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رسالۀ دوم پوُلس رسول 
به تسالونیکیان

مقدمه
پوُلس در این نامه نیز مثل نامۀ اول خود به تسالونیکیان، در مورد بازگشت عیسی مسیح به این جهان 
صحبت می کند. موضوع بازگشت دوبارۀ مسیح باعث نگرانی کلیسای تسالونیکی شده بود. یک تعداد 
ایمانداران تسالونیکی تا حدی شیفتۀ بازگشت ثانی مسیح شده بودند که از کار روزانه دست کشیده و 

زندگی عاطل و باطلی را سپری می کردند.
پوُلس در این نامه ایمانداران تسالونیکی را با واقعیت ها آشنا می سازد و به آنها می فهماند که که با 

سرمشق گرفتن از او، از تنبلی و بیکاری دست بکشند.
در اخیر این نامه، پوُلس برای آنها دعا می کند، خداوند که سرچشمۀ سالمتی است به آنها نیز در هر 

مورد سالمتی عطا فرماید.

فهرست مندرجات:
مقدمه: فصل 1: 1 - ۲

تعریف و تمجید: فصل 1: ۳ - 1۲
تعلیم دربارۀ بازگشت مسیح: فصل ۲

نصیحت دربارۀ زندگی مسیحی: فصل ۳: 1 - 15
خاتمه: فصل ۳: 1۶ - 1۸
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مقدمه

و 1  سیلواُنس  و  پوُلس  طرف   از 
تیموتاوس به کلیسای تسالونیکیان که 
به پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند تعلق 
دارد. 2 از طرف خدای پدر و عیسی مسیح 

خداوند، فیض و سالمتی به شما باد.

عقوبت در وقت آمدن مسیح
همیشه  داریم  وظیفه  ما  برادران،  3 ای 

گوئیم.  سپاس  شما  خاطر  به  را  خدا 
شایسته است چنین کنیم؛ زیرا ایمان شما 
محبت  و  می کند  رشد  عجیبی  طور  به 
شما به یکدیگر روز افزون است. 4 ما در 
کلیساهای خدا به خاطر بردباری و ایمان 
تان در تحمل آزار ها و رنجها، به وجود 

شما افتخار می کنیم.
از  خدا  که  می کند  ثابت  آزار ها  5 این 

روی انصاف داوری می کند و می خواهد 
به  که  خدا  پادشاهی  شایستۀ  شما  که 
6 خدا  بشوید.  می برید،  رنج  آن  خاطر 
آزار  شما  به  که  کسانی  به  و  است  عادل 
شما  به  7 و  داد  خواهد  جزا  می رسانند، 
که رنج و آزار می بینید و همچنین به ما 
آسودگی خواهد بخشید. این کار در روزی 
با فرشتگان  از آسمان  که عیسی خداوند 
توانای خود 8 در آتشی فروزان ظهور کند، 
انجام خواهد گرفت و به آنانی که خدا را 
عیسی  ما  خداوند  انجیل  و  نمی شناسند 
9 آنها  داد.  خواهد  جزا  می کنند،  رد  را 
از حضور  ابدی و دوری  کت  جزای هال
خداوند و محرومیت از جالل قدرت او را 
خواهند دید. 10 در آن روزی که او می آید، 

و  یافت  خواهد  مقدسین خود جالل  در 
در تمام ایمانداران تمجید خواهد شد و 
شما نیز جزء آن ها خواهید بود، زیرا به 

شهادت ما ایمان آوردید.
همیشه  ما  که  است  سبب  این  11 به 

ما،  خدای  که  می کنیم  دعا  شما  برای 
و  گرداند  خود  دعوت  شایستۀ  را  شما 
و  برآورد  را  شما  نیکوی  آرزو های  همۀ 
فعالیت های شما را که از ایمان سرچشمه 
می گیرد، با قدرت خود به کمال رساند، 
12 تا نام خداوند ما عیسی مسیح در وجود 

فیض  مطابق  نیز  شما  و  یابد  شما جالل 
او  در  عیسی مسیح خداوند  و  ما  خدای 

جالل یابید.

مظهر شرارت

 ای برادران، در بارۀ آمدن خداوند ما ۲ 
عیسی مسیح و جمع شدن ما با او، 
از شما خواهش می کنم 2 نگذارید سخنان 
کسی که به استناد رساله و گفته های ما یا 
با موعظه و پیشگویی خود ادعا می کنند 
را  است، شما  فرارسیده  روز خداوند  که 
هیچ  3 نگذارید  سازد.  پریشان  و  مشوش 
کس به هیچ عنوانی شما را فریب دهد، 
زیرا آن روز نخواهد آمد، مگر این که اول 
و  دهد  روی  خدا  به ضد  بزرگی  شورش 
مظهر شرارت ـ یعنی آن مردی که از ابتدا 
مقرر بود به جهنم برود ـ ظهور کند. 4 او با 
هر آنچه خدا خوانده می شود و هر آنچه 
پرستش می شود، مخالفت می کند و خود 
به  داد  قرار خواهد  آن ها  مافوق همۀ  را 
حدی که در عبادتگاه می نشیند و ادعای 

