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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
1 เธสะโลนิ กา 

เปาโล  สิ ลาสและทิโมธี  เข ียนจดหมายฉบั บน ้ีในปี ค�ศ� 
52 และพวกครสิเตียนท่ีเมืองเธสะโลนิ กาก ็ รู ้จักท่านทัง้
สามน้ี ด้วย (1:1) เปาโลเป็นผู้ก่อตัง้ครสิตจักรท่ีเมืองเธสะ
โลนิ กา (กจ 17:1-10) เรารู ้ไม่ มากเก่ียวกับการประกาศของ
เปาโลในเมือง เธสะโลนิ กา  แต่ เราทราบจากกิจการ 17:2
วา่เปาโลได้ประกาศอยู ่ท่ี น่ันเป็นเวลาไม่ น้อยกวา่ 3  สัปดาห ์
 หรอื 3 วนัสะบาโต จดหมายสองฉบั บน ้ี(1  และ 2 เธสะโลนิ 
กา )  ดูเหมือนวา่ เป็นจดหมายฉบับแรกๆของเปาโลมี เหตุ 
ผลบางอยา่งท่ี ทําให ้เราเชื่อวา่จดหมายสองฉบั บน ้ี เข ียนขึ้น
ในเวลาไม่หา่งกันเท่าไร และเขียนขึ้นขณะท่ีเปาโล  สิ ลาส
และทิโมธี ยงัอยู ่ท่ี เมืองโครนิธ์ (กจ 18:5) และเป็นเวลาท่ี
เปาโลพึ่งออกมาจากเมืองเธสะโลนิ กาน ัน่เอง

 ในขณะท่ี เปาโลอยู ่ท่ี เมืองเธสะโลนิกาไม่นานเท่าไร  ก็  มี 
ฝูงชนชุ มน ุมกันข่มขู่ ท่าน และท่านได้ หนี  ไป (กจ 17:1-9)  
แต่ หลังจากน้ันเปาโลได้ส่งสิลาสและทิโมธี  ให ้ กล ับไปท่ีน่ั 
นอ ีก (3:1-2) และครสิตจักรท่ี ดี  ก็ได้  เกิดขึ้น 

 เป้ าหมายของจดหมายฉบั บน ้ี ก็  คือ  เพื่อให ้พวกครสิเตียน
น้ี ได้  เข ้าใจถึงความจรงิของการเสด็จกลับมาครัง้ท่ีสองของ
พระเยซูและเพื่อหนนุใจเขาให ้มี การดําเนินชวีติอยา่งบร ิ
สุทธ ิ์

โปรดสังเกตวา่ ในตอนสุดท้ายของแต่ละบทได้ พู ดถึงการ
เสด็จกลับมาของพระเยซู (1:9-10; 2:19-20; 3:13; 4:14-
18; 5:23)
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แบบอยา่งท่ี ดี ของครสิเตียนชาวเธสะโลนิ กา 
1 เปาโล  สิ ล วานั ส และ ทิ โมธี  เรยีน ค ริสต จักร ของ

