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  صفحتان فقط من أصل٢صفحة رقم  

 رسالة تسالونيكي الثانية
  المقدمة

آتب بولس رسالته الثانية إلى آنيسة تسالونيكي حين علم أن المؤمنين هم في حيرة من جهة تحدید یوم رجوع 
 فيصحح بولس هذا الرأي بالقول لهم إن یوم الرب ال یجيء إال بعد أن یبلغ . أنه رجعالرب یسوع واعتقد بعضهم

   .الذي هو عدو المسيح» ابن الهالك«الشر والفساد منتهاهما بظهور 
ویؤآـد بولس حاجة المؤمنين إلى الثبات في إیمانهم رغم االضطراب والعذاب، فيتمكنوا من آسب الرزق، 

   .من المثابرة على العمل الصالحآما یعمل هو ومعاونوه، و
 مضمون الرسالة

 ) 2-1: 1 (.مقدمة. 1
 ) 12-3: 1(وعظ وإرشاد . 2
 ) 17-1: 2 (.عودة المسيح وعالماتها. 3
 ) 16-1: 3 (.التذآير بالسيرة الصالحة. 4
 )18-17: 3 (.خاتمة. 5
  

  تحية
  ١الفصل 

 آنيَسِة ِمْن بوُلَس وسلواُنَس وتيموثاُوَس إلى١
  .َتسالونيكي التي في اِهللا أبـينا والرَّبِّ َیسوَع الَمسيِح

عَليكُم النِّعَمُة والسَّالُم ِمَن اِهللا أبـينا وِمَن الرَّبِّ 2
  .َیسوَع الَمسيِح

  الدینونة عند مجيء المسيح
 .أیُّها اإلخَوُةَیجُب أْن َنحَمَد اَهللا آلَّ حين ألجِلُكم، 3

وهذا َحقٌّ ألنَّ إیماَنُكم َینمو آثيًرا وَمحبََّة َبعِضُكم 
حتى إنَّنا َنفتِخُر ِبُكم في 4ِلَبعض َتزداُد َبيَنُكم جميًعا، 

آناِئِس اِهللا ِلما أنُتم عَليِه ِمَن الصَّبِر واإلیماِن في ُآلِّ 
ِلَك وفي ذ5 .ما َتحَتِملوَنُه ِمَن االضِطهاِد والشَّداِئِد

َدليّل على ُحكِم اِهللا العاِدِل أْن تكونوا أهًال ِلَملكوِت 
فِمَن الَعدِل ِعنَد اِهللا أْن 6 .اِهللا الذي في َسبـيِلِه َتتَألَُّموَن

وأْن ُیجاِزَیُكم 7ُیجاِزَي بالضِّيِق الذیَن ُیضاِیقوَنُكم، 
 َمَعنا ِبالّراَحِة على ما َتحَتِملوَن اآلَن ِمَن الضِّيِق، ِعنَد
 .ُظهوِر الرَّبِّ َیسوَع ِمَن السَّماِء مَع َمالِئَكِة َجبروِتِه

في ناٍر ُملَتهَبٍة ِلـينَتِقَم ِمَن الذیَن ال َیعِرفوَن اَهللا وِمَن 8
فيكوُن عقاُبُهُم 9 .الذیَن ال ُیطيعوَن ِبشاَرَة َربِّنا َیسوَع

الَهالَك األبِديَّ، َبعيًدا عْن َوجِه الرَّبِّ وُقدَرِتِه 
ِعنَدما َیجيُء في ذِلَك اليوِم ليَتَمجََّد في 10لَمجيَدِة، ا

ِقدِّیسيِه وَیعَجَب ِمنُه جميُع الُمؤِمنيَن ِبه، وأنُتم أیًضا، 
  .ألنَُّكم َصدَّقُتم شهاَدَتنا

لذِلَك ُنَصلِّي ُآلَّ حين ألجِلُكم، ساِئليَن إلَهنا أْن 11
ُقدَرِتِه جميَع َرغباِتُكُم َیجَعَلُكم أهًال ِلَدعَوِتِه وأْن ُیَتمَِّم ِب

سُم  ِلـَيتَمجََّد فيُكُم ا12الصَّاِلَحَة وَنشاَطُكم في اإلیماِن، 
َربِّنا َیسوَع وتتمجَّدوَن أنُتم فيِه ِبَفضِل ِنعمِة إلِهنا 

