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ِرَساِلْة بُوِلْس اُألُولَى ِلتَْسالُونِيِكي
 بعد الميالد. كتبها بولس باش يشّجع ويقّوي المسيحيّين في تسالونيكي الِّي هي العاصمة متاع منطقة مقدونيّة51الّرسالة هاذي تكتبت عام 

الّي تابعة لروما. يشكر هللا على اَألخبار الّي جات على إيمانهم ومحبّتهم، يذّكرهم كيفاش كان يعيش وقتلّي كان معاهم، ويجاوب على حاجات
يسألوا عليهم النّاس في الكنيسة تخص رجوع المسيح، كيف الّسؤال: ياخي المؤمن الِّي مات قبل ما المسيح يرجع مازال ينّجم يشارك في الحياة
اَألبديّة الّي باش يجيبها رجوع المسيح؟ وقتاش المسيح باش يجي مّرة أخرى؟ بولس يستغل الفرصة هاذي باش يقلهم إنّهم يخدموا من غير حس

وقتلّي هوما يستنّوا وعندهم رجاء في رجوع المسيح.

تَِحيَّة

ة ِوالسَّال�ْم ْعِليُكْم. 1 1 ِسيْح. النِّْعم� ْب ي�ُسوْع الم� نِيِسْة تْس�الُونِيِكي الِّي فِي هللْا اآلْب ْوفِي الرَّ انُْس ْوتِيُموث�اُوْس ْلك� ِمْن بُولُْس ْوِسْلو�

اِإِليَماْن ْمتَاْع َكنِيِسْة تَْسالُونِيِكي

ا فِي ْصال�تْن�ا،  2 اِطْرُكْم الُكْلُكْم ْونِتْف�ّكُروُكْم ِديم� ْقْت ْعل�ى خ� اْء 3نُْشُكْر هللْا فِي ُكْل و� ج� ْبْر الرَّ بِّتُْكْم ْوص� اْد ْمح� اْنُكْم ْوِجه� ُروا قُدَّاْم إِال�ْهن�ا ْوبُون�ا ِخْدِمْة إِيم� نِتْذ�ّكْ

ِسيْح. بّْن�ا ي�ُسوْع الم� ْمت�اْعُكْم فِي ر�

ْحبُوبِيْن، إِنُّو هللْا ُهو� الِّي ْخت�اْرُكْم،  4 ة الم� وْح القُدُْس ِوالثِّيق�ة الك�اْمل�ة، 5ن�ْعْرفُوا، ي�ا اِإِلْخو� ةْ الرُّ ا ْبقُّوِ ان�ا ِجْبن�اْلُكْم اِإِلْنِجيْل، ُموْش بِالْكال�ْم آك�اُهو، آم� ر�

ْصْلِحتُْكْم،  اِطْر م� ا ت�ْعْرفُوا ِكيف�اْش ُكنَّا فِي ُوْسْطُكْم ْعل�ى خ� ْوإِْنتُوم�
ا تْع�انُوا 6 ْب، ِوْقبِْلتُوا ْكال�ْم هللْا ْوإِْنتُوم� لِّيتُوا ت�ْعْملُوا ِكيْفن�ا أ�ْحن�ا ْوِكيْف الرَّ ِكيف�اْش و�

وْح القُدُْس،  انِيْن بِالرُّ ايِْع وف�ْرح� اِئِي�ة،  7ِمالْوج� ْقدُونِيَّة ْوأ�خ� لِّيتُوا ِمث�اْل ِللُمْؤْمنِيْن الُكْلُهْم الِّي فِي م� ْب تِْنش�ْر ِمْن ِعْنْدُكْم، ُموْش فِي 8ْوو� اِطْر ْكال�ْم الرَّ ْعل�ى خ�

ا ُعْدن�اْش ِمْحت�اِجيْن ب�اْش ن�ْحِكيْو ْعِليْه.  ا ْوم� اْنُكْم بِاهلل تِْنش�ْر فِي الْبال�يِْص الُكْله� ا الْخب�ْر ْمت�اْع إِيم� اِئِي�ة آك�اُهو، آم� ْقدُونِيَّة ِوْبال�ْد أ�خ� ا ي�ْحِكيْو ْعِلين�ا 9ْبال�ْد م� ْوُهوم�

ْق،  ْي ِوالح� بِّي ِوْبِعْدتُوا ْعل�ى الْصن�ْب ب�اْش تُْكونُوا ُخدَّاْم ْمت�اْع هللْا الح� ْعتُوا ْلر� ْبتُوا بِين�ا، ْوِكيف�اْش ْرج� ّحِ اْء، 10ِكيف�اْش ر� يَّاْن إِْبنُوا ِمالْسم� ا تِْست�نَّاْو فِي ج� ْوإِْنتُوم�

ْب الِّي ب�اْش ْيِجي. ين�ا ِمالغ�ض� ْوُهو� الِّي ق�يُّْمو هللْا ِمْن ِبيْن الُموت�ى، ي�ُسوْع الِّي ْين�ّجِ

بُولُْس فِي تَْسالُونِيِكي

ايِْد،  1  ا ك�انِْش ز� يَّانَّا ِليُكْم م� ة، الِّي ج� اع�ة ب�اْش 2ْوت�ْعْرفُوا، ي�ا اِإِلْخو� ا ت�ْعْرفُوا، إِال�ْهن�ا ْعط�ان�ا الشَّج� ْبن�ا ِوتِْهنَّا فِي فِيِلبِّي ِكيْف م� ْغِملِّي تْع�ذِّ ر�

اْر ْعل�ى اِإِلْنِجيْل ْمت�اْع هللْا ِوالنَّاْس ع�اْرُضون�ا ب�ْرش�ة.  اْيب�ة ِوالَّ ن�ْخْدُعوا فِيُكْم، 3ن�ْحِكيْوْلُكْم ْجه� ان�اْش غ�اْلِطيْن ِوالَّ نِيِّتْن�ا خ� ال�ْص م� ِكْدِعين�اُكْم ِللخ�

يْو هللْا 4 ّضِ ا ب�اْش ْنر� يْو النَّاْس، آم� ّضِ اْر ُموْش ب�اْش ْنر� لُّْموا ْجه� اِطْر الشَّْيء هاذا اْحن�ا نِتْك� نَّا ْعل�ى اِإِلْنِجيْل، ِوْعل�ى خ� لُّْموا أ�ْحن�ا الِّي هللْا استثيقنا ِواّمِ ا نِتْك� آم�

بِّي يِْشِهْد،  5الِّي ي�ْعِرْف ْقلُوْبن�ا.  اِعيْن، ر� ا ن�اْش ط�مَّ ا ت�ْعْرفُوا، ْوم� ة، ِكيْف م� تَّى ِكْلم� ا ن�افِْقن�اُكْمْش ْبح� م�
ْجْد ِمالنَّاْس، ال� ِمْنُكْم ْوال� ِمْن 6 ا ْطل�ْبن�اْش الم� ْوم�

ا اَألُْم تِتْْله�ى 7ِغيْرُكْم،  ا بِين�اتُْكْم ِكيْف م� ين�ا ْقلُوْبن�ا ْحنِين�ة ِكيْف الْوال�ْد الْصغ�اْر م� لِّ ا أ�ْحن�ا و� ِسيْح. آم� ا د�اْمن�ا ُرُسْل الم� ُموا ْيُكوْن ِعْنْدن�ا ْقد�ْر م� ْغِملِّي أ�ْحن�ا انَّّجْ ر�

لِّيتُوا ْحب�اْبن�ا.  8بِْوال�ْده�ا،  اِطْرُكْم و� اد�ا فِي ْحي�اتْن�ا، ْعل�ى خ� ا ز� نِّين�ا ك�اْن ْنش�اْرُكوُكْم ُموْش فِي اِإِلْنِجيْل ْمت�اْع هللْا آك�اُهو آم� تَّى ِليْن تْم� بِّين�اُكْم ح� ان�ا ح� ر�
ا 9 إِْنتُوم�

اِحْد فِيُكْم. تَّى و� ا ْنث�قّْلُوْش ْعل�ى ح� اْر ب�اْش م� ُروا فِيُكْم بِاِإِلْنِجيْل ْمت�اْع هللْا ْوإِْحن�ا نِْخْدُموا فِي اللِّيْل ِوالْنه� ة، الْشق�ى ِوالتْع�ْب ْمت�اْعن�ا، ُكنَّا ْنب�ّشْ ُروا، ي�ا اِإِلْخو� تِتْذ�ّكْ

2



ا ْعِلين�اْش لُوْم.  10 ة ْوع�ْدْل ْوُكنَّا م� ار� ا الُمْؤْمنِيْن، بِْطه� ْفن�ا ْمع�اُكْم، إِْنتُوم� ّرِ اد�ا ش�اِهْد ِكيف�اْش تْص� ا ْشُهوْد ِوهللا ز� ْوإِْنتُوم�
اِحْد فِيُكْم ِكيْف البُو ْلِوْلدُو، 11 ُكنَّا ْلُكْل و�

ْجدُو. 12 ْمِلْكتُو ْوم� ْدن�ا ْعِليُكْم إِنُّْكْم تِْعيُشوا ِعيش�ة تِْليْق بِاهلل الِّي ن�اد�اُكْم ْلم� ْعن�اُكْم ْوأ�ّكِ ْحن�اُكْم ْوش�جَّ ِوْنص�

ا ْقبِْلتُوْه ْعل�ى إِنُّو 13 ْعتُوْه ِمْن ِعْنْدن�ا، ْقبِْلتُوْه ُموْش ْعل�ى إِنُّو ْكال�ْم ب�ش�ْر، آم� اُكْم ْكال�ْم هللْا الِّي ْسم� ْقتِلِّي ج� ا. و� اِطْرُكْم ِديم� اد�ا أ�ْحن�ا نِْحْمدُوا هللْا ْعل�ى خ� ز�

ا الُمْؤْمنِيْن.  �ثِّْر فِيُكْم إِْنتُوم� ْق ْكال�ْم هللْا الِّي ْيأ اِطْر 14بِالح� ْنِطْقْة الي�ُهوِديَّة، ْعل�ى خ� ِسيْح ي�ُسوْع، الِّي فِي م� ن�ايِْس هللْا فِي الم� ة، ت�ْعْملُوا ِكيْف ك� لِّيتُوا، ي�ا اِإِلْخو� و�

ا ع�ذّْبُوُهْم الْيُهوْد  ا ُهوم� يْو هللْا ِوْيع�ادُوا فِي 15ْوال�ْد ْبال�ْدُكْم ع�ذّْبُوُكْم ِكيْف م� ّضِ ا ْير� ا ْعُمْرُهْم م� ْب ي�ُسوْع ِواَأل�ْنبِي�اْء ْوع�ذّْبُون�ا أ�ْحن�ا، ِولِّي ُهوم� الِّي ق�تْلُوا الرَّ

ْب 16النَّاْس الُكْلُهْم!  ْر ْنِزْل ْعِليُهْم الغ�ض� ُموا يُْخْلُصوا، ب�اْش يِتْْمال�ْو أ�ْكثِْر بِالْذنُوْب، ْوفِي اِإِلّخِ ُروا الْشعُوْب اَألُْخِريْن الُكْلُهْم ب�اْش ْين�ّجْ لُّون�اْش ْنب�ّشْ ا ْيخ� ْوم�

الُكلُّو ْمت�اْع هللْا.

