
หน้า 2384จดหมายฉบับแรก
ของอัครสาวกเปาโล

ถึงคริสตจักรในเมืองเธสะโลนิกา
แบบอย่างที
ดี
ของคริสเตียน
ชาวเธสะโลนิกา

1
เปาโล สิลวานัส และทิโมธี
เรียน คริสตจักรของชาวเมือง

เธสะโลนิกา ในพระเจ้าพระบิดา
และพระเยซูคริสต์เจ้า ขอให้
พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้า
พระบิ ดาของเราและจากพระ
เยซูคริสต์เจ้า ดาํรงอยู่กับท่าน
ทั1งหลายเถิด
2 เราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะ
ท่านทั1 งหลายเสมอ และเมื2 อ
อธิษฐานเรากเ็อ่ยถึงท่าน
3 ในสายพระเนตรของพระเจ้า
และพระบิดาของเรา เราระลึก
ถึงอย่างไม่หยุดหย่อนในกิจการ
ที2เกิดจากความเชื2อของท่านและ
การงานที2 เนื2 องมาจากความรัก
และความพากเพียรซึ2 งเกิดจาก
ความหวังในพระเยซูคริสต์องค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา
4พี2น้องทั1งหลาย ผู้เป็นที2รัก เรา
ทราบแน่ว่า พระเจ้าได้ทรงสรร
ท่านทั1งหลายไว้แล้ว

5 เพราะข่าวประเสริฐของเรามิ
ได้มาถึงท่านด้วยถ้อยคาํเท่านั1 น
แต่ด้วยฤทธิ: เดช และด้วยพระ
วิญญาณบริสุทธิ:  และด้วยความ
ไว้ใจอันเต็มเปี2 ยม ตามที2ท่าน
ทั1งหลายรู้อยู่แล้วว่า เราเป็นคน
อย่ างไรในหมู่ พวกท่ านเพราะ
เห็นแก่ท่าน
6และท่านกท็าํตามอย่างของเรา
และขององค์พระผู้เป็นเจ้า โดย
ที2 ท่ านได้ รั บถ้ อยคาํ นั1 นด้ วย
ความยากลาํบากเป็ นอั นมาก
พร้ อมด้ วยความยินดี ในพระ
วิญญาณบริสุทธิ:
7 เพราะเหตุนั1 นท่านจึงเป็นแบบ
อย่ างแก่ ทุ กคนที2 เชื2 อแล้ วใน
แคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอา-
คายา
8 เพราะว่ าพระวจนะขององค์
พระผู้เป็นเจ้าได้เลื2องลือออกไป
จากพวกท่าน ไม่ใช่แต่ในแคว้น
มาซิ โดเนี ยและแคว้นอาคายา
เท่านั1 น แต่ความเชื2 อของท่าน
ในพระเจ้าได้เลื2องลือไปทุกแห่ง
หน จนเราไม่จาํเป็นต้องพูด

(@) กจ @B:@-D; @ ปต F:@G (G) รม @:H; G ธส @:I (I) ยน J:GD; รม @J:J
(K) คส I:@G (F) มก @J:GL; G คร J:J; ฮบ G:I
(J) กจ F:K@; @ คร K:@J; G คร J:@L; กท F:GG (H) รม @:H; G คร G:@K; G ธส @:K
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หน้า 2385

อะไรอีก
9เพราะคนเหล่านั1นก็ได้รายงาน
เกี2 ยวกับเราว่า ที2 เราได้เข้ามา
หาท่านทั1 งหลายนั1นเป็นอย่างไร
และกล่าวถึงการที2ท่านได้ละทิ1 ง
รูปเคารพและหันมาหาพระเจ้า
เพื2 อรั บใช้ พระเจ้ าผู้ ทรงพระ
ชนม์อยู่และเที2ยงแท้
10 และรอคอยพระบุ ตรของ
พระองค์จากสวรรค์ ซึ2งพระองค์
ทรงให้เป็นขึ1 นมาจากความตาย
คือพระเยซูผู้ทรงช่วยให้เราพ้น
จากพระอาชญาที2 จะมี มาภาย
หน้านั1น

