
٣٤٥ 
  الرَِّسالَةُ الثَّاِنَيةُ إلَى ُمؤِمِني تََسالُوِنيِكي

ِمْن ُبولَُس َوِسلَْوانَُس َوِتيُموثَاُوَس، إلَى كَِنيَسِة تََسالُوِنيِكي الَِّتي تَنتَِمي إلَى اِهللا َأِبينَا َوالرَّبِّ 
َينَبِغي ٣ .ْن لَكُُم النِّعَمةُ َوالسَّالَُم ِمَن اِهللا َأِبينَا، َوِمَن الرَّبِّ َيُسوَع الَمِسيِحِلتَك٢ُ .َيُسوَع الَمِسيِح

 ألَِنَّ إيَمانَكُْم َينُمو نُُموَّاً َعِظيَماً، َوَمَحبَّةُ كُلُّ َواِحٍد .َعلَينَا َداِئَماً َأْن نَشكَُر اَهللا ِمْن َأجِلكُْم، َأيَُّها اإلخَوةُ
َونَْحُن نَفتَِخُر ِبكُْم َبيَن كَنَاِئِس اِهللا ِبَسَبِب َصبِركُْم َوإيَماِنكُْم ِفي َوَسِط كُلِّ ٤ .آلخَِرْيَن تَتََزاَيُدِمنكُْم ِل

  .اإلَساَءاِت َوالضِّيقَاِت الَِّتي تَحتَِملُونََها

  َدينُونَةُ اهللا
ُه ُيريُد لَكُْم َأْن تُحَسُبوا ُمستَِحقِّيَن ُدخُوَل َملَكُوِت َوَهذَا َدِليٌل َعلَى َأنَّ اَهللا َعاِدٌل ِفي ُحكِمِه، إذْ َأن٥َّ

َوَأْن ٧َواُهللا َيَرى َأنَُّه ِمَن الَعدِل َأْن ُيَجاِزَي الَِّذيَن ُيَضاِيقُونَكُْم ِبالضِّيِق، ٦ .اِهللا الَِّذي تَتََألَُّموَن ِمْن َأجِلِه
يِق ِبالرَّاَحِة، كََما َسُيكَاِفُئنَا نَحُن َأيَضاً ِعنَد ظُُهوِر الرَّبِّ َيُسوَع ِمَن ُيكَاِفَئكُْم َأنتُُم الَِّذيَن تَتََعرَُّضوَن ِللضِّ

َوَسطَ نَاٍر ُملتَِهَبٍة، َوَسُيجازي كُلَّ الَِّذيَن الَ ٨ إذْ َسَينِزُل ِمَن السََّماِء َمَع َمالَِئكَِتِه الَجبَّاِريَن، .السََّماِء
فََسَيكُوُن َجَزاُؤُهْم َدَماَراً ٩ .رفُُضوَن َأْن ُيِطيُعوا الِبشَاَرةَ الُمتََعلِّقَةَ ِبالرَّبِّ َيُسوَعَيعِرفُوَن اَهللا، َوالَِّذيَن َي

َيوَم َيْأِتي ِلَيتََمجََّد َبْيَن شَعِبِه الُمقَدِِّس، ١٠ َوَسُيبَعُدوَن ِمْن َوجِه الرَّبِّ َيُسوَع َوِمْن قُوَِّتِه الَمِجيَدِة .َأَبِديَّاً
  .بَهُر كُلُّ الُمؤِمِنيَن ِبَمْن ِفيِهْم َأنتُْم، ألَِنَّكُْم آَمنتُْم ِبشََهاَدِتنَا َعنُهَوَسُي

ِمْن َأجِل َهذَا نَُصلِّي َألجِلكُْم َداِئَماً، طَاِلِبيَن ِمْن إلَِهنَا َأْن َيعتَِبَركُْم ُمستَِحقِّيَن ِللَحَياِة الَِّتي ١١
ُه َأْن ُيَحقِّقَ، ِبقُدَرِتِه، كُلَّ نََواَياكُِم الصَّاِلَحِة، َوَأْن ُيَساِعَدكُْم َعلَى إنَجاِز كُلِّ  كََما نَطلَُب ِمن.َدَعاكُْم إلَيَها