ة ُأُْخَرى بُولُْس ْيِحْب ْيُزوْرُهْم َمرَّ

ان�ا ِزْدن�ا ْست�اِحْجن�اُكْم أ�ْكثِْر ِوْنِحبُّوا ْنُشوفُوُكْم.  17 اْن، بِْبدُون�اتْن�ا ُموْش بِْقلُوْبن�ا، ر� ان�ا ِكْبِعْدن�ا ْعِليُكْم س�اع�ة ِمالْزم� ة، ر� ا أ�ْحن�ا، ي�ا اِإِلْخو� ه�اذ�اك�ا ْعال�ْش 18آم�

ْلن�ا.  ّطِ يط�اْن ع� ا الّشِ تِيْن آم� ّرْ ة ْوم� رَّ ْص آن�ا بُولُْس، م� بِّين�ا ْنِجيْوُكْم، ْوبِاَأل�خ� ح�
ة ْمت�اْعن�ا ِوالتَّاْج الِّي نِتْفُوْخُروا ِبيْه قُدَّاْم 19 اْء ِوالف�ْرح� ْشُكوْن ب�اْش ْيُكوْن الّرج�

ا؟  اِرْت الِّي ْيِجي؟ ي�اِخي ُموْش إِْنتُوم� ِسيْح ْنه� بّْن�ا ي�ُسوْع الم� ر�
ْجْدن�ا ْوف�ْرِحتْن�ا. 20 ا م� إِي ْنع�ْم، إِْنتُوم�

ْدن�ا فِي أ�ثِين�ا،  1  ّحِ ْرن�ا ب�اْش ن�ْبق�اْو و� ُموا نُْصْبُروا، ق�ّرِ ا ع�اِدْش انَّّجْ ْقتِلِّي م� ي�اِخي ْبع�ثْن�ا ُخون�ا تِيُموث�اُوْس الِّي يِْخِدْم فِي هللْا ْمع�ان�ا فِي اِإِلْنِجيْل 2ْوو�

اْنُكْم،  يْلُكْم إِيم� ْعُكْم ِوْيق�ّوِ ِسيْح ب�اْش ْيش�ّجِ ا ت�ْعْرفُوا الِّي نِْحن�ا 3ْمت�اْع الم� ا يُُضعُْف فِي اَأل�ْوق�اْت الْصِعيب�ة ه�اِذي. ْوإِْنتُوم� اِحْد فِيُكْم م� تَّى و� ب�اْش ح�

ا ت�ْعْرفُوا.  4ْمع�يّنِيْن لَأل�ْوق�اْت الْصِعيب�ة.  ْقتِلِّي ُكنَّا بِْحذ�اُكْم، قُْلن�اْلُكْم الِّي أ�ْحن�ا ب�اْش ْنع�انُوا ِماَأل�ْوق�اْت الْصِعيب�ة، ْوه�اذ�اك�ا ُهو� الِّي ْوق�ْع ِكيْف م� ْوه�اذ�اك�ا 5ْوو�

ة. ْبُكْم ِوتْع�ْبن�ا يِْمِشي ْخس�ار� ّرِ ْب فِي النَّاْس ل�ْيُكوْن ج� رَّ اْنُكْم ْوُخْفْت ِملِّي ْيج� ْبْر ْبع�ثْْت ْشُكوْن ب�اْش يِْسِإِْل ْعل�ى إِيم� ا ْبق�اْش ِعْنِدي ص� ْعال�ْش ِكم�
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ا 6 ا تُْذْكُروا فِين�ا بِالِخيْر ْوِمْست�اْحِجيْن ب�اْش تُْشوفُون�ا ِكيْف م� ا ِديم� بَّة ْمت�اْعُكْم ْوق�اِلْلن�ا الِّي إِْنتُوم� اْنُكْم ِوالْمح� ْرن�ا ْبِإِيم� ْلن�ا تِيُموث�اُوْس ِمْن ِعْنْدُكْم ْوب�ّشِ عِّ ا ْرج� ْوت�وَّ

