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كيتسالونيأهل الرسالة الثانية إلى 
لى، هذه الرسالة، بالرغم من صغر حجمها، الكثير من آباء الكنيسة األوجذبت -

العالمة اإلسكندري ووإكليمنضسوإيريناوسالشهيد يوستينمثل القديسين 

.ترتليان

ظهور الواضحة عن حدوث االرتداد العظيم بالقديس بولس وذلك بسبب نبوة -

السيد إنسان الخطية أو ابن الهالك، الذي يمثل تجسيًما للشيطان يقاوم مملكة

. المسيح الروحية في أواخر الدهور

قد ف. وقد شغلت هذه الرسالة الكثير من دارسي الكتاب المقدس وناقديههذا -

رها فريق بولس، واعتبللقديس رفض البعض قانونيتها ورفض آخرون نسبتها 

لة بولس لكنها سابقة عن الرساالقديس ثالث أنها رسالة قانونية واضعها 

.األولى، وكأنها رسالته األولى واألخرى الثانية

دق وقد انبرى فريق كبير من الدارسين للرد على هؤالء النقاد مؤكدين ص-

ولس الفكر الكنسي التقليدي األصيل من جهة قانونيتها ونسبتها للرسول ب

.وتأكيد أنها تالية للرسالة السابقة
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كيتسالونيأهل الرسالة الثانية إلى 
:قانونيتها

َّللاه الكنيسة األولى تتطلع إلى هذه الرسالة كجزٍء ال يتجزأ من كلمةعاشت -

.الُموحى بها بواسطة الروح القدس، لها قدسيتها التي ال تمس

ي كتاباتهم اقتبس منها كثير من آباء الكنيسة في القرن الثاني الميالدي فوقد -

.وبوليكاربسالشهيد ويوستينوبرناباسمثل القديسين أغناطيوس 

ل ترجع بعض نصوصها إلى القرن األوالتي الديداكيةكما اقتبست منها -

إيريناؤسالميالدي، بل وذُكرت الرسالة باالسم في كتابات القديسين 

.من رجال القرن الثانيترتلياناإلسكندري والعالمة وإكليمنضس

حية يوجد قط أي مجال للشك في هذه الرسالة بعد انطالق الكنيسة المسيلم -

.مرقيونفذُكرت في قانون 

المورتاريةوأشير إليها بين رسائل معلمنا بولس الرسول في القائمة -

Mortarian List،ةكما ُوجدت في النسخ الالتينية القديمة والسرياني.

:الرسالةكاتب 
اتها في ذوالرسالة . تظهر شكوك في القرون األولى بخصوص كاتب الرسالةلم -

.هو كاتبهاالقديس بولس تشهد أن مقارنات قوية تحمل 

ومن جهة (. 17: 3؛ 1: 1)جهة أشارت إلى الكاتب في أكثر من موضع فمن -

رسائله أغلب جهة هيكلها الكلي، إذ يبدأ القديس بولس من أخرى حملت طابع 

هت إليه الرسالة،  كر َّلله على الرسولية، وتقديم الشثم البركة بذكر اسمه ثم من ُوج ِّ

.ويشجعهمكل نمو أو نجاح يلمسه في من يكتب إليهم لكي يسندهم 

ة بعد ذلك يتحدث في ُصلب الموضوع معالًجا الجوانب اإليمانية العقيدي-

.والسلوكية، وأخيًرا يختم رسالته بوصايا عملية ثم كلمة ختامية

عند وال يقف األمر. الهيكل العام واضح تماًما وبصورة قوية في هذا الرسالةهذا -

ات قاد الهيكل العام، وإنما يتعد ى إلى إبراز شخصية الرسول العظيم في رقته مع

ير غيرته نحو خالص البشرية واهتمامه بالصالة عن اآلخرين وطلب صلوات الغ

.ت قدالمالقديس بولس أسلوب الرسالة إنما يعلن بوضوح أنها من وضع ذهن . عنه

وجدت شهادات خارجية، إذ سبق فرأينا آباء المقارنات الداخلية هذه بجانب -

قد أوضح و. الكنيسة منذ البداية استخدموها كسفر قانوني، بكونها كلمة هللا الحي ة

.أنها كانت منتشرة في أيامهما في المسكونة كلهاويوسابيوسأوريجانوس
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كيتسالونيأهل الرسالة الثانية إلى 
:االعتراضات الرئيسية