خدایی می کند.
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با شما  وقتی  که  کرده اید  فراموش  5 آیا 
6 خود  گفتم؟  به شما  را  این چیزها  بودم 
شما می دانید که چه چیزی فعاًل از ظهور 
که  وقتی  آن  تا  و  می کند  جلوگیری  او 
برایش معین شده نمی گذارد او ظاهر شود. 
کنون شرارت مخفیانه کار می کند، ولی  7 ا
میان  از  است  آن  مانع  که  قدرتی  هرگاه 
خواهد  کار  آشکار  طور  به  شود  برداشته 
خواهد  ظهور  شرارت  مظهر  8 آنگاه  کرد. 
کرد و عیسی خداوند با نفس دهان خود او 
را خواهد کشت و با ظهور ُپر شکوه خود 
آن مظهر  9 ظهور  کرد.  نابود خواهد  را  او 
شرارت در اثر فعالیت های شیطان خواهد 
بود و با انواع آیات و نشانه ها و معجزات 
فریبنده 10 و هر نوع شرارتی که برای حکم 
همراه  است،  فریبنده  کت  هال به  شدگان 
خواهد بود. چون آن ها عشق به حقیقت 
را که می تواند آنها را نجات بخشد، قبول 
را  آن ها  خدا  جهت  این  11 از  نکردند. 
گرفتار نیروی گمراه کننده خواهد کرد و این 
نیرو طوری در آن ها عمل می کند که آنچه 
دروغ است باور کنند. 12 و در نتیجه همۀ 
آنانی که به حقیقت ایمان نیاورده اند و از 

گناه لذت برده اند، محکوم خواهند شد.

برگزیدگان خدا
13 اما، ای برادران محبوب در خداوند، 
به خاطر  را  ما وظیفه داریم همیشه خدا 
به  را  شما  خدا  زیرا  کنیم،  شکر  شما 
تسالونیکی  در  ایمانداران  اولین  عنوان 
را  شما  روح القدس  وسیلۀ  به  تا  برگزید 
به حقیقت  ایمان  راه  از  و  گرداند  ک  پا
نجات یابید. 14 شما را به وسیلۀ مژده ای 

که ما برای تان آوردیم، دعوت کرد تا در 
شریک  عیسی مسیح  ما  خداوند  جالل 
بمانید  باشید. 15 پس ای برادران، استوار 
کتبًا از ما  و آن تعلیماتی را که شفاهًا یا 

آموختید، محکم نگاه دارید.
و  عیسی مسیح  ما  خداوند  16 خود 

است  داشته  را دوست  ما  که  پدر  خدای 
و از راه فیض ما را دائمًا تشویق کرده و 
امید نیکویی به ما بخشیده است، 17 شما 
را نیز تشویق و تقویت کند تا آنچه را که 

نیکوست بگوئید و به عمل آورید.

کنید برای ما دعا 

 دیگر اینکه، ای برادران، برای ما ۳ 
پیام  که  همان طوری  تا  کنید  دعا 
پیروزی  به  شما  میان  در  سرعت  با  خدا 
شود.  منتشر  نیز  جاها  دیگر  در  رسید، 
کنید که خدا ما را از دست مردم  2 و دعا 

بد اخالق و بدکار خالص کند؛ زیرا همۀ 
مردم به آن پیام ایمان ندارند.

3 اما خداوند قابل اعتماد است. او شما 
شریر  آن  از  و  فرمود  خواهد  تقویت  را 
حفظ خواهد کرد. 4 ما، در خداوند به شما 
اطمینان کامل داریم که اوامر ما را به عمل 
می آورید و همچنان به عمل خواهید آورد. 
5 خداوند دل های شما را به سوی محبت 

خدا و بردباری مسیح هدایت فرماید.

همه باید کار کنند
عیسی مسیح  نام  به  ما  برادران،  6 ای 

خداوند به شما فرمان می دهیم که از هر 
برادری که تنبلی می کند و مطابق تعلیماتی 
که ما داده ایم رفتار نمی کند، دوری کنید. 
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7 زیرا شما خوب می دانید برای این که از 

ما سرمشق بگیرید چه باید بکنید، ما در 
کس  هیچ  8 نان  نبودیم،  بیکار  شما  میان 
برای  را مفت نخوردیم، بلکه شب و روز 
زحمت  و  کردیم  کار  خود  زندگی  خرچ 
کشیدیم تا بر هیچ کس بار نشویم. 9 علتش 
نداشتیم؛  را  آن  استحقاق  که  نبود  این 
بلکه می خواستیم سرمشقی به شما بدهیم 
که از آن پیروی کنید. 10 حتی هنگامی که 
کس  هر  که  کردیم  امر  بودیم  شما  پیش 
نمی خواهد کار کند، حق غذا خوردن هم 
ندارد. 11 زیرا می شنویم که کسانی در میان 
به  و  کرده اند  پیشه  تنبلی  که  هستند  شما 
عوض اینکه خود کار کنند، در کار دیگران 
عیسی مسیح  نام  12 به  می کنند.  دخالت 
خداوند چنین اشخاص را نصیحت می کنم 
و به آن ها فرمان می دهم که در آرامی به 

کار بپردازند تا نانی به دست آورند.

کردن  نیکی  از  برادران،  ای  13 اما شما 

باشد  آنجا  در  کسی  گر  14 ا نشوید.  خسته 
که از آنچه در این رساله نوشتیم اطاعت 
نکند، مراقب او باشید و مطلقًا با او رفت 
و آمد نکنید تا شرمنده شود. 15 او را دشمن 
او  به  برادر  یک  مانند  بلکه  نشمارید، 

اخطار بدهید.

خاتمه
سالمتی  سرچشمۀ  که  خداوند  16 خود 

است، همیشه و در هر مورد به شما سالمتی 
عطا فرماید و با همۀ شما باشد.

17 من پوُلس با خط خود سالم می رسانم. 

این امضاء هر رساله ای را که از طرف من 
باشد تصدیق می کند و این است نمونه ای 

از دست خط من.
18 فیض خداوند ما عیسی مسیح با همۀ 

شما باد. 

دوم تسالونیکیان ۳


