
 الرسالَةُ اُألولَى من بولُس ِإلَى الْمْؤمنين في تَسالُونْكي

  
 تحية

١ 

١نم :سوتَاويمتيال وسو ولُسى : ِإلَى. بيسعِإلَى اِهللا ِأبِينَا و وننْتَمي يني، الَّذالُونْكي تَسف يننْؤمالْم ةاعمج
 .م النِّعمةُ والسالمعلَيكُ. الْمسيحِ مولَانَا

 حياتهم وإيمانهم

َألنَّنَا نَتَذَكَّر داِئما في محضرِ ِإلَهِنَا وَأبِينَا ٣. نَحن نَشْكُر اَهللا داِئما من َأجلكُم جميعا، وداِئما نَذْكُركُم في صلَواتنَا٢
مانِ، وَأن جِهادكُم يدلُّ علَى الْمحبة، وَأن ثَباتَكُم يدلُّ علَى الرجاء في عيسى كَيفَ َأن َأعمالَكُم تَدلُّ علَى اِإلي

  .الْمسيحِ مولَانَا
٤لَه كُماَهللا اخْتَار رِفُ َأننَع ننَح ،اءبةُ اَألحا اِإلخْوهبِاِإلن٥ْ. َأي نَاكُمشَّرا بَألنَّنَا لَم ،هدحبِالْكَالمِ و ذَِلك كُني جِيِل لَم

. وَأنْتُم تَعرِفُون َأنَّنَا لَما كُنَّا عنْدكُم تَصرفْنَا بِما فيه الْخَير لَكُم. وبِِإقْنَاعٍ قَوِي بْل َأيضا بِقُوة، وبِالروحِ الْقُدوسِ،
فََأصبحتُم ٧. ومع َأنَّكُم واجهتُم ضيقَات شَديدةً لَكنَّكُم قَبِلْتُم الرسالَةَ بِفَرحِ الروحِ الْقُدوسِ. حِفَاقْتَديتُم بِنَا وبِالْمسي٦

 الْمسيحِ ال في مقْدونْيا وَأخَاِئيةَ َألنَّكُم َأذَعتُم رِسالَة٨َ. مثَاال يقْتَدي بِه كُلُّ الْمْؤمنين الَّذين في مقْدونْيا وفي َأخَاِئيةَ
. فَال يوجد شَيء آخَر نَحتَاج َأن نَقُولَه ِللنَّاسِ بِهذَا الشَّْأنِ. فَقَطْ، بْل وصلَتْ َأخْبار ِإيمانكُم بِاِهللا ِإلَى كُلِّ مكَانٍ

وتَنْتَظروا َأن ١٠واهتَديتُم ِإلَى اِهللا، وتَركْتُم اَألصنَام ِلتَعبدوا اَهللا الْحي الْحقَّ، فَهم يخْبِرون كَيفَ َأنَّكُم رحبتُم بِنَا ٩
  .يْأتي من السماء ابنُه الَّذي َأقَامه من الْموت، عيسى الَّذي ينَجينَا من الْغَضبِ اآلتي

 

 خدمته بينهم

٢ 

١ لَةًَأنْتُمفاش تَكُن لَم تَنَا لَكُمارزِي َأن رِفُونةُ تَعا اِإلخْوهنَا ٢. َأيوا ِإلَياءَأس ،كُمنْدنَا عرضا حَل مَأنَّنَا قَب ونلَمْل تَعب
  .لَهنَا َأعطَانَا الْجراءةَ ِلنُبشِّركُم بِِإنْجِيلهومع َأنَّنَا واجهنَا معارضةً شَديدةً، لَكن ِإ. جِدا في فيلبي وَأهانُونَا

. بْل ِإن اَهللا اخْتَبرنَا واستَْأمنَنَا علَى اِإلنْجِيِل٤. ال نَستَعمُل التَّضليَل وال اِإلغْراء وال االحتياَل نَحن في وعظنَا٣
وكَالمنَا كَما تَعلَمون، لَم يكُن كَالما معسوال، وال ٥. س، بِل اَهللا الَّذي يفْحص قُلُوبنَافَنَحن نُبشِّر ال ِلنُرضي النَّا