دَّة،  7أ�ْحن�ا ِمْست�اْحِجيْن ب�اْش ْنُشوفُوُكْم،  يْق ِوالّشِ ا ِمالّضِ ا الُكْله� اْت الِّي ْنع�انِيْو فِيه� اج� ْعن�ا فِي الح� ة، ش�جَّ اْنُكْم ه�اذ�ا، ي�ا إِْخو� ْوإِيم�
نِّيْن 8 ا ِمتْه� ان�ا أ�ْحن�ا ت�وَّ ْور�

ْب.  ا ث�اْبتِيْن فِي الرَّ اد�اْمُكْم إِْنتُوم� م�
ا قُدَّاْم إِال�ْهن�ا ْبف�ْضْلُكْم؟  9 ة الِّي ْنِحسُّوا بِيه� اِطْرُكْم. نُْشْكُروْه ْعل�ى الف�ْرح� ْوإِْحن�ا 10ْوق�دَّاْش ال�ِزْمن�ا نُْشْكُروا هللْا ْعل�ى خ�

اْنُكْم. لُوا الشَّْيء الِّي ن�اقِْص فِي إِيم� ّمْ اْر ب�اْش ْنُشوفُوُكْم ِوْنك� نُْطْلبُوا ِوْنع�اْودُوا ِليْل ِوْنه�

ِلْلن�ا الْطِريْق ب�اْش ْنِجيْوُكْم،  11 ّهْ ِسيْح ْيس� ْبن�ا ي�ُسوْع الم� نَّاْو إِنُّو هللْا بُون�ا ْور� بِّتْن�ا 12نِتْم� بِّتُْكْم ِلْبع�ْضُكْم ْوِللنَّاْس الُكْل ْعل�ى ق�ْدْر ْمح� ْب ْيِزيْد فِي ْمح� ْوإِنُّو الرَّ

بّْن�ا ي�ُسوْع ْمع� الُمْؤْمنِيْن ِبيْه الُكْلُهْم. آِميْن. 13ِليُكْم،  اْر الِّي ْيِجي فِيْه ر� ا ْعِليُكْمْش لُوْم، قُدَّاْم إِال�ْهن�ا ْوبُون�ا، فِي الْنه� يْلُكْم ْقلُوْبُكْم ِوتُْكونُوا ُمق�دِّْسيْن ْوم� ْوإِنُّو ْيق�ّوِ

ي هللْا َحيَاْة تَْرضِِّ

ا اليُوْم ِكيْف 1  ْب ي�ُسوْع إِنُّْكْم تِتْق�دُّْموا أ�ْكثِْر فِي ِسيِرتُْكْم الب�اْهي�ة الِّي ع�اْيِشيْن بِيه� ة، ْونُْطلُْب ِمْنُكْم فِي الرَّ دُوا ْعِليُكْم، ي�ا اِإِلْخو� �ّكْ ْر، ْنأ ْوفِي اِإِلّخِ

يْو هللْا.  ّضِ ا تْْعلِّْمتُوه�ا ِمْن ِعْنْدن�ا ب�اْش تْر� م�
ْب ي�ُسوْع.  2 ا ِمْن ِعْنْد الرَّ ين�اُكْم ِبيه� ّصِ اي�ا الِّي و� ا ت�ْعْرفُوا الْوص� إِْنتُوم�

اِدةْ هللْا ِهي� إِنُّْكْم 3 اِهي إِر� ر�

ا ع�اِدْش ت�ْزنُوا،  يِسيْن، ْوم� ة،  4تُْكونُوا قِدِّ ام� افِْظ ْعل�ى ب�ْدنُو فِي الق�د�اس�ة ِوالك�ر� اِحْد فِيُكْم ي�ْعِرْف ِكيف�اْش ْيح� ا ي�ْعْملُوا 5ْوُكْل و� اِوي ِكيْف م� ُموْش فِي الْشه�

ا ي�ْعْرفُوْش هللْا،  ْب ُهو� الِّي يِْنت�ِقْم ْعل�ى 6الْشعُوْب اَألُْخِريْن الِّي م� اُهو الرَّ ا ْويِْستْغ�لُّو. ر� ة ه�اِذي ْعل�ى ْحقُوْق ُخوْه فِيه� اج� ا يِْلْزُمو يِتْع�دَّى في الح� ْد م� تَّى ح� ْوح�
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ا قُْلن�اْلُكْم ِوْشِهْدن�اْلُكْم ِمْن ْقب�ْل،  ا، ِكيْف م� اْت ه�اِذي الُكْله� اج� ا ْدع�ان�ا ِللق�د�اس�ة.  7الح� اس�ة، آم� ا ْدع�ان�اْش ِللْنج� اُهو هللْا م� ر�
الِّي يُْرفُْض الشَّْيء ه�اذ�ا ُموْش 8

ا ْرف�ْض هللْا الِّي ي�ْعِطيُكْم ُروُحو القُدُّوْس. يُْرفُْض فِي اِإِلْنس�اْن، آم�

اُكْم تْع�لِّْمتُوا ِمْن ِعْنْد هللْا إِنُّْكْم تِْحبُّوا ْبع�ْضُكْم.  9 ة، ر� بَّة الِّي بِيْن اِإِلْخو� ة ب�اْش نِْكتْبُوْلُكْم ْعل�ى الْمح� اج� ا ُكْمْش فِي ح� ة 10ْوم� ا ه�كَّا تِتْع�اْملُوا ْمع� اِإِلْخو� ْوإِْنتُوم�

ة، إِنُّْكْم تِْزيدُوا ِمالشَّْيء ه�اذ�ا،  دُوا ْعِليُكْم، ي�ا اِإِلْخو� �ّكْ ان�ا ْنأ ا ر� ا. آم� ْقدُونِيَّة الُكْله� اْو 11الُكْلُهْم الِّي فِي م� ة ْوتِتْْله� اْيض� ْوإِنُّْكْم ت�ْحْرُصوا ب�اْش تِْعيُشوا ِعيش�ة ر�

ين�اُكْم.  ّصِ ا و� ْق ْجبِيْنُكْم ِكيْف م� اْحُكْم ْوتِْخْدُموا بِْعر� ْد. 12بِْرو� تَّى ح� ا تُْكونُوْش ِمْحت�اِجيْن ْلح� ا ُهْمْش ُمْؤْمنِيْن ْوم� ِوتُْكوْن ِسيِرتُْكْم ب�اْهي�ة قُدَّاْم النَّاْس الِّي م�

ْب َجيَّاْن الرَّ

اْء.  13 ج� ا ِعْنْدُهْمْش ر� ا تِْحْزنُوْش ِكيْف النَّاْس الِّي م� ِصيْر ْمت�اْع الِّي ْيُموتُوا ب�اْش م� ة، إِنُّْكْم تِْجْهلُوا الم� ا ْنِحْبُكْمْش، ي�ا اِإِلْخو� نُوا الِّي 14ْوم� إِذ�ا ك�انَّا نِّمْ

ْعُهْم ْمع� ي�ُسوْع. جَّ اتُوا فِي ي�ُسوْع، هللْا ب�اْش ْير� نُوا إِنُّو الِّي م� اد�ا نِّمْ ان�ا ز� اْت ِوْمب�اِعْد ق�اْم، ر� ي�ُسوْع م�

اتُوا،  15 ا ن�اْش ب�اْش نِْسْبقُوا الِّي م� ْب م� تَّى ِليْن ْيِجي الرَّ يِّيْن الِّي ب�اْش ن�ْبق�اْو ح� ْب ِبيدُو، ِولِّي ُهو� إِنَّا أ�ْحن�ا الح� اُهو 16ِوْنقُوِلْلُكْم الشَّْيء ه�اذ�ا الِّي ق�الُو الرَّ ر�

ال�ى،  ا الْلو� ِسيْح ُهوم� اتُوا فِي الم� ِئِيْس الْمال�ْيك�ة ْوُصوْت بُوْق هللْا، ِوْيقُوُموا الِّي م� اْء ْبُصوْت ْين�اِدي ْوُصوْت ر� ْب بِيدُو ب�اْش يِْنِزْل ِمالْسم� ِوْمب�اِعْد أ�ْحن�ا 17الرَّ

