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ِيكِي تَسالُون إلَى ُ الثّانيَة ُ الرِّسالَة
إلَى تَنتَمِي َّتِي ال ِيكِي تَسالُون ِ َكنِيسَة إلَى وَتِيمُوثاوَُس، وَِسلْوانَُس بُولَُس مِْن ١

المَِسيِح. يَسُوعَ ّبِ َّ وَالر أبِينا ِ الله
المَِسيِح. يَسُوعَ ّبِ َّ الر وَمَِن أبِينا، ِ الله مَِن لامُ وَالّسَ ُ النِّعمَة لـَكُمُ لِتَكُْن ٢

يمانَكُْم إ لِأّنَ الإخوَةُ. ها أّيُ ـِكُْم، أجل مِْن َ الله َ نَشكُر أْن ً دائِما عَلَينا يَنبَغِي ٣
بِكُْم ُ نَفتَِخر وََنحُْن ٤ تَتَزايَدُ. ِيَْن لِلآخَر مِنكُْم واِحدٍ كُّلُ ُ ة َّ وََمحَب عَظِيماً، ً ُمُوّا ن يَنمُو
يقاِت وَالّضِ الإساءاِت كُّلِ وََسِط فِي وَإيمانِكُْم َصبرِكُْم بِسَبَِب ِ الله كَنائِِس بَينَ

َتحتَمِلُونَها. َّتِي ال

الله ُ دَينُونَة
ُتحسَبُوا أْن لـَكُْم يدُ يُر ُ ه َّ أن إْذ حُكمِهِ، فِي عادٌِل َ الله أّنَ عَلَى دَلِيٌل وَهَذا ٥
ُ ه َّ أن يَرَى ُ وَالله ٦ أجلِهِ. مِْن مُونَ َّ تَتَأل الَّذِي ِ الله مَلـَكُوِت دُُخوَل مُستَِحّقِينَ
الَّذِيَن ُ أنتُم يُكافِئَكُْم وَأْن ٧ يِق، بِالّضِ يُضايِقُونَكُْم الَّذِيَن ُيجازَِي أْن العَدِل مَِن
مَِن يَسُوعَ ّبِ َّ الر ُظهُورِ ًعِندَ أيضا َنحُن َسيُكافِئُنا َكما بِالرّاحَةِ، يِق لِلّضِ ُضونَ َّ تَتَعَر
مُلتَهِبَةٍ، ناٍر وََسَط ٨ يَن، َبّارِ الج ِ مَلائَِكتِه مََع ماءِ الّسَ مَِن َسيَنزُِل إْذ ماءِ. الّسَ
َ البِشارَة يُطِيعُوا أْن يَرفُُضونَ وَالَّذِيَن اللهَ، يَعرِفُونَ لا الَّذِيَن كُّلَ وََسيُجازي
مِْن وََسيُبعَدُونَ أبَدِيّاً. ً دَمارا جَزاؤُهُْم فَسَيَكُونُ ٩ يَسُوعَ. ّبِ َّ بِالر َ المُتَعَلِّقَة
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ِس، المُقَّدَ ِ َشعبِه بَيْنَ دَ لِيَتَمَجَّ يَْأتِي يَومَ ١٠ ِ َجِيدَة الم ِ تِه َّ قُو وَمِْن يَسُوعَ ّبِ َّ الر وَجهِ
عَنهُ. ِنا بِشَهادَت ْ آمَنتُم كُْم َّ لِأن أنتُمْ، فِيهِْم بِمَْن المُؤمِنِينَ كُّلُ ُ وََسيُبهَر

َيجعَلـَكُْم أْن إلَهِنا مِْن طالِبِينَ دائِماً، ـِكُْم لأجل نَُصلِّي هَذا أجِل مِْن ١١
ِ الّصاِلحَة نَواياكُِم كُّلَ ِ بِقُدرَتِه ُيحَّقَِق وَأّنَ إلَيها، دَعاكُْم َّتِي ال لِلحَياةِ مُستَِحّقِينَ
دُونَ َمَجَّ وَتَت فِيكُْم، يَسُوعَ ِنا ّ َب ر اسمُ دُ َمَجَّ يَت وَبِهَذا ١٢ يمانِكُْم. إ مِْن نابـِـٍع عَمٍَل وَكُّلِ

