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   صفحات ٥ من أصل٢صفحة رقم  

 رسالة تسالونيكي األولى
  المقدمة

 وآان .آانت تسالونيكي عاصمة والیة مكدونية الرومانية، أنشأ فيها بولس هذه الكنيسة بعدما ترك مدینة فيلبـي
في المدینة جماعة من اليهود حرضوا سكانها على بولس وعلى آل من آمن بالمسيح، فاضطر إلى ترآها والذهاب 

نثوس آتب رسالته األولى إلى آنيسة تسالونيكي، حين عاد تيموثاوس  وفي آور.إلى بـيریة ومنها إلى آورنثوس
   .منها ونقل إليه أخبارها

في هذه الرسالة یهنئ بولس آنيسة تسالونيكي ویشجعهم على الثبات في إیمانهم ویذآرهم آيف آانت سيرته 
هل : وتون قبل عودة المسيحعندما آان بـينهم، ثم یرّد على ما أبداه بعض المؤمنين من قلق على مصير الذین یم

ینالون الحياة األبدیة بفضل مجيئه الثاني؟ ومتى سيجيء؟ فيشّدد بولس إیمانهم ویدعوهم إلى العمل الهادئ المثمر، 
   .على رجاء عودة المسيح

 مضمون الرسالة
 )1: 1 (.مقدمة. 1
 ) 12-1: 4 (.امتداح الحياة المسيحية. 2
 ) 11: 5 إلى 13: 4 (.الكالم على عودة المسيح. 4
 ) 22-12: 5 (.عودة إلى امتداح الحياة المسيحية. 5
 )28-23: 5 (.خاتمة. 6
  

  تحية
  ١الفصل 

ِمْن بوُلَس وِسْلواُنَس وتيموثاُوَس إلى آنيَسِة ١
َتسالونيكي التي في اِهللا اآلِب وفي الربِّ یسوَع 

   . عَليُكُم النِّعَمُة والسَّالُم.الَمسيِح

  ة وإیمان آنيسة تسالونيكيحيا
نشُكُر اَهللا ُآلَّ حين ِمْن أجِلُكم جميًعا ونذُآُرآم دائًما 2

نذُآُر أماَم إلِهنا وأبـينا ما أنُتم عَليِه 3في َصلواِتنا، 
بربِّنا یسوَع الَمسيِح ِمْن نشاٍط في اإلیماِن وِجهاٍد في 

  . في الرجاِءالمحبَِّة وثباٍت
ختاَرُآم،  نعِرُف، أیُّها اإلخوُة، أِحّباَء اِهللا، أنَّ اَهللا ا4
ألنَّ البشاَرَة حَملناها إَليُكم، ال بالكالِم وحَدُه، بْل 5

 فأنُتم تعِرفوَن .بقوَِّة اِهللا، والرُّوِح الُقُدِس والَيقيِن التاِم
ـُتم بنا قَتَدْی آيَف ا6آيَف ُآنَّا بـيَنُكم ألجِل خيِرُآم، 

وبالربِّ فعاَنيُتم آثيًرا، إالَّ أنَُّكم قِبلُتم آالَم اِهللا ِبفرٍح 
فِصرُتم ِمثاًال لَجميِع الُمؤمنيَن 7ِمَن الرُّوِح الُقُدِس، 

نتَشَر ِمْن  ألنَّ آالَم الربِّ ا8في َمِكدونيََّة وآخائَيَة، 
 عنِدُآم، ال إلى َمِكدونيََّة وبالِد آخائَيَة وحَدُهما، بْل
ذاَع خَبُر إیماِنُكم باِهللا في ُآلِّ مكان وما بقَي ِمْن 

فُهم ُیخبروَن آيَف 9 .حاَجٍة بنا إلى الكالِم عَليِه
هَتدیُتم إلى اِهللا  َقِبلُتمونا حيَن ِجئنا إَليُكم، وآيَف ا

ُمنَتظریَن 10وَترآُتُم األوثاَن ِلَتعُبدوا اَهللا الحيَّ الحقَّ، 
ماواِت، وهَو الذي أقاَمُه اُهللا ِمْن بِنِه ِمَن السَّ مجيَء ا