ْقْت الُكلُّو.  ْب الو� اء، ِوْنُكونُوا ْمع� الرَّ ْب فِي الْهو� اْب، ب�اْش ْنق�اْبلُوا الرَّ وا ْمع�اُهْم فِي الْسح� يِّيْن، نِتْه�زُّ عُوا ْبع�ْضُكْم بِالْكال�ْم ه�اذ�ا. 18الِّي ْبِقين�ا ح� اال� ش�ّجْ إِمَّ

ْب ُروا ْرَواْحُكْم ْلَجيَّاْن الرَّ َحضِّْ

ا ُكْمْش ِمْحت�اِجيْن ب�اْش يِتْْكتِبِّْلُكْم ْعِليُهْم،  1  اُكْم م� ة، ر� اِعيْد، ي�ا اِإِلْخو� ا اَأل�ْوق�اْت ِوالْمو� ْفل�ة 2آم� ْب ْيِجي ْعل�ى غ� اُكْم ت�ْعْرفُوا بِالْقد�ا إِنُّو يُوْم الرَّ ر�

ا ْيِجي السَّاِرْق فِي اللِّيْل.  ايِْع الْوال�د�ة 3ِكيْف م� ا تِْجي ْوج� ْفل�ة ِكيْف م� اْن«، ْيِجيُهْم الْهال�ْك ْعل�ى غ� ْقتِلِّي ْيقُولُوا النَّاْس: »ِعْنْدن�ا س�ال�ْم ْوأ�م� ْوو�

ُموْش يِْمْنعُوا.  ا ْين�ّجْ ا الِحْبل�ى، ْوم� ْفل�ة ِكيْف السَّاِرْق، 4ِللْمر� اْر ه�اذ�اك�ا ْعل�ى غ� تَّى ِليْن ْيِجيُكْم الْنه� ا ُكْمْش ع�اْيِشيْن فِي الْظال�ْم ح� ة، م� ا، ي�ا اِإِلْخو� ا إِْنتُوم� آم�

ان�ا ال�ن�ا ِماللِّيْل ْوال�ن�ا ِمالْظال�ْم.  5 اْر. ْوإِْحن�ا ر� ا الُكْلُكْم ْوال�ْد النُّوْر ِوْوال�ْد الْنه� إِْنتُوم�
ا يِْلِزْمن�ا ن�ْسْهُروا ِوْنب�اتُوا 6 ا ي�ْعْملُوا النَّاْس، آم� ا نُْرْقدُوْش ِكيْف م� اال� م� إِمَّ

ى يِْسْكُروا فِي اللِّيْل.  7ف�اْيِقيْن.  اْقِديْن يُْرْقدُوا فِي اللِّيْل، ِوالْسك�ار� اُهْم الرَّ ر�
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اتْن�ا ُهو� ين�ا ْنُكونُوا ف�اْيِقيْن، ال�ْبِسيْن ِدْرْع يِْحِمي ْسدُور� لِّ اْر خ� ا أ�ْحن�ا ْوال�ْد الْنه� آم�

ال�ْص،  ْل ْمت�اْع الخ� بَّة ْوك�اْسك�ا ِهي� اَأل�م� اْن ِوالْمح� ِسيْح.  9اِإِليم� ْبن�ا ي�ُسوْع الم� ال�ُصو ْبر� ا ب�اْش ن�اْخذُوا خ� ا ْخت�اْرن�اْش ب�اْش ي�ْغِضْب ْعِلين�ا، آم� اُهو هللْا م� ر�
الِّي 10