َوِبَهذَا َيتََمجَُّد ِاسُم َربِّنَا َيُسوَع ِفيكُْم، َوتَتََمجَُّدوَن َأنتُْم ِفيِه، َحَسَب ِنعَمِة إلَِهنَا ١٢ .َعَمٍل نَاِبٍع ِمْن إيَماِنكُْم
   .نَا، َيُسوَع الَمِسيِحَوَربِّ

  قَبَل الَمِجيِء الثَّاني للرَّب
َأْن الَ ٢َأمَّا ِبالنِّسَبِة ِلَعوَدِة َربِّنَا َيُسوَع الَمِسيِح َوالِتقَاِئنَا َمَعاً ِبِه، فَنَرُجوا ِمنكُْم َأيَُّها اإلخَوةُ 

ْو تَنَزِعُجوا ِبَسَبِب نُُبوٍَّة َأْو تَعِليٍم َأْو ِرَسالٍَة تَفِقُدوا فَجَأةً إدَراكَكُُم السَِّليَم َحوَل َهذَا اَألمِر، َأ
ِاحتَِرُسوا ِمْن َأْن َيخَدَعكُْم َأَحٌد ِبَأيَِّة طَِريقٍَة ٣ .تُنَسُب إلَينَا، َوتَدَِّعي َأنَّ َيوَم الرَّبِّ قَْد َجاَء ِبالِفعِل

" َرُجُل الَمعِصَيِة،"ْبَل َأْن َيْأِتَي التََّمرُُّد الكَِبْيُر َأوَّالً، َوَيظَهَر  َأقُوُل َهذَا ألَِنَّ َيوَم الرَّبِّ لَْن َيأِتَي قَ.كَانَتْ
 َبْل إنَُّه َسَيدخُُل .َوَيجَعُل نَفَسُه فَوقََها كُلَِّها" َمعُبوٌد،"َأْو " إلٌَه"الَِّذي َسُيقَاِوُم كُلَّ َما ُيشَاُر إلَيِه َعلَى َأنَُّه ٤

  !ُس ُهنَاَك ُمدَِّعياً َأنَُّه ُهَو نَفُسُه اَهللاإلَى َهيكَِل اِهللا َوَيجِل

١

٢



  ٣٤٦ 
َوَهكَذَا فَإنَّكُْم تَعِرفُوَن َما الَِّذي َيمنَُعُه ٦َأالَ تَذكُُروَن َأنِّي كُنتُ َأقُوُل لَكُْم َهذَا َوَأنَا َبعُد َمَعكُْم؟ ٥

قُوَّةَ الخَِفيَّةَ للَمعِصَيِة تَعَمُل ِبالِفعِل، لَِكِن ألَِنَّ ال٧ .اآلَن ِمَن الظُُّهوِر، َحيثُ َسَيظَهُر ِفي الَوقِت الُمَعيَِّن
ِحينَِئٍذ، َسَيظَهُر ذَِلَك الَعاِصي، َوَسُيِبيُدُه ٨ .الَِّذي َيمنَُعُه اآلَن َسُيَواِصُل َمنَعُه إلَى َأْن ُيرفََع َهذَا الَماِنُع

َوَسَيكُوُن َمِجيُئُه ِبقُوَِّة إبِليَس، ٩ .وُد ِفي ظُُهوِرِه الَمِجيِدالرَّبُّ َيُسوُع ِبنَفخٍَة ِمْن فَِمِه، َوُيَدمُِّرُه ِعنَدَما َيُع
َسَيستَخِدُم كُلَّ َأشكَاِل الشَّرِّ الُمخَاِدِع، ِلَيخَدَع ١٠ .َمصُحوَباً ِبقُوٍَّة َعِظيَمٍة َوِبَبراهيَن َوَعَجاِئَب كَاِذَبٍة

