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

 .اِهللا أبينا والرب يسوع املَسيِح

  لونيكيشكر من أجل مؤمين تسا
متذَكّرين بال انِقطاٍع عملَ إمياِنكُم، وتعب 3نشكُر اَهللا كُلَّ حٍني ِمن ِجهِة مجيِعكُم، ذاِكرين إياكُم يف صلَواِتنا، 2

 ِمن اِهللا اختياركُم، عاِلمني أيها اإلخوةُ املَحبوبون4َ. محبِتكُم، وصرب رجائكُم، ربنا يسوع املَسيح، أمام اِهللا وأبينا
أنَّ إجنيلَنا مل يِصر لكُم بالكَالِم فقط، بل بالقوِة أيضا، وبالروِح القُدِس، وبيقٍني شديٍد، كما تعِرفونَ أي ِرجاٍل كُنا 5

أجِلكُم ِمن كُمينةَ يف 6. بالكَِلم مإذ قَِبلت ،ببنا وبالر ثّلنيمتم مِصرت مِس، وأنتوِح القُدِح الرى 7ضيٍق كثٍري، بفَرحت
ألنه ِمن ِقبِلكُم قد أُذيعت كِلمةُ الرب، ليس يف مِكدونيةَ 8. ِصرتم قُدوةً جلميِع الَّذين يؤِمنونَ يف مِكدونيةَ ويف أخائيةَ

ألنهم هم يخِبرونَ 9. حتى ليس لنا حاجةٌ أنْ نتكَلَّم شيئًاوأخائيةَ فقط، بل يف كُلّ مكاٍن أيضا قد ذاع إميانكُم باِهللا، 
 ،احلَقيقي دوا اَهللا احلَيعباألوثاِن، لت إىل اِهللا ِمن معتجر وكيف ،خوٍل كانَ لنا إلَيكُمد ا، أين10ع ِمن هِظروا ابنوتنت

سوعاألمواِت، ي ِمن هماِء، الَّذي أقامِب اآليتالسضالغ نِقذُنا ِمنالَّذي ي ،.  
  

  خدمة بولس يف تسالونيكي
2 
بل بعد ما تألَّمنا قَبالً وبغي علَينا كما تعلَمونَ، 2ألنكُم أنتم أيها اإلخوةُ تعلَمونَ دخولَنا إلَيكُم أنه مل يكُن باِطالً، 1

كُمكَلّمرنا يف إِهلنا أنْ ني، جاهٍس، وال 3.  بإجنيِل اِهللا، يف ِجهاٍد كثٍرييف فيِلبنالٍل، وال عن دألنَّ وعظَنا ليس عن ض
بل كما استحِسنا ِمن اِهللا أنْ نؤتمن على اإلجنيِل، هكذا نتكَلَّم، ال كأننا نرضي الناس بل اَهللا الَّذي يختِبر 4مبكٍر، 
وال طَلَبنا مجدا ِمن الناِس، ال 6. اَُهللا شاِهد.  متَلٍُّق كما تعلَمونَ، وال يف ِعلَِّة طَمٍعفإننا مل نكُن قَطُّ يف كالِم5. قُلوبنا

بل كُنا مترفّقني يف وسِطكُم كما تربي 7. ِمنكُم وال ِمن غَِريكُم مع أننا قاِدرونَ أنْ نكونَ يف وقاٍر كرسِل املَسيِح
كذا إذ كُنا حانني إلَيكُم، كُنا نرضى أنْ نعطيكُم، ال إجنيلَ اِهللا فقط بل أنفُسنا أيضا، ألنكُم ه8املُرِضعةُ أوالدها، 
فإنكُم تذكُرونَ أيها اإلخوةُ تعبنا وكدنا، إذ كُنا نكِرز لكُم بإجنيِل اِهللا، ونحن عاِملونَ ليالً 9. ِصرتم محبوبني إلَينا