ชาว เมือง เธ สะ โลนิ กา ใน พระเจ้า พระ บิดา และ พระ เยซู 
ครสิต์  เจ้า  ขอให ้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา
ของ เรา และ จาก พระ เยซู ครสิต์  เจ้า  ดํารง อยู ่กั บท ่า นทัง้
หลายเถิด 2 เราขอบพระคุณพระเจ้า เพราะ ท่านทัง้หลาย
เสมอ และเม่ืออธษิฐานเราก็ เอ ่ยถึงท่าน 3 ในสายพระเนตร
ของพระเจ้าและพระบิดาของเรา เราระลึกถึงอยา่งไม่หยุด
หยอ่นในกิจการท่ี เก ิดจากความเชื่อของท่าน และการงานท่ี
เน่ืองมาจากความรกั และความพากเพียรซ่ึงเกิดจากความ
หวงัในพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา 4  พี่ น้องทัง้
หลาย  ผู้ เป็ นที ่ รกั เราทราบแน่วา่พระเจ้าได้ทรงสรรท่านทัง้
หลายไว ้แล้ว 5 เพราะข่าวประเสรฐิของเรามิ ได้ มาถึงท่าน
ด้วยถ้อยคําเท่าน้ัน  แต่ ด้วยฤทธิ ์เดช และด้วยพระวญิญาณ
บร ิสุทธ ์ิ และด้วยความไวใ้จอนัเต็มเป่ี ยม  ตามท่ี ท่านทัง้
หลายรู ้อยู ่ แล ้ วว ่า เราเป็นคนอยา่งไรในหมู่พวกท่านเพราะ
เหน็แก่ ท่าน 6 และท่านก็ทําตามอยา่งของเรา และขององค์ 
พระผู้เป็นเจ้า โดยท่ีท่านได้รบัถ้อยคําน้ันด้วยความยากลํา
บากเป็ นอ ันมาก  พร ้อมด้วยความยนิดีในพระวญิญาณบร ิ
สุทธ ์ิ7 เพราะเหตุน้ันท่านจึงเป็นแบบอยา่งแก่ ทุ กคนท่ีเชื่อ
แล้วในแควน้มาซิโดเนียและแควน้อาคายา 8 เพราะวา่พระ
วจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เล่ืองลือออกไปจากพวกท่าน
 ไม่ใช ่ แต่ ในแควน้มาซิโดเนียและแควน้อาคายาเท่าน้ัน  
แต่ ความเชื่อของท่านในพระเจ้าได้เล่ืองลือไปทุกแหง่หน
จนเราไม่จําเป็นต้องพูดอะไรอกี 9 เพราะคนเหล่าน้ั นก ็ ได้ 
รายงานเก่ียวกับเราวา่  ท่ี เราได้ เข ้ามาหาท่านทัง้หลายน้ัน
เป็นอยา่งไร และกล่าวถึงการท่ีท่านได้ละทิง้รูปเคารพและ
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หนัมาหาพระเจ้า เพื่อรบัใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ อยู ่และ
เท่ียงแท้ 10 และรอคอยพระบุตรของพระองค์จากสวรรค์
ซ่ึงพระองค์ทรงให้เป็นขึ้นมาจากความตาย คือพระเยซู ผู้ 
ทรงชว่ยใหเ้ราพ้นจากพระอาชญาท่ีจะมีมาภายหน้าน้ัน

2
ความรบัผิดชอบของเปาโลต่อข่าวประเสรฐิ

1  พี่ น้อง ทัง้ หลาย ท่าน เอง ก็ ทราบ วา่ การ ท่ี เรา มา หา
ท่านน้ันไม่ ได้  ไรป้ระโยชน์  เลย 2  แต่  ถึงแม้ วา่เราต้องทนการ
ยากลําบากและได้รบัการอปัยศต่างๆมาแล้ วท ่ีเมืองฟีลิป
ปี ซ่ึงท่านก็ทราบอยู่ เราก็ย ังม ีใจกล้าในพระเจ้าของเราท่ี 
ได้ ประกาศข่าวประเสรฐิของพระเจ้าแก่ท่านทัง้หลาย โดย
เผชญิกับอุปสรรคมากมาย 3  เพราะวา่ คําเตือนสติของเรามิ 
ได้  เก ดิมาจากการหลอกลวง หรอืการโสโครก หร ืออ บุายใดๆ
4  แต่ วา่พระเจ้าทรงเหน็ชอบท่ีจะมอบข่าวประเสรฐิไวกั้บเรา
เราจึงประกาศไป  ไม่ใช ่ เพื่อให ้เป็ นที ่พอใจของมนษุย์  แต่  ให ้
เป็ นที พ่อพระทัยของพระเจ้า  ผู้ ทรงชนัสูตรใจเรา 5 เพราะวา่
เราไม่ ได้  ใช ้คํายกยอในเวลาใดเลย ซ่ึงท่านก็ รูอ้ยู ่หร ือม ิ ได้  ใช ้
คําพูดเคลือบคลุมเพื่อความโลภเลย พระเจ้าทรงเป็นพยาน
ฝ่ายเรา 6 และแม้ในฐานะเป็ นอ ัครสาวกของพระครสิต์ เรา
จะเรยีกรอ้งให้เป็นภาระก็ ได้  แต่ เราก็ ไม่ แสวงหาสงา่ราศี
จากมนษุย์  ไม่ วา่จะเป็นจากท่านหรอืจากคนอื่น 7  แต่ วา่เรา
อยู่ในหมู่พวกท่านด้วยความสุภาพออ่นโยน เหมือนพี่เล้ียง
ท่ี เล้ียงดู ลูกของตน 8 เม่ือเรารกัท่านอยา่งน้ี แล้ว เราก็ มี ใจ
พรอ้มท่ีจะเผื่อแผ่ เจือจาน  มิใช ่ แต่ เพียงข่าวประเสรฐิของ
พระเจ้าเท่าน้ัน  แต่  อุ ทิศจิตใจเราให ้แก่ ท่านด้วย เพราะท่าน
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เป็ นที ่รกัยิง่ของเรา 9  พี่ น้องทัง้หลาย ท่านคงจําได้ถึงการ
ทํางานอนัเหน็ดเหน่ือย และความยากลําบากของเราเม่ือ
เราประกาศข่าวประเสรฐิของพระเจ้าให ้แก่  ท่าน เราทํางาน
ทัง้กลางคืนและกลางวนั เพื่อเราจะไม่เป็นภาระแก่ ผู้ ใดใน
พวกท่าน 10 ท่านทัง้หลายเป็นพยานฝ่ายเรา และพระเจ้าก็
ทรงเป็นพยานด้วยวา่เราได้ ประพฤติ ตัวบร ิสุทธ ์ิ เท่ียงธรรม 
และปราศจากข้อตําหนิในหมู่พวกท่านท่ี เชื่อ 11  ดังท่ี ท่านรู ้
แล ้ วว ่า เราได้ เตือนสติ  หน ุนใจและกําช ับท ่านทุกคน ดั งบ 
ดิากระทําต่ อบ ุตร 12  เพื่อให ้ท่านดําเนินชวีติอยา่งสมควรต่อ
พระเจ้า  ผู้ ทรงเรยีกท่านให ้เข ้ามาในอาณาจักรและสงา่ราศี
ของพระองค์

