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  مقدمه
شود بلكه قلبهاي مقدسين را به طور  گريبان نميه اول فوراً با مشكل دست ب رساله نپولس رسول همچو«

اين طريق حكمت و فيض . سازد كند و حقيقت را نفشرده و مشكل را به يكباره مطرح نمي تدريجي آماده مي
  ».استاي كه اشتباه يا بد بوده  آسماني است؛ قلب آماده شده و نه نكته

  (William Kelly) ويليام كلي -
 

  ميان كتب مقدسدر  منحصر به فردجايگاه ) الف

پـولس آمـدن ثـانوي مسـيح و     . اي هسـتند  شود هم عملي و هـم آمـوزه   حقايق مهمي كه در اين نامه يافت مي
ن كسـاني كـه   او همچنـي . كنـد  اش راجع به مرد شرير را بيشتر براي تسالونيكيان توضيح داده و تصحيح مي مكاشفه

بديشـان اجـازة غـذا     وقتـي  ،كنـد  ياند نصيحت مـ  اي براي كار نكردن قرار داده بهانه به عنوانآمدن ثانوي مسيح را 
  !دهد خوردن نمي

  

  نويسنده) ب

 كارپ وليونه تنها افرادي چون پ .تر است شواهد خارجي براي نويسندة دوم تسالونيكيان از رسالة اول نيز قوي
ن و فهرسـت مارسـيو  رسالة پـولس در   به عنواناند و نيز اين رساله  بودن رسالة  شهادت داده يسايگناتيوس به پول

  .قول كرده است وس نيز با نام از رسالة دوم تسالونيكيان نقلائنموراتوريان قرار دارد بلكه آير كانونِ
لي كامالً واضـح اسـت كـه    اين رساله بسيار كوتاه است از رسالة اول تسالونيكيان شواهد داخلي كمتري دارد و

  .بودن اين رساله مردد هستند يپولس رسول نگارنده نامه بوده و عدة بسيار كمي از محققين در مورد پولس
  

  تاريخ نگارش) ج

تسـالونيكيان   نين عـدم درك بعضـي از قسـمتهاي اول   رسالة دوم تسالونيكيان در جواب مشكالت بيشتر و همچ
پولس، سلوانس و تيموتائوس هنوز با . ها نياز  بود تا رسالة دوم نوشته شود هفتهچند ماه يا شايد . نوشته شده است

از ايـن  ). 5 ،1 :18اعمال(اند  خوانيم كه آنها با هم بوده بود كه ما در مورد آن مي شهريو قرنتس تنها ) 1:1(بودند  هم
  . ستميالدي بوده ا 51تا  50ميالدي و احتماالً بين  50رو تاريخ نگارش در حدود 

  

  موضوعزمينه و  سپ) د

مقدسين تحت جفـا بودنـد و   . اي ديگر حتي در فاصله كمي از نامة اول وجود داشت سه دليل اساسي براي نامه
). دوم بـاب (آنها در مورد روز خداوند گمراه شده و نياز به روشـن شـدن داشـتند    ). اول باب(نياز به تشويق داشتند 
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گـردد و نظريـه    كردند كـه خداونـد دارد بـاز مـي     بهانه مطرح مي به عنوانيه را بعضي در تنبلي بسر برده و اين نظر
  ).باب سوم(بازگشت خداوند كه پولس گفته بود نياز به تصحيح دارد 

اسـاس   ترسهاي آنها يوسيلة شايهات بي. ترسيدند كه مبادا در آن ايام باشند راجع به روز خداوند، ايمانداران مي
پـس پـولس   . داد پولس خودش در مورد روز خداوند در حيني كه حاضر بـود تعلـيم مـي   شد در حاليكه  تقويت مي

  .رسول مستقيماً اين تعاليم را نوشت
مقدسـين  . باشد كه اين يعني زمان ربوده شدن ايمانـداران  آشكار است كه روز خداوند مشابه آمدن خداوند نمي

  . بودند م كه اولين مرحلة روز خداوند است ترسان ميترسيدند؛ آنها از زمان مصيبت عظي از روز آمدن خداوند نمي
دهـد كـه    ولي حاال او تعليم مي. پولس هرگز تعليم نداده بود كه همة وقايع قبل از ربوده شدن بايد اتفاق بيفتند

ديـن   قبل از آنكه روز خداوند شروع گردد، ارتداد عظيمي خواهد بود و تسلي دهنده برداشته خواهد شد و مرد بـي 
  .ر خواهد شدظاه

اي كه بين ربوده شـدن، روز خداونـد و آمـدن ثاونويـه      براي درك بهتر اين نامه هيچ چيز مهمتر از ديدن فاصله
اي كه بين ربوده شدن و ظهـور   فاصله. شود تعريف مي 2 :5خداوند در اول تسالونيكيان روز . باشد مسيح وجود نمي

  .شده است 7 :1در دوم تسالونيكيان 
  

  م تسالونيكياندو طرح كلي

  )2 ،1 :1( سالمها. 1
 )12-3 :1(پولس و تسالونيكيان . 2

  )5-3 :1(دين پولس براي شكرگزاري  )الف
  )10-9 :1(داوري عادل خدا  )ب
  )12-11 :1(داي پولس براي مقدسين  )پ

  )12-1 :2(راجع به روز خداوند . 3
  )2، 1 :2(تقاضاي پايداري  )الف
  )12-3 :2(مرد شرير  )ب

  )17-13 :2(اري و دعا رگزكش. 4
  )14 ،13 :2(اري پولس از اينكه مقدسين از داوري رستگار خواهند شد زشكرگ )الف
  )17-15 :2(دعاي پولس براي راحتي و پايداري مقدسين  )ب

  )15-1 :3(نصايح عملي . 5
  )5-1 :3( متقابلبراي دعاي  )الف
  )15-6 :3(براي طرز رفتار با سركشان  )ب

  )18-16 :3( سالمها و بركتدعاي . 6
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  تفسير
  )2-1 :1( سالمها .1

اين نامه خطاب بـه  . نوشت با او بودند سلوانس و تيموتائوس در حيني كه پولس اين نامه را از قرنتس مي.  1:1
دهد  در خداي پدر نشان مي. يايي آن استفكليساي تسالونيكيان است؛ اين نشان دهندة تركيب انساني و محل جغرا

ـ  ،دهد كه اين جماعت و در خداوند عيسي مسيح نشان مي. دين پرست است و نه بيماعتي خدا، جكه جماعت  كي
  .مسيحي هستند يجماعت
فـيض در واقـع در   . طلبد بلكه فيض و سالمتي پولس رسول براي مقدسين لذت و سعادت و شهرت نمي.  2 :1

چـه چيـز بيشـتري    . كنـد  آرامش عطـا مـي   سازد و سالمتي در همة شرايط به انسان اردة خدا همه چيز را ممكن مي
  تواند يك شخص براي خودش يا ديگران آرزو داشته باشد؟  مي

فيض در پي خود سالمتي را به همراه دارد؛ . فيض و سالمتي از جانب خدا پدر و خداوند ما عيسي مسيح است
پدر و عيسي مسيح خداونـد   پولس خداي. ما بايد بدانيم كه فيض خدا چيست پيش از آنكه سالمتي را تجربه كنيم

  .كند كه پدر و پسر برابر هستند دو منشأ واحد از اين بركات مطرح ساخته و بطور ضمني عنوان مي به عنوانرا 
  

  )12-3 :1(پولس و تسالونيكيان  .2

  )5-3 :1(دين پولس براي شكرگزاري  )الف

ندن اين نامه بايـد بـه صـداي تـپش قلـب      براي خوا. شود اين نامه با شكرگزاري براي مقدسين شروع مي.  3 :1
براي او شكرگزاري يك وظيفه دائمـاً در  . خادم مسيح در حيني كه از فرزندان روحاني خود دلشاد است گوش كنيم

بود و آنها يكـديگر را بـدون   آور  ايمان ايشان شگفت. قبال خدا بود و همچنين يك وظيفه در خورد ايمان و محبت
اول (پـولس رسـول بـود     ايـن جـواب دعـاي   . كردنـد  يادي نسبت به يكـديگر ابـراز مـي   استثنا پذيرفته و محبت ز

 ).12 ،10 :3تسالونيكيان 

ايمان ما را در ارتباط با سرچشمة ابدي محبت در خود خـدا  «. اول ايمان، دوم محبت: به اين ترتيب توجه كنيد
 .C. H)» باشيم ريشه بدواند ه متعلق به وي ميآن اين است كه قلبهاي ما در محبت او ك پيامد الزاميدهد و  قرار مي

Mackintosh).  
روند پيشرفت روحاني ايشان باعث شده بود كه پولس و ديگر همكارانش به آنها در ديگر كليساهاي خدا .  4 :1

صـبر در اينجـا يعنـي    . شـدند  آنها ثابت مانده و پر از ايمان بودند در حاليكه داشتند متحمـل جفاهـا مـي   . فخر كنند
  .پايداري يا اسقامت
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او . اين حقيقت كه آنها شجاعانه تحت جفاها و سختيها ايستاده بودند نشان دهنده رفتار عادالنـه خـدابود  .  5 :1
اگر آنها قدرت آسماني او را دريافت نكرده بودند هرگز قادر نبودند . نمود كرد، تغذيه و تشويق مي آنها را تجهيز مي

  .بردن براي مسيح از خود نشان دهند چنين صبر و ايماني را در رنج
كنـد كـه هـر شـخص بـه       اين امر بيان نمي. تحمل قهرمانانه آنها ثابت كرد كه آنها مستحق مالكوت خدا هستند

تواند به آنجا راه  خودي خود وارد ملكوت خواهد شد؛ فقط از طريق شايستگي و لياقت مسيح است كه شخص مي
برند كساني هستند كه در روز بازگشت او با وي سلطنت خواهند  اينجا رنج مي ولي آنانيكه بخاطر ملكوت در. يابد
  ).12 :2دوم تيموتائوس؛  7 :8يان روم(كرد 

  :گويد در تفسير اين عبارت، تا شما مستحق ملكوت خدا بشويد، مي )E. W. Rogers(راجرز 
با مقدسين شريك خواهيم بـود و ايـن   از نظر حاكميت خدا ما در نور . اين امر با مسئوليت بشري ارتباط دارد«

ما در پسر حبيـب خداسـت كـه    . مالقات ما با مقدسين در ملكوت خدا مستلزم ايمان ما به مرگ و قيام مسيح است
ايم، و اين جدا از هرگونه امتيازي در ماست و ربطي به گناهاني كـه قبـل تـا در حـين نجـات يافتنمـان        فيض يافته
دهد كه به راه جفاها وارد شوند تا در ايشان صـفات اخالقـي    ا به قومش اجازه ميولي خد. شويم ندارد مرتكب مي

  .»واال پديد آيد كه در اينصورت شهرونداني مستحق براي ملكوت باشند
دعاي پولس براي . شوند بعضي از رسوالن از اين شاد بودند كه بجهت نام عيسي اليق شكنجه و رنج شمرده مي

صليب ايمانـدار  . را مستحق دعوت گرداند هيچ ربطي به اضافه كردن به كار مسيح ندارد تسالونيكيان كه خدا ايشان
را اليق وضعيت خود در ملكوت گردانيده است ولي صبر و ايمان در مصيبتها ايـن لياقـت اخالقـي را در شـخص     

پولس دعا كرد . اشندب در ميان اعضاي هر جامعه زميني كساني هستند كه از ديگران كم اعتبارتر مي. سازد مجسم مي
  . كه در ميان مقدسين اينطور نباشد

  

  )10-6 :1(داوري عادل خدا : ب

هالكـت بـراي جفاكننـدگان و سـپس آرامـي بـراي       : دل خـدا از دو طريـق قابـل رويـت اسـت     عمل عا.   6 :1
  :گويد ويليامز مي. جفاديدگان

دهـد جفاكننـدگان آنهـا وجـود داشـته       ه ميدهد قومش جفا ببينند و در اينكه اجاز عمل خدا در اينكه اجازه مي
و دوماً، جور شدن جفا كننـدگان  ؛ )5آيه(قومش براي آسمان  قرار دادناوالً براي امتحان  :باشند، دليلي دو گانه دارد

  .براي داوري
چنانچه خدا هالكت دشمنان قومش را مقرر نموده، آرامي را نيز براي كساني كـه بخـاطر او رنـج     درست.  7 :1

  .رند مهيا كرده استب مي
اين طور نتيجه گيري كنيم كه رنج بردن مقدسين ايشان را از امتحان پـيش از آمـدن مسـيح از     7ما نبايد از آيه 

ايمانداران زنده از آرامي كه در زمان ربوده شدن بوقـوع  . يابد يك ايماندار مرد، آرامي مي وقتي كه. رهاند آسمان مي
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گويـد ايـن اسـت كـه وقتـي خداونـد داوري خـود را بـرد          آنچه كه اين آيه مـي . خواهد پيوست لذت خواهند برد
  .دشمنانش بريزد، مقدسين بوسيه دنيا در حال لذت بردن از آرامي ديده خواهند شد

مجازات . شود زمان مجازات عادالنه خدا زمانيست كه خداوند عيسي از آسمان با فرشتگان قوت خود ظاهر مي
كـدام مرحلـة آمـدن مسـيح در     . آرامي براي ايمانداراني كه در حين آمدن او باقي هستنددين است و  براي نردم بي

  .گردد كه با مقدسين خود به زمين باز مي تجسم ظهور او وقتير است؟ اين واضحاً مرحلة سوم است، مد نظاينجا 
  

  نكاتي در باب ربوده شدن و مكاشفه

  مكاشفه  ربوده شدن
  )4 :14زكريا (آيد  ـ او براي مقدسين خود مي1  )17 :4تسالونيكيان اول (آيد  ـ مسيح در هوا مي1
اول تسالونيكيان (آيد  ـ او براي مقدسينش مي2
4: 16، 17 (  

؛ يهودا  13 :3اول تسالونيكيان (آيد  ـ او با مقدسينش مي2
14(  

ـ ربوده شدن يك سرّ است، حقيقتي ناشناخته در 3
  )51 :15اول قرنتيان(عهدعتيق 

ور يك سرّ نيست؛ اين موضوع بسياري از ـ ظه3
  )11؛ اشعيا 72مزمور(نبوتهاي عهد عتيق است 

