للر
عاونَيه؛ لكن باحلقيقية، كانوا من خالل الرسل،  حاول أهل تسالونيكي االقتداء ببولس ومُ
َّبّ (راجع ١ قور ١١: ١؛ ٤: ١٦). "، ألنَّ ما كان يهمُّ الرسول بولس، هو اتّباع مثل الر َّبّ يقتدون "بالر

النموذج  َّبعوا  ات َّهم  ألن كثيرة"،  ضيقاتٍ  وسط  "في  اإلميان،  في  تسالونيكي  أهل   َّ استمر
َّه فرح  الصحيح. تشير عبارة "بفرح الروح القدس"، إلى فتح قلوبهم لطاعة رسالة اهللا؛ إن
بأنّهم تصاحلوا مع اهللا، ويواجهون ما يجب عليهم مواجهته في سبيله. لذلك،  املعرفة 
تغلَّب فرح أهل تسالونيكي على حزنهم، ألنَّ الفرح اآلتي لقلوبهم هو من "الروح القدس". 

وهذه احلقيقة هي سببٌ آخر لتأكُّد بولس من أنهم كانوا فعالً من اخملتارين.

ائِيَة؛ دُونِيَةَ وأَخَ قْ ننيَ في مَ ؤْمِ يعِ الـمُ َمِ ً جلِ ثَاال رْمتُ مِ تَّى صِ ٧ حَ

اليهود  يُحيّي  وعادةً  وكمالها.  الشخص  عند  الروح  ازدهار  وتعني   ،"shalom "شالوم 
."shalom ا بكلمة "شالوم بعضهم بعضً

طاع. ْقِ يْرِ إن لَواتِنَا بِغَ ا، ونَذْكُرُكُم في صَ يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ ا مِ كُرُ اهللاَ دائِمً ٢ نَشْ
 قال بولس: "نشكر اهللا"، كما كان غالبًا ما يبدأ رسائله بعبارة "الشكر" (باللغة اليونانيَّة 
أي   ) كانوا  بحيث  تسالونيكي،  أهل  عند  وَفِيرَين  والصالح  اخلير  كان  لقد   .(eucharistéô

التسالونيكيّني) مصدر تشجيعٍ لبولس (راجع ١ تس ١: ٨-١٠). 
ا: "ونذكركم في صلواتنا بغير انقطاع". كانت صلوات بولس حتوي كنائس  قال بولس أيضً
ا يشكر اهللا،  َّه كان دائمً ا، أن وأشخاص محدَّدِين (راجع ٢ طيم ١: ٣). من اجلدير باملالحظة أيضً

وقد صلَّى بانتظامٍ من أجل الكنيسة (راجع ١ تس ٥: ١٧-١٨).

ا في  ائِكُم، كَمَ بَّتِكُم، وثَبَاتَ رَجَ حَ بَ مَ َانِكُم، وتَعَ لَ إِميْ مَ َبِينَا عَ نَا وأ رةِ إِلـهِ ضْ ٣ ونتَذَكَّرُ في حَ
يح. سِ وعَ الـمَ ِّنَا يَسُ َب ر

إضافةً إلى "شكر اهللا"، يتذكّر بولس "في حضرة اهللا"، اجتهادات أهل تسالونيكي. شكر 
بولس اهللا على "عمل إميانهم، وتعب محبَّتهم، وثبات رجائهم". فأسمى الفضائل اإللهيَّة 
تالزِمة (راجع ١ تس ٥: ٨؛  هي: "اإلميان، والرجاء، واحملبَّة"، وهي غالبًا ما تَرد في رسائل بولس مُ
ةً في ما  ١ قور ١٣: ١٣؛ قول ١: ٣-٥). ركَّز بولس هنا على هذه الفضائل، نظرًا ألهميَّتها، خاصَّ
تتطلَّب  واحملبَّة  صاحلًا؛  عمالً  يُنتج  احلقيقيّ  فاإلميان  تسالونيكي.  أهل  حياة  في  به  توحي 
َّة؛ والرجاء يُنتج صبرًا واحتماال. كلُّ ذلك يعني أنَّ أهل تسالونيكي استطاعوا  أشغاالً شاق
يسوع  ربّنا  "في  استمرُّوا  واجهوها.  الَّتي  والعداوات  االضطهاد  من  بالرغم  االستمرار، 

بَّه العظيم هو النَّموذج الَّذي يعطي احملبَّة املسيحيَّة معناها احلقيقيّ.  املسيح"، ألنَّ حُ

تَارَكُم؛ بَّاءُ اهللا، أَنَّ اهللاَ إخْ وَة، أَحِ ا اإلِخْ لَم، أَيُّهَ ٤ ونَعْ
بولس،  قلب  على  عزيزٌ  صطلحٌ  مُ هي   ،adelfós اليونانيَّة  من  مة  ترجَ الـمُ "اإلخوة"  كلمة 
ا  ًا، في هذه الرسالة (راجع ١ تس ٢: ١؛ ٣: ٢؛ ٤: ٦؛ ٤: ١٠)، وورد خمسً ًا وتكرار استعمله مرار

َّة في الرسالتَني إلى أهل تسالونيكي.  وعشرين مر
ا عبارة "أحبَّاء اهللا" (êgapêménoi hupó [toû] theoû)، فهي تعني املسيحيّني الَّذين قبلوا  أمَّ
، بأنَّ املسيحيّني هم "أحبَّاء اهللا"، فهذا يعني  عيش احملبَّة. لذلك، عندما يُقال باملعنى اخلاصّ
َّهم تصاحلوا مع اهللا بواسطة يسوع املسيح (راجع ٢ قور ٥: ١٩). بالرغم من أنَّ غالبيَّة  أن
َّهم أصبحوا جزءًا من "أحبَّاء اهللا"، كما كان  الكنيسة كانت من األمميّني، فقد أكّد بولس أن
ن قِبَل اهللا، يعتمد في  اليهود "شعب اهللا اخملتار" في العهد القدمي. فاختيار الشخص مِ

٢صفحة

شرح اآليات
َّبِّ  الُونِيكيِّنيَ الَّتِي في اهللاِ اآلبِ والر ةِ التَّسَ يسَ وتَاوُسَ إِلى كنِ لْوانُسَ وطِيمُ نْ بُولُسَ وسِ ١ مِ

الم! ةُ لَكُم والسَّ مَ سيح: النِّعْ وعَ الـمَ يَسُ
كانت الرسائل، كما ورد هنا في هذه الرسالة، تبدأ بذكر اسم الكاتب، متبوعة بأسماء من 
(النعمة  الكاتب  إليها حتيَّات  تُضاف  ثمَّ  التسالونيكيّني)،  الرسالة (كنيسة  إليهم  تُرسل 
هما  الرسالة  في  له  معاونَني  اسم  ذكَرَ  وقد  بولس،  هو  الرسالة  كاتب  الم).  والسَّ لكم 

"سلوانس وطيموتاوس". 
لَ من أورشليم مع بولس إلى  "سلوانس"، هو االسم الرومانيّ لـ "سيال"، الَّذي كان قد أُرسِ
أنطاكية (راجع أعمال ١٥: ٢٢، ٣٢). وهو الشخص نفسه الَّذي رافق بولس كمساعدٍ رئيسيّ 
تسالونيكي  في  الكنيسة  تأسيس  أثنائها  في   َّ مت الَّتي  الثانية،  َّة  التبشيري رحلته  في  له 
واحدة فقط، وهي عندما كان مع  َّةً  َّ ذكره، بعد ذلك، مر مت أعمال ١٥: ٤٠؛ ١٧: ١-٩).  (راجع 
اه بابل، حوالي عام ٦٠-٦٥م (راجع  ن مكانٍ سمَّ بطرس عندما كُتِبَت رسالة بطرس األولى مِ

١ بط ٥: ١٢).
َ عندما كان شابًّا  َّة، وعاش في لسترة. اختُنتِ أما "طيموتاوس"، فكان من أبٍ يونانيّ وأمٍّ عبري
َّتَني،  ه وجدَّته امرأتني يهودي َّخذه بولس معاونًا له (راجع أعمال ١٦: ١-٣). كانت أمُّ ا، وات يافعً
يَكُنُّ له  نَتَني باملسيح (راجع ٢ طيم ١: ٥؛ ٣: ٤-١٥). كان بولس  وأصبحتا في ما بعد مؤمِ

ا شديدًا (راجع فل ٢: ١٩-٢٠). احترامً
كتب بولس هذه الرسالة إلى "كنيسة التسالونيكيّني". كلمة "كنيسة"، تعني في اللغة 
عات (راجع متَّى  ع". تتحدَّث الكتب املقدَّسة عن مجموعة التجمُّ اليونانيَّة (ekklêsía) "جتمُّ
ل هذا التعبير لوصف  عات الكنسيَّة احملليَّة (راجع ١ قور ١: ٢). يُستعمَ ١٦: ١٨)، وعن التجمُّ
ع الناس في أفسس (راجع أعمال ١٩: ٣٢). فمن الكلمات الوصفيَّة  عاتٍ مدنيَّة، كتجمُّ جتمُّ

ع هو املقصود. ة، نستطيع معرفة أيّ نوعٍ من التجمُّ املرافِقَ
عبارة  ت،  استُخدِمَ تسالونيكي.  مدينة  في  القاطنون  املواطنون  هم  "التسالونيكيّون" 
ه  "كنيسة التسالونيكيّني"، هنا وفي الرسالة الثانية (راجع ٢ تس ١: ١). كان بولس يوجّ
أو "القدّيسني" في مكانٍ ما. لكن هنا اختلف األمر. فقد  رسالته، عادةً، إلى املسيحيّني، 
ع يضمُّ  التجمُّ اجتمعت في مكانٍ ما. لم يكن  الَّتي  النَّاس  إلى مجموعة  الرسالة  نوَنَ  عَ
يسوع  َّبّ  والر اآلب  اهللا  "في  كانوا  الَّذين  ا  أيضً بل  تسالونيكي،  مدينة  مواطني  فقط 

املسيح".
كلمة  ترد  كانت  به.  اهللا  نَّ  مَ ما  أي   ،(charis) "النعمة"  تسالونيكي  ألهل  بولس  متنَّى 
 .(eirênê) "النعمة" ضمن التحيَّات الهلّينيَّة. إضافةً إلى ذلك، متنَّى لهم بولس "السالم"
فالكلمة هي  َّة،  العبري اللُّغة  في  ا  أمَّ احلرب.  غياب  يعني  اليونانيّني  عند  الم  السَّ ذكر  كان 

روم ١١: 



(١ تس ١: ١-١٠)
َّبِّ  الُونِيكيِّنيَ الَّتِي في اهللاِ اآلبِ والر ةِ التَّسَ يسَ وتَاوُسَ إِلى كنِ لْوانُسَ وطِيمُ نْ بُولُسَ وسِ ١ مِ

الم! ةُ لَكُم والسَّ مَ سيح: النِّعْ وعَ الـمَ يَسُ
طاع. ْقِ يْرِ إن لَواتِنَا بِغَ ا، ونَذْكُرُكُم في صَ يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ ا مِ كُرُ اهللاَ دائِمً ٢ نَشْ

ا في  ائِكُم، كَمَ بَّتِكُم، وثَبَاتَ رَجَ حَ بَ مَ َانِكُم، وتَعَ لَ إِميْ مَ َبِينَا عَ نَا وأ رةِ إِلـهِ ضْ ٣ ونتَذَكَّرُ في حَ
يح. سِ وعَ الـمَ ِّنَا يَسُ َب ر

تَارَكُم؛ بَّاءُ اهللا، أَنَّ اهللاَ إخْ وَة، أَحِ ا اإلِخْ لَم، أَيُّهَ ٤ ونَعْ
ني،  ءِ اليَقِ ِلْ دُسِ وَمبِ وَّةِ وبِالرُّوحِ القُ ا بِالقُ ب، بَلْ أَيضً سْ ْ إِلَيْكُم بِالكَالمِ وحَ ر ِيلَنَا لَمْ يَصِ َنَّ إِجنْ ٥ أل

لِكُم. ن أَجْ ونَ كَيْفَ كُنَّا بَيْنَكُم مِ لَمُ وأَنتُم تَعْ
الرُّوحِ  رَحِ  بِفَ اتٍ كَثِيرة،  يقَ طِ ضِ وَسَ ة، في  الكَلِمَ قَبِلْتُمُ  إِذ   ، َّبّ وبِالر بِنَا  تَدُونَ  تَقْ رْمتُ  دْ صِ قَ فَ  ٦

دُس، القُ
ائِيَة؛ دُونِيَةَ وأَخَ قْ ننيَ في مَ ؤْمِ يعِ الـمُ َمِ ً جلِ ثَاال رْمتُ مِ تَّى صِ ٧ حَ

ر  كَانٍ إنتَشَ ب، بَلْ في كُلِّ مَ سْ ائِيَةَ وحَ دُونِيَةَ وأَخَ قْ ، ال في مَ َّبّ ةُ الر تْ كَلِمَ نْكُم ذَاعَ ا مِ َّهَ َن ٨ أل
يْئًا. ولَ في ذلِكَ شَ ةٌ إِلى أَنْ نَقُ اجَ دْ بِنَا حَ َانُكُم بِاهللا، حتَّى لَمْ يَعُ إِميْ

َوْثَانِ إِلى اهللا،  نِ األ تُم عَ عْ ولُنَا إِلَيْكُم، وكَيْفَ رَجَ نَّا كَيْفَ كَانَ دُخُ بِرُونَ عَ م يُخْ هُ سُ ْفُ م أَن ٩ فَهُ
قّ، يَّ الـحَ بُدُوا اهللاَ الـحَ لِكَي تَعْ

بِ  ضَ نَ الغَ ينَا مِ نَجِّ وع، مُ وَات، يَسُ َمْ نْ بَنيِ األ هُ مِ ْنَهُ، الَّذي أَقَامَ اواتِ إب مَ نَ السَّ رُوا مِ ١٠ وتَنْتَظِ
اآلتي.

مقدّمة
ل مبقطعٍ (١ تس ١: ١-١٠) يُشيدُ فيه الرسول  في األحد اخلامس عشر من زمن العنصرة، نتأمَّ
فأصبحوا  واحملبَّة؛  والرجاء،  اإلميان،  اإللهيَّة:  الفضائل  على  تسالونيكي  أهل  بثبات  بولس 
ةً باإلميان. هذا اإلميان عينه، نراه في تلك املرأة  مضرب مثلٍ بني شعوب املنطقة آنذاك، وخاصَّ
فِرَت  فغُ بشعرها،  رجليه  ومسحت  يسوع  من  اقتربت  الَّتي   ،(٣٦-٥٠  :٧ (لو  الكنعانيَّة 

َّها آمنت كثيرًا (راجع لو ٧: ٥٠). َّها أحبَّت كثيرًا" (لو ٧: ٤٧)، وألن خطاياها الكثيرة، "ألن

يقوموا باخلدمة املتواصلة، أي أن يكرّسوا أنفسهم هللا بالكامل.