المَِسيِح. يَسُوعَ ِنا، ّ َب وَر إلَهِنا ِ نِعمَة َحسََب فِيهِ، ْ أنتُم
٢

َّب للر الثّاني ِ َجِيء الم قَبَل
ها أّيُ مِنكُْم فَنَرُجوا بِهِ، ً مَعا ِنا وَالتِقائ المَِسيِح يَسُوعَ ِنا ّ َب ر ِ لِعَودَة ِ بِالنِّسبَة أمّا ١
تَنزَِعجُوا أْو الأمرِ، هَذا َحوَل َ لِيم الّسَ إدراَككُمُ فَجأةً تَفقِدُوا لا أْن ٢ ُ الإخوَة
َ جاء قَْد ّبِ َّ الر يَومَ أّنَ ِعي وَتَّدَ إلَينا، تُنسَُب رِسالَةٍ أْو تَعلِيٍم أْو ةٍ َّ نُبُو بِسَبَِب
لِأّنَ هَذا أقُوُل كانَْت. يقَةٍ َطرِ ةِ َّ بِأي أحَدٌ َيخدَعَكُْم أْن مِْن احتَرُِسوا ٣ بِالفِعِل.
المَعِصيَةِ،« »رَجُُل َ يَظهَر وَ لاً، أّوَ ُ الـَكبِيْر دُ ُّ َّمَر الت َ يَْأتِي أْن قَبَل َ يَأتِي لَْن ّبِ َّ الر يَومَ
ُ نَفسَه وََيجعَُل »مَعبُودٌ،« أْو »إلَهٌ« ُ ه َّ أن عَلَى إلَيهِ ُ يُشار ما كُّلَ ُ َسيُقاوِم الَّذِي ٤
َ هُو ُ ه َّ أن ً عِيا مُّدَ هُناكَ وََيجلُِس ِ الله هَيكَِل إلَى َسيَدخُُل ُ ه َّ إن بَْل كُلِّها. فَوقَها

اللهَ! ُ نَفسُه
كُْم َّ فَإن وَهَكَذا ٦ مَعَكُْم؟ بَعدُ وَأنا هَذا لـَكُْم أقُوُل ُكنُت أنِّي تَذكُرُونَ ألا ٥
المُعَيَّنِ. الوَقِت فِي ُ َسيَظهَر َحيُث هُورِ، الّظُ مَِن الآنَ ُ يَمنَعُه الَّذِي ما تَعرِفُونَ
َسيُواِصُل الآنَ ُ يَمنَعُه الَّذِي لـَِكِن بِالفِعِل، تَعمَُل ِ للمَعِصيَة َ ة َّ الخَفِي َ ة َّ القُو لِأّنَ ٧
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ُ وََسيُبِيدُه العاصِي، ذَلَِك ُ َسيَظهَر ِحينَئِذٍ، ٨ المانـِـُع. هَذا يُرفََع أْن إلَى ُ مَنعَه
َجِيدِ. الم ِ ُظهُورِه فِي يَعُودُ عِندَما ُ وَيُدَمِّرُه َمِهِ، ف مِْن ٍ ِنَفخَة ب يَسُوعُ ّبُ َّ الر