أن بولسللرسول الدارسون المدافعون عن أصالة الرسالة وعن نسبتها الحظ -

ويمكننا . ديالتقلياعتراضات النق اد لها واهية وغير كافية النتزاع الفكر الكنسي 

:  تلخيص االعتراضات الرئيسية في النقاط التالية

اختالف يعتبر االعتراض الرئيسي والجوهري الذي يعتمد عليه النقاد هو: أوالً 

الوارد في هذه الرسالة عنه في الرسالة ( األخروي)االسخاتولوجيالفكر 

يظهر يوم الرب أنه وشيك ( 11: 5؛ 13: 4)ففي الرسالة األولى . السابقة

طريقة الحدوث، يتحقق فجأة كاللص في الليل، وكالمخاض بالنسبة للحبلى، ب

هاد ذهن المؤمنين للسهر الروحي والجالقديس بولس يهيئ كان . غير متوقعة

رقدت في األعضاء التيكلها، لمالقاة الرب القادم على السحاب ليلتقي بالكنيسة 

.الرب واألحياء في ذلك الحين، ليعيشوا معه إلى األبد

فتؤكد أن مجيء الرب على السحاب تسبقه ( 2اصحاح )أما الرسالة الثانية -

.تهفي كنيسللسيد المسيح عالمة واضحة أال وهي ظهور ابن الخطية المقاوم 

كان هذا هو االعتراض األساسي الذي أثار الشك في بعض إن -

، فإننا للقديس بولسالدارسين النقاد من جهة أصالة الرسالة ونسبتها 

كر، إنما إذ نتطلع إلى الرسالتين بنظرة عميقة ال نجد اختالفًا في الف

م في يقددفعه أن نجد اختالفًا في الظروف المحيطة بكل رسالة، مما 

.دون اآلخراإلسخاتولوجيكل رسالة جانبًا من الفكر 

ان ورد في الرسالتين ليس بفكرين متعارضين، وإنما جانبفما -

تب كأنه ذلك نقول لتوضيح . متكامالن ومتالزمان لفكر إيماني واحد

ياة في رسالته األولى بقصد تشجيعهم على حتسالونيكيإلى أهل 

.الضيقبغير تذمر بل بشكٍر دائٍم وسط السهر والجهاد 

هب كتب عن عنصر المفاجأة وترقب مجيء الرب للدينونة ليللهذا -

.شوق المجاهدين الروحيين للعمل بفرح ورجاء يقين

وا وفي نفس الوقت يحذر المتراخين أو المرتبكين لئال يسقط-

.فيُحرموا من اللقاء األبدي مع عريس نفوسهم القادم إليهم
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ي إلى وإضاففي رسالته الثانية فكتب لذات الشعب وإنما بهدف جديد أما -

.وهو السلوك بحكمة وتدبير حسن في هذا العالمالهدف السابق، 

أسيء فهم الرسالة األولى، أو وردت إليهم رسالة أخرى منسوبةفقد -

خطأ للرسول خاللها ظن المؤمنون أن مجيء الرب األخير على األبواب، 

جيء فباع البعض ممتلكاتهم وأهمل الكثيرون أعمالهم اليومية مترقبين م

.الرب من يوم إلى آخر، األمر الذي سبب تشويًشا في الكنيسة

ا لهم لهذا أسرع الرسول يحذ رهم من هذه التصرفات غير اإليمانية، مؤكدً -

.أن مجيء الرب تسبقه عالمة واضحة وعالنية وهي ظهور ابن الخطية

إنما يمثالن الواردان في الرسالتين ليسا فكرين متناقضين، وفالعنصران -

ديث هذا ليس من عندنا، وإنما يظهر بوضوح في ح. فكًرا واحًدا متكامالً 

الً عن السيد المسيح نفسه الخاص بمجيئه األخير، فحدثنا حديثًا طوي

ال، العالمات التي تسبق مجيئه من بينها ظهور  قت يتكلم وفي نفس الوالدج 

واألوقات بكل تأكيد عن عنصر المفاجأة في مجيئه من بينها ترقبنا لألزمنة

(.1، أعمال 21، لوقا 37-20: 17لوقا ،13مرقس،24متي )