قِّنَا كَان من ح. وال حاولْنَا َأن نَحصَل علَى مديحِ النَّاسِ، ال َأنْتُم وال غَيركُم٦. كَان غطَاء ِللطَّمعِ، اُهللا يشْهد لَنَا
. لَكن لَما كُنَّا عنْدكُم، كُنَّا لُطَفَاء معكُم مثَْل ُأمٍّ تَحنُو علَى َأطْفَاِلها٧. َأن نَطْلُب منْكُم الْكَثير، َألنَّنَا رسُل الْمسيحِ



٨يطنُع ورٍ َأنرنَا بِكُلِّ سبغَأنَّنَا ر ةجرِلد نَاكُمببَأح ننَح تُمرص ا، َألنَّكُمضنَا َأيْل َأنْفُسب ،هدحال اِإلنْجِيَل و ،كُم
فََأنْتُم تَذْكُرون َأيها اِإلخْوةُ، كَيفَ خَدمنَا وتَعبنَا، َألنَّنَا بينَما كُنَّا نُبلِّغُكُم بشْرى اِهللا، كُنَّا نَعمُل ٩. َأعزاء علَينَا جِدا

  . مهنَتنَا بِاللَّيِل والنَّهارِ ِلكَي ال نَكُون حمال علَى َأي واحد منْكُمفي
. وَأنْتُم تَشْهدون، واُهللا نفسه يشْهد، كَيفَ كُنَّا نَتَصرفُ بينَكُم َأنْتُم الْمْؤمنين، بِالطَّهارة والتَّقْوى وبِال عيب١٠ٍ
١١تَعوهالدَأو ُل اَألبامعا يكَم نْكُمم داحلْنَا كُلَّ وامَأنَّنَا ع احٍ ١٢. رِفُونبِِإلْح نْكُمم نَطْلُبو يكُمزنُعو كُمعفَكُنَّا نُشَج

الِلهجو هلَكَتمِإلَى م وكُمعدي ييقُ بِاِهللا الَّذلا ييشُوا كَمتَع َأن.  
شْكُر اَهللا َأيضا بِاستمرارٍ َألنَّكُم لَما سمعتُم رِسالَةَ اِهللا الَّتي بلَّغْنَاها لَكُم، قَبِلْتُموها ال كََأنَّها رِسالَةٌ من كَما ن١٣َ

فَصرتُم يا اخْوتي، مثَْل جماعات ١٤. منينالْبشَرِ، بْل كَما هي بِالْحقيقَة، رِسالَةُ اِهللا الَّتي تَعمُل فيكُم َأنْتُم الْمْؤ
نَاكى هيسيحِ عسبِ الْمشَع وذَا، َأيهي ي بِالدف يننْؤمالْم . كُمتُأم نَاءا َأبضَأي َأنْتُمو ،موهدطَهاض ودهفَالْي

وكُمدطَهقَتَل١٥ُ. اض ينالَّذ مه ودهالْي اِإنضَأي نونَنَا نَحطَهِدضي مه اآلنو ،اءاَألنْبِيى ويسنَا عديوا س . مفَه
. ويحاوِلُون َأن يمنَعونَا من َأن نُقَدم رِسالَةَ النَّجاة ِلغَيرِ الْيهود١٦. يعملُون ما ال يرضي اَهللا ويعادون كُلَّ النَّاسِ

بِهوةايِإلَى النِّه مهذُنُوب ونزِيداِهللا. ذَا ي بغَض هِملَيَل عا نَزيرَأخ ِلذَِلك. 
 مشتاق أن يزورهم

١٧ا، وجِد كُمْأنَا نَشْتَاقُ ِإلَيدب ةٌ ثُميرةٌ قَصضِ ِإال فَتْرتَم لَم ،نْكُمقْنَا عا افْتَرلَم نةُ، نَحا اِإلخْوهَأي ي َأننَا فبغر
اكُمقُلُوبنَا. نَر نع سلَي ننَا لَكونيع نع ينيدعب كُنْتُم َأنَّكُم عم١٨. وكُمتارِلزِي رضنَح نَا َأندَأنَا . فََأر يقَةقي الْحف

َألنَّه عنْدما يْأتي سيدنَا عيسى ثَانيةً، من سيكُون َأملَنَا ١٩. بولُس حاولْتُ َأكْثَر من مرة، لَكن الشَّيطَان َأعاقَنَا
بِال شَك نَا؟ َأنْتُمحفَرو .هامقُد بِه ي نَفْخَريلَنَا الَّذِإكْل تَكُونُونس َأنْتُم منَا٢٠. نَعحفَرنَا وفَخْر ا َأنْتُمقح.  