َبيِن األمواِت، یسوُع الذي ُینّجينا ِمْن غَضِب اِهللا 
   .اآلتي

  خدمة بولس في تسالونيكي
  ٢الفصل 

وتعِرفوَن، أیُّها اإلخوُة، أنَّ مجيَئنا إَليُكم ما آاَن ١
 فيلّبــي ِمَن الَعذاِب فمْع ُآلِّ ما َلِقـيناُه في2باطًال، 

واإلهانِة آما َتعِرفوَن، آاَنت َلنا الُجرأُة ِمْن إلِهنا أْن 
فَنحُن 3 .ُنكلَِّمُكم ببشاَرِة اِهللا في وجِه ُمعارَضٍة شدیَدٍة

بل نتكلَُّم 4ال نِعُظ عْن ضالل وال دَنس وال ِخداٍع، 
، ال ئَتَمَنُهم على البشاَرِة مَتحَنُهُم اُهللا فا آالَم َمِن ا

 .ِلُنرضَي النَّاَس، بل ِلُنرضَي اَهللا الذي یختِبُر ُقلوَبنا
فما تملَّْقنا لُكم بكلَمٍة، آما َتعِرفوَن، وال أضَمرنا 5

وال طَلبنا المجَد ِمَن النَّاِس، ال 6طَمًعا، یشَهُد اُهللا، 
مْع أنَُّه آاَن َلنا حقٌّ عَليُكم 7ِمنُكم وال ِمْن غيِرُآم، 

 ولكنَّنا حَنونا عَليُكم ُحُنوَّ اُألمِّ .لَمسيِحألنَّنا ُرُسُل ا
حتى إنَّنا تمنَّينا لو ُنشاِرُآُكم في 8على أوالِدها، 

حياِتنا، ال في بشاَرِة اِهللا وحَدها، ألنَُّكم ِصرُتم أحّباَء 
   .إَلينا

فأنُتم تذُآروَن، أیُّها اإلخوُة، َجهَدنا وتَعَبنا، فُكنَّا 9
 ونحُن نعَمُل في اللَّيِل والنَّهاِر ِلئالَّ ُنبشُِّرُآم بشاَرَة اِهللا
   .ُنثقَِّل على أحٍد ِمنُكم

وأنُتم ُشهوٌد واُهللا شاِهٌد أیًضا آيَف عاَمْلناُآم، أنُتُم 10
ُآنَّا 11 .الُمؤمنيَن، ُمعامَلًة نزیَهًة عادَلًة ال لوَم فيها

فَوعظناُآم 12لُكم آاألِب ألوالِدِه آما تعِرفوَن، 
وناَشدناُآم جميًعا أْن تعيشوا عيَشًة تحقُّ وشجَّعناُآم 

  .ِهللا الذي یدعوُآم إلى ملكوِتِه ومجِدِه
ُثمَّ إنَّنا نحَمُد اَهللا بَغيِر انقطاٍع ألنَُّكم، لمَّا تَلقَّيُتم ِمْن 13

آالِم اِهللا ما سِمعُتموُه منَّا، قِبلُتموُه ال على أنَُّه آالُم 
آالُم اِهللا یعَمُل فيُكم أنُتُم بَشٍر، بْل على أنَُّه بالَحقيقِة 

فِصرُتم، أیُّها اإلخوُة، على مثاِل 14 .الُمؤمنيَن
آنائِس اِهللا في الَمسيِح یسوَع، تلَك الكنائِس التي 

بالَيهودیَِّة، ألنَُّه أصاَبُكم ِمْن أبناِء أمَِّتُكم ما أصاَبُهم 
الذیَن قَتلوا الربَّ یسوَع 15ِمْن آالٍم على أیدي الَيهوِد 
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ضَطهدونا، والذیَن ال ُیرُضْوَن اَهللا  واألنبـياَء وا
فَيمنعونا ِمْن َتبشيِر سائِر 16وُیعادوَن جميَع النَّاِس، 
 فُهم في ُآلِّ مرٍَّة ُیجاوزوَن .اُألَمِم بما فيه خالُصُهم