. أنتم شهود، واُهللا، كيف بطَهارٍة وبِبر وبال لوٍم كُنا بينكُم أنتم املؤِمنني10. ي ال نثَقّلَ على أحٍد ِمنكُموارا ك
11 ،كُمعجشكاألِب ألوالِدِه، ون ِعظُ كُلَّ واِحٍد ِمنكُما نكُن تسلُكوا كما 12كما تعلَمونَ كيف لكَي كُمشِهدون

  . الَّذي دعاكُم إىل ملكوِتِه ومجِدِهيِحق ِهللا
ِمن أجِل ذلك نحن أيضا نشكُر اَهللا بال انِقطاٍع، ألنكُم إذ تسلَّمتم ِمنا كِلمةَ خبٍر ِمن اِهللا، قَِبلتموها ال ككَِلمِة 13

ا فيكُم أنتلُ أيضِة اِهللا، الَّيت تعمأُناٍس، بل كما هي باحلَقيقَِة ككَِلم14. م املؤِمنني مةُ ِصرتها اإلخوأي ــكُمفإن
 اآلالم ِتلك ِتكُمشريأهِل ع ا ِمنم أيضأنت متألَّمت كُمألن ،سوعِة يف املَسيِح يهوديبكَنائِس اِهللا الَّيت هي يف الي ثّلنيمتم

وهم غَري مرضني ِهللا . ب يسوع وأنبياَءهم، واضطَهدونا نحنالَّذين قَتلوا الر15عينها، كما هم أيضا ِمن اليهوِد، 



ولكن قد . يمنعوننا عن أنْ نكَلّم اُألمم لكَي يخلُصوا، حتى يتمموا خطاياهم كُلَّ حٍني16. وأضداد جلميِع الناِس
  . أدركَهم الغضب إىل النهايِة

  اشتياق بولس لرؤيتهم
 اجتهدنا أكثَر، باشِتهاٍء كثٍري، أنْ نرى -  بالوجِه ال بالقَلِب -أما نحن أيها اإلخوةُ، فإذ قد فقَدناكُم زمانَ ساعٍة و17

كُمجوه18. و دنا أنْ نأيتَ إلَيكُملذلك أر- ِني- أنا بولُسترةً ومريطانُ.  مما عاقَنا الشج19. وإنهو ر ننا ألنْ ماؤ
  .ألنكُم أنتم مجدنا وفَرحنا20وفَرحنا وإكليلُ افِتخاِرنا؟ أم لَستم أنتم أيضا أمام ربنا يسوع املَسيِح يف مجيئِه؟ 

  
  
 
3 
لعاِملَ معنا وخاِدم اِهللا، وا ،فأرسلنا تيموثاوس أخانا2. لذلك إذ مل نحتِملْ أيضا استحسنا أنْ نترك يف أثينا وحدنا1

 ،ألجِل إمياِنكُم ِعظَكُموي كُمتثَبى ييقاِت3يف إجنيِل املَسيِح، حتيف هِذِه الض دأح ععزال يتز م تعلَمونَ .  كيأنت كُمفإن
، كما حصلَ أيضا، وأنتم إننا عتيدونَ أنْ نتضايق: ألننا لَما كُنا ِعندكُم، سبقنا فقُلنا لكُم4. أننا موضوعونَ هلذا

ِمن أجِل هذا إذ مل أحتِملْ أيضا، أرسلت لكَي أعِرف إميانكُم، لَعلَّ املُجرب يكونُ قد جربكُم، فيصري 5. تعلَمونَ
  .تعبنا باِطالً

  تقرير مشجع من تيموثاوس
6وب ،ِعنِدكُم ِمن سا اآلنَ فإذ جاَء إلَينا تيموثاووأما كُلَّ حٍني، شنسا لنا حِذكر كُموبأنَّ ِعند ،ِتكُمبحوم نا بإمياِنكُمر

 ،راكُما أنْ نأيض حننا، كما نوشتاقونَ أنْ ترم ميف ضيقَِتنا 7وأنت ِتكُمِجه ةُ ِمنها اإلخوينا أيزأجِل هذا تع فِمن
ِتنا، بإمياِنكُمرورعي8. وضنا اآلنَ نألنبم يف الرأنت متإنْ ثَب 9. ش ِتكُمِجه إىل اِهللا ِمن ضوعأنْ ن طيعستكٍر نش أي هألن

