
نامۀ دوم پولس رسول به تسالونییان

مقدمه

پولس رسول در این نامه نیز مانند نامۀ اول خود به ایمانداران شهر تسالونییان، در مورد

کند. موضوع بازگشت دوبارۀ مسی به این جهان صحبت م بازگشت عیسای مسی

باعث نران کلیسای تسالونی شده بود. ی تعداد ایمانداران تسالونی آنقدر

مشتاق بازگشت دوبارۀ مسی شده بودند که از کار روزانه دست کشیده و زندگ را به

تنبل سپری م کردند. پولس این عقیده را که گویا زمان برگشت خداوند قبال فرا رسیده

شرارت و پلیدی تحت فرمانروای ،دارد که قبل از برگشت مسی است، چنین اصالح م

ی شخص مرموز برخواهد خاست که در ضدیت با مسی خواهد بود.

پولس در این نامه ایمانداران تسالونی را با واقعیتها آشنا م سازد و به آنها م فهماند

که با سرمشق گرفتن از او، از تنبل و بیاری دست بشند.

در اخیر این نامه، پولس برای آنها دعا م کند و از خدا که سرچشمۀ سالمت است

م خواهد که به آنها در هر موردی آرامش خاطر عطا فرماید.

فهرست موضوعات
پیشفتار: فصل ۱: ۱ ‐ ٢
تشری: فصل ۱: ٣ ‐ ۱٢

تعلیم دربارۀ بازگشت مسی: فصل ٢
پند و اندرز دربارۀ زندگ مسیح: فصل ٣: ۱ ‐ ۱۵

سخنان پایان: فصل ٣: ۱۶ ‐ ۱۸
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۱ ۱ این نامه از طرف پولس، سیالس و تیموتاووس است و به اعضای کلیسای شهر
تسالونی که به پدر آسمان ما خدا و سرور ما عیسای مسی تعلق دارند، تقدیم م گردد.

۲فیض و سالمت از طرف پدر آسمان ما خدا و سرور ما عیسای مسی به شما باد.

ام آمدن عیسای مسیقضاوت هن

۳ای عزیزان! ما وظیفه داریم که همیشه برای وجود تان خدا را شر و سپاس گوییم چون

شما الیق چنین چیزی هستید، زیرا ایمان شما خوب رشد م کند و محبت تان در برابر

یدیر هر روز زیادتر م شود. ۴از همین خاطر ما در کلیساهای خدا برای بردباری و

ایمان تان در تحمل آزارها و رنجها، به شما افتخار م کنیم.

۵اینها همه نشان م دهد که قضاوت خدا عادالنه است و ثمرش این است که شما لیاقت

برید. ۶خدا عادل است و به کسان م خدا را خواهید داشت که در این راه رن پادشاه

که به شما آزار م رسانند، جزا خواهد داد ۷و به شما که رن و آزار دیده اید، همراه با ما

آسوده گ خواهد بخشید. این آسوده گ وقت که خداوند ما عیسای مسی از آسمان با

فرشته گان قدرتمند خود، ۸در آتش شعله ور ظهور کند، انجام خواهد یافت. آنهای که
خدا را نم شناسند و خبر خوش عیسای مسی را قبول نم کنند، مجازات خواهند شد. ۹

آنها برای ابد نابود خواهند شد و از بودن در حضور خداوند و دیدن جالل قدرت او،

محروم خواهند بود. ۱۰روزی که او م آید، در برگزیده گان و ایمانداران خود جالل

خواهد یافت. تمام ایمانداران از دیدن او حیران خواهند شد. شما نیز در میان این

ایمانداران خواهید بود، زیرا به شهادت ما ایمان آوردید.

۱۱به این سبب، همیشه برای شما دعا م کنیم که خدای ما، شما را الیق آن زندگ بداند

که برای آن فرا خوانده شده اید. از بارگاه خدا م خواهم که با قدرت خود، تمام آرزوهای

نی شما را برآورده و ایمان تان را کامل گرداند، ۱۲تا نام عیسای مسی در وجود شما

جالل یابد و شما نیز مطابق فیض خدای ما و سرور ما عیسای مسی در او عزت یابید.
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عیس مسی در زمان خاص خود ظهور خواهد کرد

۲ ۱ ای عزیزان! اکنون در مورد آمدن سرور ما عیسای مسی و جم شدن ما با او، از
شما خواهش م کنیم که ۲نذارید کس فر شما را به آسان پریشان سازد. نه از روی

پیام نبوت و یا نامه ای که گویا از جانب ما باشد، زیرا به این ترتیب آنها ادعا خواهند

کرد که روز برگشت عیسای مسی فرا رسیده است. ۳نذارید هی کس به هی عنوان شما

را فریب دهد، زیرا آن روز نخواهد آمد، مر این که اول شورش بزرگ بر ضد خدا روی

دهد و آن شخص شریر ظهور کند که از ابتدا مقرر بود به دوزخ برود. ۴ او با هر آنچه

خدا خوانده م شود و هر آنچه عبادت م شود، مخالفت م کند و خود را مافوق همه

قرار م دهد، در خانۀ خدا م نشیند و دعوای خدای م کند.