َوِلَهذَا ١١ .ألَِنَُّهْم َرفَُضوا َأْن ُيِحبُّوا الَحقَّ الَِّذي ُيخَلُِّصُهْم َوَسَيهِلكُوَن .السَّاِئِرْيَن َعلَى طَِريِق الَهالَِك
َوَسَيِديُن اُهللا كُلَّ الَِّذيَن ١٢ .السََّبِب، ُيرِسُل اُهللا إلَيِهْم قُوَّةَ الضَّالَِل ِلتَعَمَل ِفيِهْم، ِلكَي ُيَصدِّقُوا الِخَداَع

  .وَن ِباإلثِمالَ ُيَصدِّقُوَن الَحقَّ َبْل َيتَلَذَّذُ
  

  ُمختَاُروَن ِللخَالَص
 َينَبغي .َوَأمَّا نَحُن فََينَبغي َأْن نَشكَُر اَهللا َداِئَماً ِمْن َأجِلكُْم َأيَُّها اإلخَوةُ الَمحُبوُبوَن ِمَن الرَّب١٣ِّ

َوذَِلَك ِبَعَمِل الرُّوِح القُُدِس الَِّذي ُيقَدُِّسكُْم، َأْن نَشكَُر اَهللا ألَِنَُّه ِاختَاَركُْم ِمَن الَبدِء ِلكَي تَخلُُصوا، 
َدَعاكُُم اُهللا إلَى َهذَا الخَالَِص ِبَواِسطَِة الِبشَاَرِة الَِّتي َبشَّرنَاكُْم ِبَها، ِلكَي ١٤ .َوِبإيَماِنكُْم َأنتُْم ِبالَحقِّ

فَاثُبتُوا َأيَُّها اإلخَوةُ، َوتََمسَّكُوا ِبالتََّعاِليِم ١٥ .ِحتَحُصلُوا َعلَى الَمجِد الَِّذي َيخُصُّ َربَّنَا َيُسوَع الَمِسي
  .الَِّتي تََسلَّمتُُموَها ِمنَّا، َسَواٌء ِبالكَالَِم َأْم ِبِرَسالَِتنَا

ِتِه َعَزاًء فَلَيتَ الرَّبَّ َيُسوَع الَمِسيَح نَفَسُه، َواَهللا َأِبانَا، الَِّذي َأظَهَر لَنَا َمَحبَّتَُه َوَأعطَانَا ِبِنعَم١٦
   .َأْن ُيَعزِّيكُْم َوُيقَوِّيكُْم ِفي كُلِّ شَيٍء َصاِلٍح تَعَملُونَُه َوتَقُولُونَُه١٧َأَبِديَّاً َوَرَجاًء َراِسخَاً، 

  َصلُّوا ِمْن َأجِلنَا
لَةُ الرَّبِّ ِبُسرَعٍة َأِخيَراً َأيَُّها اإلخَوةُ، نَطلُُب ِمنكُْم َأْن تَُصلُّوا ِمْن َأجِلنَا، ِلكَي تَنتَِشَر ِرَسا

 فَلَيَس كُلُّ .َوَصلُّوا َأْن ُينقَذَنَا الرَّبُّ ِمَن الُمنَحِرِفيَن اَألشَراِر٢ .َوتَتََمجََّد، كََما َحَدثَ ِعنَدكُْم
نَحُن ٤ .لشِّرِّْيِرلَِكنَّ الرَّبَّ َأِميٌن َداِئَماً، َوُهَو َسُيقَوِّيكُْم َوَيحُرُسكُْم ِمَن ا٣النَّاِس ُيؤِمنُوَن ِبالرَّبِّ، 

فَلَيتَ الرَّبَّ ُيَوجُِّه ٥ .َواِثقُوَن ِبالرَّبِّ ِبشََأِنكُْم، َوُمتََأكُِّدوَن َأنَّكُْم تَعَملُوَن َوَستَعَملُوَن ِبَما َأوَصينَاكُْم
                                           .قُلُوَبكُْم إلَى َمَحبَِّة اِهللا َوإلَى َصبِر الَمِسيِح