ความรบัผิดชอบ
ของเปาโล

ต่อข่าวประเสริฐ

2
พี2 น้องทั1 งหลาย ท่านเองก็
ทราบว่า การที2เรามาหาท่าน

นั1นไม่ได้ไร้ประโยชน์เลย
2แต่ถึงแม้ว่าเราต้องทนการยาก
ลาํ บากและไ ด้ รั บการอั ปยศ
ต่างๆมาแล้วที2 เมืองฟีลิปปี ซึ2 ง
ท่านกท็ราบอยู่ เรากยั็งมีใจกล้า
ในพระเจ้าของเราที2 ได้ประกาศ
ข่าวประเสริฐของพระเจ้าแก่ท่าน
ทั1งหลาย โดยเผชิญกับอุปสรรค
มากมาย
3เพราะว่า คาํเตือนสติของเรา
มิ ได้ เกิดมาจากการหลอกลวง
หรือการโสโครก หรืออุบายใดๆ
4แต่ ว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบที2

จะมอบข่าวประเสริฐไว้กั บเรา
เราจึงประกาศไป ไม่ใช่เพื2 อให้
เป็นที2พอใจของมนุษย์ แต่ให้
เป็นที2พอพระทัยของพระเจ้า ผู้
ทรงชันสูตรใจเรา
5 เพราะว่าเราไม่ได้ใช้คาํยกยอ
ในเวลาใดเลย ซึ2 งท่านก็รู้อยู่
หรือมิได้ใช้คาํพูดเคลือบคลุม
เพื2อความโลภเลย พระเจ้าทรง
เป็นพยานฝ่ายเรา
6และแม้ในฐานะเป็นอัครสาวก
ของพระคริสต์ เราจะเรียกร้อง
ให้เป็นภาระก็ได้ แต่เราก็ไม่
แสวงหาสง่าราศีจากมนุษย์ ไม่
ว่ าจะเป็นจากท่ านหรือจากคน
อื2น
7แต่ ว่าเราอยู่ ในหมู่ พวกท่ าน
ด้ ว ยค วา ม สุ ภ า พ อ่ อน โยน
เหมือนพี2 เลี1 ยงที2 เลี1 ยงดูลูกของ
ตน
8เมื2อเรารักท่านอย่างนี1 แล้ว เรา
ก็มีใจพร้อมที2จะเผื2อแผ่เจือจาน
มิใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐของ
พระเจ้าเท่านั1 น แต่อุทิศจิตใจ
เราให้แก่ท่านด้วย เพราะท่าน
เป็นที2รักยิ2งของเรา
9พี2 น้องทั1 งหลาย ท่านคงจาํได้
ถึงการทาํงานอันเหน็ดเหนื2 อย
และความยากลาํบากของเราเมื2อ
เราประกาศข่ าวประเสริ ฐของ
พระเจ้าให้แก่ท่าน เราทาํงานทั1ง
กลางคืนและกลางวัน เพื2อเราจะ

@ เธสะโลนิกา @, G

(D) @ คร @G:G; @ ธส G:@ (@L) มธ I:B; รม G:B (G) กจ @K:F; @B:@-D (I) G คร B:G
(K) สภษ @B:I; @ คร B:GF (F) รม @:D; G คร G:@B (J) @ คร D:@; G คร @@:D
(B) รม @:@@; @ คร G:I (D) กจ @H:I; GL:IK; G คร @G:@I
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หน้า 2386@ เธสะโลนิกา G

ไม่เป็นภาระแก่ผู้ใดในพวกท่าน
10 ท่านทั1 งหลายเป็นพยานฝ่าย
เรา และพระเจ้ากท็รงเป็นพยาน
ด้วยว่า เราได้ประพฤติตัวบริ-
สุทธิ:  เที2ยงธรรม และปราศจาก
ข้อตาํหนิในหมู่พวกท่านที2เชื2อ
11 ดังที2 ท่านรู้แล้วว่า เราได้
เตือนสติ หนุนใจและกาํชับท่าน
ทุกคน ดังบิดากระทาํต่อบุตร
12 เพื2อให้ท่านดาํเนินชีวิตอย่าง
สมควรต่อพระเจ้า ผู้ทรงเรียก
ท่านให้เข้ามาในอาณาจักรและ
สง่าราศีของพระองค์

