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ِرَساِلْة بُولُْس الثَّاْنيَة ِلتَْسالُونِيِكي
 بعد52 و51الرجوع متاع المسيح ماهوش واضح وباقي يتسبب فِي مشاكل في الكنيسة في تسالونيكي. الّرسالة هاذي تكتبت َما بين عام 

الميالد باش تحكي على فكرة إنّو النهار الّي باش يرجع فيه الّرب جا. بولس يصلّح الفكرة هاذي، ويبيّن إنّو قبل ما المسيح يرجع، الّشر باش يكثر
على اإلخر بالقيادة متاع واحد عجيب يتسّمى »المسيح الدّّجال«، الّي باش يجي ضد المسيح.

الّرسول بولس يأّكد انّو الّي يقروا الّرسالة متاعو يحتاجوا باش يثبتوا في إيمانهم برغم المشاكل والعذاب، يلزمهم باش يخدموا على رواحهم
كيف ما عمل بولس ولّي يخدموا معاه، ويبقوا ديما يعملوا في الخير.

تَِحيَّة

ْب يَُسوْع الَمِسيْح.  1  النِّْعَمة ِوالسَّالَْم ْعِليُكْم ِمْن هللْا بُونَا 2ِمْن بُولُْس ْوِسْلَوانُْس ْوتِيُموثَاُوْس ْلَكنِيِسْة تَْسالُونِيِكي الِّي فِي هللْا بُونَا ِوالرَّ

ْب يَُسوْع الَمِسيْح. وِمالرَّ 1
الْحَساْب َوْقتِلِِّي ْيِجي الَمِسيْح

يِْلِزْمنَا نِْحْمدُوا هللْا فِي ُكْل َوْقْت ْعلَى َخاِطْرُكْم، يَا اإِلْخَوة. ْوَهاذَا َحْق ْوَراُهو إِيَماْنُكْم قَاِعْد يِْكبِْر بَْرَشة ِوْمَحبِّتُْكْم ِلْبعَْضُكْم تِْزيْد بِينَاتُْكْم الُكْلُكْم، 3

لُوا فِي الْعذَاْب ِواَألَْوقَاْت الْصِعيبَة.  4 ْوَهاذَا دَِليْل إِنُّو هللْا ْحُكْم بِالعَْدْل 5َحتَّى ِليْن َأَْحنَا نِتْفُوْخُروا بِيُكْم فِي َكنَايِْس هللْا ْعلَى َصْبْرُكْم ْوإِيَماْنُكْم َوْقتِلِّي تِتَْحّمْ

يْق النَّاْس الِّي ْيَضيّْقُوا ْعِليُكْم،  6بَاْش تُْكونُوا ِمْستَْحقِّيْن َمْمِلْكْة هللْا الِّي قَاْعِديْن ِتتْعَذّْبُوا ْعلَى َخاِطْرَها.  ِوْيَجاِزيُكْم ْمعَانَا 7َراُهو َعْدْل انُّو هللْا ْيَجاِزي بالّضِ

ْب يَُسوْع ِمالْسَماْء ْمَع ْمالَيِْكتُو الْقِويِّيْن.  ا، َوْقتِلِّي يُْظُهْر الرَّ لُوا فِيْه تَوَّ يْق الِّي ِتتَْحّمْ اَحة ِمالّضِ فِي نَاْر َشاْعلَة بَاْش ْيعَاقِْب الِّي َما يَْعْرفُوْش هللْا ِولِّي 8بِالرَّ

ْب ِوالَمْجْد ْمتَاْع قُوتُو،  9َما ْيِطيعُوْش اإِلْنِجيْل ْمتَاْع َربّْنَا يَُسوْع الَمِسيْح.  َوْقتِلِّي ْيِجي فِي الْنَهاْر 10ِوالِعقَاْب ْمتَاْعُهْم ُهَو الْهالَْك ِلَألَبَْد، ْبعَاْد ْعلَى ِوْجْه الرَّ