طاِلبني ليالً وارا أوفَر طَلٍَب، أنْ نرى وجوهكُم، ونكَملَ 10عن كُلّ الفَرِح الَّذي نفرح بِه ِمن أجِلكُم قُدام إلَِهنا؟ 
والرب ينميكُم ويزيدكُم يف 12. واُهللا نفسه أبونا وربنا يسوع املَسيح يهدي طريقَنا إلَيكُم11. كُمنقائص إمياِن

لكَي يثَبت قُلوبكُم بال لوٍم يف القَداسِة، أمام اِهللا أبينا يف 13املَحبِة بعضكُم لبعٍض وللجميِع، كما نحن أيضا لكُم، 
  . ربنا يسوع املَسيِح مع مجيِع ِقديسيِهمجيِء

  
  
  

  احلياة الَّيت ترضي اهللا
4 
فِمن ثَم أيها اإلخوةُ نسألُكُم ونطلُب إلَيكُم يف الرب يسوع، أنكُم كما تسلَّمتم ِمنا كيف يِجب أنْ تسلُكوا وترضوا 1

تعلَمون2َ. اَهللا، تزدادونَ أكثَر كُمألنسوعي ببالر ةَ وصايا أعطَيناكُمةُ اِهللا3.  أيألنَّ هِذِه هي إراد :كُمتأنْ . قَداس



ال يف هوى شهوٍة كاُألمِم الَّذين ال 5أنْ يعِرف كُلُّ واِحٍد ِمنكُم أنْ يقتين إناَءه بقَداسٍة وكرامٍة، 4متتِنعوا عن الزنا، 
تطاولَ أحد ويطمع على أخيِه يف هذا األمِر، ألنَّ الرب منتِقم هلِذِه كُلّها كما قُلنا لكُم قَبالً أنْ ال ي6يعِرفونَ اَهللا، 

إذًا من يرِذلُ ال يرِذلُ إنسانا، بل اَهللا الَّذي أعطانا أيضا روحه 8. ألنَّ اَهللا مل يدعنا للنجاسِة بل يف القَداسِة7. وشِهدنا
وسالقُد.  

. وأما املَحبةُ األخويةُ فال حاجةَ لكُم أنْ أكتب إلَيكُم عنها، ألنكُم أنفُسكُم متعلّمونَ ِمن اِهللا أنْ يِحب بعضكُم بعضا9
يها اإلخوةُ أنْ تزدادوا وإنما أطلُب إلَيكُم أ .فإنكُم تفعلونَ ذلك أيضا جلميِع اإلخوِة الَّذين يف مِكدونيةَ كُلّها10

 ،11أكثَر ،يناكُمم كما أوصأنت ِغلوا بأيديكُمةَ، وتشتاخلاص كُمماِرسوا أُموروت ،وأنْ حتِرصوا على أنْ تكونوا هاِدئني
  .لكَي تسلُكوا بلياقٍَة ِعند الَّذين هم ِمن خاِرٍج، وال تكونَ لكُم حاجةٌ إىل أحٍد12

  جميء الرب
ألنه إنْ كُنا 14. ثُم ال أُريد أنْ جتهلوا أيها اإلخوةُ ِمن ِجهِة الراِقدين، لكَي ال حتزنوا كالباقني الَّذين ال رجاَء هلُم13

ا معهاُهللا أيض مهحِضرسي ،سوعاِقدونَ بيفكذلك الر ،وقام مات سوعأنَّ ي قولُ لكُم هذا 15. نؤِمننا نِة فإنبكَِلم
بالر :اِقدينالر سِبقال ن ،بجيِء الرإىل م األحياَء الباقني حننا نئيِس 16. إنتاٍف، بصوِت ر هفسَن بألنَّ الر