 

 فرحان لثباتهم

٣ 

١َأخنَاورقَر ِلذَِلك ،َل َأكْثَرتَمنَح َأن رنَقْد ا لَمينَا يري َأثنَا فدحو رنَنْتَظ ُل ٢. َأنمعي يالَّذَأخَانَا و سوتَاويملْنَا تسفََأر
حتَّى ال يتَراجع َأحد بِسببِ ٣ويقَويكُم في اِإليمانِ، َأرسلْنَاه ِلكَي يثَبتَكُم . معنَا في خدمة اِهللا ِلنَشْرِ ِإنْجِيِل الْمسيحِ

يقَاتالض هذيبِنَا. هنَص نا مَأنَّه رِفُونتَع كُمَأنْفُس ٤. َأنْتُمادهطي االضاننُعَأنَّنَا س نَاكُمرَأخْب كُمنْدا كُنَّا عَألنَّنَا لَم .
هذَا هو السبب َأنِّي لَما لَم َأقْدر َأن َأحتَمَل َأكْثَر، َأرسلْتُ ِإلَيكُم ِلكَي َأعرِفَ ٥. فعِل كَما تَعلَمونوحدثَ هذَا بِالْ

اءبنَا هبتَع اعضو اكُمَأغْو يسلِإب كُونِلَئال ي ،كُماناَل ِإيموَأح.  
٦وتَاويمت عجر اآلنوكُمتبحمو كُمانِإيم نةَ عبالطَّي ارلَنَا اَألخْب رضَأحو ،كُمنْدع نم ونَنَا . ستَذْكُر نَا َأنَّكُمرَأخْبو

اكُمنَر َأن نا نَشْتَاقُ نَحنَا كَموتَر َأن شْتَاقُونمرِ، وا بِالْخَياِئمة٧ُ. دا اِإلخْوهَأي ا ِلذَِلكا كَبِيرعشَجم انُكُمِإيم ارص ،
نَحن نَفْرح بِكُم جِدا في محضرِ ٩. طَابتْ لَنَا الْحياةُ مادمتُم ثَابِتين في الْمسيح٨ِ. لَنَا في وسط َأحزاننَا وآالمنَا



ِإنَّنَا نَتَوسُل ِإلَيه بِِإلْحاحٍ لَيال ١٠ِإلَهِنَا، وكَيفَ نَستَطيع َأن نُقَدم ِلله ما يستَحقُّه من الشُّكْرِ من َأجِل كُلِّ هذَا الْفَرحِ؟ 
  .كَي نُزودكُم بِما يحتَاج ِإلَيه ِإيمانُكُمونَهارا ِلكَي نَراكُم شَخْصيا وِل

١١كُمنْدع رضالطَّرِيقَ لَنَا ِلنَح فْتَحي ى َأنيسلَانَا عومو هانَا نَفْسَأبنَا وَأُل ِإلَهةَ ١٢. َأسبحَل معجي َأن يحسَأُل الْمَأس
وَأن يثَبتَ قُلُوبكُم ِلتَكُونُوا صاِلحين وبِال عيبٍ ١٣سِ تَزِيد وتَفيض بِغَزارة كَمحبتنَا لَكُم، بعضكُم ِلبعضٍ وِلكُلِّ النَّا

يناِلحالص اِئهِليكُلِّ َأو عى ميسنَا عديي سْأتا يمنْدَأبِينَا عِإلَهِنَا و امَأم.  
 