وَعَجائَِب وَبِبَراهينَ ٍ عَظِيمَة ةٍ َّ بِقُو ً با مَصُحو بلِيَس، إ ةِ َّ بِقُو ُ َمجِيئُه وََسيَكُونُ ٩
يِق َطرِ عَلَى ِيَْن الّسائِر لِيَخدَعَ ُخادِِع، الم رِّ َّ الش أشكاِل كُّلَ ُ َسيَستَخدِم ١٠ كاذِبَةٍ.
وَلِهَذا ١١ ُيخَلِّصُهُْم. الَّذِي الحَّقَ وا ُّ ُيحِب أْن رَفَُضوا هُْم لِأّنَ ـِكُونَ وََسيَهل الهَلاِك.
الخِداعَ. يَُصّدِقُوا لـِكَي فِيهِْم، لِتَعمََل لاِل الّضَ َ ة َّ قُو إلَْيهِْم ُ الله يُرِسُل بَِب، الّسَ

بِالإثِم. ذُونَ يَتَلَذَّ بَْل الحَّقَ يَُصّدِقُونَ لا الَّذِيَن كُّلَ ُ الله وََسيَدِيُن ١٢
لِلخَلاص ُمختارُونَ

بُونَ َحبُو الم ُ الإخوَة ها أّيُ ـِكُْم أجل مِْن ً دائِما َ الله َ نَشكُر أْن فَيَنبَغي َنحُن وَأمّا ١٣
وَذَلَِك َتخلُُصوا، لـِكَي البَدءِ مَِن اختارَكُْم ُ ه َّ لِأن َ الله َ نَشكُر أْن يَنبَغي . ّبِ َّ الر مَِن
ُ الله ُ دَعاكُم ١٤ بِالحَّقِ. ْ أنتُم يمانِكُْم وَبِإ يُقَّدُِسكُْم، الَّذِي القُدُِس وِح ُّ الر بِعَمَِل
َجدِ الم عَلَى َتحُصلُوا لـِكَي بِها، بَشَّرناكُْم َّتِي ال ِ البِشارَة ِ بِواِسطَة َلاِص الخ هَذا إلَى
قالِيدِ َّ بِالت كُوا وَتَمَّسَ الإخوَةُ، ها أّيُ فَاثبُتُوا ١٥ المَِسيِح. يَسُوعَ نا َّ َب ر َيخُّصُ الَّذِي

بِرِسالَتِنا. أْم بِالكَلاِم ٌ َسواء مِنّا، متُمُوها َّ تَسَل َّتِي ال
تَهُ، َّ َمحَب لَنا َ أظهَر الَّذِي أبانا َ وَالله نَفسَهُ، المَِسيَح يَسُوعَ ّبَ َّ الر فَلَيَت ١٦
كُّلِ فِي يكُْم ِّ يُقَو وَ يكُْم ِّ يُعَز أْن ١٧ راِسخاً، ً وَرَجاء ً أبَدِيّا ً عَزاء ِ ِنِعمَتِه ب وَأعطانا

وَتَقُولُونَهُ. ُ تَعمَلُونَه صاِلحٍ شَيءٍ
٣

أجلِنا مِْن ُّوا َصل
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ُ رِسالَة َ تَنتَشِر لـِكَي أجلِنا، مِْن وا ُّ تَُصل أْن مِنكُْم نَطلُُب الإخوَةُ، ها أّيُ ً أِخيرا ١
مَِن ّبُ َّ الر يُنقِذَنا أْن وا ُّ وََصل ٢ عِندَكُْم. حَدََث َكما دَ، َمَجَّ وَتَت ٍ بِسُرعَة ّبِ َّ الر
أمِيٌن ّبَ َّ الر لـَِكّنَ ٣ ، ّبِ َّ بِالر يُؤمِنُونَ النّاِس كُّلُ فَلَيَس الأشرارِ. المُنَحرِفِينَ
بِشَأنِكُْم، ّبِ َّ بِالر واثِقُونَ َنحُن ٤ يْرِ. الشِّرِّ مَِن وََيحرُُسكُْم يكُْم ِّ َسيُقَو َ وَهُو دائِماً،
ُ يُوَجِّه ّبَ َّ الر فَلَيَت ٥ أوَصيناكُْم. بِما وََستَعمَلُونَ تَعمَلُونَ كُْم َّ أن وَمُتَأكِّدُونَ

