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  مقدمه
در  .است برخوردار... لطافت و جذابيتسادگي،  از ويژگيهاي پولس  اين نامه بيشتر از ساير نامه«

  ».اي وجود ندارد يچ منازعهاينجا ه
 (W. Graham Scroggie)گراهام اسكورجي   -

  

  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردجايگاه ) الف

نشـان دهنـدة تأكيـد و     بـه عنـوان  شود معموالً ارزش زيادي  شته مياولين كتابي كه بوسيله يك نويسندة مشهور نو
نتيجه جالـب تعـاليم مسـيحي كـه پـولس      . ة الهامي پولس باشداول تسالونيكيان شايد اولين نام. عطاي مكاتبه دارد

كـه او در  دهد كه بسياري از تعـاليمي   رسول قادر بود در اين رسالة كوتاه به تسالونيكيان ارائه دهد واضحاً نشان مي
امـروزه ربـوده شـدن و بازگشـت ثـانوي      . انـد  دهد بوسيلة تسالونيكيان شناخته شده بوده اينجا مورد بحث قرار مي

حيـاء  ا. هميشـه اينطـور نبـوده اسـت    . اي است و مسيحيان پروتستان منتظر آن هسـتند  خداوند، اعتقاد شناخته شده
بـه گسـتردگي بـر    ) 1850-1825(اوليه در بريتانياي كبير  جذابيت اين آموزه خصوصاً از طريق نوشتهأهاي برادران

هايِ مختلف راجع به بازگشـت مسـيح    بدون اين نامة كوتاه ما در فهم خود از نظريه. اول تسالونيكيان استوار بودند
  .شديم جداً محروم مي

  

  نويسنده) ب

مقـدس رد نشـده    ين كتـاب اينكه اول تسالونيكيان يك رساله خاص پولس رسول است بوسيلة هـيچكس از محققـ  
اين رساله پولس اسـت مگـر اينكـه كسـي     «: گويد كافي است مي (J. E. Frame)تضمين اين امر چنانچه فريم . است

شـواهد خـارجي كـه بـر     . »اي از او باقي نمانده اسـت  يا هيچ نامهآماده باشد ادعا كند كه پولس هرگز نزيسته است 
هاي پلي كراپ، اينگناتيوس و جوستين و همچنين كانون مارسـيون   نوشته كند در نويسنده تأكيد مي به عنوانپولس 

  .شود يافت مي) هاي مقدس مسيحيان اولين فهرست از نوشته(و موراتوري 
ضرورت تاريخي اين رسـاله  . سبك و كلمات خاصِ پولس است و دلسوزي قلبي يك پدرِ روحانيشواهد داخلي، 

  .نويسنده، خود را پولس خطاب كرده است 18:2و هم در  1:1هم در . خواند با اعمال رسوالن مي
  

  تاريخ نگارش) ج

اول تسالونيكيان، از قرنتس در هنگامي كه پولس هجده ماه در آنجا مانده نوشته شده است و زمان نوشته شـدن آن  
ئيكـه غـاليون   از آنجا). 17:2، 6:3اول تسـالونيكيان  (باشـد   زياد دورتر از زمانيكه تيموتائوس نزد پـولس آمـد نمـي   

بـدانجا   50بايست در اوايـل   ميالدي آمده است، پولس مي 51فرماندار نامش در اوايل تابستان  به عنوان) 18اعمال(
انـد و   مـيالدي رقـم زده   50 سال همة محققين تاريخ نگارش كتاب را در حدود اوايل. رسيده و نامه را نوشته باشد



 

- ٣ - 
 

سـال پـس از    20ميالدي يعنـي فقـط    51يا  50نگارش نامه را صريحاً در تر است كه ما تاريخِ  اين احتماالً، مطمئن
  .صعود خداوندمان بدانيم

  

  موضوعزمينه و  سپ) د

اولــين بــاري كــه نــور انجيــل، ظلمــت تســالونيكيان را در هــم شكســت در طــي ســفر دوم بشــارتي پــولس بــود 
  ).10ـ1:17اعمال(

تسـالونيكي در آن  . ند، به تسالونيكيه، اَمفپولس و اپلونيه رفتندي آزاد شدفيلپپس از اينكه پولس و سيالس از زندان 
پولس بر طبق نقشه به كنيسه يهـود رفـت و از   . زمان يك شهر هم از لحاظ دولتي و هم ارتباطي سوق الجيشي بود

ه سـپس او ادامـه داده و اظهـار داشـت كـ     . عتيق نشان داد كه مسيح رنج برده و از ميان مردگان برخاسته است عهد
بعضي از يهوديان قانع شده و با پولس و . به طول انجاميداين امر سه هفته . عيسي ناصري، مسيح موعود بوده است
همچنين بسياري از يونانيان جديدااليمان و عده كمي از زنان رهبر در شهر . سيالس و ديگر ايماندارن ساكن شدند

اي از اوبـاش   ه از يهودياني كه ايمان نياورده بودند عدهآن دست. سپس واكنش شديد شدوع شد. تغيير گرايش يافتند
وقتيكه . را در بازار جمع كرده و به سمت خانه ياسون بسيج كردند يعني جائيكه پولس و سيالس در آن مانده بودند

ايشان، واعظين را در آن خانـه نيافتنـد ياسـون و بعضـي ديگـر از ايمانـداران را گرفتـه و بـه نـزد حاكمـان شـهر            
! ايـن يـك تعـارف نامتحـد بـود     . اند بردند و از ايشان شكايت كردند كه اينها جهان را بر عكس نموده) لتمرداندو(

برانگيختن پادشـاهي ديگـر بـه نـام عيسـي      سپس آنها مسيحيان را به توطئه به ضد قيصر براي براندازي او بوسيله 
يگر همكاران او خواستند تـا مهمانـان خـود را از    آنها از ياسون و د. دولتمردان به مشكل برخوردند. محكوم كردند

  .سپس ياسون و ديگران آزاد شدند. شهر بيرون كنند
برادران مسيحي در تسالونيكي تصميم گرفتند مستقيماً به واعظين فراميني حكيمانه براي ترك شهر بدهند پس آنها، 

ي پولس و سيالس از هم جدا شدند، گروه مسئله چشمگير اين است كه وقت. تبيريه فرستادندواعظين را در شب به 
آسـان  . توانستند جفاها را متحمـل شـوند   عبادت كنندگان كليسا را كه آموزش ديده بودند ترك كردند چون آنها مي

گيري كنيم كه پولس و همكاران او در تسالونيكيه براي فقط سـه سـبت توقـف     چنين نتيجه 2:17است كه از اعمال 
. پولس و گروهش سه ماه را در آن شهر سپري كردنـد . ورة خدمت تعليم آنها در كنيسه بودبهر حال، اين د. نمودند

اند و به سختي اين  هاي مسيحيت داشته دهد كه تسالونيكيان تسلط زيادي به آموزه نامة پولس رسول به آنها نشان مي
  .اند تعليم بگيرند توانسته ها را در سه يا چهار هفته مي آموزه

او . اند در آنجا او شنيد كه ايمانداران در تسالونيكيه مورد جفا واقع شده). 15:17اعمال(ريه به آتن رفت پولس از تبي
بنابراين او تيموتـائوس را بـه   ) 18ـ17:2 اول تسالونيكيان (سعي كرد كه ايشان را مالقات كند ولي شيطان مانع شد 

، و اين پولس رسول را )8ـ6:3(ر كل اميدوار كننده بود تيموتائوس گزارش فرستاد كه د). 2ـ1:3(نزد ايشان فرستاد 
كنـد   او دعوت مي. كند در آن، او از خدمت خود بر ضد حمالت بدگويان دفاع مي. برانگيخت تا اين نامه را بنويسد

را بـر  اند  او سو تفاهمي كه راجع به كساني كه در مسيح مرده. كه ايمانداران از فرهنگهايي فاني خود را جدا بسازند
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كند تا  كند؛ و او مقدسين را تشويق مي اند را توبيخ مي دارد؛ او كساني كه به بهانة آمدن مسيح دست از كار كشيده مي
يكي از مهمترين پيش زمينـة اول تسـالونيكيان بازگشـت خداونـد عيسـي      . به رهبرانِ روحاني خود احترام بگذارند

  :كند خالصه مي اين اشارات را به هم متصل كرده و اينطور. است
  :يك مسيحي كه در انتظار بازگشت خداوند عيسي است

  ) 10و9:1(ـ در قلبش هيچ بتي ندارد 1
  )19و9:2(ـ در خدمتش مشغول است 2
  )13و12:3(ـ در رابطه با ديگران با محبت است 3
  )18ـ13:4(ـ در ذهنِ خود پريشاني ندارد 4
  ).23:5(ـ در زندگيش گناهي وجود ندارد 5
  

  اول تسالونيكيان طرح كلي

  )1:1(ها  ـ سالم1
  )13:3ـ2:1(ـ رابطة شخصي پولس با تسالونيكيان 2

  )10ـ2:1(شكرگزاري پولس براي تسالونيكيان : الف
  )12ـ1:2(بازنگري پولس به خدمت، پيغام و رفتارش در تسالونيكيه : ب
  )16ـ13:2(العمل تسالونيكيان در قبال انجيل  بازنگري عكس: پ
  )20ـ17:2(س براي عدم بازگشت به تسالونيكيه توضيح پول: ت
  )10ـ1:3(مأموريت تيموتائوس در تسالونيكيه : ث
  )13ـ11:3(دعاي خاص پولس : ج

  )22:5ـ1:4(ـ نصايح عملي 3
  )8ـ1:4(رساند  تقدسي كه اراده خدا را به انجام مي: الف
  )10ـ9:4(محبتي كه به فكر ديگران است : ب
  )12ـ11:4(زندگي در نظر خارجيان : پ
  )18ـ13:4(بخشد  اميدي كه ايمانداران را راحتي مي: ت
  )11ـ1:5(روز خداوند : ث
  )22ـ12:5(نصايح مختلف به مقدسين : ج

  )28ـ23:5(ـ تحيات پاياني به تسالونيكيان 4
  

  تفسير
  )1:1(ها  ـ سالم1
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ايـن حكـم، يـك    . انـد  كـرده  ونواژگشود كه راجع به آنها گفته شده است جهان را  نامه با اسمِ چهار مرد شروع مي
سلوانس و تيموتائوس با او در آن زمان همسـفر  . پولس نويسندة رساله است. تهمت بود؛ اين عمالً يك ستايش بود

ي بـا  فيلپـ سلوانس احتماالً همان سيالس است كه در زنـدان  . كند بودند بنابراين او اسامي ايشان را در اينجا ذكر مي
تيموتائوس برادر جواني از لستره بود كه درست قبل از مسـافرت پـولس بـه    ). 25:16اعمال( خواند پولس سرود مي

  ).1:16اعمال(تسالونيكيه با او همسفر شده بود 
اي كه مـا   كلمه. باشد نوشته شده است اين نامه به كليساي تسالونيكيان كه در خداي پدر و عيسي مسيح خداوند مي

خواست روشن كند كـه ايـن    شد، بنابراين پولس مي ه هر جماعتي اطالق ميكنيم در آن زمان ب آنرا كليسا ترجمه مي
و سالمتي ... تحيات فيض . يك جماعت كافر نيست بلكه جماعتي كه در خداي پدر و خداوند عيسي مسيح هستند

فـيض، لطـف الهـي بـراي مـا در      . شـود  تواند در آسمان از آن لذت ببرد شامل مي بهترين بركات را كه هر كس مي
آور  سالمتي، آرامشي است كه با وجود شرايط سخت و رنـج . باشد كه ما هرگز شايسته آن نيستيم هايمان مي زندگي

منشأ مساوي  به عنوانپولس نام دوگانه آسماني را . فيض دليل است و سالمتي نتيجه آن. زندگي در ما ساكن است
  .دهد در مقابل پدر انجام مي) ما(ملكيِ  كند، و اينكار را بوسيلة قرار دادن ضمير شخصي بركات ذكر مي

  )13:3ـ2:1(ـ رابطة شخصي پولس با تسالونيكيان 2
  )10ـ2:1(شكر گزاري پولس براي تسالونيكيان : الف

آيا ما نيز مثـل او در بـه يـاد آوردن خـواهران و     . (آورد كند تسالونيكيان را به ياد مي پولس هر وقت دعا مي.  3،2:1
كنـد و عمـل ايمـان آنهـا، محنـت       او هميشه با شكر گزاري براي آنها دعا مي) فادار هستيم؟برادران مسيحي خود و

توصيف . عمل ايمان احتماالً به تغيير گرايش آنها بسوي خدا اشاره دارد. آورد محبت و صبر اميد ايشان را به ياد مي
چه كنيم تا اعمال خـدا را بجـا   «: پرسيدند اندازد كه از عيسي مي عمل ما را به ياد بعضي از مردم مي به عنوانايمان 

 ».ه او را فرستاده، ايمان بياوريـد عمل خدا اين است كه به آن كسي ك«: عيسي در جواب ايشان گفت» آورده باشيم؟
توانـد   ولي اين عمل، رنجي نيست كـه يـك انسـان بوسـيله آن مـي     . در اين مفهوم، ايمان يك عمل يا فعاليت است

تواند بدون دست بردن به جالل  در حقيقت، اين تنها كاري است كه انسان مي. ن فخر نمايدچيزي كسب كند يا به آ
ايمان يك . چاره ظاهر سازد يك گناهكار بي به عنواننجات دهنده و بدون انكار روند شخصي خود  به عنوانمسيح 

عبـارت  . خود را  ات دهندهشناسد و گناهكار، نج عمل دست نيافتني است كه بوسيله آن، مخلوق، خالق خود را مي
  .باشد آيد نيز مي مي توبهعمل ايمان همچنين شامل حيات ايماني كه در پي 

اين از خدمت آنهـا بـه خـدا كـه بوسـيله      . آورد پولس بعالوه عمل ايمان آنها، محنت محبت ايشان را نيز به ياد مي
سـت بلكـه يـك شـخص مسـيحي      مسيحيت، زندگي بوسيله وظيفـه ني . گويد شود سخن مي محبت خدا موجب مي

. "محبت براي او يعني كار پر زحمت آسماني"غالم او بودن يعني كامالً آزاد بودن و . كند بخاطر محبت خدمت مي
گذارد كـه   محبت براي مسيح خدمتي را پيش روي ما مي. باشد ارزش مي در مقايسه با محبت، انگيزه سود خيلي بي

  . دادند زندگي خود به اين حقيقت شهادت مي تسالونيكيان با. تواند دالر هرگز نمي
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آنها . گويد وقفة ايشان براي عيسي سخن مي اين از انتظار بي. سرانجام، پولس بجهت صبر اميد ايشان شكرگذار بود
تحمـل  "ولي هيچ شكافي در آنچه كه فيليپس . ديدند شان براي مسيح مي نتيجه ايستادن شجاعانه به عنوانجفاها را 

  .نامد وجود نداشت آنها مي "و راستسر سختانه 
چنانچه پولس به حضور . در حضور خدا و پدر خود: جايگاه به ياد داشتن بوسيله اين عبارت نشان داده شده است

شد، متولد روحاني و رشد مقدسين را به ياد آورده و باي ايمـان، اميـد و محبـت ايشـان دعـا       خدا در دعا وارد مي
  .نمود مي
نـه  .ولـي او چـگ  . انـد  مطمئن بود كه اين مقدسين بوسيله خدا پيش از بنياد عالم برگزيده شـده  پولس رسول.  4:1
دانست كه آنها از همان طريقي كه انجيل را دريافت كردند  دانست؟ آيا او بصيرتي فوق طبيعي داشت؟ نه، او مي مي

  . اند برگزيده شده
اين آموزه ). 4:1افس(ر مسيح پيش از بنياد عالم برگزيد دهد كه خدا مردم بخصوصي را د آموزة برگزيدگي تعليم مي

هر كه به جانب مسيح آيد، مسيح با آغوش گرم . دهد كه او بعضي را نيز براي هالك شدن يرگزيده است تعليم نمي
  . كند از او استقبال مي

ولي كتاب مقدس هر . دنماي اين دو آموزه، برگزيدگي و آزادي انتخاب، تضادي باور نكردني در ذهن بشر ايجاد مي
  . دهد و بنابراين ما بايد به هر دو ايمان داشته باشيم حتي اگر چه با هم هماهنگ نباشند دوي آنها را تعليم مي

تواننـد از   گناهكاران نمي. دانيم برگزيدگان چه كساني هستند و بنابراين بايد انجيل را به تمام دنيا ارائه بدهيم ما نمي
اگر ايشان توبه كرده و به خداوند عيسي مسيح . اي براي ايمان نياوردن استفاده كنند بهانه نوانبه عآموزة برگزيدگي 

  .ايمان بياورند، خدا آنها را نجات خواهد داد
مضمون پيغـام همـة   . خواهد بطور ضمني پيغام متفاوتي از ديگر رسوالن را بگويد پولس بوسيله انجيل ما نمي.  5:1

يك سخنراني معمـولي مـذهبي برخـورد     به عنوانتسالونيكيان با پيغام . مبران متفوت بودندرسوالن مشابه بود؛ پيغا
  .كردند؛ آنها البته، آن را در كالم يافته بودند ولي نه فقط در كالم نمي

  : القدس و تعيين كامل به ايشان رسيده بود اين پيغام با قوت و روح
گردانده، توبه كـرده و    العاده كار كرده و آنها از گناه روي هاي ايشان با قدرت فوق پيغام در زندگي: با قوت )1

  .تغيير گرايش داده بودند
 .شد القدس صادر مي اين قوت از جانب روح: القدس در روح )2

تسالونيكيان آن پيغام را با تعيين كامـل  . نمود پولس با اطمينان زيادي پيغامش را موعظه مي: در تعيين كامل )3
 .هاي ايشان ايماني پايدار و مطمئن بود نتيجه آن در زندگي. ندپذيرفت مثل كالم خدا مي

او نـه تنهـا انجيـل را    . سازد پولس حاال بديشان رفتاري كه در زمان بودنش با ايشان با آنها داشت را خاطر نشان مي
  .بهترين موعظه داشتن يك زندگي مقدس است. موعظه نمود، بلكه بر طبق آن زندگي نيز كرد
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يك شـخص ممكـن اسـت از او انتظـار     . »و شما به ما و به خداوند اقتدا نموديد«: تواند بگويد س ميپس پول.  6:1
ولي در اينجا او ترتيب . و در واقع نام خداوند را اول بياورد» به خداوند و به ما اقتدا نموديد«: داشته باشد كه بگويد
  .ي، زندگي پولس رسول بوداولين معرفي آنها به خداوند عيس. كند تجربه آنها را بيان مي

