1

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 เธสะโลนิ กา

เปาโล สิลา ส และ ทิ โมธี เขียน จด หมาย ฉบับนี้ ใน ปีค.ศ.
52 และพวกคริสเตียนที่เมืองเธสะโลนิ กาก็รู จั
้ กท่านทัง้ สาม
นี้ ด้วย (1:1) เปาโลเป็นผูก
้ ่อตัง้ คริสตจักรที่เมืองเธสะโลนิ กา
(กจ 17:1-10) เรารู ไม่
้ มากเกี่ยวกับการประกาศของเปาโลใน
เมือง เธสะโลนิ กา แต่เราทราบจากกิจการ 17:2 ว่า เปาโล
ได้ ประกาศ อยูที
่ ่นั ่น เป็น เวลา ไม่น้ อย กว่า 3 สัปดาห์ หรือ 3
วัน สะบาโต จดหมายสองฉบับนี้ (1 และ 2 เธสะโลนิ กา ) ดู
เหมือนว่า เป็น จดหมายฉบับ แรกๆของเปาโลมีเหตุผลบาง
อย่างที่ทําให้เราเชื่อว่าจดหมายสองฉบับนี้เขียนขึ้นในเวลา
ไม่หา่ งกันเท่าไร และเขียนขึ้นขณะที่เปาโล สิลาสและทิโมธี
ยังอยูที
่ ่เมืองโครินธ์ (กจ 18:5) และเป็นเวลาที่เปาโลพึ่งออก
มาจากเมืองเธสะโลนิ กานัน
่ เอง
ใน ขณะ ที่เปาโล อยูที
่ ่เมือง เธ สะ โลนิ กา ไม่ นาน เท่าไร
ก็มีฝูง ชนชุมนุมกัน ข่มขูท่
่ าน และท่านได้หนี ไป (กจ 17:1-9)
แต่หลัง จาก นั ้น เปาโล ได้ ส่ง สิ ลา ส และ ทิ โมธี ให้กลับ ไป ที่
นั ่นอีก (3:1-2) และคริสตจักรที่ดีก็ได้เกิดขึ้น
เป้าหมายของจดหมายฉบับนี้ก็คือ เพื่อให้พวกคริสเตียน
นี้ ได้เข้าใจถึงความจริงของการเสด็จกลับมาครัง้ ที่ สองของ
พระ เยซู และ เพื่อ หนุน ใจ เขา ให้มีการ ดําเนิ น ชีวต
ิ อย่า งบ
ริสุทธิ์
โปรดสังเกตว่า ในตอนสุดท้ายของแต่ละบทได้พูดถึงการ
เสด็จ กลับ มาของพระเยซู (1:9-10; 2:19-20; 3:13; 4:14-18;
5:23)
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แบบอย่างที่ดีของคริสเตียนชาวเธสะโลนิ กา
1