مجيء حاول بعض الدارسين نسب ما ورد في الرسالة الثانية عن: ثانيًا-

لى الرب وظهور ابن الخطية إلى عصر متأخر عن الرسول بولس، كدليٍل ع

ؤيا أن الرسالة ليست من وضعه، وأن الكاتب اقتبس الفكر عن سفر الر

دى للقديس يوحنا الالهوتي، ورأى بعضهم أن فكرة ابن الخطية كانت ل

ه أنه البعض تعني ظهور نيرون الطاغية مرة أخرى الذي قيل عنه بعد موت

نيسة لم يمت لكنه مختفي في الشرق يستعد للظهور بعنٍف لمقاومة الك

أنه ، ورأى آخرونفاسبسيانوظن البعض أنه . وإيمانها بالسيد المسيح

.يمثل عصر تراجان

عند االعتراض ال يمكن األخذ به، فإن هذا الفكر يوجد ما يماثله حتىهذا -

، وعرف بوضوح في الكتابات اليهودية (45-36: 11دانيال )دانيال النبي 

ه كما ورد السابقة لظهور المسيحية، كما أعلنه بوضوح السيد المسيح نفس

هذا من جانب، ومن جانب (. 13اصحاح )الرسول مرقسفي إنجيل معلمنا 

كشعلة نار متقدة بالروح القدس في كرازتهالقديس بولس آخر فإن 

.باإلنجيل وجد مقاومة مستمرة وظهر حتى في أيامه مرتدون عن اإليمان
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س عن الناري وبصيرته الروحية أوحى له الروح القدبقلب القديس بولس -

سبق مجيء قيام حركة ارتداد عنيفة للغاية أمر  ما تعانيه الكنيسة في عصره ت

د الهالك، ضابن يستخدم الشيطان شخص المسيح مباشرة، فيها السيد 

.المسيح حتى يكمل معيار الشرالمسيح والمقاوم لإليمان بالسيد 

كاتب واحد يرى بعض النقاد وجود اختالفات بين الرسالتين بينما ال: ثالثًا-

.وجيزوالمرسل إليهم لم يتغيروا والرسالتان كتبتا في وقت 

رد  الذي Davidsonمثل بالغ بعض هؤالء النقاد في االختالفات وقد -

إنه ،Childish criticismبأن هذا النقد طفولي قائالً  Salmonعليه

لطريقة نقد كما لطفل يريد أن يسمع القصة تُروى له للمرة الثانية بنفس ا

.وذات الكلمات تماًما

حديث عن في االعتراضين السابقين رأينا االختالف بين الرسالتين في ال-

سالة بجانب هذين االعتراضين يقول بعض النقاد أن الر. مجيء الرب األخير

حو أهل األولى اتسمت بالمشاعر الفي اضة والملتهبة من جهة القديس بولس ن

.ن الحزمتكاد تتسم الثانية بشيء من الرسمية مع نوع م، بينما تسالونيكي

، (2: 1تسالونيكي1" )نشكر َّللاه كل حين": الرسالة األولى يقولففي -

تسالونيكي2" )ينبغي لنا أن نشكر َّللاه كل حين": بينما في الثانية يقول

اسم بأيها اإلخوة ثم نوصيكم ": في الرسالة الثانية يقول. (13: 2؛ 3: 1

سب التعليم حوليس يسلك بال ترتيب أخ تتجنبوا كل أن ربنا يسوع المسيح 

ن هؤالء نوصيهم و نعظهم بربنا يسوع المسيح افمثل ... الذي اخذه منا

، اللهجة (12، 6: 3تسالونيكي2" )أنفسهمخبز ويأكلوا بهدوء يشتغلوا

.التي ال نجدها في الرسالة األولى

كأب السبب في تغير اللهجة هو تغير الهدف، ففي األولى يكتبولعل -

اشفًا يشجع أوالده وقت الضيق موضًحا أبوته الحانية على المتألمين وك

ه أما في الثانية فيكتب لذات الشعب، ولكن. مشاركته إياهم في آالمهم

.يومييوصي ويعظ بسبب سوء تصرفهم وامتناع الكثيرين عن العمل ال

سائله، ال يمكننا أن نطالب القديس بولس أن يكتب بنغمة واحدة في كل ر-

مرسل إنما يقدم النغمة التي تناسب موضوع الكتابة والظروف المحيطة بال

.إليهم
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وجهة االختالف التالي الذي رك ز عليه النقاد فهو أن الرسالة األولى مأما -