ْفِوةْ الُموْت.  ي�اةْ ِوالَّ فِي غ� اِطْرن�ا ب�اْش الُكْلن�ا ن�ْحي�اْو ْمع�اْه، إِذ�ا ُكنَّا ف�اْيِقيْن فِي الي�ْقظ�ة ْمت�اْع الح� اْت ْعل�ى خ� م�
عُوا ْبع�ْضُكْم ْوع�اْونُوا ْبع�ْضُكْم ِكيْف 11 ّجْ اال� ش� إِمَّ

ا. ا ت�ْعْملُوا ت�وَّ م�

5

ُدَعاْء ْوَسالَْم

ْب ْويِْرْشدُوا فِيُكْم،  12 ا ِبين�اتُْكْم ْوي�ْرع�اْو فِيُكْم فِي الرَّ ة، ب�اْش تِْكْرُموا الِّي يِتْْعبُوا م� بَّة ْعل�ى 13ْونُْطلُْب ِمْنُكْم، ي�ا اِإِلْخو� اْم ِوْمح� ْوإِنُّْكْم تْع�اْملُوُهْم ابَّْرش�ة إِْحتِر�

ة ْمت�اْعُهْم. ِعيُشوا ْمع� ْبع�ْضُكْم فِي س�ال�ْم.  اِطْر الِخْدم� عُوا الِّي ف�اْشِليْن ِوتْع�اْونُوا الْضع�اْف 14خ� ة، إِنُّْكْم تْن�بُّْهوا ْعل�ى البُْخِليْن ِوتْش�ّجْ ْد ْعِليُكْم، ي�ا اِإِلْخو� �ّكِ ِوْنأ

ا أ�ْعْملُوا الِخيْر، ْمع� ْبع�ْضُكْم ِوْمع� النَّاْس الُكْل. 15ْوتُْصْبُروا ْعل�ى النَّاْس الُكْل.  ا ِديم� اِحْد ْعل�ى الشَّْر بِالشَّْر، آم� ُردُّوا ب�اْلُكْم ال� تْك�افُوا و�

ا  16 ال�ةْ،  17أ�ْفْرُحوا ِديم� ِسيْح ي�ُسوْع.  18د�اْوُموا ْعل�ى الصَّ اِدةْ هللْا ِليُكْم فِي الم� اِهي ه�اِذي ِهي� إِر� وْح، 19إِْحْمدُوا هللْا ْعل�ى ُكْل ش�ْيء، ر� ا تِْطفُوْش الرُّ ْوم�

اْت،  20 ا ت�ْحْقُروْش النُّبُوء� م�
بُوا ُكْل ش�ْيء ْوِشدُّوا ْصِحيْح فِي الب�اِهي،  21 ّرْ ا ج� ْوإِْبْعدُوا ْعل�ى الشَّْر الُكلُّو. 22آم�



بّْن�ا ي�ُسوْع 23 ْقتِلِّي ْيِجي ر� ا ْعِليُكْمْش لُوْم، و� ْحفُوِظيْن بِالك�اِمْل ْوم� نَّاْو انُّو ُروْحُكْم ْون�ْفْسُكْم ِوْبد�ْنُكْم ْيُكونُوا م� ْسُكْم فِي ُكْل ش�ْيء. ْونِتْم� ْوإِال�ْه السَّال�ْم ِبيدُو ْيق�دِّ

ِسيْح.  ْعدُو. 24الم� اِدْق ْويُوفِي ْبو� اُهو الِّي ْدع�اُكْم ص� ر�

لِّيْو ِمْن أ�ْجْلن�ا.  25 ة، ص� ة الُكْلُهْم ابُّوس�ة ُمق�دّْس�ة.  26ي�ا اِإِلْخو� لُّْموا ْعل�ى اِإِلْخو� ة الُكْلُهْم. 27س� اْب ه�اذ�ا ْعل�ى اِإِلْخو� اْو الْجو� ْب إِنُّْكْم ت�ْقر� اُكْم بِالرَّ جَّ نِتْر�

ِسيْح تُْكوْن ْمع�اُكْم. 28 بّْن�ا ي�ُسوْع الم� إِْن ش�اْء هللْا نِْعِمْة ر�


