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จดหมายฝากฉบับแรกของเปาโล
ผูเ้ ป็ นอัครสาวก
ถึงคริ สตจักรที#เมืองเธสะโลนิกา
บทนําสู่ 1 เธสะโลนิกา: เธสะโลนิกาเป็ นเมืองอิสระในแคว้ นมาซิ โดเนียและเป็ น
มหานครทีมีขนาดใหญ่ ทีสุดในแคว้ นนั#น เปาโลได้ เดินทางไปทีนันหลังจากการรั บใช้ ในเมืองฟี
ลิปปี และใช้ เวลาประมาณหนึงเดือนในการเทศนาสังสอนก่ อนทีจะถูกฝูงชนขับไล่ ออกจากเมือง
ดู กิจการ 17:1-9 ท่ านเดินทางต่ อไปตามแนวแหลมกรี กจนมาถึงเมืองโคริ นธ์ ในทีสุดซึ งเป็ นทีๆ
ท่ านเขียนจดหมายฝากฉบับนี # มีคนเชื อกันว่ านีเป็ นจดหมายฝากฉบับแรกสุดของเปาโล บางคน
คาดว่ ามันถูกเขียนขึน# ในปี ค.ศ. 51 บางคนก็ ค.ศ. 54 ใจความหลักทีชัดเจนของจดหมายฝาก
ฉบับนีค# ือ เพือเสริ มกําลังคริ สตจักรอายุน้อยที ยงั อ่ อนแอทีเปาโลได้ ตั#งขึน# ในเมืองเธสะโลนิกา
เห็นได้ ชัดว่ าอัครสาวกท่ านนีต# ้ องการทีจะเสริ มกําลังคริ สตจักรอายุน้อยนีใ# นบทที 1 ท่ านเตือน
ความจําพวกเขาเกียวกับความประพฤติอันดีงามของท่ านและคําเตือนสติทีท่านมีต่อพวกเขา
ขณะอยู่กบั พวกเขาในบทที 2 ท่ านแจ้ งให้ พวกเขาทราบเกียวกับภาระทีท่านแบกรั บเพือพวกเขา
ในบทที 3 ท่ านนําเสนอคําสังสอนและคําเตือนสติ รวมถึงคําสอนเกียวกับอวสานกาลในบทที 4
ท่ านปิ ดท้ ายพระธรรมเล่ มนีด# ้ วยคํากําชับเพิมเติมและความเห็นทิง# ท้ ายในบทที 5
*****

ภาพรวมของ 1 เธสะโลนิกา 1: นอกจากคําทักทายของเปาโลแล้ ว บทแรกของ 1 เธสะ
โลนิกายังมีลกั ษณะเป็ นการให้ กาํ ลังใจคริ สตจักรอายุน้อยซึ งตั#งอยู่ทีเมืองเธสะโลนิกาด้ วย เรา
เห็นถึงความเปราะบางและความอ่ อนแอของคริ สตจักรแห่ งนีซ# ึ งท่ านมีเวลาเพียงเดือนเดียวใน
การสั งสอนพวกเขา นํา# เสี ยงของบทแรกนีม# ีลักษณะเป็ นการให้ กาํ ลังใจคริ สตจักรอายุน้อยและผู้
เชื อใหม่
1 ธส 1:1

เปาโล สิ ลวานัส และทิโมธี เรียน คริสตจักรของชาวเมืองเธสะโลนิกา ใน

พระเจ้ าพระบิดาและพระเยซูคริสต์ เจ้ า ขอให้ พระคุณและสั นติสุขจากพระเจ้ าพระบิดาของเรา
และจากพระเยซูคริสต์ เจ้ า ดํารงอยู่กบั ท่านทั,งหลายเถิด เราเห็นชัดเจนถึงคําทักทายของเปาโล
และเพือ# นร่ วมงานของท่าน “เปาโล สิ ลวานัส และทิโมธี” สิ ลาสเป็ นชื#อที#ยอ่ มาจาก สิ ลวานัส
และเห็นได้ชดั ว่าสองชื#อนี3สื#อถึงคนๆเดียวกัน เราจําได้วา่ เปาโลและสิ ลาสพึ#งถูกปล่อยตัวออกมา
จากคุกในเมืองฟี ลิปปี ในกิจการ 16 ก่อนที#พวกเขาจะเดินทางไปยังเมืองเธสะโลนิกานิดเดียว
เห็นได้ชดั ว่าสิ ลวานัสเป็ นชื#อที#เป็ นทางการมากกว่าและถูกใช้ในคําทักทายอย่างเป็ น
ทางการของจดหมายฝากฉบับนี3 ทิโมธี กเ็ ดินทางร่ วมกับเปาโลในการรับใช้ตอนนั3น แม้ท3 งั สาม
คนนี3จะถูกเอ่ยชื#อแบบเท่าเทียมกัน แต่เราไม่ควรคิดเอาเองว่าสิ ลาสหรื อทิโมธีมีส่วนในการเขียน
จดหมายฝากฉบับนี3ดว้ ยมากไปกว่าการมีส่วนแบบเผินๆเท่านั3น อาจเป็ นได้วา่ คนใดคนหนึ#งหรื อ
ทั3งคู่อาจช่วยเขียนตามคําบอกของเปาโล อย่างไรก็ตาม พวกเขาทั3งสามก็เคยไปที#เมืองเธสะโลนิ
กา พวกเขาถูกเอ่ยถึงเพราะจุดประสงค์ของพระธรรมเล่มนี3คือ เพื#อหนุนใจคริ สตจักร ด้วยเหตุน3 ี
เปาโลจึงใช้สรรพนามบุรุษที#หนึ#งพหูพจน์ตลอดจดหมายฝากฉบับนี3
จดหมายฉบับนี3ถกู เขียนถึง “คริ สตจักรของชาวเมืองเธสะโลนิกา ในพระเจ้าพระบิดาและ
พระเยซูคริ สต์เจ้า” โปรดสังเกตว่าจดหมายฝากฉบับนี3ไม่ได้เขียนถึงพีน# อ้ งทั3งหลายที#เชื#อและที#
จริ งใจเท่านั3น แต่เขียนถึง “คริ สตจักรของชาวเมืองเธสะโลนิกา” แม้คริ สตจักรเองจะประกอบ
ด้วยพี#นอ้ งทั3งหลายที#เชื#อและจริ งใจ แต่ผรู ้ ับจริ งๆก็คือ คริ สตจักรท้องถิ#นนั3น ข้อความของพระ
คัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ถูกส่ งผ่านมายังคริ สตจักรท้องถิ#นและถูกส่ งต่อไปยังคริ สตจักรที#มี

ลักษณะดังกล่าวมาตลอดทุกยุคสมัย คริ สตจักรนี3 ซึ#งเหมือนกับคริ สตจักรแท้ทุกแห่ง อยูใ่ น
“พระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริ สต์เจ้า”
เช่นเดียวกับในจดหมายฝากทุกฉบับของเปาโลที#ท่านเขียนในเวลาต่อมา ท่านเริ# มต้นด้วย
การทูลขอพระคุณและสันติสุข แม้ท3 งั สองสิ# งนี3เป็ นเรื# องธรรมดาตลอดทัว# พระคัมภีร์ใหม่ แต่เราก็
ไม่ควรมองข้ามหรื อเห็นว่าเป็ นสิ# งไม่สาํ คัญ การทูลขอพระคุณให้แก่เราหลังจากที#เราได้รับความ
รอดแล้วเป็ นสิ ทธิพิเศษอันมีค่าซึ#งสื# อถึงความประเสริ ฐ พระพร กําลัง และความช่วยเหลือของ
พระเจ้า สันติสุขเป็ นผลของการทํางานของพระคุณของพระเจ้าในใจของเราหลังจากที#เราได้รับ
ความรอดแล้ว ในที#น3 ีเปาโลไม่ได้พดู ถึงสันติสุขกับพระเจ้า เพราะเรื# องนี3ถูกจัดการเรี ยบร้อยแล้ว
เมื#อเราถูกทําให้เป็ นคนชอบธรรม แต่หมายถึงสันติสุขของพระเจ้าซึ# งมาจากพระเจ้าเมื#อเรา
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของพระคัมภีร์เกี#ยวกับเรื# องนี3 พระคุณและสันติสุขดังกล่าวสุ ดท้ายแล้วมา
จาก “พระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริ สต์เจ้า”
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อัครสาวกท่านนี3พุ่งตรงสู่ วตั ถุประสงค์ของการให้กาํ ลังใจทันที เรา

ขอบพระคุณพระเจ้ าเพราะท่านทั,งหลายเสมอ และเมือ/ อธิษฐานเราก็เอ่ยถึงท่ าน ไม่ตอ้ งสงสัยเลย
ว่าท่านขอบพระคุณพระเจ้าและอธิษฐานเพื#อคนเหล่านี3 แต่ดูเหมือนว่าท่านพูดถึงเรื# องนี3เพือ# บอก
ให้พวกเขารู ้เพื#อที#จะยกชูจิตวิญญาณและเสริ มกําลังพวกเขา การรู ้เรื# องดังกล่าวเป็ นกําลังใจให้แก่
ผูค้ นของพระเจ้ามาจนถึงทุกวันนี3 การรู ้วา่ ใครบางคนกําลังอธิษฐานเผือ# เราอยูก่ เ็ ป็ นกําลังใจแล้ว
ขนาดยังไม่พดู ถึงการที#พระเจ้าทรงสดับฟังคําอธิษฐานดังกล่าวด้วยซํ3า
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ในสายพระเนตรของพระเจ้ าและพระบิดาของเรา เราระลึกถึงอย่ างไม่

หยุดหย่ อนในกิจการที/เกิดจากความเชื/อของท่ าน และการงานทีเ/ นื/องมาจากความรัก และความ
พากเพียรซึ/งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา เปาโลกล่าวต่อไปว่า
พวกท่านระลึกถึง “อย่างไม่หยุดหย่อน” ในคุณลักษณะสามประการของผูเ้ ชื#อชาวเมืองเธสะโลนิ
กา (คําที#แปลว่า อย่ างไม่หยุดหย่อน (อาเดียเละอิพโตออส) เป็ นคําเดียวกับที#ใช้ใน 1 เธสะโลนิกา
5:17) ความหมายของคํานี3กค็ ือ ‘อย่างไม่หยุดยั3ง’ คุณธรรมสามประการที#เปาโลระลึกถึงคือ (1)

“กิจการที#เกิดจากความเชื#อ” ตลอดหนังสื อเล่มนี3 เปาโลเตือนความจําพวกเขาซํ3าๆและชมเชย
พวกเขาในเรื# องความเชื#อของพวกเขา อย่างที#สองคือ เปาโลระลึกถึง (2) “การงานที#เนื#องมาจาก
ความรัก” คําที#แปลว่า การงาน (คอพอส) เกี#ยวข้องกับผลลัพธ์ของการงานมากกว่า เช่น ความ
เหนื#อยล้า หรื อปัญหาต่างๆที#เกิดจากความเหนื#อยล้า เปาโลอาจหมายถึงการจลาจลและความ
วุน่ วายซึ#งเกิดขึ3นที#เมืองเธสะโลนิกา และการที#คริ สเตียนอายุนอ้ ยเหล่านี3ปกป้ องและนําส่ งพวก
ท่านไปด้วยความปลอดภัย ดู กิจการ 17:5-10 สุ ดท้ายท่านพูดถึง (3) “ความพากเพียรซึ#งเกิดจาก
ความหวัง” คําที#แปลว่า ความพากเพียร (ฮู พอมอเน) มีความหมายด้วยว่า ความเพียรพยายาม นี#
สื# อให้เห็นว่าแม้เกิดการต่อต้านที#เมืองเธสะโลนิกา แต่ผเู ้ ชื#ออายุนอ้ ยเหล่านี3กย็ งั พากเพียรต่อไป
เพราะความหวังของพวกเขาใน “พระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา” วลีที#วา่ “ในสาย
พระเนตรของพระเจ้าและพระบิดาของเรา” อาจแปลตรงตัวได้วา่ ‘ต่อเบื3องพระพักตร์พระเจ้า
และพระบิดาของเรา’
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พีน/ ้ องทั,งหลาย ผู้เป็ นทีร/ ัก เราทราบแน่ ว่าพระเจ้ าได้ ทรงสรรท่านทั,ง

หลายไว้ แล้ว เปาโลมุ่งที#จะให้กาํ ลังใจคริ สตจักรชาวเมืองเธสะโลนิกาต่อไปโดยบรรยายถึงพวก
เขาว่าเป็ น (1) พีน้องทั#งหลาย และ (2) ผู้เป็ นที รัก ที#สาํ คัญยิง# ไปกว่านั3นก็คือ ท่านเตือนความ
จําพวกเขาเกี#ยวกับการที# “พระเจ้าได้ทรงสรร” พวกเขาไว้แล้ว ความจริ งที#ยงิ# ใหญ่กว่าก็คือว่า
พระเจ้าได้ทรงเลือกพวกเขาไว้สาํ หรับพระองค์เองแล้วในพระคริ สต์ นี#เป็ นสิ ทธิพิเศษจริ งๆและ
เป็ นเหตุให้เกิดกําลังใจได้เยอะทีเดียว เช่นเดียวกับในที#อื#น การทรงเลือกในที#น3 ีเป็ นการทรงเลือก
กลุ่มคนมากกว่าเป็ นรายบุคคล เช่นเดียวกับที#พระเจ้าทรงเลือกชนชาติอิสราเอลในอับราฮัม
พระองค์กท็ รงเลือกคริ สตจักรในพระคริ สต์ดว้ ย ผูใ้ ดใคร่ มาก็เชิญมา
1 ธส 1:5

เพราะข่ าวประเสริฐของเรามิได้ มาถึงท่ านด้ วยถ้ อยคําเท่านั,น แต่ ด้วยฤทธิ:

เดช และด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ: และด้ วยความไว้ ใจอันเต็มเปี/ ยม ตามทีท/ ่านทั,งหลายรู้ อยู่แล้ว
ว่ า เราเป็ นคนอย่างไรในหมู่พวกท่ านเพราะเห็นแก่ ท่าน ท่านเตือนความจําพวกเขาต่อไปว่า ข่าว
ประเสริ ฐของพวกท่าน (นัน# คือข่าวประเสริ ฐที#พวกท่านประกาศ) “มิได้มาถึงท่านด้วยถ้อยคํา
เท่านั3น แต่ดว้ ยฤทธิ?เดช และด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ? และด้วยความไว้ใจอันเต็มเปี# ยม” เปาโล

เตือนความจําพวกเขาว่า ตอนที#ท่านมาที#เมืองเธสะโลนิกา ข้อความของท่านไม่ได้เป็ นมาด้วย
ถ้อยคําเท่านั3นแต่เป็ นมาด้วย (1) ฤทธิ?เดช (เห็นได้ชดั ว่ามาจากพระเจ้า), (2) การทรงสถิตอยูด่ ว้ ย
ของพระวิญญาณบริ สุทธิ? และ (3) ด้วยความไว้ใจอันเต็มเปี/ ยม คําที#แปลเช่นนั3น (พเลรอฟอเรี ย)
มีความหมายว่า ‘ความมัน# ใจซึ#งทําให้เกิดความเชื#อมัน# ’ (คือ ซึ#งฟ้ องใจ) นี#สื#อถึงแก่นแท้ของการ
ฟ้ องใจ เมื#อดูความหมายรวมๆแล้ว เปาโลเตือนความจําพวกเขาว่า การเทศนาของท่านถูกสําแดง
โดยฤทธิ?เดชที#ทาํ ให้เกิดการฟ้ องใจของพระวิญญาณบริ สุทธิ? นอกจากนี3ท่านเตือนความจําพวก
เขาต่อไปว่า พวกเขาทราบอยูแ่ ล้วว่าพวกท่านเป็ นคนอย่างไรเมื#ออยูท่ ่ามกลางพวกเขาเพราะเห็น
แก่พวกเขา ท่านจึงพูดถึงความประพฤติอนั เหมาะสมของพวกท่านขณะอยูท่ ี#นน#ั ท่านจะพูดถึง
เรื# องนี3เพิ#มเติมในบทต่อไป ดู 2:1-11 สิ# งนั3นในตัวมันเองก็ก่อให้เกิดกําลังใจแล้ว ดังนั3นแก่นแท้
ของข้อนี3กค็ ือ ลักษณะเฉพาะตัวของการเทศนาของพวกท่านรวมถึงลักษณะเฉพาะตัวของความ
ประพฤติของพวกท่าน
1 ธส 1:6

และท่ านก็ทาํ ตามอย่ างของเรา และขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า โดยทีท/ ่ านได้