بِ  ضَ نَ الغَ ينَا مِ نَجِّ وع، مُ وَات، يَسُ َمْ نْ بَنيِ األ هُ مِ ْنَهُ، الَّذي أَقَامَ اواتِ إب مَ نَ السَّ رُوا مِ ١٠ وتَنْتَظِ
اآلتي.

َّبّ يسوع. ففعل "تنتظروا" املستعمل  من "يعبد اهللا" (١ تس ١: ٩) "ينتظر" (anaménô) عودة الر
ليعني  املستمرّ،  احلاضر  صيغة  في   (anaménein) اليونانيَّة  اللغة  في  يأتي  اآلية،  هذه  في 
"االستمرار في االنتظار"، أي االنتظار املتواصل للمجيء الثَّاني. لذلك، يختبر املسيحيّون في 
وق املتواصل جمليء ابن اهللا، وهو "يسوع" احليّ، الَّذي "أقامه اهللا من بني األموات"،  تسالونيكي الشَّ

باملقارنة مع "األصنام امليتة"؛ وهو الَّذي يُنقذهم من "الغضب اآلتي".
ا يبنيّ شعور اهللا القويّ ضدّ الشرّ، الَّذي يتطلَّب تصفية حساب.  ا، إمنَّ غضب اهللا ال يكون انتقامً
فكما أنَّ حبّه عميقٌ، كذلك غضبه يكون أشدّ. ال يريد اهللا العذاب للناس، بل أن يتجنَّبوا الشرّ 

ذوا من العقاب.  ويُنقَ

خالصة روحيّة
ه الرسول بولس، في رسالة هذا األحد (١ تس ١: ١-١٠)، باسمه، وباسم من تَعبَا معه  يتوجَّ
في رسالته: سلوانس، وطيموتاوس. هذه عالمةٌ على تواضعه، إذ يقوم بإجالل مساعدَيه 
هما وراء الكواليس؛ فهم شركاؤه في الرسالة وفي  عبر إظهار عملهما إلى العلن، ولم يُبقِ

نِي ثمارها. جَ
أشار القدّيس بولس إلى اهتمام أهل تسالونيكي بالفضائل اإللهيَّة، الَّذي لم يكن ليتمَّ إالَّ 
في  والسالكني  عليه،  املتَّكلني  جلميع  مواهبه  ويعطي  يُنير  الَّذي  القدس،  الروح  ديِ  بِهَ
يها.  تلقّ سن  وحُ البشارة  إتقان  أمرَين:  على  دليلٌ  هو  اإللهيَّة  الفضائل  عيش  إنَّ  طريقه. 
ديِ  فاملرسلون املشار إليهم في مطلع الرسالة (بولس، وسلوانس، وطيموتاوس)، عملوا بهَ
وكانوا  وجاهدوا،  عملوا  واالضطهاد.  والصعوبات،  الضيق،  وسط  َّوا،  وبشر القدس،  الروح 
املعلّمني الشهود الَّذين رأتهم كنيسة تسالونيكي، فتغيَّرت، وأصبحت مدينةً مثاليَّة في 

عيش اإلميان، والرجاء، واحملبَّة.
ا، املرأة الكنعانيَّة اخلاطئة، لم تكن لتجرؤ على ما قامت به، لوال إدراكها وثقتها،  هكذا أيضً
َّبّ يسوع. لهذا، جاءت إليه كخاطئة تائبة،  أي إميانها بنعمة اهللا، وحنانه، وحبِّه، من خالل الر
الكثيرة  "خطاياها  لغيرها:  ا  منوذجً فأصبحت   ، شكرٍ كعربون  باحلبّ  وبادلته  منه  ودنت 

" (لو ٧: ٤٧). ا الَّذي يُغفر له قليالً فيحبُّ قليالً َّها أحبَّت كثيرًا. أمَّ مغفورةٌ لها، ألن

تَني رومانيَّتَني. كانت "آخائية" مكوَّنة من  َّام بولس مقاطعَ كانت "مقدونية وآخائية" في أي
َا يُعرَف اليوم باليونان، مبا فيها قورنتس وأثينا. وكانت "مقدونية" تكوّن اجلزء  اجلزء اجلنوبيّ ملِ

الشماليّ من اليونان، مبا فيها بيرية، وفيليبّي، وتسالونيكي. 
اجملاوِرَة).  (املقاطعات  وآخائية"  مقدونية  في  املؤمنني  جلميع  "مثاالً  تسالونيكي  أهل  صار 
َّت  "، مأخوذة من الكلمة اليونانيَّة túpos، الَّتي قد تعني "ختم" أو "دمغة" مت وكلمة "مثاالً
َّبّ هو الدرجة الَّتي  َّة (ورد هذا املعنى في يو ٢٠: ٢٥). فإنَّ مدى اقتداء االنسان بالر بضربةٍ قوي

" لتشجيع اآلخرين.  يكون فيها "مثاالً
 

ر  كَانٍ إنتَشَ ب، بَلْ في كُلِّ مَ سْ ائِيَةَ وحَ دُونِيَةَ وأَخَ قْ ، ال في مَ َّبّ ةُ الر تْ كَلِمَ نْكُم ذَاعَ ا مِ َّهَ َن ٨ أل
يْئًا. ولَ في ذلِكَ شَ ةٌ إِلى أَنْ نَقُ اجَ دْ بِنَا حَ َانُكُم بِاهللا، حتَّى لَمْ يَعُ إِميْ

رسالته  قبول  (أي  باهللا"  و"إميانهم  (اإلجنيل)،   " َّبّ الر فــ"كلمة  سبق.  مبا  اآلية  هذه  ترتبط 
كمعيارٍ لهم)، قد "ذاع"، ألنَّ غاية إميانهم لم تكن األصنام، بل اإلله احلقيقيّ.

َّعد، أو البوق، الَّذي يسبّب االهتزاز أو الصدى.  فعل "ذاعت" (ekxêchêtai)، يوحي بصوت الر
فالفعل املستعمل هنا، يُفيد عن شيٍ أُذِيعَ في املاضي ويستمرُّ تأثيره في املستقبل. مبعنى 
مدينة  ألنَّ  ذلك،  حدوث  احتمال  وازداد  مدوّيًا.  صوتًا  أصبحت  قد  تسالونيكي،  كنيسة  أنَّ 
على طريق  تقع  وكانت  َّة،  َّة مستمر جتاري أنشطة  وفيها   ، رائعٌ ميناءٌ  لها  كان  تسالونيكي 
اإلجنيل  انتقل  ومنها  وغربًا،  شرقًا  تتَّجه  رئيسيَّة  رومانيَّة  ا  طريقً كانت  الَّتي  إغناطية، 

والكلمة إلى كلّ "مقدونية وآخائية" و"في كلّ مكان".
لم  عاونَيه  ومُ بولس  أنَّ  لدرجة  بعيدًا  ذهبت  قد  الرسالة  أنَّ  إلى  مكان"  "كلّ  عبارة  تشير 

يكونوا "بحاجةٍ إلى أن يقولوا في ذلك شيئًا". 

َوْثَانِ إِلى اهللا،  نِ األ تُم عَ عْ ولُنَا إِلَيْكُم، وكَيْفَ رَجَ نَّا كَيْفَ كَانَ دُخُ بِرُونَ عَ م يُخْ هُ سُ ْفُ م أَن ٩ فَهُ
قّ، يَّ الـحَ بُدُوا اهللاَ الـحَ لِكَي تَعْ

"رجعتم"  ففعل  حياتهم.  أسلوب  وغيَّرا  تسالونيكي،  أهل  حياة  حوَّال  والتوبة  اإلميان 
(epestrépsate)، يعبّر عن عودة الشخص إلى اهللا (راجع أعمال ٣: ١٩). حتوَّلوا "عن األوثان"، 
اآللهة  وأرتاميس؛ هذه  أبولّو،  زيوس،  آلهة مثل  أن متثّل  املفروض  الَّتي كان من  التماثيل،  أو 
في  واالحتفاالت  تقريبًا،  األعياد  كلّ  كانت  الواقع،  في  يعبدونها.  وكانوا  اخمليّلة،  في  دَت  وُجِ
على  فكان  االجتماعيَّة.  احلياة  مركز  هياكلها  وكانت  اآللهة،  تلك  حول  تتمُّ  مقدونية، 
املسيحيّني اجلدد أن يتوقَّفوا عن الذهاب إلى مثل تلك النشاطات مع جيرانهم "لكي يعبدوا 

هللا احليّ احلقّ".
حتوَّل أهل تسالونيكي إلى "اإلله احلقّ" ليخدموه. ففعل "تعبدوا" (douleúein)، يُفيد بأن 

 ، َا كان هناك مصاحلة. لكن هناك شروطٌ ، ملَ َّالً األساس على محبَّة اهللا. ولو لم يُبادر اهللا أو
خص االلتزام بها، ليكون من عداد اخملتارين.  وجب على الشَّ

ني،  ءِ اليَقِ ِلْ دُسِ وَمبِ وَّةِ وبِالرُّوحِ القُ ا بِالقُ ب، بَلْ أَيضً سْ ْ إِلَيْكُم بِالكَالمِ وحَ ر ِيلَنَا لَمْ يَصِ َنَّ إِجنْ ٥ أل
لِكُم. ن أَجْ ونَ كَيْفَ كُنَّا بَيْنَكُم مِ لَمُ وأَنتُم تَعْ

ّة. كان اإلجنيل جزءًا ال يتجزّأ من حياة بولس، وسلوانس،  ار تعني كلمة "إجنيل" البشرى السَّ
روا  وطيموتاوس. فقد قبلوه، وعاشوه، ووعظوا به. عناصره الرئيسيَّة هي نفسها الَّتي بشَّ
ا بشريًّا وحسب، بل "بالقوَّة وبالروح  َّها لم تكن كالمً بها، بالرغم من اختالف طرائقهم، ألن

القدس".
ا  مة من الكلمة اليونانيَّة dúnamis، وتعني أنَّ اإلجنيل لم يكن ملتحفً ترجَ كلمة "قوَّة" مُ
ا بقوَّة، أي بحقائق إلهيَّة وراء الكلمات. فلم تكن كلمات بولس  فقط برسالةٍ من كلمات، إمنَّ
كانت  بشارتهم  قوَّة  ألنَّ  اليقني"،  "مبلء  يتكلَّمون  كانوا  بل  فارغ،  قرعٍ  كلمات  ومعاونَيه، 

مرتبطة بــ"الروح القدس".
ا إلى كيفيّة تصرُّفهم عندما كانوا مع أهل تسالونيكي: "وأنتم تعلمون  أشار بولس أيضً
اهتماماتهم  عوا  يشجّ لكي  ومعاوناه،  بولس  يعمل  فلم  أجلكم".  من  بينكم  كنَّا  كيف 

الذاتيَّة، بل صنعوا كلَّ شيءٍ "من أجل" أهل تسالونيكي. 

الرُّوحِ  رَحِ  بِفَ اتٍ كَثِيرة،  يقَ طِ ضِ وَسَ ة، في  الكَلِمَ قَبِلْتُمُ  إِذ   ، َّبّ وبِالر بِنَا  تَدُونَ  تَقْ رْمتُ  دْ صِ قَ فَ  ٦
دُس، القُ

إلى  ينظرون  الَّذين  الناس  إلى  mimêtaí، تشير  اليونانيَّة  ترجمة من  الـمُ "تَقتدون"،  كلمة 
غيرهم، في محاولةٍ للتشبُّه بهم، واتّخاذهم كنموذجٍ لهم. وألنَّ بولس، كان يحاول بكلّ 
 ." َّبّ ع اآلخرين على "االقتداء به"، وباألخصّ لـ"االقتداء بالر ، كان يشجّ َّبّ إخالصٍ أن يعيش للر
عاونَيه؛ لكن باحلقيقية، كانوا من خالل الرسل،  حاول أهل تسالونيكي االقتداء ببولس ومُ
َّبّ (راجع ١ قور ١١: ١؛ ٤: ١٦). "، ألنَّ ما كان يهمُّ الرسول بولس، هو اتّباع مثل الر َّبّ يقتدون "بالر

النموذج  َّبعوا  ات َّهم  ألن كثيرة"،  ضيقاتٍ  وسط  "في  اإلميان،  في  تسالونيكي  أهل   َّ استمر
َّه فرح  الصحيح. تشير عبارة "بفرح الروح القدس"، إلى فتح قلوبهم لطاعة رسالة اهللا؛ إن
بأنّهم تصاحلوا مع اهللا، ويواجهون ما يجب عليهم مواجهته في سبيله. لذلك،  املعرفة 
تغلَّب فرح أهل تسالونيكي على حزنهم، ألنَّ الفرح اآلتي لقلوبهم هو من "الروح القدس". 

وهذه احلقيقة هي سببٌ آخر لتأكُّد بولس من أنهم كانوا فعالً من اخملتارين.

ائِيَة؛ دُونِيَةَ وأَخَ قْ ننيَ في مَ ؤْمِ يعِ الـمُ َمِ ً جلِ ثَاال رْمتُ مِ تَّى صِ ٧ حَ

٣صفحة

اليهود  يُحيّي  وعادةً  وكمالها.  الشخص  عند  الروح  ازدهار  وتعني   ،"shalom "شالوم 
."shalom ا بكلمة "شالوم بعضهم بعضً

طاع. ْقِ يْرِ إن لَواتِنَا بِغَ ا، ونَذْكُرُكُم في صَ يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ ا مِ كُرُ اهللاَ دائِمً ٢ نَشْ
 قال بولس: "نشكر اهللا"، كما كان غالبًا ما يبدأ رسائله بعبارة "الشكر" (باللغة اليونانيَّة 
أي   ) كانوا  بحيث  تسالونيكي،  أهل  عند  وَفِيرَين  والصالح  اخلير  كان  لقد   .(eucharistéô

التسالونيكيّني) مصدر تشجيعٍ لبولس (راجع ١ تس ١: ٨-١٠). 
ا: "ونذكركم في صلواتنا بغير انقطاع". كانت صلوات بولس حتوي كنائس  قال بولس أيضً
ا يشكر اهللا،  َّه كان دائمً ا، أن وأشخاص محدَّدِين (راجع ٢ طيم ١: ٣). من اجلدير باملالحظة أيضً

وقد صلَّى بانتظامٍ من أجل الكنيسة (راجع ١ تس ٥: ١٧-١٨).