ما بايد قـادر باشـيم بـا    . توانند مسيح را در ما ببينند كنند مي هوشيارانه است اگر اينطور فكر كنيم كه مردم گمان مي
  ).1:11تيانقرناول (» مسيحپس اقتدا به من نماييد چنانكه من نيز به «: پولس بگوييم

اين همان طريقي اسـت كـه بوسـيله آن، ايشـان از     . شي پذيرفتندتوجه داشته باشيد كه آنها كالم را با زحمت و خو
! اين يك تركيب غير معمول اسـت . ظاهراً آنها در زحمت بودند؛ باطناً در خوشي. خداوند و رسوالن پيروي نمودند

براي انسانهاي دنيود، غير ممكن است كه در آن واحد هم رنج و هم خوشي را تجربه كنند؛ براي يك انسان دنـوي  
القدس را دارد كه شرايط مستقلي است؛ براي او، متضاد خوشي،  يك مسيحي خوشي روح. م متضاد خوشي استغ

  .باشد گناه مي
  .شدند، جفايي بود كه در پي تغيير گرايش آنها پديد آمده بود زحمتي كه آنها متحمل مي

اي بـراي   شـان در ميـان جفـا، نمونـه    اوالً، نمونـه خوشـي اي  . اي شـدند  تسالونيكيان تبديل به مسيحيان نمونـه .  7:1
  .ايمانداران در مكادونيه و اخائيه شد كه اين يعني همة مسيحيان يونان

ماننـد مـوجي در آب   . آنها به مسيحيان ثمر بخشي تبـديل شـدند  . ولي شهادت ايشان در همانجا متوقف نشد.  8:1
به زودي خبر ايمان ايشان به . يه، سپس در هر جااول در مكادونيه و اخاي: شد استخر، كالم خداوند از آنها منتشر مي

  .دانستند خدا در همه جا منتشر شد كه پولس نيز حتي راجع به آن سخن نگفته بود بلكه مردم خودشان اين را مي
هايي كه از طريق ما بركات به ديگـران تـراوش    نهايي بركات باشيم بلكه كانال  از ما خواسته نشده است كه ايستگاه

اگر ما واقعاً آب نجات را ). 6:4ندوم قرنتيا(ر او از درون ما به ديگران بتابد درخشد تا نو دا در قلبهاي ما ميخ. كنند
  ).38،37:7يو(نوشيده باشيم، پس نهرهاي آب زنده حتماً از ما به ديگران خواهد رسيد 

آن رانش در تسالونيكيه بودند، كه وقتي پولس رسول و ديگر همكامسأله در اينجا همان مكالمه معمولي است .  9:1
همچنين اين امر به يك دانش عادتي تبديل شده بود كه در . يك خوشĤمد گويي ملوكانه دريافت نمودند به عنوانرا 

عالمان تسليم  به عنوانآنها از بتها به سوي خدا بازگشت كردند و . زندگي بسياري تغييرات اساسي ايجاد نموده بود
توجـه  . دادنـد  امر بدين معنا نيست كه ايشان با بتها تغذيه شده و حاال به خدا هم شانسي مـي اين . اراده خدا شدند

نه، آنها بسوي خدا بازگشتند و . داشته باشيد كه آنها به سوي خدا از بتها بازگشت نمودند و نه از بتها به سوي خدا
  .ريختنددر او به همه چيز رسيدند و راضي شدند و از آن پس بتهايِ خود را دور 

  اين نگاهيست كه پطرس را تبديل نمود
  اين چهره ايست كه استيفان ديد

  اين قلبي است كه با مريم گريست
  )Ora Rowan(توان از بتها جدا شد   با اينها مي
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دو مرد با كالم خـدا  . بياييد هرگز حس ترس و هيجاني كه بطور ضمني در اين قسمت وجود دارد را ناديده نگيريم
: معجزة تولد تازه به وقوع پيوسـت . القدس، انجيل را موعظه كردند آنها با قوت روح. بت پرست رفتندبه يك شهر 

سـپس شـما جمـاعتي محلـي از     . مردان و زنان چنان با نجات دهنده اُنس گرفتند كه بتهايِ خـود را تـرك نمودنـد   
شوند تا ديگران را بـراي   تحمل جفا ميپدستند، در تقدس زندگي كرده و شجاعانه م ايماندان را داريد كه خدا را مي

  ! باشد ترين دعوت مي خدمت خداوند، حقيقتاً عالي. مسيح صيد كنند
، )فايـده هسـتند   در مقابل بتهايي كه مرده و بـي (كنند  خدمت مينه تنها تسالونيكيان به خداي حقيقي و زنده .  10:1

  :انتظار آنها توجه كنيد به جزئئات. باشند بلكه آنها در انتظار خداوند عيسي نيز مي
  شخص ـ پسر او .1
 مكان ـ از آسمان .2

 ضمانت ـ او را از مردگان بر خيزانيد .3

 نام با ارزش ـ يعني عيسي  .4

 رهاند انتظار ـ ما را از غضب آينده مي .5

  :، سه منظر از تجربة تسالونيكيان را شاهد هستيم10و  9پس ما در آيات 
  )3مقايسه شود با عمل ايمان، آيه (بازگشتن  .1
 )3مقايسه شود با محنت محبت، آيه (خدمت كردن  .2

 )3مقايسه شود با صبر اميد، آيه (انتظار كشيدن  .3

  :نمايد اينها را چنين تجزيه، تحليل مي )G.R. Harding Wood(هاردينگ وود 
  پيروي ـ نگاه كردن به خدا

  ها خدمت ـ نگاه كردن به زمينه
  انتظار ـ نگاه كردن به عيسي

اين بطور ضمني بيانگر امكـان بازگشـت او در حـين زنـدگي آنهـا را      . پسر خدا از آسمان بودند تسالونيكيان منتظر
الوقوع خداوند عيسي اميـد   بازگشت قريب. رساند، در حقيقت، هر لحظه در زندگي ايشان ممكن بود كه او بيايد مي

  :كمي از آنها هستند هايِ اينها نمونهشود كه  افت مياين امر در همة متون عهدجديد ي. تمسيحيان اس
  ».كشند و شما مانند كساني باشيد كه انتظار آقاي خود را مي«ـ  36:12لوقا .1
 ».در انتظار پسر خواندگي يعني خالص جسم خود... «ـ  23:8روميان .2

نماييـد   زيرا هرگاه اين نان را بخوريد و اين پياله را بنوشيد، موت خداوند را ظاهر مـي «ـ   26:11قرنتيان اول .3
 ».امي كه باز آيدتا هنگ

كشيم، چونكه مشتاق هستيم كه خانة خود را كـه از آسـمان اسـت     زيرا در اين هم آه مي«ـ   2:5قرنتيان دوم .4
 ».بپوشيم

 ».زيرا كه ما بواسطة روح از ايمان متقرب اميد عدالت هستيم«ـ  5:5غالطيان .5
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عني عيسي مسيح خداوند را انتظار اما وطن ما در آسمان است كه از آنجا نيز نجات دهنده ي«ـ   20:3يانفيلپ .6
 ».كشيم مي

 ».خداوند نزديك است«ـ  5:4يانفيلپ .7

و آن اميد مبارك و تجلي جالل خداي عظيم و نجات دهندة خود عيسـي مسـيح را انتظـار    «ـ    13:2تيطس .8
 ».كشيم مي

شـد بجهـت   باشند، ظاهر خواهـد   مسيح بار ديگر بدون گناه، براي كساني كه منتظر او مي«ـ   28:9عبرانيان .9
 ».نجات

... زيرا كه آمدن خداوند نزديك است ... پس اي برادران تا هنگام آمدن خداوند صبر كنيد «ـ   9ـ7:5يعقوب .10
 ».اينك داور بر در ايستاده است

 ».لكن انتهاي همه چيز نزديك است«ـ  7:4پطرس اول .11

 ».چنانكه او پاك است سازد و هر كس كه اين اميد را بر وي دارد، خود را پاك مي«ـ  3:3يوحنا اول .12

 ».منتظر رحمت خداوند ما عيسي مسيح براي حيات جاوداني بوده باشيد«ـ  21يهودا  .13

 ».آيم، پس آنچه داري حفظ كن مبادا كسي تاج تو را بگيرد بزودي مي«ـ  11:3مكاشفه .14

 »!آيم و اينك بزودي مي«ـ  7:22مكاشفه .15

 »!آيم و اينك بزودي مي«ـ  12:22مكاشفه .16

 »!بيا، اي خداوند عيسي. آمين! ... آيم بلي، به زودي مي«ـ  20:22مكاشفه .17

داند كه در هر لحظه نيز ممكن است خداونـد   داند كه هر لحظه ممكن است بميرد ولي همچنين مي يك مسيحي مي
  .باز گردد و او نمرده باشد

اين برنامه خدا . تحقق انجامدمقدس نياز نيست تا قبل از آمدنِ مسيح براي قوم خود به  هيچ نبوتي از نبوتهاي كتاب
  .در آينده است

ربـوده  . اي باشيم اگر فرمان مشخصي براي آن وجود داشته باشـد  توانيم منتظر بازگشت خداوند در هر لحظه ما نمي
توانـد بـراي آمـدن     است كه يك ايماندار بواسطه آن ميشدن قبل از مصيبت عظيم خواهد بود و اين تنها جايگاهي 

  .كنند الوقوع بودنِ آن را تأييد مي بقيه نظريات بازگشت ثانوي مسيح، قريب. شدمسيح انتظار بك
وصف آمدن نجات دهنده از دو . رهاند كشيم، عيسي است كه ما را از غضب آينده مي شخصي كه ما انتظارش را مي

  :شود طريق درك مي
ضب خدا كه بر ضد گناهان مـا  او بر روي صليب، متحمل غ. رهاند او ما را از مجازات ابدي گناهانمان مي .1

از ايـن  . بـريم  از طريق ايمان به او، ما به ارزش كار او كه به حساب ما گذاشته شده است پي مـي . بود شد
  ).1:8روم (پس ديگر محكوميتي براي ما وجود ندارد چون ما در مسيح عيسي هستيم 
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شـود   طر رد كردن پسرش ريخته ميولي او همچنين ما را از زمان داوري آينده كه غضب خدا بر جهان بخا .2
، 27:9دان(مصـيبت عظـيم و زمـان مصـيبت يعقـوب خوانـده شـده اسـت          بـه عنـوان  اين دوره . رهاند مي
 ).10:19ـ1:6، مكا12ـ1:2دوم تسالونيكيان ، 11ـ1:5اول تسالونيكيان ، 28ـ4:24متي

  
  )12ـ1:2(بازنگري پولس به خدمت، پيغام و رفتارش در تسالونيكي : ب

حـاال، او وارد جزئيـات   ، پولس بطور خالصه شخصيت و رفتار خـود را اظهـار داشـت    5:1در قسمت پاياني .  1:2
  .شود خدمت، پيغام و زندگيش مي

آنچه كه ما هستيم بسيار مهمتر است از . نكته در اينجاست كه خدمت عمدة يك مسيحي، خدمت به اشخاص است
  :جيمز دني گفته است. از تأثير آگاهانةمان شنيده ميأشود تأثير ناآگاهانة ما بيشتر.گوييم هر آنچه كه مي

پـيش بـرود، و مهـم     توانـد  مـي در ديگر دعوتها، يك انسان . شخصيت يك مسيحي اهميتي حياتي در كارش دارد«
نيست كه شخصيت او چيست؛ ولي يك مسيحي اگر شخصيت خود را از دست بدهد همـه چيـز را از دسـت داده    

  .است
  :ليوت در دفتر خاطرات خود نوشته استمبشر شهيد، جيم ا

شيلي و بـايرون از لحـاظ اخالقـي در سـطح     . در كار روحاني، شخصيت يك شخص بايد با كيفيت كارش بخواند«
نوازنـد ولـي    و اگر شـهواني اسـت و هنـوز موسـيقي خـوبي مـي      . سرايند بااليي قار دارند و هنوز اشعار خوبي مي

تواند به شخصيت خود اشاره كند و مفهوم آنچه كه داشت در مورد  پولس مي. تواند كاري براي خدا انجام دهد نمي
پولس به تسالونيكي رفت و زندگي را ظاهر نمود كه مثالي حتي پيش از آنچه كه . زندگي به تسالونيكيان اشاره دارد

كوت چقدر پسـت  مهم نيست كه كار در مل. موعظه نموده بود را عيان ساخت؛ او از مثال گذشت و به اثبات رسيد
  .باشد؛ به شخصيت اخالقي كارگر نگاه كنيد

بـه هـر حـال، او    . كند نقادان دفاع ميهاي دروغين  شايد در اين آيات پولس رسول دارد از خودش بر ضد يهوديت
دهنـد كـه كـار او     آنها خودشان شهادت مي. سازد كه خدمت او موفق بوده است اول به تسالونيكيان خاطر نشان مي

آنها خودشان تغيير گرايش داده و . دانستند كه ورود او در ميان ايشان باطل نبوده است آنها مي.ش بوده استثمره بخ
  .تولد تازه يافته بودند

ي، كه فيلپمخالفت تلخ و رفتار ظالمانه بر ضد او در . دارد كه خدمتش دليرانه نيز بوده است سپس او اظهار مي.  2:2
او به تسالونيكي رفت و در آنجا بوسيلة شجاعتي . شد، او را نترسانده بود يالس ميشامل زنداني شدنش به همراه س

توانـد داليـل    يـك شـخص تنومنـد مـي    . تواند عطا كند، انجيل را با جد و جهد شديد موعظه نمود كه فقط خدا مي
او پيغام ! لي پولس نهالهياتي زيادي براي اينكه خدا او را براي خدمت بيشتر به شنوندگان دعوت كند داشته باشد و

  .القدس بود نمود و اين نتيجة مستقيم پري روح ترس و بدون توجه به مخالفتهاي شديد موعظه مي را بي
گرفت بلكه  نصيحت پولس رسول براي ايمان آوردن به انجيل در منشأ نصايح او از تعاليم غلط سرچشمه نمي.  3:2

كـرد و در پـي نيكـويي ايشـان بـود و نـه        تظار به تسالونيكيان نگاه ميهاي او، بدون داشتن ان انگيزه. از حقايق خدا
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روش او ترسيم هوشيارانه براي فريب دادن انسانها نبود؛ ظاهراً، دشمنان او به وي تهمت . آرزويي پنهان و ناخالص
  .زدند ناراستي، شهوتراني و نيرنگ مي

كه بوسيلة خدا بر كا گماشته شده بـود و انجيـل   او يك ناظر بود . براي پولس خدمت يك نظارت مقدس بود.  4:2
مسئوليت او خشنود ساختن خدا بوسيله اعـالن وفادارانـه   . اي گرانبها بود كه بوسيلة خدا به او داده شده بود گنجينه

تواند هـم   براي او واضح بود كه وي نمي. العمل انسانها چه خواهد بود پيغام بود و اصالً براي او مهم نبود كه عكس
آزمايد و سپس بر طبـق   دا و هم انسان را راضي بسازد، پس او برگزيده بود تا خدا را خشنود سازد كه دلها را ميخ

  .دهد آن پاداش مي
واعظين شايد گاهي اوقات وسوسه شوند تا . دهد خشنود سازد يك ناظر متعهد است آن كسي را كه به او اجرت مي

ولـي خـدا، آقـا و    . كنند س ايشان از كساني باشد كه آنها را حمايت ميهمة حقيقت را بازگو نكنند و اين بخاطر تر
  .داند كه چه موقع پيغام آبكي يا تحريف شده است باشد و او مي سرور مي

دهد؛ او با رفتارش براي همة خادمين مسيح الگـويي   پولس رفتارش در تسالونيكيه را شرح مي 12ـ5در آيات .  5:2
  .با ارزش بر جاي گذاشت

هـاي او عـاري از    كالم او راست و شفاف بـود و انگيـزه  . ، او هرگز بخاطر گرفتن نتيجه، سر تعظيم فرود نياورداوالً
  . رياكاري بودند

يك خرقه براي پوشيدن يا مخفي كردن آرزوهايش بجهـت ثروتمنـد شـدن     به عنواندوماً، او هرگز از كار خداوند 
  .خدمت او براي طمع نبود. استفاده ننمود

داد  داد ولي براي رد هرگونه نظرِ طمعكاري، به خدا توضـيح مـي   اي رد هرگونه تهمتي، به مقدسين توضيح مياو بر
  .باشد كه تنها كسي است كه عارف قلوب مي

رسول مسيح، او و ديگر  به عنوان. يابيم تري نسبت به اين مرد بزرگ خدا دست مي در اينجا ما به بينش عميق.  6:2
از جانب تسـالونيكيان حمايـت شـوند، ولـي     ) در اينجا بزرگي آمده است(تا از لحاظ مالي  همكارانش حق داشتند

در قـرنتس،  . كردنـد  ايشان تصميم گرفتند باري بر ايشان ننهند پس روز و شب براي رفع احتياجات خود كاري مي
تهمت زدن به او راجـع بـه    اي براي كرد كه منتقدين هيچ بهانه در آنجا پولس چنان كار مي. داستان طور ديگري بود

كـرد چـون مقدسـين فقيـر و تحـت جفـا بودنـد، و او         در تسالونيكي، او كار مـي . موعظه كردن براي پول نداشتند
  . خواست باري بر دوش آنها اضافه كند نمي
را اي كـه اطفـال خـود     بجاي سروري كردن بر ميراث خدا، او در ميان آنها به ماليمت بسر برده و مثـل دايـه  .  7:2
پولس فهميده بود كه اين نوايمانان نياز  به پرستاري دارند و خدمت خود را با نگراني مثل يك دايـه  . پرورد بود مي

  .بجهت ايشان به انجام رسانيده بود
نگراني و توجه او نسبت بديشان بسيار عميق بود، او مشتاق بود كه با ايشان شـريك شـود تـا اينكـه از آنهـا      .  8:2

او، . تنها مايل بود انجيل خدا را بديشان دهد بلكه راضي بـود جـانش را نيـز بخـاطر ايشـان فـدا كنـد        او نه. بگيرد
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او مثل آقايش نيامده بود تا مخدوم شود، بلكه تا خـدمت كنـد و   . تسالونيكيان را دوست داشت، و محبت، بها دارد
  ).45:10مر(جانش را در راه بسياري فدا سازد 

