
  ِرسالَةُ بولُس اَلرسوِل اَلثَّاِنيةُ ِإىل أَهِل تسالُوِنيِكي
1 
ِنعمةٌ لكُم وسالم ِمن 2: بولُس وِسلوانس وتيموثاوس، إىل كنيسِة التسالونيكيني، يف اِهللا أبينا والرب يسوع املَسيِح1

 .اِهللا أبينا والرب يسوع املَسيِح

  شكر وصالة
3نبةُ كُلّ واِحٍد يبحا، ومنمو كثريي كُمألنَّ إميان ،ِحقةُ كما يها اإلخوأي ِتكُمِجه اَهللا كُلَّ حٍني ِمن شكُرغي لنا أنْ ن

 ،عٍض تزدادلب عِضكُما بمجيع 4ِمنكُمِربكُمأجِل ص يف كنائِس اِهللا، ِمن بكُم ِخرفتنا نأنفُس حننا نى إنيف حت وإمياِنكُم 
بيـنـةً على قَضاِء اِهللا العاِدِل، أنكُم تؤهلونَ مللكوِت اِهللا الَّذي 5مجيِع اضِطهاداِتكُم والضيقاِت الَّيت حتتِملونها، 

 الَّذين تتضايقونَ راحةً وإياكُم7إذ هو عاِدلٌ ِعند اِهللا أنَّ الَّذين يضاِيقونكُم يجازيِهم ضيقًا، 6. ألجِلِه تتألَّمونَ أيضا
يف ناِر هليٍب، معطيا نقمةً للَّذين ال يعِرفونَ اَهللا، 8معنا، ِعند اسِتعالِن الرب يسوع ِمن السماِء مع مالئكَِة قوِتِه، 

متى 10ن وجِه الرب وِمن مجِد قوِتِه، الَّذين سيعاقَبونَ الٍك أبدي ِم9والَّذين ال يطيعونَ إجنيلَ ربنا يسوع املَسيِح، 
يف مجيِع املؤِمنني ِمنه بجعتيسيِه وييف ِقد دجمتيف ذلك اليوِم. جاَء لي قَتدص كُمنا ِعندتهادالَّذي 11. ألنَّ ش األمر

ِتكُمِجه ا كُلَّ حٍني ِمنلّي أيضصإهلنا ل: ألجِلِه ن لكُمهٍة، أنْ يؤلَ اإلمياِن بقومالِح وعِة الصرسلَ كُلَّ مكَمِة، ويعولد
  .لكَي يتمجد اسم ربنا يسوع املَسيِح فيكُم، وأنتم فيِه، بِنعمِة إِهلنا والرب يسوع املَسيِح12

  
  

  جميء الرب
2 
أنْ ال تتزعزعوا سريعا عن ِذهِنكُم، 2 يسوع املَسيِح واجِتماِعنا إليِه، ثُم نسألُكُم أيها اإلخوةُ ِمن ِجهِة مجيِء ربنا1

ال يخدعنكُم أحد على 3. أي أنَّ يوم املَسيِح قد حضر: وال ترتاعوا، ال بروٍح وال بكَِلمٍة وال بِرسالٍَة كأنها ِمنا
 ال يأيت إنْ مل يأِت اِلارِتداد هاهلَالِك، طريقٍَة ما، ألن ِة، ابنإنسانُ اخلَطي علَنستالً، ويعلى كُلّ ما 4أو ِفعواملُرت املُقاِوم

إله هأن هفسا نظِهريكَِل اِهللا كإلٍه، ميف ه جِلسي هى إنا، حتعبودى إهلًا أو مدع5. ي ،كُمِعند عدي وأنا بأما تذكُرونَ أن
ألنَّ ِسر اإلِمث اآلنَ يعملُ فقط، إىل أنْ يرفَع 7. واآلنَ تعلَمونَ ما يحِجز حتى يستعلَن يف وقِتِه6كُنت أقولُ لكُم هذا؟ 

. وحينئٍذ سيستعلَن األثيم، الَّذي الرب يبيده بنفخِة فِمِه، ويبِطلُه بظُهوِر مجيئِه8ِمن الوسِط الَّذي يحِجز اآلنَ، 
9ٍة، الَّذي مكاِذب جائبٍة، وبآياٍت وعيطاِن، بكُلّ قوِل الشمبع د10جيئُهمل وبكُلّ خ مهألن ،ِة اإلِمث، يف اهلاِلكنييع