รับถ้ อยคํานั,นด้ วยความยากลําบากเป็ นอันมาก พร้ อมด้ วยความยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ:
อัครสาวกท่านนี3เตือนความจําพวกเขาต่อไปว่าพวกเขา “ก็ทาํ ตามอย่างของเรา และขององค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า” คําพูดนี3สื#อถึงความกระวนกระวายของเปาโลว่าพวกเขาอาจหวัน# ไหวได้ ท่านจึงเตือน
ความจําพวกเขาถึงความมุ่งมัน# ในตอนแรกของพวกเขาที#จะไม่เพียงดําเนินตามรอยเปาโลเท่านั3น
แต่ดาํ เนินตามรอยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วย เปาโลเตือนให้พวกเขาระลึกถึงการที#พวกเขาต้อนรับ
ข่าวประเสริ ฐด้วยความยากลําบากเป็ นอันมาก คํานี3แปลมาจาก ธลิพซิ ส ซึ#งมีความหมายว่า
‘ความยุง่ ยาก’ หรื อ ‘ความทุกข์เวทนา’ แม้พวกเขาได้ตอ้ นรับพระคริ สต์ในยามที#เจอกับการต่อ
ต้านและความยุง่ ยาก แต่พวกเขาก็มี “ความยินดีในพระวิญญาณบริ สุทธิ?” การเผชิญกับการต่อ
ต้านและการข่มเหงเพราะเหตุพระเยซูคริ สต์จะก่อให้เกิดความยินดีจากพระวิญญาณบริ สุทธิ?ใน
แบบที#สถานการณ์อื#นใดก็ทาํ ไม่ได้
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จากนั3นท่านก็มุ่งที#จะให้กาํ ลังใจพวกเขาโดยชมเชยพวกเขาในการที#พวก

เขาเป็ นแบบอย่างแก่ ทุกคนทีเ/ ชื/อแล้วในแคว้ นมาซิโดเนียและแคว้ นอาคายา ความเชื#อมัน# ของพวก

เขาในยามถูกข่มเหงได้กลายเป็ นแบบอย่าง หรื อถึงกับเป็ นรู ปแบบเลยด้วยซํ3า สําหรับคริ สเตียน
ทุกคนในแคว้นนั3น มาซิ โดเนียเป็ นแคว้นทางตอนเหนือของประเทศกรี ซซึ#งเมืองเธสะโลนิกาก็
อยูใ่ นแคว้นนี3 อาคายาเป็ นแคว้นทางตอนใต้ของแหลมกรี กซึ#งรวมถึงเมืองโคริ นธ์ซ# ึงเป็ นที#ๆ
เปาโลเขียนจดหมายฝากฉบับนี3ดว้ ย กล่าวอีกนัยหนึ#ง คริ สเตียนชาวเมืองเธสะโลนิกาที#ยงั อายุ
น้อยเหล่านี3ได้กลายเป็ นรู ปแบบและเป็ นแบบอย่างให้กบั พี#นอ้ งคนอื#นๆในแคว้นนั3น เปาโลเตือน
ความจําพวกเขาเกี#ยวกับเรื# องนี3เพื#อให้กาํ ลังใจพวกเขามากขึ3น
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เปาโลให้กาํ ลังใจพวกเขาและเตือนความจําพวกเขาต่อไปถึงการรับใช้

ของพวกเขาเอง เพราะว่ าพระวจนะขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าได้ เลือ/ งลือออกไปจากพวกท่าน ไม่ ใช่
แต่ ในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้ นอาคายาเท่ านั,น แต่ ความเชื/อของท่ านในพระเจ้ าได้ เลือ/ งลือไป
ทุกแห่ งหน จนเราไม่จําเป็ นต้ องพูดอะไรอีก ช่างเป็ นคําชมฝ่ ายวิญญาณอันแสนวิเศษ จาก
คริ สเตียนใหม่เหล่านี3 ข่าวประเสริ ฐได้แพร่ ไปทัว# แคว้นบ้านเกิดของพวกเขา (แคว้นมาซิโดเนีย)
และแคว้นที#อยูใ่ กล้เคียง (แคว้นอาคายา) ช่างเป็ นคําพยานชีวติ ที#ยอดเยีย# มสําหรับคริ สตจักรที#นาํ
วิญญาณ อันที#จริ งแล้ว ข่าวเรื# องความเชื#อของพวกเขาได้แพร่ กระจายไปทัว# จักรวรรดิโรมัน นี#
เป็ นคริ สตจักรที#เป็ นพยานทั3งในละแวกใกล้เคียงและส่ งข่าวประเสริ ฐไปยังต่างแดนด้วย เปาโล
ชมเชยพวกเขาที#ท่านไม่จาํ เป็ นต้องออกความเห็นอะไรเพิ#มเติมอีกเกี#ยวกับชื#อเสี ยงของพวกเขา
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เพราะคนเหล่ านั,นก็ได้ รายงานเกีย/ วกับเราว่า ทีเ/ ราได้ เข้ ามาหาท่านทั,ง

หลายนั,นเป็ นอย่ างไร และกล่าวถึงการที/ท่านได้ ละทิง, รูปเคารพและหันมาหาพระเจ้ า เพือ/ รับใช้
พระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์ อยู่และเทีย/ งแท้ ขณะที#เปาโลและคณะของท่านเดินทางไป ท่านก็ได้เจอ
กับคนอื#นๆที#มารายงานให้พวกท่านทราบเกี#ยวกับพันธกิจของพวกท่านที#มีต่อคริ สตจักรที#เมือง
เธสะโลนิกา นี#ไม่ได้เน้นที#เปาโลและคณะของท่าน แต่เน้นที#พี#นอ้ งชาวเมืองเธสะโลนิกา, ชื#อ
เสี ยงของพวกเขา และคําพยานของพวกเขา กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงก็คือ คําพยานที#วา่ พวกเขา
“ได้ละทิ3งรู ปเคารพและหันมาหาพระเจ้า เพื#อรับใช้พระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูแ่ ละเที#ยงแท้” นี#
เป็ นคําพยานที#มีพลังมากจริ งๆ ข่าวเกี#ยวกับเรื# องดังกล่าวได้แพร่ ไปล่วงหน้าพวกเขา พวกเขาได้

(1) “ละทิ3งรู ปเคารพ (พระเทียมเท็จที#ไม่มีชีวติ ) และหัน (กลับใจใหม่) มาหาพระเจ้า” (2) “รับใช้
พระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูแ่ ละเที#ยงแท้”
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และรอคอยพระบุตรของพระองค์จากสวรรค์ ซึ/งพระองค์ ทรงให้ เป็ นขึน,

มาจากความตาย คือพระเยซู ผู้ทรงช่ วยให้ เราพ้นจากพระอาชญาทีจ/ ะมีมาภายหน้ านั,น
นอกจากนี3ชื#อเสี ยงของคริ สเตียนชาวเมืองเธสะโลนิกาวัยเยาว์เหล่านี3ยงั รวมถึงความมุ่ง
มัน# ของพวกเขา (3) ที#จะ “รอคอยพระบุตรของพระองค์จากสวรรค์” นี#สื#อชัดเจนถึงการเสด็จ
กลับมาได้ทุกเมื#อขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราและการรอคอยการเสด็จกลับมาดังกล่าวของพี#
น้องชาวเมืองเธสะโลนิกา เปาโลไม่ยอมพลาดโอกาสที#จะสอดแทรกความจริ งเกี#ยวกับการฟื3 น
คืนพระชนม์ ท่านเขียนว่า “ซึ#งพระองค์ทรงให้เป็ นขึ3นมาจากความตาย” เกรงว่าจะมีผใู ้ ดสงสัยว่า
ท่านกําลังหมายถึงใคร ท่านจึงเสริ มว่า “คือ พระเยซู” นอกจากนี3ท่านเสริ มด้วยว่าพระองค์ได้ทรง
“ช่วยให้เราพ้นจากพระอาชญาที#จะมีมาภายหน้านั3น”
มีความเป็ นไปได้ที#สาํ คัญสองประการเกี#ยวกับวลีสุดท้ายนี3 ประการแรกคือ พระพิโรธ
(พระอาชญา) แห่งการพิพากษาของพระเจ้าซึ#งถูกพูดถึงใน ยอห์น 3:36 อย่างไรก็ตามเราควร
หมายเหตุดว้ ยว่าพระพิโรธนั3นกําลังมีผลอยู่แล้ ว แต่พระพิโรธที#ถูกพูดถึงตรงนี3ยงั มาไม่ถึง นี#จึง
น่าจะหมายถึงยุคแห่งความทุกข์เวทนาใหญ่ยงิ# ซึ#งถูกกล่าวถึงว่าเป็ น “วันสําคัญแห่งพระพิโรธ
ของพระองค์” ในวิวรณ์ 6:17 เนื#องจากพระพิโรธดังกล่าวยังมาไม่ถึง มันจึงเข้ากับบริ บทตรงนี3
มากกว่า ดังนั3นมีการบ่งชี3ชดั เจนถึงการรับขึ3นก่อนยุคเจ็ดปี นี#สอดคล้องกับความจริ งที#คล้ายคลึง
กันใน 1 เธสะโลนิกา 5:9
ดังนั3นในสองข้อสุ ดท้ายของบทนี3 เปาโลพูดถึง (1) การกลับใจใหม่, (2) การปรนนิบตั ิ
พระเจ้า, (3) การรอคอยการเสด็จกลับมาได้ทุกเมื#อขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า, (4) การเป็ นขึ3นจากตาย
และ (5) การบอกเป็ นนัยเกี#ยวกับการรับขึ3นก่อนยุคเจ็ดปี
*****

ภาพรวมของ 1 เธสะโลนิกา 2: บททีสองนีส# านต่ อเป้ าหมายของการให้ กาํ ลังใจต่ อไป
เปาโลเตือนความจําคริ สตจักรว่ าพวกท่ านสัตย์ ซือและเหมาะสมอย่ างไรขณะอยู่ทีเมืองเธสะโลนิ
กา
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พีน/ ้ องทั,งหลาย ท่ านเองก็ทราบว่ า การทีเ/ รามาหาท่านนั,นไม่ ได้ ไร้

ประโยชน์ เลย อัครสาวกท่านนี3กล่าวในทํานองเดียวกันต่อไป โดยหมายเหตุวา่ การที#พวกท่านมา
หาชาวเมืองเธสะโลนิกานั3นไม่ได้ไร้ประโยชน์เลย อย่างไรก็ตาม จุดสนใจของบทนี3ไม่ใช่ชาว
เมืองเธสะโลนิกาแล้ว แต่เป็ นเปาโลและคณะของท่าน ในบทนี3ท่านกล่าวยืดยาวเพื#อเตือนความ
จําคริ สตจักรที#เมืองเธสะโลนิกาถึงพฤติกรรม, ความประพฤติดีงาม และอุปนิสัยของคณะของ
ท่านขณะที#พวกท่านอยูท่ ี#เมืองเธสะโลนิกา นี#อาจสื# อว่าคริ สตจักรที#เมืองเธสะโลนิกาก็ประทับใจ
เป็ นอย่างมากกับพฤติกรรม, ความดีงาม และอุปนิสัยของเปาโลและคณะของท่านขณะอยูท่ ี#นน#ั
เห็นได้ชดั ว่าท่านพยายามจุดประกายความชื#นชมนั3นให้ลุกขึ3นอีกครั3ง อย่างไรก็ตาม
วัตถุประสงค์กไ็ ม่ใช่เพื#อที#พวกเขาจะได้รับรางวัลอะไร แต่จุดประสงค์ที#ชดั เจนก็คือ เพื#อกระตุน้
พี#นอ้ งที#อาจเกิดความหวัน# ไหวเหล่านี3โดยการเตือนความจําพวกเขา
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แต่ ถงึ แม้ ว่าเราต้ องทนการยากลําบากและได้ รับการอัปยศต่ างๆมาแล้วที/

เมืองฟี ลิปปี ซึ/งท่านก็ทราบอยู่ เราก็ยงั มีใจกล้าในพระเจ้ าของเราทีไ/ ด้ ประกาศข่ าวประเสริฐของ
พระเจ้ าแก่ท่านทั,งหลาย โดยเผชิญกับอุปสรรคมากมาย ท่านจึงเตือนความจําพวกเขาถึงสภาพ
การณ์แวดล้อมต่างๆตอนที#ท่านมาถึงเมืองเธสะโลนิกา ตอนนั3นพวกท่านเพิง# มาจากเมืองฟี ลิปปี
ซึ#งเป็ นที#ๆท่านและสิ ลาสถูกปฏิบตั ิอย่างดูหมิ#นในการที#พวกท่านถูกจับกุม, ถูกซ้อม, และถูก
กักขังเพราะเห็นแก่ข่าวประเสริ ฐ ดู กิจการ 16 อย่างไรก็ตามเปาโลประกาศว่าพวกท่าน “มีใจกล้า
ในพระเจ้าของเราที#ได้ประกาศข่าวประเสริ ฐของพระเจ้าแก่ท่านทั3งหลาย โดยเผชิญกับอุปสรรค
มากมาย”
คําที#แปลว่า อุปสรรค (อาโกน ซึ#งเป็ นที#มาของคําภาษาอังกฤษ agony) มีความหมายว่า
‘ความขัดแย้ง’ และ ‘การต่อสู ้ดิ3นรน’ นี#สื#อถึงการต่อต้านที#เปาโลและคณะของท่านได้รับหลัง

จากมาถึงที#เมืองเธสะโลนิกา อย่างไรก็ตามพวกท่านก็มีใจกล้าในการประกาศข่าวประเสริ ฐของ
พระเจ้า ทั3งๆที#เจอกับความยุง่ ยากพวกเขาก็เป็ นพยานอยูด่ ี
1 ธส 2:3-4

เพราะว่ า คําเตือนสติของเรามิได้ เกิดมาจากการหลอกลวง หรือการ

โสโครก หรืออุบายใดๆ 4 แต่ ว่าพระเจ้ าทรงเห็นชอบทีจ/ ะมอบข่ าวประเสริฐไว้ กบั เรา เราจึง
ประกาศไป ไม่ใช่ เพือ/ ให้ เป็ นทีพ/ อใจของมนุษย์ แต่ ให้ เป็ นทีพ/ อพระทัยของพระเจ้ า ผู้ทรงชันสู ตร
ใจเรา
ท่านเตือนความจําพวกเขาว่า “คําเตือนสติของเรามิได้เกิดมาจากการหลอกลวง หรื อการ
โสโครก หรื ออุบายใดๆ” ราวกับว่าเพื#อเสริ มกําลังพี#นอ้ งที#หวัน# ไหว เปาโลจึงเตือนให้พวกเขา
ระลึกถึงลักษณะเฉพาะตัวของการเทศนาของพวกท่าน ไม่มีการหลอกลวงของคนลวง ไม่มีแรง
จูงใจที#ไม่บริ สุทธิ? ไม่มีเล่ห์เพทุบาย พวกท่านเป็ นคนเถรตรงจริ งๆ นอกจากนี3 เพราะพระเจ้าทรง
โปรดมอบข่าวประเสริ ฐไว้กบั พวกท่าน พวกท่านจึงประกาศข่าวประเสริ ฐนั3นต่อไป พันธกิจของ
พวกท่านไม่ได้มีไว้เพื#อเอาใจคนแต่เพื#อทําให้พระเจ้าทรงชอบพระทัย วลีสุดท้ายมีความหมาย
ตรงตัวว่า ‘พระเจ้าผูก้ าํ ลังทดสอบใจเรา’ คํากริ ยาที#แปลว่า ชันสู ตร (ดอคิมดั โซ) อยูใ่ นรู ปปัจจุบนั
กาลและบ่งชี3ถึงการกระทําที#ต่อเนื#องและมีความหมายว่า ‘กําลังทดสอบ’ หรื อ ‘กําลังตรวจสอบ’
พระเจ้าจนถึงทุกวันนี3จึงทรงทดสอบและตรวจสอบใจเรา
1 ธส 2:5-6

เพราะว่ าเราไม่ ได้ ใช้ คาํ ยกยอในเวลาใดเลย ซึ/งท่านก็รู้ อยู่ หรือมิได้ ใช้ คาํ

พูดเคลือบคลุมเพือ/ ความโลภเลย พระเจ้ าทรงเป็ นพยานฝ่ ายเรา 6 และแม้ ในฐานะเป็ นอัครสาวก
ของพระคริสต์ เราจะเรียกร้ องให้ เป็ นภาระก็ได้ แต่ เราก็ไม่ แสวงหาสง่ าราศีจากมนุษย์ ไม่ ว่าจะ
เป็ นจากท่านหรือจากคนอืน/
นอกจากนี3เปาโลกล่าวต่อไปว่า พวกท่านไม่เคยใช้คาํ ป้ อยอเพื#อเห็นแก่ได้เลย และพวก
ท่านก็ไม่มีวาระซ่อนเร้นแห่งความโลภด้วย พระเจ้าทรงเป็ นพยานฝ่ ายพวกเขา พวกท่านไม่ได้
แสวงหาคําสรรเสริ ญจากมนุษย์หรื อเป็ นภาระทางการเงินแก่พี#นอ้ งชาวเมืองเธสะโลนิกาแต่อย่าง
ใด กล่าวโดยสรุ ปก็คือ เปาโลเตือนความจําพวกเขาว่า พวกท่านไม่ได้ทาํ ตัวดูไม่ดี, ไม่เหมาะสม,

ลับๆล่อๆ หรื อน้อยกว่าที#พวกท่านกล่าวว่าเป็ นเลย พวกเขารู ้เรื# องนี3อยูแ่ ล้ว แต่ท่านก็เตือนความ
จําพวกเขา พวกเขากําลังหวัน# ไหวและเปาโลก็ตอ้ งการปลุกความกระตือรื อร้นของพวกเขาขึ3น
ใหม่
1 ธส 2:7-8

