
 الرسالَةُ الثَّانيةُ من بولُس ِإلَى الْمْؤمنين في تَسالُونْكي

  
 تحية

١ 

١نِإلَى: م سوتَاويمتيال وسو ولُسى : بيسعِإلَى اِهللا َأبِينَا و وننْتَمي يني، الَّذالُونْكي تَسف يننْؤمالْم ةاعمج
 .يكُم النِّعمةُ والسالم من اِهللا َأبِينَا وموالنَا عيسـى الْمسيحِعل٢َ. الْمسيحِ مولَانَا
 شكر ودعاء

وهذَا الزِم، َألن ِإيمانَكُم ينْمو كَثيرا، ومحبةَ كُلِّ واحد . نَحن يجِب َأن نَشْكُر اَهللا داِئما من َأجلكُم َأيها اِإلخْوة٣ُ
مضٍ تَزِيدعِلب كُمضعب ٤. نْكُم اتادهطي كُلِّ االضف كُمانِإيمو كُماتِلثَب ،يننْؤمالْم اتاعمج نيب بِكُم رنَفْتَخ ِلذَِلك

  .والضيقَات الَّتي تَحتَملُونَها
٥قَصو ،اِئهي قَضٌل فاداَهللا ع لَى َأنِليٌل عذَا دهاوهلَأج نم وني تَتََألَّمالَّت هلَكَتمال ِلموا َأهرتَبتُع َأن ه٦. د ا َأنبِمو

. ةًَأما َأنْتُم الَّذين تَتََألَّمون، ونَحن َأيضا، فَسيعطينَا جميعا راح٧اَهللا عادٌل، فَالَّذين يضايقُونَكُم سيجازِيهِم ضيقًا، 
 ،لَةشْتَعطَ نَارٍ مسو ةابِربالْج هالِئكَتم عم اءمالس نى ميسنَا عديي سْأتا يمنْدع ذَِلك٨و رِفُونعال ي ينالَّذ باقعِلي

، والطَّرد بعيدا عنِ الْمسيحِ وعن جالِله وعقَابهم هو الْهالك اَألبدي٩. اَهللا وال يطيعون ِإنْجِيَل مولَانَا عيسى
هترقُد١٠. و نع يننْؤمكُلُّ الْم ربعيو ،وناِلحالص اُؤهِليَأو هدجمي مِ، ِلكَيوالْي ي ذَِلكنَا فبي رْأتا يمنْدذَا عهو

بِه ابِهِمجِإع .تَكُونُونس َأنْتُموا لَكُملَّغْنَاهي بالَّت الَةسبِالر نْتُمآم َألنَّكُم منَهيب .  
هذَا هو السبب َأنَّنَا نَدعو اَهللا من َأجلكُم داِئما، ِلكَي يجعلَكُم َأهال ِلما دعاكُم ِإلَيه، وِلكَي يتَمم لَكُم بِقُوته كُلَّ ١١

ةغْبانِربِاِإليم لُونَهما تَعكُلَّ مو ،ةاِلح١٢.  ص ،هطَتاسبِو وندجتَتَم َأنْتُمو ،كُمطَتاسى بِويسنَا عديس ماس دجتَمذَا يبِه
  .بِفَضِل نعمة ِإلَهِنَا عيسى الْمسيحِ مولَانَا

 

 شخص الشر المجسم

٢ 

َأن ال تَرتَبِكُوا بِسرعة وال ٢ء مولَانَا عيسى الْمسيحِ وِلقَاِئنَا معه، فَنَرجوكُم َأيها اِإلخْوةُ َأما بِشَْأنِ مجِي١
مكَل َأو ةولَى نُبع ي ذَِلكف وندتَنسيال، وعف اءج ديالس موي َأن ونمعزي ينالَّذ نوا مجعتَنْز الَةرِس ا َأووهعمس ة

َألنَّه قَبَل ما يْأتي ذَِلك الْيوم، ال بد َأن . ال تَسمحوا َألحد َأن يخْدعكُم بَِأي حاٍل من اَألحواِل٣. يدعون َأنَّها منَّا



جم الشَّر وه شَخْص رظْهيال، والُل َأوالض رنْتَشيالكالْه هيرصي ما، الَّذم٤. س ا َأوى ِإلَهمسا يكُلَّ م يادعفَي 
  .معبودا ويرفَع نَفْسه فَوقَهم جميعا، حتَّى ِإنَّه يجلس في بيت اِهللا، ويدعي َأنَّه هو نَفْسه اُهللا

٥َأنِّي قُلْتُ لَكُم ونْل تَذْكُر؟ هكُمنْدا كُنْتُ عذَا لَم٦ ه رِ، ِلكَياضالْح قْتي الْوذَا فوثَ هدح نَعما يم رِفُونتَع فََأنْتُم
فَعنْدما . اجِزفَِإن قُوةَ الشَّر تَعمُل اآلن في السر، َألنَّه يوجد ح٧. يظْهر شَخْص الشَّر الْمجسمِ في وقْته الْمعينِ

 ،الطَّرِيق نم اجِزذَا الْحه فَعرم٨ِيسجالْم الشَّر شَخْص رظْهي . ،هفَم نم بِنَفْخَة هلَيي عقْضيى سيسنَا عديس نلَك
جِيِئهم اءهبِب هبِيديو.  