لكَي 12وألجِل هذا سيرِسلُ إليِهم اُهللا عملَ الضالِل، حتى يصدقوا الكَِذب، 11. يقبلوا محبةَ احلَق حتى يخلُصوا
  .يدانَ مجيع الَّذين مل يصدقوا احلَق، بل سروا باإلِمث

  اثبتوا
13 حنا ندِء وأمالب ِمن كُمأنَّ اَهللا اختار ،بالر ةُ املَحبوبونَ ِمنها اإلخوأي اَهللا كُلَّ حٍني ألجِلكُم شكُرغي لنا أنْ ننبفي

وِح وتصديِق احلَقالِص، بتقديِس الراملَسيِح14. للخ سوعنا يبجِد رإليِه بإجنيِلنا، القِتناِء م عاكُمالَّذي د األمر .



وربنا نفسه يسوع 16. اثبتوا إذًا أيها اإلخوةُ ومتَسكوا بالتعاليِم الَّيت تعلَّمتموها، سواٌء كانَ بالكَالِم أم بِرسالَِتناف15
تكُم يف كُلّ كالٍم يعزي قُلوبكُم ويثَب17املَسيح، واُهللا أبونا الَّذي أحبنا وأعطانا عزاًء أبديا ورجاًء صاِلحا بالنعمِة، 

  .وعمٍل صاِلٍح
  
  
  

  احلث على الصالة
3 
ولكي ننقَذَ ِمن الناِس 2أخريا أيها اإلخوةُ صلّوا ألجِلنا، لكَي جتري كِلمةُ الرب وتتمجد، كما ِعندكُم أيضا، 1

ونِثق بالرب 4. الَّذي سيثَبتكُم ويحفَظُكُم ِمن الشريِر أمني هو الرب 3. ألنَّ اإلميانَ ليس للجميِع. األردياِء األشراِر
  .والرب يهدي قُلوبكُم إىل محبِة اِهللا، وإىل صِرب املَسيِح5. ِمن ِجهِتكُم أنكُم تفعلونَ ما نوصيكُم بِه وستفعلونَ أيضا

  حتذير من الكسل
اسِم ربنا يسوع املَسيِح، أنْ تتجنبوا كُلَّ أٍخ يسلُك بال ترتيٍب، وليس حسب التعليِم ثُم نوصيكُم أيها اإلخوةُ، ب6

وال أكَلنا خبزا 8إذ أنتم تعِرفونَ كيف يِجب أنْ يتمثَّلَ بنا، ألننا مل نسلُك بال ترتيٍب بينكُم، 7. الَّذي أخذَه ِمنا
ليس أنْ ال سلطانَ لنا، بل 9. نا نشتِغلُ بتعٍب وكد ليالً وارا، لكَي ال نثَقّلَ على أحٍد ِمنكُممجانا ِمن أحٍد، بل كُ

أنه إنْ كانَ أحد ال : "فإننا أيضا حني كُنا ِعندكُم، أوصيناكُم ذا10. لكَي نعطيكُم أنفُسنا قُدوةً حتى تتمثَّلوا بنا
ألننا نسمع أنَّ قَوما يسلُكونَ بينكُم بال ترتيٍب، ال يشتِغلونَ شيئًا بل هم 11". يشتِغلَ فال يأكُلْ أيضايريد أنْ 
أما 13. فِمثلُ هؤالِء نوصيِهم ونِعظُهم بربنا يسوع املَسيِح أنْ يشتِغلوا دوٍء، ويأكُلوا خبز أنفُِسِهم12. فُضوليونَ

وإنْ كانَ أحد ال يطيع كالمنا بالرسالَِة، فِسموا هذا وال تخاِلطوه 14.  أيها اإلخوةُ فال تفشلوا يف عمِل اخلَِريأنتم
  .ولكن ال حتِسبوه كعدو، بل أنِذروه كأٍخ15لكَي يخجلَ، 
  حتيات ختامية

 .الرب مع مجيِعكُم. لّ وجٍهورب السالِم نفسه يعطيكُم السالم دائما ِمن ك16ُ

ِنعمةُ ربنا يسوع املَسيِح مع 18. هكذا أنا أكتب. اَلسالم بيدي أنا بولُس، الَّذي هو عالمةٌ يف كُلّ ِرسالٍَة17
مجيِعكُم .آمني. 

 
 


