رسالة بولس \لرسول \لثانية إلى أهل تسالونيكي
الصحاح \لول
1ب&&&ولس وس&&&لوانس وتيموث&&&اوس ،إل&&&ى كنيس&&&ة
\لتسالونيكي2ين ،في \لله أبينا و\لرب 2يسوع \لمسيح2 .نعمة9
لكم وسلم 9من \لله أبينا و\لرب 2يسوع \لمس&&يح3 .ينبغ&&ي
لنا أن نشكر \لله كل حين Hم&&ن جهتك&&م أيFه&&ا \لخ&&وة كم&&ا
يحق ،Fلن إيمانكم ينم&&و كثي&&را ،ومحب&&ة ك &ل 2واح &د Hمنك&&م
جميعا بعضكم لبع &ض Hت&&زداد4 ،حت&&ى إنن&&ا نح&&ن أنفس&&نا
نفتخر بكم في كنائس \لله ،م&&ن أج&&ل ص&&بركم وإيم&&انكم
في جميع \ضطهاداتكم و\لض2يقات \لتي تحتملونه&&ا5 ،بي2ن&ة^
على قضاء \لله \لعادل ،أنكم تؤهلون لملكوت \لله \ل&&ذي
لجله تتألمون أيض&&ا6 ،إذ ه&&و ع&&ادل 9عن&&د \لل&&ه أن \ل&&ذين
يض&&ايقونكم يج&&ازيهم ض&&يقا7 ،وإي&&اكم \ل&&ذين تتض&&ايقون
راحة^ معنا عن&&د \س&&تعلن \ل&&رب 2يس&&وع م&&ن \لس&&ماء م&&ع
ملئك&&ة ق&&وته8 ،ف&&ي ن&&ار لهي &ب ،Hمعطي&&ا نقم &ة^ لل&&ذين ل
يعرف&&ون \لل&&ه و\ل&&ذين ل يطيع&&ون إنجي&&ل رب2ن&&ا يس&&وع
\لمسيح\9 ،لذين سيعاقبون بهلك Hأب&&دي oم&&ن وج&&ه \ل&&رب2
وم&&ن مج&&د ق&&وته10 ،مت&&ى ج&&اء ليتمج&&د ف&&ي قد2يس&&يه

ويتعجب منه ف&&ي جمي&&ع \لم&&ؤمنين .لن ش&&هادتنا عن&&دكم
صد2قت في ذلك \ليوم\11 ،لمر \لذي لجل&&ه نص &ل2ي أيض&&ا
كل حين Hمن جهتكم :أن ي&&ؤه2لكم إلهن&&ا لل&&دعوة ،ويكم&&2ل
كل مسرة \لصلح وعمل \ليم&&ان بق&&وة12 ،Hلك&&ي يتمج&&د
\سم رب2نا يسوع \لمسيح فيكم ،وأنتم في&&ه ،بنعم&&ة إلهن&&ا و
و \لرب 2يسوع \لمسيح.

\لصحاح \لثاني
1ث&&م نس&&ألكم أيFه&&ا \لخ&&وة م&&ن جه&&ة مجيء رب2ن&&ا
يسوع \لمسيح و\جتماعن&&ا إلي&&ه2 ،أن ل تتزعزع&&وا س&&ريعا
عن ذهنكم ،ول ترت&&اعوا ،ل ب&&روح Hول بكلم &ة Hول برس&&الةH
كأنها منا :أي أن يوم \لمسيح قد حضر3 .ل يخدعنكم أحد9
على طريق&ة Hم&&ا ،لن&&ه ل ي&&أتي إن ل&&م ي&&أت \لرت&&داد أول ^،
ويستعلن إنسان \لخطية\ ،بن \لهلك\4 ،لمقاوم و\لمرتفع
على كل 2ما يدعى إلها أو معب&&ودا ،حت&&ى إن&&ه يجل&&س ف&&ي
هيكل \لله كإله Hمظهرا نفسه أنه إل&ه5 .9أم&&ا ت&&ذكرون أن&&2ي
وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا؟ 6و\لن تعلم&&ون م&&ا
يحجز حتى يستعلن في وقته7 .لن سر \لثم \لن يعم&&ل
فقط ،إلى أن يرفع من \لوسط \لذي يحجز \لن8 ،وحينئذH
سيستعلن \لثيم\ ،لذي \ل&&رب Fيبي&&ده بنفخ&&ة فم&&ه ،ويبطل&&ه
بظهور مجيئه\9 .لذي مجيئه بعمل \لش&&يطان ،بك &ل 2ق&&وة،H
وبآي&&ات Hوعج&&ائب كاذب&&ة10 ،Hوبك&&ل 2خديع&&ة \لث&&م ،ف&&ي
\له&&الكين ،لنه&&م ل&م يقبل&&وا محب&&ة \لح&ق 2حت&&ى يخلص&&وا.
11ولجل هذا سيرسل إليه&&م \لل&&ه عم&&ل \لض&&لل ،حت&&ى
يصد2قوا \لكذب12 ،لكي ي&&دان جمي&&ع \ل&&ذين ل&&م يص&د2قوا
\لح&&ق ،ب&&ل س &رFوا ب&&الثم13 .وأم&&ا نح&&ن فينبغ&&ي لن&&ا أن