ـ آمدن مسيح براي مقدسينش هرگز گفته نشده بود كه 4
  .يابد اي آسماني ادامه مي بوسيلة نشانه

هايي در آسمانها  ـ آمدن او با مقدسينش بوسيله نشانه4
  )30 ،29 :24متي(اعالم شده بود 

شدن به عنوان زمان بركت عنوان شده است ـ ربوده 5
  )18 :4اول تسالونيكيان (

دوم (ـ ظهور با روز خداوند يكي عنوان شده است 5
  )12ـ1 :2تسالونيكيان 

ـ ربوده شدن به عنوان زمان بركت هنوان شده است 6
  )18 :4اول تسالونيكيان (

دوم تسالونيكيان (ـ تأكيد اصلي ظهور بر داوري است 6
  )12ـ8 :2

پيوندد، در يك  اي بوقوع مي ـ ربوده شدن در لحظه7
اين قوياً بطور ). 52 :15اول قرنتيان(چشم بر هم زدن 
كند كه بوسيله جهان شهادت داده  ضمني عنوان مي

  .نخواهد شد

ـ ظهور براي كل جهان قابل رويت خواهد بود 7
  )7 :1؛ مكاشفه 27 :24متي(

است ـ ربوده شدن به نظر اساساً براي كليس8
  )58ـ51 :15؛ اول قرنتيان 4ـ1 :14يوحنا(

شود، و همچنين به  ـ ظهور اساساً مربوط به اسرائيل مي8
  )46؛  25ـ1 :24متي(امتهاي غير يهودي 

ـ مسيح به عنوان ستاره صبح و روشنايي خواهد آمد 9
  )16 :22مكاشفه(

ـ او به عنوان آفتاب عدالت ظهور خواهد نمود كه بر 9
  )2 :4مالكي(اهد بود بالهايش شفا خو

ـ ربوده شدن در اناجيل هم نظر نشان داده نشده 10
  .است، بلكه چندين بار در انجيل يوحنا عنوان شده است

ـ ظهور در اناجيل هم نظر آمده است ولي كمتر 10
  توان آن را در انجيل  يوحنا يافت مي

ـ آناني كه برداشته شوند براي داوري هستند و 11ـ آناني كه باال برده شدند براي بركت برگرفته 11
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آنانيكه بمانند ). 18ـ13 :4تسالونيكيان اول (شوند  مي
  )3ـ1 :5اول تسالونيكيان (براي داوري خواهند ماند 

  )41ـ37 :24متي(آنانيكه بمانند براي بركت 

تواند زمان وقايع قبل از ربوده  ـ هيچ تاريخي نمي12
  شدن را معين كند

وقايع ظهور داده شده است  ـ تقويم شخصي براي12
، 25 :7ك دانيال.ر. (سال و نيم3ماه، 42روز، 126همانند 

  )5 :13؛ 14 :12؛ 2 :11؛ مكاشفه12 ،11 ،7 :12
ـ عنوان پسر انسان هرگز در هيچكدام از وقايع ربوده 13

  .شدن نيامده است
ـ از ظهور به عنوان روز آمدن پسر انسان نام برده 13

؛ 64 :26؛ 39 ،30 ،27 :24 ؛28 :16متي(شده است 
  ).27 :21؛ لوقا26 :13مرقس

  
شـوند؟   دانيم كـه آنهـا همزمـان واقـع نمـي      پس درست است كه اين دو واقعه جداگانه هستند، ولي چگونه مي

  دانيم كه آنها با يك فاصله از هم بوقوع خواند پيوست؟  چگونه ما مي
  :توان عنوان كرد سه دليل براي اثبات آن مي

مـا در حـال حاضـر در دوران كليسـاي     ). 27ــ 25 :9يـال دان(باشد  بر پايه نبوت دانيال از هفتاد هفته مي ـ اولي1
. هفته هفتادم زمان هفت سال مصيبت عظـيم اسـت  . ها معترضه هستيم يعني بين شصت و هفتمين و هفتادمين هفته

اول ؛ 10 :1اول تسـالونيكيان  ؛ 9 :5يـان روم(كليسا به خانه آسماني قبل از زمان مصـيبت بـه بـاال بـرده خواهـد شـد       
  ).24؛ متي24 :9يالدان(پيوندد  آمدن مسيح براي سلطنت ژس از هفته هفتادم بوقوع مي). 10 :3؛ مكا9 :5تسالونيكيان 

در سـه بـاب اول،   . مقدس اسـت  ـ دمين دليل براي فاصله بين زمان ربوده شدن و تجسم بر پايه ساختار كتاب2
دهند يعني زمانيكه غضـب خـدا بـر     وره مصيبت عظيم را شرح مي 10 :19تا  4بابهاي . شود كليسا بر زمين ديده مي

هرگز گفته نشده كه كليسا در زمان مصيبت عظـيم بـر زمـين بـاقي     . شود جهان بخاطر رد كردن فرزندش ريخته مي
گـردد تـا    ه زمين باز مي، مسيح ب11 :19در مكاشفه . به آسمان برده شده استكليسا ظاهراً در پايان باب سوم . است

  .دشمنان خود را مطيع سازد و ملكوتش را بر زمين بر قرار سازدـ در پايان دوره مصيبت عظيم
اي بين آمدن مسيح براي مقسينش و آمدن او به همراه مقدسينش  ـ سومين دليل اين است كه الزم است فاصله3
وقتي ولي . هند شد و بدنهاي جالل يافته خواهند يافتدر زمان ربوده شن همة ايمانداران از جهان خارج خوا. باشد

مسيح براي سلطنت باز گردد، ايمانداراني بر روي زمين باقي هستند كه هنوز بدنهاي جالل يافته را دريافت نرده  كه
ران اين ايماندا). 8 ،6 :11سيانافس(كنند  و ازدوج نموده و فرزندان خود را در حين دروه سلطنت هزار ساله بزرگ مي

اي بين ربوده شدن و ظهور وجود داشـته باشـد كـه آنهـا در آن دوره بتواننـد تغييـر        اند؟ بايد يك دوره از كجا آمده
  .گرايش بدهند

او بوسـيله فرشـتگان   .حاال به آيه هفتم باز گرديم، ما ورود خداوند عيسي را قوت و جالل عظيم شاهد هسـتيم 
  . قوت خود در خدمتش هستند خواهدآمد
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يا ) 10 :16وجخر(ر جاللي كه سمبل حضور خدا است تواند اشاره به شخينا باشد يعني اب آتش مشتعل مي . 8 :1
ر واحتمـاالً منظـ  ). 15 :66عيا؛ اش3 :50مورمز(تواند تصويري از داوري آتشين باشد كه بر  جهان فرود خواهد آمد  مي

هـيچ  . جويي نيست بلكه يك عمـل عادالنـه اسـت    گيرد، اين يك نوع كينه هنگاميكه خدا انتقام مي .مورد دوم است
تعليمي راجع به از كوره در رفتن خدا وجود ندارد بلكه هالكتي كه او مقرر كرده است نشان دهنده اين است كه او 

بـرد   او از مردن انسان شرير هيچ لذتي نمـي . طلبد مقدس و عادل است و قدوسيت و عدالت او چنين هالكتي را مي
   ).32 :18قيالحز(

  : كند پولس دو مورد براي مجازات عنوان مي
شناسند ـ آناني كـه شـناخت خـداي حقيقـي را چنانچـه در حقيقـت و عقـل خـود           ـ از آناني كه خدا را نمي1

  . آنها هرگز انجيل را نخواهند شنيد). 2 ،1يانروم(مكشوف بود رد كردند 
ـ  ـ از آناني كه انجيل خداوند ما عيسي مسيح را اطاعت نمي2 ا شـنيده و آن را رد  د ـ آنانيكـه پيـام انجيـل ر    كنن
اي از حقايق نيست كه بايد آنها را باور كرد بلكه يك شخصيت است كه بايـد از   جيل به سادگي مجموعهان. اند كرده

  .ايمان به عهد جديد مستلزم اطاعت است. او اطاعت كرد
اينكه خـداي محبـت نبايـد گنـاه را     . ا نيستخدايي كه از گناه انتقام نكشد خد. ايشان هالك خواهند شد.  9 :1

طبيعـت هالكـت   . داوري كند بر اين حقيقت نظر دارد كه مقدس است و بايد بر طبق اصل و اساس خود رفتار كند
كه  باشد مي )aionios(اي كه جاوداني ترجمه شده است  كلمه. هالكت جاوداني تعريف شده است به عنواندر اينجا 

ايـن كلمـه همچنـين در روميـان     . سه بار به معناي ابد يا پايان آمـده اسـت  . بكار رفته استهفتاد بار در عهدجديد 
  .براي توصيف وجود ابدي خدا بكار رفته است 26 :16

باشـد و عكـس هـدف     اين كلمه به معناي وجود منفي و يا مخروب مـي . هالكت هرگز به معني نابودي نيست
اي است كه در  ن ريشه همان كلمهاي. (توضيح داد تباه شد 37 :5ا مشك شرابي كه خداوند عيسي در لوق. موجوديت

شود بلكه تا جاييكه به هدف موجوديت آنهـا بسـتگي دارد    آنها هرگز وجودشان متوقف نمي). يجا بكار رفته استا
  .اند ايشان تباه شده

آنها از اين آيه براي . رفته استاي ها براي اثبات نظرياتشان مورد استفاده قرار گ اين متن اكثراً بوسيله پس هزاره
كنند كه ايمانداران تا زمانيكه مسيح بـراي سـلطنت نيايـد آرامـي نخواهنـد يافـت و جفـا         گفتن اين امر استفاده مي

بنابراين . پيوندد كنندگان آنها نيز هالك نخواهند شد تا مسيح بيايد و اين امر در پايان دوره مصيبت عظيم بوقوع مي
  .كنند كه اميد ايمانداران ربوده شدن پس از سلطنت هزارساله است يگيري م انها تيجه

انـد و از   بينند اين است كه تسالونيكياني كه اين نامه برايشان نوشته شده است همگي مـرده  آنچه كه ايشان نمي
  .ستنداند و در عذاب ه اند به همين صورت جفا كنندگان ايشان همگي مرده بودن با خداوندآسماني آرامي يافته

گويد اين شرايط تا زمانيكه مسيح باز نگردد بوقوع نخواهد پيوسـت؟   آيد كه دارد مي پس چرا پولس به نظر مي
سپس جهان خواهنـد ديـد كـه تسـالونيكيان     . دليلش اين ات كه اين شرايط به طور باز در جهان ظاهر خواهند شد

گـردد ديـده    ه همراه مسيحي كه در جالل باز ميمقدسين در حال آرامش ب. درستكار بوده و جفا كنندگان بر عكس



 

- ٩ - 

 

آيد در زمان پايان دروه مصيبت عظيم خواهد بود و همه  هالكتي كه از جانب خداوند براي دشمنان او مي. شوند مي
اين به ما كمك . اند شود كه در تمامي دورانها قوم خدا را جفا رسانده آنرا خواهند ديد و شامل حال همة ملعونان مي

آنچه كه هميشه يك حقيقت ناشناخته . د كه به ياد داشته باشيم كه آمدن مسيح براي سلطنت زمان ظهور استكن مي
  . براي دنيا بوده است روزي ديده خواهد شد ولي در مورد ربوده شدن اين طور نيست
ـ    . هالكت شريران همچنين شامل تبعيد از حضور خداوند و از جالل قوت اوست ي هـالك شـدن بـدون او يعن

  .بودن بدون او براي ابد
او در مقدسـان خـود جـالل    . آمدن او زمان جالل براي خداوند و تعجب براي تماشاچيان خواهـد بـود  .  10 :1

خواهد يافت كه اين يعني محترم شمرده خواهند شد و اين بخاطر آن كاري است كه او از طريق انسان انجـام داده  
در همـه  . باشـد  خور ستايش است و با فيض و قوت او سازگار مـي  نجات، تقديس و جالل يافتن ايشان در. است

تماشاچيان شگفت زده بر او خواهند نگريست چنانكه نخواهند داشت با چنـين تـوده   . ايمانداران از او تعجب كنند
ا كه شود چر و اين شامل حال ايمانداران تسالونيكيه نيز مي !انساني پر جالل و عظيمي قادرند چه كاري انجام دهند

انها در جالل و ظفر آن روز سهيم خواهند شـد يعنـي روز ظهـور عيسـي     . ايشان به شهادات رسوالن ايمان آوردند
  .مسيح

هـاي   دهند كه راه اين آزارها و ناماليمات نشان مي«: را اينطور تعبير كنيم 10ـ5براي باز بيني بهتر است ما آيات 
اين زحمات و رنجها، از يك طرف شما را براي ملكـوت خـود آمـاده    خدا منصفانه و عادالنه است، زيرا او بوسيله 

بنابراين به شما كه رنج و . دهند مهيا سازد كند و از طرف ديگر تنبيه و مجازات را براي آناني كه شما را زجر مي مي
نيرومنـد خـود از    هاي آتش و با فرشتگان دارم كه وقتي عيسي خداوند به ناگاه در ميان شعله بينيد، اعالم مي آزار مي

تن خـدا و پـذيرش نقشـه    آسمان ظاهر شود، خدا به ما و به شما آسودگي خواهد بخشيد؛ اما آناني را كه از شـناخ 
نجات او خواهند رسيد، و تا ابد از حضور خداوند دور خواهند ماند و هرگز شكوه و عظمت قدرت او را نخواهند 

ع خواهند شد روزي كه قوم او و مومنين او، سـتايش و تحسـين را   بلي، اين رويدادها در روز بازگشت او واق. ديد
در آن روز شما نيز در ميان ستايش كنندگان او خواهيد بود، زيرا به شهادتي كـه مـا دربـاره او داديـم،     . نثار او كنند

  .»ايمان آوردند
  

  )12 ،11 :1(دعاي پولس براي مقدسين : ب
آنها براي رنج بـردن در جفاهـايي   . الل مقدسين را توصيف كرددر آيات فبلي پولس رسول دعوت پرج.  11 :1

كند كه زنـدگيهاي ايشـان در ايـن     حاال او دعا مي. سازد اند كه انها را براي ورود به ملكوت سازگار مي دعوت شده
زمان شايسته دعوتشان باشد و اينكه قدرت خدا آنها را براي اطاعت در هر نيكـويي قـادر بسـازد و همـه وظـايف      