แต่ ว่าเราอยู่ในหมู่พวกท่ านด้ วยความสุ ภาพอ่อนโยน เหมือนพีเ/ ลีย, งทีเ/ ลีย, ง

ดูลูกของตน 8 เมือ/ เรารักท่ านอย่างนีแ, ล้ว เราก็มใี จพร้ อมทีจ/ ะเผือ/ แผ่ เจือจาน มิใช่ แต่ เพียงข่ าว
ประเสริฐของพระเจ้ าเท่ านั,น แต่ อทุ ศิ จิตใจเราให้ แก่ท่านด้ วย เพราะท่ านเป็ นทีร/ ักยิง/ ของเรา
การประพฤติของพวกท่านที#เมืองเธสะโลนิกากลับกอปรด้วยความอ่อนโยนเหมือนแม่
ลูกอ่อนที#ประคบประหงมดูแลลูกของตน พวกท่านก็โหยหาพี#นอ้ งชาวเมืองเธสะโลนิกาในแบบ
เดียวกัน (คําที#แปลว่า รัก (ฮิ เมะอิรอไม) มีความหมายว่า โหยหาอีกฝ่ าย) นอกจากนี3เปาโลก็พดู
แบบเปิ ดอกกับพวกเขา ท่านเขียนว่าพวกท่านไม่เพียงเต็มใจมอบข่าวประเสริ ฐให้แก่พวกเขา
เท่านั3นแต่ถึงกับมอบชีวติ จิตใจของพวกท่านด้วย เหตุผลนั3นก็ง่ายๆ “เพราะท่านเป็ นที#รักยิง# ของ
เรา” ท่านจึงเตือนความจําพวกเขาถึงความรักและความห่วงใยที#พวกท่านมีต่อพวกเขา ไม่มีความ
ไม่จริ งใจในตัวพวกท่านแม้แต่นิดเดียว
1 ธส 2:9

พีน/ ้ องทั,งหลาย ท่ านคงจําได้ ถงึ การทํางานอันเหน็ดเหนื/อย และความยาก

ลําบากของเราเมือ/ เราประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้ าให้ แก่ท่าน เราทํางานทั,งกลางคืนและ
กลางวัน เพือ/ เราจะไม่ เป็ นภาระแก่ผู้ใดในพวกท่าน เปาโลเตือนความจําพวกเขาเพิ#มเติมเกี#ยวกับ
“การทํางานอันเหน็ดเหนื#อย และความยากลําบาก” ของพวกท่าน โดยเรี ยกพวกเขาว่า พีน้องทั#ง
หลาย คําที#แปลว่า การทํางานเหน็ดเหนื/อย (คอพอส) มีความหมายว่า ‘ความเหนื#อยล้าของการ
ทํางาน’ คําที#แปลว่า ความยากลําบาก (มอคธอส) สื# อถึง ‘ความลําบากยากเข็ญ’ นี#สื#อถึงการ
ทํางานเป็ นช่างทําเต็นท์ของเปาโลและการต่อต้านที#ท่านได้รับจากพวกยิว ท่านเตือนความ
จําพวกเขาต่อไปว่า พวกท่าน “ทํางานทั3งกลางคืนและกลางวัน เพือ# เราจะไม่เป็ นภาระแก่ผใู ้ ดใน
พวกท่าน” ข้อคิดที#สาํ คัญกว่าก็คือว่า พวกท่านในฐานะมิชชันนารี พยายามที#จะไม่ทาํ ตัวเป็ นภาระ
ทางการเงินต่อคนเหล่านั3นที#พวกท่านพยายามนําวิญญาณอยู่ จากจุดยืนดังกล่าว พวกท่านได้

ประกาศข่าวประเสริ ฐของพระเจ้าแก่ชาวเมืองเธสะโลนิกา (นี#เป็ นครั3งที#สามแล้วในบทนี3ที#เปาโล
ใช้วลีที#วา่ “ข่าวประเสริ ฐของพระเจ้า” ความหมายของวลีน3 ีเป็ นเรื# องปกติ อย่างไรก็ตามบางที
ท่านอาจต้องการเตือนความจําผูอ้ ่านของท่านถึงแหล่งที#มาของข่าวประเสริ ฐ)
1 ธส 2:10

ท่ านทั,งหลายเป็ นพยานฝ่ ายเรา และพระเจ้ าก็ทรงเป็ นพยานด้ วยว่าเราได้

ประพฤติตัวบริสุทธิ: เทีย/ งธรรม และปราศจากข้ อตําหนิในหมู่พวกท่านที/เชื/อ เปาโลเตือนความ
จําพวกเขาต่อไปถึงอุปนิสัยของตัวท่านเองและเพื#อนร่ วมงานของท่าน พวกท่านยังคงเป็ นแบบ
อย่างที#ดีให้กบั เหล่าผูร้ ับใช้พระเจ้าจนถึงทุกวันนี3 นอกจากนี3ชาวเมืองเธสะโลนิกาเองก็เป็ นพยาน
ถึงเรื# องดังกล่าวว่าเปาโลและคณะของท่านประพฤติตวั “บริ สุทธิ? เที#ยงธรรม และปราศจากข้อ
ตําหนิ” ต่อหน้าพวกเขา อุปนิสัยของพวกท่านเป็ นที#ประจักษ์ต่อคนทั3งปวงว่ามีลกั ษณะ (1)
บริ สุทธิ?, (2) เที#ยงธรรม และ (3) ปราศจากตําหนิ ในฐานะผูร้ ับใช้ของพระเจ้า เปาโลและเพื#อน
ร่ วมงานของท่านดําเนินชีวติ ที#ตามแบบของพระเจ้า, บริ สุทธิ?และชอบธรรม ไม่มีผใู ้ ดกล่าวหา
พวกท่านได้เพราะพวกท่านไร้ที#ติ ชาวเมืองเธสะโลนิกาทราบเรื# องนี3ดีและท่านเตือนความ
จําพวกเขาเกี#ยวกับเรื# องนี3อีกเพื#อเสริ มกําลังพวกเขา
1 ธส 2:11

ดังทีท/ ่ านรู้ แล้วว่ า เราได้ เตือนสติ หนุนใจและกําชับท่ านทุกคน ดังบิดา

กระทําต่ อบุตร จากนั3นท่านพูดถึงลักษณะเฉพาะตัวของการเทศนาของพวกท่าน พวกท่าน (1)
เตือนสติ และ (2) หนุนใจ และ (3) กําชับพี#นอ้ งชาวเมืองเธสะโลนิกา คําที#แปลว่า เตือนสติ
(พาราคาเละโอ) มีความหมายว่า ‘ให้กาํ ลังใจ’ คําที#แปลว่า หนุนใจ (พารามูเธะออไม) มีความ
หมายหลายประการไล่ต3 งั แต่ ‘เตือนสติ’ ไปจนถึง ‘ปลอบประโลม’ สุ ดท้ายคําที#แปลว่า กําชับ
(มารตูเระโอ) ถึงแม้มีความหมายตรงตัวว่า เป็ นพยาน แต่ในบริ บทนี3อาจมีความหมายว่า
‘วิงวอน’ ท่านใช้ภาพเปรี ยบของบิดาที#ปฏิบตั ิต่อบุตรทั3งหลายของตน ในระดับนั3นท่านได้ให้
กําลังใจ, เตือนสติ และวิงวอนพวกเขาให้ทาํ สิ# งที#พวกเขาควรทํา
1 ธส 2:12

เนื3อหาของการเทศนาของพวกเขาก็คือ เพือ/ ให้ ท่านประพฤติอย่างสมควร

ต่ อพระเจ้ า ผู้ทรงเรียกท่ านให้ เข้ ามาในอาณาจักรและสง่ าราศีของพระองค์ พระเจ้าได้ทรงโปรด

กรุ ณาเชิญเรามาสู่ อาณาจักรของพระองค์และให้เรามีส่วนในสง่าราศีของพระองค์ มันจึงเป็ นการ
เหมาะสมที#เราจะดําเนินชีวติ ของเราให้คู่ควรกับเป้ าหมายดังกล่าว
1 ธส 2:13

เพราะเหตุนี,เราจึงขอบพระคุณพระเจ้ าไม่ หยุดหย่ อน เพราะว่ าเมือ/ ท่าน

ทั,งหลายได้ รับพระวจนะของพระเจ้ าซึ/งท่ านได้ ยนิ จากเรา ท่ านไม่ได้ รับไว้ อย่ างเป็ นคําของม
นุษย์ แต่ ได้ รับไว้ตามความเป็ นจริง คือเป็ นพระวจนะของพระเจ้ า ซึ/งกําลังทํางานอยู่ภายในท่าน
ทั,งหลายทีเ/ ชื/อด้ วย เปาโลกล่าวต่อไปถึงการที#พวกท่านขอบพระคุณพระเจ้าไม่หยุดหย่อนเพื#อค
ริ สตจักรชาวเมืองเธสะโลนิกา โดยเฉพาะอย่างยิง# เมื#อเปาโลและเพื#อนร่ วมงานของท่านส่ งมอบ
พระวจนะของพระเจ้าให้แก่พวกเขา พวกเขา “ไม่ได้รับไว้อย่างเป็ นคําของมนุษย์ แต่ได้รับไว้
ตามความเป็ นจริ ง คือเป็ นพระวจนะของพระเจ้า” ตรงนี3เปาโลไม่น่าจะหมายถึงพระวจนะของ
พระเจ้าที#เป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่หมายถึงข่าวประเสริ ฐในฐานะเป็ นความจริ งที#ถูกกล่าวออกมา
มากกว่า เท่าที#เป็ นไปได้ นี#เป็ นส่ วนแรกสุ ดหรื อหนึ#งในส่ วนแรกสุ ดของพระคัมภีร์ใหม่ที#ถูก
เขียนขึ3นมา ท่านกล่าวต่อไปว่าข่าวประเสริ ฐจึง “กําลังทํางานอยูภ่ ายในท่านทั3งหลายที#เชื#อ” คําที#
แปลว่า ทํางาน (เอะเนะรเกะโอ) มีความหมายในปัจจุบนั ว่า ‘ทํางานอย่างได้ผล’ ความหมายตรง
นี3สอดคล้องกับโรม 1:16 ที#เปาโลกล่าวว่าข่าวประเสริ ฐเป็ นฤทธิ?เดชของพระเจ้าซึ#งนําไปสู่ ความ
รอด ไม่วา่ จะในกรณี ใดข่าวประเสริ ฐก็ได้ผลจริ งๆ
1 ธส 2:14

ด้ วยว่ า พีน/ ้ องทั,งหลาย ท่านได้ ปฏิบัติตามอย่ างคริสตจักรของพระเจ้ าใน

แคว้ นยูเดียทีอ/ ยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ เพราะว่ าท่ านได้ รับความลําบากจากพลเมืองของตนเหมือน
อย่างทีเ/ ขาเหล่านั,นได้ รับจากพวกยิว บางครั3งเราก็รู้สึกอุ่นใจเมื#อได้รู้วา่ เราไม่ได้เป็ นพวกเดียวที#
เจอกับปั ญหา เปาโลชี3ให้คริ สตจักรที#เมืองเธสะโลนิกาเห็นว่าพวกเขาได้ “ปฏิบตั ิตามอย่างคริ สต
จักรของพระเจ้าในแคว้นยูเดียที#อยูฝ่ ่ ายพระเยซูคริ สต์” กล่าวอีกนัยหนึ#งพวกเขาได้ดาํ เนินตาม
รอยคริ สตจักรทั3งหลายในแคว้นยูเดีย คริ สตจักรชาวเมืองเธสะโลนิกาเผชิญกับความทุกข์ยาก
ฉันใด บรรดาพี#นอ้ งในคริ สตจักรต่างๆของแคว้นยูเดียก็ประสบกับความทุกข์ยากเช่นเดียวกัน
(ด้วยนํ3ามือของพวกยิว)

1 ธส 2:15-16

พวกยิวได้ ปลงพระชนม์ พระเยซูเจ้ า และได้ ประหารชีวติ พวก

ศาสดาพยากรณ์ ของเขาเอง และได้ ข่มเหงพวกเรา และขัดพระทัยพระเจ้ า และเป็ นปฏิปักษ์ ต่อ
คนทั,งปวง 16 โดยทีข/ ดั ขวางไม่ ให้ เราประกาศแก่คนต่ างชาติเพือ/ จะให้ พวกนั,นรอดได้ เพือ/
`ให้ การบาปของเขาเต็มเปี/ ยมเสมอ' แต่ ในทีส/ ุ ดพระพิโรธได้ ตกลงบนเขา
เปาโลจึงสรุ ปย่อการกระทําของพวกผูน้ าํ ชาวยิวในแคว้นยูเดียตรงที#วา่ พวกเขาได้ “ปลง
พระชนม์พระเยซูเจ้า และได้ประหารชีวติ พวกศาสดาพยากรณ์ของเขาเอง” พวกเขายังข่มเหง
พวกอัครสาวกด้วย คําที#แปลว่า ข่ มเหง (เอ็คดิโอโค) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ขับไล่ออกไป’
นอกจากนี3พวกผูน้ าํ ชาวยิวยังขัดพระทัยพระเจ้าและขัดขวางคนทั3งปวงด้วย นอกจากนี3พวกเขายัง
ห้ามมิให้คริ สตจักรประกาศแก่คนต่างชาติดว้ ยมากกว่าหนึ#งหน “เพื#อจะให้พวกนั3นรอดได้” เรื# อง
นี3ปรากฏชัดเจนในกิจการ 5:40 ที#กรุ งเยรู ซาเล็มรวมถึงพวกยิวที#เมืองเธสะโลนิกาตามที#มีบนั ทึก
ในกิจการ 17:5, 13 ด้วย เปาโลกล่าวต่อไปว่าในการทําเช่นนั3น พวกยิวที#ใจแข็งกระด้างเหล่านี3
กําลังสะสมความบาปของตนให้เต็มเปี# ยม นอกจากนี3 ด้วยเหตุน3 ีเองพระพิโรธของพระเจ้าจะ
ตกลงบนพวกเขาจนถึงขีดสุ ด นี#น่าจะเป็ นคําพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ที#จะเกิดขึ3นกับชนชาติยวิ ในปี
ค.ศ. 70 เมื#อติตสั ทําลายกรุ งเยรู ซาเล็มและรู ปแบบศาสนายิวที#บิดเบือนของพวกเขาจนราบคาบ
1 ธส 2:17-18

พีน/ ้ องทั,งหลาย แต่ เมือ/ เราถูกพรากไปจากท่ านชั/วระยะเวลาหนึ/ง

พรากไปแต่ กายเท่านั,น ไม่ใช่ จิตใจ เราจึงขวนขวายปรารถนาอย่างยิง/ ทีจ/ ะเห็นหน้ าท่ านอีก 18
เพราะเหตุน,ันเราอยากมาหาท่ านทั,งหลาย ข้าพเจ้ าคือเปาโลอยากมาหนแล้วหนเล่า แต่ ซาตานได้
ขัดขวางเราไว้
คราวนี3เปาโลกล่าวถึงสิ# งที#เป็ นความกังวลอย่างชัดเจน นัน# คือ เหตุที#พวกท่านยังไม่ได้
กลับไปที#เมืองเธสะโลนิกา (ท่านจะพูดถึงเรื# องนี3อีกในบทต่อไป) ที#น่าสนใจก็คือว่าพญามาร
สามารถขัดขวางอัครสาวกของพระเจ้าได้ เราได้เห็นถึงอํานาจและฤทธิ?ของมัน จริ งแท้ทีเดียวที#
เราไม่ได้ต่อสู ้กบั เนื3อหนังและเลือด เปาโลน่าจะกําลังหมายถึงการต่อต้านที#ถูกยุยงให้เกิดขึ3นที#

เมืองเบเรอา, การเบี#ยงเบนความสนใจของท่านที#กรุ งเอเธนส์ และการต่อต้านที#ท่านเจอที#เมืองโค
ริ นธ์
1 ธส 2:19-20