จงระวงัการข่มเหงเหมือนท่ีพวกยวิได้เคยกระทํา
13  เพราะเหตุน้ี เราจึงขอบพระคุณพระเจ้าไม่หยุดหยอ่น

เพราะ วา่ เม่ือ ท่าน ทัง้ หลาย ได้ รบั พระ วจนะ ของ พระเจ้า
ซ่ึง ท่าน ได้ยนิ จาก เรา ท่าน ไม่ ได้ รบั ไว้อยา่ง เป็น คําขอ งม
นษุย์  แต่  ได้ รบัไว ้ตามความเป็นจรงิ คือเป็นพระวจนะของ
พระเจ้า ซ่ึง กําลัง ทํางาน อยู่ ภายใน ท่าน ทัง้ หลาย ท่ี เชื่ อด 
้วย 14  ด้วย วา่  พี่ น้อง ทัง้ หลาย ท่าน ได้ ปฏิบัติ ตา มอ ยา่ง
ค ริสต จักร ของ พระเจ้า ใน แควน้ ยู เดีย ท่ี อยู ่ฝ่าย พระ เยซู 
ครสิต์ เพราะวา่ท่านได้รบัความลําบากจากพลเมืองของตน
เหมือนอยา่งท่ีเขาเหล่าน้ันได้รบัจากพวกยวิ 15 พวกยวิได้ 
ปลงพระชนม์  พระเยซู  เจ้า และได้ประหารชวีติพวกศาสดา
พยากรณ์ของเขาเอง และได้ข่มเหงพวกเรา และขัดพระทัย
พระเจ้า และเป็นปฏิ ปักษ์ ต่อคนทัง้ปวง 16 โดยท่ีขัดขวางไม่ 
ให ้เราประกาศแก่ คนต่างชาติ เพื่อจะให้พวกน้ันรอดได้  เพื่อ 
� ให ้การบาปของเขาเต็มเป่ียมเสมอ�  แต่ ในท่ีสุดพระพิโรธ
ได้ตกลงบนเขา 17  พี่ น้องทัง้หลาย  แต่ เม่ือเราถูกพรากไป
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จากท่านชัว่ระยะเวลาหน่ึง พรากไปแต่กายเท่าน้ัน  ไม่ใช ่ 
จิตใจ เราจึงขวนขวายปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะเหน็หน้าท่าน
อกี 18 เพราะเหตุน้ันเราอยากมาหาท่านทัง้หลาย ข้าพเจ้า
คือเปาโลอยากมาหนแล้วหนเล่า  แต่ ซาตานได้ขัดขวางเรา
ไว้ 19 เพราะอะไรเล่าจะเป็นความหวงั หรอืความยนิดี หรอื
มงกุฎแหง่ความชื่นชมยนิดีของเรา จําเพาะพระพักตร ์พระ
เยซู  ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา เม่ือพระองค์จะเสด็จ
มา  ก็  มิใช ่ท่านทัง้หลายดอกหรอื 20 เพราะวา่ท่านทัง้หลาย
เป็นสงา่ราศีและความยนิดีของเรา

3
 คําแนะนํา  ความรกั และคําอธษิฐานของเปาโล

1  เหตุ ฉะน้ันเม่ือเราทนอยู่ต่อไปอกีไม่ ได้  แล้ว เราจึงเหน็
ชอบท่ีจะถูกปล่อยไว ้ท่ี  กรุ งเอเธนส์ ตามลําพัง 2 และได้ ให ้ทิ
โมธีน้องชายของเรา ซ่ึงเป็นผู้ รบัใช ้ของพระเจ้า และเป็น
เพื่อนรว่มงานของเราในเรือ่งข่าวประเสรฐิของพระครสิต์
ไปหาพวกท่าน เพื่อจะได้ตัง้พวกท่านไว ้ให ้ มัน่คง และเพื่อ
จะได้ปลอบประโลมใจพวกท่านในเรือ่งความเชื่อของท่าน
3 เพื่อจะได้ ไม่มี ใครหวัน่ไหวด้วยการยากลําบากเหล่าน้ี ท่าน
เอง ก็ รู ้ แล ้ วว ่า เรา ถูกทรงกําหนดไว ้แล ้ว สําหรบัการ น้ัน
4 ด้วยวา่เม่ือเราได้ อยู ่กั บท ่านทัง้หลาย เราได้บอกท่านไว้
ก่อนแล้ วว ่า เราจะต้องทนการยากลําบาก  แล้วก็ เป็นจรงิ
อยา่งน้ัน  ตามท่ี ท่านก็ รูอ้ยู ่ แล้ว 5  เพราะเหตุน้ี เม่ือข้าพเจ้า
อดทนต่อไปอกีไม่ ได้ ข้าพเจ้าจึงได้ ใช ้คนไปเพื่อจะได้ รู ้ถึง
ความเชื่อของท่าน เกรงวา่ผู้ทดลองน้ันได้ทดลองท่านด้วย
ประการหน่ึงประการใด  แล ้วงานของเราก็จะเป็นการเสีย
เปล่า 6  แต่  บัดน้ี เม่ือทิโมธ ีได้ จากพวกท่านมาถึงพวกเรา
แล้ว และได้นําข่าวดีมาบอกเราเรือ่งความเชื่อและความ
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รกัของท่านทัง้หลาย และวา่ท่านได้ระลึกถึงเราอยู่ เสมอ
ด้วยความหว ังด ี และใฝ่ฝันจะเหน็เราเหมือนอยา่งเราใฝ่ฝัน
จะเหน็ท่านดุจกัน 7  พี่ น้องทัง้หลาย  โดยเหตุ  น้ี ความเชื่อ
ของท่านได้ ทําให ้เราบรรเทาจากความทุกข์ยากและความ
ลําบากของเรา 8 เพราะวา่ถ้าท่านมัน่คงอยูใ่นองค์ พระผูเ้ป็น
เจ้า  ช ีวติของเราก็ สดชื่น 9 เราจะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะ
ท่านอยา่งไรอกีจึงจะเหมาะ สําหรบับรรดาความชื่นชมยนิดี
ซ่ึงเรามี อยู ่เพราะท่าน จําเพาะพระพักตร์พระเจ้าของเรา
10 เราอธษิฐานมากมายทัง้กลางวนักลางคืน เพื่อจะได้ เห 
็นหน้าท่านอกี และจะได้เพิม่เติมความเชื่อของท่านส่วนท่ี
ยงับกพรอ่งอยู ่ให ้ บรบูิรณ์ 11  บัดน้ี ขอพระเจ้าเองและพระ
บิดาของเรา และพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา
ทรงนําทางเราไปถึงท่าน 12 และขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
ให้ท่านทัง้หลายจําเรญิและบรบูิ รณ ์ไปด้วยความรกัซ่ึ งก ัน
และกัน และแก่คนทัง้ปวง เหมือนเรารกัท่านทัง้หลายดุจ
กัน 13 เพื่อในท่ีสุดพระองค์จะทรงใหใ้จของท่านตั ้งม ัน่คงอยู่
ในความบร ิสุทธ ์ิ ปราศจากข้อตําหนิต่อพระพักตร์พระเจ้า
คือพระบิดาของเรา ในเม่ือพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าของเราจะเสด็จมากับว ิสุทธ ิชนทัง้ปวงของพระองค์

4
จงรกัษาตัวให ้บรสุิทธิ ์

1  พี่ น้องทัง้หลาย ในท่ีสุดน้ี เราขอวงิวอนและเตือนสติ
ท่านในพระเยซู เจ้ าวา่ ท่านได้เรยีนจากเราแล้ วว ่าควรจะ
ดําเนินชวีติอยา่งไร จึงจะเป็ นที ่ชอบพระทัยพระเจ้า  ขอให ้
ท่านดําเนินตามอยา่งน้ันยิง่ๆขึ้นไป 2 เพราะท่านทัง้หลาย
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ทราบคําบัญชาซ่ึงเราได้ ให ้ ไว ้กั บท ่านโดยพระเยซู เจ้ าแล้ว
3 เพราะ น่ีแหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า คือให้ ท่าน
เป็นคนบร ิสุทธ ์ิ เวน้เสียจากการล่วงประเวณี 4  เพื่อให ้ ทุ ก
คนในพวกท่านรูจั้กท่ีจะรกัษาภาชนะของตนในทางบร ิสุทธ ิ
์ และในทางท่ี มีเกียรติ 5  มิใช ่ด้วยราคะตัณหาเหมือนอยา่ง
คนต่างชาติ ท่ี  ไม่รู ้จักพระเจ้า 6 เพื่อไม่ ให ้ ผู้ ใดทําล่วงเกินและ
ลักลอบต่อพี่ น้องในเรือ่งใดๆเลย เพราะวา่องค์พระผู้เป็น
เจ้าทรงเป็นผู้ทรงสนองโทษต่อบรรดาคนท่ีกระทําอยา่งน้ัน
เหมือนอยา่งท่ีเราได้บอกไวก่้อนแล้วและได้เป็นพยานแล้ว
ด้วย 7 เพราะพระเจ้ามิ ได้ ทรงเรยีกเราให้เป็นคนลามก  แต่ 
ทรงเรยีกเราใหเ้ป็นคนบร ิสุทธ ์ิ8  เหตุ ฉะน้ันคนท่ีปัดทิง้  มิได้ 
ปัดทิง้มนษุย์  แต่  ได้ ปัดทิง้พระเจ้า  ผู้ ทรงโปรดประทานพระ
วญิญาณบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ ให ้ แก่ เราทัง้หลายด้วย 9 ส่วน
เรือ่งการรกัพี่ น้องทัง้หลายน้ัน  ไม่ จําเป็ นที ่จะให้ข้าพเจ้า
เขียนถึงท่าน เพราะวา่ตั วท ่านเองก็รบัคําสอนจากพระเจ้า
แล้ วว ่าให้รกัซ่ึ งก ันและกัน 10 ความจรงิท่านได้ ประพฤติ ต่อ
บรรดาพี่น้องทัว่แควน้มาซิโดเนียเชน่น้ันอยู่  แต่  พี่ น้องทัง้
หลาย เราขอวงิวอนท่านให ้มี ความรกัทวีขึ้ นอ ีก 11 และจง
ตัง้เป้าวา่จะอยู ่อยา่งสงบ และทํากิจธุระส่วนของตน และ
ทําการงานด้วยมือของตนเอง เหมือนอยา่ง ท่ี เรากําช ับท 
่านแล้ว 12 เพื่อท่านจะได้ดําเนินชวีติตามอยา่งท่ีสมควรต่อ
หน้าคนเหล่าน้ั นที ่ อยู ่ ภายนอก และเพื่อท่านจะไม่ขาดสิง่ใด
เลย

การเสด็จกลับมาและการรบัขึ้นของครสิเตียน
13  แต่  พี่ น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าไม่อยากใหท่้านไม่ทราบถึง

เรือ่งคนเหล่าน้ั นที ่ล่วงหลับไปแล้ว เพื่อท่านจะไม่ เป็นทุกข์ 
โศกเศรา้อยา่งคนอื่นๆท่ี ไม่มี  ความหวงั 14 เพราะถ้าเราเชื่อ
วา่พระเยซูทรงสิน้พระชนม์ และทรงคืนพระชนม์ แล้ว เชน่
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เดียวกันบรรดาคนท่ีล่วงหลับไปในพระเยซู น้ัน พระเจ้าจะ
ทรงนําคนเหล่าน้ันมากับพระองค์ ด้วย 15 ในข้อน้ีเราขอบ
อกใหท่้านทราบตามพระวจนะขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าวา่ เรา
ผู้ยงัเป็นอยู่และเหลืออยู่จนถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา
จะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่าน้ั นที ่ล่วงหลับไปแล้ วก ็ หามิได้ 
16 ด้วยวา่องค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ ด้วย
เสียงกู่ ก้อง ด้วยสําเนียงของเทพบดี และด้วยเสียงแตรของ
พระเจ้า และคนทัง้ปวงท่ีตายแล้วในพระครสิต์จะเป็นขึ้น
มาก่อน 17 หลังจากน้ันเราทัง้หลายซ่ึงยงัเป็นอยู่และเหลือ
อยู่ จะถู กร ับขึ้นไปในเมฆพรอ้มกับคนเหล่าน้ัน เพื่อจะได้พบ
องค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อยา่งน้ันแหละเราก็จะอยู่
กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์ 18  เหตุ ฉะน้ันจงปลอบใจกัน
และกันด้วยถ้อยคําเหล่าน้ี เถิด 

5
ครสิเตียนจะไม่ ถู กละไวใ้นความมืดและพระพิโรธ

1  แต่  พี่ น้องทัง้หลาย เรือ่งวนัและเวลาท่ีทรงกําหนดไว ้น้ัน 
 ไม่ จําเป็นจะต้องเขียนบอกใหท่้านรู้ 2 เพราะท่านเองก็ รูดี้  แล ้ 
วว ่า วนัขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาเหมือนอยา่งขโมยท่ีมา
ในเวลากลางคืน 3 เม่ือเขาพูดวา่ �สงบสุขและปลอดภัย
แล้ว� เม่ือน้ันแหละความพินาศก็จะมาถึงเขาทั นที เหมือน
กับความเจ็บปวดมาถึงหญิงท่ี มีครรภ์ เขาจะหนี ก็  ไม่  พ้น 4  
แต่  พี่ น้องทัง้หลาย ท่านไม่ ได้  อยู ่ในความมืดแล้ว เพื่อวนัน้ัน
จะไม่มาถึงท่านอยา่งขโมยมา 5 ท่านทัง้หลายเป็นบุตรของ
ความสวา่ง และเป็นบุตรของกลางวนั เราทัง้หลายไม่ ได้ 
เป็นของกลางคืน หรอืของความมืด 6  เหตุ ฉะน้ันอยา่ให้เรา
หลับเหมือนอยา่งคนอื่น  แต่  ให ้เราเฝ้าระวงัและไม่ เมามาย 
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7 เพราะวา่คนนอนหลั บก ย็อ่มหลับในเวลากลางคืน และคน
เมาก็ยอ่มเมาในเวลากลางคืน 8  แต่ เม่ือเราเป็นของกลาง
วนัแล้ว  ก็ อยา่ให้เราเมามาย จงสวมความเชื่ อก ับความรกั
เป็นเกราะป้องกั นอก และสวมความหวงัท่ีจะได้ความรอด
เป็นหมวกเหล็ก 9 เพราะวา่พระเจ้ามิ ได้ ทรงกําหนดเราไว้
สําหรบัพระอาชญา  แต่ สําหรบัให ้ได้ รบัความรอดโดยพระ
เยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา 10  ผู้ ทรงสิน้พระชนม์
เพื่อเรา เพื่อวา่ถึงเราจะต่ืนอยู่หรอืจะหลับ เราจะได้ มี  ช ี วติก 
ับพระองค์