۵آیا به یاد ندارید، وقت که با شما بودم، تمام این چیزها را برای تان گفتم؟ ۶پس اکنون

شما م دانید که چه چیز از ظهور او جلوگیری م کند تا فقط در زمان خاص خودش

ظاهر شود. ۷اکنون شرارت مخفیانه کار م کند، ول هرگاه قدرت که مان آن است از

میان برداشته شود به طور آشار کار خواهد کرد. ۸ آناه آن شخص شریر ظاهر خواهد

شد و خداوند ما عیس با نَفَس دهان خود، او را خواهد کُشت و با ظهور پر شوه خود،

او را نابود خواهد کرد. ۹ ظهور آن شخص شریر به وسیلۀ فعالیت های شیطان خواهد بود

و با انواع معجزه ها و نشانه های عجیب و گمراه کننده ۱۰و هر نوع شرارت که برای

محوم شده گان به هالکت فریبنده است، همراه خواهد بود. زیرا آنها عشق به حقیقت را

که م تواند آنها را نجات بخشد، قبول نردند. ۱۱به همین علت خدا آنها را دچار

نیروی گمراه کننده خواهد کرد که آنچه را که دروغ است باور کنند ۱۲تا تمام کسان که به

حقیقت ایمان نیاورده اند و از شرارت لذت برده اند، محوم شوند.

شما برای نجات فرا خوانده شده اید

۱۳ای برادران و خواهران محبوب در خداوند! ما باید همیشه خدا را به خاطر شما شر
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گوییم، زیرا خدا شما را به عنوان اولین ایمانداران در تسالونی برگزید تا به وسیلۀ

روح مقدس شما را پاک گرداند و از راه ایمان به حقیقت نجات یابید. ۱۴او شما را به

وسیلۀ خبر خوش که ما برای تان اعالم کردیم، فرا خواند تا در شوه و جالل خداوند ما

عیسای مسی شری گردید. ۱۵پس ای عزیزان، استوار بمانید و آن تعلیمهای را که از

زبان ما شنیدید و یا از طریق نامه های ما آموختید، محم نهدارید.

۱۶سرور ما عیسای مسی و خدای پدر که ما را دوست داشته است با فیض خود به ما

دلرم ابدی و امید مستحم بخشیده است، ۱۷خدا شما را نیز تشویق کند و قوت دهد

تا در گفتار و کردار، نیو باشید.

برای ما دعا کنید

۳ ۱دیر این که ای عزیزان، برای ما دعا کنید تا همان طوری که پیام عیسای مسی با
سرعت در میان شما مورد عزت قرار گرفت، در دیر جاها نیز با عزت قبول گردد.

۲همچنان دعا کنید که خدا ما را از دست آدمهای شریر و بدکردار رهای بخشد؛ زیرا

همۀ مردم ایمان ندارند.

۳اما خداوند قابل اعتماد است. او شما را قوت م بخشد و از شر شیطان حفاظت

م کند. ۴ما در خداوند به شما اطمینان کامل داریم که اوامر ما را به عمل م آورید و

همچنان در آینده به عمل خواهید آورد. ۵خداوند دلهای شما را به محبت خدا و

بردباری مسی هدایت کند.

پولس بر ضد تنبل کردن هوشدار م دهد

۶ای عزیزان، اکنون به نام سرور ما عیسای مسی به شما فرمان م دهیم که از هر ایماندار

که تنبل م کند و از چیزهای که ما تعلیم داده ایم اطاعت نم کند، دوری کنید. ۷زیرا
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شما خوب م دانید برای این که از ما سرمشق بیرید، چه باید بنید. ما در میان شما

تنبل نبودیم. ۸نان هی کس را مفت نخوردیم بله شب و روز برای خرج زندگ خود

کار کردیم و زحمت کشیدیم تا بر سر هی کس بار نشویم. ۹نه به این دلیل که مستحق آن

نبودیم، بله برای آن که م خواستیم برای شما سرمشق شویم تا از ما پیروی کنید.

۱۰حت وقت که پیش شما بودیم این دستور را داده بودیم که اگر کس کار نم کند، حق

نان خوردن را هم ندارد. ۱۱م شنویم که ی تعداد در میان شما تنبل م کنند. آنها کار

نم کنند بله همیشه مصروف دخالت در مسایل دیران هستند. ۱۲به نام سرور ما

عیسای مسی چنین اشخاص را نصیحت م کنم و به آنها فرمان م دهم که عاجزانه به

کار بپردازند تا روزی خود را به دست آورند.

۱۳اما شما ای عزیزان! از نی کردن خسته نشوید. ۱۴اگر کس آنچه را که در این نامه

نوشتیم قبول نم کند، به او گوشزد نموده و با او رفت و آمد ننید تا او شرمنده شود

۱۵اما او را دشمن مشمارید بله مانند ی ایماندار به او هوشدار دهید.

سخنان پایان

۱۶از خداوند که خودش سرچشمۀ سالمت است، م خواهیم که همیشه و در هر مورد به

شما سالمت عطا فرماید و با همۀ شما باشد.

۱۷من پولس با دست خود این سالم را م نویسم. این امضاء هر رساله ای را که از طرف

من باشد تصدیق م کند و این نمونه ای آن است.

۱۸فیض خداوند ما عیسای مسی با همۀ شما باد.
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