เพราะอะไรเล่าจะเป็ นความหวัง หรือความยินดี หรือมงกุฎแห่ ง

ความชื/นชมยินดีของเรา จําเพาะพระพักตร์ พระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา เมือ/
พระองค์จะเสด็จมา ก็มใิ ช่ ท่านทั,งหลายดอกหรือ 20 เพราะว่าท่านทั,งหลายเป็ นสง่ าราศีและความ
ยินดีของเรา
อย่างไรก็ตามท่านปิ ดท้ายบทนี3ดว้ ยคําที#ให้กาํ ลังใจโดยการถามคําถามว่า “เพราะอะไรเล่า
จะเป็ นความหวัง หรื อความยินดี หรื อมงกุฎแห่งความชื#นชมยินดีของเรา” คําที#แปลว่า มงกุฎ (ส
เตะฟานอส) เป็ นคําที#แตกต่างจาก ‘ดิอาเดมอส’ ซึ#งเป็ นมงกุฎของกษัตริ ย ์ สเตะฟานอสเป็ นมงกุฎ
ดอกไม้ที#มอบให้แก่ผชู ้ นะในการแข่งกีฬาของชาวกรี ก มันเป็ นรางวัลเชิงสัญลักษณ์และเป็ นการ
ยอมรับว่าคนๆนั3นได้มีชยั ชนะแล้ว บางคนเสนอว่านี#เป็ นหนึ#งในมงกุฎที#จะถูกมอบให้ที#บลั ลังก์
พิพากษาของพระคริ สต์ มันอาจเป็ นเช่นนั3นจริ งๆก็ได้ อย่างไรก็ตามบริ บทดูเหมือนจะชี3ไปยังอีก
ทาง คําตอบสําหรับคําถามของเปาโล (เกี#ยวกับความหวังของท่าน, ความยินดีของท่าน และ
มงกุฎแห่งความชื#นชมยินดีของท่าน) ก็คือ พีน# อ้ งชาวเมืองเธสะโลนิกาผูเ้ ป็ นที#รักของท่าน
“จําเพาะพระพักตร์พระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา เมื#อพระองค์จะเสด็จมา” กล่าวอีกนัย
หนึ#ง ความหวังของท่าน, ความยินดีของท่าน และเหตุให้ท่านชื#นชมยินดีกค็ ือการได้เห็นคนเหล่า
นี3ที#ท่านได้นาํ มาถึงพระคริ สต์ในการเสด็จมาของพระเยซู นี#สื#อชัดเจนถึงความชื#นชมยินดีของ
นักนําวิญญาณในการได้เห็นผลของตัวเองในยามที#พระเยซูเสด็จกลับมา
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า นี#สื#อถึงการเสด็จกลับมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา นอกจากนี3นี#ยงั
สื# อถึงการรับขึ3นก่อนยุคเจ็ดปี อีกครั3งด้วย หากผูเ้ ชื#อของเปาโลจะอยูก่ บั พระเยซูตอนที#พระองค์
เสด็จกลับมา พวกเขาก็ตอ้ งอยูใ่ นสวรรค์แล้วด้วย (แม้คนที#ตายแล้วในพระคริ สต์จะอยูก่ บั
พระองค์ตามที# 1 เธสะโลนิกา 4:14 ได้กล่าวไว้ แต่เปาโลก็ไม่ได้บ่งบอกเลยว่าคนเหล่านี3ตอ้ งตาย

ก่อนหมดทุกคน) คริ สตจักรที#ได้รับสง่าราศีแล้วและมีชยั ชนะแล้วจะกลับมาพร้อมกับพระคริ สต์
เมื#อพระองค์เสด็จมาตามที#ระบุไว้ในวิวรณ์ 19:14
เกรงว่าจะมีใครสงสัยว่าเปาโลต้องการหนุนใจเรื# องอะไร ท่านจึงปิ ดท้ายเนื3อหาส่ วนนี3
โดยเตือนความจําพวกเขาว่า “เพราะว่าท่านทั3งหลายเป็ นสง่าราศีและความยินดีของเรา”
จริ งแท้ทีเดียวที#จะมีสง่าราศีและความยินดีในวันนั3นสําหรับคริ สเตียนแต่ละคนที#ได้นาํ
วิญญาณผูอ้ ื#นมาถึงพระคริ สต์
*****
ภาพรวมของ 1 เธสะโลนิกา 3: อัครสาวกท่ านนีม# ่ งุ ทีจะให้ กาํ ลังใจคริ สตจักรชาวเมืองเธ
สะโลนิกาต่ อไปโดยแสดงให้ พวกเขาเห็นถึงความห่ วงใยที ท่านมีต่อพวกเขา ท่ านอธิ บายว่ าท่ าน
ได้ ใช้ ทิโมธี ไปหาพวกเขาเพือให้ กาํ ลังใจพวกเขาและกลับมารายงานให้ ท่านทราบ คําสําคัญใน
บทนีค# ือ ‘ความเชื อ’ ซึ งถูกใช้ ห้าครั# ง
1 ธส 3:1

เปาโลอ้างอิงย้อนกลับไปยังช่วงเวลาไม่นานนักหลังจากที#พวกท่าน

จําเป็ นต้องออกมาจากเมืองเธสะโลนิกา ท่านได้ใช้เวลาในเมืองเบเรอาและได้เดินทางลงใต้ต่อ
ไปยังเมืองเอเธนส์ กระนั3น เปาโลก็มีภาระใจให้แก่คริ สตจักรอายุนอ้ ยที#ท่านได้ต3 งั ขึ3นที#เมืองเธ
สะโลนิกา ท่านทราบดีถึงการต่อต้านที#ทาํ ให้ท่านต้องจากเมืองนั3นมา ตั3งแต่น3 นั ท่านก็ไม่ได้ทราบ
ข่าวคราวเกี#ยวกับพวกเขาอีกเลย ใจของท่านเต็มไปด้วยความห่วงใยที#มีต่อพี#นอ้ งที#ยงั อายุนอ้ ยใน
ความเชื#อที#นน#ั ดังนั3นท่านจึงเขียนว่า เหตุฉะนั,นเมื/อเราทนอยู่ต่อไปอีกไม่ ได้ แล้ว เราจึงเห็นชอบ
ทีจ/ ะถูกปล่อยไว้ ทกี/ รุงเอเธนส์ ตามลําพัง เพราะว่าท่านทนอยูต่ ่อไปไม่ได้กบั การไม่รู้วา่ พวกเขา
เป็ นยังไงกันบ้างและเพราะท่านคิดว่าสภาพการณ์ในเมืองเอเธนส์ไม่น่าเป็ นอันตรายอะไร ท่าน
จึงตัดสิ นใจ
1 ธส 3:2

และได้ ให้ ทโิ มธีน้องชายของเรา ซึ/งเป็ นผู้รับใช้ ของพระเจ้ า และเป็ นเพือ/ น

ร่ วมงานของเราในเรื/องข่ าวประเสริฐของพระคริสต์ ไปหาพวกท่ าน เพือ/ จะได้ ต,งั พวกท่านไว้ให้

มัน/ คง และเพือ/ จะได้ ปลอบประโลมใจพวกท่ านในเรื/องความเชื/อของท่ าน ท่านเขียนว่าท่านได้
ตัดสิ นใจใช้ทิโมธี กลับไป “เพื#อจะได้ต3 งั พวกท่านไว้ให้มน#ั คง และเพื#อจะได้ปลอบประโลมใจ
พวกท่านในเรื# องความเชื#อของท่าน” คําที#แปลว่า ตั,ง...ไว้ให้ มนั/ คง (สเตริ ดโซ) ในบริ บทนี3มีความ
หมายว่า ‘เสริ มกําลัง’ หรื อ ‘ทําให้หนักแน่น’ คําที#แปลว่า ปลอบประโลมใจ (พาราคาเละโอ) มี
ความหมายด้วยว่า ‘ให้กาํ ลังใจ’
ดังนั3นเปาโลได้ใช้ทิโมธีกลับไปยังเมืองเธสะโลนิกาเพื#อเสริ มกําลังและให้กาํ ลังใจ
คริ สเตียนที#ยงั อายุนอ้ ยเหล่านี3ในความเชื#อของพวกเขา นี#เป็ นครั3งแรกในห้าครั3งในบทนี3ที#ท่าน
พูดถึงความเชื อของพวกเขา ให้เราสังเกตด้วยว่าเปาโลบรรยายถึงทิโมธีวา่ เป็ น (1) “น้องชายของ
เรา”, (2) “ผูร้ ับใช้ของพระเจ้า” และ (3) “เพื#อนร่ วมงานของเราในเรื# องข่าวประเสริ ฐของพระ
คริ สต์” ทิโมธี ผเู ้ ป็ นเพื#อนร่ วมงานอายุนอ้ ยของเปาโลเป็ นน้องชายคนหนึ#งจริ งๆ เขาเป็ นผูร้ ับใช้
ของพระเจ้าแต่เขาก็เป็ นคนทํางานร่ วมกับเปาโลด้วย นี#สื#อว่าเขาเป็ นคนที#ทาํ งานหนักในการรับ
ใช้
1 ธส 3:3-4

เพือ/ จะได้ ไม่ มใี ครหวัน/ ไหวด้ วยการยากลําบากเหล่านี, ท่ านเองก็รู้ แล้ วว่ า

เราถูกทรงกําหนดไว้ แล้ วสํ าหรับการนั,น 4 ด้ วยว่ าเมือ/ เราได้ อยู่กบั ท่ านทั,งหลาย เราได้ บอกท่านไว้
ก่อนแล้วว่ า เราจะต้ องทนการยากลําบาก แล้ วก็เป็ นจริงอย่างนั,น ตามทีท/ ่ านก็รู้ อยู่แล้ว
นอกจากนี3จุดประสงค์ของการไปเยือนของทิโมธีก็ “เพือ# จะได้ไม่มีใครหวัน# ไหวด้วยการ
ยากลําบากเหล่านี3” ความหมายก็คือว่า จะได้ไม่มีใครหวัน# ไหวเพราะการต่อต้านและการข่มเหง
ที#พวกเขาเผชิญ ท่านกล่าวต่อไปว่า “ท่านเองก็รู้แล้วว่า เราถูกทรงกําหนดไว้แล้วสําหรับการนั3น”
เปาโลกล่าวชัดเจนว่าการต่อต้านในชีวติ คริ สเตียนเป็ นสิ# งที#เราต้องคาดไว้วา่ จะเจออยูแ่ ล้ว
นอกจากนี3เปาโลเตือนความจําพวกเขาว่าตอนที#ท่านอยูท่ ี#นน#ั ท่านได้เตือนพวกเขาถึงการข่มเหง
ที#จะเกิดขึ3นซึ#งก็ได้เกิดขึ3นแล้วจริ งๆตามที#พวกเขาทราบดีอยูแ่ ล้ว
1 ธส 3:5

เพราะเหตุนี, เมือ/ ข้ าพเจ้ าอดทนต่ อไปอีกไม่ ได้ ข้ าพเจ้ าจึงได้ ใช้ คนไปเพือ/

จะได้ รู้ ถงึ ความเชื/อของท่ าน เกรงว่ าผู้ทดลองนั,นได้ ทดลองท่ านด้ วยประการหนึ/งประการใด แล้ว

งานของเราก็จะเป็ นการเสียเปล่า ดังนั3นเพราะความห่วงใยที#ท่านมีต่อพวกเขาและเมื#อท่าน
“อดทนต่อไปอีกไม่ได้” ท่านได้ใช้ทิโมธีไปเพือ# ที#จะทราบถึงความเชื อของพวกเขา (คํานี3ปรากฏ
เป็ นครั3งที#สองในบทนี3) สิ# งที#ท่านเป็ นห่วงจริ งๆก็คือว่า “เกรงว่าผูท้ ดลองนั3นได้ทดลองท่านด้วย
ประการหนึ#งประการใด” (นัน# คือ พญามาร) แล้วงานที#พวกท่านได้ลงแรงไปเพื#อพวกเขาก็จะ
เป็ นการเสี ยเปล่า
1 ธส 3:6-8

แต่ บัดนีเ, มื/อทิโมธีได้ จากพวกท่านมาถึงพวกเราแล้ว และได้ นําข่ าวดีมา

บอกเราเรื/องความเชื/อและความรักของท่านทั,งหลาย และว่าท่ านได้ ระลึกถึงเราอยู่เสมอด้ วย
ความหวังดี และใฝ่ ฝันจะเห็นเราเหมือนอย่ างเราใฝ่ ฝันจะเห็นท่ านดุจกัน 7 พีน/ ้ องทั,งหลาย โดย
เหตุนีค, วามเชื/อของท่านได้ ทาํ ให้ เราบรรเทาจากความทุกข์ ยากและความลําบากของเรา 8 เพราะ
ว่ าถ้ าท่านมัน/ คงอยู่ในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ชีวติ ของเราก็สดชื/น
อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน ทิโมธีได้กลับมาจากการเดินทางของเขาแล้ว เปาโลจึง
เขียนหาพวกเขาว่าเขาได้นาํ “ข่าวดีมาบอกเราเรื# องความเชื#อและความรักของท่านทั3งหลาย และ
ว่าท่านได้ระลึกถึงเราอยูเ่ สมอด้วยความหวังดี และใฝ่ ฝันจะเห็นเราเหมือนอย่างเราใฝ่ ฝันจะเห็น
ท่านดุจกัน” นี#เป็ นครั3งที#สามแล้วที#เปาโลกล่าวถึงความเชื#อของพวกเขาและกล่าวถึงความรักของ
พวกเขาด้วย ท่านดีใจที#พี#นอ้ งชาวเมืองเธสะโลนิกามีความทรงจําที#ดีเกี#ยวกับพวกท่านและ
ปรารถนาที#จะเห็นหน้าพวกท่านอีก (แน่นอนที#เปาโลและคณะก็มีความปรารถนาแบบเดียวกัน
กับพวกเขา) ดังนั3นเปาโลและเพื#อนร่ วมงานของท่าน “ได้รับความบรรเทา” (คือ ได้รับกําลังใจ)
จากความทุกข์ยากและความลําบากที#พวกท่านได้ทนเพราะความเชื#อของพวกท่าน แต่มนั ก็คุม้ ค่า
จริ งๆ ท่านปิ ดท้ายด้วยภาพเปรี ยบของการมีชีวติ อยูเ่ มื#อพวกเขามัน# คงอยูใ่ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ความหมายก็คือ จิตวิญญาณของพวกท่านได้รับการฟื3 นฟู (ได้รับกําลังใจ) เมื#อพี#นอ้ งชาวเมือง
เธสะโลนิกาตั3งมัน# คงอยู่
1 ธส 3:9-10

เราจะขอบพระคุณพระเจ้ าเพราะท่านอย่ างไรอีกจึงจะเหมาะ

สํ าหรับบรรดาความชื/นชมยินดีซึ/งเรามีอยู่เพราะท่ าน จําเพาะพระพักตร์ พระเจ้ าของเรา เปาโล

จึงขอบพระคุณพระเจ้าเพื#อพี#นอ้ งเหล่านี3ที#ท่านห่วงใยเหลือเกิน ท่านกล่าวประมาณว่า ‘ข้าพเจ้า
ไม่รู้วา่ จะเริ# มขอบพระคุณพระเจ้าตรงไหนดีเพื#อท่านทั3งหลาย’ “เราจะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะ
ท่านอย่างไรอีกจึงจะเหมาะ สําหรับบรรดาความชื#นชมยินดีซ# ึงเรามีอยูเ่ พราะท่าน จําเพาะพระ
พักตร์พระเจ้าของเรา” ท่านจึงขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับความยินดีที#พวกท่านมีเพราะเห็นแก่
พวกเขา นอกจากนี3การขอบพระคุณพระเจ้าเพือ# พวกเขาก็เป็ นส่ วนหนึ#งของกิจวัตรในการ
อธิษฐานของท่าน 10 เราอธิษฐานมากมายทั,งกลางคืนกลางวัน เพือ/ จะได้ เห็นหน้ าท่านอีก และจะ
ได้ เพิม/ เติมความเชื/อของท่านส่ วนทีย/ งั บกพร่ องอยู่ให้ บริบูรณ์
มีหลายความเห็นที#ควรกล่าวเกี#ยวกับกิจวัตรในการอธิษฐานของเปาโล (1) ท่าน
ขอบพระคุณพระเจ้าเสมอในคําอธิษฐาน, (2) ท่านอธิษฐานทั3งกลางวันและกลางคืน นัน# คือ
อธิษฐานอย่างต่อเนื#อง, (3) ท่านอธิษฐานด้วยใจร้อนรน (วลีที#วา่ “อธิษฐานมากมาย” สื# อความ
หมายดังกล่าว), (4) ท่านอธิษฐานเผือ# ความต้องการฝ่ ายวิญญาณของผูอ้ ื#น (นัน# คือ จะได้เพิ#มเติม
ความเชื#อของท่านส่ วนที#ยงั บกพร่ องอยูใ่ ห้บริ บูรณ์)
นี#เป็ นครั3งที#หา้ ในบทนี3ที#ท่านเอ่ยถึงความเชื#อของพวกเขา สิ# งสําคัญก็คือความปรารถนา
ของเปาโลที#จะเพิ#มเติมส่ วนที#พวกเขายังขาดอยูจ่ ริ งๆในความเชื#อของพวกเขาให้สมบูรณ์
1 ธส 3:11-13

เปาโลจึงปิ ดท้ายเนื3อหาส่ วนนี3ของจดหมายฝากฉบับนี3ดว้ ยการขอ

พรจากพระเจ้าให้แก่พี#นอ้ งชาวเมืองเธสะโลนิกา คําขอพรเริ# มต้นว่า บัดนีข, อพระเจ้ าเองและพระ
บิดาของเรา และพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา ทรงนําทางเราไปถึงท่าน ท่าน
ปรารถนาให้พระเจ้าจะทรงโปรดอนุญาตให้ท่านได้กลับไปหาพวกเขาอีก นอกจากนี3ท่านยังมี
ความปรารถนาด้วยว่า 12 และขอองค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงให้ ท่านทั,งหลายจําเริญและบริบูรณ์ไป
ด้ วยความรักซึ/งกันและกัน และแก่คนทั,งปวง เหมือนเรารักท่ านทั,งหลายดุจกัน ความหมายก็คือ
ว่า ท่านปรารถนาให้พวกเขาเติบโตขึ3น (อันที#จริ งคือ บริ บูรณ์) ในความรัก (1) ที#มีต่อกันและกัน
และ (2) ต่อผูอ้ ื#นด้วย ตัวอย่างของความรักดังกล่าวคือ ความรักที#เปาโลมีต่อพวกเขา