كنيم چون  مشاهده ميدوزي  ما او را در كار خيمه: شود وتني پولس در اينجا مشاهده ميشهادت ديگري از فر.  9:2
توانست مخارج زندگي خود را تأمين كند تا بتواند مردم را بدون نهادن باري بر دوششان خـدمت   او با اين كار مي

ان را دارد، ولـي ايـن امـر    اگر چه اين درست است كه واعظ انجيل حقِ استفاده از حمايت مالي ديگر مسيحي. كند
يـك  . ستودني است كه او از حق گذشته و اگر ضرورتي داشته است باز هم باري بر دوشِ كسـي نگذاشـته اسـت   

عبـارت  . دهد پولي دريافت نكند دهد اگر چه براي كاري كه انجام مي خادم حقيقي مسيح موعظه انجيل را ادامه مي
اي خرج نداشت ولي بـراي پـولس    ل حتّي براي تسالونيكيان، سكّهانجي. محنت و مشقّت و شب و روز توجه كنيد

  .بسيار گران تمام شد
مقدس يعنـي  . توانستند شهادت بدهند كه الگوي رفتارِ پولس در قبال ايشان چگونه بوده است ايمانداران مي.  10:2

بهتـرين  . عيـب بـود   نسانها بـي او در برابر خدا و ا. در رفتار و شخصيت خود عادل بود. جدا شده براي خدا از گناه
او مثل ديگر واعظان نبود كـه فـنِ سـخنوريِ آنهـا از     . موعظه، يك زندگي مقدس است و پولس واعظ بزرگي بود

كردند كه هرگز از آن پايين نيايد ولي وقتـي   رفت، مردم آرزو مي رفتارشان بهتر است؛ وقتي كه او بر باالي منبر مي
  ! آرزو داشتند كه ديگر او به باالي منبر نرود آمد، آنها كه از منبر پايين مي

تشبيه . بيند ، او خودش را با يك دايهمقايسه نمود؛ حاال او خودش را به شباهت يك پدر دلسوز مي7در آية .  11:2
او مثل يك پدر، ايشـان را بـراي داشـتن يـك     . قبلي محبت و دلسوزي او را نشان داد و آخري حكمت و نصيحت

حت كرده بود و ايشان را تشويق و ترغيب كرده بود كه به رغم جفاها، به خداوند توكل كنند و زندگي مقدس نصي
  .داد كه بركت اطاعت از ارادة خدا و كالمش چيست شهادت مي

هدف خدمت پولس اين بود كه مقدسين بطور شايسته خدايي كه ايشان را به ملكوت و جالل خود دعـوت  .  12:2
  .كرده است رفتار كنند

ما براي خود خدا يا جايگاهمان در آسمان نااليق هستيم؛ تنها لياقتي كه ما داريم در خداونـد عيسـي مسـيح يافـت     
توانيم اين را  ما مي. رود كه به شايستگي دعوت خود رفتار كنيم فرزندان خدا، از ما انتظار مي به عنوانولي . شود مي

له اعتراف كردن و ترك كردن گناهان در زنـدگيمان بـه طـور    القدس بوسي بوسيلة تسليم كردن خود به هدايت روح
  .مداوم انجام دهيم

در زمان حاضر ملكـوت ناديـدني اسـت و پادشـاه     . يابند، شهروندان ملكوت خدا هستند همة كساني كه نجات مي
سـلطنت   وقتي كه خداوند عيسي براي. ولي اخالقيات و تعاليم اخالقي ملكوت امروزه وجود دارند. باشد غايب مي

  .باز گردد، ملكوت از آن پس در شكل مرئي خود ظاهر شده و ما در جالل پادشاه در آن روز سهيم خواهيم شد
  

  )16ـ13:2(العمل تسالونيكيان در قبال انجيل  بازنگري عكس: پ
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ن بـه  العمـل تسـالونيكيا   گزيند و آن عكس آورده بود بر مي 5:1حاال پولس رسول محتواي ديگري را كه در .  13:2
كـالم خـدا    بـه عنـوان  وقتي كه ايشان پيغام را دريافت نمودند، آن را كالم انساني نيافتند بلكه . موعظة انجيل است

  :كند اين را واضحاً بيان مي )King James Version(ترجمة گينگ جيمز . پذيرفتند
ا شـنيده بوديـد، يافتيـد، آن را كـالم     كنيم كه چون كالم خدا را كه از م و از اين جهت ما نيز دائماً خدا را شكر مي«

  ».كند الحقيقته است، كالم خدا كه در شما كه ايماندار هستنيد عمل مي انساني نپذيرفتيد، بلكه چنانچه في
اكثريـت مـا   . فروتنـي اوسـت  اين نمونة ديگري از . پولس عميقاً بجهت پذيرش پيغام توسط ايشان شكرگزار است

گـوييم، ولـي كـالم انسـاني ايمـاني       گوييم به سادگي همانست كه مـي  آنچه ما مي خواهيم ديگران باور كنند كه مي
توان كامالً اعتماد كرد و فقط زماني به كالم او اعتماد شده است كه نتيجة آن  فقط به خدا مي. آورد متزلزل پديد مي

الحقيقه  اق افتادـ كالم خدا فياين همان چيزي است كه براي تسالونيكيان اتف. ها ديده شود در قلبها و زندگياعتماد 
كـالم اوــ   : نوشـته اسـت  () والتر اسكات . نمود چون آنها باور داشته كه اين كالم خداست در زندگي آنها عمل مي

كتابمقدس ـ الهامي است، يا دمِ خداست و همة كتابهايي كه در خـود دارد و قسـمتهايي كـه بطـور اصـيل نوشـته        
. باشـد و در همـة شـرايط و در همـة زمانهـا      اين تنها اقتدار ما در همه چيز مي. تنداند، همة آنها كالم خدا هس شده

خـدا را  . اين نمودار زندگي؛ هدايت ما، نور ما، امنيت اخالقي مـا . نسلي الزم است كه از كالم خدا به لرزه در آيند
  .شكر براي نداي مقدسش

داشته است؟ آنها نه فقط نجات يافتند؛ قادر شـدند تـا   مقدس چه نتايجي در زندگيهاي اين ايمانداران  كتاب.  14:2
آنهـا بوسـيلة صـبر و    . اين شهادت خوبي براي تغيير گرايش ايشـان بـود  . در برابر جفاها طاقت فرسا، مقوت كنند

تنها تفـاوت ايـن دو كليسـا در ايـن امـر بـود كـه        . باشند اقتدا نمودند تحمل خود، به كليساهايي كه در يهوديه مي
ديدند در حاليكه ايمانداران در يهوديه بوسيلة يهوديـان   يان از دستان دولتهاي غير يهودي خود زحمت ميتسالونيك

  .گرفتند مورد جفا قرار مي
دهد آنها را اليـق محكوميـت بخـاطر مخالفـت بـا انجيـل        پولس در اين تصويري كه از يهوديان نشان مي.  15:12

پس از . الً او رهبر يهودياني بود كه سعي داشتند مانع ايمان مسيحي شوندداند؟ قب و چه كسي بهتر از او مي. داند مي
  .كرد تغيير گرايش خود نيز داشت لبة تيز شمشير جفاي ايشان را احساس مي

اگر چه عمل مصلوب كردن بوسيلة روميان انجام شد، ولي ايـن  . بزرگترين گناه يهوديان، كُشتن خداوند عيسي بود
اين به يك روند معمـولي در طـي قرنهـا بـراي آنهـا      . كار كردندان را تحريك به انجام اين يهوديان بودند كه رومي

  ). 39ـ33:21متي(تبديل شده بود كه به انبياي خدا جفا برسانند 
كردند كـه بـا ايـن كـار خـدا را       در تاريخ مسيحيت، آنها به پولس و ديگر رسوالن جفا رسانيده و به اشتياه فكر مي

  .اعمال ايشان در نظر او ناپسند بود و آنها خويشتن را با جميع مردم مخالف نموده بودند .سازند خشنود مي
ة پيغـام انجيـل بـه    ايشان نه تنها انجيل را رد كردند بلكه مصمم بودند تا پـولس و همكـارانش را از موعظـ   .  16:2
تواننـد از همـان    ها مـي  بشنوند امت توانست بيش از اين، آنها را خشمگين سازد كه هيچ چيز نمي. ها باز دارند امت

: دادنـد  آنها در ضديت خود با ارادة خدا، راه پـدران خـود را ادامـه مـي    . توانند، نجات بيابند طريقي كه يهوديان مي



 

- ١�  - 
 

همچنين است كه گوئي آنها مصمم بودند كاسة گناهان خود را هميشه پر نگه . كنند هميشه گناهان خود را لبريز مي
  .دارند

كنـد كـه    پـولس معلـوم نمـي   . م مجازات ايشان اعالن شده بود، منتهاي غضب، ايشان را فرو گرفتـه بـود  ولي حك
. نتيجة كمال گناه بوده است به عنوانشايد اين يك جملة عمومي براي اعالن مجازات . منظورش از غضب چيست

نجـات يافتنـد در جهـان پخـش     ، اورشليم خراب شده و يهوديـاني كـه   )ميالدي70(سال  20دانيم كه بعد از  ما مي
  . شدند

كنند كه پولس يك ضد يهودي بوده و عهدجديد يك كتاب ضـد   در متن اين چنين، بعضي اين نظريه را مطرح مي
حقيقت اين است كه پولس، محبت عميقي براي هموطنان خود داشت كه يهودي بودند و حتي راضـي  . يهوديست

اگر چه خدمت او ). 3ـ1:9روم(برادرانش كه در اين يهني نجات ايشان بود كه خود از مسيح محروم شود در او  مي
كرد؛ بعضي وقتهـا ايـن بـار بـه نظـر       ها بود، هرگز بار خود براي بشارت به يهوديان را فراموش نمي اصوالً به امت

  .يافت آمد كه حتي در مأموريت اصليش نيز ادامه مي مي
مـا  . گويد يك حقيقت تاريخي است و نه نظريات شخصي اينجا ميآنچه كه پولس رسول راجع به رهبران يهود در 

ضد يهودي بودن يك فرهنگ غير مسيحي اسـت  . بايد به ياد داشته باشيم كه خدا او را وا داشت تا اينها را بنويسد
 ولي گفته اينكه يك قوم يهود بوسيلة خدا بخاطر مرگ پسرش محكـوم و . تواند در هيچ شرايطي عادالنه باشد نمي

ها نيز به سهم خـود مسـئول بودنـد     ، درست چنانچه امت)23:2اعمال(باشد  گري نمي اند، ضد يهودي مجازات شده
  ).8:2اول قرنتيان(
  

  )20ـ17:2(توضيح پولس براي عدم بازگشت به تسالونيكيه : ت
شـايد منتقـدين   . دده در چهار آية بعدي، پولس رسول دليل عدم بازگشت خود به تسالونيكيه را توضيح مي.  17:2

عبارت از شما مهجور . سازد كه جدائي او فقط در ظاهر است پولس اوالً واضح مي. به او تهمت ترسوئي زده بودند
بهر حال، عالقه و اشتياق وي به ايشان هرگـز كـم   . شديم يعني كه آنها از پدر روحاني خود براي مدتي جدا شدند

  .»به اشتياق بسيار زيادتر كوشيدم تا روي شما را ببينم«: نند توجه كنيدك به كلماتي كه بر محبت او تأكيد مي. نشد
طبيعت دقيق مخالفـت شـيطان   . او دوبار سعي كرده بود به تسالونيكي باز گردد ولي شيطان مانع او شده بود.  18:2

  .هميشه شناخته شده نيست
خـوانيم   مي 6:16در اعمال . د و نه خداونددانيم كه پولس مطمئن بود چگونه شيطان مانع بازگشت او شده بو ما مي

در آية بعدي، ايشان سعي كردند تا به . القدس از موعظة كالم در آسيا منع شدند روحكه پولس و همراهانش بوسيلة 
القدس  توانيم تشخيص دهيم كه چه وقت روح ما چگونه مي. عنيا بروند ولي روح بديشان اجازت نداد تا بروند بيت

داريـم،   دانيم در ارادة خدا گام بر مـي  هنگامي كه ما مي: شود؟ شايد يك راه اين باشد ن مانع ما ميو چه وقت شيطا
توان انتظار داشـت كـه    همچنين، مي. است از شيطانهر مانعي كه بر سر راهمان قرار گيرد از كار روح نيست بلكه 

در . ميشه بر مخالفتهاي شيطان تسلط داردولي خدا ه. شيطان هر كجا كه بركات خدا وجود داشته باشند مانع بشود
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اين . اين مورد بخصوص، عدم قابليت پولس براي رفتن به تسالونيكيه در نتيجة خود نوشته شدن اين نامه را داشت
  . نامه در نتيجة خود باعث جالل خدا و بركت يافتن ما شد

نيكيه بـود؟ چونكـه آنهـا فرزنـدان او در     چرا پولس رسول تا اين حد مشتاق ديدار مجدد ايمانـداران تسـالو  .  19:2
او . كـرد  او ايشان را نزد مسيح آورده و نسـبت بـه رشـد روحـاني ايشـان احسـاس مسـئوليت مـي        . خداوند بودند

آنهـا اميـد پـاداش او در مقابـل تخـت داوري      . دانست كه در روز بازپسين بايد نسبت به آنها حساب پس بدهد مي
آنها اميد و سرور و تاج فخر او در حضور خداوند . ر باشد با ايشان شادي نمايدخواست كه قاد او مي. مسيح بودند

رسد كه پولس انتظار دارد در آسمان، تسالونيكيان  ي بنظر مياز اين آيه بديه. عيسي مسيح در هنگام ظهورش بودند
  .آيد كه مانند عزيزان خود را در آسمان خواهيم شناخت به نظر مي. را بشناسد

قسمتهاي ديگري در عهدجديد وجـود  . گويد تاج خود سخن مي به عنوانپولس از فرزندان ايماني خود  19در آية 
؛ تـاج  )10:2؛ مكـا 12:1يعقـو (؛ تاج حيات )8:4تيمو2(تاج عدالت : خوانيم دارند كه در آنها ما دربارة ديگر تاجها مي

  ).25:9اول قرنتيان(ـ همة اين تاجها غير فاني هستند ) 4:5اول پطرس(جالل 
او در شخصيت انساني خود داراي اختيـار بـود و پـاداش وي پسـران و     . مقدسين جالل و خوشي او بودند.  20:2

  .پرستيدند دختران روحاني بودند كه برة خدا را تا ابد مي
  

  آمدن خداوند نكاتي در باب
ن اين امر .چ. زگشت خداوند هستيم، ما شاهد اولين استفاده از كلمة آمدن در اول تسالونيكيان راجع به با19در آية 

خواهيم در اين قسمت توقف كرده و توضيحي راجع به آنچه كه ما معتقـديم   باشد، مي محتواي اصلي اين رساله مي
  .مقدس بر اين موضوع دارند تعاليم كتاب

  :سه كلمة يوناني در عهدجديد براي اشاره بازگشت مسيح وجود دارد
)Parousia( :آمدن و حضور بعدي  
)Apokalupsis( :مكاشفه، ظهور  
)Epiphaneia( :تجسم  

گويـد ورود و ظهـور    مي) Vine(و اين . اين يعني ظهور يا آمدن. بكار ميرود )Parousia(اين كلمه معموالً به شكل 
. دكنيم بايد به يك مقطع زماني تا به يك واقعة منفـر  وقتيكه ما به آمدن مسيح فكر مي. او به جهان توأماً خواهند بود

در عهدجديد را بررسي كنيم در خواهيم يافت كه آنها يك مقطع زماني را بـا   )Parousia(حاال اگر ما همة تركيبات 
  .كنند يك آغاز، دوره، تجسم و نقطة اوج توصيف مي

اي كـه   كلمـه (ايـن كلمـه در متـون بعـدي توضـيح داده شـده اسـت        . ، ربوده شدن است)Parousia(آغاز  .1
) Parousia( ميرنـد در   و چنانكه در آدم همه مـي ): ده است در همة موارد به طور اتياليك چاپ شده استترجمه ش

ن او ليكن هر كس به رتبة خود؛ مسيح نوبر است و بعد آناني كه در وقت آمـد . مسيح نيز همه زنده خواهند گشت
خبر باشيد كه  لت خوابيدگان بيخواهيم شما از حا اما اي برادان نمي). 23ـ22:15اول قرنتيان(باشند  از آن مسيح مي
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كنيم كه عيسي مرد و برخاست، به همينطـور نيـز    زيرا اگر باور مي. مبادا مثل ديگران كه اميد ندارند، محزون شويد
گوييم كه ما زنده و تا  زيرا اين را به شما از كالم خدا مي. اند با وي خواهد آورد خدا آناني را كه در عيسي خوابيده

زيـرا خـود خداونـد بـا صـدا او بـا آواز رئـيس        . اقي باشيم، بر خوابيدگان سبقت نخواهيم جسـت آمدن خداوند ب
آنگـاه مـا كـه زنـده     . فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسيح اول خواهند برخاست

و همچنين هميشـه بـا خداونـد     باقي باشيم، با ايشان در ابرها ربوده خواهيم شد تا خداوند را در هوا استقبال كنيم
اما اي برادران، از شما اسـتدعا  ). 18ـ13:4اول تسالونيكيان (پس بدين سخنان همديگر را تسلي دهيد . خواهيم بود

پس اي بـرادران،  ). 1:2دوم تسالونيكيان ... (كنيم دربارة آمدن خداوند ما عيسي مسيح و جمع شدن ما به نزد او  مي
كند  كشد و براي محصول گرانبهاي زمين و برايش صبر مي اينك دهقان انتظار مي. بر كنيدتا هنگام آمدن خداوند ص

شما نيز صبر نماييد و دلهاي خود را قوي سازيد زيرا كـه آمـدن خداونـد نزديـك     . تا باران اولين و آخرين را بيابد
اد داشته باشيد و در هنگام ظهورش االن اي فرزندان، در او ثابت بمانيد تا چون ظاهر شود، اعتم). 7:5،8يعقو(است 

  ).28:2يو1(از وي خجل نشويم 
شـان   شامل تخت داوري مسيح در حين پاداش دادن به ايمانداران براي خدمت وفادارانـه  )Parousia(دورة  .2

 :باشد مي

ول ا(زيرا كه چيست اميد و سرور و تاج فخر ما؟ مگر شما نيستيد در حضور خداوند ما عيسي در هنگام ظهـور او  
عيـب   اما خود خداي سالمتي، شما را بالكل مقدس گرداند و روح و نفس و بدن شما تماماً بي). 19:2تسالونيكيان 