إلى باألكثر إلى المؤمنين الذين من أصل أممي، والثانية فموجهة باألكثر

نظرية A. Haruackوقد اقترح . من لهم دراية كبيرة بالعهد القديم

إلى كنيسة رسالته األولىالقديس بولس كتب الكنيسة المنقسمة، قائالً بأن 

ي ذات والثانية إلى الكنيسة التي من أصل يهودي فتسالونيكياألمم في 

.البلد

سالته في ربولس ال يمكننا قبول هذه النظرية، خاصة وأن القديس لكنه -

هذا ونالحظ أن . يؤمن بجامعية الكنيسة وعدم تقسيمها بهذه الصورة

ة دون رسالته األولى يطالب بقراءتها على جميع اإلخوبولس في القديس 

.تمييز بين من هم من أصل أممي أو يهودي

من هم أما استخدام العهد القديم فهذا ال يعني تخصص الرسالة الثانية ل-

من أصل يهودي، ففي األناجيل المكتوبة لمن هم من أصل أممي كإنجيل

.الرسول استخدمت اقتباسات من العهد القديممرقسمعلمنا 

نة إن كان البعض قد بالغ في وجود اختالفات بين الرسالتين كقري: رابعًا-

ابه لالعتراض على الرسالة الثانية، فإنه من الجانب اآلخر رأى البعض أن التش

ولى ما الشديد بينهما خاصة في االفتتاحية التي تكاد تكون مطابقة للرسالة األ

فسه رسالة الرسول نما الحاجة أن يكتب : يشكك في قانونية الرسالة الثانية، قائلين

؟ثانية لذات الشعب وفي وقت وجيز؟ وبأسلوب متقارب في أموٍر كثيرة

ين االعتراض ضعيف للغاية، ليس ما يوحي بالتشكك، خاصة وأن الرسالتهذا -

مر يحدث التقارب حينما يكتب الرسول في أ. حمال ما هو متقارب، وما هو مختلف

ة بعد يود تأكيده، ويحدث االختالف حينما يكتب في أمٍر جديٍد طرأ على الكنيس

.وصول الرسالة األولى

مالحظاتنا على هذه االعتراضات تتأكد لنا باألكثر أصالة هذه الرسالة خالل -

، وأنه ال حاجة للمحاوالت التي قدمها بعض للقديس بولسوصحة نسبتها 

ر الدارسين كحلول لالعتراضات السابقة كأن يفترض البعض أن الكاتب غي

كتفي االقديس بولس وسيال، وأن تيموثاوسمعروف، أو أنها من وضع القديسين 

، أو أنها رسالة خاصة بالكنيسة التي من أصل يهودي، فإن(17: 3)بتوقيعه فقط 

.ي األصيللهذا التزم غالبية الدارسين بالفكر الكنس. هذه الحلول تثير مشاكل كثيرة
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:ترتيب الرسالتين