  .يماني خود را به انجام رسانندا
ايـن  . اوالً، نام خداوند ما عيسي مسيح در ايشان جالل خواهد يافـت . نتيجه اينها دو جنبه خواهد داشت.  12 :1

مشاركت بـا  . يابند سپس آنها همچنين در او جالل مي. دهند سازند و جالل مي يعني كه آنها او را به جهان ظاهر مي
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باب اول با يك يادآوري مبني بـر  . آورد اعضاي بدن وي حرمت به بار مي به عنوانراي آنها او كه سر ايشان است، ب
پـس  . رسد تواند فقط بحسب فيض خداي ما و عيسي مسيح خداوند جواب داده شود به اتمام مي اينكه اين دعا مي

 وقتـي كـه  كنيد كه تسالونيكيان  تصور. او توصيفي اعجاز آميز از مفهوم رنج بردن ايمانداران در زندگيشان ارائه داد
  ! شدند خوانند چقدر تشويق مي اين پيغام اطمينان بخش را مي

  
  
  )12ـ1 :2(ـ راجع به روز خداوند 3

  )2 ،1 :2(تقاضاي پايداري : الف
و روز خداونـد يـك   پذيرد كه در اذهان مقدسين راجع به آمدن خداود ما عيسـي مسـيح    حاال پولس مي.   1 :2

برنـد و   مقدسين از چنين جفاي طاقت فرسايي رنـج مـي  . خواهد كه آن را تصحيح كند ارد و او ميگمراهي وجود د
و شايعات نيـز در اطـراف   . برند اي از روز خداوند يا مصيبت عظيم بسر مي برايشان آسان بود كه فكر كنند در دوره

پـس او  ! وز خداوند فرار رسيده اسـت كرد مبني بر اينكه خود پولس رسول تعليم داده است كه ر آنها شيوع پيدا مي
يك سوال قطعي در آيه اول راجع به كلمـه كـوچكي كـه پـولس بكـار بـرد اينجـا        . كرد بايست اين را نقض مي مي
دهـد يـا    مشكل يا اين است كه او به مقدسين درباره آمـدن خداونـد توضـيح مـي    ).  huper:يوناني(درباره : شود مي

ول را در نظر بگيريم به نظر متن ربوده شـدن و روز خداونـد را همزمـان تعلـيم     اگر مفهوم ا. بوسيله آمدن خداوند
اگر دومـين مفهـوم را در نظـر بگيـريم پـس      . دهند كه اين طور نيست ددهد ولي آيات بعدي به وضوع نشان مي مي

مسئله شـك  . دگويد تا زماني كه ربوده شدن بوقوع پيوسته است آنها روز خداوند را نخواهند دي پولس به ايشان مي
آرامـي آمـدن   : در اين مورد كه نظريه دوم صـحيح اسـت مـوافقيم   ) William Kelly(ما با ويليام كلي . برانگيز است

اي براي رد نظريه غلطي كه روز خداوند در آن زمان در آنجا بوده است كامالً مـورد   انگيزه به عنوانثانوي خداوند 
  .پذيرش است

من از شما تقاضا دارم تا بر پايه ربوده شدن ايماندارن، شما نبايد «: است بگويدخو كنيم كه پولس مي ما درك مي
در آن زمان شما بـه آسـمان   . ربوده شدن اول به وقوع خواهد پيوست. از اينكه در روز خداوند هستيد ترسان باشيد

  .»باال برده خواهيد شد و از ترسها و لعنتهاي روز مهيب خداوند رهايي خواهيد يافت
. آيد به ربوده شدن اشاره داشته باشد رت آمدن خداوند ما عيسي مسيح و جمع شدن ما به نزد او، به نظر ميعبا

  .كنيم اين زماني است كه ما با هم در هوا او را استقبال مي
تسالونيكيان راجـع بـه اينكـه خداونـد     . اين امر بايد واضح باشد كه ربوده شدن همان روز خداوند نيست.  2:2

ولي ايشان نگران بودند كه روز خداونـد  . دنستند كه او هنوز بازگشت نكرده است ست نگران نبودند؛ آنها ميآمده ا
شدند باعث شده بود كمان كنند كه در دروه مصيبت عظيم، يعنـي   جفاي سختي كه آنها متحمل مي. آغاز شده باشد

  .اولين دوره روز خداوند هستند
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. شـد  لس گفته است كه روز خداوند فرا رسيده اسـت بـه گـوش شـنيده مـي     شايعاتي نيز مبني بر اينكه خود پو
پولس رسول اطالعات خود در اين زمينه را از طريق روح يعني . اساس بودند همانند اكثر شايعات، آنها نيز خيلي بي
ني بر بر طبق گزارشي ديگر، اخبار بوسيله كالمي كه پولس رسول در جمع مب. يك مكاشفه خاص دريافت كرده بود

نشـان دهنـده    اي كه گويـا از مـا باشـد    عموماً از رساله. شروع دوره مصيبت عظيم عنوان كرده است شايع شده بود
عبارت كه گويا از مـا باشـد احتمـاالً    . باشد اي كذبه از پولس راجع به اينكه روز خداوند شروع شده است مي رساله

 )KJV(بر طبق ترجمه كينگ جيمز . نشأها قابل اعتماد نبودندهيچكدام از اين م. مربوط به روح، كالم و رساله است
روز مسـيح  . به مقدسين از اين ترسان بودند كه روز مسيح فرا رسـيده باشـد   )NKJV(يا ترجمه جديد كينگ جيمز 

دوم ؛ 5:5؛ 8 :1اول قرنتيـان (شبيه عبارتي اسـت كـه بـراي ربـوده شـدن و تخـت داوري مسـيح بكـار رفتـه اسـت           
  ).16 ،15 :2؛ 6 :1پيان؛ فيل14 :1قرنتيان

. اين به معناي آزادي ايشان از رنجهايشان بـود . اين ترسان نبودند كه روز مسيح نزديك بود زولي تسالونيكيان ا
روز خداونـد هـم اكنـون فـرا     «: بخوانند )RSV(دهند كه اين آيه را از روي ترجمه  ها ترجبيح مي اي اكثر پيش هزاره

  .ترسيدند كه روز غضب خدا آغاز شده باشد لس از اين ميخوانندگان پو. »رسيده است
  

  )12ـ3 :2(مرد شرير  )ب

وقـايع مشخصـي، اول   . تواننـد در آن روز باشـند   دهد كه چگونه آنهـا نمـي   حاال پولس رسول توضيح مي.  3 :2
  .پس از ربوده شدن، اين وقايع شروع خواهند شد. بايست به وقوع بپيوندند مي

توانيم حدس بـزنيم كـه ايـن بـه دل      اين يعني چه؟ ما فقط مي. اد به وقوع خواهد پيوستاول از همه يك ارتد
  .كندن عمدة مسيحيان از مسيحيت اشاره دارد يعني رد كردن ايمان مسيحي

. دين و شرير است كه اين يعنـي تجسـم گنـاه و تمـرد     او شخصيتاً بي. سپس رقم عظيم دنيا بر خواهد خواست
مقدس شامل متون  كتاب. شود؛ او براي داوري ابدي لعنت شده است زند هالكت ديده ميسرنوشت او در عبارت فر

شود كه در حين دوره مصيبت عظيم برخواهند خواست و دشـوار   زيادي در وصف اهميت شخصيتهاي مختلفي مي
يح يهودي بعضي از مفسرين معتقدند كه مرد شرير يك ضد مس. باشد كه بين اسامي و شخصيتها تفاوت را يافت مي

در اينجا نام . دهند كه او رئيس غير يهودي بوده و از امپراتوري روم برخواهد خواست ديگران تعليم مي. خواهد بود
  :كنيم حاكمين بزرگ زمانهاي آخر را مشاهده مي

  )3 :2دوم تسالونيكيان (مرد شرير و فرزند هالكت ... 
  )18 :2اول يوحنا(ضد مسيح ... 
  )26-ب24، 8 :7يالدان(شاخ كوچك ... 
  )23 :8يالدان(پادشاهي سخت روي ... 
  )26 :9يالدان(آيد  رئيسي كه مي... 
  )36 :11يالدان(پادشاه ... 
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  )17 :11زكريا (شبان باطل ... 
  )10ـ1 :13شفهمكا(وحش از دريا ... 
  )17ـ11 :13اشفهمك(وحش از زمين ... 
  )14ـ8، 4 :17شفهمكا(وحش قرمز با هفت و سروده شاخ ... 
  )6 :11يالدان(پادشاه شمال ... 
  )40 :11يالدان(پادشاه جنوب ... 
  )10 :20، 20 :شفه19مكا(نبي كاذب ... 
اشتباه رفته شود؛ او پـس از   8 :20اين نبايد با جوج مكاشفه ) 11 :39ـ2 :38قيالحز(جوج، از سرزمين ماجوج ... 

  .سلطنت هزار ساله برخواهد خواست
  )43 :5حنايو(د آي او كه به نام خود مي... 

او با كليساي كاتوليك رومي، پاپ، امپراتوري روم، . مرد شرير در طول سالها به افراد مختلفي اطالق شده است
آخرين شكل ارتداد از مسيحيت، تجلي دوباره يهودا، تجلي دوباره نرون، دولت اسرائيل، لوتر، ناپلئون، موسيليني و 

  .تجسم شيطان يكسان فرض شده است
او شديداً با هرگونه پرستش آسـماني بـه مخالفـت برخاسـته و خـودش را در هيكـل خـدا در اورشـليم          . 4 :2

ضـد مسـيح در دوره مصـيبت عظـيم بـه وقـوع خواهنـد         به عنـوان اين توصيف واضحاً او را . نمايد تاجگذاري مي
  .ن شهيد خواهند شدآناني كه از پرستش ضد مشيح يرباز زنند مورد جفا واقع شده و بسياري از ايشا. پيوست

بهر حال، بوسيله تعاليم غلط آنها . هنوز با ايشان بود گفته بود وقتي كهپولس به تسالونيكيان اين چيزها را .  5 :2
اين  ما نيز به سادگي. هاي پولس را از يادش برده بود شوند گفته به نظر گمراه شده بودند و جفاهايي كه متحمل مي

  .دائماً در مورد حقايق عظيم ايمانمان نياز به يادآوري داريم كنيم و چيزها را فراموش مي
باشد كه تا زمـان وجـودش او    دانستند كه چه چيزي مانع تجسم مرد شرير است و چه چيزي مي آنها مي.   6 :2

  .نخواهد آمد
مـانع  «: تاولين سئوال اين اس. رساند اين امر را به جواب سومين سئوال جواب داده نشده خود در اين باب مي

  »كدام است؟
ولي در آيـه  . آنچه را كه مانع است... ، مانع به عنوان يك عامل بدون شخصيت آمده است6در قسمت اول آيه 

  :گويد راجز به وضوح مي... يك شخصيت است ـ آنكه تا به حال مانع است  7
شـود كـه در    ر مـي اين واضحاً چيزي و شخصي است كه با هدفي مشخص و از روي عمد مانع عمل مرد شري«

  ».زمان معين خود ظهور خواهد كرد
  

  :هفت نظريه يا بيشتر از آن براي تعيين هويت مانع اينها هستند
  ـ امپراتوري روم1
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  ـ دولت اسرئيل2
  ـ شيطان3
  شود ـ اصول شريعت و قوانيني كه در دولتهاي بشري يافت مي4
  ـ خدا 5
  القدس ـ روح6
  .القدس پر است بوسيله روح مكاني كه به عنوانـ كليساي حقيقي 7

. ترين تعريف بـراي مـانع باشـد    القدس كه در كليسا و هر ايمانداري ساكن است مناسب آيد كه روح به نظر مي
، 26 :15، 26 :14چيزي و شخصي در اين باب سخن گفته شده است، از روح نيز در يوحنـا  به عنوانچنانچه از مانع 

القـدس در   ، از روح3 :6پيـدايش   در. و هم يك نام مذكر بكار رفتـه اسـت   )لقدس روح(تحت يك نام  8،13،14 :16
) 14 :5متـي (و نـور جهـان   ) 13 :5متـي (توانند نمـك جهـان    كه ايشان مي. ارتباط با مانع بدي سخن گفته شده است

سـانها  شـكافد و تـاريكي قلمرويـي اسـت كـه ان      نور، تاريكي را از ميان مي. كند نمك از فساد جلوگيري مي. باشند
القدس جهان را تـرك كنـد، در آن    روح وقتي كه). 19 :3حنايو(دوست دارند در آنجا اعمال بد خود را ظاهر سازند 

ساكن است و مانع بدي است ) 19 :6اول قرنتيان(و در ايمانداران ) 16 :3اول قرنتيان(زمان ديگر، آنكه دائماً در كليسا 
  .نخواهد بود

كنـيم  كـه    كند و ما بوسيله اين نوشته درك مـي  ديني كه االن عمل مي سري بي حتي پولس نوشت كه، آن.  7 :2
ايـن روح در شـكل يـك سـر عمـل      . روح عظيم نااطاعتي از خدا در حال حاضر تحت فشار عامل مانع قـرار دارد 

كنـد   مي اين روح هنوز در شكل يك جنين عمل. كند ـ و نه اينكه اسرار آميز باشد بلكه كامالً تجسم نشده است  مي
  .تا زمانيكه عامل مانع برداشته شود

القدس ساكن در كليسـا و هـر    چه چيزي تجسم كامل اين روح را مانع شده است؟ ما معتقديم كه حضور روح
او وظيفه خود را تا زماني انجام خواهد داد كه از ميان برداشته شود و اين . باشد ايمانداري كه قدرت مانع را دارا مي

  .ربوده شدنيعني در زمان 
يكـي از   به عنوانالقدس  شود؟ روح القدس از جهان برداشته مي چگونه روح. خيزد ولي در اينجا اعتراضي بر مي

هاي ذات خدا، آيا او حاضر مطلق نيست يعني در همه جا و در همه زمانها حاضر نيسـت؟ پـس چگونـه     شخصيت
او هميشـه و در همـه مكانهـا در يـك زمـان      . لق استالقدس حاضر مط تواند اين جهان را ترك كند؟ البته، روح مي