ท่านกล่าวต่อไปถึงความสัมพันธ์ที#เป็ นเหตุเป็ นผลชัดเจนระหว่างความรักแบบอากาเป
และความบริ สุทธิ? คําอธิษฐานของท่านเพื#อให้พวกเขาบริ บูรณ์ในความรักในทุกด้านก็คือ 13 เพือ/
ในทีส/ ุ ดพระองค์ จะทรงให้ ใจของท่ านตั,งมัน/ คงอยู่ในความบริสุทธิ: ปราศจากข้ อตําหนิต่อพระ
พักตร์ พระเจ้ าคือพระบิดาของเรา นี#สื#อชัดเจนว่า หัวใจที#เปี# ยมล้นด้วยความรักแบบอากาเปที#แท้
จริ งจะก่อให้เกิดความบริ สุทธิ? โดยนิยามแล้วความรักแบบอากาเปจึงมีลกั ษณะไม่เห็นแก่ตวั ซึ#ง
เป็ นสิ# งที#ตรงข้ามกับการเห็นแก่ตวั ซึ#งเป็ นแก่นแท้ของความบาป เมื#อเราดําเนินชีวติ ในความรัก
จําเพาะพระเจ้าและต่อคนอื#น เราก็จะไม่ทาํ บาปทั3งต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ เพราะความรักคือ
การทําให้พระราชบัญญัติสาํ เร็จจริ งๆ
หากเรารักพระเจ้าและคนอื#นอย่างที#เราควรกระทํา เราก็จะไม่มีเหตุให้ตอ้ งติได้ ดังนั3นเรา
จึงเห็นถึงวิธีที#นาํ ไปสู่ ความบริ สุทธิ? ความบริ สุทธิ? ที#ถูกบรรยายในที#น3 ีไม่ได้หมายถึงความ
บริ สุทธิ?แบบไร้ที#ติในกรณี ของพระเจ้า แต่หมายถึงความบริ สุทธิ?ของชีวติ ในแต่ละวันมากกว่าซึ#ง
ทําให้เราไม่มีเหตุให้ติได้ เมื#อความรักแบบอากาเปในฐานะผูใ้ หญ่ (ซึ#งก่อให้เกิดชีวติ ที#บริ สุทธิ? )
ก่อเกิดขึ3นในชีวติ ของเรา เราก็จะไม่มีเหตุให้ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด (นัน# คือ ไม่มีเหตุให้ติได้)
ท่านปรารถนาให้เราเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ในความรักซึ# งพัฒนาเป็ นความบริ สุทธิ?จนเราไม่มี
เหตุให้ติได้ ในเมือ/ พระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเราจะเสด็จมากับวิสุทธิชนทั,งปวงของ
พระองค์ นี#เป็ นอีกครั3งที#การเสด็จกลับมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าถูกกล่าวถึงชัดเจน นอกจากนี3เมื#อ
พระองค์เสด็จกลับมาจริ งๆ พระองค์กจ็ ะเสด็จมา “กับวิสุทธิชนทั3งปวง” ซึ#งบ่งชี3วา่ พวกเขาทุก
คนอยูใ่ นสวรรค์กบั พระองค์แล้วตอนที#พระองค์เสด็จมา ดังนั3นนี#จึงสื# อถึงการรับขึ3นก่อนยุคเจ็ดปี
อีกครั3ง
*****
ภาพรวมของ 1 เธสะโลนิกา 4: ในเนือ# หาครึ งแรกของบทที 4 เปาโลเริ มต้ นด้ วยรายการ
คําสังต่ างๆเชิ งปฏิบตั ิสาํ หรั บชี วิตคริ สเตียน ครึ งหลังของบทนีพ# ูดถึงคําสอนเกียวกับอวสานกาล
และการเสด็จกลับมาโดยเฉพาะ มันเป็ นคําอธิ บายเกียวกับเรื องนีท# ีชัดเจนทีสุดในพระคัมภีร์เลย

1 ธส 4:1

หลังจากใช้พ3ืนที#สามบทแรกของจดหมายฝากฉบับนี3เพื#อให้กาํ ลังใจผูอ้ ่าน

ของท่านแล้ว คราวนี3เปาโลเสริ มคําเตือนสติเกี#ยวกับการดําเนินชีวติ คริ สเตียนของพวกเขาลงไป
ด้วย ท่านกล่าวต่อไปว่า พีน/ ้ องทั,งหลาย ในทีส/ ุ ดนี, เราขอวิงวอนและเตือนสติท่านในพระเยซูเจ้ า
ว่ า ท่ านได้ เรียนจากเราแล้วว่ าควรจะประพฤติอย่างไร จึงจะเป็ นทีช/ อบพระทัยพระเจ้ า ขอให้
ท่ านประพฤติอย่างนั,นยิง/ ๆขึน, ไป ท่านวิงวอนพวกเขา อย่างเดียวกับที#ท่านได้สอนพวกเขาแล้วว่า
“ควรจะประพฤติอย่างไร จึงจะเป็ นที#ชอบพระทัยพระเจ้า” ก็ขอให้พวกเขาประพฤติอย่างนั3นยิง# ๆ
ขึ3นไป นี#บอกชัดเจนถึงหน้าที#ของเราในการดําเนินชีวติ ให้เป็ นที#พอพระทัยพระเจ้า เรายิง# ควร
ประพฤติอย่างนั3นยิง# ๆขึ3นไป เป้ าหมายดังกล่าวก็มีไว้สาํ หรับพวกเราในสมัยนี3ดว้ ยเช่นกัน
1 ธส 4:2-3

เพราะท่ านทั,งหลายทราบคําบัญชาซึ/งเราได้ ให้ ไว้ กบั ท่านโดยพระเยซู เจ้ า

แล้ว 3 เพราะนี/แหละเป็ นพระประสงค์ของพระเจ้ า คือให้ ท่านเป็ นคนบริสุทธิ: เว้ นเสี ยจากการ
ล่วงประเวณี
อัครสาวกท่านนี3เตือนความจําคริ สตจักรชาวเมืองเธสะโลนิกาเกี#ยวกับคําบัญชาที#ท่านได้
ให้ไว้กบั พวกเขา “โดยพระเยซูเจ้า” ตอนที#ท่านอยูก่ บั พวกเขาในตอนแรก ท่านเริ# มต้นคําเตือน
ของท่านในเชิงหนุนใจก่อน “เพราะนี#แหละเป็ นพระประสงค์ของพระเจ้า คือให้ ท่านเป็ นคน
บริสุทธิ: เว้นเสี ยจากการล่วงประเวณี ” คํานี3แปลมาจากคําว่า ฮากิอาสมอส ซึ#งมีความหมายว่า
‘ความบริ สุทธิ?’ หรื อ ‘ความบริ สุทธิ?ของชีวติ ’ นี#เป็ นพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับเรา เปาโล
กล่าวนํามาถึงประเด็นนี3ในบทที#แล้วที#ท่านแสดงความปรารถนาว่า โดยการดําเนินชีวติ ในความ
รัก พวกเขาก็จะไม่มีเหตุให้ติได้ในความบริ สุทธิ? คราวนี3ท่านกล่าวชัดเจนว่านี#เป็ นพระประสงค์
ของพระเจ้าด้วย เกรงว่าจะมีคนสงสัยว่าท่านพูดถึงเรื# องอะไรอยู่ ท่านจึงเสริ มว่า “เว้นเสี ยจากการ
ล่วงประเวณี ”
เราไม่ทราบชัดเจนว่าคริ สตจักรที#เมืองเธสะโลนิกามีปัญหาในเรื# องความบาปนี3ดว้ ยหรื อ
ไม่ อย่างไรก็ตามปัญหานี3กพ็ บบ่อยทั3งในตอนนั3นและในตอนนี3ทว#ั โลก เกรงว่าการทําผิดศีล
ธรรมในเรื# องเพศจะแทรกซึมเข้ามาในคริ สตจักร เปาโลจึงเตือนให้พวกเขาระวังไว้ คําที#แปลว่า

การล่ วงประเวณี (พอรเนะเอีย) ในความหมายเชิงแคบหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน
อย่างไรก็ตามในความหมายที#กว้างกว่า มันหมายถึงการทําผิดศีลธรรมทางเพศในทุกรู ปแบบ ไม่
ว่าจะเป็ นการเล่นชู,้ การรักร่ วมเพศ หรื อความมลทินทางเพศในรู ปแบบอื#นๆ พระประสงค์ของ
พระเจ้าในเรื# องนี3อย่างชัดเจนก็คือ ให้ประชากรของพระองค์ “เว้นเสี ยจากการล่วงประเวณี ”
1 ธส 4:4-5

ท่านกล่าวต่อไปว่า เพือ/ ให้ ทุกคนในพวกท่ านรู้ จักทีจ/ ะรักษาภาชนะของ

ตนในทางบริสุทธิ: และในทางทีม/ เี กียรติ ความหมายก็คือว่า เราจะได้รักษาภาชนะของเรา (คือ
ร่ างกายของเรา) ในความบริ สุทธิ?และเกียรติ (คือ อย่างมีศีลธรรม) พระประสงค์ของพระเจ้าคือ
ความบริ สุทธิ?ในเรื# องเพศ นัน# หมายถึงการไม่มีกิจกรรมทางเพศก่อนหรื อนอกความสัมพันธ์ใน
ชีวติ สมรส นอกจากนี3เราในฐานะประชากรของพระเจ้าควรดําเนินชีวติ ของเรา 5 มิใช่ ด้วยราคะ
ตัณหาเหมือนอย่างคนต่ างชาติทไี/ ม่ รู้ จักพระเจ้ า วลี “ราคะตัณหา” มีความหมายตรงตัวว่า ‘ความ
ใคร่ ของตัณหาทางเพศที#ไม่บริ สุทธิ?’ ท่านกล่าวต่อไปว่าพวกคนต่างชาติส่วนใหญ่กใ็ ช้ชีวติ ใน
ทํานองนี3 นัน# เป็ นจริ งในตอนนั3นและยิง# เป็ นจริ งในทุกวันนี3 นอกจากนี3ท่านออกความเห็นต่อไป
ว่า ชาวโลกดําเนินชีวติ แบบนั3นเพราะพวกเขา “ไม่รู้จกั พระเจ้า” นี#สื#อชัดเจนว่าคริ สเตียนที#รู้จกั
พระเจ้าไม่ควรดําเนินชีวติ ในการล่วงประเวณี เหมือนอย่างชาวโลกกระทํา
1 ธส 4:6-7

เพือ/ ไม่ ให้ ผู้ใดทําล่วงเกินและลักลอบต่ อพีน/ ้ องในเรื/องใดๆเลย เพราะว่ า

องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงเป็ นผู้ทรงสนองโทษต่ อบรรดาคนทีก/ ระทําอย่ างนั,น เหมือนอย่างทีเ/ ราได้
บอกไว้ ก่อนแล้วและได้ เป็ นพยานแล้วด้ วย 7 เพราะพระเจ้ ามิได้ ทรงเรียกเราให้ เป็ นคนลามก แต่
ทรงเรียกเราให้ เป็ นคนบริสุทธิ:
เปาโลพูดถึงเรื# องนี3ต่อไปว่า “เพื#อไม่ให้ผใู ้ ดทําล่วงเกินและลักลอบต่อพี#นอ้ งในเรื# องใดๆ
เลย” ดูเผินๆตอนแรก นี#อาจดูเหมือนหมายถึงการทําธุรกิจแบบที#ไม่สุจริ ต นัน# เป็ นความหมาย
โดยทัว# ไปของคําที#แปลว่า ลักลอบ (พเละออเน็คเตะโอ) อย่างไรก็ตามบริ บทก่อนหน้าและที#ตาม
มาบ่งชี3วา่ เปาโลยังพูดถึงเรื# องเดิมอยู่ ความหมายก็คือ ไม่ให้ผใู ้ ดฉวยประโยชน์จากผูอ้ ื#นในความ
ไม่บริ สุทธิ? ทางเพศในรู ปแบบใดๆเลย ข้อเท็จจริ งที#วา่ เปาโลใช้คาํ ว่า พีน้อง (brother) ทําให้บาง

คนสรุ ปว่าท่านกําลังหมายถึงการรักร่ วมเพศ ท่านเตือนต่อไปว่า “เพราะว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรง
เป็ นผูท้ รงสนองโทษต่อบรรดาคนที#กระทําอย่างนั3น เหมือนอย่างที#เราได้บอกไว้ก่อนแล้วและได้
เป็ นพยานแล้วด้วย” ท่านเตือนพวกเขาเกี#ยวกับเรื# องนี3แล้วตอนที#ท่านอยูก่ บั พวกเขา เปาโลอาจ
นึกถึงประโยคที#ท่านเขียนในเวลาต่อมา “เพราะการกระทําเหล่านี3เอง พระเจ้าจึงทรงลงพระ
อาชญาแก่บุตรแห่งการไม่เชื#อฟัง” ในเอเฟซัส 5:6
ความจริ งที#สาํ คัญกว่าก็คือว่า “พระเจ้ามิได้ทรงเรี ยกเราให้เป็ นคนลามก แต่ทรงเรี ยกเรา
ให้เป็ นคนบริ สุทธิ?” คําที#แปลว่า ลามก (อาคาธารเซี ย) ในบริ บทนี3หมายถึงการทําผิดศีลธรรมทาง
เพศ การทรงเรี ยกอย่างหนึ#งที#ชดั เจนของพระเจ้าก็คือ การทรงเรี ยกให้มาสู่การดําเนินชีวติ ที#
บริ สุทธิ?
1 ธส 4:8

เหตุฉะนั,นคนทีป/ ัดทิง, มิได้ ปัดทิง, มนุษย์ แต่ ได้ ปัดทิง, พระเจ้ า ผู้ทรงโปรด

ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ:ของพระองค์ให้ แก่ เราทั,งหลายด้ วย ท่านจึงเตือนว่า “เหตุฉะนั3นคน
ที#ปัดทิ3ง” หลักการข้อนี3และพระบัญชาเกี#ยวกับความบริ สุทธิ? ทางศีลธรรมจึง “มิได้ปัดทิ3งมนุษย์
แต่ได้ปัดทิ3งพระเจ้า” การปฏิเสธหลักการเหล่านี3โดยอ้างว่ามันเป็ นการเคร่ งบัญญัติหรื อเป็ นเรื# อง
หัวโบราณ ก็ไม่ใช่การปฏิเสธมนุษย์หรื อกฎต่างๆที#มนุษย์คิดขึ3นมา การปฏิเสธความจริ งข้อนี3ก็
เท่ากับเป็ นการปฏิเสธพระเจ้าผูท้ รงบัญญัติหลักการเหล่านี3ข3 ึนมา คนมากมายในโลกนี3ที#ปล่อยตัว
ไปกับการดําเนินชีวติ แบบผิดศีลธรรมก็อา้ งตัวว่าเป็ นคนไม่เชื#อพระเจ้าเพือ# ปกปิ ดการที#ตน
ปฏิเสธความจริ งของพระเจ้า หลักตรรกะแบบไร้เหตุผลของพวกเขาก็คือว่า ถ้าพวกเขาอ้างว่า
ไม่มีพระเจ้า พวกเขาก็จะไม่ตกอยูใ่ ต้บญั ญัติต่างๆของพระองค์เกี#ยวกับศีลธรรม สําหรับ
คริ สเตียนแล้ว ความจริ งที#สาํ คัญอีกประการก็คือ พระเจ้าได้ทรงประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ?
ให้แก่เราแล้ว นี#ยง#ิ เป็ นเหตุให้เราต้องมีความบริ สุทธิ?ในด้านศีลธรรม พระวิญญาณบริ สุทธิ?ผูท้ รง
สถิตอยูภ่ ายในตัวเราปรารถนาชีวติ ที#บริ สุทธิ?
1 ธส 4:9-10

ส่ วนเรื/องการรักพีน/ ้ องทั,งหลายนั,น ไม่ จําเป็ นทีจ/ ะให้ ข้าพเจ้ าเขียน

ถึงท่ าน เพราะว่ าตัวท่านเองก็รับคําสอนจากพระเจ้ าแล้วว่ าให้ รักซึ/งกันและกัน 10 ความจริงท่ าน

ได้ ประพฤติต่อบรรดาพีน/ ้ องทัว/ แคว้ นมาซิโดเนียเช่ นนั,นอยู่ แต่ พนี/ ้ องทั,งหลาย เราขอวิงวอน
ท่ านให้ มคี วามรักทวีขนึ, อีก
กลับไปพูดถึงคําสั#งของท่านที#วา่ “จงบริ บูรณ์ในความรัก” ใน 3:12 คราวนี3เปาโลบ่งบอก
ว่าท่านไม่จาํ เป็ นต้องเขียนเรื# องนี3ถึงพวกเขาอีก พวกเขา “รับคําสอนจากพระเจ้าแล้วว่าให้รักซึ#ง
กันและกัน” พวกเขาสมควรได้รับคําชมเพราะว่าพวกเขา “ได้ประพฤติต่อบรรดาพี#นอ้ งทัว# แคว้น
มาซิ โดเนียเช่นนั3นอยู”่ (แคว้นมาซิโดเนียเป็ นที#ต3 งั ของเมืองเธสะโลนิกา) ในแคว้นนี3ยงั มีคริ สต
จักรที#เมืองฟี ลิปปี , เมืองเบเรอา และอาจมีที#อื#นอีกด้วย คริ สตจักรที#เมืองเธสะโลนิกาได้สาํ แดง
ความรักต่อคริ สตจักรเหล่านี3 อย่างไรก็ตามท่านกําชับให้พวกเขาทวีความรักเช่นนั3นให้มากยิง# ขึ3น
ไปอีก
1 ธส 4:11-12