  .الَحدَّ بَخطایاُهم، فينِزُل عَليِهم في النِّهایِة غضُب اِهللا

  نيكيشوق بولس لرؤیة مؤمني تسالو
بِتعاُدنا َعنُكم مدًَّة ِمَن  أمَّا نحُن، أیُّها اإلخوُة، فا17

الزَّمِن، بالوجِه ال بالَقلِب، زاَدنا َشوًقا إَليُكم وَرغَبًة 
لذِلَك أرْدنا أْن َنجيَء إَليُكم، 18 .في أْن ُنشاِهَد وجَهُكم

 .ًة ومرََّتيِن فعاَقنا الشَّيطاُنوُخصوًصا أنا بوُلَس، مرَّ
فتخاِرنا أماَم  فَمْن سيكوُن رجاَءنا وفَرَحنا وإآليَل ا19

نَعْم، 20ربِّنا یسوَع الَمسيِح یوَم مجيِئِه؟ أما هَو أنُتم؟ 
   .أنُتم مجُدنا وفَرُحنا

  ٣الفصل 
ولمَّا فَرَغ َصبُرنا، رأْینا ِمَن األفَضِل أْن نبقى ١

فأرَسْلنا تيموثاُوَس أخانا والعامَل 2وحَدنا في أثينَة، 
مَع اِهللا في بشاَرِة الَمسيِح لُيَشجَِّعُكم ویقوَِّي إیماَنُكم، 

ِلئالَّ یتزعزَع أحٌد منُكم في هِذِه الشَّداِئِد، فأنُتم 3
ولمَّا ُآنا عنَدُآم، ُقلنا لُكم 4 .تعِرفوَن أنَّ هذا نصيُبنا

 .َدَث آما تعِرفوَنإنَّنا سُنعاني الشَّداِئَد، وذِلَك ما ح
وِلهذا أرَسلُت حيَن فَرَغ َصبري َمْن یسَتخِبُر عْن 5

إیماِنُكم خوًفا ِمْن أْن یكوَن المجرُِّب جرَّبُكم فيصيَر 
  .تعُبنا باطًال

واآلَن رَجَع إَلينا تيموثاُوُس ِمْن عنِدُآم وبشََّرنا بما 6
ذُآروَننا أنُتم عَليِه ِمْن إیمان ومحبٍَّة وقاَل َلنا إنَُّكم ت

بالَخيِر دائًما وتشتاقوَن إلى ُرؤیِتنا آما نشتاُق إلى 
فشدََّد إیماُنُكم هذا عزاِئَمنا في ُآلِّ ما 7رؤیِتُكم، 

بْل نحُن 8ُنعانيِه، أیُّها اإلخوُة، ِمَن الضِّيِق والشدَِّة، 
فأيُّ ُشكٍر نقِدُر 9 .اآلَن َنحيا ما دمُتم ثابتيَن في الربِّ

ى اِهللا من أجِلُكم على ُآلِّ هذا الفَرِح الذي أْن نؤدَِّیُه إل
وآم نسأُل اَهللا ليًال 10نشُعُر بِه أماَم إلِهنا بفضِلُكم؟ 

  .ونهاًرا أْن نرى وجَهُكم وُنكمَِّل ما نَقَص ِمْن إیماِنُكم
نرجو أْن ُیمهَِّد اُهللا أبونا وربُّنا یسوُع طریَق 11

بََّة بعِضُكم وأْن یزیَد الربُّ مح12الَمجيِء إَليُكم، 
وأْن 13لَبعض ولَجميِع النَّاِس على َقدِر محبَِّتنا لُكم، 

یقوَِّي ُقلوَبُكم فتكونوا بقداسٍة ال لوَم فيها، أماَم إلِهنا 
 .وأبـينا، یوَم مجيِء ربِّنا یسوَع مع جميِع ِقدِّیسيِه

   .آمين

  حياة ترضي اهللا
  ٤الفصل 

ِشُدُآم، أیُّها اإلخوُة، ونطُلُب إَليُكم في وَبعُد، فُننا١
الربِّ یسوَع أْن یزداَد تقدُُّمُكم في السِّيرِة التي 
 .َتسيروَنها اليوَم آما تعلَّمُتموها مّنا إلرضاِء اِهللا