عيسي بارها وعده داده بود كـه  . حاضر است، ولي مفهوم متفاوتي در آمدن او به زمين در روز پنطيكاست پديد آمد
القدس آمد؟ او آمد تا دائماً در كليسا  پس چگونه روح) 7 :16؛ 26 :15؛ 26 ،16 :14 حنايو(پدر، روح را خواهد فرستاد 

القدس با ايمانداران بود ولي از پنطيكاست بـه بعـد او در    تا زمان پنطيكاست، روح. در هر ايمانداري ساكن گرددو 
تا زمان پنطيكاست روح بخش شناخته شده در وجود ايمانـداران بودــ از ايـن رو    ). 17 :14حنايو(ايشان ساكن شد 

پس از پنطيكاست روح آمد تا بـراي هميشـه در   ). ب11 :51مورمز(روح قدوس خود را از من مگير «: داود دعا كرد
  ).16 :14حنايو(ايماندارن كليسا در همه دورانها ساكن شد 
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القدس اين جهان را به همان شكلي كه در روز پنطيكاست آمد، ترك خواهد كردـ كـه ايـن    ما معتقديم كه روح
هد بود، و مردم را بـه گنـاه ملـزم كـرده و     او هنوز هم در جهان خوا. يعني كليسا و ايمانداران را ترك خواهد گفت

برداشته شدن او در زمان ربـوده شـدن بـه ايـن معنـا      . ايشان را به ايمان نجات بخش در مسيح هدايت خواهد كرد
. البته كه ايشان نجات خواهند يافت. نيست كه ديگر هيچكس در آن دوره يعني مصيبت عظيم نجات نخواهد يافت

  .سا نخواهند بود بلكه اعضاي ملكوت پر جالل مسيح بر زمين در آن زمانولي اين مردمان اعضاي كلي
در اين آيه، پولس رسـول  . دين به جهان ظاهر خواهد شد از اينكه كليسا به آسمان ربوده شد، آن بي پس.   8 :2

او به محض گويد كه  همچنين اين آيه به نظر دارد مي .كند از كار ضد مسيح گذشته و لعنت ابدي او را توصيف مي
 12ــ 9شود كه سلطنتي را كه در آيات  به او اجازه داده مي. ظهورش هالك خواهد شد ولي البته كه اين طور نيست

  .به آن اشاره شده است برقرار سازد
اگر اعتقاد ما مبني بر اينكه مرد شرير پس از ربوده شدن ظاهر خواهد شد و تـا زمـان ظهـور مسـيح در زمـين      

خداونـد عيسـي او را بـه    . كشد ـ دوره مصيبت عظـيم   ل شريرانه او تقريباً هفت سال طول ميخواهد بود، پس اعما
و بـه تجلـي ظهـور خـويش، او را نـابود خواهـد       ) 15 :19شـفه ؛ مكا4 :11عيااش(نفس دهان خود هالك خواهد كرد 

ان كاذب و سركش اي از جانب مسيح و نوري كه از ظهور او خواهد درخشيد براي پايان كار آن سلط كلمه. ساخت
تجسم آمدن مسيح، چنانچه توضيح داده شد زماني است كه او براي سلطنت هزار سـاله بـه زمـين بـاز     . الزم است

  .گردد مي
اعمال او به يادآورنده اعمال شيطان است چونكه بوسيله شـيطان  . دين با عمل شيطان است ظهور مرد بي.   9 :2

در اينجا مهم است كه بـه  . آيات و عجايب دروغ را بعمل خواهد آورد او هرگونه معجزه و قوت و. شود تجهيز مي
مرد . توانند معجزات ظاهر سازند شيطان و عاملين او مي. اين امر توجه داشته باشيم كه همه معجزات از خدا نيستند

دهد و نه  مي اي كه قدرت مافوق طبيعي را نشان معجزه). 15ـ13 :13شفهمكا(دين نيز معجزات ظاهر خواهد نمود  بي
نكه كردند كه او مسيح موعود است و نه به سادگي چو معجزات خداوند ثابت مي. قرت آسماني لزوماً از خدا نيست

توانسـت آنهـا را بجـا     رسيدند و شيطان نمي آنها مافوق طبيعي بودند بلكه چون آنها نبوتهايي بودند كه به انجام مي
  . ل كرده بودكرد بر ضد خودش عم آورد چون اگر چنين مي

ضد مسيح با عمل غير اخالقي از همه نوع شرارتي براي تباه ساختن مردم استفاده خواهد كردـ آنانيكـه  .  10 :2
ولـي  . يافتند آوردند، نجات مي دارند، اگر ايشان ايمان مي شنوند ولي حقيقت را دوست نمي انجيل را دروه فيض مي

  .اند حاال ايشان فريفته معجزات ضد مسيح شده
البته دروغ همانا ادعـاي خـدا   . خدا عمالً به ايشان عمل گمراهي را خواهد فرستاد تا دروغ را باور كنند.   11 :2

او بـر   وقتـي كـه  . زنند خداي مجسم سرباز مي به عنواناين مردمان از پذيرش عيسي مسيح . بودن ضد مسيح است
كنيد؛ ولي هرگاه ديگري به اسم  ام و مرا قبول نمي د آمدهمن به اسم پدر خو«.: روي زمين بود، به انسانها هشدار داد

طلبد كه مثـل خـدا    آيد و مي بنابراين حاال ايشان مرد شرير را كه به نام خود مي. »خود آيد، او را قبول خواهيد كرد
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خـدا  اگر شخصي در قلب خود بتي قرار دهـد،  . »نور رده شده همان نور انكار شده است«. پذيرند پرستيده شود مي
  ).4 :14قيالحز(جواب او را بر طبق آن بت خواهد داد 

بـه  يهوديـان هرگـز كسـي را    ). 38 -37 :11يـال ؛ دان10 -9 :28وج خر(ضد مسيح احتماالً يك يهودي خواهد بود 
  .مسيح موعود نخواهند پذيرفت مگر اينكه اجداد او از خاندان يهودا و داود باشند عنوان
آيد كه آناني كه انجيل را در دوران فيض شنيدند ولي بـه مسـيح اعتمـاد نكردمـد      ياز اين متن به نظر م.  12 :2

اگر انسانها االن به عيسي مسيح ايمان نياورنـد،  . ديگر فرصتي براي نجات يافتن پس از ربوده شدن نخواهند داشت
ند شد چون كه ناراستي در اينجا گفته شده است كه همة ايشان داوري خواه. بعداً به ضد مسيح ايمان خواهند آورد

گويم هيچ يك از آنـاني   زيرا به شما مي«: اندازد مي 24 :14اين ما را به ياد لوقا . را دوست داشته و از آن شاد گشتند
  .»كه دعوت شده بودند، شام مرا نخواهند چشيد

هـزار يهـودي   صد و چهل و چهار . دانيم كه بسياري از مردم در زمان مصيبت عظيم نجات خواهند يافت ما مي
از طريـق  . براي مثال نجات خواهند يافت و پيامبران خدا در وعظه انجيل در ملكوت خدا بـه جهـان خواهنـد بـود    

يابند كساني هسـتند كـه هرگـز     آيد كه آنايكه نجات مي ولي به نظر مي. خدمت ايشان بسياري نجات خواهند يافت
  .اند كه بخواهند رد كنند پيغام نجات دهنده را نشنيده اند و در اين دوره هرگز واضحاً پيام انجيل را نشنيده

  

  )17-13 :2(شكرگزاري و دعا  .4

  )14 -13 :2(شكرگزاري پولس از اينكه مقدسين از داوري رستگار خواهند شد  )الف

حاال او به مسيحيان تسالونيكي . در دوازده آيه نخست، پولس لعنت ضد مسيح و پيروانش را توصيف كرد 13 :2
او در حيني كـه بـه   . كند رده و دعوت و سرنوشت ايشان را كامالً برعكس ضد مسيح و پيروانش است بيان ميرو ك

كند و راجع به نجات ايشان  كند از خدا براي اين برادران و عزيزان خداوند شكرگزاري مي سرنوشت ايشان فكر مي
  .دهدـ گذشته، حال و آينده مختصري توضيح مي

. گزينند دهد كه خدا انسانها از روي عمد نابودي خود را برمي مقدس واضحاً تعليم مي تابك. خدا شما را برگزيد
آيا خدا حق دارد بعضي را بـراي نجـات يـافتن برگزينـد؟ اساسـاً      . بدون مداخله خدا، همه انسانها تباه خواهند شد

مقدس عـام گـراي و    حال كتاب بهر). 9 :3دوم پطرس؛ 4 :2اول تيموتائوس(آرزوي او اين است كه همه نجات يابند 
  .دهد اينكه همه به نوعي نجات خواهند يافت را تعليم نمي

تواند به اين معنا باشد كه انتخاب خدا قبل از بنياد عـالم   اول، مي. تواند خوانده شود از ابتدا، اين به دو شكل مي
ونيكيان پـيش از بوجـود آمـدن    دهـد كـه تسـال    دوم، عبارت در ابتدا نشـان نـي  ). 4 :1سيانافس(صورت گرفته است 

  .مسيحيت بوسيله خدا برگزيده شده بودند تا نجات يابند
شان بـه هالكـت ابـدي     ايماني ايمانان بوسيله بي اين بايد با آيات قبلي بطور عكس سنجيده شود بي براي نجات

گـرايش   ا كـار پـيش  در اينجـا مـ   بـه تقـديس روح  . انـد  اند در حاليكه ايمانداران براي نجات برگزيده شده محكوم
سازد و ايشان را به گنـاه ملـزم كـرده و بـه سـوي       او هر شخصي را از دنيا براي خدا جدا مي. را داريم القدس روح
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داشـت؛ اگـر    اگـر مسـيح در كـار نبـود، هـيچ جشـني وجـود نمـي        «: شخصي به خوبي گفته اسـت . آورد مسيح مي
  .»!القدس در كار نبود هيچ مهماني وجود نداشت روح

. هـر دو الزم و ضـروري هسـتند   . ان به راستي اول شما سهم خدا را در نجات داشتيد؛ حاال سهم انسان راوايم
گويند كـه انسـان هـيچ كـاري در ايـن زمينـه        توانند انتخاب خدا را ببينند، و بطور تلويحي مي بعضي مردم فقط مي

حقيقـت  . گيرند تخاب حاكمانه خدا را ناديده ميكنند و ان ديگران زياد بر سهم انسان تأكيد مي. تواند انجام دهد نمي
مقـدس هسـتند و بايـد هـر      هاي كتاب برگزيدگي و مسئوليت بشري هر دو جز آموزه. در هر دوي اينها نهفته است

  .تواند درست باشد توانيم درك كنيم كه چگونه مي دوي آنها را باور كرد و تعليم داد حتي اگر نمي
او مـا را در آن  . خدا از ازل ما را براي نجـات برگزيـد  . وت كرد بوسيله بشارت ماو براي آن شما را دع.  14 :2

بشارت ما به ايـن معنـي   . آورد كند كه يك شخص به حقيقت ايمان مي دعوت به زماني اشاره مي. زمان دعوت كرد
ن مختلفـي  فقط يك انجيل وجود دارد ولي واعظين مختلف شـنوندگا . نيست كه اناجيل هصيل ديگري وجود دارند

  .كند شد اشاره مي پولس به بشارت خدا كه بوسيله او موعظه مي. هستند
در اينجا پولس رسول سـراغ آينـده رفتـه و نتيجـه نهـايي نجـات را       . براي تحصيل جالل خداوند عيسي مسيح

  .بيندـ با مسيح بودن و به شباهت او در آمدن براي ابديت مي
  :دهد به زيبايي در شعري جاي ميتعليم اين آيه را  )J.N. Darby(داربي 

  شوم؟ آيا اينگونه است، به زودي شبيه تو مي
  آيا اين فيضي است كه برايم در نظر داشت؟

  !آورند فكرها بر من هجوم مي! پدر پر جالل
  !شوم در جالل، همانند يگانه مبارك او مي

اي است از مجـال قـوم خـدا بـراي      مند كوچك داريم كه خالصه ما يك الهيات نظام 14و  13بنابراين در آيات 
دهد كه نجات اساساً يـك   او به ما نجات مي. ايمان آوردن به خدا و رسيدن به مقاصدي كه او برايشان در نظر دارد

گـذارد و در   گردد و از طريق يك پيغام آسـماني تـأثير مـي    انتخاب آسماني است و بوسيله قدرت آسماني ميسر مي
  .جالل آسماني كامل خواهد شد

  
  )17ـ15 :2(دعاي پولس براي راحتي و پايداري مقدسين : ب
اند كـه در آن روايـات و كـالم و تعليمـي كـه از       شان ترغيب شده العاده مقدسين با توجه به دعوت فوق.  15 :2

كـه  نكته مهمي كه در اينجا بايد بدان توجه نمود اين است كه تنها رواياتي . اند استوار بمانند رساله رسوالن آموخته
عيسي كاتبان و فريسيان را براي لغو كردن احكـام خـدا   . باشند اقتدا مياز رسوالن بطور الهامي بيان شده است قابل 

) 8 :2كـول (پولس به كولسـيان بـر ضـد روايـات انسـاني هشـدار داد       ). 6 :15متي(بوسيله روايات خود محكوم كرد 
  .اند هاي مقدس ثبت گرديده ي ما در نوشتهرواياتي كه ما بايد حفظ كنيم حقايق بزرگي هستند كه برا
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ـ  ذهبي مـورد اسـتفاده قـرار    اين آيه گاهي اوقات براي صحيح جلوه دادن روايات و سنت كليسايي يا رهبران م
اگر روايات انسانهاي معمولي . ارزش و خطرناك است ولي هر روايتي كه بر خالف كالم خدا باشد بي. گرفته است
تواند تشخيص دهد كه كدام روايت درست و كدان روايـت   مقدس مورد پذيرش واقع شود، چه كسي مي مثل كتاب

  غلط است؟ 
او معموالً تعاليم خـود  . كند به مقدسين بيان كرده است حاال همان را دعا ميپولس رسول كه پيغامش را .  16 :2