المَِسيِح. َصبرِ وَإلَى ِ الله ةِ َّ َمحَب إلَى بَكُْم قُلُو
العَمَل ُ ة َّ أهَمِّي

كُّلَ بُوا َّ تَتَجَن أْن المَِسيِح يَسُوعَ ِنا ّ َب ر بِاسِْم ُ الإخوَة ها أّيُ نُوِصيكُْم، وَالآنَ ٦
أقُوُل ٧ عَنّا. ُ أخَذَه الَّذِي قلِيدِ َّ الت َحسََب وَلَيَس الـَكسَِل، َ َحياة َيحيا أٍخ
نَكُْن لَْم بَينَكُْم عِشنا فَحـِينَ ِنا. ب تَقتَدُوا أْن يَنبَغِي َكيَف تَعرِفُونَ كُْم َّ لِأن هَذا
ً لَيلا وَتَعِبنا عَمِلنا بَْل مُقابٍِل، دُونَ أحَدٍ عِندِ مِْن ً َطعاما نَأكُْل لَْم ٨ َكسالَى.
فِي لَنا َحّقَ لا ُ ه َّ أن يَعنِي لا وَهَذا ٩ مِنكُْم. أحَدٍ عَلَى َ عِبئِا نَكُونَ لِئَلّا ً وَنَهارا
ِنا. ب فَتَقتَدُوا ً مِثالا لـَكُْم نَضرَِب لـِكَي بِأيدينا عَمِلْنا نا َّ لـَِكن مِنكُْم، دَعٍم َطلَِب

التّالِيَةَ: َ القاعِدَة لـَكُمُ وََضعنا عِندَكُْم، كُنّا فَلَمّا ١٠
يَأكَُل.» أْن ُ لَه َيحِّقُ فَلا يَعمََل، أْن يَرفُُض أحَدٌ كانَ »إْن

يَنشَغِلُونَ وَلا الـَكسَِل َ َحياة َيحيَونَ ًمِنكُْم بَعضا أّنَ نَسمَُع نا َّ لِأن هَذا نَقُوُل ١١
هَؤُلاءِ مِثَل نَأمُرُ فَنَحُن ١٢ هَدٍَف. بِلا وَهُناكَ هُنا َيجرُونَ بَْل بِأعمالِهِْم،
يَكِسبُوا وَأْن بِهُدُوءٍ، يَشتَغِلُوا أْن المَِسيِح يَسُوعَ ّبِ َّ الر فِي هُْم وََنحُثُّ الأشخاَص
وَإذا ١٤ الخـَيرِ. عَمَِل مِْن وا ُّ تَمَل فَلا الإخوَةُ، ها أّيُ ْ أنتُم أمّا ١٣ ِتَعَبِهِْم. ب خُبزَهُْم
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وَلا لَدَيكُْم. ً مَعرُوفا فَلْيَكُْن الرِّسالَةِ، ِ هَذِه فِي الوارِدِ تَعلِيمَنا يُطِيُع لا أحَدٌ كانَ
ُ انَصُحوه بَِل َكعَدُّوٍ، ُ تُعامِلُوه لا لـَِكْن ١٥ نَفِسهِ. مِْن َيخجََل لـِكَي ُتخالِطُوهُ،

كَأٍخ.
خاتِمَة

ناِحيَةٍ. كُّلِ وَمِْن ِحينٍ، ًكُّلَ َسلاما ُ نَفسَه لاِم الّسَ رَّبُ لِيُعطِكُْم وَالآنَ، ١٦
جَمِيعاً. مَعَكُْم ّبُ َّ الر وَلْيَكُِن

وَُأوَقـِّـُع أكتُُب هَكَذا يَدِي. ِبخَّطِ َ ة َّ ِحي َّ الت ِ هَذِه أكتُُب بُولَُس، أنا وَها ١٧
رِسالَةٍ: كُّلَ

جَمِيعاً. مَعَكُْم المَِسيِح يَسُوعَ ِنا ّ َب ر ُ نِعمَة لِتَكُْن ١٨
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