 الباقني سنخطَف ثُم نحن األحياَء17. مالئكٍَة وبوِق اِهللا، سوف يِرتلُ ِمن السماِء واألموات يف املَسيِح سيقومونَ أوالً
بكونُ كُلَّ حٍني مع الريف اهلَواِء، وهكذا ن بِب ملُالقاِة الرحيف الس ما معهذا 18. مجيع اعضب كُمعضوا بزلذلك ع

  .الكَالِم
  
  
 
5 
كُم أنتم تعلَمونَ بالتحقيِق أنَّ يوم ألن2وأما األزِمنةُ واألوقات فال حاجةَ لكُم أيها اإلخوةُ أنْ أكتب إلَيكُم عنها، 1

، حينئٍذ يفاِجئُهم هالك بغتةً، كاملَخاِض "سالم وأمانٌ:"ألنه حينما يقولون3َ. الرب كِلص يف اللَّيِل هكذا يجيُء
مجيعكُم أبناُء نوٍر 5.  ذلك اليوم كلَِصوأما أنتم أيها اإلخوةُ فلَستم يف ظُلمٍة حتى يدِركَكُم4. للحبلَى، فال ينجونَ

ألنَّ الَّذين ينامونَ فباللَّيِل ينامونَ، 7. فال ننم إذًا كالباقني، بل لنسهر ونصح6. لَسنا ِمن ليٍل وال ظُلمٍة. وأبناُء اٍر
، فلنصح الِبسني ِدرع اإلمياِن واملَحبِة، وخوذَةً هي وأما نحن الَّذين ِمن اٍر8. والَّذين يسكَرونَ فباللَّيِل يسكَرونَ

الَّذي مات ألجِلنا، حتى 10ألنَّ اَهللا مل يجعلنا للغضِب، بل القِتناِء اخلَالِص بربنا يسوع املَسيِح، 9. رجاُء اخلَالِص
ا معهحيا مجيعا11. إذا سِهرنا أو ِنمنا نعضب كُمعضوا بزالذلك علونَ أيضكما تفع ،راآلخ كُمدوابنوا أح .  

  توجيهات ختامية
12 ،كُمنِذرونوي بيف الر كُمرونبدوي كُمينبونَ بيتع ةُ أنْ تعِرفوا الَّذينها اإلخوأي سألُكُمن ا 13ثُمكثري مِبروهوأنْ تعت

ِلِهممأجِل ع ِة ِمنبا يف املَحاساِلم. ِجدعضب كُمعضة14ُ. وا بها اإلخوأي إلَيكُم طلُببال ترتيٍب: ون أنِذروا الَّذين .



انظُروا أنْ ال يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل 15. تأنوا على اجلميِع. أسِندوا الضعفاَء. شجعوا ِصغار النفوس
اشكُروا يف كُلّ 18. صلّوا بال انِقطاٍع17. افرحوا كُلَّ حٍني16.  وللجميِعكُلَّ حٍني اتِبعوا اخلَري بعضكُم لبعٍض

ِتكُمِجه ِمن سوعشيئَةُ اِهللا يف املَسيِح ييٍء، ألنَّ هِذِه هي م19. شوحطِفئوا الراِت20. ال تبوِقروا النال حتت .
. وإله السالِم نفسه يقَدسكُم بالتماِم23. عن كُلّ ِشبِه شرامتِنعوا 22. باحلَسِن امتِحنوا كُلَّ شيٍء، متَسكوا21

أمني هو الَّذي يدعوكُم 24. ولتحفَظْ روحكُم ونفسكُم وجسدكُم كاِملَةً بال لوٍم ِعند مجيِء ربنا يسوع املَسيِح
 .الَّذي سيفعلُ أيضا

أُناِشدكُم بالرب أنْ تقرأَ هِذِه الرسالَةُ 27. سلّموا على اإلخوِة مجيعا بقُبلٍَة مقَدسٍة26. أيها اإلخوةُ، صلّوا ألجِلنا25
يسنيِة الِقد28. على مجيِع اإلخواملَسيِح معكُم سوعنا يبةُ رِنعم .آمني.  

  
  