 يرضي اهللا عيشوا بما

٤ 

خيرا يا ِإخْوتي، نَسَألُكُم ونَرجوكُم بِاسمِ سيدنَا عيسى َأن تَعيشُوا بِما يرضي اَهللا، كَما تَعلَّمتُم منَّا وكَما وَأ١
ِإن ٣: طَينَاها لَكُم بَِأمرِ سيدنَا عيسىَأنْتُم تَعرِفُون اِإلرشَادات الَّتي َأع٢. تَعملُون فعال، ِإنَّما تَقَدموا َأكْثَر في هذَا

وَأن يضبِطَ كُلُّ واحد منْكُم جِسمه بِطَهارة ٤. اَهللا يرِيد َأن تَكُونُوا صاِلحين، فَيجِب َأن تَمتَنعوا تَماما عنِ الزنَى
 ،فشَر٥وكَاَألشْر ةواقَ ِللشَّهنْسال ياَهللاو رِفُونعال ي يني ٦. ارِ الَّذف هِإلَي يءسي َأو يهلَى َأخع دى َأحدتَعال يو
َهللا َألن ا٧. ونَحن عرفْنَاكُم من قَبُل وحذَّرنَاكُم بِشدة، َأن اَهللا ينْتَقم من كُلِّ من يفْعُل هذه الشُّرور. هذَا اَألمرِ

ِإذَن َأي واحد يرفُض هذَا التَّعليم، فَهو ال يرفُض النَّاس، بِل ٨. دعانَا ال ِلنَكُون نَجِسين، بْل ِلنَحيا حياةً طَاهرةً
وسالْقُد هوحر يكُمطعي ياَهللا الَّذ.  

. ْأنِ محبتكُم ِلِإلخْوة الْمْؤمنين، َألن اَهللا علَّمكُم َأن تُحبوا بعضكُم بعضاوَأنْتُم ال تَحتَاجون َأن َأكْتُب لَكُم بِش٩َ
وَأن ١١ر، لَكنَّنَا نَرجوكُم َأيها اِإلخْوةُ َأن تَفْعلُوا هذَا َأكْثَ. وفعال َأنْتُم تُحبون جميع اِإلخْوة في مقْدونْيا كُلِّها١٠

تَحرِصوا علَى َأن تَعيشُوا حياةً هادَئةً، وَأن ال تَتَدخَّلُوا في ُأمورِ الْغَيرِ، وَأن تَكْسبوا رِزقَكُم بِعرق جبِينكُم كَما 
نَاكُملَّملَى١٢. عع وندتَمال تَعو ،يننْؤمالْم رغَي كُمتَرِمحي بِذَِلككُماتاجيتاح اددِلس دَأح . 

 سنقوم من الموت

. ونُرِيدكُم َأيها اِإلخْوةُ َأن تَعرِفُوا ما سيحدثُ ِللَّذين ماتُوا، ِلكَي ال تَحزنُوا كَاآلخَرِين الَّذين لَيس عنْدهم َأمٌل١٣
١٤قَام اتَ ثُمى ميسع َأن ننُْؤم ناُهللا نَح مهيمقيس ،بِه نُونْؤمم مهاتُوا وم ينالَّذ َأن ننُْؤم كَذَِلكو ،توالْم نم 

ن يْأتي ، نَحن نُخْبِركُم بِالْكَالمِ الَّذي قَالَه الْمسيح نَفْسه، وهو َأنَّنَا نَحن الَّذين نَبقَى َأحياء حي١٥. ِليْأتُوا مع عيسى
َألن الْهتَافَ يدوي، ورِئيس الْمالِئكَة ينَادي، وبوقَ اِهللا يضرِب، ويْأتي الْمسيح نَفْسه ١٦. لَن نَسبِقَ الَّذين ماتُوا

اءمالس ناتُوا، . مم ينالَّذ بِه نُونْؤمالْم قُومال يال١٧َّفََأو ننَح ابِ ِلنُقَابَِل ثُمحي السف مهعنُخْطَفُ م اءيقَى َأحنَب ينذ
دِإلَى اَألب هعم نَكُون بِذَِلكو ،اءوي الْهف يحسذَا الْكَالم١٨ِ. الْما بِهضعب كُمضعوا بعشَج ِإذَن.  