เปาโล สิลวานั ส และทิ โมธี เรียน คริ สตจักรของชาว
เมืองเธสะโลนิ กา ในพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์เจ้า
ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและ
จากพระเยซูคริสต์เจ้า ดํารงอยูกั
่ บท่า นทัง้ หลายเถิด 2 เรา
ขอบพระคุณ พระเจ้า เพราะ ท่าน ทัง้ หลาย เสมอ และ เมื่อ
อธิษฐาน เรา ก็เอ่ย ถึง ท่าน 3 ใน สาย พระเนตร ของ พระเจ้า
และ พระ บิดา ของ เรา เรา ระลึก ถึง อย่าง ไม่ หยุด หย่อน ใน
กิจการ ที่เกิด จาก ความ เชื่อ ของ ท่าน และ การ งาน ที่ เนื่ อง
มา จาก ความ รัก และ ความ พากเพียร ซึ่ง เกิด จาก ความ
หวัง ใน พระ เยซูคริสต์องค์พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา 4 พี่น้ อง
ทัง้ หลาย ผู้เป็นที่รัก เรา ทราบ แน่ ว่า พระเจ้า ได้ ทรง สรร
ท่าน ทัง้ หลาย ไว้แล้ว 5 เพราะ ข่าว ประเสริฐ ของ เรา มิได้มา
ถึง ท่านด้วยถ้อยคํา เท่านั ้น แต่ด้วยฤทธิเดช
และด้วยพระ
์
วิญญาณ บริสุทธิ์ และ ด้วย ความ ไว้ใจ อัน เต็ม เปี่ ยม ตาม
ที่ท่าน ทัง้ หลาย รู อยู
้ แล
่ ้วว่า เรา เป็น คน อย่างไร ใน หมู่ พวก
ท่าน เพราะ เห็น แก่ท่าน 6 และ ท่าน ก็ ทําตา มอ ย่าง ของ เรา
และขององค์พระผู้เป็นเจ้า โดยที่ ท่านได้ รบ
ั ถ้อยคํานั ้น ด้วย
ความยากลํา บากเป็นอัน มาก พร้ อมด้วยความยินดี ในพระ
วิญญาณ บริสุทธิ์ 7 เพราะ เหตุ นั ้น ท่าน จึง เป็น แบบ อย่าง
แก่ทุกคนที่เชื่อแล้วในแคว้นมาซิโดเนี ยและแคว้นอาคายา
8 เพราะว่า พระวจนะขององค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ได้ เลื่องลือ ออก
ไป จาก พวก ท่าน ไม่ใช่แต่ใน แคว้น มา ซิ โด เนี ย และ แคว้น
อา คา ยา เท่านั ้น แต่ความ เชื่อ ของ ท่าน ใน พระเจ้า ได้ เลื่อง
ลือ ไปทุก แห่ง หน จนเราไม่ จําเป็น ต้องพูด อะไรอีก 9 เพราะ
คน เห ล่านั ้นก็ได้รายงาน เกี่ยว กับ เรา ว่า ที่เรา ได้เข้า มา หา
ท่าน ทัง้ หลาย นั ้น เป็น อย่างไร และ กล่าว ถึง การ ที่ ท่าน ได้
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ละทิง้ รู ป เคารพ และ หัน มา หา พระเจ้า เพื่อ รับ ใช้ พระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์อยูและเที
่
่ยงแท้ 10 และรอคอยพระบุตรของ
พระองค์จากสวรรค์ ซึ่งพระองค์ทรงให้เป็นขึ้นมาจากความ
ตาย คือพระเยซูผู้ทรงช่วยให้เราพ้นจากพระอาชญาที่ จะมี
มาภายหน้านั ้น

2

ความรับผิดชอบของเปาโลต่อข่าวประเสริฐ
1 พี่น้ อง ทัง
้ หลาย ท่าน เอง ก็ ทราบ ว่า การ ที่ เรา มา หา
ท่านนั ้น ไม่ได้ไร้ประโยชน์ เลย 2 แต่ถึง แม้ว่า เราต้องทนการ
ยาก ลําบาก และ ได้ รับ การ อัปยศ ต่างๆ มา แล้วที่ เมือง ฟี ลิ
ป ปี ซึ่ง ท่าน ก็ ทราบ อยู่ เรา ก็ยงม
ั ี ใจ กล้า ใน พระเจ้า ของ
เราที่ได้ประกาศข่าวประเสริฐ ของพระเจ้า แก่ ท่านทัง้ หลาย
โดย เผชิญ กับ อุปสรรค มากมาย 3 เพราะ ว่า คํา เตือน สติ
ของ เรา มิได้เกิ ดมา จาก การ หลอก ลวง หรือ การ โสโครก
หรืออุ บาย ใดๆ 4 แต่ว่า พระเจ้า ทรง เห็น ชอบ ที่ จะ มอบ ข่าว
ประเสริฐ ไว้ กับ เรา เรา จึง ประกาศ ไป ไม่ใช่เพื่อ ให้เป็นที่
พอใจของมนุษย์ แต่ให้เป็นที่ พอพระทัย ของพระเจ้า ผู้ทรง
ชันสูตร ใจ เรา 5 เพราะ ว่า เรา ไม่ได้ใช้คํา ยกยอ ใน เวลา ใด
เลย ซึ่ง ท่านก็รู ้อยู่ หรือมิได้ใช้คํา พูด เคลือบคลุม เพื่อ ความ
โลภเลย พระเจ้า ทรงเป็น พยานฝ่ายเรา 6 และแม้ ในฐานะ
เป็นอัค รสาวกของพระคริสต์ เราจะเรียกร้องให้ เป็น ภาระ
ก็ได้ แต่เรา ก็ไม่แสวงหา สง่า ราศี จาก มนุษย์ ไม่ว่า จะ เป็น
จาก ท่าน หรือ จาก คน อื่น 7 แต่ว่า เรา อยู่ ใน หมู่ พวก ท่าน
ด้วย ความ สุภาพ อ่อน โยน เหมือน พี่ เลี้ยง ที่เลี้ยง ดูลูก ของ
ตน 8 เมื่อ เรารัก ท่านอย่างนี้ แล้ว เราก็มีใจพร้อมที่ จะเผื่อ
แผ่เจือ จาน มิใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐ ของพระเจ้า เท่านั ้น
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แต่อุทิศ จิตใจ เรา ให้แก่ท่าน ด้วย เพ ราะ ท่าน เป็นที่ รัก ยิง่
ของ เรา 9 พี่น้ อง ทัง้ หลาย ท่าน คง จํา ได้ ถึง การ ทํางาน อัน
เหน็ ดเหนื่ อย และความยากลําบากของเราเมื่อเราประกาศ
ข่าว ประเสริฐ ของ พระเจ้า ให้แก่ท่าน เรา ทํางาน ทัง้ กลาง
คืน และ กลาง วัน เพื่อ เรา จะ ไม่ เป็น ภาระ แก่ผู้ใด ใน พวก
ท่าน 10 ท่าน ทัง้ หลาย เป็น พยาน ฝ่าย เรา และ พระเจ้า ก็
ทรงเป็นพยานด้วยว่าเราได้ประพฤติตัวบริสุทธิ์ เที่ยงธรรม
และ ปราศจาก ข้อ ตําหนิ ใน หมู่ พวก ท่าน ที่เชื่อ 11 ดัง ที่ท่าน
รู แล
้ ้วว่า เราได้เตือนสติ หนุน ใจและกําชับท่า นทุก คน ดังบิ
ดากระทําต่อบุตร 12 เพื่อให้ท่านดําเนิ นชีวต
ิ อย่างสมควรต่อ
พระเจ้า ผู้ทรงเรียกท่านให้เข้ามาในอาณาจักรและสง่าราศี
ของพระองค์
จงระวังการข่มเหงเหมือนที่พวกยิวได้เคยกระทํา
เพราะเหตุ นี้เราจึง ขอบพระคุณ พระเจ้า ไม่ หยุด หย่อน
เพราะ ว่า เมื่อ ท่าน ทัง้ หลาย ได้ รับ พระ วจนะ ของ พระเจ้า
ซึ่ง ท่าน ได้ยน
ิ จาก เรา ท่าน ไม่ได้รับ ไว้ อย่าง เป็น คําขอ งม
นุษย์ แต่ได้รับ ไว้ตาม ความ เป็น จริง คือ เป็น พระ วจนะ
ของ พระเจ้า ซึ่ง กําลัง ทํางาน อยู่ ภายใน ท่าน ทัง้ หลาย ที่
เชื่อด้วย 14 ด้วย ว่า พี่น้ อง ทัง้ หลาย ท่าน ได้ปฏิบัติตา มอ
ย่าง ค ริ สต จักร ของ พระเจ้า ใน แคว้น ยู เดีย ที่อยูฝ่
่ าย พระ
เยซูคริสต์ เพราะ ว่า ท่าน ได้ รับ ความ ลําบาก จาก พลเมือง
ของตนเหมือนอย่างที่เขาเหล่านั ้นได้รบ
ั จากพวกยิว 15 พวก
ยิว ได้ปลง พระชนม์พระ เยซูเจ้า และ ได้ ประหาร ชีวต
ิ พวก
ศาสดา พยากรณ์ ของ เขา เอง และ ได้ ข่มเหง พวก เรา และ
ขัด พระทัย พระเจ้า และเป็น ปฏิปักษ์ ต่อ คนทัง้ ปวง 16 โดยที่
ขัด ขวางไม่ให้เราประกาศแก่คนต่างชาติเพื่อ จะให้ พวกนั ้น
รอดได้ เพื่อ ‘ให้การบาปของเขาเต็มเปี่ ยมเสมอ’ แต่ในที่สุด
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พระพิโรธ ได้ ตกลง บน เขา 17 พี่น้ อง ทัง้ หลาย แต่เมื่อ เรา
ถูก พราก ไป จาก ท่าน ชัว่ ระยะ เวลา หนึ่ ง พราก ไป แต่ กาย
เท่านั ้น ไม่ใช่จิตใจ เราจึง ขวนขวายปรารถนาอย่างยิง่ ที่ จะ
เห็น หน้า ท่าน อีก 18 เพราะ เหตุ นั ้น เรา อยาก มา หา ท่าน ทัง้
หลาย ข้าพเจ้าคือเปาโลอยากมาหนแล้วหนเล่า แต่ซาตาน
ได้ ขัด ขวางเราไว้ 19 เพราะอะไรเล่า จะเป็น ความหวัง หรือ
ความยินดี หรือมงกุฎแห่งความชื่นชมยินดีของเรา จําเพาะ
พระ พักตร์พระ เยซูคริสต์องค์พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา เมื่อ
พระองค์ จะเสด็จ มา ก็มิใช่ท่านทัง้ หลายดอกหรือ 20 เพราะ
ว่าท่านทัง้ หลายเป็นสง่าราศีและความยินดีของเรา

3

คําแนะนํา ความรัก และคําอธิษฐานของเปาโล
1 เหตุฉะนั ้น เมื่อ เราทนอยู่ ต่อ ไปอีก ไม่ได้แล้ว เราจึง เห็น
ชอบที่ จะถูก ปล่อยไว้ที่กรุ งเอเธนส์ตามลําพัง 2 และได้ให้ทิ
โมธี น้องชายของเรา ซึ่ง เป็น ผู้รับ ใช้ของพระเจ้า และเป็น
เพื่อนร่วมงานของเราในเรือ
่ งข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์
ไปหาพวกท่าน เพื่อ จะได้ ตัง้ พวกท่านไว้ให้มัน
่ คง และเพื่อ
จะได้ ปลอบประโลมใจพวกท่านในเรือ
่ งความเชื่อ ของท่าน
3 เพื่อ จะ ได้ไม่มีใคร หวัน
่ ไหว ด้วย การ ยาก ลําบาก เหล่า นี้
ท่านเองก็รู แล
้ ้วว่า เราถูกทรงกําหนดไว้แล้วสําหรับการนั ้น
4 ด้วย ว่า เมื่อ เรา ได้อยูกั
่ บท่า นทัง้ หลาย เรา ได้ บอก ท่าน ไว้
ก่อนแล้วว่า เราจะต้องทนการยากลําบาก แล้ว ก็เป็น จริง
อย่างนั ้น ตามที่ท่านก็รู ้อยูแล้
่ ว 5 เพราะเหตุ นี้ เมื่อ ข้าพเจ้า
อดทน ต่อ ไป อีก ไม่ได้ ข้าพเจ้า จึง ได้ใช้คน ไป เพื่อ จะ ได้รู ถึ
้ ง
ความเชื่อของท่าน เกรงว่าผู้ทดลองนั ้นได้ ทดลองท่านด้วย
ประการหนึ่ ง ประการใด แล้ วงานของเราก็ จะเป็นการเสีย
เปล่า 6 แต่บัดนี้ เมื่อ ทิ โมธีได้จาก พวก ท่าน มา ถึง พวก เรา
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แล้ว และได้ นํา ข่าวดี มาบอกเราเรือ
่ งความเชื่อ และความ
รัก ของ ท่าน ทัง้ หลาย และ ว่า ท่าน ได้ ระลึก ถึง เรา อยู่ เสมอ
ด้วยความหวังดี และใฝ่ฝันจะเห็นเราเหมือนอย่างเราใฝ่ฝัน
จะ เห็น ท่าน ดุจ กัน 7 พี่น้ อง ทัง้ หลาย โดย เหตุนี้ ความ เชื่อ
ของท่านได้ทําให้เราบรรเทาจากความทุกข์ ยากและความ
ลําบากของเรา 8 เพราะว่าถ้าท่านมัน
่ คงอยูใ่ นองค์พระผูเ้ ป็น
9
เจ้า ชีวิตของเราก็สดชื่น เราจะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะ
ท่านอย่างไรอีกจึงจะเหมาะ สําหรับบรรดาความชื่นชมยินดี
ซึ่ง เรา มีอยูเพราะ
่
ท่าน จําเพาะ พระ พักตร์ พระเจ้า ของ เรา
10 เราอธิษฐานมากมายทัง
้ กลางวันกลางคืน เพื่อจะได้เห็น
หน้าท่านอีก และจะได้ เพิม
่ เติมความเชื่อของท่านส่วนที่ ยงั
11
บกพร่องอยูให้
่ บริบูรณ์ บัดนี้ ขอพระเจ้า เองและพระบิดา
ของเรา และพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ทรง
นําทาง เรา ไป ถึง ท่าน 12 และ ขอ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ทรง ให้
ท่านทัง้ หลายจําเริญและบริบูรณ์ไปด้วยความรักซึ่งกันและ
กัน และแก่ คนทัง้ ปวง เหมือนเรารัก ท่านทัง้ หลายดุจ กัน
13 เพื่อ ใน ที่สุด พระองค์ จะ ทรง ให้ ใจ ของ ท่าน ตังม
้ ัน
่ คง อยู่
ในความบริสุทธิ์ ปราศจากข้อ ตําหนิ ต่อ พระพักตร์พระเจ้า
คือ พระ บิดา ของ เรา ใน เมื่อ พระ เยซูคริสต์องค์พระ ผู้ เป็น
เจ้าของเราจะเสด็จมากับวิสุทธิชนทัง้ ปวงของพระองค์

4

จงรักษาตัวให้บริสุทธิ์
พี่น้ องทัง้ หลาย ในที่สุด นี้ เราขอวิงวอนและเตือนสติ
ท่านในพระเยซูเจ้าว่า ท่านได้ เรียนจากเราแล้วว่า ควรจะ
ดําเนิ น ชีวต
ิ อย่างไร จึง จะ เป็นที่ ชอบ พระทัย พระเจ้า ขอ
ให้ท่านดําเนิ นตามอย่างนั ้นยิง่ ๆขึ้นไป 2 เพราะท่านทัง้ หลาย
1
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ทราบ คํา บัญชา ซึ่ง เรา ได้ให้ไว้กับท่าน โดย พระ เยซูเจ้า แล้ว
3 เพราะ นี่ แหละ เป็ น พระ ประสงค์ ของ พระเจ้า คือ ให้ ท่าน
เป็น คนบริสุทธิ์ เว้น เสีย จากการล่วงประเวณี 4 เพื่อ ให้ทุก
คนในพวกท่านรู จ
้ ักที่จะรักษาภาชนะของตนในทางบริสุทธิ์
และในทางที่มี เกียรติ 5 มิใช่ด้วยราคะตัณหาเหมือนอย่าง
คน ต่าง ชาติที่ไม่รูจั
้ ก พระเจ้า 6 เพื่อ ไม่ให้ผู้ใด ทํา ล่วง เกิน
และ ลักลอบ ต่อ พี่ น้ อง ใน เรือ
่ ง ใดๆ เลย เพราะ ว่า องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า ทรง เป็น ผู้ทรง สนอง โทษ ต่อ บรรดา คน ที่ กระทํา
อย่างนั ้น เหมือนอย่างที่ เราได้ บอกไว้ ก่อนแล้ว และได้ เป็น
พยาน แล้ว ด้วย 7 เพราะ พระเจ้า มิได้ทรง เรียก เรา ให้ เป็น
คน ลามก แต่ทรง เรียก เรา ให้ เป็น คน บริสุทธิ์ 8 เหตุฉะนั ้น
คน ที่ ปัด ทิง้ มิได้ปัด ทิง้ มนุษย์ แต่ได้ปัด ทิง้ พระเจ้า ผู้ทรง
โปรด ประทาน พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ของ พระองค์ให้แก่เรา
ทัง้ หลายด้วย 9 ส่วนเรือ
่ งการรัก พี่ น้องทัง้ หลายนั ้น ไม่จํา
เป็นที่ จะ ให้ ข้าพเจ้า เขียน ถึง ท่าน เพ ราะ ว่า ตัวท่าน เอง ก็
รับคํา สอนจากพระเจ้า แล้วว่า ให้ รก
ั ซึ่งกัน และกัน 10 ความ
จริง ท่านได้ประพฤติต่อ บรรดาพี่ น้องทัว่ แคว้น มาซิ โดเนี ย
เช่น นั ้น อยู่ แต่พีน้
่ องทัง้ หลาย เราขอวิงวอนท่านให้มีความ
11
รัก ทวีข้ึนอีก และจงตัง้ เป้า ว่า จะอยูอย่
่ างสงบ และทํา กิจ
ธุระส่วนของตน และทําการงานด้วยมือของตนเอง เหมือน
อย่างที่ เรากําชับท่านแล้ว 12 เพื่อท่านจะได้ดําเนิ นชีวต
ิ ตาม
อย่างที่ สมควรต่อ หน้า คนเหล่านั ้นที่อยูภายนอก
่
และเพื่อ
ท่านจะไม่ขาดสิง่ ใดเลย
การเสด็จกลับมาและการรับขึ้นของคริสเตียน
แต่พีน้
่ อง ทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ไม่ อยาก ให้ ท่าน ไม่ ทราบ
ถึง เรือ
่ ง คน เห ล่านั ้นที่ ล่วง หลับ ไป แล้ว เพื่อ ท่าน จะ ไม่เป็น
ทุกข์โศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวัง 14 เพราะถ้าเรา
13
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เชื่อ ว่า พระเยซู ทรงสิน
้ พระชนม์ และทรงคืน พระชนม์แล้ว
เช่นเดียวกันบรรดาคนที่ ล่วงหลับไปในพระเยซูนั ้น พระเจ้า
จะทรงนําคนเหล่านั ้นมากับพระองค์ด้วย 15 ในข้อนี้ เราขอบ
อกให้ท่านทราบตามพระวจนะขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าว่า เรา
ผู้ ยงั เป็น อยู่ และเหลือ อยู่ จนถึง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เสด็จ มา
จะล่วงหน้า ไปก่อนคนเหล่านั ้นที่ ล่วง หลับ ไปแล้วก็หามิได้
16 ด้วยว่าองค์ พระผู้เป็ นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ ด้วย
เสียงกู่ก้อง ด้วยสําเนี ยงของเทพบดี และด้วยเสียงแตรของ
พระเจ้า และคนทัง้ ปวงที่ ตายแล้ว ในพระคริสต์ จะเป็น ขึ้น
มาก่อน 17 หลัง จากนั ้น เราทัง้ หลายซึ่ง ยัง เป็น อยู่ และเหลือ
อยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั ้น เพื่อจะได้พบ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ในฟ้า อากาศ อย่างนั ้น แหละเราก็ จะอยู่
กับ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เป็น นิ ตย์ 18 เหตุฉะนั ้น จงปลอบใจกัน
และกันด้วยถ้อยคําเหล่านี้ เถิด

5

คริสเตียนจะไม่ถูกละไว้ในความมืดและพระพิโรธ

1 แต่พี่น้ องทัง
้ หลาย

เรือ
่ งวันและเวลาที่ทรงกําหนดไว้นั ้น
ไม่จําเป็น จะ ต้อง เขียน บอก ให้ ท่าน รู ้ 2 เพราะ ท่าน เอง ก็รู ้
ดีแล้วว่า วันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมย
ที่มาในเวลากลางคืน 3 เมื่อเขาพูดว่า “สงบสุขและปลอดภัย
แล้ว” เมื่อ นั ้น แหละความพินาศก็ จะมาถึง เขาทันที เหมือน
กับ ความ เจ็บ ปวด มา ถึง หญิง ที่มี ครรภ์ เขา จะ หนี ก็ไม่พ้น
4 แต่พี่น้ องทัง
้ หลาย ท่านไม่ได้อยูในความมื
่
ด แล้ว เพื่อ วัน
5
นั ้น จะ ไม่ มา ถึง ท่าน อย่าง ขโมย มา ท่าน ทัง้ หลาย เป็น
บุตร ของ ความ สว่าง และ เป็น บุตร ของ กลาง วัน เรา ทัง้
หลายไม่ได้เป็นของกลางคืน หรือของความมืด 6 เหตุฉะนั ้น
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อย่า ให้ เราหลับ เหมือนอย่างคนอื่น แต่ให้เราเฝ้า ระวัง และ
ไม่เมามาย 7 เพราะว่าคนนอนหลับก็ยอ
่ มหลับในเวลากลาง
คืน และ คน เมา ก็ ย่อม เมา ใน เวลา กลาง คืน 8 แต่เมื่อ เรา
เป็น ของ กลาง วัน แล้ว ก็อย่า ให้ เรา เมามาย จง สวม ความ
เชื่อกับ ความรัก เป็น เกราะป้อ งกันอก และสวมความหวัง ที่
จะได้ ความรอดเป็นหมวกเหล็ก 9 เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรง
กําหนดเราไว้ สําหรับ พระอาชญา แต่สําหรับ ให้ได้รับ ความ
รอดโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 10 ผู้ทรง
สิน
้ พระชนม์เพื่อเรา เพื่อว่าถึงเราจะตื่นอยู่หรือจะหลับ เรา
จะได้มีชีวิตกับพระองค์
การอําลาด้วยคําแนะนําและคําปลอบประโลมใจ
เหตุฉะนั ้น จงหนุน ใจกัน และต่างคนต่างจงก่อกัน ขึ้น
ตามอย่างที่ ท่านกําลัง ทํา อยูนั
่ ้น 12 พี่น้ องทัง้ หลาย เราขอ
วิงวอนท่านให้รู จั
้ กคนที่ทํางานอยูใ่ นพวกท่าน และปกครอง
ท่านในองค์พระผู้ เป็น เจ้า และตัก เตือนท่าน 13 จงเคารพ
เขา ให้ มาก ใน ความ รัก เพราะ งาน ที่ เขา ได้กระทํา และ จง
อยู่ อย่างสงบสุขด้ว ยกัน 14 แต่พี่น้ องทัง้ หลาย เราขอเตือน
สติ พวก ท่าน ให้ ตัก เตือน คน ที่เกะกะ หนุน นํ้าใจ ผู้ที่ท้อใจ
ชูกําลัง คน ที่อ่อน กําลัง และ มี ใจ อด เอา เบา สู้ ต่อ คน ทัง้
ปวง 15 ระวัง ให้ดีอย่า ให้ คน ใด ทํา ชัว่ ตอบแทน การ ชัว่ ต่อ
คน อื่น แต่จง หา ทาง ทํา ดี เสมอ ต่อ พวก ท่าน เอง และ ต่อ
17 จงอธิษฐานอย่าง
คนทัง้ ปวงด้วย 16 จงชื่นบานอยูเสมอ
่
สมํ่าเสมอ 18 จง ขอบพระคุณ ใน ทุก กรณี เพราะ นี่ แหละ
เป็น นํ้า พระทัย ของ พระเจ้า ใน พระ เยซูคริสต์เพื่อ ท่าน ทัง้
หลาย 19 อย่าดับพระวิญญาณ 20 อย่าประมาทคําพยากรณ์
21 จง พิ สู จน์ทุก สิง
ั ้ จง ยึดถือ ไว้ให้มัน
่ 22 จง เว้น
่ สิ่ง ที่ดีนน
เสีย จากสิง่ ที่ดูเหมือ นชัวท
่ ุ กอย่าง 23 และขอให้องค์พระเจ้า
11
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แห่ง สันติสุข ทรง ตัง้ ท่าน เป็น คน บริสุทธิ์หมดจด และ
ข้าพเจ้า อธิษฐานต่อ พระเจ้า ให้ ทรงรักษาทัง้ วิญญาณ จิต
ใจ และ ร่างกาย ของ ท่าน ไว้ให้ปราศจาก การ ติเตียน จน
ถึง วันที่พระ เยซูคริสต์องค์พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา เสด็จ มา
24 พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั ้น สัตย์ซื่อ และพระองค์ จะทรง
ทําให้สําเร็จ 25 พีน้
่ องทัง้ หลาย จงอธิษฐานเพื่อเราด้วย 26 จง
ทักทาย ปราศรัย พวก พี่ น้ อง ด้วย ธรรมเนี ยม จุบ อัน บริสุทธิ์
27 ข้าพเจ้า บัญชา ท่าน ทัง
้ หลาย โดย องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า
ให้ท่าน อ่าน จด หมาย ฉบับนี้ให้บรรดา พี่ น้ อง อัน บริสุทธิ์ฟัง
28 ขอ ให้พระคุณ ของ พระ เยซูคริสต์องค์พระ ผู้ เป็ น เจ้าของ
เรา ดํารง อยูกั
่ บท่า นทัง้ หลาย เถิด เอ เมน [จดหมาย ฉบับ
แรกถึงชาวเธสะโลนิ กา ได้เขียนจากกรุ งเอเธนส์]
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