ا في  ائِكُم، كَمَ بَّتِكُم، وثَبَاتَ رَجَ حَ بَ مَ َانِكُم، وتَعَ لَ إِميْ مَ َبِينَا عَ نَا وأ رةِ إِلـهِ ضْ ٣ ونتَذَكَّرُ في حَ
يح. سِ وعَ الـمَ ِّنَا يَسُ َب ر

إضافةً إلى "شكر اهللا"، يتذكّر بولس "في حضرة اهللا"، اجتهادات أهل تسالونيكي. شكر 
بولس اهللا على "عمل إميانهم، وتعب محبَّتهم، وثبات رجائهم". فأسمى الفضائل اإللهيَّة 
تالزِمة (راجع ١ تس ٥: ٨؛  هي: "اإلميان، والرجاء، واحملبَّة"، وهي غالبًا ما تَرد في رسائل بولس مُ
ةً في ما  ١ قور ١٣: ١٣؛ قول ١: ٣-٥). ركَّز بولس هنا على هذه الفضائل، نظرًا ألهميَّتها، خاصَّ
تتطلَّب  واحملبَّة  صاحلًا؛  عمالً  يُنتج  احلقيقيّ  فاإلميان  تسالونيكي.  أهل  حياة  في  به  توحي 
َّة؛ والرجاء يُنتج صبرًا واحتماال. كلُّ ذلك يعني أنَّ أهل تسالونيكي استطاعوا  أشغاالً شاق
يسوع  ربّنا  "في  استمرُّوا  واجهوها.  الَّتي  والعداوات  االضطهاد  من  بالرغم  االستمرار، 

بَّه العظيم هو النَّموذج الَّذي يعطي احملبَّة املسيحيَّة معناها احلقيقيّ.  املسيح"، ألنَّ حُ

تَارَكُم؛ بَّاءُ اهللا، أَنَّ اهللاَ إخْ وَة، أَحِ ا اإلِخْ لَم، أَيُّهَ ٤ ونَعْ
بولس،  قلب  على  عزيزٌ  صطلحٌ  مُ هي   ،adelfós اليونانيَّة  من  مة  ترجَ الـمُ "اإلخوة"  كلمة 
ا  ًا، في هذه الرسالة (راجع ١ تس ٢: ١؛ ٣: ٢؛ ٤: ٦؛ ٤: ١٠)، وورد خمسً ًا وتكرار استعمله مرار

َّة في الرسالتَني إلى أهل تسالونيكي.  وعشرين مر
ا عبارة "أحبَّاء اهللا" (êgapêménoi hupó [toû] theoû)، فهي تعني املسيحيّني الَّذين قبلوا  أمَّ
، بأنَّ املسيحيّني هم "أحبَّاء اهللا"، فهذا يعني  عيش احملبَّة. لذلك، عندما يُقال باملعنى اخلاصّ
َّهم تصاحلوا مع اهللا بواسطة يسوع املسيح (راجع ٢ قور ٥: ١٩). بالرغم من أنَّ غالبيَّة  أن
َّهم أصبحوا جزءًا من "أحبَّاء اهللا"، كما كان  الكنيسة كانت من األمميّني، فقد أكّد بولس أن
ن قِبَل اهللا، يعتمد في  اليهود "شعب اهللا اخملتار" في العهد القدمي. فاختيار الشخص مِ

شرح اآليات
َّبِّ  الُونِيكيِّنيَ الَّتِي في اهللاِ اآلبِ والر ةِ التَّسَ يسَ وتَاوُسَ إِلى كنِ لْوانُسَ وطِيمُ نْ بُولُسَ وسِ ١ مِ

الم! ةُ لَكُم والسَّ مَ سيح: النِّعْ وعَ الـمَ يَسُ
كانت الرسائل، كما ورد هنا في هذه الرسالة، تبدأ بذكر اسم الكاتب، متبوعة بأسماء من 
(النعمة  الكاتب  إليها حتيَّات  تُضاف  ثمَّ  التسالونيكيّني)،  الرسالة (كنيسة  إليهم  تُرسل 
هما  الرسالة  في  له  معاونَني  اسم  ذكَرَ  وقد  بولس،  هو  الرسالة  كاتب  الم).  والسَّ لكم 

"سلوانس وطيموتاوس". 
لَ من أورشليم مع بولس إلى  "سلوانس"، هو االسم الرومانيّ لـ "سيال"، الَّذي كان قد أُرسِ
أنطاكية (راجع أعمال ١٥: ٢٢، ٣٢). وهو الشخص نفسه الَّذي رافق بولس كمساعدٍ رئيسيّ 
تسالونيكي  في  الكنيسة  تأسيس  أثنائها  في   َّ مت الَّتي  الثانية،  َّة  التبشيري رحلته  في  له 
واحدة فقط، وهي عندما كان مع  َّةً  َّ ذكره، بعد ذلك، مر مت أعمال ١٥: ٤٠؛ ١٧: ١-٩).  (راجع 
اه بابل، حوالي عام ٦٠-٦٥م (راجع  ن مكانٍ سمَّ بطرس عندما كُتِبَت رسالة بطرس األولى مِ

١ بط ٥: ١٢).
َ عندما كان شابًّا  َّة، وعاش في لسترة. اختُنتِ أما "طيموتاوس"، فكان من أبٍ يونانيّ وأمٍّ عبري
َّتَني،  ه وجدَّته امرأتني يهودي َّخذه بولس معاونًا له (راجع أعمال ١٦: ١-٣). كانت أمُّ ا، وات يافعً
يَكُنُّ له  نَتَني باملسيح (راجع ٢ طيم ١: ٥؛ ٣: ٤-١٥). كان بولس  وأصبحتا في ما بعد مؤمِ

ا شديدًا (راجع فل ٢: ١٩-٢٠). احترامً
كتب بولس هذه الرسالة إلى "كنيسة التسالونيكيّني". كلمة "كنيسة"، تعني في اللغة 
عات (راجع متَّى  ع". تتحدَّث الكتب املقدَّسة عن مجموعة التجمُّ اليونانيَّة (ekklêsía) "جتمُّ
ل هذا التعبير لوصف  عات الكنسيَّة احملليَّة (راجع ١ قور ١: ٢). يُستعمَ ١٦: ١٨)، وعن التجمُّ
ع الناس في أفسس (راجع أعمال ١٩: ٣٢). فمن الكلمات الوصفيَّة  عاتٍ مدنيَّة، كتجمُّ جتمُّ

ع هو املقصود. ة، نستطيع معرفة أيّ نوعٍ من التجمُّ املرافِقَ
عبارة  ت،  استُخدِمَ تسالونيكي.  مدينة  في  القاطنون  املواطنون  هم  "التسالونيكيّون" 
ه  "كنيسة التسالونيكيّني"، هنا وفي الرسالة الثانية (راجع ٢ تس ١: ١). كان بولس يوجّ
أو "القدّيسني" في مكانٍ ما. لكن هنا اختلف األمر. فقد  رسالته، عادةً، إلى املسيحيّني، 
ع يضمُّ  التجمُّ اجتمعت في مكانٍ ما. لم يكن  الَّتي  النَّاس  إلى مجموعة  الرسالة  نوَنَ  عَ
يسوع  َّبّ  والر اآلب  اهللا  "في  كانوا  الَّذين  ا  أيضً بل  تسالونيكي،  مدينة  مواطني  فقط 

املسيح".
كلمة  ترد  كانت  به.  اهللا  نَّ  مَ ما  أي   ،(charis) "النعمة"  تسالونيكي  ألهل  بولس  متنَّى 
 .(eirênê) "النعمة" ضمن التحيَّات الهلّينيَّة. إضافةً إلى ذلك، متنَّى لهم بولس "السالم"
فالكلمة هي  َّة،  العبري اللُّغة  في  ا  أمَّ احلرب.  غياب  يعني  اليونانيّني  عند  الم  السَّ ذكر  كان 



(١ تس ١: ١-١٠)
َّبِّ  الُونِيكيِّنيَ الَّتِي في اهللاِ اآلبِ والر ةِ التَّسَ يسَ وتَاوُسَ إِلى كنِ لْوانُسَ وطِيمُ نْ بُولُسَ وسِ ١ مِ

الم! ةُ لَكُم والسَّ مَ سيح: النِّعْ وعَ الـمَ يَسُ
طاع. ْقِ يْرِ إن لَواتِنَا بِغَ ا، ونَذْكُرُكُم في صَ يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ ا مِ كُرُ اهللاَ دائِمً ٢ نَشْ

ا في  ائِكُم، كَمَ بَّتِكُم، وثَبَاتَ رَجَ حَ بَ مَ َانِكُم، وتَعَ لَ إِميْ مَ َبِينَا عَ نَا وأ رةِ إِلـهِ ضْ ٣ ونتَذَكَّرُ في حَ
يح. سِ وعَ الـمَ ِّنَا يَسُ َب ر

تَارَكُم؛ بَّاءُ اهللا، أَنَّ اهللاَ إخْ وَة، أَحِ ا اإلِخْ لَم، أَيُّهَ ٤ ونَعْ
ني،  ءِ اليَقِ ِلْ دُسِ وَمبِ وَّةِ وبِالرُّوحِ القُ ا بِالقُ ب، بَلْ أَيضً سْ ْ إِلَيْكُم بِالكَالمِ وحَ ر ِيلَنَا لَمْ يَصِ َنَّ إِجنْ ٥ أل

لِكُم. ن أَجْ ونَ كَيْفَ كُنَّا بَيْنَكُم مِ لَمُ وأَنتُم تَعْ
الرُّوحِ  رَحِ  بِفَ اتٍ كَثِيرة،  يقَ طِ ضِ وَسَ ة، في  الكَلِمَ قَبِلْتُمُ  إِذ   ، َّبّ وبِالر بِنَا  تَدُونَ  تَقْ رْمتُ  دْ صِ قَ فَ  ٦

دُس، القُ
ائِيَة؛ دُونِيَةَ وأَخَ قْ ننيَ في مَ ؤْمِ يعِ الـمُ َمِ ً جلِ ثَاال رْمتُ مِ تَّى صِ ٧ حَ

ر  كَانٍ إنتَشَ ب، بَلْ في كُلِّ مَ سْ ائِيَةَ وحَ دُونِيَةَ وأَخَ قْ ، ال في مَ َّبّ ةُ الر تْ كَلِمَ نْكُم ذَاعَ ا مِ َّهَ َن ٨ أل
يْئًا. ولَ في ذلِكَ شَ ةٌ إِلى أَنْ نَقُ اجَ دْ بِنَا حَ َانُكُم بِاهللا، حتَّى لَمْ يَعُ إِميْ

َوْثَانِ إِلى اهللا،  نِ األ تُم عَ عْ ولُنَا إِلَيْكُم، وكَيْفَ رَجَ نَّا كَيْفَ كَانَ دُخُ بِرُونَ عَ م يُخْ هُ سُ ْفُ م أَن ٩ فَهُ
قّ، يَّ الـحَ بُدُوا اهللاَ الـحَ لِكَي تَعْ

بِ  ضَ نَ الغَ ينَا مِ نَجِّ وع، مُ وَات، يَسُ َمْ نْ بَنيِ األ هُ مِ ْنَهُ، الَّذي أَقَامَ اواتِ إب مَ نَ السَّ رُوا مِ ١٠ وتَنْتَظِ
اآلتي.

مقدّمة
ل مبقطعٍ (١ تس ١: ١-١٠) يُشيدُ فيه الرسول  في األحد اخلامس عشر من زمن العنصرة، نتأمَّ
فأصبحوا  واحملبَّة؛  والرجاء،  اإلميان،  اإللهيَّة:  الفضائل  على  تسالونيكي  أهل  بثبات  بولس 
ةً باإلميان. هذا اإلميان عينه، نراه في تلك املرأة  مضرب مثلٍ بني شعوب املنطقة آنذاك، وخاصَّ
فِرَت  فغُ بشعرها،  رجليه  ومسحت  يسوع  من  اقتربت  الَّتي   ،(٣٦-٥٠  :٧ (لو  الكنعانيَّة 

َّها آمنت كثيرًا (راجع لو ٧: ٥٠). َّها أحبَّت كثيرًا" (لو ٧: ٤٧)، وألن خطاياها الكثيرة، "ألن

يقوموا باخلدمة املتواصلة، أي أن يكرّسوا أنفسهم هللا بالكامل.

بِ  ضَ نَ الغَ ينَا مِ نَجِّ وع، مُ وَات، يَسُ َمْ نْ بَنيِ األ هُ مِ ْنَهُ، الَّذي أَقَامَ اواتِ إب مَ نَ السَّ رُوا مِ ١٠ وتَنْتَظِ
اآلتي.