ْقتُوا ْشَهاِدتْنَا.  بُوا فِيْه الُمْْؤْمنِيْن بِيْه، ْوإِْنتُوَما َزادَا، ْعلَى َخاِطْرُكْم َصدِّ يِسيْن ْمتَاُعو ْويِتْعَّجْ ْد فِي الِقدِّ َهاذَاَكا ْعالَْش ْنَصلِّيْو ْعلَى 11َهاذَاَكا بَاْش يِتَْمّجِ

اْلَحة الِّي تِْحبُّوا ْعِليَها الُكْلَها ِوْيِزيْد ْم الَحاَجاْت الصَّ َخاِطْرُكْم فِي ُكْل َوْقْت، َطاْلبِيْن ِمْن إِالَْهنَا بَاْش ْيُردُّْكْم ِمْستَْحقِّيْن ِللشَّْيء الِّي ْدَعاُكْم ِليْه ْوإِنُّو ْيتَّمِ

ْب يَُسوْع الَمِسيْح. 12ْيَخلِّيُكْم تَْنْشُطوا َأَْكثِْر فِي اإِليَماْن ْبقُْدْرتُو،  دُوا فِيْه بِالنِّْعَمة ْمتَاْع إِالَْهنَا ِوالرَّ ْد فِيُكْم ْوإِْنتُوَما تِتَْمّجْ بَاْش إِْسْم َربّْنَا يَُسوْع يِتَْمّجِ

ْب الْنَهاْر الِِّي بَاْش ْيِجي فِيْه الرَّ

إِنُّْكْم َما تُْضْعفُوْش فِيَسْع فِي َأَْفَكاْرُكْم ْوَما 2آَما فِي َما ْيُخْص َجيَّاْن َربّْنَا يَُسوْع الَمِسيْح ِوْوقُوْفنَا قُدَّاُمو، َرانِي نُْطلُْب ِمْنُكْم يَا اإِلْخَوة  1 

ْب َجا.  ُكْم ْبأَْي َحاَجة، 3تِتِْرْعبُوْش ِمْن َحتَّى ُروْح ِوالَّ ْكالَْم ِوالَّ ْجَواْب َكِإِنَّْها ِمْن ِعْنْدنَا تْقُوْل الِّي يُوْم الرَّ َما تَْخلِّيْوْش َحتَّى َواِحْد ْيغُّشْ

ْب َما ْيِجي َكاْن بَْعْد َما بَْرَشة نَاْس يِْبْعدُوا ْعلَى َربِّي ِوالشَّْر ْيَولِّي فِي َشْكْل إِْنَساْن، الِّي ُهَو ِوْلْد الْهالَْك،  ِولِّي ْيِجي ِضْد ُكْل َشْيء ِولِّي 4َراُهو يُوْم الرَّ

ْر ُروُحو الِّي ُهَو إِالَْه.  ى إِالَْه ِوالَّ يِتْْعبِْد، ْلدَْرِجْة إِنُّو يُْقعُْد فِي َهْيِكْل هللْا ِوْيَظّهِ يَاِخي َما تِذَّْكُروْش إِنِّي َوْقتِلِّي ُكْنْت 5يَْرفِْع ُروُحو فُوْق ُكْل َشْيء يِتَْسمَّ

ا تَْعْرفُوا الشَّْيء الِّي ْيُحوُزو ْوَما ْيَخلِّيِهْش يُْظُهْر َكاْن َوْقتِلِّي ْيِجي َوْقتُو.  6ْمعَاُكْم قُْلتِْلُكْم الشَّْيء َهاذَاَكا الُكلُّو؟  ْوإِْنتُوَما تَوَّ
ةْ الشَّْر قَاْعدَة تِْخِدْم فِي 7 ْوقُّوِ

ا  ى فِيْه الشَّْيء الِّي َحايِْزَها تَوَّ ْر، َحتَّى ِليْن ْيِجي الَوْقْت الِّي يِتْنَحَّ و 8الّسِ ْب يَُسوْع ْبنَْفَخة ِمْن فُمُّ يْر يِتْْكِشْف ْويِْقِضي ْعِليْه الرَّ ّرِ ِوالَوْقْت َهاذَاَكا الّشِ