จงระวงัการข่มเหง
เหมือนที
พวกยิว
ไดเ้คยกระทํา

13 เพราะเหตุนี1  เราจึงขอบ
พระคุณพระเจ้าไม่หยุดหย่อน
เพราะว่าเมื2อท่านทั1 งหลายได้รับ
พระวจนะของพระเจ้าซึ2 งท่านได้
ยินจากเรา ท่านไม่ได้รับไว้อย่าง
เป็นคาํของมนุษย์ แต่ได้รับไว้
ตามความเป็นจริง คือเป็นพระ
วจนะของพระเจ้า ซึ2 งกาํลังทาํ
งานอยู่ ภายในท่ านทั1 งหลายที2
เชื2อด้วย
14 ด้วยว่า พี2น้องทั1งหลาย ท่าน
ได้ปฏิ บัติตามอย่างคริสตจักร
ของพระเจ้าในแคว้นยูเดียที2อยู่
ฝ่ายพระเยซูคริสต์ เพราะว่า
ท่านได้ รับความลาํบากจากพล
เมืองของตนเหมือนอย่างที2 เขา

เหล่านั1นได้รับจากพวกยิว
15 พวกยิวได้ปลงพระชนม์พระ
เยซูเจ้า และได้ประหารชีวิตพวก
ศาสดาพยากรณ์ของเขาเอง และ
ได้ข่มเหงพวกเรา และขัดพระ
ทัยพระเจ้า และเป็นปฏิปักษ์ต่อ
คนทั1งปวง
16 โดยที2 ขัดขวางไม่ให้เราประ-
กาศแก่คนต่ างชาติ เพื2 อจะให้
พวกนั1 นรอดได้ เพื2 อ `ให้การ
บาปของเขาเต็มเปี� ยมเสมอ' แต่
ในที2 สุดพระพิโรธได้ตกลงบน
เขา
17 พี2 น้องทั1 งหลาย แต่เมื2 อเรา
ถูกพรากไปจากท่านชั2 วระยะเว-
ลาหนึ2ง พรากไปแต่กายเท่านั1 น
ไม่ใช่จิตใจ เราจึงขวนขวาย
ปรารถนาอย่างยิ2 งที2 จะเห็นหน้า
ท่านอีก
18 เพราะเหตุนั1 นเราอยากมาหา
ท่านทั1งหลาย ข้าพเจ้าคือเปาโล
อยากมาหนแล้วหนเล่า แต่
ซาตานได้ขัดขวางเราไว้
19 เพราะอะไรเล่าจะเป็นความ
หวัง หรือความยินดี หรือมง-
กุฎแห่งความชื2 นชมยินดีของเรา
จาํเพาะพระพักตร์พระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เมื2 อ
พระองค์จะเสด็จมา กม็ิใช่ท่าน
ทั1งหลายดอกหรือ
20 เพราะว่าท่ านทั1 งหลายเป็น
สง่าราศีและความยินดีของเรา

(@L) G คร B:G; @ ธส @:F (@G) @ คร @:D; อฟ K:@ (@I) มก K:GL; กท K:@K; @ ธส @:G
(@K) กจ @B:F; กท @:GG (@F) อสธ I:H; มธ F:@G (@J) ปฐก @F:@J; มธ GK:J
(@B) @ คร F:I (@H) รม @:@I (@D) สภษ @J:I@; @ คร @F:GI; G คร @:@K; ยด @:GK
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หน้า 2387 @ เธสะโลนิกา I