َّبّ يسوع. ففعل "تنتظروا" املستعمل  من "يعبد اهللا" (١ تس ١: ٩) "ينتظر" (anaménô) عودة الر
ليعني  املستمرّ،  احلاضر  صيغة  في   (anaménein) اليونانيَّة  اللغة  في  يأتي  اآلية،  هذه  في 
"االستمرار في االنتظار"، أي االنتظار املتواصل للمجيء الثَّاني. لذلك، يختبر املسيحيّون في 
وق املتواصل جمليء ابن اهللا، وهو "يسوع" احليّ، الَّذي "أقامه اهللا من بني األموات"،  تسالونيكي الشَّ

باملقارنة مع "األصنام امليتة"؛ وهو الَّذي يُنقذهم من "الغضب اآلتي".
ا يبنيّ شعور اهللا القويّ ضدّ الشرّ، الَّذي يتطلَّب تصفية حساب.  ا، إمنَّ غضب اهللا ال يكون انتقامً
فكما أنَّ حبّه عميقٌ، كذلك غضبه يكون أشدّ. ال يريد اهللا العذاب للناس، بل أن يتجنَّبوا الشرّ 

ذوا من العقاب.  ويُنقَ

خالصة روحيّة
ه الرسول بولس، في رسالة هذا األحد (١ تس ١: ١-١٠)، باسمه، وباسم من تَعبَا معه  يتوجَّ
في رسالته: سلوانس، وطيموتاوس. هذه عالمةٌ على تواضعه، إذ يقوم بإجالل مساعدَيه 
هما وراء الكواليس؛ فهم شركاؤه في الرسالة وفي  عبر إظهار عملهما إلى العلن، ولم يُبقِ

نِي ثمارها. جَ
أشار القدّيس بولس إلى اهتمام أهل تسالونيكي بالفضائل اإللهيَّة، الَّذي لم يكن ليتمَّ إالَّ 
في  والسالكني  عليه،  املتَّكلني  جلميع  مواهبه  ويعطي  يُنير  الَّذي  القدس،  الروح  ديِ  بِهَ
يها.  تلقّ سن  وحُ البشارة  إتقان  أمرَين:  على  دليلٌ  هو  اإللهيَّة  الفضائل  عيش  إنَّ  طريقه. 
ديِ  فاملرسلون املشار إليهم في مطلع الرسالة (بولس، وسلوانس، وطيموتاوس)، عملوا بهَ
وكانوا  وجاهدوا،  عملوا  واالضطهاد.  والصعوبات،  الضيق،  وسط  َّوا،  وبشر القدس،  الروح 
املعلّمني الشهود الَّذين رأتهم كنيسة تسالونيكي، فتغيَّرت، وأصبحت مدينةً مثاليَّة في 

عيش اإلميان، والرجاء، واحملبَّة.
ا، املرأة الكنعانيَّة اخلاطئة، لم تكن لتجرؤ على ما قامت به، لوال إدراكها وثقتها،  هكذا أيضً
َّبّ يسوع. لهذا، جاءت إليه كخاطئة تائبة،  أي إميانها بنعمة اهللا، وحنانه، وحبِّه، من خالل الر
الكثيرة  "خطاياها  لغيرها:  ا  منوذجً فأصبحت   ، شكرٍ كعربون  باحلبّ  وبادلته  منه  ودنت 

" (لو ٧: ٤٧). ا الَّذي يُغفر له قليالً فيحبُّ قليالً َّها أحبَّت كثيرًا. أمَّ مغفورةٌ لها، ألن

تَني رومانيَّتَني. كانت "آخائية" مكوَّنة من  َّام بولس مقاطعَ كانت "مقدونية وآخائية" في أي
َا يُعرَف اليوم باليونان، مبا فيها قورنتس وأثينا. وكانت "مقدونية" تكوّن اجلزء  اجلزء اجلنوبيّ ملِ

الشماليّ من اليونان، مبا فيها بيرية، وفيليبّي، وتسالونيكي. 
اجملاوِرَة).  (املقاطعات  وآخائية"  مقدونية  في  املؤمنني  جلميع  "مثاالً  تسالونيكي  أهل  صار 
َّت  "، مأخوذة من الكلمة اليونانيَّة túpos، الَّتي قد تعني "ختم" أو "دمغة" مت وكلمة "مثاالً
َّبّ هو الدرجة الَّتي  َّة (ورد هذا املعنى في يو ٢٠: ٢٥). فإنَّ مدى اقتداء االنسان بالر بضربةٍ قوي

" لتشجيع اآلخرين.  يكون فيها "مثاالً
 

ر  كَانٍ إنتَشَ ب، بَلْ في كُلِّ مَ سْ ائِيَةَ وحَ دُونِيَةَ وأَخَ قْ ، ال في مَ َّبّ ةُ الر تْ كَلِمَ نْكُم ذَاعَ ا مِ َّهَ َن ٨ أل
يْئًا. ولَ في ذلِكَ شَ ةٌ إِلى أَنْ نَقُ اجَ دْ بِنَا حَ َانُكُم بِاهللا، حتَّى لَمْ يَعُ إِميْ

رسالته  قبول  (أي  باهللا"  و"إميانهم  (اإلجنيل)،   " َّبّ الر فــ"كلمة  سبق.  مبا  اآلية  هذه  ترتبط 
كمعيارٍ لهم)، قد "ذاع"، ألنَّ غاية إميانهم لم تكن األصنام، بل اإلله احلقيقيّ.

َّعد، أو البوق، الَّذي يسبّب االهتزاز أو الصدى.  فعل "ذاعت" (ekxêchêtai)، يوحي بصوت الر
فالفعل املستعمل هنا، يُفيد عن شيٍ أُذِيعَ في املاضي ويستمرُّ تأثيره في املستقبل. مبعنى 
مدينة  ألنَّ  ذلك،  حدوث  احتمال  وازداد  مدوّيًا.  صوتًا  أصبحت  قد  تسالونيكي،  كنيسة  أنَّ 
على طريق  تقع  وكانت  َّة،  َّة مستمر جتاري أنشطة  وفيها   ، رائعٌ ميناءٌ  لها  كان  تسالونيكي 
اإلجنيل  انتقل  ومنها  وغربًا،  شرقًا  تتَّجه  رئيسيَّة  رومانيَّة  ا  طريقً كانت  الَّتي  إغناطية، 

والكلمة إلى كلّ "مقدونية وآخائية" و"في كلّ مكان".
لم  عاونَيه  ومُ بولس  أنَّ  لدرجة  بعيدًا  ذهبت  قد  الرسالة  أنَّ  إلى  مكان"  "كلّ  عبارة  تشير 

يكونوا "بحاجةٍ إلى أن يقولوا في ذلك شيئًا". 

َوْثَانِ إِلى اهللا،  نِ األ تُم عَ عْ ولُنَا إِلَيْكُم، وكَيْفَ رَجَ نَّا كَيْفَ كَانَ دُخُ بِرُونَ عَ م يُخْ هُ سُ ْفُ م أَن ٩ فَهُ
قّ، يَّ الـحَ بُدُوا اهللاَ الـحَ لِكَي تَعْ

"رجعتم"  ففعل  حياتهم.  أسلوب  وغيَّرا  تسالونيكي،  أهل  حياة  حوَّال  والتوبة  اإلميان 
(epestrépsate)، يعبّر عن عودة الشخص إلى اهللا (راجع أعمال ٣: ١٩). حتوَّلوا "عن األوثان"، 
اآللهة  وأرتاميس؛ هذه  أبولّو،  زيوس،  آلهة مثل  أن متثّل  املفروض  الَّتي كان من  التماثيل،  أو 
في  واالحتفاالت  تقريبًا،  األعياد  كلّ  كانت  الواقع،  في  يعبدونها.  وكانوا  اخمليّلة،  في  دَت  وُجِ
على  فكان  االجتماعيَّة.  احلياة  مركز  هياكلها  وكانت  اآللهة،  تلك  حول  تتمُّ  مقدونية، 
املسيحيّني اجلدد أن يتوقَّفوا عن الذهاب إلى مثل تلك النشاطات مع جيرانهم "لكي يعبدوا 

هللا احليّ احلقّ".
حتوَّل أهل تسالونيكي إلى "اإلله احلقّ" ليخدموه. ففعل "تعبدوا" (douleúein)، يُفيد بأن 

٤صفحة

 ، َا كان هناك مصاحلة. لكن هناك شروطٌ ، ملَ َّالً األساس على محبَّة اهللا. ولو لم يُبادر اهللا أو
خص االلتزام بها، ليكون من عداد اخملتارين.  وجب على الشَّ

ني،  ءِ اليَقِ ِلْ دُسِ وَمبِ وَّةِ وبِالرُّوحِ القُ ا بِالقُ ب، بَلْ أَيضً سْ ْ إِلَيْكُم بِالكَالمِ وحَ ر ِيلَنَا لَمْ يَصِ َنَّ إِجنْ ٥ أل
لِكُم. ن أَجْ ونَ كَيْفَ كُنَّا بَيْنَكُم مِ لَمُ وأَنتُم تَعْ

ّة. كان اإلجنيل جزءًا ال يتجزّأ من حياة بولس، وسلوانس،  ار تعني كلمة "إجنيل" البشرى السَّ
روا  وطيموتاوس. فقد قبلوه، وعاشوه، ووعظوا به. عناصره الرئيسيَّة هي نفسها الَّتي بشَّ
ا بشريًّا وحسب، بل "بالقوَّة وبالروح  َّها لم تكن كالمً بها، بالرغم من اختالف طرائقهم، ألن

القدس".
ا  مة من الكلمة اليونانيَّة dúnamis، وتعني أنَّ اإلجنيل لم يكن ملتحفً ترجَ كلمة "قوَّة" مُ
ا بقوَّة، أي بحقائق إلهيَّة وراء الكلمات. فلم تكن كلمات بولس  فقط برسالةٍ من كلمات، إمنَّ
كانت  بشارتهم  قوَّة  ألنَّ  اليقني"،  "مبلء  يتكلَّمون  كانوا  بل  فارغ،  قرعٍ  كلمات  ومعاونَيه، 

مرتبطة بــ"الروح القدس".
ا إلى كيفيّة تصرُّفهم عندما كانوا مع أهل تسالونيكي: "وأنتم تعلمون  أشار بولس أيضً
اهتماماتهم  عوا  يشجّ لكي  ومعاوناه،  بولس  يعمل  فلم  أجلكم".  من  بينكم  كنَّا  كيف 

الذاتيَّة، بل صنعوا كلَّ شيءٍ "من أجل" أهل تسالونيكي. 

الرُّوحِ  رَحِ  بِفَ اتٍ كَثِيرة،  يقَ طِ ضِ وَسَ ة، في  الكَلِمَ قَبِلْتُمُ  إِذ   ، َّبّ وبِالر بِنَا  تَدُونَ  تَقْ رْمتُ  دْ صِ قَ فَ  ٦
دُس، القُ

إلى  ينظرون  الَّذين  الناس  إلى  mimêtaí، تشير  اليونانيَّة  ترجمة من  الـمُ "تَقتدون"،  كلمة 
غيرهم، في محاولةٍ للتشبُّه بهم، واتّخاذهم كنموذجٍ لهم. وألنَّ بولس، كان يحاول بكلّ 
 ." َّبّ ع اآلخرين على "االقتداء به"، وباألخصّ لـ"االقتداء بالر ، كان يشجّ َّبّ إخالصٍ أن يعيش للر
عاونَيه؛ لكن باحلقيقية، كانوا من خالل الرسل،  حاول أهل تسالونيكي االقتداء ببولس ومُ
َّبّ (راجع ١ قور ١١: ١؛ ٤: ١٦). "، ألنَّ ما كان يهمُّ الرسول بولس، هو اتّباع مثل الر َّبّ يقتدون "بالر

النموذج  َّبعوا  ات َّهم  ألن كثيرة"،  ضيقاتٍ  وسط  "في  اإلميان،  في  تسالونيكي  أهل   َّ استمر
َّه فرح  الصحيح. تشير عبارة "بفرح الروح القدس"، إلى فتح قلوبهم لطاعة رسالة اهللا؛ إن
بأنّهم تصاحلوا مع اهللا، ويواجهون ما يجب عليهم مواجهته في سبيله. لذلك،  املعرفة 
تغلَّب فرح أهل تسالونيكي على حزنهم، ألنَّ الفرح اآلتي لقلوبهم هو من "الروح القدس". 

وهذه احلقيقة هي سببٌ آخر لتأكُّد بولس من أنهم كانوا فعالً من اخملتارين.

ائِيَة؛ دُونِيَةَ وأَخَ قْ ننيَ في مَ ؤْمِ يعِ الـمُ َمِ ً جلِ ثَاال رْمتُ مِ تَّى صِ ٧ حَ

اليهود  يُحيّي  وعادةً  وكمالها.  الشخص  عند  الروح  ازدهار  وتعني   ،"shalom "شالوم 
."shalom ا بكلمة "شالوم بعضهم بعضً

طاع. ْقِ يْرِ إن لَواتِنَا بِغَ ا، ونَذْكُرُكُم في صَ يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ ا مِ كُرُ اهللاَ دائِمً ٢ نَشْ
 قال بولس: "نشكر اهللا"، كما كان غالبًا ما يبدأ رسائله بعبارة "الشكر" (باللغة اليونانيَّة 
أي   ) كانوا  بحيث  تسالونيكي،  أهل  عند  وَفِيرَين  والصالح  اخلير  كان  لقد   .(eucharistéô

التسالونيكيّني) مصدر تشجيعٍ لبولس (راجع ١ تس ١: ٨-١٠). 
ا: "ونذكركم في صلواتنا بغير انقطاع". كانت صلوات بولس حتوي كنائس  قال بولس أيضً
ا يشكر اهللا،  َّه كان دائمً ا، أن وأشخاص محدَّدِين (راجع ٢ طيم ١: ٣). من اجلدير باملالحظة أيضً

وقد صلَّى بانتظامٍ من أجل الكنيسة (راجع ١ تس ٥: ١٧-١٨).

ا في  ائِكُم، كَمَ بَّتِكُم، وثَبَاتَ رَجَ حَ بَ مَ َانِكُم، وتَعَ لَ إِميْ مَ َبِينَا عَ نَا وأ رةِ إِلـهِ ضْ ٣ ونتَذَكَّرُ في حَ
يح. سِ وعَ الـمَ ِّنَا يَسُ َب ر

إضافةً إلى "شكر اهللا"، يتذكّر بولس "في حضرة اهللا"، اجتهادات أهل تسالونيكي. شكر 
بولس اهللا على "عمل إميانهم، وتعب محبَّتهم، وثبات رجائهم". فأسمى الفضائل اإللهيَّة 
تالزِمة (راجع ١ تس ٥: ٨؛  هي: "اإلميان، والرجاء، واحملبَّة"، وهي غالبًا ما تَرد في رسائل بولس مُ
ةً في ما  ١ قور ١٣: ١٣؛ قول ١: ٣-٥). ركَّز بولس هنا على هذه الفضائل، نظرًا ألهميَّتها، خاصَّ
تتطلَّب  واحملبَّة  صاحلًا؛  عمالً  يُنتج  احلقيقيّ  فاإلميان  تسالونيكي.  أهل  حياة  في  به  توحي 
َّة؛ والرجاء يُنتج صبرًا واحتماال. كلُّ ذلك يعني أنَّ أهل تسالونيكي استطاعوا  أشغاالً شاق
يسوع  ربّنا  "في  استمرُّوا  واجهوها.  الَّتي  والعداوات  االضطهاد  من  بالرغم  االستمرار، 

بَّه العظيم هو النَّموذج الَّذي يعطي احملبَّة املسيحيَّة معناها احلقيقيّ.  املسيح"، ألنَّ حُ

تَارَكُم؛ بَّاءُ اهللا، أَنَّ اهللاَ إخْ وَة، أَحِ ا اإلِخْ لَم، أَيُّهَ ٤ ونَعْ
بولس،  قلب  على  عزيزٌ  صطلحٌ  مُ هي   ،adelfós اليونانيَّة  من  مة  ترجَ الـمُ "اإلخوة"  كلمة 
ا  ًا، في هذه الرسالة (راجع ١ تس ٢: ١؛ ٣: ٢؛ ٤: ٦؛ ٤: ١٠)، وورد خمسً ًا وتكرار استعمله مرار

