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Thư thứ nhất gởi cho người
Tê-sa-lô-ni-ca

1 Phao-lô, Xi-la và Ti-mô-thê, kính gởi hội
thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca là hội thánh của Thượng
Đế, Cha chúng ta, và của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Nguyền xin ân phúc và bình an ở cùng anh chị
em.

Đức tin của người Tê-sa-lô-ni-ca
2 Tôi luôn luôn vì anh chị em mà cảm tạ

Thượng Đế và thường nhắc đến anh chị em mỗi
khi cầu nguyện. 3 Chúng tôi luôn luôn nhớ đến
anh chị em mỗi khi chúng tôi đến cùng Thượng
Đế, Cha chúng ta, về những việc làm do đức tin
và tình yêu thương của anh chị em đã chứng tỏ
bằng việc làm. Chúng tôi cũng tạ ơn Ngài vì anh
chị em luôn vững mạnh trong hi vọng nơi Chúa
Cứu Thế Giê-xu chúng ta. 4 Thưa anh chị em,
chúng tôi biết Thượng Đế yêu thương anh chị
em nên Ngài đã chọn lựa anh chị em. 5 Vì Tin
Mừng mà chúng tôi mang đến cho anh chị em
không những bằng lời nóimà còn bằng năng lực
cùng với Thánh Linh và niềm tin chắc rằng đó
là Tin Mừng thật. Anh chị em cũng biết chúng
tôi đã sống giữa anh chị em như thế nào để giúp
đỡ anh chị em. 6 Anh chị em giống như chúng
tôi, đồng thời cũng giống như Chúa. Anh chị em
đã chịu khổ nhiều nhưng vẫn chấp nhận lời dạy
dỗ với niềm vui mừng do Thánh Linh mang đến.
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7Vì thế anh chị em đã nêu gương sáng cho các tín
hữu ở Ma-xê-đoan và miền Nam Hi-lạp. 8 Và lời
dạy dỗ của Chúa từ anh chị em không những đã
truyền ra khắp miền Ma-xê-đoan và miền Nam
Hi-lạp mà đức tin của anh chị em cũng đã vang
ra khắp nơi cho nên chúng tôi không cần phải
nói thêm gì nữa. 9 Ở mọi nơi ai nấy đều khen
ngợi cách anh chị em tiếp đãi khi chúng tôi đến.
Họ cũng nói đến việc anh chị em từ bỏ sự thờ
cúng thần tượng và trở về phục vụ Chúa chân
thật và hằng sống. 10 Anh chị em cũng chờ đợi
Con Thượng Đế, Đấng mà Ngài đã khiến sống
lại từ kẻ chết và sẽ từ thiên đàng trở lại. Ngài là
Giê-xu, Đấng cứu chúng ta khỏi cơn trừng phạt
giận dữ của Thượng Đế chắc chắn sẽ đến.

2
Công tác của Phao-lô ở Tê-sa-lô-ni-ca

1 Thưa anh chị em, anh chị em biết rằng cuộc
viếng thăm anh chị em của chúng tôi không phải
là thất bại. 2 Trước khi đến thăm anh chị em,
chúng tôi đã phải chịu khổ nhiều ở thành Phi-
líp. Như anh chị em biết, nhiều người phỉ nhổ
và chống đối chúng tôi. Nhưng Thượng Đế giúp
chúng tôi can đảm vững lòng rao truyền Tin
Mừng cho anh chị em. 3 Khi kêu gọi anh chị
em, không phải chúng tôi muốn lừa dối, mưu
mô hoặc gạt gẫm anh chị em. 4Nhưng chúng tôi
giảng Tin Mừng vì chúng tôi đã được Thượng
Đế thử nghiệm và giao cho nhiệm vụ ấy. Khi
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rao giảng, chúng tôi không tìm cách làm vừa
lòng ngườimà vừa lòng Thượng Đế là Đấng thử
nghiệm lòng chúng tôi. 5 Anh chị em biết rằng
chúng tôi không tìm cách khuyến dụ anh chị em
bằng những lời ca tụng. Chúng tôi cũng không
tìm cách lạc quyên tiền bạc của anh chị em vì
chúng tôi không hề có động lực ích kỷ nào phải
dấu giếm. Thượng Đế biết rằng lời chúng tôi nói
đây là thật. 6Chúng tôi không tìm lời ca ngợi của
loài người, dù của anh chị em hay của bất cứ ai
khác.

