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ُسوِل الثَّانِيةُ إِلَى أَْهِل تََسالُوِنيِكي   ِرَسالَةُ بُولَُس الرَّ
  

لُ    األصَحاُح األَوَّ

 
ّبِ يَُسوَع 1 بُولُُس َوِسْلَوانُُس َوِتيُموثَاُوُس، إِلَى َكنِيَسِة التََّسالُونِيِكيِّيَن، فِي هللاِ أَِبينَا َوالرَّ

ّبِ يَُسوَع اْلَمِسيحِ.نِْعَمةٌ لَُكْم َوَسالٌَم ِمَن هللاِ 2اْلَمِسيحِ:    أَبِينَا َوالرَّ
، ألَنَّ إِيَماَنُكْم يَْنمُ 3 و يَْنبَِغي لَنَا أَْن نَْشُكَر هللاَ ُكلَّ ِحيٍن ِمْن ِجَهتُِكْم أَيَُّها اِإلْخَوةُ َكَما يَِحقُّ

َحتَّى إِنَّنَا نَْحُن أَْنفَُسنَا نَْفتَِخُر 4 َكثِيًرا، َوَمَحبَّةُ ُكّلِ َواِحٍد ِمْنُكْم َجِميعًا بَْعِضُكْم ِلبَْعٍض تَْزدَادُ،
يقَاِت الَّتِي  بُِكْم فِي َكنَائِِس هللاِ، ِمْن أَْجِل َصْبِرُكْم َوإِيَمانُِكْم فِي َجِميعِ اْضِطَهادَاِتُكْم َوالّضِ

ُكوِت هللاِ الَِّذي ألَْجِلِه تَتَأَلَُّموَن بَيِّنَةً َعلَى قََضاِء هللاِ اْلعَاِدِل، أَنَُّكْم تَُؤهَّلُوَن ِلَملَ 5تَْحتَِملُونََها، 
إِْذ ُهَو َعاِدٌل ِعْندَ هللاِ أَنَّ الَِّذيَن يَُضايِقُونَُكْم يَُجاِزيِهْم ِضيقًا، 6أَْيًضا. 

َوإِيَّاُكُم الَِّذيَن 7
ّبِ يَُسوَع ِمَن السََّماِء َمَع مَ  تِِه، تَتََضايَقُوَن َراَحةً َمعَنَا، ِعْندَ اْستِْعالَِن الرَّ فِي نَاِر 8الَئَِكِة قُوَّ

، لَِهيٍب، ُمْعِطيًا نَْقَمةً ِللَِّذيَن الَ يَْعِرفُوَن هللاَ، َوالَِّذيَن الَ يُِطيعُوَن إِْنِجيَل َربِّنَا يَُسوَع اْلَمِسيحِ 
تِِه، 9 ّبِ َوِمْن َمْجِد قُوَّ دَ فِي مَ 10الَِّذيَن َسيُعَاقَبُوَن بَِهالٍَك أَبَِدّيٍ ِمْن َوْجِه الرَّ تَى َجاَء ِليَتََمجَّ

قَْت فِي ذِلَك اْليَْوِم.  َب ِمْنهُ فِي َجِميعِ اْلُمْؤِمنِيَن. ألَنَّ َشَهادَتَنَا ِعْندَُكْم ُصدِّ يِسيِه َويُتَعَجَّ قِدِّ
لَُكْم إِلُهنَا لِ 11 َل األَْمُر الَِّذي ألَْجِلِه نَُصلِّي أَْيًضا ُكلَّ ِحيٍن ِمْن ِجَهتُِكْم: أَْن يَُؤّهِ لدَّْعَوةِ، َويَُكّمِ

ةٍ،  ةِ الصَّالَحِ َوَعَمَل اِإليَماِن بِقُوَّ دَ اْسُم َربِّنَا يَُسوَع اْلَمِسيحِ فِيُكْم، 12ُكلَّ َمَسرَّ ِلَكْي يَتََمجَّ
ّبِ يَُسوَع اْلَمِسيحِ.  َوأَْنتُْم فِيِه، بِنِْعَمِة إِلِهنَا َوالرَّ
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 األصَحاُح الثَّانِي

 
أَْن الَ 2ْم أَيَُّها اِإلْخَوةُ ِمْن ِجَهِة َمِجيِء َربِّنَا يَُسوَع اْلَمِسيحِ َواْجتَِماِعنَا إِلَْيِه، ثُمَّ نَْسأَلُكُ 1