َّة في الرسالتَني إلى أهل تسالونيكي.  وعشرين مر
ا عبارة "أحبَّاء اهللا" (êgapêménoi hupó [toû] theoû)، فهي تعني املسيحيّني الَّذين قبلوا  أمَّ
، بأنَّ املسيحيّني هم "أحبَّاء اهللا"، فهذا يعني  عيش احملبَّة. لذلك، عندما يُقال باملعنى اخلاصّ
َّهم تصاحلوا مع اهللا بواسطة يسوع املسيح (راجع ٢ قور ٥: ١٩). بالرغم من أنَّ غالبيَّة  أن
َّهم أصبحوا جزءًا من "أحبَّاء اهللا"، كما كان  الكنيسة كانت من األمميّني، فقد أكّد بولس أن
ن قِبَل اهللا، يعتمد في  اليهود "شعب اهللا اخملتار" في العهد القدمي. فاختيار الشخص مِ

شرح اآليات
َّبِّ  الُونِيكيِّنيَ الَّتِي في اهللاِ اآلبِ والر ةِ التَّسَ يسَ وتَاوُسَ إِلى كنِ لْوانُسَ وطِيمُ نْ بُولُسَ وسِ ١ مِ

الم! ةُ لَكُم والسَّ مَ سيح: النِّعْ وعَ الـمَ يَسُ
كانت الرسائل، كما ورد هنا في هذه الرسالة، تبدأ بذكر اسم الكاتب، متبوعة بأسماء من 
(النعمة  الكاتب  إليها حتيَّات  تُضاف  ثمَّ  التسالونيكيّني)،  الرسالة (كنيسة  إليهم  تُرسل 
هما  الرسالة  في  له  معاونَني  اسم  ذكَرَ  وقد  بولس،  هو  الرسالة  كاتب  الم).  والسَّ لكم 

"سلوانس وطيموتاوس". 
لَ من أورشليم مع بولس إلى  "سلوانس"، هو االسم الرومانيّ لـ "سيال"، الَّذي كان قد أُرسِ
أنطاكية (راجع أعمال ١٥: ٢٢، ٣٢). وهو الشخص نفسه الَّذي رافق بولس كمساعدٍ رئيسيّ 
تسالونيكي  في  الكنيسة  تأسيس  أثنائها  في   َّ مت الَّتي  الثانية،  َّة  التبشيري رحلته  في  له 
واحدة فقط، وهي عندما كان مع  َّةً  َّ ذكره، بعد ذلك، مر مت أعمال ١٥: ٤٠؛ ١٧: ١-٩).  (راجع 
اه بابل، حوالي عام ٦٠-٦٥م (راجع  ن مكانٍ سمَّ بطرس عندما كُتِبَت رسالة بطرس األولى مِ

١ بط ٥: ١٢).
َ عندما كان شابًّا  َّة، وعاش في لسترة. اختُنتِ أما "طيموتاوس"، فكان من أبٍ يونانيّ وأمٍّ عبري
َّتَني،  ه وجدَّته امرأتني يهودي َّخذه بولس معاونًا له (راجع أعمال ١٦: ١-٣). كانت أمُّ ا، وات يافعً
يَكُنُّ له  نَتَني باملسيح (راجع ٢ طيم ١: ٥؛ ٣: ٤-١٥). كان بولس  وأصبحتا في ما بعد مؤمِ

ا شديدًا (راجع فل ٢: ١٩-٢٠). احترامً
كتب بولس هذه الرسالة إلى "كنيسة التسالونيكيّني". كلمة "كنيسة"، تعني في اللغة 
عات (راجع متَّى  ع". تتحدَّث الكتب املقدَّسة عن مجموعة التجمُّ اليونانيَّة (ekklêsía) "جتمُّ
ل هذا التعبير لوصف  عات الكنسيَّة احملليَّة (راجع ١ قور ١: ٢). يُستعمَ ١٦: ١٨)، وعن التجمُّ
ع الناس في أفسس (راجع أعمال ١٩: ٣٢). فمن الكلمات الوصفيَّة  عاتٍ مدنيَّة، كتجمُّ جتمُّ

ع هو املقصود. ة، نستطيع معرفة أيّ نوعٍ من التجمُّ املرافِقَ
عبارة  ت،  استُخدِمَ تسالونيكي.  مدينة  في  القاطنون  املواطنون  هم  "التسالونيكيّون" 
ه  "كنيسة التسالونيكيّني"، هنا وفي الرسالة الثانية (راجع ٢ تس ١: ١). كان بولس يوجّ
أو "القدّيسني" في مكانٍ ما. لكن هنا اختلف األمر. فقد  رسالته، عادةً، إلى املسيحيّني، 
ع يضمُّ  التجمُّ اجتمعت في مكانٍ ما. لم يكن  الَّتي  النَّاس  إلى مجموعة  الرسالة  نوَنَ  عَ
يسوع  َّبّ  والر اآلب  اهللا  "في  كانوا  الَّذين  ا  أيضً بل  تسالونيكي،  مدينة  مواطني  فقط 

املسيح".
كلمة  ترد  كانت  به.  اهللا  نَّ  مَ ما  أي   ،(charis) "النعمة"  تسالونيكي  ألهل  بولس  متنَّى 
 .(eirênê) "النعمة" ضمن التحيَّات الهلّينيَّة. إضافةً إلى ذلك، متنَّى لهم بولس "السالم"
فالكلمة هي  َّة،  العبري اللُّغة  في  ا  أمَّ احلرب.  غياب  يعني  اليونانيّني  عند  الم  السَّ ذكر  كان 



(١ تس ١: ١-١٠)
َّبِّ  الُونِيكيِّنيَ الَّتِي في اهللاِ اآلبِ والر ةِ التَّسَ يسَ وتَاوُسَ إِلى كنِ لْوانُسَ وطِيمُ نْ بُولُسَ وسِ ١ مِ

الم! ةُ لَكُم والسَّ مَ سيح: النِّعْ وعَ الـمَ يَسُ
طاع. ْقِ يْرِ إن لَواتِنَا بِغَ ا، ونَذْكُرُكُم في صَ يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ ا مِ كُرُ اهللاَ دائِمً ٢ نَشْ

ا في  ائِكُم، كَمَ بَّتِكُم، وثَبَاتَ رَجَ حَ بَ مَ َانِكُم، وتَعَ لَ إِميْ مَ َبِينَا عَ نَا وأ رةِ إِلـهِ ضْ ٣ ونتَذَكَّرُ في حَ
يح. سِ وعَ الـمَ ِّنَا يَسُ َب ر

تَارَكُم؛ بَّاءُ اهللا، أَنَّ اهللاَ إخْ وَة، أَحِ ا اإلِخْ لَم، أَيُّهَ ٤ ونَعْ
ني،  ءِ اليَقِ ِلْ دُسِ وَمبِ وَّةِ وبِالرُّوحِ القُ ا بِالقُ ب، بَلْ أَيضً سْ ْ إِلَيْكُم بِالكَالمِ وحَ ر ِيلَنَا لَمْ يَصِ َنَّ إِجنْ ٥ أل

لِكُم. ن أَجْ ونَ كَيْفَ كُنَّا بَيْنَكُم مِ لَمُ وأَنتُم تَعْ
الرُّوحِ  رَحِ  بِفَ اتٍ كَثِيرة،  يقَ طِ ضِ وَسَ ة، في  الكَلِمَ قَبِلْتُمُ  إِذ   ، َّبّ وبِالر بِنَا  تَدُونَ  تَقْ رْمتُ  دْ صِ قَ فَ  ٦

دُس، القُ
ائِيَة؛ دُونِيَةَ وأَخَ قْ ننيَ في مَ ؤْمِ يعِ الـمُ َمِ ً جلِ ثَاال رْمتُ مِ تَّى صِ ٧ حَ

ر  كَانٍ إنتَشَ ب، بَلْ في كُلِّ مَ سْ ائِيَةَ وحَ دُونِيَةَ وأَخَ قْ ، ال في مَ َّبّ ةُ الر تْ كَلِمَ نْكُم ذَاعَ ا مِ َّهَ َن ٨ أل
يْئًا. ولَ في ذلِكَ شَ ةٌ إِلى أَنْ نَقُ اجَ دْ بِنَا حَ َانُكُم بِاهللا، حتَّى لَمْ يَعُ إِميْ

َوْثَانِ إِلى اهللا،  نِ األ تُم عَ عْ ولُنَا إِلَيْكُم، وكَيْفَ رَجَ نَّا كَيْفَ كَانَ دُخُ بِرُونَ عَ م يُخْ هُ سُ ْفُ م أَن ٩ فَهُ
قّ، يَّ الـحَ بُدُوا اهللاَ الـحَ لِكَي تَعْ

بِ  ضَ نَ الغَ ينَا مِ نَجِّ وع، مُ وَات، يَسُ َمْ نْ بَنيِ األ هُ مِ ْنَهُ، الَّذي أَقَامَ اواتِ إب مَ نَ السَّ رُوا مِ ١٠ وتَنْتَظِ
اآلتي.

مقدّمة
ل مبقطعٍ (١ تس ١: ١-١٠) يُشيدُ فيه الرسول  في األحد اخلامس عشر من زمن العنصرة، نتأمَّ
فأصبحوا  واحملبَّة؛  والرجاء،  اإلميان،  اإللهيَّة:  الفضائل  على  تسالونيكي  أهل  بثبات  بولس 
ةً باإلميان. هذا اإلميان عينه، نراه في تلك املرأة  مضرب مثلٍ بني شعوب املنطقة آنذاك، وخاصَّ
فِرَت  فغُ بشعرها،  رجليه  ومسحت  يسوع  من  اقتربت  الَّتي   ،(٣٦-٥٠  :٧ (لو  الكنعانيَّة 

َّها آمنت كثيرًا (راجع لو ٧: ٥٠). َّها أحبَّت كثيرًا" (لو ٧: ٤٧)، وألن خطاياها الكثيرة، "ألن

يقوموا باخلدمة املتواصلة، أي أن يكرّسوا أنفسهم هللا بالكامل.

بِ  ضَ نَ الغَ ينَا مِ نَجِّ وع، مُ وَات، يَسُ َمْ نْ بَنيِ األ هُ مِ ْنَهُ، الَّذي أَقَامَ اواتِ إب مَ نَ السَّ رُوا مِ ١٠ وتَنْتَظِ
اآلتي.

َّبّ يسوع. ففعل "تنتظروا" املستعمل  من "يعبد اهللا" (١ تس ١: ٩) "ينتظر" (anaménô) عودة الر
ليعني  املستمرّ،  احلاضر  صيغة  في   (anaménein) اليونانيَّة  اللغة  في  يأتي  اآلية،  هذه  في 
"االستمرار في االنتظار"، أي االنتظار املتواصل للمجيء الثَّاني. لذلك، يختبر املسيحيّون في 
وق املتواصل جمليء ابن اهللا، وهو "يسوع" احليّ، الَّذي "أقامه اهللا من بني األموات"،  تسالونيكي الشَّ

باملقارنة مع "األصنام امليتة"؛ وهو الَّذي يُنقذهم من "الغضب اآلتي".
ا يبنيّ شعور اهللا القويّ ضدّ الشرّ، الَّذي يتطلَّب تصفية حساب.  ا، إمنَّ غضب اهللا ال يكون انتقامً
فكما أنَّ حبّه عميقٌ، كذلك غضبه يكون أشدّ. ال يريد اهللا العذاب للناس، بل أن يتجنَّبوا الشرّ 

ذوا من العقاب.  ويُنقَ

خالصة روحيّة
ه الرسول بولس، في رسالة هذا األحد (١ تس ١: ١-١٠)، باسمه، وباسم من تَعبَا معه  يتوجَّ
في رسالته: سلوانس، وطيموتاوس. هذه عالمةٌ على تواضعه، إذ يقوم بإجالل مساعدَيه 
هما وراء الكواليس؛ فهم شركاؤه في الرسالة وفي  عبر إظهار عملهما إلى العلن، ولم يُبقِ

نِي ثمارها. جَ
أشار القدّيس بولس إلى اهتمام أهل تسالونيكي بالفضائل اإللهيَّة، الَّذي لم يكن ليتمَّ إالَّ 
في  والسالكني  عليه،  املتَّكلني  جلميع  مواهبه  ويعطي  يُنير  الَّذي  القدس،  الروح  ديِ  بِهَ
يها.  تلقّ سن  وحُ البشارة  إتقان  أمرَين:  على  دليلٌ  هو  اإللهيَّة  الفضائل  عيش  إنَّ  طريقه. 
ديِ  فاملرسلون املشار إليهم في مطلع الرسالة (بولس، وسلوانس، وطيموتاوس)، عملوا بهَ
وكانوا  وجاهدوا،  عملوا  واالضطهاد.  والصعوبات،  الضيق،  وسط  َّوا،  وبشر القدس،  الروح 
املعلّمني الشهود الَّذين رأتهم كنيسة تسالونيكي، فتغيَّرت، وأصبحت مدينةً مثاليَّة في 

عيش اإلميان، والرجاء، واحملبَّة.
ا، املرأة الكنعانيَّة اخلاطئة، لم تكن لتجرؤ على ما قامت به، لوال إدراكها وثقتها،  هكذا أيضً
َّبّ يسوع. لهذا، جاءت إليه كخاطئة تائبة،  أي إميانها بنعمة اهللا، وحنانه، وحبِّه، من خالل الر
الكثيرة  "خطاياها  لغيرها:  ا  منوذجً فأصبحت   ، شكرٍ كعربون  باحلبّ  وبادلته  منه  ودنت 

" (لو ٧: ٤٧). ا الَّذي يُغفر له قليالً فيحبُّ قليالً َّها أحبَّت كثيرًا. أمَّ مغفورةٌ لها، ألن

٥صفحة

تَني رومانيَّتَني. كانت "آخائية" مكوَّنة من  َّام بولس مقاطعَ كانت "مقدونية وآخائية" في أي
َا يُعرَف اليوم باليونان، مبا فيها قورنتس وأثينا. وكانت "مقدونية" تكوّن اجلزء  اجلزء اجلنوبيّ ملِ

الشماليّ من اليونان، مبا فيها بيرية، وفيليبّي، وتسالونيكي. 
اجملاوِرَة).  (املقاطعات  وآخائية"  مقدونية  في  املؤمنني  جلميع  "مثاالً  تسالونيكي  أهل  صار 
َّت  "، مأخوذة من الكلمة اليونانيَّة túpos، الَّتي قد تعني "ختم" أو "دمغة" مت وكلمة "مثاالً
َّبّ هو الدرجة الَّتي  َّة (ورد هذا املعنى في يو ٢٠: ٢٥). فإنَّ مدى اقتداء االنسان بالر بضربةٍ قوي

" لتشجيع اآلخرين.  يكون فيها "مثاالً
 

ر  كَانٍ إنتَشَ ب، بَلْ في كُلِّ مَ سْ ائِيَةَ وحَ دُونِيَةَ وأَخَ قْ ، ال في مَ َّبّ ةُ الر تْ كَلِمَ نْكُم ذَاعَ ا مِ َّهَ َن ٨ أل
يْئًا. ولَ في ذلِكَ شَ ةٌ إِلى أَنْ نَقُ اجَ دْ بِنَا حَ َانُكُم بِاهللا، حتَّى لَمْ يَعُ إِميْ

رسالته  قبول  (أي  باهللا"  و"إميانهم  (اإلجنيل)،   " َّبّ الر فــ"كلمة  سبق.  مبا  اآلية  هذه  ترتبط 
كمعيارٍ لهم)، قد "ذاع"، ألنَّ غاية إميانهم لم تكن األصنام، بل اإلله احلقيقيّ.