نشكر \لله كل حين Hلجلكم أيFه&&ا \لخ&&وة \لمحبوب&&ون م&&ن
\لرب ،2أن \لله \ختاركم من \لبدء للخلص ،بتقديس \لرFوح
وتصديق \لحق\14 .2لمر \لذي دعاكم إليه بإنجيلنا ،لقتناء
مج&&د رب2ن&&ا يس&&وع \لمس&&يح15 .ف&&اثبتوا إذا أيFه&&ا \لخ&&وة
وتمسكوا بالتعاليم \لتي تعلمتموها ،سواء 9كان بالكلم أم
برسالتنا16 .وربFنا نفسه يسوع \لمسيح ،و\لله أبون&&ا \ل&&ذي
أحبنا وأعطانا عزاء^ أبدي•ا ورجاء^ صالحا بالن2عمة17 ،يع&&ز2ي
قلوبكم ويثب2تكم في كل 2كلم Hوعمل Hصالح.H

الصحاح \لثالث
1أخيرا أيFها \لخوة ص&لFوا لجلن&ا ،لك&&ي تج&&ري كلم&&ة
\لرب 2وتتمجد ،كما عندكم أيضا2 ،ولكي ننق&ذ م&ن \لن&اس
\لردياء \لشرار .لن \ليمان لي&&س للجمي&&ع3 .أمي &ن 9ه&&و
\لرب\ Fلذي سيثب2تكم ويحفظكم من \لش2ر2ير4 .ونثق بالرب2
من جهتكم أنكم تفعلون ما نوصيكم به وستفعلون أيضا.
5و\لرب Fيهدي قلوبكم إلى محبة \لله وإلى صبر \لمس&&يح.
6ثم نوصيكم أيFها \لخوة ،باسم رب2ن&&ا يس&&وع \لمس&&يح ،أن
تتجنبوا كل أخ Hيسلك بل ترتيب ،Hوليس حسب \لتعليم \لذي
أخذه منا7 .إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن يتمثل بن&&ا ،لنن&&ا
لم نسلك بل ترتيب Hبينكم8 ،ول أكلنا خبزا مجانا م&&ن أح&د،H
بل كنا نشتغل بتعب Hوك&د oليل ^ ونه&ارا ،لك&ي ل نثق&2ل عل&ى
أحد Hمنكم9 .ليس أن ل س&&لطان لن&&ا ،ب&&ل لك&&ي نعطيك&&م
أنفس&نا ق&دوة^ حت&ى تتمثل&وا بن&ا10 .فإنن&ا أيض&ا حي&ن كن&ا
عندكم أوصيناكم بهذا :أنه إن كان أحد 9ل يريد أن يش&&تغل
فل يأكل أيضا11 .لننا نسمع أن قوما يس&&لكون بينك&&م بل
ترتي &ب ،Hل يش&&تغلون ش&&يئا ب&&ل ه&&م فض&&وليFون12 .فمث&&ل
هؤلء نوصيهم ونعظهم برب2نا يسوع \لمس&&يح أن يش&&تغلوا
بهدوء ،Hويأكلوا خبز أنفسهم13 .أما أنت&&م أيFه&&ا \لخ&&وة فل

تفشلوا في عمل \لخير14 .وإن كان أح &د 9ل يطي&&ع كلمن&&ا
بالر2سالة ،فسموا هذا ول تخالطوه لكي يخجل15 ،ولكن
ل تحسبوه كعدو ،oبل أنذروه كأخ16 .Hورب\ Fلس&&لم نفس&&ه
يعطيكم \لسلم دائما من كل 2وجه\ .Hل&&رب Fم&&ع جميعك&&م.
17الس&لم بي&&دي أن&ا ب&&ولس\ ،ل&ذي ه&و علم&ة 9ف&ي ك&ل2
رسالة .Hهكذا أنا أكتب18 .نعمة رب2ن&&ا يس&&وع \لمس&&يح م&&ع
جميعكم .آمين.
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