  .والرَّبِّ َیسوَع المسيِح

  مجيء یوم الّرّب وما یسبقه
  ٢الفصل 

جتماُعنا إَليِه،  ا َمجيُء َربِّنا َیسوَع الَمسيِح واأم١َّ
أْن ال َتتَزعَزعوا َسریًعا 2فَنطُلُب إَليُكم أیُّها اإلخَوُة 

في أفكاِرُآم وال َترَتِعبوا ِمْن ُنبوَءٍة أو َقول أو ِرساَلٍة 
ال َیخَدْعُكم أحٌد 3 .آأنَّها ِمنـا َتقوُل إنَّ یوَم الرَّبِّ جاَء

األشكاِل، فيوُم الرَّبِّ ال َیجيُء إالَّ َبعَد أْن ِبَشكل ِمَن 
بُن الَهالِك،  َیسوَد الُكفُر وَیظَهَر َرُجُل الَمعِصَيِة، ا

والَعُدوُّ الذي َیرَفُع َنفَسُه َفوَق ُآلِّ ما َیدعوُه النـاُس 4
إلًها أو َمعبوًدا، فَيجِلُس في َهيَكِل اِهللا وَیحاِوُل أْن 

  .ُیثِبَت أنَُّه إلٌه
أما َتذآروَن أنِّي وأنا َبعُد ِعنَدُآم ُآنُت أقوُل لُكم 5

وأنُتم اآلَن َتعِرفوَن العاِئَق الذي َیمَنُعُه 6ذِلَك ِمراًرا؟ 
َفِسرُّ الَمعصَيِة َیعَمُل 7 . في حيِنِه¸َعِن الظُّهوِر إالَّ 

حتى َینَكِشَف 8اآلَن َعَمَلُه، ویكفي أْن َینزاَح العاِئُق 
 فَيقِضَي عَليِه الرَّبُّ َیسوُع ِبَنَفس ِمْن َرُجُل الَمعصَيِة

ویكوُن َمجيُء َرُجِل 9 .فِمِه وُیبـيُدُه ِبضياِء َمجيِئِه
الَمعصيِة ِبُقدَرِة الشَّيطاِن على جميِع الُمعِجزاِت 

وعلى جميِع ما 10واآلیاِت والَعجاِئِب الكاِذَبِة، 
الِك، ُیغري بالشَّرِّ أوَلِئَك الذیَن َمصيُرُهم إلى الَه

 .ألنَُّهم َرَفضوا َمحبََّة الَحقِّ الذي َیمنُحُهُم الخالَص
لذِلَك ُیرِسُل اُهللا إَليِهم ُقوََّة الضَّالِل حتى ُیَصدِّقوا 11

فَيدیُن جميَع الذیَن َرَفضوا أْن ُیؤِمنوا 12الَكِذَب، 
  .ِبالَحقِّ وَرِغبوا في الباِطِل

  المختارون للخالص
أمَّا َنحُن فَعَلينا أْن َنحَمَد اَهللا ُآلَّ حين ألجِلُكم أیُّها 13

ختاَرُآم ُمنُذ الَبدِء  اإلخَوُة، یا أِحّباَء الرَّبِّ، ألنَّ اَهللا ا
لُيَخلَِّصُكم ِبالَقداَسِة التي َیمَنُحها الرُّوُح وباإلیماِن 

َحمْلناها إلى هذا َدعاُآُم اُهللا ِبالِبشاَرِة التي 14 .بالَحقِّ
ثُبتوا،  لذِلَك ا15 .إَليُكم لَتنالوا َمجَد َربِّنا َیسوَع الَمسيِح

أیُّها اإلخَوُة، وحاِفظوا على التَّعاليِم التي أَخذُتموها 
  .عنـا، َسواٌء آاَن ُمشاَفهًة أو ِبالِكتاَبِة إَليُكم

وَربُّنا َیسوُع الَمسيُح َنفُسُه واُهللا اآلُب الذي أحبَّنا 16
ُیَقوِّي 17 عَلينا ِبَعزاٍء أَبِديٍّ وَرجاٍء َحَسن، وأنعَم

  .ُقلوَبُكم وُیثبُِّتها في ُآلِّ َخيٍر َتعَملوَنُه أو َتقولوَنُه



The Bible Society in Lebanon 
 

 