7 Dù rằng với tư cách là sứ đồ của Chúa Cứu
Thế chúng tôi có thể dùng quyền của mình đối
với anh chị em nhưng chúng tôi đã tỏ ra rấtmềm
mại* như mẹ lo cho con mình vậy. 8 Vì quá yêu
mến anh chị em nên chúng tôi vui mừng san sẻ
không những Tin Mừng của Thượng Đế mà còn
san sẻ chính mình chúng tôi nữa. Anh chị em
đã trở nên thân thiết với chúng tôi. 9 Thưa anh
chị em, chắc anh chị em còn nhớ công khó của
chúng tôi. Trong khi rao giảng Tin Mừng của
Thượng Đế cho anh chị em chúng tôi làm lụng
ngày đêm để khỏi trở thành gánh nặng cho anh
chị em.

10 Còn khi ở giữa anh chị em, chúng tôi sống
một cuộc đời thánh thiện, không thể chê trách
được. Anh chị em biết điều đó và Thượng Đế
cũng biết như thế. 11 Anh chị em biết rằng
chúng tôi đối với anh chị em như cha đối với

* 2:7: nhưng … mềm mại Nhiều bản Hi-lạp ghi “Nhưng chúng
tôi trở nên như trẻ thơ.”
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con. 12 Chúng tôi khuyến khích, giục giã và nài
xin mỗi người trong anh chị em hãy sống một
cuộc đời tốt đẹp cho Thượng Đế là Đấng gọi anh
chị em vào nước vinh hiển của Ngài.

13 Ngoài ra, chúng tôi cũng luôn luôn tạ ơn
Thượng Đế vì khi nghe lời của Ngài từ chúng tôi,
anh chị em đã tiếp nhận như là lời của Thượng
Đế chứ không phải của loài người. Thật thế, đó
là thông điệp của Thượng Đế hành động trong
anh chị em là những người tin. 14 Thưa anh chị
em, kinh nghiệm của anh chị em cũng giống như
của các hội thánh Chúa Cứu Thế tại miền Giu-
đia†. Anh chị em chịu khổ vì đồng bào mình
cũng như họ đã chịu khổ trong tay người Do-thái
15 là những kẻ đã giết Chúa Giê-xu cùng các tiên
tri và cũng chính họ săn đuổi chúng tôi ra khỏi
nước. Hành động của họ khiến Thượng Đế bất
bình. Họ chống nghịch tất cả mọi người. 16 Họ
tìm cách ngăn cản không cho chúng tôi giảng
dạy những người không phải Do-thái để những
người ấy được cứu. Hành động của họ đã gia
tăng tội lỗi của họ lên quá mức. Sau cùng cơn
giận của Thượng Đế đã giáng trên họ.

Phao-lô muốn thăm các anh em lần nữa
17 Thưa anh chị em, thân chúng tôi tuy xa cách

anh chị em nhưng lòng không cách. Chúng
tôi rất muốn thăm anh chị em và cố gắng đến.
18 Thật vậy, chúng tôi muốn đến thăm anh chị
† 2:14: Giu-đia Miền đất Do-thái nơi Chúa Giê-xu ở, dạy dỗ và
cũng là nơi hội thánh đầu tiên được thành lập.
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em. Chính tôi, Phao-lô, đã hơn một lần cố gắng
đến thăm anh chị em nhưng bị Sa-tăng ngăn trở.
19 Anh chị em là hi vọng, niềm vui và mão triều
mà chúng tôi rất hãnh diện khi Chúa Cứu Thế
trở lại. 20 Thật vậy, anh chị em là vinh hiển và
niềm vui của chúng tôi.

3
1Khi không thể chờ đợi được nữa thì chúng tôi

quyết định nên ở lại A-thên một mình 2 và gởi
Ti-mô-thê đến với anh chị em. Ti-mô-thê, anh
em chúng tôi cùng hầu việc Chúa chung và giúp
chúng tôi rao tin Mừng về Chúa Cứu Thế. Chúng
tôi sai anh đi để khích lệ và làm vữngmạnh đức
tin của anh chị em 3 để không một ai trong anh
chị em nản lòng vì những cảnh khó khăn ấy.
Anh chị em biết rằng chúng ta phải đương đầu
với những khó khăn. 4 Ngay khi còn ở với anh
chị em, chúng tôi thường nói rằng tất cả chúng
ta sẽ phải chịu khổ và như anh chị em thấy, cảnh
khổ ấy đã xảy ra rồi. 5 Vì thế, khi không chờ đợi
được nữa, tôi sai Ti-mô-thê đi thăm cho biết đức
tin anh chị em. Vì tôi sợ rằng ma quỉ đã cám dỗ
anh chị em khiến cho công khó của chúng tôi
hóa ra vô ích.