คําแนะนาํ ความรกั
และคําอธิษฐานของเปาโล

3
เหตุฉะนั1น เมื2อเราทนอยู่ต่อ
ไปอีกไม่ได้แล้ว เราจึงเห็น

ชอบที2 จะถูกปล่อยไว้ที2 กรุงเอ-
เธนส์ตามลาํพัง
2และได้ให้ทิโมธี น้องชายของ
เรา ซึ2 งเป็นผู้ รับใช้ของพระเจ้า
และเป็นเพื2 อนร่วมงานของเรา
ในเรื2 องข่ าวประเสริฐของพระ
คริสต์ไปหาพวกท่าน เพื2อจะได้
ตั1 งพวกท่านไว้ให้มั2 นคง และ
เพื2อจะได้ปลอบประโลมใจพวก
ท่านในเรื2องความเชื2อของท่าน
3 เพื2 อจะได้ ไม่มี ใครหวั2 นไหว
ด้วยการยากลาํบากเหล่านี1  ท่าน
เองกรู้็แล้วว่า เราทรงถูกกาํหนด
ไว้แล้วสาํหรับการนั1น
4 ด้วยว่าเมื2 อเราได้อยู่ กับท่าน
ทั1งหลาย เราได้บอกท่านไว้ก่อน
แล้วว่า เราจะต้องทนการยาก
ลาํบาก แล้วก็เป็นจริงอย่างนั1 น
ตามที2ท่านกรู้็อยู่แล้ว
5 เพราะเหตุนี1  เมื2 อข้าพเจ้าอด
ทนต่อไปอีกไม่ได้ ข้าพเจ้าจึงได้
ใช้คนไปเพื2อจะได้รู้ถึงความเชื2 อ
ของท่าน เกรงว่าผู้ทดลองนั1 น
ได้ทดลองท่านด้วยประการหนึ2 ง
ประการใด แล้วงานของเรากจ็ะ
เป็นการเสียเปล่า
6แต่บัดนี1 เมื2 อทิโมธีได้จากพวก
ท่านมาถึงพวกเราแล้ว และได้

นาํ ข่าวดีมาบอกเราเรื2 องความ
เชื2 อและความรั กของท่ านทั1 ง
หลาย และว่าท่านได้ระลึกถึงเรา
อยู่ เสมอด้วยความหวังดี และ
ใฝ่ฝันจะเห็นเราเหมือนอย่างเรา
ใฝ่ฝันจะเห็นท่านดุจกัน
7พี2 น้องทั1 งหลาย โดยเหตุนี1
ความเชื2 อของท่านได้ทาํให้ เรา
บรรเทาจากความทุกข์ยากและ
ความลาํบากของเรา
8 เพราะว่าถ้าท่านมั2 นคงอยู่ ใน
องค์พระผู้เป็นเจ้า ชีวิตของเราก็
สดชื2น
9 เราจะขอบพระคุ ณพระเจ้ า
เพราะท่ านอย่ างไรอี ก จึ งจะ
เหมาะ สาํหรับบรรดาความชื2 น
ชมยินดีซึ2 งเรามีอยู่ เพราะท่าน
จาํเพาะพระพักตร์พระเจ้าของ
เรา
10 เราอธิษฐานมากมายทั1งกลาง
วันกลางคืน เพื2อจะได้เห็นหน้า
ท่านอีก และจะได้เพิ2มเติมความ
เชื2 อของท่านส่วนที2 ยังบกพร่อง
อยู่ให้บริบูรณ์
11 บัดนี1  ขอพระเจ้าเองและพระ
บิดาของเรา และพระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ทรง
นาํทางเราไปถึงท่าน
12 และขอองค์พระผู้ เป็นเจ้ า
ทรงให้ท่านทั1 งหลายจาํเริญและ
บริบูรณ์ไปด้วยความรักซึ2 งกัน
และกัน และแก่คนทั1 งปวง

(G) รม @J:G@ (I) กจ D:@J; @K:GG; อฟ I:@I (K) กจ GL:GK
(F) @ คร B:F; กท G:G (J) กจ @H:F; ฟป @:H (B) G คร @:K (H) ฟป K:@
(@L) G คร @I:D (@@) มก @:I (@G) ฟป @:D
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หน้า 2388@ เธสะโลนิกา I, K

เหมือนเรารักท่ านทั1 งหลายดุจ
กัน
13 เพื2 อในที2 สุดพระองค์จะทรง
ให้ ใจของท่ านตั1 งมั2 นคงอยู่ ใน
ความบริสุทธิ:  ปราศจากข้อ
ตาํหนิต่อพระพักตร์พระเจ้าคือ
พระบิดาของเรา ในเมื2อพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
จะเสด็จมากับวิสุทธิชนทั1 งปวง
ของพระองค์