  صفحتان فقط من أصل٣صفحة رقم  

  صّلوا ألجلنا
  ٣الفصل 

وَبعُد، أیُّها اإلخَوُة، َصلُّوا ألجِلنا حتى َینَتِشَر آالُم ١
وَصلُّوا 2 .ثَلما یَتَمجَُّد ِعنَدُآمالرَّبِّ ِبُسرَعٍة وَیتَمجََّد ِم

أیًضا حتى ُیَنجَِّينا اُهللا ِمَن الضـالـيَن األشراِر، فما 
  .جميُع النـاِس ِمَن الُمؤِمنيَن

لِكنَّ الرَّبَّ أميٌن، وهَو َسُيقوِّیُكم وَیحفُظُكم ِمَن 3
ولنا ُآلُّ الثِّقِة في الرَّبِّ أنَُّكم َتعَملوَن ما 4 .الشِّرِّیِر

َهدى الرَّبُّ ُقلوَبُكم 5 .َصْيناُآم ِبه وُتتاِبعوَن عَمَلُهأو
   .إلى ما في اِهللا ِمْن َمحبٍَّة وما في الَمسيِح ِمْن َثباٍت

  ضرورة العمل
سِم الرَّبِّ َیسوَع الَمسيِح  ونوصيُكم، أیُّها اإلخَوُة، با6

 التَّعاليَم التي أْن َتتَجنَّبوا ُآلَّ أٍخ َبطـال ُیخاِلُف
فأنُتم َتعِرفوَن آيَف َیجُب أْن َتقَتدوا 7 .أَخذُتموها عنـا

وال أَآْلنا 8 فما ُآنـا َبطـاليَن حيَن أَقْمنا َبيَنُكم، .ِبنا
 ¸الُخبَز ِمْن أَحٍد َمّجاًنا، َبـْل َعِمْلنا َليًال وَنهاًرا ِبَتَعٍب

 ألنَُّه ال َحقَّ ال9وَآـدٍّ حتى ال ُنَثقَِّل علـى أحـٍد ِمنـُكم، 
ولّما 10 .لنا في ذِلَك، َبْل ِلنكوَن لُكم ُقدَوًة َتقَتدوَن ِبها

َمْن ال ُیریُد أْن «: ُآنـا ِعنَدُآم أعطيناُآم هِذِه الَوِصيََّة
  .»َیعَمَل، ال َیِحقُّ َله أْن یأُآَل

َنقوُل هذا ألنَّنا َسِمعنا أنَّ َبيَنُكم َبطـاليَن وال ُشغَل 11
فَهُؤالِء 12 .ى التَّشاُغِل ِبما ال َنفَع فيِهلُهم ِسو

نوصيِهم وُنناِشُدُهم في الرَّبِّ َیسوَع أْن َیشَتِغلوا 
  .ِبُهدوٍء ویأآلوا ِمْن ُخْبِزِهم

 .أمَّا أنُتم، أیُّها اإلخَوُة، فال َتَملُّوا ِمْن َعَمِل الَخيِر13
وإذا آاَن َبيَنُكم َمْن ال ُیطيُع آالَمنا في هِذِه 14
وال ُتعاِملوُه 15 .لرِّساَلِة، فالِحظوُه وَتَجنَّبوُه ِلـَيخَجَلا

   .نَصحوُه آأٍخ آَعدوٍّ، َبِل ا

  السالم والبرآة الختامية
وَربُّ السَّالِم َنفُسُه َیمَنُحُكُم السَّالَم في ُآلِّ وقٍت 16

  . جميًعا ِلـيُكِن الرَّبُّ َمعُكم.وفي ُآلِّ حال
 هِذِه ِهَي عالَمتي .هذا السَّالُم ِبَخطِّ َیِدي أنا بوُلَس17

  .في جميِع َرساِئلي، وهِذِه هي ِآتاَبتي
   .ِلَتُكْن ِنعَمُة َربِّنا َیسوَع الَمسيِح َمعُكم أجمعيَن18



The Bible Society in Lebanon 
 

 

  صفحتان فقط من أصل٤صفحة رقم  

  
  ا

  ٢...........................الدینونة عند مجيء المسيح
  ٣...............................السالم والبرآة الختامية
  ٣...................................المختارون للخالص

  ٢...................................................المقدمة
  ت

  ٢......................................................تحية

  ص
  ٣.............................................صّلوا ألجلنا

  ض
  ٣..........................................ضرورة العمل

  م
  ٢...........................مجيء یوم الّرّب وما یسبقه

  