َّعد، أو البوق، الَّذي يسبّب االهتزاز أو الصدى.  فعل "ذاعت" (ekxêchêtai)، يوحي بصوت الر
فالفعل املستعمل هنا، يُفيد عن شيٍ أُذِيعَ في املاضي ويستمرُّ تأثيره في املستقبل. مبعنى 
مدينة  ألنَّ  ذلك،  حدوث  احتمال  وازداد  مدوّيًا.  صوتًا  أصبحت  قد  تسالونيكي،  كنيسة  أنَّ 
على طريق  تقع  وكانت  َّة،  َّة مستمر جتاري أنشطة  وفيها   ، رائعٌ ميناءٌ  لها  كان  تسالونيكي 
اإلجنيل  انتقل  ومنها  وغربًا،  شرقًا  تتَّجه  رئيسيَّة  رومانيَّة  ا  طريقً كانت  الَّتي  إغناطية، 

والكلمة إلى كلّ "مقدونية وآخائية" و"في كلّ مكان".
لم  عاونَيه  ومُ بولس  أنَّ  لدرجة  بعيدًا  ذهبت  قد  الرسالة  أنَّ  إلى  مكان"  "كلّ  عبارة  تشير 

يكونوا "بحاجةٍ إلى أن يقولوا في ذلك شيئًا". 

َوْثَانِ إِلى اهللا،  نِ األ تُم عَ عْ ولُنَا إِلَيْكُم، وكَيْفَ رَجَ نَّا كَيْفَ كَانَ دُخُ بِرُونَ عَ م يُخْ هُ سُ ْفُ م أَن ٩ فَهُ
قّ، يَّ الـحَ بُدُوا اهللاَ الـحَ لِكَي تَعْ

"رجعتم"  ففعل  حياتهم.  أسلوب  وغيَّرا  تسالونيكي،  أهل  حياة  حوَّال  والتوبة  اإلميان 
(epestrépsate)، يعبّر عن عودة الشخص إلى اهللا (راجع أعمال ٣: ١٩). حتوَّلوا "عن األوثان"، 
اآللهة  وأرتاميس؛ هذه  أبولّو،  زيوس،  آلهة مثل  أن متثّل  املفروض  الَّتي كان من  التماثيل،  أو 
في  واالحتفاالت  تقريبًا،  األعياد  كلّ  كانت  الواقع،  في  يعبدونها.  وكانوا  اخمليّلة،  في  دَت  وُجِ
على  فكان  االجتماعيَّة.  احلياة  مركز  هياكلها  وكانت  اآللهة،  تلك  حول  تتمُّ  مقدونية، 
املسيحيّني اجلدد أن يتوقَّفوا عن الذهاب إلى مثل تلك النشاطات مع جيرانهم "لكي يعبدوا 

هللا احليّ احلقّ".
حتوَّل أهل تسالونيكي إلى "اإلله احلقّ" ليخدموه. ففعل "تعبدوا" (douleúein)، يُفيد بأن 

 ، َا كان هناك مصاحلة. لكن هناك شروطٌ ، ملَ َّالً األساس على محبَّة اهللا. ولو لم يُبادر اهللا أو
خص االلتزام بها، ليكون من عداد اخملتارين.  وجب على الشَّ

ني،  ءِ اليَقِ ِلْ دُسِ وَمبِ وَّةِ وبِالرُّوحِ القُ ا بِالقُ ب، بَلْ أَيضً سْ ْ إِلَيْكُم بِالكَالمِ وحَ ر ِيلَنَا لَمْ يَصِ َنَّ إِجنْ ٥ أل
لِكُم. ن أَجْ ونَ كَيْفَ كُنَّا بَيْنَكُم مِ لَمُ وأَنتُم تَعْ

ّة. كان اإلجنيل جزءًا ال يتجزّأ من حياة بولس، وسلوانس،  ار تعني كلمة "إجنيل" البشرى السَّ
روا  وطيموتاوس. فقد قبلوه، وعاشوه، ووعظوا به. عناصره الرئيسيَّة هي نفسها الَّتي بشَّ
ا بشريًّا وحسب، بل "بالقوَّة وبالروح  َّها لم تكن كالمً بها، بالرغم من اختالف طرائقهم، ألن

القدس".
ا  مة من الكلمة اليونانيَّة dúnamis، وتعني أنَّ اإلجنيل لم يكن ملتحفً ترجَ كلمة "قوَّة" مُ
ا بقوَّة، أي بحقائق إلهيَّة وراء الكلمات. فلم تكن كلمات بولس  فقط برسالةٍ من كلمات، إمنَّ
كانت  بشارتهم  قوَّة  ألنَّ  اليقني"،  "مبلء  يتكلَّمون  كانوا  بل  فارغ،  قرعٍ  كلمات  ومعاونَيه، 

مرتبطة بــ"الروح القدس".
ا إلى كيفيّة تصرُّفهم عندما كانوا مع أهل تسالونيكي: "وأنتم تعلمون  أشار بولس أيضً
اهتماماتهم  عوا  يشجّ لكي  ومعاوناه،  بولس  يعمل  فلم  أجلكم".  من  بينكم  كنَّا  كيف 

الذاتيَّة، بل صنعوا كلَّ شيءٍ "من أجل" أهل تسالونيكي. 

الرُّوحِ  رَحِ  بِفَ اتٍ كَثِيرة،  يقَ طِ ضِ وَسَ ة، في  الكَلِمَ قَبِلْتُمُ  إِذ   ، َّبّ وبِالر بِنَا  تَدُونَ  تَقْ رْمتُ  دْ صِ قَ فَ  ٦
دُس، القُ

إلى  ينظرون  الَّذين  الناس  إلى  mimêtaí، تشير  اليونانيَّة  ترجمة من  الـمُ "تَقتدون"،  كلمة 
غيرهم، في محاولةٍ للتشبُّه بهم، واتّخاذهم كنموذجٍ لهم. وألنَّ بولس، كان يحاول بكلّ 
 ." َّبّ ع اآلخرين على "االقتداء به"، وباألخصّ لـ"االقتداء بالر ، كان يشجّ َّبّ إخالصٍ أن يعيش للر
عاونَيه؛ لكن باحلقيقية، كانوا من خالل الرسل،  حاول أهل تسالونيكي االقتداء ببولس ومُ
َّبّ (راجع ١ قور ١١: ١؛ ٤: ١٦). "، ألنَّ ما كان يهمُّ الرسول بولس، هو اتّباع مثل الر َّبّ يقتدون "بالر

النموذج  َّبعوا  ات َّهم  ألن كثيرة"،  ضيقاتٍ  وسط  "في  اإلميان،  في  تسالونيكي  أهل   َّ استمر
َّه فرح  الصحيح. تشير عبارة "بفرح الروح القدس"، إلى فتح قلوبهم لطاعة رسالة اهللا؛ إن
بأنّهم تصاحلوا مع اهللا، ويواجهون ما يجب عليهم مواجهته في سبيله. لذلك،  املعرفة 
تغلَّب فرح أهل تسالونيكي على حزنهم، ألنَّ الفرح اآلتي لقلوبهم هو من "الروح القدس". 

وهذه احلقيقة هي سببٌ آخر لتأكُّد بولس من أنهم كانوا فعالً من اخملتارين.

ائِيَة؛ دُونِيَةَ وأَخَ قْ ننيَ في مَ ؤْمِ يعِ الـمُ َمِ ً جلِ ثَاال رْمتُ مِ تَّى صِ ٧ حَ

اليهود  يُحيّي  وعادةً  وكمالها.  الشخص  عند  الروح  ازدهار  وتعني   ،"shalom "شالوم 
."shalom ا بكلمة "شالوم بعضهم بعضً

طاع. ْقِ يْرِ إن لَواتِنَا بِغَ ا، ونَذْكُرُكُم في صَ يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ ا مِ كُرُ اهللاَ دائِمً ٢ نَشْ
 قال بولس: "نشكر اهللا"، كما كان غالبًا ما يبدأ رسائله بعبارة "الشكر" (باللغة اليونانيَّة 
أي   ) كانوا  بحيث  تسالونيكي،  أهل  عند  وَفِيرَين  والصالح  اخلير  كان  لقد   .(eucharistéô

التسالونيكيّني) مصدر تشجيعٍ لبولس (راجع ١ تس ١: ٨-١٠). 
ا: "ونذكركم في صلواتنا بغير انقطاع". كانت صلوات بولس حتوي كنائس  قال بولس أيضً
ا يشكر اهللا،  َّه كان دائمً ا، أن وأشخاص محدَّدِين (راجع ٢ طيم ١: ٣). من اجلدير باملالحظة أيضً

وقد صلَّى بانتظامٍ من أجل الكنيسة (راجع ١ تس ٥: ١٧-١٨).

ا في  ائِكُم، كَمَ بَّتِكُم، وثَبَاتَ رَجَ حَ بَ مَ َانِكُم، وتَعَ لَ إِميْ مَ َبِينَا عَ نَا وأ رةِ إِلـهِ ضْ ٣ ونتَذَكَّرُ في حَ
يح. سِ وعَ الـمَ ِّنَا يَسُ َب ر

إضافةً إلى "شكر اهللا"، يتذكّر بولس "في حضرة اهللا"، اجتهادات أهل تسالونيكي. شكر 
بولس اهللا على "عمل إميانهم، وتعب محبَّتهم، وثبات رجائهم". فأسمى الفضائل اإللهيَّة 
تالزِمة (راجع ١ تس ٥: ٨؛  هي: "اإلميان، والرجاء، واحملبَّة"، وهي غالبًا ما تَرد في رسائل بولس مُ
ةً في ما  ١ قور ١٣: ١٣؛ قول ١: ٣-٥). ركَّز بولس هنا على هذه الفضائل، نظرًا ألهميَّتها، خاصَّ
تتطلَّب  واحملبَّة  صاحلًا؛  عمالً  يُنتج  احلقيقيّ  فاإلميان  تسالونيكي.  أهل  حياة  في  به  توحي 
َّة؛ والرجاء يُنتج صبرًا واحتماال. كلُّ ذلك يعني أنَّ أهل تسالونيكي استطاعوا  أشغاالً شاق
يسوع  ربّنا  "في  استمرُّوا  واجهوها.  الَّتي  والعداوات  االضطهاد  من  بالرغم  االستمرار، 

بَّه العظيم هو النَّموذج الَّذي يعطي احملبَّة املسيحيَّة معناها احلقيقيّ.  املسيح"، ألنَّ حُ

تَارَكُم؛ بَّاءُ اهللا، أَنَّ اهللاَ إخْ وَة، أَحِ ا اإلِخْ لَم، أَيُّهَ ٤ ونَعْ
بولس،  قلب  على  عزيزٌ  صطلحٌ  مُ هي   ،adelfós اليونانيَّة  من  مة  ترجَ الـمُ "اإلخوة"  كلمة 
ا  ًا، في هذه الرسالة (راجع ١ تس ٢: ١؛ ٣: ٢؛ ٤: ٦؛ ٤: ١٠)، وورد خمسً ًا وتكرار استعمله مرار

َّة في الرسالتَني إلى أهل تسالونيكي.  وعشرين مر
ا عبارة "أحبَّاء اهللا" (êgapêménoi hupó [toû] theoû)، فهي تعني املسيحيّني الَّذين قبلوا  أمَّ
، بأنَّ املسيحيّني هم "أحبَّاء اهللا"، فهذا يعني  عيش احملبَّة. لذلك، عندما يُقال باملعنى اخلاصّ
َّهم تصاحلوا مع اهللا بواسطة يسوع املسيح (راجع ٢ قور ٥: ١٩). بالرغم من أنَّ غالبيَّة  أن
َّهم أصبحوا جزءًا من "أحبَّاء اهللا"، كما كان  الكنيسة كانت من األمميّني، فقد أكّد بولس أن
ن قِبَل اهللا، يعتمد في  اليهود "شعب اهللا اخملتار" في العهد القدمي. فاختيار الشخص مِ

شرح اآليات
َّبِّ  الُونِيكيِّنيَ الَّتِي في اهللاِ اآلبِ والر ةِ التَّسَ يسَ وتَاوُسَ إِلى كنِ لْوانُسَ وطِيمُ نْ بُولُسَ وسِ ١ مِ

الم! ةُ لَكُم والسَّ مَ سيح: النِّعْ وعَ الـمَ يَسُ
كانت الرسائل، كما ورد هنا في هذه الرسالة، تبدأ بذكر اسم الكاتب، متبوعة بأسماء من 
(النعمة  الكاتب  إليها حتيَّات  تُضاف  ثمَّ  التسالونيكيّني)،  الرسالة (كنيسة  إليهم  تُرسل 
هما  الرسالة  في  له  معاونَني  اسم  ذكَرَ  وقد  بولس،  هو  الرسالة  كاتب  الم).  والسَّ لكم 

"سلوانس وطيموتاوس". 
لَ من أورشليم مع بولس إلى  "سلوانس"، هو االسم الرومانيّ لـ "سيال"، الَّذي كان قد أُرسِ
أنطاكية (راجع أعمال ١٥: ٢٢، ٣٢). وهو الشخص نفسه الَّذي رافق بولس كمساعدٍ رئيسيّ 
تسالونيكي  في  الكنيسة  تأسيس  أثنائها  في   َّ مت الَّتي  الثانية،  َّة  التبشيري رحلته  في  له 
واحدة فقط، وهي عندما كان مع  َّةً  َّ ذكره، بعد ذلك، مر مت أعمال ١٥: ٤٠؛ ١٧: ١-٩).  (راجع 
اه بابل، حوالي عام ٦٠-٦٥م (راجع  ن مكانٍ سمَّ بطرس عندما كُتِبَت رسالة بطرس األولى مِ