سالة بعض الدارسين أن الرسالة التي بين أيدينا سابقة للرافترض -

ئل األولى على خالف ما جاء في التقليد الكنسي األصيل، مقدمين الدال

:التالية، التي رفضها غالبية الدارسين لضعفها وعدم كفايتها

ب تاريخ ادعى البعض أن ترتيب الرسالتين في الكتاب جاء ليس حس:أوالً 

هذه الحجة ال يمكن االعتماد عليها، خاصة . إرسالهما وإنما حسب حجمهما

فار الذي ال يهتم بحجم األسمرقٌيونوأن هذا الترتيب ُوجد في قانون 

.المقدسة

تشرحه يرى البعض أن الرسالة األولى ال تحوي شيئًا غير مفهوم: ثانيًا

س بولس القديلكننا ال نقدر أن نقبل هذا الرأي، فإن حديث . الرسالة الثانية

ع يكتب مجيء السيد المسيح في الرسالة األولى قد أُسيء فهمه، فأسرعن 

، لتكمل ما جاء في الرسالة (11-1: 2)إليهم عن العالمات السابقة لمجيئه 

.األولى، وتصحح ما حدث من سوء فهم

أهل يرى البعض الدارسين أن الرسالة األولى قد تحدثت عن نصرة: ثالثًا-

وكأن األزمة قد عبَرت وانتهت بينما (. 8-6: 1تسالونيكي1)تسالونيكي

. المستقبلالرسالة الثانية تتحدث عن الضيقة التي ال تزال قائمة بل ومتوقعة في

الغلبة النصرة والقديس بولس عن لكن هذه القرينة ال يمكن قبولها، فإن حديث 

ل طريق ال يعني عبور الضيقة، إنما كتب ذلك للتشجيع ولمساندتهم في تكمي

روحية نوالنا النصرة ال يعني نهاية الحرب ال. جهادهم وقبولهم األلم بأكثر شكر

.أو توقف الضيقة، فإن النصرة تتبعها نصرة بال توقف

يرى البعض أن الرسول يظهر كمن هو على علم باألمور الداخلية :رابعًا-

ن أكتب وأما المحبة األخوية فال حاجة لكم أ": ، إذ يقولتسالونيكيللكنيسة في 

تسالونيكي1" )فإنكم تفعلون ذلك... إليكم عنها، ألنكم أنفسكم متعلمون من هللا

هم بينما يكتب في الرسالة الثانية كمن هو في حاجة أن يدرك ما(9-10: 4

فعلون ونثق بالرب من جهتكم أنكم تفعلون ما نوصيكم به وست": عليه كقوله

:  3تسالونيكي2" )والرب يهدي قلوبكم إلى محبة َّللاه وإلى صبر المسيح. أيًضا

عود كيف يمكن أن يكتب في الرسالة أنه مدرك ألفعال محبتهم، بينما ي. (4-5

؟فيكتب أنه يأمل في الرب أن يكونوا ممارسين لها
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د ويشجع في رسالته األولى ليسنالقديس بولس كتب للرد على ذلك تقول بأن -

لهذا أبرز الجانب الطيب مؤكًدا اتجاههم الروحي الذي يعرفهالضيق، وسط 

ويتأكد من عنهم في ثقة ليدفعهم للنمو، وفي الثانية إذ ينصح، كتب كمن يسألهم

.سلوكهم في الطريق السليم بعدما أساءوا فهم مجيء الرب

وأما ": يعترض البعض قائلين كيف بعدما قال في الرسالة األولى:خامًسا-

1..." )األزمنة واألوقات فال حاجة لكم أيها االخوة أن أكتب إليكم عنها

ة لها ، يعود فيكتب عن ظهور إنسان الخطية في الرسالة التالي(1: 5تسالونيكي

ما هو منطقي أنه في أول رسالة له كتب لهم عن إنسان، لكن (2تسالونيكي2)

كتب الرب، الخطية، ولما تساءلوا معه عن موعد ظهوره لتحديد موعد مجيء 

.أن يعرفوا األزمنة واألوقاتحاجة لهم إليهم أنه ال 

ركه أثناء كرازته لهم أخبرهم شفاًها عن مجيء الرب وبعد تبأنه عليهم يرد -

وته وظهور ملكالسيد المسيح أثيرت التساؤالت حول موعد مجيء تسالونيكي

، (3: 24متي )هذه التساؤالت طبيعية، ثارت من قبل في أذهان التالميذ . األبدي

لغرب، وال تزال تثور في أذهان المسيحيين حتى يومنا هذا، في الشرق كما في ا

. وذلك بحكم ترقب اإلنسان لألحداث المقبلة واشتياقه الداخلي للمعرفة

مع فعل السيد المسيح مع تالميذه، هكذا أيًضا الرسول بولسوكما -

ة ، فحذرهم أوالً من االنشغال في تحديد األزمنتسالونيكيكنيسة 

اد واالنشغال باألوقات، وإنما عوض التساؤالت يلزم السهر واالستعد

.لمجيء الرب

ة وإذ فهموا حديثه بطريقة خاطئة بعث يؤكد لهم ظهور إنسان الخطي-

.ليس تحديًدا لألزمنة، وإنما لينزع عنهم اللبس في الفهم

ع في بعض المواضيالقديس بولس افتتح الحظ البعض أن : سادًسا-

األمر (1: 5؛ 9: 4تسالونيكي1..." )وأما"رسالته األولى بالكلمة 

ون هي الذي يشتم منه أنه يكمل حديثه عن أمر سبق فكتب عنه، فال تك

.الرسالة األولى وإنما تسبقها رسالة أخرى

سابقة ويجيب بعض الدارسين بأن هذا ال يعني االلتزام بإرسال رسالة-

بالً لألولى، وإنما يمكن أن يشير إلى أن هذه المواضيع قد تعرض لها ق

ب معهم ولو شفاًها أثناء كرازته لهم، أو ربما يشير إلى رأيه في الر

.بعدما حد ثهم عنها خادم آخر
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مة السالم بيدي أنا بولس الذي هو عال": أن مالحظته الختامية: سابعًا-