 ).23:5اول تسالونيكيان (محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عيسي مسيح 

پيشگويي مربوط به  از محل ثبت. بشود، جشن نكاح بره باشد )Parousia(واقعة ديگري كه بايد احتماالً شامل دورة 
مـا ايـن امـر را در اينجـا     . دانيم كه پيش از سلطنت پر جالل مسيح بوقوع خواهد پيوسـت  مكاشفه مي  آن در كتاب
  . كنيم اگر چه كلمة آمدن در ارتباط با آن مورد استفاده قرار نگرفته است محسوب مي )Parousia(شامل دورة 

هللويـا، زيـرا   : گفتند هاي فراوران و چون آواز رعدهاي شديد كه ميو شنيدم چون آواز جمعي كثير و چون آواز آب
شادي و وجد نماييم و او را تمجيد كنيم زيرا نكاح بره رسـيده  ! خداوند خداي ما قادر مطلق، سلطنت گرفته است

كـه   زيرا. و به او داده شد كه به كتان پاك و روشن خود را بپوشاند. است و عروس او خود را حاضر ساخته است
و نيـز  . اند ؛ خوشابحال آنانيكه به بزم نكاح بره دعوت شدهبنويس«: و مرا گفت. هاي مقدسين است آن كتان عدالت

  ).9ـ6:19مكا(مرا گفت كه اين است كالم راست خدا 
شـاه شـاهان و    بـه عنـوان  تجسم آمدن مسيح، بازگشت او به زمـين در قـوت و جـالل عظـيم بـراي سـلطنت       . 3

ولي . پيوندد شود؛ اين امر در حين بازگشت ثانوي او بوقوع مي ربوده شدن بوسيله دنيا ديده نمي. االرباب است رب
بنابراين تجسـم بازگشـت او ناميـده شـده     . گردد خواهد ديد هر چشمي مسيح را در حيني كه براي سلطنت باز مي

   .اين سومين مرحلة بازگشت اوست. است
شود  به ما بگو كه اين امور كي واقع مي«: در خلوت نزد وي آمده گفتندچون به كوه زيتون نشسته بود، شاگردانش 
زيرا همچنان كه برق از مشرق ساطع شـده، تـا بـه مضـرب     ). 3:24متي(و نشان آمدن تو و انقضاي عالم چيست؟ 
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ـ    ). 27:24متي(شود، ظهور پسر انسان نيز چنين خواهد بود؟  ظاهر مي ز ليكن چنانكه ايان نوح بـود، ظهـور پسـر ني
عيب در قدوسيت، به حضـور خـدا و پـدر مـا در      تا دلهاي شما را استوار سازد، بي). 39:24متي(چنان خواهد بود 

دين ظاهر خواهد  آنگاه آن بي). 13:3اول تسالونيكيان (هنگام ظهور خداوند ما عيسي مسيح، با جميع مقدسين خود 
و تجلـي ظهـور خـويش، او را نـابود خواهـد       شد كه عيسي خداوند او را به نفس دهان خود هالك خواهـد كـرد  

هاي جعلي نرفتيم، چون از قوت و آمدن خداونـد مـا عيسـي     زيرا كه در پي افسانه). 8:2دوم تسالونيكيان (ساخت 
در اينجـا پطـرس از تجسـم آمـدن     ). (16:1دوم پطـرس (مسيح شما را اعالم داديم، بلكه كبريايي او را ديده بوديم 

  .)گويد نبوتي كه در كوه تبديل هيات ديده بود سخن ميتصويري  به عنوانمسيح 
كجاست وعـدة آمـدن او؟ زيـرا از    :در اين آيه به آن اشاره شده است. رسيم مي )Parousia(باالخره، ما به اوج دورة 

  ). 4:3دوم پطرس(اند، هر چيز به همينطوري كه از ابتداي آفرينش بود، باقي است  زماني كه پدارن به خواب رفته
خوانيم كه در روزهاي آخر برخاسته و امكان بازگشت مسيح را  ر اين قسمت باب ما راجع به استهيزا كنندگان ميد

 دارد؟ براي آنها چه مفهومي مي )Parousia( منظر دورة. كنند انكار مي

سـيح بـراي سـلطنت    آيا به آمـدن م . دانند كنند؟ آنها احتماالً چيزي راجع به آن نمي آيا آنها به ربوده شدن اشاره مي
دهد كه آنها مجازات نهايي شريران را بـه وسـيله خداونـد     كل متن نشان مي. معلوم است كه نه. كنند؟ نه اشاره مي

. باشـد  نامنـد مـي   منظور آنها داوري نهايي خدا بر زمين يا آنچه كه آنها پايان جهـان مـي  . دهند مورد استهزا قرار مي
اي نكرده اسـت   خدا در تاريخ مداخله. هيچ چيزي براي نگراني وجود نداردبجهت آنان بر سر اين مساله است كه 

توانند در اعمال و گفتـار شـريرانة خـود     كردند كه آزادانه مي بنابراين آنها احساس مي. و در آينده نيز نخواهد نمود
 .ادامه دهند

دهـد يعنـي    هزار سالة مسـيح مـي   پطرس جواب استهزا آنها را به وسيلة اشاره كردن به زمان آينده، پس از سلطنت
باشد و پـس   اين اوج دورة آمدن مسيح مي .دانيم كامالً خراب خواهند شد زمانيكه آسمانها و زمين چنانچه االن مي

  .از سلطنت هزار ساله در حين افتتاح آسمان و زمين جديد بوقوع خواهد پيوست
اي توصـيف آمـدن خداونـد مـورد اسـتفاده قـرار       دو كلمة ديگري كه در عهدجديد يونـاني بـر   )Parousia(بعالوة 
  .هستند )Epiphaneia(و  )Apokalupsis(اند،  گرفته

مقدس در اينكه آيا اين كلمه هميشه به سـومين دورة آمـدن مسـيح     شاگردان كتاب. يعني مكاشفه يا كشف شدن() 
كنـد بـا    خود را به كليسا ظاهر مياشاره دارد آمدن او به زمين با قوت و جالل ـ يا ربوده شدن در حيني كه مسيح،  

  .هم اختالف نظر دارند
تواند هم به ربوده شدن و هم به بازگشت مسـيح بـراي سـلطنت اشـاره      كنيم، اين كلمه مي در آياتي كه مشاهده مي

  :داشته باشد
تـا  ). 7:1 اول قرنتيـان (باشيد  بحدي كه در هيچ بخششي ناقص نيستيد و منتظر مكاشفه خداوند ما عيسي مسيح مي

آزمايش ايمان شما كه از طالي فاني با آزموده شدن در آتش، گرانبهاتر است، براي تسبيح و جالل و اكـرام يافـت   
لهذا كمر دلهاي خود را ببنديد و هشـيار شـده، اميـد كامـل آن     ). 7:1اول پطرس(شود در حين ظهور عيسي مسيح 
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بلكه بقـدري كـه شـريك    ). 13:1ساول پطر(بداريد فيضي را كه در مكاشفه عيسي مسيح به شما عطا خواهد شد، 
  ).13:4سپطراول (هور جالل وي شادي و وجد نماييد زحمات مسيح هستيد، خشنود شويد تا در هنگام ظ

و شـما را كـه عـذاب    : كنـد  آيد واضحاً به آمدن مسيح براي سلطنت اشاره مـي  در متنون ديگر اين كلمه به نظر مي
دوم (هنگاميكه عيسي خداوند از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نمود  كشيد، با ما راحت بخشد در مي

  ).7:1تسالونيكيان 
)Epiphaneia( كنند كه اين كلمه به ظهور مسيح براي مقدسين و  مجدداً، بعضي گمان مي. يعني تجسم يا ظاهر شدن

. ن كلمه فقط به مفهوم آخـري اشـاره دارد  گويند كه اي اشاره دارد؛ ديگران ميش همچنين به ظهور او همراه مقدسينَ
  :شود اين كلمه در اين متون يافت مي

دين ظاهر شد كه عيسي خداوند او را به نفس دهانش هالك خواهد كرد و به تجلي ظهور خـويش، او   آن بيآنگاه 
ر خداونـد مـا   داغ و مالمت حفظ كن تا به ظهو كه تو وصيت را بي). 8:2دوم تسالونيكيان (را نابود خواهد ساخت 

تو را در حضور خدا و مسيح عيسي كه بر زندگان و مردگان داوري خواهد كـرد قسـم   ). 14:6تيمو1(ي مسيح عيس
  ).1:4تيمو2(ملكوت او دهم و به ظهور و  مي

بعد از اين تاج عدالت براي من حاضر شده است كه خداوند داور عادل در آن روز به من خواهد داد؛ و نه به مـن  
و آن اميد مبارك و تجلي جالل خداي عظـيم و  ). 8:4تيمو2(به همة كساني كه ظهور او را دوست دارند فقط بلكه 

  ).13:2تيطس(كشيم  نجات دهندة خود ما عيسي مسيح را انتظار مي
. بقيه احتماالً به ربوده ششدن نيـز اشـاره دارنـد   . كنند آيات اول و سوم واضحاً ظهور مسيح به جهان را توصيف مي

اي  واقعه به عنوانباشد كه ربوده شدن و آمدن مسيح براي سلطنت براي ايمانداران  ز كه روشن است اين مييك چي
در زمان ربوده شدن شخص ايماندار، نجات دهنده را خواهد ديد و . كشند مطرح است كه مشتاقانه انتظارش را مي

باز گردد، ايماندار با او در جالل خواهـد بـود   وقتي كه مسيح به زمين . اش را دريافت خواهند كرد بدن جالل يافته
ها قبالً به او در مسند داوري مسيح عطا  اين پاداش. در همين زمان پاداش او نيز به وي داده خواهد شد). 4:3كول(

ها چه چيزهايي هسـتند؟ در   پاداش. اند ولي همة آنها زماني ديده خواهند شد كه مسيح براي سلطنت باز گردد شده
. آنها در سلطنت هزار ساله هر يك حكومـت خواهنـد كـرد   . اشارة كوچكي به اين مسئله شده است 19ـ17:19لوقا

  .يك شخص برده شهر، حاكم خواهد شد و شخصي ديگر بر پنچ شهر
كنـد و نـه    ولي ما با مطالعة اشارات مختلف به آمدن خداوند، خواهيم ديد كه اين امر به يك دورة زماني اشاره مي

يك شروع دوره، تجسم و نقطه اوج وجود . دورانها يا مراتب مختلف دارد دورة زماني اينجرد و اينكه يك واقعة م
شود كه وقتي مسيح به زمـين   شود و شامل مسند داوري مسيح مي اين دوره با ربوده شدن ايمانداران آغاز مي. دارد

ن و زمين به وسيلة آتش نابود خواهند شد اين دانيم زمانيكه آسما باز گردد قابل رويت خواهد بود و از آنجا كه مي
  .دوره به پايان خواهد رسيد

  
  )10ـ1:3(مأموريت تيموتائوس در تسالونيكيه : ث
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تسالونيكيان . و كليدي براي درك اين متن است)10،7،6،5،2آيات(كلمة ايمان شما پنج بار در باب سوم آمده است 
پس اين باب درسي اسـت  . بود كه ايمان آنها را در آزمايش ببيند از جفاهاي متفاوتي گذشته بودند و پولس مشتاق

بـه آنهـا    . گناهكاران را به سوي نجات دهنده هدايت كنيمكافي نيست كه ما . براي ما بر اهميت كار پيگيري مداوم
  .بايد براي رشد در فيض و دانش خداوند كمك نمود

مـي  ��� ����   ق زيادش را براي مقدسين تسالونيكي عنوان در باب سوم ا ضربان قلب پولس رل چنانچه اشتيا.  1:3
دانسـت كـه ايمانـداران تسـالونيكيه در ايمانشـان ادامـه        تنها واگذارده شده بود ولي مـي  اتينا اگر چه او در. شنويم

كار بنشيند؛ او تصميم  دانست بي باالخره او نمس. شيطان مانع بازگشت شخصي او به تسالونيكيه شده بود. دهند مي
در واقـع واژه ويراسـتاري    "مـا «اين . (ماند گرفت تيموتائوس را نزد ايشان بفرستد اگر چه خودش در اتينا تنها مي

هاي شهر بزرگ براي او هـيچ جـذابيتي نداشـته؛ او     منظره. غم انگيز است كه فكر كنيم او در آنجا تنهاست). است
  .براي محافظت كليساها بار داشت

و تيموتائوس را كـه بـرادر مـا و خـادم خـدا در      : ز نام تيموتائوس آمده است توجه كنيدبه درجاتي كه پس ا.  2:3
كلمـة خـادم در   . انجيل مسيح است، فرستاديم تا شما را استوار سازد و در خصوص ايمانتان شما را نصيحت كنـد 

كالسـهايي  نظريـة گذرانـدن   . اينجا و در قسمتهاي ديگري از عهدجديد بـه سـادگي بـه معنـاي خـدمتگزار اسـت      
براي تيموتـائوس چـه بركـت عظيمـي بـود كـه بـه        . ها در سالهاي بعد پديد ةمدند مخصوص كشيشان و اين رتبه

حاال كه او خودش را ثابت نموده بود، براي مأموريت تنها به تسالونيكيه ! شاگردان برادر عزيزش پولس خدمت كند
  .فرستاده شده بود

ايشـان مـورد جفـا قـرار     . ران و تشويق ايشان به استواري در ايمان بودهدف سفر پايدار ساختن و نصيحت ايماندا
ود را خاين بحران همة نوايمانان بود؛ شيطان احتماالً نظريات ماهرانة . كردند گرفته بودند چون به مسيح اعتراف مي

  ! اند اشتباهي مرتكب گرديدهبه كار انداخته تا ايشان فكر كنند با مسيحي شدنشان 
جالب بود كه از تيموتائوش بشنوند و از او تعليم بيابند و از چيزهـايي كـه از او شـنيده بودنـد شـادي       براي ايشان

  .آنها به تشويق نياز داشتند چون دائماً در معرض جفا و ضديت قرار داشتند. نمايند
ائماً رنج برده و خدا بايست د در اوج جفاها، براي تسالونيكيان آسان بود كه فكر كنند عجيب است كه آنها مي.  3:3

ساخت كه اين اصالً عجيـب نيسـت؛ ايـن بـراي مسـيحيان       تيموتائوس بديشان خاطر نشان مي. از آنها راضي باشد
  .عادي است، بنابراين آنها نبايد متزلزل شوند

ن كند كه حتي وقتي كه او در تسالونيكيه بـود، بـه مسـيحيان گفتـه بـود كـه ايشـا        پولس بديشان يادآوري مي.  4:3
  !دانستند آنها به خوبي اين را مي. نبوت او در زندگيهاي آنها درست از آب در آمده بود. زحمت خواهند ديد

  :شاگرد لزوماً در زندگي خود در پيش رو داريم به عنوانآزمايشاتي كه ما 
جـالل و اكـرام   ـ تا آزمايش ايمان شما كه از طال فاني با آزموده شدن در آتش، گرانبهاتر است، بـراي تسـبيح و   1

  ).7:1سپطراول (يافت شود در حين ظهور عيسي مسيح 
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دوم (دهـد تـا مـا بتـوانيم ديگـران را در هـر مصـيبتي كـه باشـد تسـلي نمـاييم             ـ كه ما را در تنگي ما تسلي مي2
  ).4:1قرنتيان

  ).3:5يانروم(كند  دانيم كه مصيبت صبر را پيدا مي كنيم، چونكه مي ـ و نه اين تنها بلكه در مصيبتها هم فخر مي3
ـ و االن اي خداوند، به تهديدات ايشان نظر كن و غالمان خود را عطا فرما تا به دليري تمام به كالم سخن گويند 4
  ).29:4اعمال(
  )10:23بيوا(آيم  آزمايد، مثل طال بيرون مي داند و چون مرا مي روم مي ـ زيرا او طريقي را كه مي5

وقتيكه به تأخير افتادن سفرش بـه تسـالونيكيه بـراي او غيـر     : كند را تكرار مي 2و1پولس رسول جوهر آيات .  5:3
دلـواپس  . قابل تحمل شد، تيموتائوس را فرستاد تا در يابد كه وضعيت مسيحيان در آن طوفان جفاها چگونه اسـت 

حـاني آنهـا گـردد و    عظيم او اين بود كه مبادا شيطان به ايشان حمله كرده و آنها را فريب دهد و مانع پيشرفت رو
اش بـه   اين امر هميشه يك وسوسه بوده است كه شخصي مسـيحي، وفـداري  . ايشان آسايش را با جفا عوض كنند

خداوند مرا ببخش چون اكثـر مواقـع راهـايي    «: كداميك از ما نبايد دعا كند. مسيح را با راحتي شخصي عوض كند
ه من امروز قدرت بده تا با تو قدم بر دارم و اصالً مهم كه چه ام ب براي اجتناب از درد و رنج شاگردي تو پيدا كرده

  ».بهايي بابت آن بپردازم
اگر شيطان مقدسين را تحريك كند كه به زندگي قبلي خود باز گردند و ايمان خـود را انكـار كننـد، آنگـاه پـولس      

  .احساس خواهد كرد كه محنتش بجهت ايشان باطل بوده است
آنها نه تنها در تعاليم ايمان مسيحي راسـت ايسـتاده بودنـد، بلكـه     . ونيكيان مطمئن ساختتيموتائوس از تسال.  6:3

اسـت دينـي   ر اين آزمايش واقعيت است ـ آنها نـه تنهـا اصـول ايمـانِ     . همچنين در تقوا و محبت نيز سالك بودند
نه فقط ايمان شما به خداوند ). 6:5طيانغال(كند  بلكه ايماني را نيز كه به محبت عمل مي مسحيت را پذيرفته بودند

  ).15:1سيانافس(عيسي بلكه محبت شما بجهت همة مقدسين 
اي به اميد آنها نكند؟ آيا شيطان  آيا اين چشمگير نبود كه تيموتائوس ايمان و محبت آنها را بيان كند ولي هيچ اشاره

اگر اميد آنها «: ه ويليام لينكوان گفته استچنانچ. اطمينان آنها به بازگشت مسيح را متزلزل ساخته بود؟ ممكن است
  .ناقص بود، پولس مطمئناً در پي رفع كمبود آن به وسيلة اين رساله پر اميدش بود