คราวนี3เปาโลพูดถึงความกังวลที#เป็ นเรื# องละเอียดอ่อน จนถึงตอน

นี3ท่านได้ยกย่องและให้กาํ ลังใจพวกเขาไปเยอะแล้ว ดูเหมือนว่าสิ# งที#ท่านจะกล่าวเป็ นปั ญหา
หนึ#งอยูแ่ ล้ว ในที#น3 ีเปาโลพูดถึงเรื# องธรรมดาในชีวติ ประจําวัน ท่านจึงกําชับพวกเขาว่า และจงตั,ง
เป้ าว่ าจะอยู่อย่ างสงบ และทํากิจธุระส่ วนของตน และทําการงานด้ วยมือของตนเอง เหมือนอย่ าง
ทีเ/ รากําชับท่านแล้ว ความหมายก็คือ ให้พวกเขาพยายามที#จะใช้ชีวติ แบบสงบๆ ไม่ยงุ่ เรื# องคนอื#น
และทํางานหาเลี3ยงตัวเอง นี#สื#อว่าไม่วา่ จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม มีบางคนในคริ สตจักรไม่ได้ทาํ
หรื อไม่เห็นด้วยกับการทําเช่นนั3น (ในจดหมายฝากฉบับที#สองที#ท่านเขียนถึงพวกเขา ดูเหมือน
เปาโลจะพูดถึงปัญหาเดิมแรงกว่าเก่า ดู 2 เธสะโลนิกา 3:10-12) ท่านได้สอนพวกเขาเกี#ยวกับ
เรื# องนี3แล้วตอนที#ท่านอยูก่ บั พวกเขาที#นน#ั (อย่างไรก็ตาม ทิโมธีได้กลับมารายงานปัญหาเกี#ยวกับ
เรื# องนี3ให้ท่านทราบพร้อมกับเรื# องที#ท่านได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นของบทนี3ดว้ ย)
นอกจากนี3ยงั มีสองเหตุผลที#ควรทําเช่นนั3น (1) เหตุผลแรกก็คือ 12 เพือ/ ท่ านจะได้
ประพฤติตามอย่างทีส/ มควรต่ อหน้ าคนเหล่านั,นทีอ/ ยู่ภายนอก คําที#แปลว่า อย่ างทีส/ มควร (เอะ
อูสเคมอโนส) มีความหมายว่า ‘อย่างมีเกียรติ’ หรื อ ‘อย่างดีงาม’ คําพยานของพวกเขากําลังตก
เป็ นเดิมพันอยู่ แม้แต่คนไม่รอดก็มองความขี3เกียจและการเกาะคนอื#นกินในแง่ลบ (2) พวกเขา

ควรดําเนินชีวติ อย่างสมควรเพือ/ ท่านจะไม่ ขาดสิ/งใดเลย ความหมายตรงตัวก็คือว่า พวกเขาจะได้
ไม่ตอ้ งพึ#งพาคนอื#น กล่าวโดยสรุ ปก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงกําหนดให้ประชากรของพระองค์
ทํางานเพื#อหาเลี3ยงตัวเองและครอบครัวของตน
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คราวนี3เปาโลพูดถึงเรื# องที#จนถึงตอนนี3ท่านยังไม่เคยกล่าวโดยละเอียดเลย

กับพี#นอ้ งชาวเมืองเธสะโลนิกา นัน# คือสภาพของผูเ้ ชื#อที#จากไปแล้ว, การเป็ นขึ3นจากตายของพวก
เขา, การรับขึ3นและสวรรค์ เห็นได้ชดั ว่ามีความสับสนอยูบ่ า้ งและอาจมีพี#นอ้ งบางคนในคริ สต
จักรที#เพิ#งเสี ยชีวติ ไป
เปาโลจึงเขียนว่า แต่ พนี/ ้ องทั,งหลาย ข้ าพเจ้ าไม่ อยากให้ ท่านไม่ ทราบถึงเรื/องคนเหล่านั,น
ทีล/ ่ วงหลับไปแล้ว คําที#แปลว่า ล่วงหลับ (คอยมาโอ) มีความหมายตรงตัวว่า นอนหลับ อย่างไร
ก็ตามเห็นได้ชดั ว่าเปาโลใช้คาํ นี3เพื#อหมายถึงการเสี ยชีวติ เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนว่ามีบางคนในค
ริ สตจักรซึ#งเป็ นที#รักของทุกคนเพิ#งเสี ยชีวติ ไป เปาโลพูดถึงเรื# องนี3อย่างระมัดระวังโดยขอไม่ให้
พวกเขาโฉดเขลา (คือ ขาดความเข้าใจในเรื# องดังกล่าว) ประเด็นของท่านก็คือ เพือ/ ท่ านจะไม่ เป็ น
ทุกข์โศกเศร้ าอย่างคนอืน/ ๆทีไ/ ม่ มคี วามหวัง นี#เป็ นความแตกต่างที#ชดั เจนของคริ สเตียน เมื#อคนที#
เรารักตายและไปสวรรค์ เราก็มีความโศกเศร้าจริ งๆ อย่างไรก็ตาม เพราะความหวังอันเปี# ยมสุ ข
ในเรื# องชีวติ นิรันดร์ เราจึงไม่จาํ เป็ นต้องโศกเศร้าเหมือนคนอื#นที#ไม่มีความหวัง เรามีความโศก
เศร้าจริ งๆ แต่สาํ หรับคริ สเตียนแล้ว มันไม่ใช่ความโศกเศร้าในระดับเดียวกับที#โลกมี สําหรับ
ชาวโลกแล้ว อย่างดีที#สุดความตายก็คือจุดจบ อย่างเลวร้ายที#สุด ความตายก็คือประตูสู่ นรก
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ท่านใช้ประโยคเงื#อนไขแบบแรก (สมมติฐานที#เข้าใจกันว่าเป็ นความจริ ง)

เพราะถ้ าเราเชื/อว่ าพระเยซูทรงสิ,นพระชนม์ และทรงคืนพระชนม์ แล้ว (เรารู ้, เข้าใจ และเชื#อเช่น
นั3น) ดังนั3นเมื#ออิงจากความจริ งอันแสนมหัศจรรย์ดงั กล่าว เช่ นเดียวกันบรรดาคนทีล/ ่วงหลับไป
ในพระเยซู น,ัน พระเจ้ าจะทรงนําคนเหล่านั,นมากับพระองค์ด้วย
มีสองเรื# องสําคัญที#เราควรออกความเห็น (1) ท่านพูดถึงคนเหล่านั3นที# “ล่วงหลับในพระ
เยซู” อีกแล้ว เปาโลไม่ได้กาํ ลังสอนเรื# อง ‘การหลับใหลของจิตวิญญาณ’ สําหรับคริ สเตียนที#ตาย

ไปแล้ว เห็นได้ชดั ว่ามันเป็ นคําที#ใช้เรี ยกแทนการเสี ยชีวิต นี#เป็ นความแตกต่างระหว่างสันติสุข
และความเปี# ยมสุ ขของการหยุดพักเมื#อเปรี ยบเทียบกับความทุกข์ทรมานในนรก ดูววิ รณ์ 14:13
พระคัมภีร์ใหม่สอนชัดเจนว่า ผูเ้ ชื#อที#บงั เกิดใหม่แล้วเมื#อเสี ยชีวติ ก็จากร่ างกายนี3ไปและไปอยูก่ บั
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า, 2 โคริ นธ์ 5:8 นอกจากนี3 วิวรณ์ 4, 5, 6, 7 และบทต่อๆไปก็พดู ถึงวิสุทธิชนที#
จากไปแล้วที#ยงั มีชีวติ , มีสติสมั ปชัญญะ และอยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในสวรรค์ก่อนการเสด็จ
กลับมาของพระองค์ (2) เปาโลยังพูดด้วยว่าพระเจ้าทรงนําวิสุทธิชนเหล่านี3มากับพระองค์ตอนที#
พระองค์เสด็จมา เห็นได้ชดั ว่าผูท้ ี#จะเสด็จกลับมาคือพระเยซู ในที#น3 ีพระองค์ทรงถูกเรี ยกว่า
พระเจ้าอันแสดงให้เห็นถึงความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ นอกจากนี3เมื#อพระองค์เสด็จกลับมา
คนเหล่านั3นที#ตายแล้วในพระคริ สต์กจ็ ะมากับพระองค์ดว้ ย
1 ธส 4:15

เปาโลเจาะลึกเรื# องนี3ต่อไป ในข้ อนีเ, ราขอบอกให้ ท่านทราบตามพระ

วจนะขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าว่ า เราผู้ยงั เป็ นอยู่และเหลืออยู่จนถึงองค์พระผู้เป็ นเจ้ าเสด็จมา จะ
ล่วงหน้ าไปก่ อนคนเหล่านั,นที/ล่วงหลับไปแล้วก็หามิได้ มีคาํ สองคําที#เราควรออกความเห็น (1)
คําที#แปลว่า เสด็จมา (พารออูเซี ย) เป็ นคําที#มกั ใช้เพื#อหมายถึงการเสด็จกลับมาขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า (2) คําที#แปลว่า ล่ วงหน้ าไปก่อน (พธาโน) มีความหมายว่า ‘มาก่อน’ หรื อ ‘อยูก่ ่อน’ นอกจาก
นี3คาํ พูดนี3ยงั ถูกสนับสนุนด้วยสิ ทธิอาํ นาจแห่ง “พระวจนะขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” เราที#จะยังมี
ชีวติ อยูต่ อนที#พระคริ สต์เสด็จมาจะไม่ไปก่อนคนเหล่านั3นที#ตายไปแล้วในการเป็ นขึ3นจากตาย
ต่อไปนี3คือเหตุผลว่าทําไม
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ด้ วยว่ าองค์พระผู้เป็ นเจ้ าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ ด้ วยเสียงกู่ก้อง ด้ วย

สํ าเนียงของเทพบดี และด้ วยเสียงแตรของพระเจ้ า และคนทั,งปวงทีต/ ายแล้วในพระคริสต์ จะเป็ น
ขึน, มาก่อน การเสด็จกลับมาของพระคริ สต์ในเหตุการณ์รับขึ3นจึงถูกบรรยายอย่างละเอียดใน
แบบที#ไม่พบในที#อื#นของพระคัมภีร์ เมื#อถึงวันนั3นพระองค์จะเสด็จมาจากสวรรค์พร้อมกับเสี ยงกู่
ก้อง คําที#แปลเช่นนั3น (เคะเละอูสมา) มีความหมายว่าคําสั#ง (หรื อคําบัญชา) เหมือนที#ผบู ้ งั คับ
บัญชาสั#งการกองทัพของเขา แม้ไม่มีระบุไว้ในที#น3 ี คําสั#งดังกล่าวอาจจะเป็ น “จงขึ3นมาบนนี3เถิด”
(วิวรณ์ 4:1) คําสัง# นี3จะมาพร้อมกับ “สําเนียงของเทพบดี และด้วยเสี ยงแตรของพระเจ้า” ภาพดัง

กล่าวจะเป็ นเช่นนี3: ผูบ้ ญั ชาการใหญ่ตะโกนออกคําสั#งให้ข3 ึนมาบนนี3 คําสั#งนี3ถูกทวนซํ3าทุก
ถ้อยคําโดยผูช้ ่วยของเขา คือ เทพบดี จากนั3นคนเป่ าแตรก็ส่งสัญญาณต่อให้แก่พลทหารใน
สนามรบ (คือ คริ สตจักรบนโลกนี3) ธรรมเนียมปฏิบตั ิดงั กล่าวเป็ นสิ# งที#ทหารปฏิบตั ิกนั มานาน
เป็ นปกติ นี#ยงั เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิปกติบนห้องบัญชาการของเรื อทั3งที#ใช้ในการทหารและเรื อ
ของพลเรื อนด้วย
ขณะนั3น “คนทั3งปวงที#ตายแล้วในพระคริ สต์จะเป็ นขึ3นมาก่อน” ประเด็นสําคัญของ
ข้อความตอนนี3มีเนื3อหาเกี#ยวกับสิ# งที#จะเกิดขึ3นกับผูท้ ี#ตายแล้วในพระคริ สต์ ตรงนี3เปาโลกล่าว
ชัดเจนว่าเมื#อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะเสด็จกลับมา คนที#ตายแล้วในพระคริ สต์จะถูกชุบให้เป็ นขึ3น
ก่อน จิตและวิญญาณของพวกเขาในสวรรค์ซ# ึงอยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้วจะมาพร้อมกับพระ
เยซูเมื#อพระองค์เสด็จมา ขณะเดียวกันร่ างกายของพวกเขาก็อยูใ่ นหลุมศพมานานแล้ว ตอนนั3น
เอง (เมื#อมีเสี ยงแตรที#ส่งสัญญาณถึงการเป็ นขึ3นจากตาย) ศพของคนเหล่านั3นที#ตายแล้วในพระ
คริ สต์จะถูกชุบให้เป็ นขึ3นจากหลุมศพในพริ บตาเดียวอย่างน่าอัศจรรย์ จิตและวิญญาณของพวก
เขาก็จะถูกรวมเข้ากับร่ างกายของพวกเขาที#ตอนนี3ได้รับสง่าราศีแล้วเพื#อที#จะอยูก่ บั องค์พระผู ้
เป็ นเจ้าตลอดไปเป็ นนิตย์ เราเรี ยกเหตุการณ์น3 ีวา่ การเป็ นขึ3นจากตายครั3งแรก ดู วิวรณ์ 20:5-6
และ 1 โคริ นธ์ 15:51-53
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แม้จุดสนใจจนถึงตอนนี3คือคนที#ตายแล้วในพระคริ สต์ แต่ตอนนี3เปาโล

เปลี#ยนไปเน้นเรื# องเราทั,งหลายซึ/งยังเป็ นอยู่และเหลืออยู่ (คือ คริ สตจักรที#อยูใ่ นโลก) ในวันนั3น
และขณะนั3นเองเราจะถูกรับขึน, ไปในเมฆพร้ อมกับคนเหล่านั,น เพือ/ จะได้ พบองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า
ในฟ้าอากาศ คําที#แปลว่า ถูกรับขึน, (ฮารปั ดโซ) มีความหมายว่า ‘ถูกฉวยไว้’ หรื อ ‘ถูกฉกไป’ แม้
คําว่า rapture ไม่มีปรากฏในพระคัมภีร์ในความหมายดังกล่าว แต่แนวคิดของเหตุการณ์ดงั กล่าว
ก็อิงตามคําๆนี3และความหมายของคําๆนี3 สถานที#ๆเราจะถูกรับขึ3นเพื#อไปเจอกับองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าคือ “ในเมฆ” นัน# คือในท้องฟ้ าชั3นบรรยากาศ ตั3งแต่น3 นั ไปเราก็จะอยู่กบั องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าเป็ น
นิตย์ ดังนั3นสําหรับทุกคนที#อยูใ่ นพระคริ สต์ ทั3งคนที#ตายไปแล้วและคนที#ยงั มีชีวติ อยูแ่ ละยัง

เหลืออยู่ วันนั3นจะมาเมื#อเราจะอยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตลอดไปเป็ นนิตย์ นี#สื#อชัดเจนถึงความ
ถาวรนิรันดร์ของสวรรค์
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อัครสาวกท่านนี3จึงหนุนใจผูอ้ ่านของท่านว่า เหตุฉะนั,นจงปลอบใจกัน

และกันด้ วยถ้ อยคําเหล่านีเ, ถิด คนที#พวกเขารักอย่างเห็นได้ชดั ได้เสี ยชีวติ แล้ว ท่านจึงเขียนถึง
พวกเขาไม่เพียงเพื#อให้ความกระจ่างแจ้งแก่พวกเขาในเรื# องการเป็ นขึ3นจากตายเท่านั3น แต่เพื#อให้
กําลังใจพวกเขาในเรื# องดังกล่าวด้วย
*****
ภาพรวมของ 1 เธสะโลนิกา 5: ครึ งแรกของบทที 5 พุ่งเป้ าที เรื องอวสานกาลต่ อไป มี
ความเห็นเพิมเติมเกียวกับการรั บขึน# ในบทนีพ# ร้ อมกับคําเตือนสติให้ เตรี ยมพร้ อมสําหรั บ
เหตุการณ์ นี# พระธรรมเล่ มนีป# ิ ดท้ ายด้ วยคํากําชับที เป็ นแนวทางปฏิ บตั ิสาํ หรั บการดําเนินชี วิต
คริ สเตียนในแต่ ละวัน
1 ธส 5:1-2