اين دعـا خطـاب بـه خـود خداونـد مـا       ). 16 :3دوم تسالونيكيان ؛ 24 ،23 :5اول تسالونيكيان (دهد  را با دعا ادامه مي
ي داريـم و  ما با هر دو شخصيت آسماني كـه پـولس عنـوان كـرده اسـت آشـناي      . عيسي مسيح و خداي پدر ماست

او البته در اين آيه به اتحاد و تساوي كامل ايشـان  . آيد دانيم كه اين دو يكي هستند ولي معموالً نام پسر اول نمي مي
محبـت نمـود،   (به همراه چهار فصل مشابه مفرد آمده اسـت  ) مسيح و خدا(در يوناني، مبتداي جمع . كند اشاره مي

توانـد   جز نشانه يكي بودن طبيعت پسر و پدر در ذات خدا چه چيـزي مـي  اين ). بخشيد، تسلي داد، استوار گرداند
  باشد؟

او ما را . تشويقي براي اعتماد به وي براي آينده و شجاعت و قوت معرفي شده است به عنوانتدارك ازلي خدا 
محبت خدا ترين عمل  بدون شك اين به عظيم. به ما بخشيدنحبت نمود و نسلي ابدي و اميد نيكو را به فيض خود 

ايـم   دانيم كه او در جلجتا مسئله گناه را حل كرد و تا ابد تسلي يافته چون ما مي. اشاره داردـ عطيه پسر خدا براي ما
  .اند باشيم ـ و همه اينها از طريق فيض او به ما بخشيده شده و اميد جالل آينده را دارا مي

لي عطا كند و ايشان را در هـر فعـل و قـول نيكـو     دعاي پولس اين است كه خدا دلهاي مقدسين را تس.  17 :2
كلمـه  . نه فقط در سختيها ايشان را تسلي دهد بلكه به ايشان قوت بدهد تا در جنگ به پـيش رونـد  . استوار گرداند

نسبت به عبارت هر فعـل و  . نشيني در لغت نامه پولس رسول وجود نداشت و نبايد در لغت نامه ما هم باشد عقب
. باشد؛ اين حقيقت بايد در زنـدگي مـا عملـي شـود     حقيقتي كه بر زبان ماست كافي نمي. جه نباشيدتو قول نيكو بي

ها و وظـايف و ترتيبـي در موعظـه و     بنابراين در زندگي ما بايد ترتيبي در تعاليم و اعمال باشند و ترتيبي در آموزه
  .عمل

  

  )15-1 :3(نصايح عملي  .5

  )5-1 :3(براي دعاي دو جانبه  )الف

اين باب با تقاضـاي او بـراي دعـا در ايـن سـه      . كرد كه به دعاي مقدسين احتياج دارد پولس احساس مي.  1 :3
  :حوزه شروع شد

  ـ براي انتشار پيغام1
  ـ پيروزي پيغام 2
  .ـ محافظت از پيغامبران3
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بـا وجـود    او آرزو داشت كه كالم خداوند جاري شود تصوير زيبايي از رفتن انجيل از مكاني بـه مكـان ديگـر   
  ).15 :147مورمز(موانع 

العاده و روحاني و اخالقي خود را كه در هر مكـاني بـر جـاي     او همچنين آرزو داشت كه كالم همان تأثير فوق
  .گذاشته است در تسالونيكي نيز بگذارد

كه او  آيد به نظر مي. تقاضاي سوم اين است كه پولس رسول و همكارنش از مردم ناشايسته شرير برهند.   2 :3
انتخـاب كلمـه ناشايسـته    ). 8ــ 1 :18اعمال(كند كه احتماالً يهودياني در قرنتس بودند  به مخالفان شخصي اشاره مي

ايـن  . تر از ضديت مردم با انجيل و پيام آن وجـود نـدارد   تر و غير عقالني كامالً مناسب است؛ هيچ چيزي ناشايست
ايشان شايد راجع به سياست، علـم يـا يـك موضـوع و گـروه       .گرداند چيزي است كه توضيح دادن را بيدفايده مي

آيد ايشان همه حس شايستگي خـود را   سخن از انجيل به ميان مي وقتي كهخاصي بطور شايسته سخن گويند ولي 
  .دهند از دست مي

ـ    . »ولي خداوند امـين اسـت  «. »همه را ايمان نيست«: را فراموش نكنيد 3و2زيبايي آية .  3:3 يم ايـن بـه مـا تعل
او تا به پايان امـين  . ايمان برداشته و به خداي شكست ناپذير خود نگاه كنيم دهد كه نگاه خود را از انسانهاي بي مي

او اين است تا همة گناهان ما را ). 13 :10اول قرنتيان(او اين است تا ما را از وسوسه برهاند ). 9 :1اول قرنتيان(است 
و در اينجا او اين است كه ما را استوار و از شرير يعني همـان  ). 9 :1اول يوحنا( بيامرزد و ما را از ناراستي پاك كند

  .شيطان محفوظ بسازد
گفته  )Denny(چنانچه دني . بر شما در خداوند اعتماد داريم... خداوند امين است ... همه را ايمان نيست .  4 :3
حـاال پـولس بـه    . »ان و سبك مغزان نيز اعتمـاد كنيـد  توانيد به ضعيفان، معلوالن و ناتوان در خداوند شما مي«: است

در اينجا مجـدداً مـا آميختـه    . كند مقدسين مسئوليت ايشان را براي انجام آنچه به ايشان امر فرموده بود يادآوري مي
ايـن  . خدا شما را حفظ خواهد كرد؛ حاال شما فرامين را حفظ كنيد: العاده آسمان و بشر را داريم شدن جالب و فوق

از طريـق ايمـان   ) سهم او(كه به قوت خدا محروس هستيد «: شود ديده مي 5 :1پطرس مان تعليمي است كه در اوله
) سهم ما(نجات خود را به ترس و لرز بعمل آوريد «: بينيم نيز اين را مي 13 ،12 :2يان فيلپما همچنين در . »)سهم ما(

  .»)سهم او(كند  و هم فعل را بعمل ايجاد ميزيرا خداست كه در شما بر حسب رضامندي خود، هم اراده 
در زمان جفاها آسان است كه تفكرات تلخ كه در قبال ديگران داريم را پرورش دهـيم چـون در آن دوره   .  5 :3

براي همين خاطر بود كه پولس رسول دعا كرد كه تسالونيكيان مثل خدا محبت كنند و مثـل  . رنج و درد زياد است
و خداوند دلهاي شما را به محبت خود و بـه صـبر مسـيح    «: گويد مه جديد كينگ جيمز ميترج.مسيح صبور باشند

حاالدر ترجمه جديد به نظر به معنـاي  . به معناي صبر براي بازگشت مسيح بود 1611در ترجمه سال. »هدايت كناد
زمين بود نشان داد و  انساني بر روي به عنوانباشد مثل صبري كه مسيح وقتي  نشان دادن همان صبر در سختيها مي

  . دهد االن هم در آسمان نشان مي
القدس اشاره داشته باشد، و همچنين جالب است بدانيد كه به هر شخصيت  تواند به روح خداوند در اين آيه مي

  . بود 14 -13 :2تثليث در اينجا اشاره شده است چنانچه در 
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  )15-6 :3(براي طرز رفتار با سركشان  )ب

آيد كه بعضي از مقدسين در تسالونيكيه از كار كردن دست كشيده بودند چون مشـتاقانه   ر واضح ميبه نظ.  6 :3
كنـد، بلكـه فـرامين     يك الگوي روحاني تشويق نمـي  به عنوانپولس چنين عملي را . منتظر بازگشت خداوند بودند

وري مبني بر اجتناب كردن از هـر  فرامين او در شكل دست. كند رفتار با چنين برادراني اعالن ميمشخصي براي طرز 
ورزند  كند، كه اين يعني آناني كه با ديگران همگام نبودند و از كار كردن امتناع مي نظم رفتار مي برادري است كه بي
بايست بوسيله عدم معاشرت با چنين اشخاصي  ايمانداران مي). را نگاه كنيد 11و10آيات (زدند  و ديگران را تيغ مي

  .اين خطا آنقدر عظيم و جدي نبود كه نياز به اخراج از كليسا باشد. دادند را با عمل آنها نشان مي عدم موافقتشان
  .كوشي و ايستادن روي پاي خود كار سخت، سخت: قانوني كه تسالونيكيان از پولس رسول يافته بودند اين بود

بجاي اين كار او . باره خواهد آمددانست خداوند عيسي دو او شغل خود را ترك نكرد بدين خاطر كه مي.  7 :3
دانست خداوند  كرد كه گويي مي هر لحظه انتظار داشت كه عيسي بيايد ولي به همين منوال طوري خدمت و كار مي

  .تا پايان عمر وي بازگشت نخواهد نمود
گر يـا  توانست او را محكوم كنيد كه خود را در خانه كسي دعوت نموده و از غذاي كس دي هيچكس نمي.  8 :3

نمـود بـراي گـذران زنـدگي خـود نيـز كـار         او در حيني كه انجيل را موعظه مي. درآمد شخصي ديگر خورده باشد
  .اين يعني روزهاي بسيار و شبهاي خسته كننده ولي پولس تصميم گرفته بود تا بر احدي از ايشان بار ننهد. كرد مي

كساني كه از طريق خـدمت او تغييـر گـرايش داده    واعظ انجيل حق داشت بوسيله  به عنوانلس رسول وپ.  9 :3
ولي او ترجيح داده بود كه حق خـود ار كنـار   ). 18 :5اول تيموتائوس؛ 14ـ6 :9اول قرنتيان(بودند حمايت مالي شود 

  . اي از يك خادم مستقل و با پشتكار باشد گذاشته و بتواند نمونه
اگر يك مسيحي كه از لحاظ . سانهاي طفره رو معاشرت نكنندبه تسالونيكيان دستور داده شده بود تا با ان.  10 :3

آيـا ايـن امـر بـا حقيقـت      . باشد از كار اجتناب كند، غذا هم نبايد بخورد جسمي سالم است و قادر به مار كردن مي
تشـويق تنبلـي هرگـز مهربـاني      ! مسيحيت كه ايمانداران در هر حال بايد مهربان باشـند در تضـاد نيسـت؟ هرگـز    

حقيقي ترين محبت در قبال كساني كه در اشتباه هستند برادري كردن در اشتباهاتشان «: گويد اسپرجان مي. دباش نمي
  .»نيست بلكه وفادار بودن به عيسي در همه چيز

نظـم را   كند تا تناقض روحانيت كاذب برادران بـي  حاال پولس كه از يك بازي با كلمات زيبا استفاده مي.  11 :3
  :اند او بدين اشكال زير تعبير شده كلمات. بيان كند

  .كنند بلكه فضول هستند ـ بعضي در ميان شما كه كاري نمي1
  .ـ بعضي در ميان شما كه مشغوليتي ندارند بلكه فضول هستند2
  .ـ بعضي در ميان شما كه مشغوليتي در كاري ندارند بلكه در فضولي بسيار پر مشغله هستند3
  .كار خودشان ـ به كار همه كس كار دارند جز4
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به همه اين اشخاص در خداوند ما عيسي مسيح حكم شده است تا به آرامي كار كـرده، نـان خـود را از    .  12 :3
  .دهد اين شهادت نيكويي است و خدا را جالل مي. معشيت خود بخورند

ين آخر مسابقه است كه ا. اند كنند تشويق به ادامه دادن كارشان شده آناني كه وفادارانه و صادقانه كار مي.  13 :3
  .بايست از نيكو كاري خسته خاطر شوند آيد و نه شروع آن؛ پس ايشان نمي به حساب مي

ولي راجع به شخصي كه از اطاعت فرامين پولس رسول در اسن رساله سـرباز زنـد چطـور؟ مسـيحيان     .  14 :3
اين است مه او از رفتار خود شرمنده شده  هدف اين تنبيه. ديگر بايد او را به وسيله عدم معاشرت با وي تنبيه كنند

  .و مجبور شود به رفتارش فكر كند
در . در اينجا خاطي هنوز هم يك برادر اسـت . بهر حال، اين تنبيه نبايد مثل اخراج از كليسا شديد باشد.  15 :3

  ).17 :18متي(شود  يك خارجي و يا يك باج گير شناخته مي به عنواناخراج از كليسا، شخص 
اين تنبيه نبايـد  . يه يك ايماندار هميشه بايد در جهت احياي او و بازگشت وي نزد خداوند و قوم خدا باشدتنب

در روح تلخي يا خصومت انجام گيرد بلكه با روح تواضع و ثبات با شخصي خاطي نبايد مثل يـك دشـمن رفتـار    
  .شود بلكه مثل يك برادر

تسالونيكيه تا اين حد شوق بازگشت خداوند را داشته باشند كه  آيد كه مسيحيان امروزه براي ما عجيب بنظر مي
در واقع مـا الگـويي بـر    ! باشد امروزه چنين خطري به نظر زياد براي كليسا نهديدي نمي. مشاغل خود را ترك كنند

ايم كـه تـازگي و هيجـان اميـد بازگشـت       ما چنان با پول درآوردن و كار خود مشغول شده. عكس را شاهد هستيم
  .ايم الوقوع او را از دست داده يبقر

  
  )18ـ16 :3(ـ دعاي خير و تحيات 6
پولس در اين آيـه دعـا   . اي طوفاني شناخته شده است اين آيه تحت عنوان پاياني صلح آميز براي رساله.  16 :3

  .كند كه مقدسين رنجديده در تسالونيكيه در هر صورتي سالمتي خداوند را دارا باشند مي
اين آرامي بر پايه شخصيت و كار . تواند وابسته باشد اين دنيا به هيچ چيزي جز آرامي خود نمييك مسيحي در 
ولي بايد در همه شرايط زندگي اين سـالمتي را در  . تواند آن را بدهد يا باز پس گيرد دنيا نمي. خداوند عيسي است

شـود و در هـر    ايمان به خـدا ناشـي مـي    سالمتي پايان جفا نيست، بلكه آرامش قلبي است كه از. خود داشته باشيم
  .شرايطي وجود دارد

گيرد و آخرين تحيت را به قلـم خـوش    در اين قسمت پولس رسول ظاهراً قلم را دست نويسنده مي.  18 ،17 :3
بعضي اين گفته را چنـين  . كند شود بيان مي او تحيت خود را كه در هر رساله با عالمت خاصي نوشته مي. نگارد مي