تيموتائوس همچنين گزارش داد كه تسالونيكيان خاطرات خوبي از پـولس رسـول و دوسـتانش در ذهـن دارنـد و      
  .اينكه آنها نگران پولس، سيالس و تيموتائوس هستند

پولس با وجود همة تنگدسـتي و  ). 25:25امثا(اين خبرها به نظر مثل آب خنكي براي تشنگي جان پولس بود .  7:3
  .رنج خود، از ايمان تسالونيكيان تسلي يافته بود

ايـن آيـه چـه تفسـير     . »كنيم، اگر شما در خداوند اسـتوار هسـتيد   چونكه االن زيست مي«دهد،  او توضيح مي.  8:3
  .دهد تني اين مرد بزرگ خدا ارائه ميخوبي از فرو

كاسـة خوشـي او لبريـز شـده و هـر زمـان كـه        . كلمات از بيان شكرگزاري به خداا قلب پولس قاصر هستند.  9:3
  .شود آورد پرتر مي تسالونيكيان را در حضور خدايش بياد مي
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ايـن اشـتياق   . شـب و روز : بزندگي دعايي پولس در واقع عادت هميشگي او بود و نه يك فعاليت متنـاو .  10:3
اين يـك زنـدگي   . تا شما را روبرو مالقات كنيم: اين يك دعاي مخصوص بود. كنيم شمار دعا مي بي: شديد اوست

  .و نقص ايمان شما را به كمال برسانيم: دعايي فداكارانه بود
  )13ـ11:3(ج ـ دعاي خاص پولس 

رسد و اين درخواست خطاب بـه خـود خـدا     به پايان مياين باب با دعاي پولس براي بزگشت به نزد ايشان  11:3
اين طـرز  . پس اين موضوع جميع با يك فعلِ منفرد دنبال شده است. پدر ما و خداوندمان عيسي مسيح استيعني 

  .باشد استفاده نشان دهندة اولوهيت مسيح و يگانگي تثليت مي
ب بودند ولي هميشه جايي براي توسعه وجـود  تسالونيكيان عمالً در نشان دادن محبت حقيقي مسيحي خو.  12:3
. و خداوند شما را نمو دهد و در محبت با يكـديگر : كند تا عميقتر شود و بنابراين او براي اين مقياس دعا مي. دارد

الگوي آن بايد محبـت  . محبت آنها بايد ايمانداران و همة انسانها را در بر گرفته و حتي شامل دشمنانشان نيز باشد
  .نماييم چنانكه ما شما را نحبت مي: ن باشدرسوال
اگر ما يكـديگر را و همـة نسـل بشـر را     . عيب بودن در زندگي بعدي است نتيجه محبت در اين زندگي، بي.  13:3

عيـب در   محبت كنيم، در حضور خدا و پدر ما در هنگام ظهور خداوند ما عيسي مسيح، با جميع مقدسين خود بـي 
  ).8 :2، يعقوب8 :13روم(ا كه محبت تكميل شريعت است قدوسيت خواهيم بود، زير

هاي خود را براي  خداوند شما را بيشتر و بيشتر قادر سازد تا زندگي«: شخصي اين دعا را اينگونه تعبير كرده است
ديگران صرف كتيد، تا او شخصيت شما را الحال مسيحي گرداند و از شما در برابر هر ادعايي دفاع كنـد تـا هـيچ    

يك : بينيم كه مراحل مختلفي دارد در باب دوم ما آمدن مسيح را مي» ...نتواند به ضد شما وجود داشته باشد  چيزي
: به آن اشاره شده اسـت  13اين سومين مرحله است كه در آيه . شروع، يك دوره، يك ظهور و يك نقطه اوج دارد

. انـد  پاداشها محيا شـده . ح در آسمان استتخت داوري مسي. ظهور خداوند ما عيسي مسيح، با جميع مقدسين خود
. االرباب به زمين باز گردد شاهان ورب شاه به عنوانولي اين پاداشها به همه، زمانظاهر خواهد شد كه نجات دهنده 

اول تسـالونيكيان  (انـد   مقدسين در اينجا احتماالً يعني آن ايمانداراني كه در زمانربوده شدن به آسمان باال برده شده
گويد كه اين اشاره به قوم مقـدس و   مي )Vincent(وينسنت كنند كه اين يعني فرشتگان ولي  بعضي فكر مي). 14 :4

كند كه فرشتگان در اين رساله هيچ نقشي ندارند ولـي بـه آن ايمانـداران جـالل      او اشاره مي. جالل يافته خدا دارد
ايـن شـامل حضـور    «كنـد،   او اضـافه مـي  . مطابق بـود يافته، دقيقاً با موضوعي كه تسالونيكيان سر آن مشكل داشته 

كند، با فرشتگان  گويد عنوان مي فرشتگان در بازگشت خداوند است، ولي وقتي پولس از چنين حضوري سخن مي
  .بينيم  مي 7 :1قوت خود چنانچه در دوم تسالونيكيان 

  
  )22 :5ـ1 :4(ـ نصايح عملي 3

  )8ـ1 :4(ساند ر تقدسي كه اراده خدا را به انجام مي. الف
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اين كلمه اغلب اوقـات نشـان   . اش نزديك شده است كلمة خالصه به اين معني نيست كه پولس به پايان نامه.  1 :4
  .كند باشد، چنانچه در اينجا موضوع به نصايح عملي تغيير مي دهندة تفسير موضوع مي

ـ 1: ه موضوع اساسي باب چهارم هستنداينها س. سه كلمة برجسته در پايان باب سوم، تقدس، محبت و آمدن بودند
زمينه اصـلي ديگـر سـعي و كوشـش اسـت      ). 18ـ13آيات(ـ آمدن 3و ) 10، 9آيات(ـ محبت 2، )8ـ1آيات(تقدس 

  ).12 ،11آيات(
شـود و بـا اشـاره بـه      باب چهارم با يك درخواست مبني بر گام برداشتن در تقدس براي رضـاي خـدا شـروع مـي    

ــ  1: به اين تشابه توجه كنيد. كرد كه اين را نوشت ماالً پولس داشت به خنوخ فكر مياحت. پذيرد مقدشين خاتمه مي
ـ خنوخ باال برده شـد  3و ). ب5 :11عبر(ـ خنوخ خدا را راضي ساخت 2). الف 24 :5پيد(رفت  خنوخ با خدا راه مي

خواهـد كـه بـه     ز آنهـا مـي  كند كه مقدس باشند و ا پولس رسول به ايمانداران حكم مي). الف5 :11ب، عبر24 :5پيد(
  .تقدس يك روند است و نه يك دستاورد. كنند

وقتي پولس با ايشان بود، مكرراً با اقتدار خداوند عيسي به آنهـا حكـم كـرده بـود كـه بايـد خـدا را بوسـيله         .  2 :4
  . زندگيهاي مقدس خود خشنود سازند

به يك مفهوم، همـة  . دن براي استفاده ملكوتيتقديس يعني جدا ش. اراده خدا براي قومش تقدس ايشان است.  3 :4
تقديس وابسته به موقعيت اسـت و كامـل    به عنواناند تا براي خداوند خدمت كنند؛ اين  ايمانداران از دنيا جدا شده

  ).10 :10، عبر2 :1اول قرنتيان(باشد  مي
ا بايد خود را از همـة اَشـكال گنـاه    بهر حال، در مفهومي ديگر، ايمانداران بايد خود را تقديس كنند و اين يعني آنه

اين روندي است كه تا زمـان مـرگ ايمانـدار يـا     . شود روند يا فرآيند تقديس شناخته مي به عنوانجدا سازند؛ اين 
بـه بحثـي كـه در    . (شـود  يافت مـي  3اي است كه در آيه  اين همان مفهوم دوم كلمه. يابد بازگشت خداوند ادامه مي

  ).شود نگاه كنيد يافت مي 23 :5رابطه با تقديس در 
دهد عمل رابطه نامشروع جنسي است، و در اين قسمت احتماالً همـان   گناه خاصي كه پولس بر ضد آن هشدار مي

اين هشدار كه از زنا بپرهيزيـد، امـروزه  خيلـي بيشـتر از     . دين است اين يكي از گناهان اخالقي دنياي بي. زنا است
  .است روزهاي قرن اول كليسا مورد نياز

كلمـة  . برنامة مسيحي براي همه است همه بدانند چگونه بايد ظرف خويشتن را در قدوسيت و عـذت دريابـد   4 :4
براي همسر و در  7 :3اين كلمة در اول پطرس . تواند به معني همسر يا بدن خود انسان باشد ظرف در اين آيات مي

  .براي بدن بكار رفته است 7 :4قرنتياندوم 
تا هر كس از شما بداند چگونه بايد همسر خويشتن را در قدوسيت «: برد آن را براي همسر بكار مي )RSV(ترجمة 

  ».و عزت دريابد
تا هر كس از شما بداند چگونه بايـد ظـرف   «: معني كلمة ظرف پذيرفته است به عنواننظريه بدن را  )NEB(ترجمه 

  ».خويشتن را در قدوسيت و عذت دريابد
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تعليم اين است كـه هـر انسـان بايـد بـا      . كه متن تصميم بگيرد، پس ظرف يعني همسر شخصاگر ما اجازه بدهيم 
اين آيـه دسـتور داشـتن    . وفايي نگردد اي از بي و محبت رفتار كند و هرگز وارد هيچگونه ورطه همسرش با  احترام

  )را نيز نگاه كنيد 2 :7رنتياناول ق. (كند ارداه خدا براي بشر بيان مي به عنوانكند و آن را  يك همسر را تقويت مي
: چنانچـه يـك مفسـر گفتـه اسـت     . دينان است نظر مسيحيان در رابطه با ازدواج در ضديت شديد با نظريه بي.  5 :4
ديـن يـك زن را لمـس     او راست شد ولي وقتيكه يك مرد بـي ) 13:13لوقا(وقتي كه عيسي دستش را بر زني نهاد «

  ».شود كند، او كج مي مي
باشـد و   براي آنها عفت يك ضـعف مـي  . كنند ابطه جنسي تحت عوان ارضاي هوس شهوت خود نگاه ميامتها به ر

هـاي شـهوت انگيـز خـود بـر ديوارهـاي        هاي كثيف و نوشـته  آنها بوسيلة گفتگو. ازدواج يعني گناه را شروع كردن
  .دهند عمومي، شرم خود را جالل مي

؛ اين گناهيست به ضد بدن خـود شـخص   )19 :6اول قرنتيان(دا القدس خ فساد جنسي گناه است به ضد روح.   6 :4
و : كنـد  بنابراين پولس اضافه مي. باشد ؛ ولي اين گناه همچنين بر ضد ديگر اشخاص نيز مي)18 :6اول قرنتيان(زاني 

مـل  به بياني ديگر، يك مرد مسيحي نبايد پشت ع. تا كسي در اين امر دست تطاول يا طمع بر برادر خود دراز نكند
اگر چه اين تجاوزات باعث ايجـاد غـم و مشـكالت ذهنـي و     . ازدواج قائم شده و به زن برادر خويش طمع بورزد

ها در مقايسه با نتايج ابدي نشان هيچ هستند، اگر اين تجاوزات اعتـراف   شود ولي اين جسمي زيادي در زندگي مي
يكـي از بهتـرين نويسـندگان    . رد هشدار داده اسـت پولس از قبل به تسالونيكيان در اين مو. نشده و بخشيده نشوند

  :نويسد او مي. انگليسي قرن نوزدهم دچار گناه جنسي شده و در خفت و خواري در زندگي مرد
من كه از بارهـاي زنـدگي   ...  مرا به آساني گرفتار سازد طمع ولي من اجازه دادم كه . خدا به من همه چيز داده بود
مـن در  . دقت پيش رفـتم  من در مورد زندگي ديگران بي.  ...ساس جديدي به راه افتادمخسته شده بودم به دنبال اح
ساخت آن را برگزيدم و يادم رفت كه همة اعمال كوچك من در طـول روز شخصـيت    جاييكه لذت مرا خشنود مي

ان خود نبـودم و  من ديگر كاپيتان ج. من يادم رفت كه اين حلقة مرموز، روزي دورِ من خواهد پيچيد .سازند مرا مي
  .من در خفتي وحشتناك كار خود را به اتمام رساندم. من اجازه دادم كه لذت بر من چيره شود. دانستم اين را نمي

  .دقت پيش رفت و به همسر برادر طمع ورزيد گويد نسبت به زندگي بي او چنانچه پولس مي
او مـا را از چـاه   . زندگي مقدس و پاكي داشته باشـيم  خدا مار را بر پاية ناپاكي اخالقي نخوانده است بلكه تا.  7 :4

  .مستراح خوانده است و شروع كرده به روند تقدس در ما تا ما را هر چه بيشتر به شباهت خود درآورد
دهـد؛ او   شمارد چنانچه پـولس تعلـيم مـي    هر كس كه اين دستوالعمل را رد كند به سادگي انسان را حقير مي.  8 :4

كلمة مقدس در اينجا با . القدس را عطا نموده است شمارد ـ يعني كسي را كه روح  رده و حقير ميخود خدا را رد ك
  القدس در او ساكن باشد؟ تواند در گناه جنسي گرفتار شود اگر روح چگونه يك شخص مي. تأكيد بيان شده است

القـدس   و روح)2آيـه (، پسـر  )3آيـه (ر پـد . اند توجه داشته باشيد كه همة اقانيم تثليث در اين پارگراف نام برده شده
انـد و در تقـديس ايمانـداران     خدا در اينجا مورد توجه گرفته هر سه شخصيت ذات! اي العاده چه تفكر فوق). 8آيه(

  .يابد و از پرهيز به فراواني تغيير مي) 12ـ9(به محبت ) 8ـ1آيات(حاال موضوع از شهوت . نقش و اشتياق دارند
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  )9،10 :4(ديگران است محبتي كه به فكر . ب
نه تنها اينكه ايماندار بدني كنترل شده دارد؛ او خهمچنين بايد قلبي آكنده از محبت براي برادرانش در خداوند .  9 :4

  .ايمانان است محبت كليد كلمة مسيحيت است چنانچه گناه كليد بي. نيز داشته باشد
آنها بوسيلة خدا براي محبـت ديگـر بـرادرانِ    . باشد اري نمينيازي به نوشتن براي تسالونيكيان راجع به اين پرهيزك

ايمانداران در تسالونيكيه محبت خود را بوسيلة محبت ديگر مسـيحيان  ). 20،27 :2يوحنا 1(اند  خود، تعليم داده شده
  . دهد پولس بوسيلة حكم كردن بديشان در اين مورد يادآوري ابدي به آنها ارائه مي. دادند در مكادونيه تشخيص مي

چنانچه قبالً نشان داده شد، محبت برادرانه يك دستاورد نيست؛ اين چيزي است كه ما بايد دائماً آن را بكار .  10 :4
  .ر اين فيض بيشتر و بيشتر رشد كنندكند تا د ببريم، و بنابراين پولس ايمانداران را تشويق مي

يگانگي وجـود دارد و در جاييكـه يگـانگي هسـت،     چرا محبت برادرانه بينقدر مهم است؟ چونكه در آن محبت و 
  ).3 ،1 :133مز(بركات خداوند وجود دارد 

  
  )11،12 :4(زندگي در نظر خارجيان . پ
در اصطالح امروزي سه دستور در ايـن  . كند تا در انجام سه چيز حريص باشند پولس مقدسين را تشويق مي.  11 :4

  :تواند اينها باشد آيات مي
دهد قانع باشيد  كند و پاداش مي شناسد، محبت مي به اينكه تنها مسيح شما را مي. ه نباشيددر پي كانون توج .1

  .اگر چه كوچك و ناشناخته بمانيد
 .به كارهايِ خود مشغول شويد بجاي اينكه در حقوق ديگران دخالت كنيد .2

 .به دستهايِ خود كسب نماييد و از كسي گدائي ننماييد .3

مـا  . سازد باشيم ما را از مسئوليت زندگي آزاد نمي حي هستيم و منتظر آمدن مسيح مياين حقيقت كه ما مسي.  12 :4
مـا بايـد بطـور    . كننـد  انسانها نجات دهندة ما را بوسيلة مـا داوري مـي  . بيند بايد به ياد داشته باشيم كه دنيا ما را مي

  .ستقل باشيمشايسته در برابر ديگران و خارجيان رفتار كنيم و از لحاظ مالي از آنها م
  

  )18ـ13 :4(بخشد  اميدي كه ايمانداران را راحتي مي. ت
بـراي  . دهد داشتند ايمانداران عهد عتيق دانش ناقص و كمي از آنچه كه به شخص در حين وفاتش روي مي.  13 :4

  .غير ايماندارتوانستند براي توصيف مردگان بكار برند، چه ايماندار و چه  اي بود كه مي آنها خوابيده بهترين كلمه
آنها اعتقاد داشتند كه همه عاقبت خواهند مرد و در پايان جهان يك قيامـت وجـود خواهـد داشـت و سـپس يـك       

در روز قيامـت  ) اليعـازر (دانم كـه او   مي«: مارتا تصويري از اين اعتقادات ناقص را در حيني كه گفت. داوري نهايي
  .، منعكس كرد)24 :11يو(» بازپسين خواهد برخاست
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دانيم كه ايماندار جـدا   ما امروزه مي). 10 :1تيمو2(فسادي را روشن پردانيد بوسيلة انجيل  خداوند عيسي حيات و بي
). 22،23 :16لـو (بي ايمانان به جهنم خواهند رفت ) 8 :5دوم قرنتيان(شده است تا با مسيح در زمان مرگ خود باشد 

دانيم كـه بـيش از    مي). 51 :15اول قرنتيان(كه همه تبديل خواهند شد دانيم كه همة ايمانداران نخواهند مرد، بل ما مي
اول تسالونيكيان ، 23 :15اول قرنتيان(در زمان ربوده شدن، تنها ايمانداران قيام خواهند كرد . يك قيامت وجود داشت

  ).5 :20مكا(؛ شريران خواهند مرد و در پايان سلطنت هزار سالة مسيح قيام خواهند كرد )16 :4
ولي . هنگامي كه پولس براي اولين بار به تسالونيكيه رفت، به مسيحيان راجع به آمدن مسيح براي سلطنت تعليم داد

در قبرهـا   آيا بدنهاي آنها تـا روز بازپسـين  . با گذشت زمان مشكالتي در رابطه با مقدسين كه مرده بودند پيش آمد
ح و ملكوت پرجاللش محروم بودنـد؟ بـراي جـواب دادن بـه     باقي خواهند مان؟ آيا آنها از مشاركت در آمدن مسي