 



 استعدوا لمجيء الْمسيحِ

٥ 

فََأنْتُم تَعلَمون جيدا َأن يوم ٢.  تَحتَاجون َأن َأكْتُب لَكُم بِشَْأنِ تَوارِيخِ ومواعيد هذه اُألمورَِأيها اِإلخْوةُ، َأنْتُم ال١
هلكُون فَجْأةً، كَما ي" كُلُّ شَيء في سالمٍ وَأمانٍ،: "فَبينَما يقُوُل النَّاس٣. ربنَا سيْأتي كَما يْأتي ِلص في اللَّيِل

َأما َأنْتُم َأيها اِإلخْوةُ، فَلَستُم في الظَّالمِ، وذَِلك الْيوم ٤. تُفَاجُِئ آالم الْوِالدة الْمرَأةَ الْحبلَى، فَال يمكنُهم َأن يهربوا
صكَل فَاجَِئكُمي ُل الن٥ُّ. لَنا َأهيعمج ارَِأنْتُمُل النَّهَأهِل َأوِ الظَّالمِ. ورِ وَل اللَّينَا َأهلَس نا ٦. نَحكَم ال نَنَام َأن جِبفَي

ا نَحن َأم٨. َألنَّه في اللَّيِل ينَام الَّذين ينَامون، ويسكَر الَّذين يسكَرون٧. يفْعُل اآلخَرون، بْل نَسهر ونَضبِطَ َأنْفُسنَا
 اةي النَّجَل فاَألمو ،ردي الصمحعٍ يرةَ كَدبحالْمو اناإليم سنَلْبنَا، وبِطَ َأنْفُسنَض َأن جِبيارِ وُل النَّهفَِإنَّنَا َأه

ْأسي الرمتَح ٩. كَخُوذَةْل ِلنَحب ،هبغَض ينَا ال ِلنُقَاساَهللا اخْتَار ى َألنيسلَانَا عوم طَةاسبِو اةلَى النَّجَل عص
ِإذَن شَجعوا ١١. فَالْمسيح ماتَ من َأجلنَا ِلكَي نَحيا معه، سواء كُنَّا َأحياء َأو َأمواتًا عنْد مجِيِئه١٠. الْمسيحِ

 .ما تَعملُون بِالْفعِلبعضكُم بعضا، وشَددوا بعضكُم بعضا، كَ
 وصايا وتحيات ختامية

. ونَسَألُكُم َأيها اِإلخْوةُ، َأن تَحتَرِموا الَّذين يتْعبون بينَكُم، الَّذين هم قَادةٌ ومعلِّمون لَكُم في حياتكُم مع الْمسيح١٢ِ
١٣موهبَأحا وجِد موهتَرِمحاابِه ونقُومي يالَّت ةمدِل الْخَأج نالمِ.  ما بِالسعيشُوا مع.  
. َأنْذروا الْكَسالَى، شَجعوا الْخَاِئفين، ساعدوا الضعفَاء، اصبِروا مع الْجميعِ: ونَطْلُب منْكُم هذَا َأيها اِإلخْوة١٤ُ
كُونُوا داِئما ١٦. شَر، بِل اسعوا داِئما ِلعمِل الْخَيرِ بعضكُم ِلبعضٍ وِلجميعِ النَّاسِال تُجازوا عن شَر ب١٥ِ

 ،ينانحارٍ، ١٧فَررمتلُّوا بِاس١٨صسبِالْم يننْؤمكَم نْكُماُهللا م هرِيدا يم وذَا هه اٍل، َألنلَى كُلِّ حوا اَهللا عدمحيحِ ا
امتَحنُوا كُلَّ شَيء، تَمسكُوا بِما هو حسن، ٢١. وال تَحتَقروا موهبةَ النُّبوة٢٠ال تُطْفُئوا نَار الروحِ، ١٩. عيسى

٢٢اعِ الشَّروا كُلَّ َأنْونَّبتَجو.  
كُم صاِلحين ِإلَى التَّمامِ، ويحفَظَ كيانَكُم كُلَّه، الروح والنَّفْس َأسَأُل اَهللا نَفْسه الَّذي يعطي السالم َأن يجعل٢٣َ

  .الَّذي دعاكُم َأمين فَهو سيفْعُل هذَا٢٤. والْجِسم، بِال عيبٍ ِإلَى مجِيء مولَانَا عيسى الْمسيحِ
ُأوصيكُم َأمام الْمسيحِ َأن تَقْرُأوا ٢٧. سلِّموا علَى جميعِ اِإلخْوة بِقُبلَة طَاهرة٢٦ .َأيها اِإلخْوةُ، صلُّوا من َأجلنَا٢٥

ةميعِ اِإلخْوالَةَ ِلجسالر هذ٢٨. هكُمعلَانَا مويحِ مسى الْميسةُ عمعن . 
  