  َأَهمِّيَّةُ الَعَمل
َواآلَن نُوِصيكُْم، َأيَُّها اإلخَوةُ ِباسِم َربِّنَا َيُسوَع الَمِسيِح َأْن تَتََجنَُّبوا كُلَّ َأٍخ َيحَيا َحَياةَ الكََسِل، ٦

 فَِحيَن .ْن تَقتَُدوا ِبنَاَأقُوُل َهذَا ألَِنَّكُْم تَعِرفُوَن كَيفَ َينَبِغي َأ٧ .َولَيَس َحَسَب التَّعِليِم الَِّذي َأخَذَُه َعنَّا
لَْم نَأكُْل طََعاَماً ِمْن ِعنِد َأَحٍد ُدوَن ُمقَاِبٍل، َبْل َعِملنَا َوتَِعبنَا لَيالً َونََهاَراً ٨ِعشنَا َبينَكُْم لَْم نَكُْن كََسالَى، 
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  ٣٤٧ 
نَا ِفي طَلَِب َدعٍم ِمنكُْم، لَِكنَّنا َعِملْنَا َوَهذَا الَ َيعِني َأنَُّه الَ َحقَّ ل٩َ .ِلَئالَّ نَكُوَن ِعبِئاَ َعلَى َأَحٍد ِمنكُْم

  :فَلَمَّا كُنَّا ِعنَدكُْم، َوَضعنَا لَكُُم القَاِعَدةَ التَّاِلَية١٠َ .ِبَأيدينا ِلكَي نَضِرَب لَكُْم ِمثَاالً فَتَقتَُدوا ِبنَا
  ".إْن كَاَن َأَحٌد َيرفُُض َأْن َيعَمَل، فَالَ َيِحقُّ لَُه َأْن َيأكَُل"

نَقُوُل َهذَا ألَِنَّنَا نَسَمُع َأنَّ َبعَضاً ِمنكُْم َيحَيوَن َحَياةَ الكََسِل َوالَ َينشَِغلُوَن ِبَأعَماِلِهْم، َبْل ١١
وَع فَنَحُن نَأُمُر ِمثَل َهُؤالَِء اَألشخَاَص َونَُحثُُّهْم ِفي الرَّبِّ َيُس١٢ .َيجُروَن ُهنَا َوُهنَاَك ِبالَ َهَدٍف

َأمَّا َأنتُْم َأيَُّها اإلخَوةُ، فَالَ تََملُّوا ِمْن َعَمِل ١٣ .الَمِسيِح َأْن َيشتَِغلُوا ِبُهُدوٍء، َوَأْن َيكِسُبوا خُبَزُهْم ِبتََعِبِهْم
 َوالَ .اً لََديكُْمَوإذَا كَاَن َأَحٌد الَ ُيِطيُع تَعِليَمنَا الَواِرِد ِفي َهِذِه الرَِّسالَِة، فَلَْيكُْن َمعُروف١٤َ .الخَيِر

                              .لَِكْن الَ تَُعاِملُوُه كََعُدوٍّ، َبِل انَصُحوُه كََأٍخ١٥ .تُخَاِلطُوُه، ِلكَي َيخَجَل ِمْن نَفِسِه

  خَاِتَمة
ِ ِحيٍن، َوِمْن كُلِّ نَاِحَي١٦  َولَْيكُِن الرَّبُّ َمَعكُْم .ٍةَواآلَن، ِلُيعِطكُْم َربُّ السَّالَِم نَفَسُه َسالََماً كُلَّ
  .َجِميَعاً

  : َهكَذَا َأكتُُب َوُأَوقُِّع كُلَّ ِرَسالٍَة.َوَها َأنَا ُبولَُس، َأكتُُب َهِذِه التَِّحيَّةَ ِبخَطِّ َيِدي١٧
   .ِلتَكُْن ِنعَمةُ َربِّنَا َيُسوَع الَمِسيِح َمَعكُْم َجِميَعا١٨ً
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