سئواالت ايشان و بر طرف كردن ترسهايشان، پولس حاال ترتيب وقايعي را كه در زمان بازگشت مسيح براي قومش 
  . كند بوقوع خواهند پيوست بيان مي

ك اعـالن مهـم مـورد اسـتفاده     خبر باشيد براي جلب نظر خوانندگان به ي خواهيم شما بي الگوي اما اي برادران نمي
اند كه اين عيسي آن دسته از ايمانداراني كه وفات  در اينجا اعالن داجع به كساني است كه خوابيده. قرار گرفته است

خواب يك تشبيه . خوابيدن براي توصيف بدنهاي مسيحيان جدا شده بكار رفته است و نه روح و جان آنها. اند يافته
حتي كلمة قبرستان از يك لغت يونـاني بـه   . ر مرگ، يك شخص به نظر خوابيده استمعمول از مرگ است چون د

ن هر شـب مـا ايـن عمـل را     .خواب يك تشبيه آشناست چ). koimeterion(گرفته شده است  »بجاي خوا«مفهوم 
  .رسانيم هر روز صبح مثل عمل قيام را نيز انجام مي. دهيم  سمبل مرگ است انجام مي

مرد ثروتمند و ايلعازر هر دو مرگ خود هشيار . رود دهد كه جان در زمان مرگ به خواب مي ميمقدس تعليم ن كتاب
. مردن يعني با مسـيح بـودن  ). 8 :5دوم قرنتيان(ميرد، با خداوند خواهد بود  وقتيكه ايماندار مي). 31ـ19 :16لو(بودند 

اين تقريبـاً هـيچ وقـت    ). 23 ،21 :1فيل(رد ب وضعيتي كه پولس از آن تحت عنوان سود يا وضعيت خيلي بهتر نام مي
  !خوابيد توانست درست باشد اگر روح نيز مي نمي

ايمانـدار از  . هيچ گونه توقفي در مردن وجود ندارد. دهد مقدس هرگز نابودي كامل بدن را تعليم نمي همچنين كتاب
  ). 11 :14، مكا48 :9مر(برند  ايمانان از هالكت ابدي رنج مي بي). 10:30مر(برد  حيات ابدي لذت مي

او ناراحتي و غم . گويد كه نيازي به ناراحتي و نااميدي نيست اند، پولس رسول مي در رابطه با آن مقدسيني كه مرده
دانست كه او پس از چند دقيقه خواهد برخاسـت   كند؛ عيسي سر پاي قبر ايلعازر گريست اگر چه مي را ممنوع نمي

كند كه غمي از روي يأس دارند و براي بهشت هيچگونه اميدي ندارند و  ي حكم ميولي او به كسان). 44ـ35 :11يو(
اي بر سر  آورد كه عده عبارت ديگران كه اميد ندارند همواره اين صحنه را به يادمان مي. فقط در فكر داوري هستند

ايـن  » ! ، خداي من، ماريآه، ماري، خداي من«: گويند ايمان خود جمع شده و با گريه و زاري مي قبر خويشاوند بي
  .ايمانان و نجات نيافتگان است صحنة فراموش نشدني نااميدي بي
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درست چنانچه ما معتقديم كـه عيسـي مـرد و دوبـاره برخاسـت،      . اساس اميد يك ايماندار قيام مسيح است.  14 :4
چنانكـه در  «و . يم خواهنـد بـود  اند قيام كرده و در آمدن او سه همچنين اعتقاد داريم كه آناني كه در عيسي خوابيده

  .قيام او بيعانه و دليل قيام ماست ).22 :15اول قرنتيان(» ميرند، در مسيح نيز همه زنده خواهند گشت آدم همه مي
دانيم كه دوست دارندة جـان مـا بـه بـدنهاي محبوبـانش در       ما اين را مي. به عبارت خوابيدن در عيسي توجه كنيد

  .دكن هنگام مرگ خواب عطا مي
اين در دو شـكل  . اند اين است كه خدا آنها را با او خواهد آورد اطمينان مثبت ما راجع به كساني كه در مسيح مرده

  :تواند درك شود مي
تواند به اين معني باشد كه وقتي مسيح براي سلطنت به زمين بازگردد، خدا بدنهاي ايمانـداران را قيـام    مي .1

  .گرداند ز ميداده و با خداوند عيسي به آسمان با
تواند بدين معنا باشد كه وقتي مسيح براي سلطنت به زمين باز گردد، خـدا كسـاني را كـه در ايمـان      يا مي .2

انـد   كساني كه مردهن نگران نباشيد كه آ«: گويد به بياني ديگر، پولس رسول دارد مي. گردند اند با او باز مي مرده
ا با عيسي در زمان بازگشت ثانوي خود با قـوت و جـالل   خدا آنها ر. دست بدهنددر جالل ملكوت چيزي را 

 )اين عموماً مفهوم قابل قبولي است. (»عظيم باز خواهد آورد

اب در آيات .توانند با عيسي بازگردند؟ ج چگونه مي. شود؟ بدنهاي آنها حاال در قبر است ولي اين چگونه انجام مي
برقرار سازد، او باز خواهد گشت تا قـوم خـود را بـه خانـة     قبل از اينكه مسيح ملكوت خود را . آمده است 17ـ15

  .سپس در زماني متأخرتر، او با ايشان باز خواهد گشت. آسماني ببرد
او ايـن را  . گوييم زيرا اين را به شما از كالم خداوند مي: دانست جواب او اين است پولس چگونه اين را مي.  15 :4

به ما گفته نشده است كه او چگونه اين مكاشفه را دريافت . ريافت كرده بوداي زنده از خداوند د ي مكاشفهبه عنوان
ولي قطعاً اين امر يك حقيقت ناشـناخته بـراي   . القدس كرد ـ آيا بوسيلة يك رويا، با يك صدا، يا الهام دروني روح 

  . انسانهاي آن زمان بود
د، مقدسين زنده بر مقدسين كه قـبالً در مسـيح   دهد تا به اين توضيح برسد كه وقتي مسيح بازگرد سپس او ادامه مي

  .اند سبقت نخواهند جست يا هيچ امتيازي نسبت به آنها نخواهد داشت خوابيده
 اول قرنتيـان همچنين به (برد  كسي كه در زمان بازگشت مسيح زنده است نام مي به عنوانپولس در اين آيه از خود 

او از امكـان بـودنش در ميـان مردگـان كـه برخواهنـد        1 :5و  14 :4يـان بهرحـال، در دوم قرنت ). نگاه كنيد 52 ،51 :15
نتيجة آشكار اين است كه ما بايد منتظر خداوند باشيم تا هر لحظه بيايد و آگاه باشيم كه ما . گويد خواست سخن مي

  . شده باشيم شايد براي رسيدن به آسمان از راه مرگ خوانده
خود خداوند از آسمان نازل خواهد . براي مقدسين در اينجا داده شده استترتيب درست وقايع آمدن مسيح .  16 :4

  !اي نخواهد فرستاد، بلكه خودش خواهد آمد او فرشته. شد
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بـه  توصيفات زيادي . اين وقايع همراه با صدا و با اواز رئيس فرشتگان و با حضور خدا از آسمان همراه خواهد بود
پرده بايد گفت كه غير ممكن است راجـع بـه آنهـا     اهند زد شده است وليبيهايي از كساني كه صدا خو نشانه عنوان

  :بطور قطعي سخن گفت
؛ 25 :5يـو (دهـد   كنند كه صدا همان صداي خداوند عيسي اسـت كـه مردگـان را قيـام مـي      بعضي حس مي .1

تگان گويند كـه صـدا، صـداي فرشـ     ديگران مثل هاج وواين مي. كند و زندگان را نيز متبدل مي) 44 ،43 :11
  .بزرگ است

شده است چون نام  صداي غالب براي مقدسين عهد عتيق شناخته به عنوانصداي ميكاييل، رئيس فرشتگان  .2
كنند كـه   ديگران هستند كه اين نظريه را پيشنهاد مي). 7ـ4 :12، مكا9، يهو12 :1دان(او با اسرائيل آمده است 

 ).22 :16لو(برند  ش خداوند ميصدا، صداي فرشتگاني است كه شخص وفات يافته را به آغو

ايـن  . نيز آمده است كه مربوط به قيام ايمانداران در زمان ربوده شدن است 52 :15صورِ خدا در اول قرنتيان .3
اشـتباه گرفتـه    18ـ15 :11اين صدا نبايد با هفت صور مكاشفه . خواند صور، مقدسين را به بركات ابدي مي

آخـرين صـور در اينجـا    . آورنـد  دنيا در زمان مصيبت عظيم فرود ميآنها داوري را بر شود كه فرشتگان با 
اگر چه هرگز (ايمان است  هفتمين صور مكاشفه آخرين صدا براي دنياي بي. آخرين صدا براي كليسا است

 ).شود آخرين صور ناميده نمي

آناني كه فكـر  . اريمشود شك د در اين كه آيا شامل مقدسين عهد عتيق مي. مردگان در مسيح اول برخواهند خاست
گيرند  كنند اين به صداي رئيس فرشتگان اشاره دارد در واقع رابطه نزديك آن با سرنوشت اسرائيل را در نظر مي مي

آوري كنند مقدسين عهد عتيق در زمان ربوده شدن بـر خواهنـد خاسـت بـه مـا يـاد       آناني كه فكر مي). 1 :12دانيال(
اند  كرده هرگز به طور ضمني به كساني كه قبل از پيدايش كليسا زندگي مي) مردگان در مسيح(كنند كه در مسيح  مي

در هـر صـورت   ). 2 :12دانيـال (كند؛ اين ايمانداران قطعناً در پايان زمان مصيبت عظيم قيام خواهند كـرد   اشاره نمي
بلكه فقط مردگـان  همة مردگان در اين زمان قيام نخواهند كرد . واضح است كه بطور قطعي يك قيامت وجود ندارد

  .در مسيح
سپس زندگان با ايشان در ابرها ربوده خواهند شد تا خداوند را در هوا استقبال كنند كه ايـن بـاي توصـيف    .  17 :4

تـوان   مقدس بكار رفته است مي اولين مرحلة بازگشت خداوند بكار رفته است و از فعلي كه در ترجمة التيني متاب
 4 ،2 :12قرنتيـان   و در دوم 39 :8اين فعل در اعمال . ن قاپيدن ولي در زمان آينده استربوده شدن هما. آن را دريافت

  .و در مكاشفه بكار رفته است
، عبرانيان چنين جمعي در هوا به مفهوم پيروزي در برابـر قـدرت   )2:2افس(هوا در واقع محل قدرت شيطان است 

  .شيطان است
زمـين و دريـا خاكسـتر همـة مردگـان در مسـيح را تسـليم        ! كر كنيدبه همة چيزهايي كه در اين آيات آمده است ف

سپس معجزة متبدل شدن بوسيله تبديل شدن خاكستر به بدنهاي جالل يافته به انجام خواهد رسـيد و  . خواهند كرد
ز سپس آنها مستقيماً به آسـمان پـروا  . اين بدنها جالل يافته براي هميشه از بيماري، درد و مرگ مصون خواهند بود



 

- ٢٨  - 
 

انسـانها دنيـوي بـه    ). 22 :15اول قرنتيان(و همة اينها در يك چشم به هم زدن بوقوع خواهند پيوست . خواهند كرد
اگر آنهـا بـا پيـدايش مشـكلي داشـته      . كنند شرح آن آمده است باور مي 2و1سخن پيدايش انسان را كه در پيدايش 

  كند؟ نسان را از خاكستر دوباره بنا ميباشند، با ربوده شدن چطور ـ وقتيكه خدا دوباره ميليونها ا
توانند پروازهاي مسافرتي خـود را بـا پـرواز بـه سـوي       ولي آيا مي. انسانهاي دنيوي مشتاق سفرهاي هوايي هستند

  آسمان و گذشت از جو زمين مقايسه كنند؟

اي كـه   شود و معجزه شود و تصويري كه ديده مي در ارتباط با آمدن مسيح در اينجا صداي وجود دارد كه شنيده مي
  .گردد شود و آرامش كه تجربه مي از آن لذت برده مي شود و مالقاتي كه احساس مي

، آمـدن  )15آيـة (كـالم خداونـد   : همچنين خوب است كه به تكرار مجدد كلمة خداوند در اين آيـات توجـه كنـيم   
  ).17آية(ن با خداوند ، هميشه بود)17آية(، مالقات با خداوند )16آية(، خود خداوند )15آية(خداوند 

  شود را بيان كند؟ تواند بركات و لذاتي كه اين كلمات شامل آن مي چه كسي مي! براي هميشه با خداوند
ايـن  . شـود  تفكر راجع به آمدن خداوند باعث ترس ايماندار نمـي . پس بدين سخنان همديگر را تسلي دهيد.  18 :4

  .بخشد ي مياميدي است كه به ايماندار هيجان، آرامش و خوش
  

  آخر ايامهاي  نشانه نكاتي در باب

 بـه عنـوان  هـاي پـايين را    ما اين نوشـته . هاي بسياري براي اعالن نزديك بودن واقعة ربوده شدن وجود دارند نشانه
  :كنيم كاهي در باد مالحضه مي

). 31ـ29 :21ول(كه پر از برگهاست ) اسرائيل(درخت انجير ). 29 :21لو( 1948تشكيل دولت اسائيل در سال  .1
ايـن يعنـي ملكـوت خـدا     . براي اولين بار در طي قرون، يهوديان موجوديتي ملي در سرزمين خـود يافتنـد  

  .نزديك است
عيسي پيشگويي كرد كه نه فقط درخت انجيـر بريـده خواهـد    ). 29 :21لو(برخاستن قومهاي بسيار ديگري  .2

تهاي استعمارگر از بين خواهند رفت و اين يك ما اخيراً شهادت داديم كه دول. شد بلكه درختهاي ديگر نيز
 . آغاز جديد براي يك ملت جديد است

حزقيال پيشـگويي كـرد كـه فقـط پـس از      . )25 ،24 :36حز(يل به سرزمين در كمال ناباوري بازگشت اسرائ .3
دا اسرائيل امروزه قومي بزرگ و منكر خـ . توانند از گناهانشان پاك شوند بازگشت ايشان خواهد بود كه مي

 .باشند هستند؛ و فقط عده كمي از آنها يهوديان راست دين مي

كنيم كه بابل عظيم از لحاظ سياسي، مذهبي و اجتماعي و نظامي  ما درك مي). 18 ،17مكا(جابجايي جهاني  .4
كننـد مسـيحي هسـتند و شـايد كاتوليـك يـا        بسيار بزرگ است و در آنها افرادي وجود دارند كه ادعا مـي 

و وارد قلمـرو  ) 3 :2دوم تسـالونيكيان  ، 1 :4تيمـو 1(انـد   عالم مسيحيت در آنجا مرتـد شـده   .پرتستان باشند
 .اند كليساي دنيوي شده

 .در اين زمان، اين مشكل از نقاط عظيم جهان خواهد روئيد). 3ـ1 :4تيمو1(نزول جهان شمول روحاني  .5
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سـياري از ايـن وقـايع را گـزارش     هـا، هـر روز ب   روزنامـه ). 5ـ1 :3تيمو2(سقوط بنيادي معيارهاي اخالقي  .6
 . كنند مي

ها حكمفرما خواهـد بـود و    قانوني در خانه روح بي). 8 ،7 :2دوم تسالونيكيان (خشونت و نا اطاعتي داخلي  .7
 .همچنين در زندگي عادتي و حتي در كليسا

 ).5 :3تيمو2(مردم به شكل دينداري ولي منكر قدرت آن  .8

كنند مسيحي هستند ولي همة  ي كه فرهنگ غلطي درند و ادعا ميكه در جوامع) 18 :2يو1(روح ضد مسيح  .9
 )8 :3تيمو2(شوند  نت جعلي فريفته ميآنها با مكا. خيزد كنند، بر مي هاي اساسي ايمان را رد مي آموزه

هـا شـناخته    ها كه بر پاية آنچه از الگوي رومـي  پول واحد اروپايي. گرايش به اتحاد قومها در روزهاي آخر .10
 ).35ـ32 :2دان(تواند حكومت روم را نمايان سازد ـ ده انگشت آهنين و خاكي  يشده است م

 ).4 ،3:3دوم پطرس(هاي خدا در مورد راه داوري  انكار وعده .11

ها در كشورهاي مختلف، تهديدات جهاني، قحطي و افـزايش خصـومت ميـان     زلزلههايي از قبيل  به همة اينها نشانه
شكست دولتهـا بـراي اسـتحكام بخشـيدن، قـوانين و از ميـان برداشـتن        ) 7 ،6 :24ي مت(توان اضافه كرد  قومها را مي

سـاخته شـدن مهمـات جنگـي و     . كنـد  تروريزم، آب و هواي مساعدي را براي ظهور يك ديكتاتور جهاني مهيا مي
ايجـاد  چه كسي قادر است بـا اسـتفاده از آن جنـگ    « :بخشد اي معناي بيشتري به اين سوال ما مي هاي هسته اسلحه
مقدس راجع به  هاي كتاب شتهتواند به مفهوم محقق شدن نو ت تلويزيون جهاني مياامكان) 4 :13مكا( وحش »نمايد؟
  ).7 :1مكا (يارة ما باشد سوقايع 

گويـد كـه    مقدس نمـي  كتاب. اكثر اين وقايع قبل از بازگشت مسيح به زمين براي سلطنت به وقوع خواهند پيوست
اگر چنين باشـد و  . در جالل د پيوست، بلكه قبل از ظاهر شدن اودن ايمانداران به وقوع خواهناينها قبل از ربوده ش

  .الوقوع باشد االن به اينها گرايش داشته باشيم، پس اينست كه ربوده شدن بايد قريب ،اگر ما
  

  )11ـ1 :5(ت ـ روز خداوند 
دهنـد كـه    كنند و توضـيح مـي   ذرخواهي ميمقدس ع مقدس اغلب اوقات براي باب بندي كتاب معلمين كتاب.  1:5

يـك موضـوع   پـولس  . ولي در اينجا باب بندي مناسب اسـت . كرد مي بايست بدون قطع شدن ادامه پيدا ميموضوع 
 كلماتي كـه . رود ربوده شدن را كنار گزارده و سراغ روز خداوند مي كند، او بحث خود راجع به شروع مي جديد را

نشان دهنده خط فكري جديدي هستند چنانچه در اول قرنتيـان  ) peri de: يوناني( .اند خصوص ترجمه شدهاين در 
  .شود نيز مشاهده مي

مسيح نيسـتند چـه مفهـومي     احت بخش است ولي براي كساني كه دربراي ايمانداران حقيقي ربوده شدن اميدي ر
اين دوره اساسـاً  . به آن اشاره شده است وقتها و زمانهااي است كه در اينجا با عناوين  دارد؟ اين به معني آغاز دوره
كنـد و وقـايع    مـي بنا در طي اين زمان، خدا رفتار خود را با قوم اسرائيل را از سر نو . در ماهيت خود يهودي است

وقتيكه رسوالن از عيسي پرسيدند در چـه  . تيق پيشگويي كردند به تحقق خواهند پيوستع زمان آخر كه انبياي عهد
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به ). 7 :1اعما (ت كه زمانها و اقات را بدانند برقرار خواهد ساخت، او جواب داد كه براي آنهايس زماني ملكوتش را
پـولس احسـاس   . شـود نيـز هسـتند    آيد كه زمانها و وقتها شامل دوره زماني كه ملكوت بر زمين برقرار مـي  نظر مي

چيز، مقدسـين بـه وسـيله    براي يك . باشد يكرد كه نيازي به نوشتن براي تسالونيكيان راجع به زمانها و وقتها نم مي
  .؛ آنها قبل از شروع اين دوره به آسمان برده خواهند شدگرفتند ثير قرار ميآنها تحت تأ

ر است بوده شدن يك سر. شوند عتيق يافت مي همچنين زمانها و وقتها و روز خداوند موضوعاتي هستند كه در عهد
  .والن مكشوف نشده بود، هرگز تا زمان رس) 51 :15ناول قرنتيا(
اه بودند كه زمان دقيق آن شناخته شده نيست، و اينكه زماني آنها آگ. دانستند ه روز خداوند ميمقدسين راجع ب.  2 :5

پولس از گفتن روز خداوند چه منظوري داشت؟ منظور او قطعـاً روز  . آيد كه حداقل انتظار آمدن آن وجود دارد مي
  .مشخصمراحل ه يك دوره زماني با بيست و چهارساعتي نبود، بلك

؛ 16-9 :13؛ 12 :2اش (عتيق، اين الگو براي توصيف زمانهاي داوري، ويرانـي و تـاريكي بكـار رفتـه اسـت       در عهد
  8  :3زكـر (كنـد   بر ضد دشمنان اسرائيل برخاسته و آنها را بطور خواح هالك مـي اين زماني است كه خدا ). 2 ،1 :2يو
ولي اين همچنين زماني است كه خدا قومش را براي ارتـداد و خيانـت   ). 9 ،8 :12؛ زكر17ـ15؛ عو16ـ14 :3؛ يو 12ـ

گويـد   و پيروزي خداوند سـخن مـي   اساساً اين از داوري گناهان). 18ـ7 :1؛ زكر18 :5؛ عا20ـ15 :1يو(كند  هالك مي
  . كند وفادار را از پيش اعالن ميو بركات مخصوص بقيه ) 32 ،31 :2يو(

ايـن  . كنـد  شود كه زمانها و وقتها در اين آيه بدان اشاره مـي  اي را شامل مي روز خداوند تقريباً همان دوره در آينده،
  :باشد روز پس از زمان ربوده شدن شروع شده و شامل اين مراحل مي

ــوب       .1 ــي يعق ــان تنگ ــيم ـ زم ــيبت عظ ــي7 :30، ار27 :9دان(مص ــالونيكيان ، 28ـ   4 :24، مت ، 2:2دوم تس
  ).16 :19ـ1 :6مكا

 ).9ـ7 :1دوم تسالونيكيان ؛ 3ـ1 :4مال(آمدن مسيح با مقدسينش  .٢

 )8،9 :14؛ زكر18 :3يو(سلطنت هزار سالة مسيح بر زمين  .٣

 ).10 ،7 :3دوم پطرس(نابودي نهايي آسمانها و زمين بوسيلة آتش  .�

وري دشمنان اسرائيل و اين امر بوسيلة دا. كند روز خداوند زماني است كه يهوه بطور كامل در امور بشر مداخله مي
مرتدين و رهايي قوم خود بوسيلة بر قرار ساختن ملكوت مسيح و صـلح و سـالمتي و جـالل خـودش بـه انجـام       

  .خواهد رسيد
ايـن روز كـامالً غيـر    . آيـد  كند كه روز خداوند چون دزد در شب مـي  پولس رسول به خوانندگان خود يادآوري مي

  .بطور كامل بدون آمادگي خواهد بودمنتظره خواهد بود و جهان در آن زمان 
امنيت و فضاي مورد اعتمـادي  . اين روز همچنين غير منتظره، به شكل اجتناب ناپذيري و فريبنده خواهد آمد.  3 :5

ويرانـي بـه معنـي كـم شـدن از      . سپس داوري خـدا يكدفعـه شـروع خواهـد شـد     . در جهان حكمفرما خواهد بود
عني نبود موجودات يا از بين رفتن آنها تا جاييكه به ماهيت وجود آنهـا مربـوط   ويراني ي. موجودات يا انهدام نيست
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گيرد آن روز نيـز چنـين    اين روز اجتناب ناپذير و غير قابل انكار است چنانچه درد زه زن حامله را فرد مي. شود مي
  .ايمانان هيچ راه فراري از اين داوري وجود ندارد براي بي. است

و  "شـما "قبلي بـه  در آيات  "براي ايشان"و  "ايشان"هميت است كه توجه داشته باشيم ضماير بسيار حائز ا.  4 :5
روز خداوند زماني خواهد بود كه غضب خدا بر دنياي نجات نيافتگان ريخته . شوند در آيات بعدي تبديل مي "ما"

يستيم چون ديگر در تاريكي ولي اين براي ما چه مفهومي دارد؟ جواب اين است كه ما ديگر در خطر ن. خواهد شد
  .نيستيم

تواند آن را تفسير كرد همانا آمدن دزد است و تنها  تنها راهي كه مي). 2آية(آيد  اين روز همچون دزدي در شب مي
در خواندن . زمان غافلگير نخواهد كرد چون آنها در ظلمت نيستند برند در آن بسر مي) تاريكي(در شب كساني كه 

ولـي  . كند ولـي نـه مثـل يـك دزد     آيد كه روز خداوند ايمانداران را نيز غافلگير مي ول به نظر مياين آيه براي بار ا
  .آن روز چون دزد بر ايمانداران نخواهد آمد چون مقدسين هستند و در نور ابدي سالك هستند. اينطور نيست

اين حقيقت است كه ايماندان را . آنها از شب و ظلمت نيستند. همة مسيحيان پسران نور و پسران روز هستند.  5:5
داوريهاي خداوند فقط بـر  . دارد از داوري خدا بر دنيا به خاطر رد كردن فرزندش فرود خواهد آمد، مصون نگاه مي

كساني وارد خواهد شد كه از لحظاظ اخالقي در تاريكي و از لحـاظ روحـاني در شـب هسـتند و از خـدا بيگانـه       
  .باشند مي

. باشـند  يد مسيحيان پسران روز هستند به اين معني نيست كه آنهـا پسـران روز خداونـد مـي    گو وقتيكه در اينجا مي
روز خداوند زمان داوري بر كساني است  .پسران روز بودن يعني قومي كه در قلمروي عدالت اخالقي ساكن هستند

  .كه به قلمرو ظلمت متلق هستند
طبق وضعيت عالي خـود زنـدگي كننـد ايـن يعنـي اعتـدال و        كند تا بر سه آية بعدي ايمانداران را دعوت مي.  6 :5

ما بايد بطـور مثبـت بـراي بازگشـت     . ها، تنبلي، رخوت و حواس پرتي هشيار باشيم ما بايد بر ضد وسوسه. متانت
  .خداوند همواره هشيار باشيم

نوشـيدن نيـز اشـاره     بيداري در اينجا فقط به معني بيدار بودن در گفتگوها نيست بلكه به همه چيز حتي خوردن و
  . كند مي
انگـاري نشـانة    شـود بنـابراين در قلمـروي روحـاني، سـهل      در قلمروي طبيعي، خوابيدن با شب مقايسـه مـي  .  7 :5

  . شخصيت كساني است كه پسران ظلمت هستند كه اين يعني نجات نيافتگان
دوست دارند چون اعمالشان بد اسـت  دهند كه در شب مست شوند؛ آنها تاريكي را بيشتر از نور  انسانها ترجيح مي

  .باشد مربوط به همين الگوي نوشيدن و مست كردن در ظلمت شبانه مي "كلوپ شبانه"اسم ). 19 :3يو(
اين يعني محكوميت ). 7 :1يو1(آناني كه از روز هستند بايد در نور گام بردارند چنانچه او در نور ساكن است .  8 :5

زره شـامل   يعني پوشـيدن زره مسـيحي و حفـظ آن    اين همچنين. هر شكل ممكنو ترك كردن گناه، و فروتني به 
به بياني ديگر، زرة مسيحي  ايمان، محبت و اميد است ـ سه اصـل   . جوشن ايمان و محبت و خود اميد نجات است

پـولس رسـول بـه سـادگي دارد     . ضروري نيست كه به جزئيات خود و جوشن بپردازيم. اساسي شخصيت مسيحي
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آنچه كه مـا را از  . اي محافظ براي حفظ يك زندگي ديندارانه را به تن داشته باشند د كه پسران نور بايد زرهگوي مي
محبـت بـراي   . كند چيست؟ ايمان، يـا توكـل بـه خـدا     فساد براي حفظ اين دنيا كه از طريق شهوت است حفظ مي

  .اميد بازگشت مسيح. خداوند و يكديگر
  ايمانداران  ايمانان بي
  )شما (   )اآنه( 

  بيدارها  خوابيدگان
  هشياران  مستان

  ظلمت  از شب
  پسران روز  پسران نور

غافلگير شدن بوسيلة روز خداوند كه 
  آيد همچو دزد در شب مي

غافلگير نشده بوسيلة روز خداوند كه 
  آيد همچو دزد در شب مي

فرو گرفته شده توسط هالكت همچو 
  اي كه درد زه دارد زن حامله

  نشده با غضب بلكه نجات يافتهبرگرفته 

ايمان  براي بي. براي ايماندار به معني تكيل نجات در آسمان است. ربوده شدن دو جنبه دارد، نجات و غضب.  9 :5;
  .باشد به معني راهنمايي در زمان غضب بر زمين مي

يل نجـات و در زمـان   از آنجاييكه ما از روز هستيم، خدا ما را تضمين نكرده است براي غضب بلكه بجهـت تحصـ  
  .براي هميشه از حضور گناه رهايي خواهيم يافتايم بر زمين نخواهيم بود ـ  مصيبت عظيم ما كه نجات يافته

البتـه ايـن   . انـد  ايمانان در جهنم از آن رنج خواهند برد درك كـرده  بعضي در اينجا غضب را اشاره به هالكتي كه بي
پـولس  . دليل است كه اين تعلـيم را در اينجـا بيـاوريم    رده است ولي بيدرست است كه خدا ما را براي آن مقرر نك

متن با روز خداوند سر و كار دارد . اي كه بر زمين اتفاق خواهند افتاد گويد بلكه وقايع آينده دربارة جهنم سخن نمي
لكه سر و كارمان بـا  ما كاري با جالد نداريم ب). 21 :23متي (ـ بزرگترين دوره غضب در تاريخ انسان بر روي زمين 

  .نجات دهنده است
گوينـد كـه كليسـا غضـب      ايشان مـي . و نه غضب خدا) 12:12مكا(گويند كه مصيبت عظيم شيطان است  بعضي مي

بهـر حـال،   . شيطان را تجربه خواهد كرد ولي از غضب خدا در حين بازگشت ثانوي مسيح رهـايي خواهنـد يافـت   
مكاشـفه  : د و غضب ايشان در طي دوران مصيبت عظيم خواهد بـود گوي آيات بعدي از غضب خدا و بره سخن مي

  .19 ،1 :16؛ 1،7 :15؛ 19 ،9 :14؛ 17 ،16 :6
او . كند اين آيه بر ارزش وااليي كه خداوند ما عيسي مسيح براي رهايي ما از غضب پرداخته است تأكيد مي.   10 :5

  .وي زيست كنيم براي ما مرد تا خواه بيدار باشيم و خواه خوابيده، همراه
 "مرده يا زنده"بعضي محققيت آن را به معنا . دو راه براي فهم عبارت خواه بيدار باشيم و خواه خوابيده وجود دارد

ع ايماندار در اين زمـان وجـود خواهـد داشـت ـ      .كنند كه دو ن ايشان اشاره مي. كنند در زمان ربوده شدن درك مي
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بنابراين تعليم اين است كه اگر چه مـا در ميـان زنـدگان و    . ه هنوز زنده هستنداند، و آنانيك آناني كه در مسيح مرده
ميردند هـيچ چيـز را از دسـت     مسيحيان كه مي. مردگان در حيت بازگشت مسيح باشيم، با وي زيست خواهيم كرد

اگر مرده باشـد   من قيامت و حيات هستم؛ هر كس به من ايمان آرد،«: خداوند اين را به مارتا توضيح داد. دهند نمي
و هر كه زنده باشد و به من ). مسيحي كه قبل از ربوده شدن مرده باشد از ميان مردگان قيام خواهد كرد(زنده گردد 
نظريه ديگـري كـه   ). 26 ،25 :11يو(تا به ابد نخواهد مرد ) ايمانداري كه در زمان ربوده شدن زنده باشد(ايمان آورد 

به بياني ديگر، پولس دارد . "هشيار يا دنيوي"اين است كه بيدار و خوابيده يعني  بوسيله محققين پيشنهاد شده است
نجات ابدي . گويد كه اگر چه ما از لحاظ روحاني آگاه يا ناآگاه باشيم، براي مالقات خداوند باالبرده خواهيم شد مي

يير گرايش داده باشيم، با او تا به ابد اگر ما حقيقتاً تغ. ما بستگي به زيركي ما در حين زندگيمان بر روي زمين ندارد
پاداشـهاي مـا   وضعيت روحـاني مـا   . زيست خواهيم كرد و اين اتفاق از زمان بازگشت مجدد او شروع خواهد شد

كنند اشاره دارند  آنانيكه نظريه دوم را قبول مي. دهد ولي نجات ما به ايمان به مسيح به تنخايي بستگي دارد حكم مي
بـه معنـي    7و6كلمـة خوابيـده در آيـات    . ، هشيار ترجمه شده است6اي است كه در آية  ان كلمهكه كلمة بيدار هم

بـه   15 ،14 ،13 :4اي نيست كـه در   باشد ولي اين همان كلمه مي) شراب(ناآگاهي از چيزهاي ملكوتي و منطبق با دنيا 
  .معناي مرگ آمده است

ت عظيمي كـه بـراي نجـات دهنـده داريـم و در نـور آمـدن        در تصوير زيبايي كه از نجات داريم و در محب.  11 :5
الوقوع او ما بايد يگديگر را با تعليم و نصيحت و پند، ترغيب و تشويق كنيم و بايد يكديگر را با كالم خدا و  قريب

چون ما در ابديت با هم زيست خواهيم نمود بايد با يكديگر و براي يكـديگر در يگـانگي زيسـت    . محبت بنا كنيم
  .كنيم

  
  )22ـ12 :5(ج ـ نصايح مختلف به مقدسين 

زدند توبيخ  دسه ميشايد مشايخ كليساي تسالونيكيه آناني را كه كم كاري نموده و از روي بيكاري پ.  12 :5
بـراي همـين بـود كـه پـولس      . و هيچ شكي نيست كه آنها توبيخ مشايخ را نيز نپذيرفته بودند. كرده بودند

  .كند اطاعت كنند يخي كه آنها را هدايت ميخواهد ايمانداران از مشا مي
كشند منظورش ايـن   خواهد كه بشناسند آناني را كه در ميان ايشان زحمت مي وقتيكه پولس از مقدسين مي

اين از كلمـات روبـرو روشـن    . اطاعت كنندشان احترام گذاشته و  هاي روحاني ها و راهنماييناست كه به آ
مشـايخ، شـباناني هسـتند كـه بـه      . »كننـد  ند بوده، شما را نصـيحت مـي  و پيشوايان شما در خداو«: شود مي

  .مسئوليت آنها تعليم، هشدار و نصيحت و رهبري است. كنند گوسفندان خدا خدمت مي
اين آيه يكي از بسياري از آياتي است كه در عهدجديد براي نشان دادن ايـن وجـود دارد كـه در كليسـاي     

. اند گروهي از مشايخ در هر جماعت كليسايي وجود داشته. وده استرسوالن يك نفر حاكم و همه كاره نب
  :دهد توضيح مي )Denney(چنانچه دني 
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در تسالونيكيه هيچ رئيس و هيچ خادمي در مفهوم امروزي آن وجود نداشت كه مسئوليت همه چيـز را بـر   
باني در كليساي رسـوالن،  بهر حال، عدم يك ش. اي از انسانها بود عهده داشته باشد؛ رياست در دستان عده

  . ساالر باشند جماعت كليسايي نبايد خود كامه يا اشراف. كند قانون همه شباني در كليسا را نيز تأكيد نمي
براي اين دليل به آنهـا  . كار ايشان كار خداست. كنند نمايندگان خداوند خدمت مي به عنوانمشايخ .  13 :5

اكثـر  . يك نوشته اتفـاقي نيسـت   "و با يكديگر صلح كنيد"ضيح تو. بايست محبت و احترام زيادي نهاد مي
هـر ايمانـداري در خـودش بـه انـدازه كـافي       . مشكالت مسيحيان در همه جا عدم صلح با يكديگر اسـت 
القـدس تجهيـز    فقط زماني كه ما بوسيلة روح. جسمانيت دارد تا بتواند در كليسا تفرقه و خرابي ايجاد كند

تهديد مشخصي كه . و افتادگي و مهرباني و تحمل و بخشش، صلح را ايجاد كنيم توانيم با محبت شويم مي
  .در اطراف مشايخ انساني استگرايي  دهد تشكالت و گروه براي صلح پولس راجع به آن هشدار مي

آيد كه اين آيه خطاب به رهبران روحـاني جماعـت كليسـايي باشـد؛ ايـن آيـه بديشـان         به نظر مي.  14 :5
  :چگونه با مشكالت برادران كنار بيايندگويد كه  مي
سركشان را تنبيه نماييد ـ آناني كه با جماعت همراه نشده و اصرار دارند كه بوسيلة رفتار غير مسئوالنه  .1

ايشان . زدند در اينجا سركشان كساني هستند كه از كار كردن سرباز مي. خود به صلح ضربه وارد سازند
راجع به ايشان توضيح داده شده است كه ناهنجار  12ـ6 :3الونيكيان مانند كساني هستند كه در دوم تس

  .باشند كردند بلكه فضول مي رفتار نموده و كار نمي
هايشان نياز به تشويق  كوتاه دالن را دلداري دهيد ـ آناني كه دائماً براي بلند شده از مشكالت و سختي  .2

، كـم عقـل را   )KJV(ترجمـه كينـگ جيمـز     .كنند و ترغيب دارند و براي خداوند قاطعانه حركت نمي
تـوانيم آنهـا را    اگر اين كلمه به معني كم عقل باشد ما هنـوز هـم مـي   «: گويد اُكينجا مي. كند عنوان مي

و آيا اين يـك تكـريم   . »شدند گرديد جمع مي انجيل موعظه ميآيد آنها وقتي  به نظر مي. دلداري دهيم
شد؟ حـداقل يـك مكـان وجـود دارد كـه چنـين افـرادي        با براي انجيل نيست و كليساي مسيحي نمي

 .توانند دلسوزي، محبت و رسيدگي بيابند مي

ضُعفا را حمايت كنيد ـ اين يعني كمك به آناني كه از لحـاظ روحـاني، جسـماني و اخالقـي ضـعيف        .3
كمك روحاني به كساني كه از لحاظ ايماني ضعيف هستند در واقع منظـور اصـلي ايـن گفتـه     . هستند
 . و ما نبايد از آن مفهوم كمك مالي را بيرون بكشيماست 

با جميع مردم تحمل كنيد ـ نشان دادن فيض بردباري وقتيكه ديگران به عصـبانيت و تحريـك كـردن      .4
 .گرايش دارند

العمل  عكس. كند كند و آنها را از هرگونه تفكر تالفي جويانه منع مي لس با همة مسيحيان صحبت ميپوحاال  . 15 :5
ولي يك مسيحي بايد در چنان ارتباطي با خداوند عيسي باشـد كـه   . ي در قبال ضربه خوردن، ضربه زدن استطبيع

به بياني ديگر، او از روي غريزه مهرباني و محبت به ديگر ايمانـداران  . العمل نشان دهد العاده عكس به صورتي فوق
  .دهد ايمانان نشان مي و حتي بي
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ترين شـرايط چـون مسـيح منشـا و دليـل       هميشگي يك مسيحي باشد حتي در سختتواند تجربه  شادي مي.  16 :5
در نسـخه يونـاني عهـد     "پيوست شـادمان باشـيد  "بطور اتفاقي، . باشد و مسيح كنترل كننده شرايط است شادي مي

  .كوچكترين آيه در ترجمه انگليسي است "عيسي بگريست"ترين آيه است در حاليكه  جديد كوتاه
خيـال شـده و    ايد يك رفتار هميشگي براي مسيحيان باشد ـ نه اينكه او نسبت به همة وظايف خود بي دعا ب.  17 :5

كند؛ همچنين هر وقت كـه نيـاز باشـد او دعـا خواهـد       او در زمانهاي مشخص دعا مي. خود را تماماَ به دعا بسپارد
  .نمود؛ و از ارتباط با خداوند بوسيله دعا نيز لذت خواهد برد

بايد قادر باشيم  درست است پس مي 28 :8اگر روميان . رگزاري از خدا بايد احساس بومي مسيحيان باشدشك.  18 :5
  .كه خداوند را در همه شرايط و در هر وقت و براي همه چيز شكر كنيم

ا به ما اينها اراده خدا در حق ما در مسيح عيسي ر. اند اين سه رفتار نيكو به كليساي مسيح به ترتيب فرمان داده شده
آورد كه او اين چيزها را در حين زندگي و خدمت زميني خـود   كلمات در مسيح عيسي به ياد ما مي. دهند نشان مي

توانيم اراده خدا را  بوسيله تعليم و نمونه او، ما مي. نمود داد رفتار نيز مي به ما تعليم داده و بر طبق آنچه كه تعليم مي
  .گر باشيم كه در مسيح برايمان مكشوف شده است نظاره ، دعا و شكرگزاري راراجع به شادي

  .چهار آيه بعدي به نظر با رفتار در جماعت كليسايي سروكار دارند.  19 :5
. كنـد  گناه، روح را اطفا مـي . روح را اطفا كردن يعني سركوب كردن كار ا در حدود انساني و مانع شدن در برابر او

شـقاق، روح را اطفـا   . كننـد  انساني و آداب و رسوم در پرستش، روح را اطفا مي قوانين. كنند سنتها روح را اطفا مي
كنـد درسـت    اعتنايي نيز روح را اطفا مي هاي سرد، كلمات تحقيرآميز، سكوت، بي نگاه«: شخصي گفته است. كند مي

مـاني اطفـا   گويـد كـه روح ز   مـي ) Ryrieريراي . (»شوند چنانچه عيبجويي و عدم همدردي به اطفا روح منجر مي
  .شود كه خدمت وي در كليسا يا جمع منع شود مي
شود كه اگر ما نبوتها را خوار بشماريم  اگر ما اين آيه را به آيه قبلي مربوط بسازيم، سپس تعيم اين گونه مي.  20 :5

بوسيله انتقاد . براي مثال، برادر جواني ممكن است جملة ناهنجاري را در جمع بگويد. ايم در واقع روح را اطفا كرده
  .كنيم كردن از او بطوري كه وي از خدمتش براي مسيح شرمنده شود ما روح را اطفا مي

مقـدس   گفتار الهام شده انبيا بـراي مـا در كتـاب   . در مفهوم اصل عهد جديدي، نبوت يعني سخن كفتن با كالم خدا
  .قدس مكشوف گرديده استم كتاب در مفهوم دوم، نبوت يعني گفتن فكر خدا كه براي ما در. عنوان شده  است

معيـار مـا بـراي    . شنويم ارزيابي كرده و آنچه نيكو است و درست و راست را حفظ كنيم ما بايد آنچه كه مي.  21 :5
توانـد پـيش آيـه خصوصـاً در      سو استفاده و تجاوزاتي در طول زمان مي. آزمايش تعاليم و موعظات، كالم خداست

ولـي اطفـا روح راهـي بـراي عـالج ايـن تجـاوزات        . ان مختلف، روح آزاد باشـد جايي كه براي سخن گفتن برادر
  .باشد نمي

  :چنانچه دكتر دني نوشته است
بخشد سخن گويـد يكـي از    تواند برطبق آنچه روح مي يك جلسه باز، در آزادي بوت و در جمعي كه هر كس مي«

  .»نيازهاي ضروري كليساي جديد است
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تواند به مفهوم بـدي   توانند به معني زبانها، تعاليم و نبوتهاي غلط باشد يا مي نماييد مي از هر نوع بدي احراز.  22 :5
  .در معني عام آن باشد

  :وجود دارد 22ـ16كند كه هفت ساختار فكري براي مسيحيان در آيات  اشاره مي )Pierson(پيرسون 
  .يافتن همة رفتارهاي مناسب براي پرستش خدا). 16(ساختار پرستشي  .1
 .هدف باشد دعا نبايد هرگز نامناسب و بي). 17(ختا دعايي سا .2

 .حتي در شرايطي كه جسممان در وضعيت خوبي نيست). 18(ساختار شكرگزاري  .3

 .ايماندار بايد پر از آزادي باشد و اين در درون او ديده شود). 19(ساختار روحاني  .4

 .هطريقي كه خدا براي استفاده ما برگزيدهر ). 20(ساختار تعليمي  .5

 .همه چيز را بوسيله كالم خدا امتحان كنيد. مقايسه كنيد 1 :4با اول يوحنا). 21(ساختار يهودي  .6

 .اگر بدي در ذهن شماست، از آن آزاد شويد). 22(ساختار مقدس  .7

  
  
  )28ـ23 :5(ـ تحيات پاياني به تسالونيكيان  4
مجال تقديس در كلمـات  . خداي سالمتي استمنشا اين دعا . كند حاال پولس براي تقديس مسيحيان دعا مي.  23 :5

اين آيه بوسيله بعضي براي اثبات آموزه تقديس كلي در خدمت . شود كه يعني همة قسمتهاي وجود بالكل يافت مي
بهر حال، ايـن آن  . گناه باشد عيب و بي تواند در اين زندگي خود كامالً بي بكار برده شده است ـ كه يك ايماندار مي 

او بـراي  . كرد بلكه او دعا كرد كه خود خداي سالمتي شما را بالكل مقدس گردانـد  پولس دعا مي چيزي نيست  كه
از بيخ كنده شدن گناه و طبيعت گناه آلود دعا نكردن بلكه تقديس كه همة بخشهاي وجود ايماندار را فـرا بگيـرد ـ    

  .روح و جان و بدن
  

  تقديس نكاتي در باب

يد آمده است كه تغيير گرايش، تغيير وضعيت، تغيير عملكرد يا روند  و كمال چهار مرحله براي تقديس در عهدجد
  .باشد مي

بنابراين ما در اول قرنتيان . شود حتي قبل از اينكه شخصي نجات يابد، در وضعيتي از امتياز ظاهري جدا مي .1
از تغييـر گـرايش   اين تقديس قبـل   .شود ايمان بوسيله زن ايماندار مقدس مي خوانيم كه شوهر بي مي 14 :7

  .باشد مي
. شـود  يابد، از لحاظ وضعيتي بوسيله پرهيزكاري و احادش با مسيح تقديس مي هرگاه شخصي تولد تازه مي .2

؛ و 11 :6؛ 2 :1قرنتيان ؛ اول18 :26اين امر به متوني مثل اعمال . شود اين يعني كه او از دنيا براي خدا جدا مي
 .اشاره دارد 10:10،24و عبرانيان  13 :2تسالونيكيان دوم
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اين جدا شدن ايماندار براي خدا از دنيا و گناه . ول پس از آن تقديس مبني بر پيشرفت و روند وجود دارد .3
اين . آيد اين روندي است كه بوسيله آن شخصي هر چه بيشتر به شباهت مسيح در مي. در زمان حال است

؛ 4 ،3 :4تسالونيكيان اين امر همچنين در اول. اردتقديس است كه پولس در اينجا براي تسالونيكيان مد نظر د
شـويم روي   القدس زمانيكه ما مطيع كالم خدا مي اين بوسيله روح. شود نيز يافت مي 21 :2دوم تيموتائوس 

چنين تقديس عملي، روندي است كه بايد تا زمانيكه ايمانـدار بـر   ). 18 :13ندوم قرنتيا،  17:17يو(دهد  مي
عيبي بر روي زمين نخواهد رسيد ولـي بايـد    يك ايماندار هرگز به درجه كمال يا بي. بدزمين است ادامه بيا

 . هميشه براي رسيدن به اين هدف تالش كند

خداوند باشـد از  رود كه با  وقتيكه او مي. كند تقديس كامل به آخرين وضعيت ايماندار در بهشت اشاره مي .4
 ).3ـ1 :3يو1(گناه براي هميشه كامالً آزاد خواهد شد 

  
اين حفاظت بايد شامل كل شخصيت ايشان گـردد ـ   . كند پولس رسول همچنين براي محافظت تسالونيكيان دعا مي

گويـد   خـدا هميشـه مـي   . گويد جسم، جان و روح انسان هميشه مي. به اين ترتيب توجه نماييد. روح و جان و بدن
انسـان  گناه ترتيب را بـر هـم زد؛   . سم آخردر خلقت اصل روح در درجه اول اهميت بود و ج. روح، جان و جسم

مقدس را  كنيم، بايد ترتيب كتاب وقتيكه ما براي ديگري دعا مي. گيرد كند و روح را ناديده مي براي جسم زندگي مي
  .دنيال كنيم و تشكيالت روحاني را قبل از نيازهاي جسماني قرار دهيم

سازد تا  روح ما بخش است كه ما را قادر مي. جزيي هستيم از اين آيه و آيات ديگر واضح ايت كه ما موجوداتي سه
جسـم  ). 27 :12يـو (جان ما با احساسات، آرزوها، تأثيرات و گرايشات ما سر و كار دارد . با خدا ارتباط داشته باشيم

  ).1 :5ندوم قرنتيا(باشد  اي است كه شخصيت ما در آن ساكن مي ما خانه
  :مفسري راجع به نيازهاي تقديس اين نظريات را پيشنهاد كرده است. دارندهمة قسمتهاي ما نياز به تقديس كلي 

توانـد مـانع شـهادت     ؛ هـر چيـزي مـي   )1 :7دوم قرنتيـان (تواند آن را آلـوده سـازد    روحي كه همه چيز مي .1
؛ 23 :4يـو (شـود   ؛ يا هر چيزي را كه مانع پرستش مي)16 :8روم(القدس در ارتباط ايماندار با خدا شود  روح
  ).3:3فيل

اول (جنگـد   اشرهاي جسماني كه بر ضد آن مي؛ و )19 ،18 :15يتم(گيرد  جاني كه از افكار بد سرچشمه مي .2
 ).15 :12عبر(و كشمكش و درگيري ) 11 :2پطرس

بعضي ). 19 :6روم(شود  و براي كارهاي بد از آن استفاده مي) 8ـ3 :4اول تسالونيكيان (بدني كه ناپاك است  .3
سـازند كـه    شايد آنها بر اين اساس اين امر را مطـرح مـي  . ايمان، روح داشته باشد ك بيكنند كه ي انكار مي

انـد   بهر حال اين حقيقت كه نجات نيافتگان از لحاظ روحاني مـرده ). 1 :2افس(روح آنها حقيقتاً مرده است 
جاييكـه بـه خـدا     اند البته بتـا  اين بدين معني است كه ايشان مرده. به اين معني نيست كه آنها روح ندارند

روحهاي ايشان نشان خيلي زنده باشد ولي براي مثال حكمة پوشيده بـراي آنهـا بكـار رفتـه     . مربوط است
 : دهد هشدار مي )Lenski(لنسك . اند است ولي آنها نسبت به خدا مرده
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بـا جهـان   شوند و بعضي از قسمتهاي زندگيشان هنـوز   بسياري با يك مسيحيت جزئي قانع مي«
شـود بنـابراين هـيچكس از مـا      هشدارهاي مداوم رسوالن به ما طبيعتمان را يادآور مي. ودر پيش مي

 ».توانيم از تقديس فرار كنيم نمي

رسد كه پولس رسول آرزو دارد تقـديس خـدا همـة قسـمتهاي وجـود و شخصـيت        دعا پيش ميرود تا به جايي مي
ايـن بـه   . عيب محفوظ باشند عيسي مسيح مقدس و بي ايمانداران را در بر گرفته و ايشان در وقت آمدن خداوند ما

در آن زمان شخصـي ايمانـدار مسـييحي    . نظر اشاره به تحت داوري مسيح دارد كه پيش از ربوده شدن خواهد آمد
  .برد گيرد و يا پاداش گرفته يا از نگرفتن پاداشها رنج مي براي زندگي و خدمت و شهادت خود پاداش مي

عيـب   او ما را دعوت نموده تا در نهايت در حضور او بي. آموختيم، تقديس ما اراده خداست 3 :4چنانچه در .  24 :5
او كه ما را دعوت كرده اسـت  ). 6 :1فيل(او كه اين عمل را در ما آغاز نموده، آن را به پايان خواهد رسانيد . بايستيم

  .باشد امين مي
او هرگـز دعـا را   . خواهد كه برايش دعا كننـد  از مقدسين مي شود، اش نزديك مي چنانچه پولس به پايان نامه.  25 :5

  .دعا نكردن و ترك دعا بجهت ديگران گناه است. گيرد و ما نيز نبايد اين كار ار انجام دهيم ناديده نمي
در آن زمان، ايـن طريقـه   . خواهد كه يكديگر را به بوسة مقدسانه تحيت نمايدند سپس او از همة برادران مي.  26 :5
در حاليكه در بعضي . باشد در بعضي از كشورها هنوز بوسيدن مرد با مرد و زن با زن مرسوم مي. مول تحيات بودمع

توانـد موجـب لغـزش     ولي عملي بـيش از بوسـه مـي   . بوسند از فرهنگها برعكس است و مرد و زند يكديگر را مي
اصـلي   بـه عنـوان  تعليم بوسيلة رسوالن شكلي تأييد شده از تحيت يا  به عنوانبوسه بوسيلة خداوند . شخص شود

تواند منجر به لغـزش   مقدس به وضوح ديگر اشكال تحيت گفتن را در جاييكه بوسه مي كتاب. الزم داده نشده است
  . كند كه بوسه بايد مقدسانه باشد روح خدا در پي محافظت از ماست و براين تأكيد مي. شمارد جنسي شود مجاز مي

دو مـورد در  . كند كه اين رساله براي جميع برادران مقدس خوانده شـود  ر رسمي حكم ميپولس رسول بطو.  27 :5
  :اينجا بايد مورد توجه واقع شود

شد، حاال ايـن   عهدعتيق در كنايس و در جمع خوانده مي. پولس نامه را با اقتدار كالم خدا اعطا كرده است .1
  .رساله بايد با صداي بلند در كليساها خوانده شود

ايـن حقيقـت اسـت بـراي     . اي يا سطحي خاص مقدس براي همة مسيحيان است و نه فقط در چرخه كتاب .2
 .همة مقدسين

  :گويد حكيمانه مي )Denney(دني 
هيچ چيزي كه براي نيل به حكمت يا نيكويي انسان باشد وجود ندارد كه بوسيلة انجيل نقض شود؛ و هيچ چيز در «

كنند كه حكمت را تحصيل  هاي مقدس و استفاده از آنها ما را تشويق مي شتهشود بلكه نو كليسا مانع اين چيزها نمي
  ».ها براي همة برادران خوانده شوند بايست اين نوشته كنيم پس مي

محبت بـرادران  ) 2دعا ) 1: ما سه كليد براي يك زندگي مسيحي موفق داريم 27ـ25توجه داشه باشيد كه در آيات 
  خواندن كالم خدا ) 3



 

- ٣٩  - 
 

او نامة اول خود به تسالونيكيان را با صفين آغاز نمود و حاال آن . ما پايان اختصاصي پولس را داريم باالخره.  28 :5
  .آمين. باشد مسيحيت پولس رسول، فيض از آغاز تا انتها مي. رساند به اتمام مي را با همان محتوا

  
  پايان