จงรกัษาตวัใหบ้ริสุทธิ+

4
พี2 น้องทั1 งหลาย ในที2สุดนี1
เราขอวิงวอนและเตือนสติ

ท่านในพระเยซูเจ้าว่า ท่านได้
เรียนจากเราแล้วว่าควรจะดาํ-
เนินชีวิตอย่างไรจึงจะเป็นที2ชอบ
พระทัยพระเจ้า ขอให้ท่านดาํ-
เนินตามอย่างนั1นยิ2งๆขึ1 นไป
2 เพราะท่ านทั1 งหลายทราบคาํ
บัญชาซึ2 งเราได้ให้ไว้กับท่านโดย
พระเยซูเจ้าแล้ว
3 เพราะนี2 แหละเป็นพระประ-
สงค์ของพระเจ้า คือให้ท่านเป็น
คนบริสุทธิ:  เว้นเสียจากการล่วง
ประเวณี
4เพื2อให้ทุกคนในพวกท่านรู้จัก
ที2 จะรักษาภาชนะของตนในทาง
บริสุทธิ:  และในทางที2มีเกียรติ
5มิ ใช่ ด้วยราคะตัณหาเหมือน
อย่างคนต่างชาติที2 ไม่ รู้ จักพระ
เจ้า
6 เพื2อไม่ให้ผู้ใดทาํล่วงเกินและ

ลักลอบต่อพี2 น้องในเรื2 องใดๆ
เลย เพราะว่าองค์พระผู้
เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ทรงสนองโทษ
ต่อบรรดาคนที2 กระทาํอย่างนั1 น
เหมื อนอย่ างที2 เราได้ บอกไว้
ก่อนแล้วและได้เป็นพยานแล้ว
ด้วย
7 เพราะพระเจ้ามิ ได้ทรงเรียก
เราให้เป็นคนลามก แต่ทรง
เรียกเราให้เป็นคนบริสุทธิ:
8 เหตุฉะนั1นคนที2ปัดทิ1 ง มิได้ปัด
ทิ1 งมนุษย์ แต่ได้ปัดทิ1 งพระเจ้า
ผู้ ทรงโปรดประทานพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ: ของพระองค์ให้แก่
เราทั1งหลายด้วย
9 ส่ วนเรื2 องการรั กพี2 น้ องทั1 ง
หลายนั1 น ไม่จาํเป็นที2 จะให้
ข้าพเจ้าเขียนถึงท่าน เพราะว่า
ตัวท่านเองก็รับคาํสอนจากพระ
เจ้าแล้วว่าให้รักซึ2งกันและกัน
10 ความจริ งท่ านได้ประพฤติ
ต่อบรรดาพี2 น้องทั2วแคว้นมาซิ-
โดเนียเช่นนั1 นอยู่ แต่พี2 น้องทั1 ง
หลาย เราขอวิงวอนท่านให้มี
ความรักทวีขึ1 นอีก
11 และจงตั1 งเป้าว่าจะอยู่อย่าง
สงบ และทาํกิจธุระส่วนของตน
และทาํการงานด้วยมือของตน
เอง เหมือนอย่างที2 เรากาํชับ
ท่านแล้ว
12 เพื2 อท่ านจะได้ดาํเนิ นชี วิต
ตามอย่างที2 สมควรต่อหน้าคน

(@I) G ธส G:@B (@) @ คร @F:FH; ฟป @:GB (I) รม @G:G; @ คร J:@F-GL (K) รม J:@D
(F) @ คร @F:IK; อฟ K:@B (J) G ธส @:H (B) ลนต @@:KK (H) ลก @L:@J; @ คร G:@L
(D) ยรม I@:II-IK; มธ GG:ID (@L) @ ธส I:@G (@@) กจ GL:IF (@G) รม @I:@I
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หน้า 2389 @ เธสะโลนิกา K, F