يَطاْن ْعلَى إِنُّو يَْعِمْل الُمْعْجَزاْت ِوالعاَلََماْت ِوالْعَجايِْب الغَاْلَطة،  9ْويِْمِحيْه بِالنُّوْر ْمتَاْع َجيَّانُو.  يْر ْيُكوْن ْبقُْدِرةْ الّشِ ّرِ ِوْعلَى الَحاَجاْت 10ْوَجيَّاْن الّشِ

يَرة الُكْلَها الِّي تِْخدَْع َهاَكا الِّي ْمِصيْرْهْم الْهالَْك، ْعلَى َخاِطْرُهْم َرْفُضوا ْمَحبِّْة الَحْق الِّي يُْخْلُصوا بِيْه.  ّرِ ةْ الْضالَْل 11الّشِ َهاذَاَكا ْعالَْش يَْبْعثِْلُهْم هللْا قُّوِ
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نُوا بِالَحْق الُكْلُهْم ْوَحبُّوا البَاِطْل الُكْلُهْم. 12َحتَّى ِليْن ْيَصدّْقُوا الِكْذْب،  ْويُْحُكْم َعلِّي َرْفُضوا بَاْش يِّمْ

الُمْختَاِريْن بَاْش يُْخْلُصوا

ْل الغَلَّة بَاْش ْيَخلِّْصُكْم بِالقَدَاَسة 13 آَما َأَْحنَا َرانَا يِْلِزْمنَا نِْحْمدُوا هللْا فِي ُكْل َوْقْت ْعلَى َخاِطْرُكْم يَا اإِلْخَوة، يَا ْحبَاْب َربِّي، َراُهو هللْا ْختَاْرُكْم ِكيْف َأَّوِ

وْح ْوبِاإِليَماْن بِالَحْق.  َهاذَاَكا ْعالَْش، يَا 15ِللشَّْيء َهاذَا ْدَعاُكْم هللْا بِاإِلْنِجيْل ْمتَاْعنَا بَاْش تَاْخذُوا الَمْجْد ْمتَاْع َربّْنَا يَُسوْع الَمِسيْح.  14الِّي يَْعِطيَها الرُّ

اإِلْخَوة، إِثْْبتُوا ْوَحاْفُظوا ْعلَى الْوَصايَا الِّي ْخِذيتُوهاَ ِمْن ِعْنْدنَا، ِكَكلِّْمنَاُكْم بِفَّاْمنَا ِوالَّ بِالْكتِيبَة.

ي ْقلُوْبُكْم ِوْيثَبِّتَْها فِي ُكْل ِخيْر تَْعْملُوْه ِوالَّ 17ْوَربّْنَا يَُسوْع الَمِسيْح بِيدُو ِوهللا بُونَا الِّي َحبّْنَا ْوْنِعْم ْعِلينَا ْبتَْعْزيَة ِلَألَبَْد ْوَرَجاْء بَاِهي بِالنِّْعَمة،  16 ْيعَّزِ

تْقُولُوْه.

ْد ِعْنْدُكْم.  1  ْد ِكيْف َما تَْمّجِ ْب يِتْْنَشْر ْبُسْرَعة ْويِتَْمّجِ ينَا ِمالنَّاْس 2ِوْمبَاِعْد، يَا اإِلْخَوة، َصلِّيْو ْعلَى َخاِطْرنَا بَاْش ْكالَْم الرَّ ْوَزادَا بَاْش هللْا ْينَّجِ

الِّيْن اَألَْشَراْر، َراُهْم ُموْش النَّاْس الُكْلُهْم ِعْنْدُهْم إِيَماْن.  يْر.  3الضَّ ّرِ يُكْم ْويَْحِفْظُكْم ِمالّشِ ْب َأَِميْن، ْوُهَو بَاْش ْيقَّوِ ِوالُكْلنَا ِعْنْدنَا الثِّيقَة 4آَما الرَّ

لُوا تَْعْملُوْه.  ينَاُكْم بِيْه ْوبِْش تَْكّمْ ْب ِمْن ِجيِهتُْكْم الِّي إِْنتُوَما تَْعْملُوا فِي الشَّْيء الِّي َوّصِ ْبْر الِّي فِي 5فِي الرَّ ْب يِْهِدي ْقلُوْبُكْم ِللْمَحبَّة الِّي فِي هللْا ِوالصَّ الرَّ