6 Nhưng Ti-mô-thê mới trở về thuật lại tin
vui về đức tin và lòng yêu thương của anh chị
em. Anh kể rằng anh chị em luôn luôn nhớ
đến chúng tôi và rất mong gặp chúng tôi cũng
như chúng tôi mong gặp anh chị em. 7 Cho nên,
thưa anh chị em, mặc dù đang gặp khốn khó và
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lao khổ nhưng chúng tôi được khích lệ vì đức
tin của anh chị em. 8 Đời sống chúng tôi xem
như toàn vẹn nếu anh chị em đứng vững trong
Chúa. 9 Chúng tôi có lý do vui mừng trong Chúa
vì anh chị em. Chúng tôi không biết lấy lời gì
để tạ ơn Ngài về niềm vui trong lòng chúng tôi.
10 Chúng tôi ngày đêm hết lòng cầu nguyện để
có thể viếng thăm anh chị em lần nữa đặng giúp
anh chị em vững mạnh trong đức tin.

11 Hiện nay chúng tôi cầu xin Thượng Đế, là
Cha và Chúa Giê-xu chúng ta, để Ngàimở đường
cho chúng tôi có thể viếng thăm anh chị em.
12 Nguyện Chúa giúp tình yêu anh chị em thêm
lớn mạnh, càng yêu thương lẫn nhau và yêu
thương mọi người như chúng tôi yêu thương
anh chị em. 13Nguyện xin lòng anh chị em được
vững mạnh để anh chị em trở nên thánh khiết
toàn vẹn trước mặt Thượng Đế là Cha khi Chúa
Cứu Thế chúng ta trở lại cùng với các con dân
thánh của Ngài.

4
Một đời sống làm đẹp lòng Thượng Đế

1 Thưa anh chị em, chúng tôi đã khuyên bảo
anh chị em phải sống thế nào để đẹp lòng
Thượng Đế và anh chị em hiện đang sống như
thế. Trong Chúa Giê-xu chúng tôi khuyên anh
chị em nên sống đẹp lòng Ngài hơn nữa. 2 Anh
chị em biết những gì chúng tôi dặn bảo anh chị
em là nhân danh thẩm quyền của Chúa Giê-xu.
3 Thượng Đế muốn anh chị em thánh hóa và
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tránh tội nhục dục. 4Ngàimuốnmỗi người trong
anh chị em biết tự kìm hãm thân thể* mình trong
đường lối thánh khiết và đáng trọng. 5 Đừng
dùng thân thể mình cho tội nhục dục như những
kẻ không biết Thượng Đế. 6Ngoài ra, không nên
làm hại hoặc lường gạt anh em tín hữu khác theo
lối ấy. Chúa sẽ trừng phạt những kẻ hành động
như thế, như tôi đã thường răn bảo anh chị em.
7 Thượng Đế đã gọi chúng ta để được thánh hóa.
Ngài không muốn chúng ta sống trong tội lỗi.
8 Cho nên ai không vâng theo lời dạy dỗ nầy tức
không vâng phục Thượng Đế chứ chẳng phải
không vâng lời dạy của loài người. Thượng Đế
là Đấng ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta.

9 Chúng tôi không cần viết cho anh chị em
về vấn đề yêu thương gia đình con cái Chúa vì
Thượng Đế đã dạy anh chị em phải yêu thương
nhau. 10 Và anh chị em đã yêu thương các tín
hữu thuộc khắp miền Ma-xê-đoan. Anh chị em
yêu dấu, tôi khuyên anh chị em phải yêu thương
họ hơn nữa.

11Hãy cố gắng sống trong hòa bình. Lo chuyện
mình và tự mình kiếm sống theo như chúng
tôi đã dặn bảo anh chị em. 12 Làm như thế thì
những người không phải tín hữu sẽ kính nể anh
chị em và anh chị em sẽ không phải sống lệ
thuộc vào người khác.

Chúa sắp đến rồi
* 4:4: biết … thân thể Hay “Thượng Đế muốn các anh em biết
sống với vợ mình theo lối thánh khiết để mang vinh dự về cho
Ngài.”
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13 Thưa anh chị em, chúng tôi muốn anh chị
em biết về các tín hữu đã qua đời để anh chị em
không quá buồn rầu như những người không có
niềm hi vọng. 14 Chúng ta biết Chúa Giê-xu đã
chết và sống lại. Cho nên vì Ngài, Thượng Đế
cũng sẽ khiến những người trong Chúa Giê-xu
đã qua đời được sống lại. 15 Điều chúng tôi sắp
nói với anh chị em đây là lời của chính Chúa.
Chúng ta là những người còn sống khi Chúa trở
lại sẽ không đi trước những người đã chết. 16 Sẽ
có tiếng kêu lớn khi Chúa từ thiên đàng trở lại,
cùng với tiếng thiên sứ trưởng và tiếng kèn vang
dội của Thượng Đế. Lúc ấy những tín hữu đã
qua đời sẽ sống lại trước hết. 17 Sau đó, chúng
ta, là những người còn sống, sẽ được tiếp lên
cùng với họ trong đám mây để gặp Chúa giữa
không trung. Rồi chúng ta sẽ ở với Chúa mãi
mãi. 18 Cho nên hãy dùng những điều nầy mà
khích lệ nhau.