، يجدر أن تكون قد (17: 3تسالونيكي2" )في كل رسالة، هكذا أنا أكتب

.لىُسجلت في أول رسالة له، فال تكون هذه الرسالة هي الثانية بل األو

أن القديس بولس بعد يرد على ذلك بالقول أن هذه المالحظة سجلها -

د بعث حدث لْبس بين رسائل الرسول الحقيقية والمزيفة، فيكون بهذا ق

.طأالرسول رسالته األولى كما ظهرت أيًضا رسالة أخرى منسوبة إليه خ

تسالونيكي1)تيموثاوسجاء في الرسالة األولى أنه بعث إليهم :ثامنًا-

، وظن البعض أن هذا يشير إلى أن الرسالة ُسجلت بعد إرسال (2: 3

نية في فتكون بهذا الرسالة الثا. الذي حمل الرسالة الثانية معهتيموثاوس

.إليهمتيموثاوساألولى، حملها هي حقيقتها 

مل كحاتيموثاوسيبعث القديس لم على هذا بأن القديس بولس يرد -

هذا من لرسالة له، وإنما بعثه كشريك معه في الخدمة يسندهم في الضيقة

ينا قد حمل الرسالة التي بين أيدتيموثاوسجانب، ومن جانب آخر لو أن 

.ألشار إلى ذلك في الرسالة نفسها كحامل للرسالة

لم يقف الدارسون على الرد على اعتراضات القائلين بأن هذه -

ر الرسالة هي األولى، وإنما أوردوا الجوانب اإليجابية لتأكيد الفك

: الكنسي األصيل من جهة ترتيب الرسالتين، منها

ة المشاكل الواردة في الرسالة األولى جاءت في الرسالة الثاني. 1

.بأكثر عمق، أو مكملة لها

سالة يظهر الرسول في الرسالة الثانية أنه قد سبق فأرسل لهم ر. 2

، غالبًا ما يقصد بها الرسالة األولى، وفي (17: 3؛ 2: 2)سابقة 

.نفس الوقت لم يشر في الرسالة األولى إلى رسالة سابقة لها

لى، لو صح القول بأن الرسالة التي بين أيدينا هي الرسالة األو. 3

خرى التي فكيف يبدأ بها حيث ينصح وينذر ليعود فيرسل الرسالة األ

س الرسول بولاعتادهتحمل مشاعر حارة شخصية، فإن المنهج الذي 

ئ أن يعطي حبًا ويفيض بالمشاعر لكي يتقبل السامع أو القار

.النصيحة، عندئذ ينصح وينذر
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:أسباب الرسالة وغايتها

اهيم فرأينا أن الغاية الرئيسية لهذه الرسالة تصحيح المفسبق -

ولى الخاطئة التي سقط فيها بعض المؤمنين عند سماعهم الرسالة األ

من جهة مجيء الرب، حيث ظنوا أن المجيء قد صار على األبواب 

.تيبفأسرعوا إلى إهمال شئونهم اليومية وسلكوا في حياتهم بال تر

بن لهذا أرسل إليهم ينبئهم بأن المجيء لن يتحقق إال بعد ظهور ا-

(.11-1: 2)الهالك ويتسبب في ارتداد عظيم 

يبدو أن رسالة ما قد وصلت إليهم منسوبة خطأ إليه أكدت لهم -

مفاهيمهم الخاطئة الخاصة بمجيء الرب، لذلك كتب هذه الرسالة 

(.17: 3)موقعًا عليها بنفسه 

وي إذ كانت الكنيسة ال تزال تحت الضيق كتب إليهم بأسلوب أب-

.د َّلله يشجعهم على احتمال األلم ويوضح لهم السلوك الالئق بهم كأوال

(3: 3تسالونيكي2" )الشريرمن ويحفظكم هو الرب الذي سيثبتكم أمين "

2 Thessalonians 3: 3