แต่ พนี/ ้ องทั,งหลาย เรื/องวันและเวลาทีท/ รงกําหนดไว้ น,ัน ไม่ จําเป็ นจะต้ อง

เขียนบอกให้ ท่านรู้ 2 เพราะท่านเองก็รู้ ดีแล้วว่ า วันขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าจะมาเหมือนอย่ างขโมย
ทีม/ าในเวลากลางคืน
เปาโลกล่าวต่อไปเกี#ยวกับเรื# องอวสานกาล (คือ เหตุการณ์ต่างๆในยุคสุ ดท้าย) ใน
ขอบเขตที#กว้างกว่าเดิม ก่อนหน้านี3ท่านได้สอนพวกเขาเกี#ยวกับเรื# องนี3แบบกว้างๆตอนที#ท่านอยู่
กับพวกเขาเพราะท่านหมายเหตุไว้วา่ ท่านไม่จาํ เป็ นต้องเขียนถึงพวกเขาในเรื# องนี3อีก อย่างไร
ก็ตามเห็นได้ชดั ว่าเกิดความสับสนบางอย่างขึ3นท่ามกลางพวกเขา ด้วยเหตุน3 ีท่านจึงขยายความ
เรื# องนี3เพิ#มเติมอีกนิดหน่อย
พวกเขาทราบดีอยูแ่ ล้ว (อย่างถูกต้องแล้ว) “ว่า วันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะมาเหมือน
อย่างขโมยที#มาในเวลากลางคืน” คําที#ใช้เจาะจงในเรื# องเกี#ยวกับอวสานกาลถูกใช้คือ “วันของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” คํานี3ถูกพูดถึงโดยตรงประมาณสามสิ บครั3งในพระคัมภีร์ มันถูกเอ่ยถึงแบบ

เป็ นปริ ศนามากกว่าว่าเป็ น “ในวันนั3น” ประมาณอีกหนึ#งร้อยครั3ง (มันยังถูกเรี ยกด้วยว่า “วันของ
พระคริ สต์” สิ บสองครั3งและ “วันของพระเจ้า” สองครั3ง) มันหมายถึงวันนั3นหรื อยุคสมัยนั3นที#
พระเยซูคริ สต์เจ้าจะทรงมีอาํ นาจควบคุมเหตุการณ์ต่างๆบนแผ่นดินโลกนี3โดยตรง นับตั3งแต่การ
ล้มลงในความบาปของมนุษย์ในสวนเอเดน พระองค์โดยพระสติปัญญาอันไม่รู้ขีดจํากัดของ
พระองค์ได้ทรงปล่อยให้มนุษย์และพญามารทําตามใจชอบและเพิ#มพูนความชัว# ของตนให้เต็ม
เปี# ยม อย่างไรก็ตามวันนั3นกําลังจะมาเมื#อพระเจ้าในตัวตนของพระคริ สต์จะตรัสว่า ‘พอกันที
ตั3งแต่น3 ีไปเราจะจัดการต่อเอง’
วันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าสอดคล้องกับสัปดาห์ที#เจ็ดสิ บของดาเนียล มันรวมถึงการเสด็จ
กลับมาของพระคริ สต์ดว้ ยฤทธานุภาพและการสถาปนาอาณาจักรยุคพันปี ของพระองค์, ฟ้ า
สวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ ไปจนถึงชัว# นิรันดร์กาลและอาณาจักรอันเป็ นนิรันดร์ของ
พระองค์ดว้ ย มันเป็ นทั3งช่วงเวลาแห่งพระพิโรธและการพิพากษารวมถึงเป็ นพระพรของการ
เสด็จกลับมา, การปกครองและการครอบครองของพระองค์ สรุ ปเป็ นภาพได้กค็ ือ พระเยซูคริ สต์
จะทรงรับอํานาจครอบครองสิ# งต่างๆโดยตรงด้วยคทาเหล็กตั3งแต่วนั นั3นเป็ นต้นไป มันคือวัน
ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
การปรากฏของวันนั3นจะเป็ น “เหมือนอย่างขโมยที#มาในเวลากลางคืน” นี#สื#อถึงความฉับ
พลันเร่ งด่วนและการคาดไม่ถึง มันสื# อถึงสิ# งที#เกิดขึ3นได้ทุกเมื#อ พระเยซูตรัสถึงเรื# องนี3ในขณะที#
ทรงรับใช้บนโลกนี3 โดยเฉพาะในการเทศนาของภูเขามะกอกเทศ ดู มัทธิว 25:42, 44, 50 ฯลฯ ดู
2 เปโตร 3:10 ด้วย
1 ธส 5:3

เปาโลบรรยายต่อไปถึงสภาพทางการเมืองซึ#งจะปรากฏโดยทัว# ไปในเวลา

นั3น เมือ/ เขาพูดว่ า "สงบสุ ขและปลอดภัยแล้ ว" เมือ/ นั,นแหละความพินาศก็จะมาถึงเขาทันที
เหมือนกับความเจ็บปวดมาถึงหญิงทีม/ คี รรภ์ เขาจะหนีกไ็ ม่ พ้น เปาโลเปลี#ยนมาเน้นเรื# องชนชาติ
อิสราเอลในวันนั3น ดาเนียล 8:25 กล่าวว่าปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์จะมาพร้อมกับแผนการแห่ง
สันติภาพสําหรับชนชาติอิสราเอล เรื# องนี3ถกู สื# อชัดเจนในดาเนียล 9:27 ในพันธสัญญาที#ปฏิปักษ์

ต่อพระคริ สต์จะกระทํากับชนชาติอิสราเอลและพวกศัตรู เห็นได้ชดั ว่าสันติสุขและความ
ปลอดภัยที#เปาโลพูดถึงอยูน่ 3 ีจะมีข3 ึนก่อนถึงวันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระคัมภีร์ตลอดทั3งเล่มเน้น
ที#ชนชาติอิสราเอลเป็ นส่ วนใหญ่ แน่ทีเดียวที#ตลอดศตวรรษที#ยสี# ิ บ (และเข้าสู่ ศตวรรษที#ยสี# ิ บ
เอ็ด) ไม่มีสนั ติภาพในดินแดนอิสราเอลเลย นอกจากนี3นบั ตั3งแต่ครึ# งหลังของศตวรรษที#ยสี# ิ บ
เป็ นต้นมา นี#เป็ นเป้ าหมายอันไม่รู้สิ3นสุ ดของนักการเมืองทัว# โลกที#จะบรรลุเป้ าหมายดังกล่าวให้
ได้มาโดยตลอด คําแนะนําที#เปาโลได้ให้ไว้ (ในวันที#มีการสถาปนาสันติภาพดังกล่าวขึ3นมา) ก็
คือ ‘จงระวังให้ดี!’ เพราะมันจะตามมาด้วยความพินาศฉับพลันของชนชาติอิสราเอล นอกจากนี3
เหตุการณ์น3 ีจะเกิดขึ3นเหมือนกับผูห้ ญิงเจ็บท้องใกล้คลอด นัน# คือ ไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อน การ
พิพากษาของยุคแห่งความทุกข์เวทนาใหญ่ยงิ# ที#ถูกพูดถึงก็จะตกลงบนคนต่างชาติทว#ั โลกและจะ
ตกลงบนชนชาติอิสราเอลด้วยในช่วงครึ# งหลังของยุคเจ็ดปี ดังกล่าว
1 ธส 5:4-5

อย่างไรก็ตาม สําหรับพีน# อ้ งที#เมืองเธสะโลนิกาและพวกเรา เราไม่ ได้ อยู่

ในความมืดแล้ ว เพือ/ วันนั,นจะไม่ มาถึงท่ านอย่างขโมยมา เราสามารถทราบได้ถึงสัญญาณต่างๆ
แห่งยุคสมัย ในฐานะประชากรของพระเจ้า 5 ท่ านทั,งหลายเป็ นบุตรของความสว่ าง และเป็ น
บุตรของกลางวัน เราทั,งหลายไม่ได้ เป็ นของกลางคืน หรือของความมืด ในการมารู ้จกั ความสว่าง
แห่งข่าวประเสริ ฐและพระวจนะของพระเจ้า เราสามารถสังเกตความเป็ นไปของกาลสมัยได้ แม้
เราจะไม่รู้วา่ จะเป็ นวันไหนโมงไหน แต่เราสามารถรู ้ได้ถึงการเสด็จกลับมาที#ใกล้จะถึงแล้วของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ในขณะเดียวกันชาวโลกก็จะตกอยูใ่ นความมืดบอดฝ่ ายวิญญาณ
1 ธส 5:6-7

เหตุฉะนั,นอย่ าให้ เราหลับเหมือนอย่างคนอืน/ แต่ ให้ เราเฝ้ าระวังและไม่

เมามาย 7 เพราะว่าคนนอนหลับก็ย่อมหลับในเวลากลางคืน และคนเมาก็ย่อมเมาในเวลากลางคืน
ดังนั3นประชากรของพระเจ้าจึงไม่ควรหลับใหลฝ่ ายวิญญาณเหมือนที#คนมากมายเหลือ
เกินเขาเป็ นกัน การเสด็จกลับมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว วันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
เกือบจะถึงแล้ว ดังนั3น “ให้เราเฝ้ าระวังและไม่เมามาย” คําสองคําเป็ นคําน่าสนใจ คําแรกคือ (1)
เฝ้ าระวัง (แปลมาจาก เกรกอเระโอ) ซึ#งมีความหมายว่า ‘ระวังระไว’ เหมือนกับการตื#นตัวตลอด

เวลา อีกคําคือ (2) ไม่ เมามาย (แปลมาจากคําว่า เนโฟ) ซึ#งมีความหมายว่า ‘สํารวมในการกินการ
ดื#ม’ และ ‘มีใจรอบคอบ’
ในการพูดถึงชาวโลก เปาโลเขียนว่าคนเหล่านั3นที#หลับใหลฝ่ ายวิญญาณก็ทาํ เช่นนั3นใน
ความมืดของเวลากลางคืนซึ#งเป็ นสภาพที#ชาวโลกอยูต่ อนนี3 นอกจากนี3 เช่นเดียวกับที#ชาวโลกมัก
เมามายในความมืดแห่งเวลากลางคืน พวกเขาก็เป็ นเช่นนั3นด้วยในฝ่ ายวิญญาณ พวกเขาไม่ตื#นตัว
และไม่รู้ถึงสิ# งที#จะเกิดขึ3นกับพวกเขาในไม่ชา้ เราที#รอดแล้วก็มีอภิสิทธิ?ในการเข้าใจถึงสิ# งที#เกือบ
จะมาถึงแล้ว
1 ธส 5:8

แต่ เมือ/ เราเป็ นของกลางวันแล้ว ก็อย่าให้ เราเมามาย จงสวมความเชื/อกับ

ความรักเป็ นเกราะป้ องกันอก และสวมความหวังทีจ/ ะได้ ความรอดเป็ นหมวกเหล็ก เมื#อเห็นถึงสิ# ง
เหล่านี3แล้ว เปาโลจึงเตือนสติเราที#เข้าใจความจริ งแห่งความสว่างของพระเจ้าว่า “อย่าให้เรา
เมามาย” นี#ไม่ได้หมายถึงการไม่เมามายเพราะสุ รา แม้ความหมายนี#กช็ ดั เจนอยูแ่ ล้วด้วย คําที#แปล
ว่า ไม่เมามาย (เนโฟ) สื# อความหมายว่า ‘ประมาณตน’, ‘ใจเย็น’, ‘รอบคอบ’ หรื อ ‘จดจ่อทั3งใน
ด้านจิตใจและจิตวิญญาณ’
นี#ยงั เป็ นการแสดงให้เห็นล่วงหน้าถึงสิ# งที#เปาโลจะเขียนถึงคริ สตจักรที#เมืองเอเฟซัส
หลายปี ต่อจากนั3นเมื#อท่านพูดถึงยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าสําหรับประชากรของพระองค์ นอกจาก
การไม่เมามายแล้ว เปาโลยังหนุนใจให้พวกเขาสวม “ความเชื#อกับความรักเป็ นเกราะป้ องกันอก
และสวมความหวังที#จะได้ความรอดเป็ นหมวกเหล็ก” แม้รายละเอียดแบบเจาะจงของภาพเปรี ยบ
ตรงนี3จะแตกต่างไปจาก เอเฟซัส 6:14-17 แต่ความหมายโดยรวมๆก็ยงั เหมือนกันอยู่ พระเจ้าได้
ทรงประทานยุทธภัณฑ์ฝ่ายวิญญาณให้แก่ประชากรของพระองค์แล้ว มันเป็ นหน้าที#ของเราที#จะ
สวมยุทธภัณฑ์ทั#งหมดนี # ตรงนี3ท่านพูดถึงการปกป้ องที#เราได้จากความเชื#อและความรัก ทั3งสอง
อย่างนี3จะปกป้ องเราจากปัญหานานัปการ ท่านยังเอ่ยถึง “ความหวังแห่งความรอด” ว่าเป็ น
หมวกเหล็กด้วย ความหมายน่าจะสื# อถึงการระลึกถึงและความมัน# ใจเกี#ยวกับความรอดว่าเป็ น
เครื# องป้ องกันฝ่ ายวิญญาณอันแข็งแกร่ ง บ่อยครั3งขนาดไหนที#คริ สเตียนทั3งหลายหลงลืมหรื อไม่

เห็นค่าความรอดของตน มีคริ สเตียนมากมายขนาดไหนที#ลืมความรู ้สึกตอนที#ตนรอดไปแล้ว
พวกเขาไม่ชื#นชมยินดีและตื#นเต้นกับมันอีกต่อไปแล้ว พวกเขาหลงกลับไปหาโลกและถึงกับ
สงสัยในความรอดของตนด้วยซํ3า เปาโลจึงหนุนใจเราให้สวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้านี3ซ# ึงรวมถึง
ความเชื#อและความรักด้วย โดยให้เราระลึกถึงความหวังแห่ งความรอดของเราเสมอเหมือนกับ
เป็ นหมวกเหล็กป้ องกันศีรษะเรา
1 ธส 5:9-11

เพราะว่ าพระเจ้ ามิได้ ทรงกําหนดเราไว้ สําหรับพระอาชญา แต่

สํ าหรับให้ ได้ รับความรอดโดยพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา 10 ผู้ทรงสิ,นพระชนม์
เพือ/ เรา เพือ/ ว่ าถึงเราจะตื/นอยู่หรือจะหลับ เราจะได้ มชี ีวติ กับพระองค์ 11 เหตุฉะนั,นจงหนุนใจ
กัน และต่ างคนต่ างจงก่ อกันขึน, ตามอย่างทีท/ ่านกําลังทําอยู่น,ัน
อัครสาวกเปาโลจึงปิ ดท้ายเนื3อหาตอนนี3เกี#ยวกับอวสานกาล ท่านกล่าวถึงความจริ งอัน
เปี# ยมสุ ข “เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงกําหนดเราไว้สาํ หรับพระอาชญา” พระอาชญา (พระพิโรธ)
ที#ถูกพูดถึงในบริ บทนีห# มายถึง ยุคแห่งความทุกข์เวทนาใหญ่ยงิ# และความยากลําบากที#มาพร้อม
กับมัน นอกจากนี3ววิ รณ์ 6:17 ก็กล่าวชัดเจนว่ายุคแห่งความทุกข์เวทนาเรี ยกอีกอย่างหนึ#งว่าเป็ น
“วันแห่งพระพิโรธ” นี#กส็ ื# ออีกครั3งถึงการรับขึ3นก่อนยุคเจ็ดปี พระเจ้าไม่ได้ทรงกําหนดเราไว้
สําหรับพระพิโรธดังกล่าว
บางคนที#ถือมุมมองอื#นที#ไม่ใช่การรับขึ3นก่อนยุคเจ็ดปี ก็รีบชี3ไปที#ทา้ ยข้อนี3ที#บอกว่า
พระเจ้าทรงกําหนดให้เรา “ได้รับความรอดโดยพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา” พวกเขา
อ้างว่าพระพิโรธที#ถูกพูดถึงในตอนต้นของข้อนี3หมายถึงนรก ดังนั3นข้อนี3จึงไม่เกี#ยวข้องกับยุค
เจ็ดปี เลย อย่างไรก็ตาม (1) บริ บทตั3งแต่ 4:13 ไปจนถึง 5:11 ก็ไม่สนับสนุนทรรศนะดังกล่าว
เนื3อหาตอนนี3ท3 งั หมดพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆในยุคสุ ดท้ายบนโลกนี3และไม่ได้พดู ถึงความรอดของ
เราเลย (2) คําที#แปลว่า ความรอด (โซเทเรี ย) สามารถแปลได้ดว้ ยว่า ‘การช่วยให้พน้ ’ ซึ#งเป็ น
ความหมายตามพระคัมภีร์เดิมของคําๆนี3ที#พบบ่อย หากเป็ นเช่นนั3นจริ ง ความหมายก็คือ พระเจ้า