 تَتََزْعَزُعوا َسِريعًا َعْن ِذْهنُِكْم، َوالَ تَْرتَاُعوا، الَ بُِروحٍ َوالَ بَِكِلَمٍة َوالَ بِِرَسالٍَة َكأَنََّها ِمنَّا:
الَ يَْخدََعنَُّكْم أََحدٌ َعلَى َطِريقٍَة َما، ألَنَّهُ الَ يَأْتِي إِْن لَْم يَأِْت 3ِسيحِ قَْد َحَضَر. أَْي أَنَّ يَْوَم اْلمَ 

الً، َويُْستَْعلَْن إِْنَساُن اْلَخِطيَِّة، اْبُن اْلَهالَِك،  اْلُمقَاِوُم َواْلُمْرتَِفُع َعلَى ُكّلِ َما يُْدَعى 4االْرتِدَادُ أَوَّ
أََما تَْذُكُروَن 5بُودًا، َحتَّى إِنَّهُ يَْجِلُس فِي َهْيَكِل هللاِ َكإِلٍه، ُمْظِهًرا نَْفَسهُ أَنَّهُ إِلهٌ. إِلًها أَْو َمعْ 

َواآلَن تَْعلَُموَن َما يَْحِجُز َحتَّى يُْستَْعلََن فِي 6أَنِّي َوأَنَا بَْعدُ ِعْندَُكْم، ُكْنُت أَقُوُل لَُكْم هذَا؟ 
َوِحينَئٍِذ 8اِإلثِْم اآلَن يَْعَمُل َفقَْط، إِلَى أَْن يُْرفََع ِمَن اْلَوَسِط الَِّذي يَْحِجُز اآلَن،  ألَنَّ ِسرَّ 7َوْقتِِه. 

بُّ يُبِيدُهُ بِنَْفَخِة فَِمِه، َويُْبِطلُهُ بُِظُهوِر َمِجيئِِه.  الَِّذي َمِجيئُهُ بِعََمِل 9َسيُْستَْعلَُن األَِثيُم، الَِّذي الرَّ
ْيَطاِن، بِكُ  ةٍ، َوبِآيَاٍت َوَعَجائَِب َكاِذبٍَة، الشَّ َوبُِكّلِ َخِديعَِة اِإلثِْم، فِي اْلَهاِلِكيَن، ألَنَُّهْم لَْم 10ّلِ قُوَّ

َوألَْجِل هذَا َسيُْرِسُل إِلَْيِهُم هللاُ َعَمَل الضَّالَِل، َحتَّى 11يَْقبَلُوا َمَحبَّةَ اْلَحّقِ َحتَّى يَْخلُُصوا. 
قُوا اْلَكِذبَ  وا بِاِإلثِْم.12، يَُصدِّ ، بَْل ُسرُّ قُوا اْلَحقَّ  ِلَكْي يُدَاَن َجِميُع الَِّذيَن لَْم يَُصدِّ

ا نَْحُن فَيَْنبَِغي لَنَا أَْن نَْشُكَر هللاَ ُكلَّ ِحيٍن ألَْجِلُكْم أَيَُّها اإلِ 13 ْخَوةُ اْلَمْحبُوبُوَن ِمَن َوأَمَّ
 . وحِ َوتَْصِديِق اْلَحّقِ ّبِ، أَنَّ هللاَ اْختَاَرُكْم ِمَن اْلبَْدِء ِلْلَخالَِص، بِتَْقِديِس الرُّ األَْمُر الَِّذي 14الرَّ

ا أَيَُّها اِإلْخَوةُ َوتََمسَُّكوا فَاثْبُتُوا إِذً 15دََعاُكْم إِلَْيِه بِإِْنِجيِلنَا، الْقتِنَاِء َمْجِد َربِّنَا يَُسوَع اْلَمِسيحِ. 
بِالتَّعَاِليِم الَّتِي تَعَلَّْمتُُموَها، َسَواٌء َكاَن بِاْلَكالَِم أَْم بِِرَسالَتِنَا. 