ديگـران  . شود كه آن نامه اصل اسـت  اي باشد لزوماً ثابت مي اند كه هرگاه دست خط پولس در پايان نامه هدرك كرد
فيض خداوند ما عيسي مسـيح بـا جميـع شـما بـاد      . معتقدند كه اين نشانه همان دعاي خير مخصوص پولس است

اول ؛ 18 :4لسـيان ؛ كو23 :4پيان؛ فيل24 :6يانس؛ افس18 :6طيان؛ غال14: 13دوم قرنتيان؛ 23 16اول قرنتيان؛ 24 :16يانروم(
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و اگـر پـولس عيرانيـان را     25مـون ؛ فلي22 :4س؛ تـيط 22 :4دوم تيموتائوس؛ 21 :6اول تيموتائوس؛ 28 :5تسالونيكيان 
  .رسند از اين اشارات، ما شاهد هستيم كه همه آنها با عبارات فيض به اتمام مي). 25 :13نياننوشته باشد، عبرا

  

  ربوده شدن كليسا بابنكاتي در 

حقيقــت بازگشــت خداونــد در هــر كــدام از بابهــاي رســاله اول تســالونيكيان و در دو بــاب اول رســاله دوم  
اين يك محتواي مشترك است كه از طريق يك الگوي خاص دو رساله را بـه هـم مربـوط    . تسالونيكيان آمده است

  .ساخته است
وت براي نيروي عقالني يا برطـرف سـاختن حـس كنجكـاوي مـا      ولي ما هميشه بايد به ياد داشته باشيم كه نب

بـراي ايمانـداران، اميـد بازگشـت     . هايمـان اسـت   هدف نبوت تأثير گذاري مثبـت در زنـدگي  . طراحي نشده است
  .الوقوع مسيح داراي ملزوماتي عملي و عالئم زيادي است قريب

  ) 3:3اول يوحنا؛ 23 :5يكيان اول تسالون(هاي ما تأثير مثبتي داشته باشد  بايد بر زندگي. 1
 )23ـ21دا؛ يهو6 :33قيال؛ حز14 :19ايشپيد(بايد بار دعا و كار براي نجات گم شدگان را در ما قرار دهد . 2

 ).18ـ13 :4اول تسالونيكيان ؛ 17 :4دوم قرنتيان؛ 18 :8روم(بايد ما را به استواري در جفاها و سختيها تشويق كند . 3

ارزش ثروتهايمـان كـم   . شـويم  كردن ثروت براي خود باز دارد؛ چنانچه به آمدن او نزديك مي بايد ما را از جمع. 4
 .)16ـ14، 10ـ8 :25الويان ك.ر(شود  مي

ايم عذر خواهي كرده و اگـر الزم باشـد خطايمـانرا     بايد ما را مجبور كند از هر كس كه نسبت به او خطا ورزيده. 5
 )16 :5ب؛ يعقو24 :5متي(جبران كنيم 

تـوان كـاري    بايد ما را براي خدمت سخت كوشانه تجهيز نمايد تا بدانيم كه شب نزديك است و در شـب نمـي  . 6
 )الف10 ،9 :1اول تسالونيكيان ؛ 4 :9حنايو(انجام داد 

اول (و ما قـادر سـازد تـا بـه هنگـام آمـدن او شـرمنده نباشـيم         ) 36 :12قالو(بايد ما را از رفتار متوقعانه باز دارد . 7
 )28 :2نايوح

 ). 26 :9قا؛ لو38 :8قسمر(بايد ما را براي اقرار به مسيح شجاع بسازد . 8

دوم ؛ 7 :1دوم تسـالونيكيان  ؛ 18 :4اول تسالونيكيان ؛ 28 ،3ـ1 :14حنايو(بايد ثابت شود كه اميد آرامي بخش است . 9
 )12 :2تيموتائوس

 )5 :4پيانفيل(بايد براي اعتدال، اصالت و نظم مشوق باشد . 10

 )13 ،13 :3اول تسالونيكيان (اي براي محبت و اتحاد باشد  بايد انگيزه. 11

 )4ـ1 :3سيانكول(بايد رفتار دنياي ديگر را تشويق كند . 12

اول ؛ 12-10 :14يــانروم(اي را ايفــا كنــد  بايــد بــراي آمــدن و پــاداش گــرفتن از خداونــد نقــش يــاد آورنــده. 13
 )15ـ11 :3قرنتيان
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عـاملي قدرتمنــد در جهـت جـذب شخصــي بـه موعظــه انجيـل مـورد اســتفاده قـرار گيــرد         نبـه عنــوا بايـد  . 14
 )3:3شفه؛ مكا21ـ19 :3لاعما(

براي كساني كه ايماندار نيستند، حقيقت بازگشت مسيح بايد ايشان را به توبه از گناهانشان ملزم كرده و وا دارد 
فقط كساني كه در مسيح هسـتند بـا او در   . سليم كنندخداوند و نجات دهنده ت به عنوانكه طرز زندگيشان را به او 

ولي اگر امـروز زمـان آن باشـد چطـور؟     . بقيه ايشان براي داوري كنار خواهند رفت. زمان ربوده شدن خواهند بود
  :كنيم بخاطر اهميت آمدن مسيح در رساله تسالونيكيان و زندگي مسيحي ما اين مالحظات مختصر را اضافه مي

  :وده شدن قبل از مصيبت عظيممباحثي براي رب
دهند  هاي مقدس بسياري وجود دارند كه نشان مي نوشته. اولين بحث بر پايه مشرف به وقوع بودن آن استـ 1

منتظر بـوده و بنگـريم، چـون زمـان آمـدن او را      مـا بايـد  . بايست هر لحظه منتظر آمدن خداوند باشند مسيحيان مي
در . توانستيم منتظـر او باشـيم   شد، پس ما هر لحظه نمي دوره مصيبت عظيم ميبايست وارد  اگر كليسا مي. دانيم نمي

تواند حداقل قبل از هفت سال بيايد از آنجاييكه ما حاال در دوران مصيبت عظيم نيستيم و زمانيكـه   حقيقت، او نمي
اي است كه  نها نظريهنظريه ربوده شدن قبل از مصيبت عظيم ت. انجامد اين دوران بيايد حداقل هفت سال به طول مي

  .توانيد بپذيريد و معتقد باشيد كه بر طبق آن مسيح هر لحظه ممكن است بيايد شما مي
دانيم زمان  دهند شما بايد پيوسته منتظر آمدن خداوند باشيد اگر چه نمي در اينجا آياتي وجود دارند كه نشان مي

 . اين واقعه كي خواهد بود

كشيم در انتظار پسر خواندگي يعني خالصي  ايم، در خود آه مي نوبر روح را يافته و نه اين فقط، بلكه ما نيز كه«
  ).23 :8روم(» جسم خود

اول (» نماييد تا هنگاميكه باز آيد زيرا هرگاه اين نان را بخوريد و اين پياله را بنوشيد، موت خداوند را ظاهر مي«
ور تلويحي نشان دهد كه خداوند هر لحظه امكان داشت در ـ اين براي قرنتيان نوشته شده است تا بط)26 :11قرنتيان

  .حين زندگيشان بازگشت كند
دوم (» كشيم، چونكه مشتاق هستيم كـه خانـة خـود را كـه از آسـمان اسـت بپوشـيم        زيرا كه در اين هم آه مي«

  .ايمانداران در زمان ربوده شدن بوسيله بدنهاي جالل يافته پوشيده خواهند شد ـ ) 2 :5قرنتيان
ـ اميد عدالت، آمـدن خداونـد و جـالل    ) 5:5غال(» مترقب اميد عدالت هستيمزيرا كه ما بواسطه روح از ايمان «

  .باشد كه در آن زمان بوقوع خواهند پيوست يافتن بدنهايمان مي
كشيم، كه شكل  اما وطن ما در آسمان است كه از آنجا نيز نجات دهنده يعني عيسي مسيح خداوند را انتظار مي«

جسد ذليل ما را تبديل خواهد نمود تا به صورت جسد مجيد او مصور شود، بر حسب عمل قوت خـود كـه همـه    
  ).20،21 :3فيل(»چيز را مطيع خود بگرداند

  ).5 :4فيل(» خداوند نزديك است. اعتدال شما بر جميع مردم معروف شود«
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ديم و به چه نوع شما از بتها به سوي خـدا  دهند كه چه قسم وارد به شما ش زيرا خود ايشان درباره ما خبر مي«
بازگشت كرديد تا خداي حي حقيقي را بندگي نماييد، و تا پسر او را از آسمان انتظار بكشـيد كـه او را از مردگـان    

  ).10 ،9 :1اول تسالونيكيان (» رهاند برخيزانيد، يعني عيسي كه ما را از غضب آينده مي
» كشـيم  عظيم و نجـات دهنـده خـود مـا عيسـي مسـيح را انتظـار مـي         و آن اميد مبارك و تجلي جالل خداي«

  ).13 :2تيط(
همچنين مسيح نيز چون يكبار قرباني شد تا گناهان بسياري را رفع نمايد، بار ديگر بدون گناه، بـراي كسـاني   « 

  ).28 :9عبر(» باشند، ظاهر خواهد شد بجهت نجات كه منتظر او مي
  ).37 :10عبر(» آينده خواهد آمد و تأخير نخواهد نمود زيرا كه بعد از اندك زماني، آن«
كشد براي محصول گرانبهاي زمين و  اينك دهقان انتظار مي. پس اي برادران، تا هنگام آمدن خداوند صبر كنيد«

 شما نيز صبر نماييد و دلهاي خود را قوي سازيد زيرا كه آمـدن . كند تا باران اولين و آخرين را بيابد برايش صبر مي
اينـك داور بـر در ايسـتاده    . كنيد، مبادا بر شما حكم شود اي برادران، از يكديگر شكايت مي. خداوند نزديك است

  ).9ـ7 :5يعقو(» است
  ).7 :4اول پطرس(» پس خرد انديش و براي دعا هشيار باشيد. لكن انتهاي همه چيز نزديك است«
  ).3:3اول يوحنا(» د چنانكه او پاك استساز هر كس كه اين اميد را بر وي دارد، خود را پاك مي«
خويشتن را در محبت خدا محفوظ داريد و منتظر رحمت خداوند ما عيسي مسيح براي حيات جاوداني بـوده  «
  .ـ در اينجا رحمت خداوند ما عيسي مسيح بازگشت اوست براي بردن قومش به آسمان) 21يهو(» باشيد
  ).11 :3مكا(» تاج تو را كسي بگيرد آيم، پس آنچه داري حفظ كن مبادا بزودي مي«
  ).7 :22مكا(» خوشابحال كسي كه كالم نبوت اين كتاب را نگاه دارد. آيم و اينك به زودي مي«
  ).12 :22مكا( »با من است تا هر كس را بر حسب اعمالش جزا دهمآيم و اجرت من  و اينك به زودي مي«
  ).20 :22مكا(» !آمين، بيا اي خداوند عيسي! آيم ودي ميبلي به ز: گويد او كه بر اين امور شاهد است، مي«

متون ديگري وجود دارند كه اگر چه مستقيماً به ربوده شدن اشاره ندارند ولي اثري اساسي بر ما در مورد آمدن 
كليساي مقدسين در طول تاريخ اين نظريه را قبول داشـته اسـت كـه آمـدن     . گذارند الوقع است مي مسيح كه قريب

  .اي ممكن است بوقوع بپيوندد اشناخته است و بنابراين در هر لحظهمسيح ن
ليكن اين را بدانيـد كـه اگـر صـاحب     . آيد  ساعت خداوند شما مي دانيد در كدام پس بيدار باشيد زيرا كه نمي«

ما نيز لهذا ش. اش نقب زند گذاشت كه به خانه ماند و نمي آيد، بيدار مي دانست در چه پاس از شب دزد مي خانه مي
  ).44ـ42 :24متي( »آيد حاضر باشيد، زيرا در ساعتي كه گمان نبرديد، پسر انسان مي

پس بر حذر و . ولي از آن روز و ساعت غير از پدر هيچكس اطالع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم«
شده، خانه خـود را واگـذارد و   مثل كسي كه عازم سفر . شود دانيد كه آن وقت كي مي بيدار شده، دعا كنيد زيرا نمي

پس بيدار . خادمان خود را قدرت داده، هر يكي را به شغلي خاص مقرر نمايد و درمان را امر فرمايد كه بيدار بماند
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مبـادا  . آيد، در شام يا نصف شب يا بانـگ خـروس يـا صـبح     دانيد كه در چه وقت صاحب خانه مي باشيد زيرا نمي
  ).37ـ32 :13مرقس(» گويم، بيدار باشيد گويم، به همه مي اما آنچه به شما مي. ناگهان آمده شما را خفته يابد

كشند كه چه وقت از عروسي مراجعت كند تا هـر وقـت    و شما مانند كساني باشيد كه انتظار آقاي خود را مي«
  ).36 :12لو(» درنگ براي او باز كنند آيد و در را بكوبد، بي

  ).7 :1اول قرنتيان(» باشيد يد و منتظر مكاشفه خداوند ما عيسي مسيح ميبحدي كه در هيچ بخششي ناقص نيست«
دهـم و بـه ظهـور و     تو را در حضور خدا و مسيح عيسي كه بر زندگان و مردگان داوري خواهد كرد قسم مي«

  ).1 :4دوم تيموتائوس(» ملكوت او
اند  لحان هم دجاالن بسياري ظاهر شدهآيد، ا ايد كه درجال مي ها، اين ساعت آخر است و چنانچه شنيده اي بچه«

  ).8 :2اول يوحنا(» دانيم كه ساعت آخر است و از اين مي
» زيرا هرگاه بيدار نباسي، مانند درد بر تـو خـواهم آمـد و از سـاعت آمـدن مـن بـر تـو مطلـع نخـواهي شـد           «

  ).ب3:3مكا(
رد، مبـادا عريـان راه رود و   خوشابحال كسي كه بيـدار شـده، رخـت خـود را نگـاه دا     ! آيم اينك چون دزد مي«

  ).15 :16مكا(» رسوايي او را ببينند
: گويد ، پولس مي9 :5در روميان . ـ دومين بحث بر پايه اين وعده است كه كليسا از غضب آينده خواهد رست2