فأنُتم تعِرفوَن الوصایا التي أوَصيناُآم بها ِمَن 2
وهل مشيئُة اِهللا إالَّ أْن تكونوا 3 .الربِّ یسوَع

ویعِرَف ُآلُّ واحٍد 4یسيَن، فَتمتِنعوا َعِن الزِّنى، ِقدِّ
فال 5ِمنُكم آيَف یصوُن جسَدُه في الَقداَسِة والكراَمِة، 

تستولي عَليِه الشَّهوُة آالوثنّيـيَن الذیَن ال یعِرفوَن 

وال یتعدَّى على أخيِه أو ُیسيُء إَليِه في هذا 6اَهللا، 
ِذِه األشياِء ُآلِّها،  فالربُّ هَو الذي ینتِقُم في ه.األمِر

ألنَّ اَهللا َدعانا ال 7آما ُقلنا لُكم ِمْن قبُل وشِهْدنا بِه، 
فَمْن رَفَض هذا 8 .إلى النَّجاسِة، بْل إلى القداَسِة

التَّعليَم ال یرُفُض إنساًنا، بِل اَهللا الذي یمنُحُكم روَحُه 
  .القدُّوَس

حبَِّة وال حاجَة بُكم إلى أن نكُتَب إَليُكم َعِن الم9
األخویَِّة، ألنَُّكم تعلَّمُتم ِمَن اِهللا أْن یحبَّ بعُضُكم 

فأنُتم هكذا ُتعاِملوَن جميَع اإلخوِة في 10 .بعًضا
 ولكنَّنا ُنناِشُدُآم، أیُّها اإلخوُة، أْن یزیَد .َمِكدونيََّة ُآلِّها

وأْن تحَرصوا على الَعيِش 11جهُدُآم في هذا األمِر، 
لوا بما َیعنيُكم وتكَسبوا رزَقُكم عيشًة هادئًة وتنَشِغ

فتكون سيرُتُكم 12 .بعَرِق جبـيِنُكم آما أوَصيناُآم
حسَنًة عنَد الذیَن في خارِج الكنيَسِة وال تكون بُكم 

  .حاجٌة إلى أحٍد

  مجيء الرب
وال نریُد، أیُّها اإلخَوُة، أْن تجَهلوا مصيَر 13

 .وا آساِئِر الذیَن ال رجاَء لُهمالّراقدیَن ِلئالَّ تحَزن
فإْن ُآنَّا نؤمُن بأنَّ یسوَع ماَت ُثمَّ قاَم، فكذِلَك 14

نؤِمُن بأنَّ الذیَن رَقدوا في یسوَع، سينقُلُهُم اُهللا إَليِه 
  .مْع یسوَع

ونقوُل لُكم ما قاَلُه الربُّ، وهَو أنَّنا نحُن األحياَء 15
َم الذیَن رَقدوا، الباقيَن إلى مجيِء الربِّ لْن نتقدَّ

ألنَّ الربَّ نفَسُه سينِزُل ِمَن السَّماِء ِعنَد الُهتاِف 16
ونداِء رئيِس المالِئَكِة وصوِت بوِق اِهللا، فيقوُم أوًَّال 

ُثمَّ ُنخَطُف مَعُهم في 17الذیَن ماتوا في الَمسيِح، 
السَّحاِب، نحُن األحياَء الباقيَن، لُمالقاِة الربِّ في 

فْلُيشجِّْع 18 .وُن ُآلَّ حين مَع الربِّالفضاِء، فنك
   .بعُضُكم بعًضا بهذا الكالِم

  ٥الفصل 
أمَّا األزمَنُة واألوقاُت فال حاجَة بُكم، أیُّها اإلخوُة، ١

ألنَُّكم َتعِرفوَن جيًِّدا أنَّ یوَم 2أْن ُیكَتَب إَليُكم فيها، 
 :فحيَن یقوُل النَّاُس3 .الربِّ یجيُء آاللصِّ في اللَّيِل

سالٌم وأماٌن، ُیفاِجُئهُم الَهالُك بغَتًة آما ُیفاجُئ الُحبلى 
أمَّا أنُتم، أیُّها 4 .ألُم الوالَدِة، فال یقِدروَن على النَّجاِة