َوَربُّنَا نَْفُسهُ يَُسوعُ اْلَمِسيُح، 16
بِالنِّْعَمِة، َوهللاُ أَبُونَا الَِّذي أََحبَّنَا َوأَْعَطانَا َعَزاًء أَبَِديا َوَرَجاًء َصاِلًحا 

ي قُلُوبَُكْم 17 يُعَّزِ
 َويُثَبِّتُُكْم فِي ُكّلِ َكالٍَم َوَعَمل َصاِلحٍ.
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 األصَحاُح الثَّاِلثُ 

 
دَ، َكَما ِعْندَُكْم أَْيًضا، 1 ّبِ َوتَتََمجَّ أَِخيًرا أَيَُّها اِإلْخَوةُ َصلُّوا ألَْجِلنَا، ِلَكْي تَْجِرَي َكِلَمةُ الرَّ

بُّ الَِّذي 3ِمَن النَّاِس األَْرِديَاِء األَْشَراِر. ألَنَّ اِإليَماَن لَْيَس ِلْلَجِميعِ.  َوِلَكْي نُْنقَذَ 2 أَِميٌن هَُو الرَّ
يِر.  ّرِ َسيُثَبِّتُُكْم َويَْحفَُظُكْم ِمَن الّشِ

ّبِ ِمْن ِجَهتُِكْم أَنَُّكْم تَْفعَلُوَن َما نُوِصيُكْم بِِه 4 َونَثُِق بِالرَّ
بُّ يَْهِدي قُلُوبَُكْم إِلَى َمَحبَِّة هللاِ، َوإِلَى َصْبِر اْلَمِسيحِ.5أَْيًضا. َوَستَْفعَلُوَن   َوالرَّ

ثُمَّ نُوِصيُكْم أَيَُّها اِإلْخَوةُ، بِاْسِم َربِّنَا يَُسوَع اْلَمِسيحِ، أَْن تَتََجنَّبُوا ُكلَّ أَخٍ يَْسلُُك بِالَ 6
إِذْ أَْنتُْم تَْعِرفُوَن َكْيَف يَِجُب أَْن يُتََمثََّل بِنَا، 7ِذي أََخذَهُ ِمنَّا. تَْرتِيٍب، َولَْيَس َحَسَب التَّْعِليِم الَّ 

انًا ِمْن أََحٍد، بَْل ُكنَّا نَْشتَِغُل بِتَعٍَب َوَكدٍّ 8ألَنَّنَا لَْم نَْسلُْك بِالَ تَْرتِيٍب بَْينَُكْم،  َوالَ أََكْلنَا ُخْبًزا َمجَّ
لَْيَس أَْن الَ ُسْلَطاَن لَنَا، بَْل ِلَكْي نُْعِطيَُكْم أَْنفَُسنَا 9نُثَقَِّل َعلَى أََحٍد ِمْنُكْم.  لَْيالً َونََهاًرا، ِلَكْي الَ 

أَنَّهُ إِْن َكاَن أََحدٌ الَ «فَإِنَّنَا أَْيًضا ِحيَن ُكنَّا ِعْندَُكْم، أَْوَصْينَاُكْم ِبهذَا: 10قُْدَوةً َحتَّى تَتََمثَّلُوا بِنَا. 
ألَنَّنَا نَْسَمُع أَنَّ قَْوًما يَْسلُُكوَن بَْينَُكْم بِالَ تَْرتِيٍب، الَ 11». يَْشتَِغَل فَالَ يَأُْكْل أَْيًضايُِريدُ أَْن 

فَِمثُْل هُؤالَِء نُوِصيِهْم َونَِعُظُهْم بَِربِّنَا يَُسوَع اْلَمِسيحِ أَْن 12يَْشتَِغلُوَن َشْيئًا بَْل هُْم فُُضوِليُّوَن. 
ا أَْنتُْم أَيَُّها اِإلْخَوةُ فَالَ تَْفَشلُوا فِي َعَمِل اْلَخْيِر. 13ُهدُوٍء، َويَأُْكلُوا ُخْبَز أَْنفُِسِهْم. يَْشتَِغلُوا بِ  أَمَّ

َسالَِة، فَِسُموا هذَا َوالَ تَُخاِلُطوهُ ِلَكْي يَْخَجَل، 14 َولِكْن 15َوإِْن َكاَن أََحدٌ الَ يُِطيُع َكالََمنَا بِالّرِ
، بَْل أَْنِذُروهُ َكأَخٍ. الَ تَْحِسبُوهُ   َكعَدُّوٍ

بُّ َمَع َجِميِعُكْم.16  َوَربُّ السَّالَِم نَْفُسهُ يُْعِطيُكُم السَّالََم دَائًِما ِمْن ُكّلِ َوْجٍه. الرَّ
ةُ َربِّنَا نِْعمَ 18اَلسَّالَُم بِيَِدي أَنَا بُولَُس، الَِّذي ُهَو َعالََمةٌ فِي ُكّلِ ِرَسالٍَة. هَكذَا أَنَا أَْكتُُب. 17

 يَُسوَع اْلَمِسيحِ َمَع َجِميِعُكْم. آِميَن.

  