از رهاننـده مـا    به عنوانعيسي مسيح خداوند را  10 :1اول تسالونيكيان . »او از غضب نجات خواهيم يافت بوسيله«
آموزيم كه خدا ما را براي غضب برنگزيده است بلكه  ما مي 9 :5كند و در اول تسالونيكيان  غضب آينده توصيف مي

تواند به غضب دوره مصيبت عظيم اشاره داشـته   كلمه غضب مي. براي تحصيل نجات بوسيله خداوند عيسي مسيح
در رساالت تسالونيكيان، متن به غضب دوره مصيبت . ندايمانان اشاره ك تواند به داوري نهايي خدا بر بي باشد يا مي

  ).نگاه كنيد 12ـ10 :2؛ 10ـ6 :1دوم تسالونيكيان ؛ 3 ،2 :5اول تسالونيكيان به (عظيم توجه دارد 
ساعت امتحان كه بر ) به معناي خارج ازek:يوناني(دهد كه قوم خود را از  ، مسيح وعده مي10 :3ـ در مكاشفه 3

  .آمد حفظ خواهد نمودتمامي دنيا خواهد 
، كليسا 3و2در بابهاي  .باشد مقدس در خود، تعاليم ربوده شدن قبل از مصيبت عظيم را دارا مي ـ ساختار كتاب4

 5و4در بابهـاي  . به نظر ديگـر هرگـز بـر روي زمـين نخواهـد بـود       3شود ولي پس از باب  بر روي زمين ديده مي
ما شاهد  19ـ6سپس در بابهاي . باشند ريافت تاجهاي جالل خود ميشوند كه در حال د مقدسين در آسمان ديده مي

  .مقدسين كليسا در اين زمان در آسمان هستند. دوره مصيبت عظيم بر روي زمين هستيم
ولي مرد شرير تـا  ). 3 :2دوم تسالونيكيان (ـ دوره مصيبت عظيم تا زمانيكه مرد شرير ظاهر نشود نخواهد آمد 5

القدس مطمئناً همان عامـل مـانع    روح). 8 ،7 :2دوم تسالونيكيان (اشته نشود ظاهر نخواهد شد زمانيكه عامل مانع برد
در زمان ربوده شـدن،  . باشد است؛ او مانع توسعه كار شيطان بر روي زمين در حين حضور كليسا بر روي زمين مي

  .شود القدس از سكونت در كليسا برداشته مي روح
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ولي مفهوم خاصـي در فـرود آمـدن او از زمـان     . در جهان هست و خواهد بودالقدس هميشه  به يك معنا، روح
در اين مفهوم است كه او در زمان ربوده شدن . باشد پنطيكاست به بعد و حضور دائمي او در كليسا و ايمانداران مي

او هنـوز  . اين امر بدين معنا نيست كه روح خداديگر دوره مصيبت عظيم خدمت نخواهد نمود. برداشته خواهد شد
شـود و   ولي او بطور دائم در ايشـان سـاكن نمـي   . دهد هاي بدشان بازگشت مي هم گناهكاران را ملزم كرده و از راه

  .خدمت او در بعضي جهات شبيه خدمتش در دوره عهد عتيق است. پيونداند القدس ايشان را به كليسا نمي روح
روز خداونـد  . دور نماي تسلي سخن به ميان آمده اسـت  نبه عنوا، از ربوده شدن 18 :4ـ در اول تسالونيكيان 6

) 3آيه(باشد  اين زمان درد زه مي). 2 :5اول تسالونيكيان (همانند تسلي دهنده نخواهد آمد بلكه مانند دزدي در شب 
  .برعكس، ربوده شدن اميد تابان است و نه اميد ترس). 9آيه(و غضب 

زمانيكـه مسـيح بـراي    . ي مقدسينش و آمدن او با مقدسينش باشدـ بايد يك فاصله زماني بين آمدن مسيح برا7
اول (مقدسينش آمد، همه ايمانداران جهان به باال برده شده و بدنهاي جالل يافته خـود را دريافـت خواهنـد نمـود     

مسيح براي سلطنت بازگردد، ايمانداراني وجود خواهند داشت كـه هنـوز در بـدنهاي     وقتي كهواي ). 51 :15قرنتيان
هـاي در حـال رشـدي هسـتند      تـوان ايـن را ديـد كـه آنهـا بچـه       طبيعي خود هستند و بوسـيله ايـن حقيقـت مـي    

نظريـه پـس از مصـيبت    (اگر ربوده شدن و ظهور در يك زمان به وقـوع ميدپيوسـتند   ). 5 :8زكريا ؛ 25ـ20 :65اش(
  ، پس اين نجات يافتگان اخير از كجا پيدايشان شده؟)عظيم

. بايست فاصله زماني بين ربوده شدن و سـلطنت وجـود داشـته باشـد     براي اينكه چرا مياين دليل دومي است 
تخت داوري مسيح در زمان ربوده شدن در آسمان است و خداوند وفاداري مقدسينش را داوري كردهو به ايشان بر 

ايمانـدار در دوره   پاداشها در اين زمان اندازه وسـعت حكومـت هـر   ). 10 :5دوم قرنتيان(طيق آن پاداش خواهد داد 
  .داشت پيوستند، هيچ زماني براي برقرار شدن تخت داوري مسيح وجود نمي سلطنت همزمان بوقوع مي

اول تسـالونيكيان  (سازد همانند آمدن دزد در شب است  ـ تنها راهي كه روز خداوند يك شخص را گرفتار مي8
اول تسـالونيكيان  (نند دزد در شب غافلگير نخواهند شد گويد كه ايمانداران هما در حاليكه پولس مستقيماً مي). 2 :5
چرا نه؟ خدا ايمانداران را براي غضب بر نگزيده . پس هرگز روز خداوند چون دزد بر ايمانداران نخواهد آمد). 4 :5

  ). 9 :5اول تسالونيكيان (است 
تقيم به زمين چنانچه نظريه پـس  ، نه مس)3 :14يو(ـ در زمان ربوده شدن، ايمانداران به خانه پدر خواهند رفت 9

  .كند از مصيبت عظيم عنوان مي
بـه  ). 7 :30ار(اين زمان تنگي يعقـوب خوانـده شـده اسـت     . ـ مصيبت عظيم واضحاً يك دوره يهودي است10

ايـن الگوهـا   . شده است توجه كنيـد ) 15آيه(، مكان مقدس )20آْيه(، سبت )16يه آ(يهوديه : 24اشاراتي كه در متي 
  . به كليسا ندارند هيچ ربطي

ما آموزه خود را بـر پايـه   . هاي زيادي در عهد عتيق به ربوده شدن قبل از مصيبت عظيم اشاره دارند ـ نمونه11
  .ها با نظريه ربوده شدن قبل از مصيبت عظيم سازگار هستند سازيم بلكه اين نمونه ها نمي نمونه
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مين فرود آيد به آسمان باال برده شد در حاليكـه نـوح و   خنوخ، يك نمونه كليسا، قبل از اينكه داوري خدا بر ز
لوط از سدوم قبـل از  . هايي از ايمانداران يهودي باقي مانده، در حين طوفان بر زمين باقي ماندند اش، نمونه خانواده

ر گذاراندن اسحاق توسط ابراهيم، گذراندن پسر خـدا توسـط وي د  . اينكه داوري بر آن شهر فرود آيد رهايي يافت
اولين باري كه پس از آن واقعه از اسحاق نام برده شده است در زماني است كه او بـراي  . جلجتا را به تصوير كشيد

به همين منوال ظهور اول مسيح پس از صعودش نيز بـراي  . برد اش مي مالقات همسرش رفته و آن دختر را به خانه
  .ن داوري خدا توسط ايزابل شرور به آسمان باال برده شدايليا قبل از فرود آمد. بردن عروسش به آسمان خواهد بود

قبل از مـيالد تـا    445به اندازه فرمان اردشير در سال ) 27ـ24 :9(ـ اولين شصت و هفتمين هفته نبوت دانيال 12
پس چرا بايد كليسا در هفته هفتادم يافت شـود كـه دوره   . اين ربطي به كليسا ندارد. زمان مصلوب شدن مسيح بود

  .)باشد عمالً دوران كليسا بين هفته شصت و نهم و هفتادم مي(بت عظيم است؟ مصي
  

  :مباحثي بر ضد ربوده شدن قبل از مصيبت عظيم و در حمايت از نظريه ربوده شدن پس از مصيبت عظيم
اين نيست كه مقدسين از دوره مصيبت عظيم نجات خواهند يافـت بلكـه ايشـان از آن     10 :3ـ وعده مكاشفه 1
  ).مقايسه كنيد 15 :17با يوحنا(وظ خواهند ماند محف

حـرف اضـافه   . باشـد  اي كه از آن ترجمه شده است به طور تحت الفظي به معناي خارج از آن مي كلمه: چواب
)ek( پس تعليم اين نيست كه كليسا در دوره مصيبت عظيم حفظ خواهد شد . باشد در يوناني به معناي خارج از مي

  .خارج از جهان برده خواهد شد تا از باليا محفوظ بماندبلكه به طور كل به 
خـواهش  «: كنـد  اند يعنـي در جاييكـه عيسـي دعـا مـي      مورد استفاده قرار گرفته 15 :17همين كلمات در يوحنا 

: كنـد  اينگونه تفسير مـي  )Plummer(پالمر. »كنم كه ايشان را از جهان ببري، بلكه تا ايشان را از شرير نگاه داري نمي
رست چنانچه شاگردان مسيح با او راه رفته و محفوظ بودند همچنين در روز ظهور آن مرد شـرير نيـز حفاظـت    د«

اند و به ملكوت پسر حبيـب   اين دعا جواب داده شده است؛ ايمانداران از سلطنت شيطان رهايي يافته. »خواهند شد
  .اند خدا منتقل گشته

  .»كند ت صبر ميمصيب«: گويد مي 3 :5ـ نسخه يوناني روميان 2
بحث او واضـحاً  . كند در حين دوره مصيبت عظيم است گويد تنها زماني كه مصيبت صبر مي پولس نمي: جواب

همچنـين در يونـاني   . آورد شوند در اين زندگي برايشان صبر پديـد مـي   اين است مصيبتي كه ايمانداران متحمل مي
باً حرف تعريف هستند از اين رو ترجمه مصـيبت درسـت   چنانچه در فرانسوي و اسپانيولي است، اسامي مجرد غال

  .است
هيچ دليلي مبني بر اينكه چرا كليسـا  ). 33 :16يوحنا(ـ به مسيحيان هميشه وعده مصيبت عظيم داده شده است 3

  .شود در كالم نيامده استنبايد به آن وارد 
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ولي ) 22 :14اعمال(» .كوت خدا گرديمبايد داخل مل با مصيبتهاي بسيار مي«كند،  هيچكس اين را رد نمي: جواب
بيند و دوره مصيبت عظيم كه جهـان مسـيح را    تفاوت بزرگي ميان مصيبتي كه هر ايماندار در طول زندگي خود مي

  . كند وجود دارد رد مي
دهد كه مقدسين تا زمانيكه خداوند عيسـي مسـيح بـه زمـين در زمـان پايـان        نشان مي 7 :1ـ دوم تسالونيكيان 4

  .عظيم باز نگردد، آرامي نخواهند يافتمصيبت 
ولـي لغتـي   . اند تسالونيكياني كه اين نامه بديشان نوشته شده است در حال حاضر در آسمان آرامي يافته: جواب

كه به جفاكنندگان ايشان خواهد رسيد زمانيكه در جهان مجسم خواهد شد كه خداونـد عيسـي مسـيح بـا قـوت و      
  .جالل عظيم به زمين بازگردد

بايست خداوند عيسي  را تا زمان معاد همه چيز بپذيرد كه اين يعنـي زمـان    ، آسمانها مي21 :3ـ بر طبق اعمال 5
  .سلطنت هزار ساله

شـود، ايـن    تا آنجاييكه به قوم اسراييل مربوط مي). 4آيه(اين كلمات خطاب به قوم اسراييل بوده است : جواب
زيرا بـه شـما   «: كنند را تأييد مي 39 :23بر سر راه اورشليم در متي  اين آيه كلمات نجات دهنده. جمله حقيقت دارد

ايـن امـر در پايـان دوره    . »آيـد  خداوند مي به نامگويم ار اين پس مرا نخواهيد ديد تا بگوييد مبارك است او كه  مي
  .هد شدولي كليسا ربوده شده و براي هفت سال به آسمان باال برده خوا. مصيبت عظيم بوقوع خواهد پيوست

. گويد كه مسيح زماني به دسا راست خدا خواهد نشست كه دشمنانش پاي انداز او شـوند  مي 1 :110ـ مزمور 6
  .اين در زمان پايان دوره مصيبت عظيم خواهد بود

خـوانيم ـ    ، ما راجع به بعضي از دشمنان مسيح در پايان زمان سلطنت هزار ساله مـي 9 ،8 :20در مكاشفه : جواب
تواند توصيفي براي جايگاه قدرت و احترام و قوت  دست راست خدا مي. زار سال پس از مصيبت عظيماين يعني ه

  .باشد و نه يك موقعيت جغرافايي
بنابراين ربوده شدن همزمان با ظهور بوقوع خواهد . ، اميد مبارك همان ظهور پر جالل است13 :2ـ در تيطس 7

  .كشيم ت عظيم نيستيم بلكه آمدن مسيح بجهت سلطنت انتظار ميپس، ما منتظر ربوده شدن قبل از مصيب. پيوست
مربـوط  بـا هـم    "و"دو اسم بوسيله كلمـه   وقتي كه: بحث بر پايه گرامر زبان يوناني شكل گرفته است: جواب

آيـد و نـه اسـم     در واقع هر دو مورد مشابه هستند و حرف تعريف معلوم با اسم اول مـي ) kaiدر يوناني (شوند  مي
سم دوم به همان شخص يا چيز اشاره دارد كه اسم اول دارد و در واقع توصيف اضافي بـر آن اسـت و ايـن    دوم، ا

و آن  اميد مبارك و تجلي جالل خداي «: گويد مي 13 :2براي مثال، تيطس . گويند قانون را در اصطالح علم نحو مي
بـه   "و"بـه وسـيله    "نجات دهنده"و  "داخ"كلمات . »كشم عظيم و نجات دهنده خود ما عيسي مسيح را انتظار مي

آيـد و نـه    مـي  "خداي"دهند؛ حرف تعريف معلوم با  اند؛ هر دوي اينها يك مورد را به ما نشان مي هم مربوط شده
اشـاره دارد و توصـيفي    "خدا"به همان شخص  "نجات دهنده"بنابراين بر طبق قانون نحو، كلمه . "نجات دهنده"

  .كند كه نجات دهنده ما عيسي مسيح، خداست ته ثابت مياين الب. اضافي بر آن است
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بر طبق . »كشيم را انتظار مي... و آن اميد مبارك و تجلي جالل عظيم«: گويد حاال در همين آيه چنانچه يوناني مي
ن باشد و از آنجاييكه تجلي جالل عظيم اساساً بـا آمـد   قانون نحو در زبان يوناني، اميد مبارك همان تجلي عظيم مي

مسيح باي سلطنت يكي درك شده است، اميد ايمانداران ربوده شدن قبل از مصيبت عظيم نيست بلكه آمدن مسـيح  
  .در جالل به زمين

تـوان   يكي را مي. ئاتي داردناد همه قوانين، قانون نحو نيز استثاوالً، همانن. دو جواب براي اين بحث وجود دارد
يوناني چنين ولي اگر اين آيات نيز به آمدن مسيح بـراي سـلطنت اشـاره     يافت در جاييكه در نسخه 23 :14در لوقا 

ما به ربوده شدن نظر داريم و . شود داشته باشند، بايد واضح باشد كه اميد ايماندار شامل همه بركات نبوتي آينده مي
  .منتظر آمدن مسيح براي سلطنت هزار ساله و خانه ابدي هستيم

ساالخير يا از طريق تعـاليم   160اين فقط در . ن قبل از مصيبت عظيم نبوده استـ اميد سنتي كليسا ربوده شد9
  .داربي وارد صحنه روزگار شده است

دانستند كه او در چه زماني  مقدسين نمي. كليساي عهد جديد منتظر آمدن پسر خدا از آسمان بوده است: جواب
  .خواهد آمد بنابراين هميشه منتظر بودند

اينكه آيا شخصي چيزي را تعليم داده يا نـداده اسـت اسـتوار هسـتند اصـطالحاً، حملـخ يـا         مباحثي كه بر پايه
مسئله اين است كه كتاب مقـدس چـه   . شوند و به عقب مربوطه زياد ارتباطي ندارند عتراض به اشخاص ناميده مي

  دهد؟ نه اينكه فالني چه تعليمي داده است؟  تعليمي مي
مربوط بـه ربـوده شـدن هسـتند و      16 :4و صور خدا در اول تسالونيكيان  52 :15ـ آخرين صور اول قرنتيان 10

از آنجاييكه هفتمـين صـور، صـداي پايـان مصـيبت اسـت در       . هستند 15 :11مشابه همان هفتمين صور در مكاشفه 
دوره پـس از  بايست  شوند، بازگشت او مي زمانيكه پادشاهيهاي اين جهان به پادشاهي خداوند و مسيح او تبديل مي

  .مصيبت عظيم باشد
اين صور اعالم كننده ربوده شـدن  . آخرين صور همان صور خداست. اين صورها همگي مشابه نيستند: جواب

صـور هفـتم در   . اين آخرين صـور كليساسـت  . دهد است و قيام ايمانداران و صعودشان به نزد خانه پدر را خبر مي
ايمانان اسرائيلي و غيـر   اين آخرين صور براي بي. عظيم است آخرين سري از داوريها دوره مصيبت 15 :11مكاشفه 

، و )16 :4اول تسالونيكيان (همچنين صور خدا نيز ناميده شده است  52 :15آخرين صور اول قرنتيان . اسرائيلي است
  .صور هفتم در پايان دوره مصيبت عظيم نواخته خواهد شد. قبل از دوره مصيبت عظيم نواخته خواهد شد

در پايان دروه مصيبت عظيم بوقوع خواهد پيوست و نـه هفـت سـال زودتـر      5 ،4 :20ولين قيامت مكاشفه ـ ا11
  .گويند چنانچه پيروان نظريه ربوده شدن قبا از مصيبت عظيم مي

اين قيامن با قيامن مسيح شروع شده است . قيامت اول يك واقعه منفرد نيست بلكه يك واقعه تدريجي: جواب
مرحلـه سـوم قيامـت مقدسـين     . باشد مرحله بعدي قيامت ايمانداران در هنگام ربوده شدن مي). 15:23اول قرنتيان(

به بيـاني  ). 5 ،4 :20مكا(دوره مصيبت عظيم خواهد بود كه در زمان بازگشت مسيح به زمين به وقوع خواهد پيوست 
همه . كه چه زماني بر خاسته باشندديگر، قيامت اول شامل قيام  مسيح و همه ايمانداران حقيقي است و مهم نيست 



 

- ٢٩  - 

 

ايماندران در پايـان دروه سـلطنت هـزار سـاله بـر خواهنـد خواسـت تـا در مقابـل تخـت بـزرگ سـفيد بايسـتند              
  ). 15ـ11 :20مكا(

، گندم و كركاسها تا پايان اين دوره خواند روييد و اين همان پايان دوره مصيبت عظـيم  30ـ24 :13ـ در متن 12
  .است

در ملكوت و در زمان مصيبت . گويد و نه كليسا ولي اين مثل از ملكوت آسمان سخن ميست، درست ا: جواب
  .عظيم، مردم راست و ناراستس وجود خواهند داشت

اول (ـ ربوده شدن مرموز نخواهد بود بلكه با صداي فريادي با صـور خـدا از آسـمان همـراه خواهـد بـود       13
  ).16 :4تسالونيكيان 

وده شدن مرموز خواهد بود بر پايه اين حقيقت استوار است كه در يك چشم بر هم زدن تعليم اينكه رب: جواب
اين يك چشم بر هم زدن مدتي نيست كه جهان شانس اين را داشـته  ). 15:52اول قرنتيان(به وقوع خواهد پيوست 

  .باشد كه همه وقايع را كه قرار است اتفاق بيفتد شاهد باشد
اند كه مردم نظريه ربوده شدن پس از مصـيبت   اسوالد اسميت و ديگران نوشته ـ جورج مولر، ساموئل ترگر،14

  .اند عظيم را قبول داشته
  .انسانها بزرگي در دفاع از هر دو نظريه وجود دارند. كند اين بحث چيزي را ثابت نمي: جواب

  .شوند ـ اكثراً اشارات عهد جديد به آمدن مسيح به آمدن او براي سلطنت مربوط مي15
فقط بدين خاطر كه اكثر اشارات در عهد جديد به آسمان اسـت  . كند اين حقيقت ربوده شدن را رد نمي: وابج

  .به اين معنا نيست كه جهنمي وجود ندارد
ـ كليسا متحمل غضب خدا در دوره مصيبت عظيم نخواهد شد ولي غضب ضد مسيح كه همان شيطان است 16

  .را متحمل خواهد شد
  :اب مكاشفه، غضب دوره مصيبت عظيم خدا يكي انگاشته شده استشش بار در كت: جواب

اگر كسـي وحـش و صـورت او را پرسـتش كنـد و      : گويد و فرشته سوم از عقب اين دو آمده، به آواز بلند مي«
نشان او را بر پيشاني يا دست خود پذيرد، او نيز از خمرِ غضب خدا كه در پياله خشم وي بيقش آميخته شده است، 

  ).19 :14مكا ( »نوشيد و در نزد فرشتگان مقدس و در حضور بره به آتش و كبريت، معذب خواهد شدخواهد 
» و يكي از آن چها رحيوان، به آن هفت فرشته، هفت پياله زرين داد، پر از غضب خدا كه تا ابداالباد زنده است«

  .).7 :15مكا(
گويد كه برويد، هفت پياله غضب خدا را بر زمـين   و آوازي بلند شنيدم كه از ميان قدس به آن هفت فرشته مي«

  ).1 :16مكا(» بريزيد
ها خراب شد و بابل بزرگ در حضور خدا به ياد آمـد تـا    و شهر بزرگ به سه قسم منقسم گشت و بلدان امت«

  ).19 :16مكا (» پياله خَمر غضب آلود خشم خود را بدو دهد



 

- ٣٠  - 

 

اي ممكـن   به اين معنا نيست هر لحظه) 20 ،12 ،7 :22مكا(» يمآ اينك به زودي مي«: گويد عيسي مي وقتي كهـ 17
  .است بيايد بلكه يعني آمدن او آني خواهد بود

حتي اگر به معناي آني باشد هنوز هم آياتي وجود دارند كه ايـن نظريـه را   . اين نكته شك برانگيز است: جواب
  ».آن آينده خواهد آمد و تأخير نخواهد نمود زيرا كه بعد از اندك زماني،«: 37 :10كنند مثل عبرانيان  رد مي
  .روح القدس نيست بلكه دولت روم يا قدرت خدا 8ـ6 :2ـ عامل مانع در دوم تسالونيكيان 18

  .اين مورد در مطالب و مباحث مربوط به متن توضيح داده شده است: جواب
دانسـتند كـه    رس و پـولس مـي  الوقوع باشد چونكه پطـ  توانست قريب ـ آمدن مسيح در روزگار رسوالن نمي19

  ). 6 :4دوم تيموتائوس؛ 15 ،14 :1دوم پطرس؛ 19 ،18 :21يوحنا(خواهند مرد 
اول (گويـد   شخصي كه در حين آمدن خداوند زنده خواهد بود سخن مي به عنوانپولس گاهي از خود : جواب

). 11 ،10 :3فيـل (مرده و قيام خواهند كرد شمرد كه  و گاهي نيز خود را از زمره ايمانداراني بر مي) 15 :4تسالونيكيان 
ما منتظر آمدن خداوند در طول زندگي خود هستيم ولـي  . اين رفتار مناسبي است كه هر يك از ما بايد داشته باشيم

) 7 :4اول پطرس(پطرس ايمان داشت كه انتهاي همه چيز نزديك است  .دانيم كه قبل از ربوده شدن شايد بميريم مي
اند، هر چيـز بـه    كجاست وعده آمدن او؟ زيرا از زماني كه پدران به خواب رفته«خداوند را با گفتن  و آنانيكه امدن

  .كرد نمودند محكوم مي استغمرا مي) 4 :3دوم پطرس(» همينطوري كه از ابتداي آفرينش بوده باقي است
بايسـت قبـل از آمـدن او بـه      ياي به وقوع بپيوندد بلكه انجيل ابتدا مـ  تواند در هر لحظه ـ آمدن خداوند نمي20

  ).14 :24متي(تمامي عالم موعظه شود 
پيغـام  . كه در زمان مصيبت عظيم به جهان اعالم خواهـد شـد  ) 14آيه(اين به انجيل ملكوت اشاره دارد : جواب

 مسيح بيايد بـا او  وقتي كهبه خداوند عيسي مسيح ايمان بياور و نجات خواهي يافت و «: اين انجيل اين طور است
كنيم ولي انتظار ما براي ربـوده شـدن    ايم همان نجاتي است كه ما موعظه مي. »وارد سلطنت هزار ساله خواهي شد

عيسـي   وقتـي كـه  به خداوند عيسي مسيح ايمان بياور و نجات خواهي يافـت و  «: گوييم است به بياني ديگر، ما مي
  .»بيايد، به خانه پدر خواهيد رفت

شود سخن  از انجيلي كه به همه قومها و تا اقصاي چهان موعظه مي 8 :1و اعمال  20 ،19 :28ـ متوني مثل متي 21
البته، ما اين متـون را  . ، در مورد انجيل گفته شده است كه به اقصاي جهان خواهد رفت18 :10در روميان . گويد مي

  . مديترانه قرار داشتند كنيم كه به جهان آن زمان اشاره دارند يعني كشورهايي كه مجاور درياي درك ميچنين 
 21 ،30 ،25ــ 22 :15؛ و در روميـان  11 :23؛ 21 :18ـ نقشه سفر بشارتي طوالني پولس كه در اعمـال رسـوالن   22

  .دهد كه او منتظر آمدن خداوند در آينده بطور ناگهاني نبود آمده است نشان مي
او چنان ). 19 :4اول قرنتيان؛ 10 :1؛ روم21 :18اعمال(نقشه پولس بر طبق اراده خدا طرح ريزي شده بود : جواب

  .اي بود كرد كه گويي خداوند در زمان زندگي او نخواهد آمد ولي منتظر بازگشت او در هر لحظه كار مي
دوم ؛ 3ـــ1 :4اول تيموتــائوس(ـــ پــولس از زمانهــاي مخــاطره آميــز در روزهــاي اخــر ســخن گفتــه اســت 23

  .دهد يك لغزش در زماني كه خداوند هنوز نيامده به ما ارائه مياين پيش فرضي راجع به ). 5ـ1 :3تيموتائوس
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). 7 :2دوم تسـالونيكيان  (كند سخن گفته اسـت   ديني كه در حال حاظر كار مي پولس همچنين از سر بي: جواب
اين مردمـان مشـكلي بـا اميـد بازگشـت      ). 18 :2اول يوحنا(يوحنا آنرا ساعت آخر در روزگار خويش خوانده است 

  .دانستند ديدند و آن را كامالً ممكن مي ي مسيح نميناگهان
قبـل از  ) ارتداد(پيش فرضي راجع به يك دوره طوالني لغزش  27ـ1 :19و لوقا 30ـ14 :25ـ مثلهايي مثل متي 24

  .خداوند در هر لحظه باشند توانند منتظر آمدن نمي يهبنابراين ايمانداران اول. دهند بازگشت خداوند ارائه مي
هاي مثلها منتظر آمدن خداوند نبودند بلكه انها منتظـر ربـوده شـدن     اهراً ايمانداران اوليه بر پايه آموزهظ: جواب

مثـل لوقـا تعلـيم    . بسيار نـامعيني اسـت   19 :25ولي جداي از آن، زمان دراز در متي ). 10 :1اول تسالونيكيان (بودند 
ولي اين مثل شامل احتمالِ ربوده شدن كليسا در ) 11 :19لوقا (دهد كه ملكوت بطور ناگهاني ظهور نخواهد نمود  مي

  .باشد هر لحظه بطور تلويحي مي
  
  
  

  پايان