١ بط ٥: ١٢).
َ عندما كان شابًّا  َّة، وعاش في لسترة. اختُنتِ أما "طيموتاوس"، فكان من أبٍ يونانيّ وأمٍّ عبري
َّتَني،  ه وجدَّته امرأتني يهودي َّخذه بولس معاونًا له (راجع أعمال ١٦: ١-٣). كانت أمُّ ا، وات يافعً
يَكُنُّ له  نَتَني باملسيح (راجع ٢ طيم ١: ٥؛ ٣: ٤-١٥). كان بولس  وأصبحتا في ما بعد مؤمِ

ا شديدًا (راجع فل ٢: ١٩-٢٠). احترامً
كتب بولس هذه الرسالة إلى "كنيسة التسالونيكيّني". كلمة "كنيسة"، تعني في اللغة 
عات (راجع متَّى  ع". تتحدَّث الكتب املقدَّسة عن مجموعة التجمُّ اليونانيَّة (ekklêsía) "جتمُّ
ل هذا التعبير لوصف  عات الكنسيَّة احملليَّة (راجع ١ قور ١: ٢). يُستعمَ ١٦: ١٨)، وعن التجمُّ
ع الناس في أفسس (راجع أعمال ١٩: ٣٢). فمن الكلمات الوصفيَّة  عاتٍ مدنيَّة، كتجمُّ جتمُّ

ع هو املقصود. ة، نستطيع معرفة أيّ نوعٍ من التجمُّ املرافِقَ
عبارة  ت،  استُخدِمَ تسالونيكي.  مدينة  في  القاطنون  املواطنون  هم  "التسالونيكيّون" 
ه  "كنيسة التسالونيكيّني"، هنا وفي الرسالة الثانية (راجع ٢ تس ١: ١). كان بولس يوجّ
أو "القدّيسني" في مكانٍ ما. لكن هنا اختلف األمر. فقد  رسالته، عادةً، إلى املسيحيّني، 
ع يضمُّ  التجمُّ اجتمعت في مكانٍ ما. لم يكن  الَّتي  النَّاس  إلى مجموعة  الرسالة  نوَنَ  عَ
يسوع  َّبّ  والر اآلب  اهللا  "في  كانوا  الَّذين  ا  أيضً بل  تسالونيكي،  مدينة  مواطني  فقط 

املسيح".
كلمة  ترد  كانت  به.  اهللا  نَّ  مَ ما  أي   ،(charis) "النعمة"  تسالونيكي  ألهل  بولس  متنَّى 
 .(eirênê) "النعمة" ضمن التحيَّات الهلّينيَّة. إضافةً إلى ذلك، متنَّى لهم بولس "السالم"
فالكلمة هي  َّة،  العبري اللُّغة  في  ا  أمَّ احلرب.  غياب  يعني  اليونانيّني  عند  الم  السَّ ذكر  كان 



(١ تس ١: ١-١٠)
َّبِّ  الُونِيكيِّنيَ الَّتِي في اهللاِ اآلبِ والر ةِ التَّسَ يسَ وتَاوُسَ إِلى كنِ لْوانُسَ وطِيمُ نْ بُولُسَ وسِ ١ مِ

الم! ةُ لَكُم والسَّ مَ سيح: النِّعْ وعَ الـمَ يَسُ
طاع. ْقِ يْرِ إن لَواتِنَا بِغَ ا، ونَذْكُرُكُم في صَ يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ ا مِ كُرُ اهللاَ دائِمً ٢ نَشْ

ا في  ائِكُم، كَمَ بَّتِكُم، وثَبَاتَ رَجَ حَ بَ مَ َانِكُم، وتَعَ لَ إِميْ مَ َبِينَا عَ نَا وأ رةِ إِلـهِ ضْ ٣ ونتَذَكَّرُ في حَ
يح. سِ وعَ الـمَ ِّنَا يَسُ َب ر

تَارَكُم؛ بَّاءُ اهللا، أَنَّ اهللاَ إخْ وَة، أَحِ ا اإلِخْ لَم، أَيُّهَ ٤ ونَعْ
ني،  ءِ اليَقِ ِلْ دُسِ وَمبِ وَّةِ وبِالرُّوحِ القُ ا بِالقُ ب، بَلْ أَيضً سْ ْ إِلَيْكُم بِالكَالمِ وحَ ر ِيلَنَا لَمْ يَصِ َنَّ إِجنْ ٥ أل

لِكُم. ن أَجْ ونَ كَيْفَ كُنَّا بَيْنَكُم مِ لَمُ وأَنتُم تَعْ
الرُّوحِ  رَحِ  بِفَ اتٍ كَثِيرة،  يقَ طِ ضِ وَسَ ة، في  الكَلِمَ قَبِلْتُمُ  إِذ   ، َّبّ وبِالر بِنَا  تَدُونَ  تَقْ رْمتُ  دْ صِ قَ فَ  ٦

دُس، القُ
ائِيَة؛ دُونِيَةَ وأَخَ قْ ننيَ في مَ ؤْمِ يعِ الـمُ َمِ ً جلِ ثَاال رْمتُ مِ تَّى صِ ٧ حَ

ر  كَانٍ إنتَشَ ب، بَلْ في كُلِّ مَ سْ ائِيَةَ وحَ دُونِيَةَ وأَخَ قْ ، ال في مَ َّبّ ةُ الر تْ كَلِمَ نْكُم ذَاعَ ا مِ َّهَ َن ٨ أل
يْئًا. ولَ في ذلِكَ شَ ةٌ إِلى أَنْ نَقُ اجَ دْ بِنَا حَ َانُكُم بِاهللا، حتَّى لَمْ يَعُ إِميْ

َوْثَانِ إِلى اهللا،  نِ األ تُم عَ عْ ولُنَا إِلَيْكُم، وكَيْفَ رَجَ نَّا كَيْفَ كَانَ دُخُ بِرُونَ عَ م يُخْ هُ سُ ْفُ م أَن ٩ فَهُ
قّ، يَّ الـحَ بُدُوا اهللاَ الـحَ لِكَي تَعْ

بِ  ضَ نَ الغَ ينَا مِ نَجِّ وع، مُ وَات، يَسُ َمْ نْ بَنيِ األ هُ مِ ْنَهُ، الَّذي أَقَامَ اواتِ إب مَ نَ السَّ رُوا مِ ١٠ وتَنْتَظِ
اآلتي.

مقدّمة
ل مبقطعٍ (١ تس ١: ١-١٠) يُشيدُ فيه الرسول  في األحد اخلامس عشر من زمن العنصرة، نتأمَّ
فأصبحوا  واحملبَّة؛  والرجاء،  اإلميان،  اإللهيَّة:  الفضائل  على  تسالونيكي  أهل  بثبات  بولس 
ةً باإلميان. هذا اإلميان عينه، نراه في تلك املرأة  مضرب مثلٍ بني شعوب املنطقة آنذاك، وخاصَّ
فِرَت  فغُ بشعرها،  رجليه  ومسحت  يسوع  من  اقتربت  الَّتي   ،(٣٦-٥٠  :٧ (لو  الكنعانيَّة 

َّها آمنت كثيرًا (راجع لو ٧: ٥٠). َّها أحبَّت كثيرًا" (لو ٧: ٤٧)، وألن خطاياها الكثيرة، "ألن

٦صفحة

يقوموا باخلدمة املتواصلة، أي أن يكرّسوا أنفسهم هللا بالكامل.

بِ  ضَ نَ الغَ ينَا مِ نَجِّ وع، مُ وَات، يَسُ َمْ نْ بَنيِ األ هُ مِ ْنَهُ، الَّذي أَقَامَ اواتِ إب مَ نَ السَّ رُوا مِ ١٠ وتَنْتَظِ
اآلتي.

َّبّ يسوع. ففعل "تنتظروا" املستعمل  من "يعبد اهللا" (١ تس ١: ٩) "ينتظر" (anaménô) عودة الر
ليعني  املستمرّ،  احلاضر  صيغة  في   (anaménein) اليونانيَّة  اللغة  في  يأتي  اآلية،  هذه  في 
"االستمرار في االنتظار"، أي االنتظار املتواصل للمجيء الثَّاني. لذلك، يختبر املسيحيّون في 
وق املتواصل جمليء ابن اهللا، وهو "يسوع" احليّ، الَّذي "أقامه اهللا من بني األموات"،  تسالونيكي الشَّ

باملقارنة مع "األصنام امليتة"؛ وهو الَّذي يُنقذهم من "الغضب اآلتي".
ا يبنيّ شعور اهللا القويّ ضدّ الشرّ، الَّذي يتطلَّب تصفية حساب.  ا، إمنَّ غضب اهللا ال يكون انتقامً
فكما أنَّ حبّه عميقٌ، كذلك غضبه يكون أشدّ. ال يريد اهللا العذاب للناس، بل أن يتجنَّبوا الشرّ 

ذوا من العقاب.  ويُنقَ

خالصة روحيّة
ه الرسول بولس، في رسالة هذا األحد (١ تس ١: ١-١٠)، باسمه، وباسم من تَعبَا معه  يتوجَّ
في رسالته: سلوانس، وطيموتاوس. هذه عالمةٌ على تواضعه، إذ يقوم بإجالل مساعدَيه 
هما وراء الكواليس؛ فهم شركاؤه في الرسالة وفي  عبر إظهار عملهما إلى العلن، ولم يُبقِ

نِي ثمارها. جَ
أشار القدّيس بولس إلى اهتمام أهل تسالونيكي بالفضائل اإللهيَّة، الَّذي لم يكن ليتمَّ إالَّ 
في  والسالكني  عليه،  املتَّكلني  جلميع  مواهبه  ويعطي  يُنير  الَّذي  القدس،  الروح  ديِ  بِهَ
يها.  تلقّ سن  وحُ البشارة  إتقان  أمرَين:  على  دليلٌ  هو  اإللهيَّة  الفضائل  عيش  إنَّ  طريقه. 
ديِ  فاملرسلون املشار إليهم في مطلع الرسالة (بولس، وسلوانس، وطيموتاوس)، عملوا بهَ
وكانوا  وجاهدوا،  عملوا  واالضطهاد.  والصعوبات،  الضيق،  وسط  َّوا،  وبشر القدس،  الروح 
املعلّمني الشهود الَّذين رأتهم كنيسة تسالونيكي، فتغيَّرت، وأصبحت مدينةً مثاليَّة في 

عيش اإلميان، والرجاء، واحملبَّة.
ا، املرأة الكنعانيَّة اخلاطئة، لم تكن لتجرؤ على ما قامت به، لوال إدراكها وثقتها،  هكذا أيضً
َّبّ يسوع. لهذا، جاءت إليه كخاطئة تائبة،  أي إميانها بنعمة اهللا، وحنانه، وحبِّه، من خالل الر
الكثيرة  "خطاياها  لغيرها:  ا  منوذجً فأصبحت   ، شكرٍ كعربون  باحلبّ  وبادلته  منه  ودنت 

" (لو ٧: ٤٧). ا الَّذي يُغفر له قليالً فيحبُّ قليالً َّها أحبَّت كثيرًا. أمَّ مغفورةٌ لها، ألن

تَني رومانيَّتَني. كانت "آخائية" مكوَّنة من  َّام بولس مقاطعَ كانت "مقدونية وآخائية" في أي
َا يُعرَف اليوم باليونان، مبا فيها قورنتس وأثينا. وكانت "مقدونية" تكوّن اجلزء  اجلزء اجلنوبيّ ملِ

الشماليّ من اليونان، مبا فيها بيرية، وفيليبّي، وتسالونيكي. 
اجملاوِرَة).  (املقاطعات  وآخائية"  مقدونية  في  املؤمنني  جلميع  "مثاالً  تسالونيكي  أهل  صار 
َّت  "، مأخوذة من الكلمة اليونانيَّة túpos، الَّتي قد تعني "ختم" أو "دمغة" مت وكلمة "مثاالً
َّبّ هو الدرجة الَّتي  َّة (ورد هذا املعنى في يو ٢٠: ٢٥). فإنَّ مدى اقتداء االنسان بالر بضربةٍ قوي

" لتشجيع اآلخرين.  يكون فيها "مثاالً
 

ر  كَانٍ إنتَشَ ب، بَلْ في كُلِّ مَ سْ ائِيَةَ وحَ دُونِيَةَ وأَخَ قْ ، ال في مَ َّبّ ةُ الر تْ كَلِمَ نْكُم ذَاعَ ا مِ َّهَ َن ٨ أل
يْئًا. ولَ في ذلِكَ شَ ةٌ إِلى أَنْ نَقُ اجَ دْ بِنَا حَ َانُكُم بِاهللا، حتَّى لَمْ يَعُ إِميْ

رسالته  قبول  (أي  باهللا"  و"إميانهم  (اإلجنيل)،   " َّبّ الر فــ"كلمة  سبق.  مبا  اآلية  هذه  ترتبط 
كمعيارٍ لهم)، قد "ذاع"، ألنَّ غاية إميانهم لم تكن األصنام، بل اإلله احلقيقيّ.

َّعد، أو البوق، الَّذي يسبّب االهتزاز أو الصدى.  فعل "ذاعت" (ekxêchêtai)، يوحي بصوت الر
فالفعل املستعمل هنا، يُفيد عن شيٍ أُذِيعَ في املاضي ويستمرُّ تأثيره في املستقبل. مبعنى 
مدينة  ألنَّ  ذلك،  حدوث  احتمال  وازداد  مدوّيًا.  صوتًا  أصبحت  قد  تسالونيكي،  كنيسة  أنَّ 
على طريق  تقع  وكانت  َّة،  َّة مستمر جتاري أنشطة  وفيها   ، رائعٌ ميناءٌ  لها  كان  تسالونيكي 
اإلجنيل  انتقل  ومنها  وغربًا،  شرقًا  تتَّجه  رئيسيَّة  رومانيَّة  ا  طريقً كانت  الَّتي  إغناطية، 

والكلمة إلى كلّ "مقدونية وآخائية" و"في كلّ مكان".
لم  عاونَيه  ومُ بولس  أنَّ  لدرجة  بعيدًا  ذهبت  قد  الرسالة  أنَّ  إلى  مكان"  "كلّ  عبارة  تشير 

يكونوا "بحاجةٍ إلى أن يقولوا في ذلك شيئًا". 