اإلخوُة، فال تعيشوَن في الظَّالِم حتى ُیفاِجَئُكم ذِلَك 
ألنَُّكم جميًعا أبناُء النُّوِر وأبناُء 5اليوُم ُمفاجأَة اللصِّ، 

فال نَنْم 6 . فما نحُن ِمَن اللَّيِل وال ِمَن الظالِم.ِرالنَّها
فإنَّما 7 .آساِئِر النَّاِس، بْل عَلينا أْن نسَهَر ونصحَو

 .في اللَّيِل یناُم النائموَن، وفي اللَّيِل یسكُر السَّكارى
أمَّا نحُن أبناَء النَّهاِر فلنُكْن صاحيَن، البسيَن درَع 8

ألنَّ اَهللا 9 رجاِء الخالِص، اإلیماِن والمحبَِّة وخوذَة
 .جَعَلنا ال ِلغَضِبِه، بل ِللخالِص بربِّنا یسوَع الَمسيِح

الذي ماَت ِمْن أجِلنا لَنحيا آلُّنا مَعُه، سواٌء ُآنَّا في 10
فساِعدوا 11 .یقَظِة الحياِة أو في رقدِة الَموِت

  .وشجِّعوا بعُضُكم بعًضا ِمثَلما تفَعلوَن اآلَن

  ت أخيرةتوصيات وسالما



The Bible Society in Lebanon 
 

 

   صفحات ٥ من أصل٤صفحة رقم  

ونطُلُب إَليُكم، أیُّها اإلخوُة، أْن ُتكِرموا الذیَن 12
َیتعبوَن بـيَنُكم وَیرَعْونُكم في الربِّ وُیرِشدوَنُكم، 

وأْن ُتعاِملوُهم بُمنَتهى االحتراِم والمحبَِّة ِمْن أجِل 13
ُدُآم، أیُّها وُنناِش14 . عيشوا بَسالٍم فيما بـيَنُكم.عمِلِهم

اإلخوُة، أْن ُترِشدوا الكسالى وُتشجِّعوا الخائفيَن 
 .وُتساعدوا الضُّعفاَء وَتصِبروا على جميِع النَّاِس

عَملوا  إنَتِبهوا أْن ال ُیجازَي أحٌد َشّرا بَشرٍّ، بِل ا15
  .الخيَر دائًما، بعُضُكم لَبعض ولَجميِع النَّاِس

 الصَّالِة، واِظبوا على17إفَرحوا دائًما، 16
حَمدوا اَهللا على ُآلِّ حال، فهِذِه مشيَئُة اِهللا لُكم في  ا18

  .الَمسيِح یسوَع
ال تسَتهينوا بالنبوَّاِت، 20ال ُتعيقوا عمَل الرُّوِح، 19
مَتِحنوا ُآلَّ شيٍء وتمسَّكوا بالحَسِن،  بل ا21
  .وتجنَّبوا ُآلَّ َشر22ٍّ
في ُآلِّ شيٍء ویحفُظُكم وإلُه السَّالِم نفُسُه ُیقدُِّسُكم 23

ُمنزَّهيَن َعِن اللَّوِم، ساِلميَن روًحا ونفًسا وجسًدا، 
فالذي دعاُآم 24 .عنَد مجيِء ربِّنا یسوَع الَمسيِح

  .أميٌن یفي بوعِدِه
سلِّموا على جميِع 26 .صلـوا ألجِلنا، أیُّها اإلخوُة25

قرأوا أناِشُدُآم بالربِّ أْن َت27 .اإلخوِة بُقبَلٍة مقدََّسٍة
  .هِذِه الرسالَة على جميِع اإلخوِة

   .لتكْن نعَمُة ربِّنا یسوَع الَمسيِح مَعُكم28
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  ا

  ٢...................................................المقدمة
  ت

  ٢......................................................تحية
  ٤............................توصيات وسالمات أخيرة

  ح
  ٣.........................................حياة ترضي اهللا

  ٢........................حياة وإیمان آنيسة تسالونيكي
  خ

  ٢...........................خدمة بولس في تسالونيكي
  ش

  ٣...............ة مؤمني تسالونيكيشوق بولس لرؤی
  م

  ٣.............................................مجيء الرب
  