5
Hãy sẵn sàng khi Chúa đến

1 Thưa các anh chị em, hiện chúng tôi không
cần viết cho anh chị em biết về ngày và giờ.
2 Anh chị em biết là ngày Chúa đến bất thần
như kẻ trộm lúc ban đêm. 3 Trong khi người
ta tuyên bố, “Chúng ta đang hưởng hòa bình và
an ninh,” thì họ bị tiêu diệt nhanh chóng. Giống
như đàn bà đang đau đẻ, họ không thoát được
đâu. 4Nhưng anh chị em không nên sống trong
bóng tối để ngày ấy bất chợt đến với anh chị
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em như kẻ trộm. 5 Anh chị em là những người
thuộc về ánh sáng và ban ngày. Chúng ta không
phải thuộc về ban đêm hay bóng tối. 6 Chúng ta
không nên ngủ mê như kẻ khác mà phải sáng
suốt và tiết độ. 7 Ai ngủ thì ngủ ban đêm, say
thì say ban đêm. 8 Còn chúng ta thuộc ban ngày
nên phải tiết độ. Chúng ta hãy lấy đức tin và
tình yêu thương mà tự vệ. Đội mũ sắt bằng hi
vọng về sự cứu rỗi chúng ta. 9Thượng Đế không
định cho chúng ta gánh chịu cơn giận của Ngài
mà cho chúng ta nhận được sự cứu rỗi qua Giê-
xu, Chúa Cứu Thế chúng ta. 10 Ngài chịu chết vì
chúng ta để chúng ta có thể cùng sống với Ngài
dù chúng ta còn sống hay qua đời lúc Ngài trở
lại. 11 Cho nên hãy khích lệ và nâng đỡ nhau
như anh chị em hiện đang làm.

Lời dặn dò sau cùng và chào thăm
12 Thưa anh chị em, chúng tôi xin anh chị em

hãy biết ơn những người có công khó giữa vòng
mình là những người hướng dẫn trong Chúa và
dạy dỗ anh chị em. 13 Hãy tôn trọng họ bằng
một tình yêu đặc biệt vì công tác họ làm.
Hãy sống hòa thuận với mọi người. 14 Hãy

cảnh cáo những kẻ không chịu làm việc. Hãy
khuyến khích những kẻ sợ sệt, giúp đỡ kẻ yếu
đuối, kiên nhẫn vớimọi người. 15Đừng ai lấy ác
trả ác nhưng bao giờ cũng cư xử tốt với nhau và
với tất cả mọi người.

16 Hãy vui mừng luôn luôn, 17 thường xuyên
khẩn nguyện. 18 Dù trong hoàn cảnh nào cũng
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hãy dâng lời tạ ơn. Đó là ý muốn của Thượng Đế
đối với anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

19 Đừng cản trở công tác của Thánh Linh.
20 Chớ xem thường các lời tiên tri 21 nhưng hãy
trắc nghiệm mọi điều. Điều gì tốt thì giữ lấy,
22 còn điều ác thì hãy tránh xa.

23 Nguyền Thượng Đế, Chúa của hòa bình,
khiến anh chị em trở nên thánh sạch để thuộc
về một mình Ngài. Nguyện toàn thể con người
anh chị em từ tinh thần, linh hồn đến thể xác
đều được bình an, không chỗ chê trách khi Chúa
Cứu Thế Giê-xu của chúng ta trở lại. 24 Anh chị
em có thể tin cậy Đấng đã kêu gọi mình vì Ngài
làm được mọi điều ấy.

25Thưa anh chị em, hãy cầu nguyện cho chúng
tôi. 26Hãy lấy cái hôn thánh chào nhau. 27Nhân
danh thẩm quyền của Chúa, tôi xin anh chị em
đọc thư nầy cho tất cả các tín hữu. 28 Nguyền
xin ân phúc của Chúa Cứu Thế Giê-xu ở với anh
chị em.
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