มิได้ทรงกําหนดเราให้ตอ้ งเจอกับพระพิโรธของยุคเจ็ดปี แต่ให้เจอกับการช่วยให้พน้ จากความ
ทุกข์เวทนาดังกล่าวโดยพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
ท่านกล่าวต่อไปว่า พระองค์ “ทรงสิ3 นพระชนม์เพือ# เรา เพื#อว่าถึงเราจะตื#นอยูห่ รื อจะหลับ
เราจะได้มีชีวติ กับพระองค์” คําพูดนี3ยอ้ นไปพูดถึงเนื3อหาตอนท้ายของบทที# 4 ไม่วา่ เราจะตื#น (ยัง
มีชีวติ อยูใ่ นกายนี3) หรื อหลับ (ตายในพระคริ สต์) เราก็ควร “มีชีวติ กับพระองค์” เรากําลังมีชีวติ
อยูก่ บั พระองค์ในกายนี3หรื อไม่เราก็มีชีวติ อยูก่ บั พระองค์ในสวรรค์ ไม่วา่ จะในกรณี ใด เราก็เป็ น
ของพระองค์และมีชีวติ อยูใ่ นพระองค์
เมื#อเห็นถึงสิ# งเหล่านี3ท3 งั หมด ท่านจึงหนุนใจว่า “เหตุฉะนั3นจงหนุนใจกัน และต่างคนต่าง
จงก่อกันขึ3น ตามอย่างที#ท่านกําลังทําอยูน่ 3 นั ” คําที#แปลว่า หนุนใจ (พาราคาเละโอ) มีความหมาย
ในปัจจุบนั ว่า ‘ให้กาํ ลังใจ’ ความจริ งที#สาํ คัญยิง# กว่าจาก 4:13 จนถึงบัดนี3คือ กําลังใจที#เกิดจากสิ# ง
ที#รอคอยประชากรของพระเจ้าอยู่ ได้แก่ (1) การเป็ นขึ3นจากตายครั3งแรกสําหรับผูท้ ี#ตายแล้วใน
พระคริ สต์ (2) การรับขึ3นสําหรับคนที#ยงั มีชีวติ อยูแ่ ละยังเหลืออยู่ และ (3) การช่วยให้พน้ จากยุค
เจ็ดปี ในการรับขึ3นก่อนยุคแห่งความทุกข์เวทนาใหญ่ยงิ# เราคงไม่มีกาํ ลังใจหากไม่มีการรับขึ3น
ก่อนยุคเจ็ดปี และมันจะไม่เข้ากับบริ บทและคํากําชับในเรื# องการให้กาํ ลังใจในพระคัมภีร์ตอนนี3
ด้วย เห็นได้ชดั ว่าคําพูดในข้อนี3สื#อถึงทรรศนะดังกล่าว
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พีน/ ้ องทั,งหลาย เราขอวิงวอนท่ านให้ รู้ จักคนทีท/ าํ งานอยู่ในพวก

ท่ าน และปกครองท่านในองค์พระผู้เป็ นเจ้ า และตักเตือนท่ าน 13 จงเคารพเขาให้ มากในความรัก
เพราะงานทีเ/ ขาได้ กระทํา และจงอยู่อย่ างสงบสุ ขด้ วยกัน
ขณะที#อคั รสาวกท่านนี3กาํ ลังจะถึงตอนสุ ดท้ายของจดหมายฝากฉบับนี3แล้ว ท่านก็นาํ
เสนอคํากําชับที#สาํ คัญ ท่านกําชับพวกเขาให้ “รู ้จกั คนที#ทาํ งานอยูใ่ นพวกท่าน และปกครองท่าน
ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และตักเตือนท่าน” เราต้องไม่ลืมว่าเปาโลกําลังเขียนถึงคริ สตจักรท้องถิ#น
แห่งหนึ#งอยู่ เห็นได้ชดั ว่าคนเหล่านั3นที#ทาํ งานฝ่ ายวิญญาณเพื#อพวกเขา ที#ปกครองพวกเขาและ
ตักเตือนพวกเขาคือ เหล่าผูน้ าํ ของคริ สตจักร ท่านกําลังพูดถึงศิษยาภิบาลหลายท่านของคริ สต

จักรแห่งนั3น เมื#อเราตีความเช่นนี3 ท่านจึงหนุนใจพวกเขาว่า “จงเคารพเขาให้มากในความรัก
เพราะงานที#เขาได้กระทํา” ประชากรของพระเจ้าจึงถูกกําชับให้รู้จกั ผูน้ าํ ฝ่ ายวิญญาณของพวกเขา
ให้นบั ถือคนเหล่านั3นให้มาก และให้ทาํ เช่นนั3นด้วยความรักที#มีต่อพันธกิจที#คนเหล่านั3นได้
กระทํา ความหมายตรงนี3สอดคล้องกับ ฮีบรู 13:7, 17
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แต่ พนี/ ้ องทั,งหลาย เราขอเตือนสติพวกท่ านให้ ตกั เตือนคนทีเ/ กะกะ

หนุนนํา, ใจผู้ที/ท้อใจ ชู กาํ ลังคนทีอ/ ่อนกําลัง และมีใจอดเอาเบาสู้ ต่อคนทั,งปวง 15 ระวังให้ ดีอย่าให้
คนใดทําชั/วตอบแทนการชั/วต่ อคนอืน/ แต่ จงหาทางทําดีเสมอต่ อพวกท่านเอง และต่ อคนทั,งปวง
ด้ วย
เปาโลจึงปิ ดท้ายจดหมายฝากของท่านด้วยคําสั#งหลายประการสําหรับคริ สตจักรทั3งใน
ตอนนั3นและตอนนี3 (1) “ตักเตือนคนที#เกะกะ” เราไม่ทราบชัดเจนว่าใครเป็ นคนที#เกะกะ อย่างไร
ก็ตามคําที#แปลเช่นนั3น (อาตัคตอส) หมายถึงคนที#ไม่มีระเบียบ ในสังคมของชาวกรี ก คํานี3หมาย
ถึงคนที#ไม่โผล่ไปที#ทาํ งาน (2) “หนุนนํ3าใจผูท้ ี#ทอ้ ใจ” แม้ความหมายตรงนี3สามารถหมายถึงคนที#
ท้อใจได้ แต่มนั น่าจะหมายถึงคนที#มีขีดความสามารถในการรับรู ้ทางสมองจํากัดมากกว่า เราจึง
ถูกกําชับให้หนุนใจคนเหล่านี3และไม่เพิกเฉยพวกเขา (3) “ชูกาํ ลังคนที#อ่อนกําลัง” คําที#แปลว่า
อ่อนกําลัง (อาสเธะเนส) หมายถึงคนเหล่านั3นที#อ่อนแอเพราะความเจ็บป่ วยหรื อโรคภัย เราถูก
กําชับให้ช่วยเหลือพวกเขา
(4) “มีใจอดเอาเบาสู ้ต่อคนทั3งปวง” เราถูกกําชับให้มีใจอดทนนานต่อทุกคน (5) นอกจาก
นี3 เราถูกกําชับมิให้ “ทําชัว# ตอบแทนการชัว# ต่อคนอื#น” การล้างแค้นไม่ใช่หน้าที#ของเรา นี#เป็ น
สาระสําคัญของคําสอนขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราในเรื# องของการหันแก้มอีกข้างให้ (6)
แทนที#จะทําเช่นนั3น เรากลับถูกกําชับให้ “หาทางทําดีเสมอต่อพวกท่านเอง และต่อคนทั3งปวง
ด้วย” คําที#แปลว่า หาทาง (ดิโอโค) มีความหมายว่า ‘ไล่ตาม’ ดังนั3น เราจึงไม่เพียงต้องทําดี
เท่านั3น แต่ให้ไล่ตามการทําดีดว้ ยทั3งในคริ สตจักรและในหมู่ชาวโลก
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รายการคําสั#งต่างๆยังมีต่อไป คําสั#งส่ วนใหญ่เป็ นสิ# งที#คริ สเตียน

ควรปฏิบตั ิท3 งั ในตอนนั3นและในตอนนี3 (7) 16 จงชื/นบานอยู่เสมอ หรื อถ้าจะให้ตรงตัวก็คือ
ตลอดเวลา (8) 17 จงอธิษฐานอย่ างสมํา/ เสมอ คําที#แปลว่า อย่ างสมํา/ เสมอ (อาดิอาเละอิพโตออส)
มีความหมายด้วยว่า อย่างไม่หยุดหย่อน (9) 18 จงขอบพระคุณในทุกกรณี เราถูกกําชับให้
ขอบพระคุณไม่วา่ สถานการณ์จะเป็ นเช่นไรก็ตาม เพราะนี/แหละเป็ นนํา, พระทัยของพระเจ้ าใน
พระเยซูคริสต์ เพือ/ ท่ านทั,งหลาย พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เราขอบพระคุณ! (10) 19 อย่าดับ
พระวิญญาณ บางคนเชื#อว่านี#หมายถึงพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ?ภายในตัวเรา บางคน
ก็ช3 ีให้เห็นว่าในต้นฉบับเดิมไม่มีการทําให้คาํ ว่า spirit (วิญญาณ) เป็ นตัวอักษรใหญ่ Spirit (พระ
วิญญาณ) พวกเขาจึงยึดถือทรรศนะว่าการไม่ดบั วิญญาณคือ การร้อนรนเพื#อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
(11) 20 อย่ าประมาทคําพยากรณ์ ของประทานแห่ งการพยากรณ์ยงั มีใช้อยูใ่ นตอนนั3นใน
ฐานะเป็ นของประทานอย่างหนึ#งของพระวิญญาณที#ทรงประทานให้แก่คริ สตจักรยุคต้น ของ
ประทานดังกล่าวจะสิ3 นสุ ดลงเมื#อพระคัมภีร์ครบสมบูรณ์ดงั ที#มีบอกไว้ใน 1 โคริ นธ์ 13:8-10 ใน
ช่วงเวลาขณะนั3น คริ สตจักรยุคต้นถูกกําชับมิให้ดูหมิ#นคําพยากรณ์ดงั กล่าว (12) 21 จงพิสูจน์ ทุก
สิ/ง พวกเขาและพวกเราด้วยถูกกําชับให้พสิ ู จน์วญ
ิ ญาณต่างๆว่ามาจากพระเจ้าหรื อไม่และตัดสิ น
ใจว่าจะเชื#ออะไรที#จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า (13) สิ/ งทีด/ ีน,ันจงยึดถือไว้ ให้ มนั/ หลังจากได้พิสูจน์
หรื อตัดสิ นใจแล้วว่าสิ# งใดเป็ นสิ# งที#ดีฝ่ายวิญญาณ เราก็ตอ้ งยึดมัน# สิ# งนั3นไว้ให้ดี นี#อาจหมายถึง
การถกเถียงกันในเวลาต่อมาเกี#ยวกับการจัดสารบบพระคัมภีร์และต้นฉบับสายไหนที#เป็ นของ
จริ ง (14) สุ ดท้าย พวกเขา (และเราด้วย) ถูกกําชับให้ 20 เว้ นเสี ยจากสิ/ งทีด/ ูเหมือนชั/วทุกอย่าง เรา
ไม่เพียงต้องไม่เกี#ยวข้องกับความชัว# เท่านั3น แต่เราต้องห่างเสี ยจากสิ# งที#แม้จะดูเหมือนชัว# ด้วย
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และขอให้ องค์พระเจ้ าแห่ งสั นติสุขทรงตั,งท่ านเป็ นคนบริสุทธิ:หมดจด

และข้ าพเจ้ าอธิษฐานต่ อพระเจ้ าให้ ทรงรักษาทั,งวิญญาณ จิตใจและร่ างกายของท่านไว้ ให้
ปราศจากการติเตียน จนถึงวันทีพ/ ระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเราเสด็จมา เมื#อพิจารณาถึง
ทุกสิ# งด้านบนและการกระทําสิ# งเหล่านั3น เปาโลก็ทูลขอว่า “ขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรง
ตั3งท่านเป็ นคนบริ สุทธิ?หมดจด” ความหมายก็คือว่า เมื#อเราปฏิบตั ิตามคํากําชับทุกข้อด้านบน

พระเจ้าก็จะทรงโปรดชําระเราให้สะอาด (หรื อทําให้เราเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ?) การทําให้เป็ นคนบริ สุทธิ?
หมดจดในที#น3 ีไม่ใช่การชําระให้บริ สุทธิ?ในทางตําแหน่งซึ#งเราได้รับตอนที#เราได้รับความรอด
แต่เป็ นการชําระให้บริ สุทธิ?แบบต่อเนื#องและในทางปฏิบตั ิของการดําเนินชีวติ ในทางที#บริ สุทธิ?
แบบวันต่อวัน เมื#อเราปฏิบตั ิตามคํากําชับทั3งสิ บสี# ประการตามที#เอ่ยถึงไปแล้วด้านบน มันก็จะนํา
ไปสู่ ความบริ สุทธิ?ส่ วนบุคคลในชีวติ ของเรา น่าสนใจตรงที#พระเจ้าทรงถูกเรี ยกในที#น3 ีดว้ ยว่า
“องค์พระเจ้าแห่งสันติสุข” แน่ทีเดียวที#พระองค์ทรงถูกเรี ยกเช่นนั3นอีกสี# ครั3งในพระคัมภีร์
อัครสาวกท่านนี3จึงเริ# มต้นส่ วนที#เป็ นคําอวยพรของจดหมายฝากฉบับนี3 ท่านทูลขอ
พระเจ้า “ให้ทรงรักษาทั3งวิญญาณ จิตใจและร่ างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียน จนถึงวัน
ที#พระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราเสด็จมา” (1) ตรงนี3บอกชัดเจนถึงองค์ประกอบสาม
ประการของมนุษย์ พระเจ้าทรงสร้างเราให้ประกอบด้วยวิญญาณ, จิตใจ (ความคิด) และร่ างกาย
(2) คําที#แปลว่า ปราศจากการติเตียน (อาเม็มพโตส) มีความหมายแบบพื3นๆว่า ‘เก็บรักษา’
เปาโลจึงฝากการเก็บรักษาจิตวิญญาณของพวกเขาไว้กบั พระเจ้าจนกว่าพระคริ สต์จะเสด็จมา นี#
สื# อชัดเจนถึงความมัน# คงปลอดภัยและการพิทกั ษ์รักษาประชากรของพระเจ้าในความรอดของ
พวกเขา (ความรอดไม่หลุดหาย)
1 ธส 5:24

พระองค์ ผู้ทรงเรียกท่ านนั,นสัตย์ ซื/อ และพระองค์ จะทรงทําให้ สําเร็จ ผูท้ ี#

ทรงสัตย์ซื#อในที#น3 ีจะเป็ นใครอื#นไม่ได้นอกจากพระเจ้าแห่งสันติสุข พระองค์นน#ั เองจะทรง
พิทกั ษ์รักษาเราไว้ให้ปราศจากติเตียนจนถึงวันนั3น นอกจากนี3พระองค์ทรงถูกบรรยายว่าเป็ นผูท้ ี#
สัตย์ ซือ ไม่มีคาํ เรี ยกใดอีกแล้วที#จะเหมาะกับพระบิดาผูท้ รงสถิตในสวรรค์ของเรา พระองค์
นัน# เองที#ทรงช่วยเราให้รอดและจะทรงพิทกั ษ์รักษาเราไว้อย่างสัตย์ซื#อ
1 ธส 5:25-26

พีน/ ้ องทั,งหลาย จงอธิษฐานเพือ/ เราด้ วย 26 จงทักทายปราศรัย

พวกพีน/ ้ องด้ วยธรรมเนียมจุบอันบริสุทธิ: อัครสาวกท่านนี3ปิดท้ายจดหมายฝากฉบับนี3ดว้ ยคําขอ
ร้องให้พี#นอ้ งทั3งหลายผูเ้ ป็ นที#รักของท่านอธิษฐานเผือ# พวกท่านและทักทายพวกพี#นอ้ งทุกคนด้วย

จุบอันบริ สุทธิ? นี#เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิและวิธีทกั ทายปกติในตะวันออกกลางในตอนนั3นจนถึง
ปัจจุบนั ข้อเท็จจริ งที#วา่ มันถูกเรี ยกว่าจุบอันบริ สุทธิ? จึงตัดการสื# อในทางที#ไม่บริ สุทธิ?ออกไป
1 ธส 5:27

ข้ าพเจ้ าบัญชาท่ านทั,งหลายโดยองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ให้ ท่านอ่านจดหมาย

ฉบับนีใ, ห้ บรรดาพีน/ ้ องอันบริสุทธิ:ฟัง ท่านจึงสั#งพวกเขาว่า “โดยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ให้ท่านอ่าน
จดหมายฉบับนี3ให้บรรดาพี#นอ้ งอันบริ สุทธิ?ฟัง” จดหมายฝากฉบับนี3ถูกเขียนถึงคนทั3งคริ สตจักร
มันจึงต้องถูกอ่านให้คนทั3งคริ สตจักรฟัง
1 ธส 5:28

ท่านทูลขอให้ พระคุณของพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา ดํารง

อยู่กบั ท่ านทั,งหลายเถิด และปิ ดท้ายจดหมายฝากฉบับนี3ดว้ ยลายเซ็นของท่าน เอเมน [จดหมาย
ฉบับแรกถึงชาวเธสะโลนิกาได้ เขียนจากกรุงเอเธนส์ ]