الَمِسيْح.
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ِإِْخْدُموا ْعلَى ْرَواْحُكْم

ْب يَُسوْع الَمِسيْح بَاْش ِتتَْجنّْبُوا ُكْل َواِحْد ِماإِلْخَوة الِّي َما يِْخْدُموْش ْعلَى ْرَواْحُهْم ْوَما يَْعْملُوْش بِالْوَصايَا الِّي 6 يُكْم، يَا اإِلْخَوة، ْبِإِْسْم الرَّ ِوْنَوّصِ

ينَاُكْم بِيَها.  إِْنتُوَما تَْعْرفُوا الِّي يِْلِزْمُكْم تَْعْملُوا ِكيْفنَا. َرانَا َما ُكنَّاْش بَطَّاالَ َوْقتِلِّي ْسِكنَّا فِي ُوْسْطُكْم،  7َوّصِ
ْوَما ْكِلينَاْش الُخْبْز ْمتَاْع َحتَّى َواِحْد ْبالَْش، آَما 8

ْوُموْش ْعلَى َخاِطْرنَا َما ِعْنْدنَاْش الَحْق فِي الشَّْيء َهاذَاَكا، آَما بَاْش ْنُكونُوْلُكْم 9ْخِدْمنَا ِليْل ِوْنَهاْر ِوتِْعْبنَا ِوْشِقينَا بَاْش َما ْنثَقّْلُوْش ْعلَى َحتَّى َواِحْد فِيُكْم، 

ْنقُوْل الْكالَْم َهاذَا ْعلَى َخاِطْرنَا 11ْوَوْقتِلِّي ُكنَّا بِْحذَاُكْم ْعِطينَاُكْم الْوِصيَّة َهاِذي: »الِّي َما ْيِحبِّْش يِْخِدْم، َما ِعْندُوْش الَحْق بَاْش يَاُكْل.«  10ِمثَاْل اتَّْبعُوْه. 

لُوا فِي َأُُموْر ِغيْرُهْم.  ة َما بِينَاتُْكْم ْجَماَعة بَطَّاالَ ْوَما ِعْنْدُهْمْش َحتَّى ِخْدَمة ْويِدَّّخْ ْب يَُسوْع الَمِسيْح 12ْسَمْعنَا الِّي ثَمَّ يُهْم ْونُْطلُْب ِمْنُهْم فِي الرَّ َهاذُوَما ْنَوّصِ

لُوا ْرَواْحُهْم الُخْبْز.  إِنُّْهْم يِْخْدُموا ِوْيَوّكْ
ة ْشُكوْن فِيُكْم الِّي َما ْيِطيِعْش ْكالَْمنَا الِّي 14آَما إِْنتُوَما، يَا اإِلْخَوة، َما تِْملُّوْش ِمْن َعْمالَْن الِخيْر.  13 ْوإِذَا َكاْن ثَمَّ

ْوَما تْعَاْملُوِهْش ِكيْف ْعدُو، آَما َأَْنْصُحوْه ِكيْف ُخو. 15فِي الْجَواْب َهاذَا، نَبُّْهوا النَّاْس الُكْل ِمنُّو ِوتَْجنّْبُوْه بَاْش يِْحِشْم ْعلَى ُروُحو. 

ْر ْسالَْم فِي اِإِلخِِّ

ْب ْيُكوْن ْمعَاُكْم الُكْلُكْم. 16 ْوإِالَْه السَّالَْم ِبيدُو يَْعِطيُكْم السَّالَْم فِي ُكْل َوْقْت ْوفِي ُكْل َحالَة. الرَّ

الْسالَْم َهاذَا تِْكتِْب ْبَخْط إِيِدي آنَا بُولُْس. َهاِذي التُّْصَحاَحة ْمتَاِعي فِي ْجَوابَاتِي الُكْلَها، ِوالْكتِيبَة َهاِذي ْكتِيْبتِي. 17

نِْعِمْة َربّْنَا يَُسوْع الَمِسيْح تُْكوْن ْمعَاُكْم الُكْلُكْم. 18