َوْثَانِ إِلى اهللا،  نِ األ تُم عَ عْ ولُنَا إِلَيْكُم، وكَيْفَ رَجَ نَّا كَيْفَ كَانَ دُخُ بِرُونَ عَ م يُخْ هُ سُ ْفُ م أَن ٩ فَهُ
قّ، يَّ الـحَ بُدُوا اهللاَ الـحَ لِكَي تَعْ

"رجعتم"  ففعل  حياتهم.  أسلوب  وغيَّرا  تسالونيكي،  أهل  حياة  حوَّال  والتوبة  اإلميان 
(epestrépsate)، يعبّر عن عودة الشخص إلى اهللا (راجع أعمال ٣: ١٩). حتوَّلوا "عن األوثان"، 
اآللهة  وأرتاميس؛ هذه  أبولّو،  زيوس،  آلهة مثل  أن متثّل  املفروض  الَّتي كان من  التماثيل،  أو 
في  واالحتفاالت  تقريبًا،  األعياد  كلّ  كانت  الواقع،  في  يعبدونها.  وكانوا  اخمليّلة،  في  دَت  وُجِ
على  فكان  االجتماعيَّة.  احلياة  مركز  هياكلها  وكانت  اآللهة،  تلك  حول  تتمُّ  مقدونية، 
املسيحيّني اجلدد أن يتوقَّفوا عن الذهاب إلى مثل تلك النشاطات مع جيرانهم "لكي يعبدوا 

هللا احليّ احلقّ".
حتوَّل أهل تسالونيكي إلى "اإلله احلقّ" ليخدموه. ففعل "تعبدوا" (douleúein)، يُفيد بأن 

 ، َا كان هناك مصاحلة. لكن هناك شروطٌ ، ملَ َّالً األساس على محبَّة اهللا. ولو لم يُبادر اهللا أو
خص االلتزام بها، ليكون من عداد اخملتارين.  وجب على الشَّ

ني،  ءِ اليَقِ ِلْ دُسِ وَمبِ وَّةِ وبِالرُّوحِ القُ ا بِالقُ ب، بَلْ أَيضً سْ ْ إِلَيْكُم بِالكَالمِ وحَ ر ِيلَنَا لَمْ يَصِ َنَّ إِجنْ ٥ أل
لِكُم. ن أَجْ ونَ كَيْفَ كُنَّا بَيْنَكُم مِ لَمُ وأَنتُم تَعْ

ّة. كان اإلجنيل جزءًا ال يتجزّأ من حياة بولس، وسلوانس،  ار تعني كلمة "إجنيل" البشرى السَّ
روا  وطيموتاوس. فقد قبلوه، وعاشوه، ووعظوا به. عناصره الرئيسيَّة هي نفسها الَّتي بشَّ
ا بشريًّا وحسب، بل "بالقوَّة وبالروح  َّها لم تكن كالمً بها، بالرغم من اختالف طرائقهم، ألن

القدس".
ا  مة من الكلمة اليونانيَّة dúnamis، وتعني أنَّ اإلجنيل لم يكن ملتحفً ترجَ كلمة "قوَّة" مُ
ا بقوَّة، أي بحقائق إلهيَّة وراء الكلمات. فلم تكن كلمات بولس  فقط برسالةٍ من كلمات، إمنَّ
كانت  بشارتهم  قوَّة  ألنَّ  اليقني"،  "مبلء  يتكلَّمون  كانوا  بل  فارغ،  قرعٍ  كلمات  ومعاونَيه، 

مرتبطة بــ"الروح القدس".
ا إلى كيفيّة تصرُّفهم عندما كانوا مع أهل تسالونيكي: "وأنتم تعلمون  أشار بولس أيضً
اهتماماتهم  عوا  يشجّ لكي  ومعاوناه،  بولس  يعمل  فلم  أجلكم".  من  بينكم  كنَّا  كيف 

الذاتيَّة، بل صنعوا كلَّ شيءٍ "من أجل" أهل تسالونيكي. 

الرُّوحِ  رَحِ  بِفَ اتٍ كَثِيرة،  يقَ طِ ضِ وَسَ ة، في  الكَلِمَ قَبِلْتُمُ  إِذ   ، َّبّ وبِالر بِنَا  تَدُونَ  تَقْ رْمتُ  دْ صِ قَ فَ  ٦
دُس، القُ

إلى  ينظرون  الَّذين  الناس  إلى  mimêtaí، تشير  اليونانيَّة  ترجمة من  الـمُ "تَقتدون"،  كلمة 
غيرهم، في محاولةٍ للتشبُّه بهم، واتّخاذهم كنموذجٍ لهم. وألنَّ بولس، كان يحاول بكلّ 
 ." َّبّ ع اآلخرين على "االقتداء به"، وباألخصّ لـ"االقتداء بالر ، كان يشجّ َّبّ إخالصٍ أن يعيش للر
عاونَيه؛ لكن باحلقيقية، كانوا من خالل الرسل،  حاول أهل تسالونيكي االقتداء ببولس ومُ
َّبّ (راجع ١ قور ١١: ١؛ ٤: ١٦). "، ألنَّ ما كان يهمُّ الرسول بولس، هو اتّباع مثل الر َّبّ يقتدون "بالر

النموذج  َّبعوا  ات َّهم  ألن كثيرة"،  ضيقاتٍ  وسط  "في  اإلميان،  في  تسالونيكي  أهل   َّ استمر
َّه فرح  الصحيح. تشير عبارة "بفرح الروح القدس"، إلى فتح قلوبهم لطاعة رسالة اهللا؛ إن
بأنّهم تصاحلوا مع اهللا، ويواجهون ما يجب عليهم مواجهته في سبيله. لذلك،  املعرفة 
تغلَّب فرح أهل تسالونيكي على حزنهم، ألنَّ الفرح اآلتي لقلوبهم هو من "الروح القدس". 

وهذه احلقيقة هي سببٌ آخر لتأكُّد بولس من أنهم كانوا فعالً من اخملتارين.

ائِيَة؛ دُونِيَةَ وأَخَ قْ ننيَ في مَ ؤْمِ يعِ الـمُ َمِ ً جلِ ثَاال رْمتُ مِ تَّى صِ ٧ حَ

اليهود  يُحيّي  وعادةً  وكمالها.  الشخص  عند  الروح  ازدهار  وتعني   ،"shalom "شالوم 
."shalom ا بكلمة "شالوم بعضهم بعضً

طاع. ْقِ يْرِ إن لَواتِنَا بِغَ ا، ونَذْكُرُكُم في صَ يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ ا مِ كُرُ اهللاَ دائِمً ٢ نَشْ
 قال بولس: "نشكر اهللا"، كما كان غالبًا ما يبدأ رسائله بعبارة "الشكر" (باللغة اليونانيَّة 
أي   ) كانوا  بحيث  تسالونيكي،  أهل  عند  وَفِيرَين  والصالح  اخلير  كان  لقد   .(eucharistéô

التسالونيكيّني) مصدر تشجيعٍ لبولس (راجع ١ تس ١: ٨-١٠). 
ا: "ونذكركم في صلواتنا بغير انقطاع". كانت صلوات بولس حتوي كنائس  قال بولس أيضً
ا يشكر اهللا،  َّه كان دائمً ا، أن وأشخاص محدَّدِين (راجع ٢ طيم ١: ٣). من اجلدير باملالحظة أيضً

وقد صلَّى بانتظامٍ من أجل الكنيسة (راجع ١ تس ٥: ١٧-١٨).

ا في  ائِكُم، كَمَ بَّتِكُم، وثَبَاتَ رَجَ حَ بَ مَ َانِكُم، وتَعَ لَ إِميْ مَ َبِينَا عَ نَا وأ رةِ إِلـهِ ضْ ٣ ونتَذَكَّرُ في حَ
يح. سِ وعَ الـمَ ِّنَا يَسُ َب ر

إضافةً إلى "شكر اهللا"، يتذكّر بولس "في حضرة اهللا"، اجتهادات أهل تسالونيكي. شكر 
بولس اهللا على "عمل إميانهم، وتعب محبَّتهم، وثبات رجائهم". فأسمى الفضائل اإللهيَّة 
تالزِمة (راجع ١ تس ٥: ٨؛  هي: "اإلميان، والرجاء، واحملبَّة"، وهي غالبًا ما تَرد في رسائل بولس مُ
ةً في ما  ١ قور ١٣: ١٣؛ قول ١: ٣-٥). ركَّز بولس هنا على هذه الفضائل، نظرًا ألهميَّتها، خاصَّ
تتطلَّب  واحملبَّة  صاحلًا؛  عمالً  يُنتج  احلقيقيّ  فاإلميان  تسالونيكي.  أهل  حياة  في  به  توحي 
َّة؛ والرجاء يُنتج صبرًا واحتماال. كلُّ ذلك يعني أنَّ أهل تسالونيكي استطاعوا  أشغاالً شاق
يسوع  ربّنا  "في  استمرُّوا  واجهوها.  الَّتي  والعداوات  االضطهاد  من  بالرغم  االستمرار، 

بَّه العظيم هو النَّموذج الَّذي يعطي احملبَّة املسيحيَّة معناها احلقيقيّ.  املسيح"، ألنَّ حُ

تَارَكُم؛ بَّاءُ اهللا، أَنَّ اهللاَ إخْ وَة، أَحِ ا اإلِخْ لَم، أَيُّهَ ٤ ونَعْ
بولس،  قلب  على  عزيزٌ  صطلحٌ  مُ هي   ،adelfós اليونانيَّة  من  مة  ترجَ الـمُ "اإلخوة"  كلمة 
ا  ًا، في هذه الرسالة (راجع ١ تس ٢: ١؛ ٣: ٢؛ ٤: ٦؛ ٤: ١٠)، وورد خمسً ًا وتكرار استعمله مرار

َّة في الرسالتَني إلى أهل تسالونيكي.  وعشرين مر
ا عبارة "أحبَّاء اهللا" (êgapêménoi hupó [toû] theoû)، فهي تعني املسيحيّني الَّذين قبلوا  أمَّ
، بأنَّ املسيحيّني هم "أحبَّاء اهللا"، فهذا يعني  عيش احملبَّة. لذلك، عندما يُقال باملعنى اخلاصّ
َّهم تصاحلوا مع اهللا بواسطة يسوع املسيح (راجع ٢ قور ٥: ١٩). بالرغم من أنَّ غالبيَّة  أن
َّهم أصبحوا جزءًا من "أحبَّاء اهللا"، كما كان  الكنيسة كانت من األمميّني، فقد أكّد بولس أن
ن قِبَل اهللا، يعتمد في  اليهود "شعب اهللا اخملتار" في العهد القدمي. فاختيار الشخص مِ

شرح اآليات
َّبِّ  الُونِيكيِّنيَ الَّتِي في اهللاِ اآلبِ والر ةِ التَّسَ يسَ وتَاوُسَ إِلى كنِ لْوانُسَ وطِيمُ نْ بُولُسَ وسِ ١ مِ

الم! ةُ لَكُم والسَّ مَ سيح: النِّعْ وعَ الـمَ يَسُ
كانت الرسائل، كما ورد هنا في هذه الرسالة، تبدأ بذكر اسم الكاتب، متبوعة بأسماء من 
(النعمة  الكاتب  إليها حتيَّات  تُضاف  ثمَّ  التسالونيكيّني)،  الرسالة (كنيسة  إليهم  تُرسل 
هما  الرسالة  في  له  معاونَني  اسم  ذكَرَ  وقد  بولس،  هو  الرسالة  كاتب  الم).  والسَّ لكم 

"سلوانس وطيموتاوس". 
لَ من أورشليم مع بولس إلى  "سلوانس"، هو االسم الرومانيّ لـ "سيال"، الَّذي كان قد أُرسِ
أنطاكية (راجع أعمال ١٥: ٢٢، ٣٢). وهو الشخص نفسه الَّذي رافق بولس كمساعدٍ رئيسيّ 
تسالونيكي  في  الكنيسة  تأسيس  أثنائها  في   َّ مت الَّتي  الثانية،  َّة  التبشيري رحلته  في  له 
واحدة فقط، وهي عندما كان مع  َّةً  َّ ذكره، بعد ذلك، مر مت أعمال ١٥: ٤٠؛ ١٧: ١-٩).  (راجع 
اه بابل، حوالي عام ٦٠-٦٥م (راجع  ن مكانٍ سمَّ بطرس عندما كُتِبَت رسالة بطرس األولى مِ

١ بط ٥: ١٢).
َ عندما كان شابًّا  َّة، وعاش في لسترة. اختُنتِ أما "طيموتاوس"، فكان من أبٍ يونانيّ وأمٍّ عبري
َّتَني،  ه وجدَّته امرأتني يهودي َّخذه بولس معاونًا له (راجع أعمال ١٦: ١-٣). كانت أمُّ ا، وات يافعً
يَكُنُّ له  نَتَني باملسيح (راجع ٢ طيم ١: ٥؛ ٣: ٤-١٥). كان بولس  وأصبحتا في ما بعد مؤمِ

ا شديدًا (راجع فل ٢: ١٩-٢٠). احترامً
كتب بولس هذه الرسالة إلى "كنيسة التسالونيكيّني". كلمة "كنيسة"، تعني في اللغة 
عات (راجع متَّى  ع". تتحدَّث الكتب املقدَّسة عن مجموعة التجمُّ اليونانيَّة (ekklêsía) "جتمُّ
ل هذا التعبير لوصف  عات الكنسيَّة احملليَّة (راجع ١ قور ١: ٢). يُستعمَ ١٦: ١٨)، وعن التجمُّ
ع الناس في أفسس (راجع أعمال ١٩: ٣٢). فمن الكلمات الوصفيَّة  عاتٍ مدنيَّة، كتجمُّ جتمُّ

ع هو املقصود. ة، نستطيع معرفة أيّ نوعٍ من التجمُّ املرافِقَ
عبارة  ت،  استُخدِمَ تسالونيكي.  مدينة  في  القاطنون  املواطنون  هم  "التسالونيكيّون" 
ه  "كنيسة التسالونيكيّني"، هنا وفي الرسالة الثانية (راجع ٢ تس ١: ١). كان بولس يوجّ
أو "القدّيسني" في مكانٍ ما. لكن هنا اختلف األمر. فقد  رسالته، عادةً، إلى املسيحيّني، 
ع يضمُّ  التجمُّ اجتمعت في مكانٍ ما. لم يكن  الَّتي  النَّاس  إلى مجموعة  الرسالة  نوَنَ  عَ
يسوع  َّبّ  والر اآلب  اهللا  "في  كانوا  الَّذين  ا  أيضً بل  تسالونيكي،  مدينة  مواطني  فقط 

املسيح".
كلمة  ترد  كانت  به.  اهللا  نَّ  مَ ما  أي   ،(charis) "النعمة"  تسالونيكي  ألهل  بولس  متنَّى 
 .(eirênê) "النعمة" ضمن التحيَّات الهلّينيَّة. إضافةً إلى ذلك، متنَّى لهم بولس "السالم"
فالكلمة هي  َّة،  العبري اللُّغة  في  ا  أمَّ احلرب.  غياب  يعني  اليونانيّني  عند  الم  السَّ ذكر  كان 