فعِل قُوة الشَّيطَانِ، ويعمُل كُلَّ َأنْواعِ الْمعجِزات واآليات والْعجاِئبِ ِإن شَخْص الشَّر الْمجسمِ هذَا يْأتي ب٩ِ
 ،فَةيز١٠الْميناِلكالْه عخْدِلي اعِ الشَّرُل كُلَّ َأنْومتَعسيو . يهي فقَّ الَّذوا الْحبحي لَملُوا وقْبي لَم مَألنَّه اِلكُونه مفَه

ماتُه١١. نَجاطقُوا الْبدصتَّى يا، حيعالال فَظض هِملَيُل اُهللا عسربِ يبذَا السِلهلَى ١٢. َلوع قَابلُّ الْعحي بِذَِلكو
وا بِالشَّرْل فَرِحقِّ بنُوا بِالْحْؤمي لَم ينيعِ الَّذمج. 

 اثبتوا

١٣،كُمبحي يحسالْم ةُ ِلَأنا اِإلخْوهَأي كُملَأج نا ماِئماَهللا د نَشْكُر َأن جِبفَي ،نا نَحاخْتَا َأم قَدوا وِلتَنْج ءدالْب نم كُمر
وهو دعاكُم ِإلَى هذَا، بِواسطَة اِإلنْجِيِل الَّذي بشَّرنَاكُم بِه، ١٤. بِعمِل روحه الَّذي يطَهركُم وبِاِإليمانِ بِالْحقِّ

ن اُثْبتُوا َأيها اِإلخْوةُ، تَمسكُوا بِالتَّعاِليمِ الَّتي سلَّمنَاها ِإذ١٥َ. ِليكُون لَكُم نَصيب في جالِل مولَانَا عيسى الْمسيحِ
  .لَكُم، سواء ما قُلْنَاه لَكُم َأو ما كَتَبنَاه في رِسالَتنَا

١٦لَيع مَأنْعنَا وبي َأحانَا الَّذاَهللا َأبو ،َيحسى الْميسلَانَا عوَأُل مَأس ،يدَأك اءجبِريٍّ ودَأب اءز١٧نَا بِع كُمقُلُوب يزعي َأن
  .ويشَددكُم ِلكَي تَقُولُوا وتَعملُوا ما هو صاِلح داِئما

 

 صلّوا من أجلنا

٣ 

١سالَةُ الْمرِس رتَنْتَش نَا ِلكَيلَأج نلُّوا مةُ، صا اِإلخْوها َأييرَأخوكُمنْدثَ عدا حكَم ،متُكْرو ةعرلُّوا ٢. يحِ بِسصو
نُونْؤمي يعمالْج سارِ، فَلَياَألشْر اءيدالنَّاسِ اَألر نذَنَا اُهللا منْقي ا ِلكَيض٣. َأي كُمدشَديس وهو ،ينَأم يحسالْم نلَك

الشِّر نم كُملَيظُ عافحي٤. يرِوبِه يكُمصا نُوم لُونمتَعسو لُونمتَع َأنَّكُم يهقُ فنَث ننَح٥. و كُمقُلُوب يدهي َأن َألُهَأس
  .ِإلَى محبة اِهللا وِإلَى صبرِ الْمسيحِ

  الكسالى العاطلون
دنَا عيسى الْمسيحِ، تَجنَّبوا كُلَّ َأخٍ كَسالن ال يعيشُ حسب التَّعاِليمِ الَّتي نَحن نَْأمركُم بِهذَا بِاسمِ سي َأيها اِإلخْوةُ،٦

ا من وال قَبِلْن٨َفَنَحن لَما كُنَّا عنْدكُم، لَم نَكُن كَسالَى، . َأنْتُم تَعرِفُون َأنَّكُم يجِب َأن تَقْتَدوا بِنَا٧. تَسلَّمتُموها منَّا
. بْل كُنَّا نَعمُل لَيال ونَهارا، ونَتْعب ونُكَافح ِلكَي ال نَكُون حمال علَى َأي واحد منْكُم. َأحد منْكُم طَعاما مجانًا



٩ب ،نْكُمم ونَةعلَى مَل عصنَح ي َأنقُّ فلَنَا الْح سلَي ي َأنَّهنعذَا ال يلُوا همِلتَع ،ةً لَكُمونَا قُدَأنْفُس منُقَد نَا َأندْل َأر
  .من ال يرِيد َأن يشْتَغَل، ال يحقُّ لَه َأن يْأكَُل: ولَما كُنَّا عنْدكُم َأوصينَاكُم بِهذَا الْمبدِأ١٠. مثْلَنَا
فَنَْأمر هُؤالء ونُوصيهِم بِسلْطَانِ ١٢. ال يشْتَغلُون، ويتَدخَّلُون في ُأمورِ الْغَيرِنَحن سمعنَا َأن بعضكُم كَسالَى ١١

هِمبِينج قربِع مقَهوا رِزبكْسيو وءدلُوا بِهمعي يحِ، َأنسى الْميسلَانَا عوم.  
١٣ةُ، فَال تَتْعا اِإلخْوهَأي ا َأنْتُمرَِأمِل الْخَيمع نوا م١٤. ب ،الَةسالر هذي هف ا نَقُولُهم يعطال ي دَأح كَان ِإنو

 .َأنَا ال َأعني َأن تَعتَبِروه عدوا، بْل تُرشدوه كََأخ١٥ٍ. الحظُوه وال تَتَعاملُوا معه ِلكَي يخْجَل
 تحيات ختامية

 .ِليكُنِ الْمسيح معكُم جميعا.  نَفْسه الَّذي يعطي السالم، َأن يعطيكُم سالمه داِئما وفي كُلِّ الظُّروفَأسَأُل اَهللا١٦
َأنَا . ما في كُلِّ رِسالَةهذَا هو ِإمضاِئي كَ. سالم منِّي َأنَا بولُس: واآلن َأنَا َأكْتُب لَكُم هذه التَّحيةَ بِخَطِّ يدي١٧

  .نعمةُ عيسى الْمسيحِ مولَانَا معكُم جميعا١٨. كَتَبتُ هذَا
  