การอาํลาด้วยคําแนะนําและคําปลอบประโลมใจ
11  เหตุ ฉะน้ันจงหนนุใจกัน และต่างคนต่างจงก่ อก ันขึ้น

ตามอยา่งท่ีท่านกําลังทําอยู ่น้ัน 12  พี่ น้องทัง้หลาย เราขอ
วงิวอนท่านให ้รู ้จักคนท่ีทํางานอยูใ่นพวกท่าน และปกครอง
ท่านในองค์ พระผู้เป็นเจ้า และตักเตือนท่าน 13 จงเคารพ
เขาให้มากในความรกัเพราะงานท่ีเขาได้ กระทํา และจงอยู่
อยา่งสงบสุ ขด ้วยกัน 14  แต่  พี่ น้องทัง้หลาย เราขอเตือนสติ
พวกท่านใหตั้กเตือนคนท่ี เกะกะ  หน ุนน้ําใจผู้ ท่ี  ท้อใจ  ชู กําลัง
คนท่ี ออ่นกําลัง และมีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทัง้ปวง 15 ระวงั
ให ้ดี อยา่ให้คนใดทําชัว่ตอบแทนการชัว่ ต่อคนอื่น  แต่ จง
หาทางทําดีเสมอต่อพวกท่านเอง และต่อคนทัง้ปวงด้วย
16 จงชื่นบานอยู ่เสมอ 17 จงอธษิฐานอยา่งสม่ําเสมอ 18 จง
ขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะน่ีแหละเป็นน้ําพระทัยของ
พระเจ้าในพระเยซู ครสิต์ เพื่อท่านทัง้หลาย 19 อยา่ดับพระ
วญิญาณ 20 อยา่ประมาทคําพยากรณ์ 21 จงพิสู จน ์ ทุกสิง่  สิ 
่งท่ี ดีน ้ันจงยดึถือไว ้ให ้ มัน่ 22 จงเวน้เสียจากสิง่ท่ี ดู เหมือนชั ่
วท กุอยา่ง 23และขอให ้องค์ พระเจ้าแหง่สันติสุขทรงตัง้ท่าน
เป็นคนบร ิสุทธ ์ิ หมดจด และข้าพเจ้าอธษิฐานต่อพระเจ้า
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ให้ทรงรกัษาทัง้วญิญาณ  จิ ตใจและรา่งกายของท่านไว ้ให ้
ปราศจากการติ เตียน จนถึงว ันที ่ พระเยซู  ครสิต์  องค์ พระผู้
เป็นเจ้าของเราเสด็จมา 24  พระองค์  ผู้ ทรงเรยีกท่านน้ันสัตย ์
ซ่ือ และพระองค์จะทรงทําให ้สําเรจ็ 25  พี่ น้องทัง้หลาย จง
อธษิฐานเพื่อเราด้วย 26 จงทักทายปราศรยัพวกพี่น้องด้วย
ธรรมเนียมจุบอนับร ิสุทธ ์ิ 27 ข้าพเจ้าบัญชาท่านทัง้หลาย
โดยองค์ พระผูเ้ป็นเจ้า  ให ้ท่านอา่นจดหมายฉบั บน ี้ ให ้บรรดา
พี่ น้องอนับร ิสุทธ ์ิ ฟัง 28  ขอให ้พระคุณของพระเยซู ครสิต์  
องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา  ดํารงอยู ่กั บท ่านทัง้หลายเถิด เอ
เมน [จดหมายฉบับแรกถึงชาวเธสะโลนิ กา  ได้  เข ียนจาก
กรุงเอเธนส์�



xi

พระคัมภีรภ์าษาไทยฉบับ KJV
The Holy Bible in Thai, translated from the English

King James Version
copyright © 2003 Philip Pope

Language: ไทย (Thai)

Translation by: Philip Pope

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.
Youmay share and redistribute this Bible translation or extracts from it in
any format, provided that:

You include the above copyright and source information.
You do not sell this work for a profit.
You do not change any of the words or punctuation of the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.

2022-04-15

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 23 Apr 2023 from source files
dated 1 Feb 2020
c744d70c-5ccb-502a-b1bb-616f2796878a

http://thaipope.org/
http://www.ethnologue.org/language/tha
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

	1 เธสะโลนิกา