เหล่านั1นที2อยู่ภายนอก และเพื2อ
ท่านจะไม่ขาดสิ2งใดเลย

การเสด็จกลบัมาและ
การรบัขึ. นของคริสเตียน

13 แต่พี2 น้องทั1 งหลาย ข้าพเจ้า
ไม่อยากให้ท่านไม่ทราบถึงเรื2อง
คนเหล่านั1 นที2 ล่ วงหลับไปแล้ว
เพื2อท่านจะไม่เป็นทุกข์โศกเศร้า
อย่างคนอื2นๆที2ไม่มีความหวัง
14 เพราะถ้าเราเชื2 อว่าพระเยซู
ทรงสิ1 นพระชนม์ และทรงคืน
พระชนม์แล้ว เช่นเดียวกันบรร-
ดาคนที2 ล่วงหลับไปในพระเยซู
นั1 น พระเจ้าจะทรงนาํคนเหล่า
นั1นมากับพระองค์ด้วย
15 ในข้อนี1 เราขอบอกให้ท่ าน
ทราบตามพระวจนะขององค์
พระผู้เป็นเจ้าว่า เราผู้ยังเป็นอยู่
และเหลื ออยู่ จนถึ งองค์พระผู้
เป็นเจ้าเสด็จมา จะล่วงหน้าไป
ก่อนคนเหล่านั1 นที2 ล่วงหลับไป
แล้วกห็ามิได้
16 ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเอง
จะเสดจ็มาจากสวรรค์ ด้วยเสียง
กู่ก้อง ด้วยสาํเนียงของเทพบดี
และด้วยเสียงแตรของพระเจ้า
และคนทั1 งปวงที2ตายแล้วในพระ
คริสต์จะเป็นขึ1 นมาก่อน
17 หลังจากนั1น เราทั1งหลายซึ2 ง
ยังเป็นอยู่และเหลืออยู่ จะถูก
รั บขึ1 นไปในเมฆพร้ อมกับคน
เหล่านั1น เพื2อจะได้พบองค์พระ

ผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนั1น
แหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้
เป็นเจ้าเป็นนิตย์
18 เหตุฉะนั1 น จงปลอบใจกัน
และกันด้วยถ้อยคาํเหล่านี1 เถิด

คริสเตียนจะไม่ถูกละไว้
ในความมืดและพระพิโรธ

5
แต่พี2 น้องทั1 งหลาย เรื2องวัน
และเวลาที2ทรงกาํหนดไว้นั1 น

ไม่จาํ เป็นจะต้องเขียนบอกให้
ท่านรู้
2 เพราะท่ านเองก็ รู้ ดี แล้ วว่ า
วันขององค์พระผู้ เป็นเจ้าจะมา
เหมือนอย่างขโมยที2 มาในเวลา
กลางคืน
3เมื2 อเขาพูดว่า "สงบสุขและ
ปลอดภัยแล้ว" เมื2 อนั1 นแหละ
ความพินาศก็จะมาถึงเขาทันที
เหมือนกับความเจ็บปวดมาถึง
หญิงที2มีครรภ์ เขาจะหนีก็ไม่
พ้น
4แต่พี2 น้องทั1 งหลาย ท่านไม่ได้
อยู่ในความมืดแล้ว เพื2อวันนั1น
จะไม่มาถึงท่านอย่างขโมยมา
5 ท่ านทั1 งหลายเป็ นบุ ตรของ
ความสว่าง และเป็นบุตรของ
กลางวัน เราทั1 งหลายไม่ได้เป็น
ของกลางคืน หรือของความมืด
6 เหตุฉะนั1 น อย่าให้เราหลับ
เหมือนอย่างคนอื2 น แต่ให้เรา
เฝ้าระวังและไม่เมามาย
7 เพราะว่าคนนอนหลับก็ย่อม

(@I) ลนต @D:GH; อฟ G:@G (@K) @ คร @F:@I (@F) @ พกษ @I:@B (@J) มธ GK:IL
(@B) ยน @K:I; กจ @:D (@H) @ ธส F:@@ (@) มธ GK:I (G) G ปต I:@L (I) อสย @I:J
(K) @ ยน G:H (F) อฟ F:H (J) มธ GF:F; @ ปต F:H (B) ลก G@:IK; กจ G:@F
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หน้า 2390@ เธสะโลนิกา F

หลับในเวลากลางคืน และคน
เมากย่็อมเมาในเวลากลางคืน
8แต่ เมื2 อเราเป็นของกลางวัน
แล้ว ก็อย่าให้เราเมามาย จง
สวมความเชื2 อกับความรักเป็น
เกราะป้องกันอก และสวมความ
หวังที2จะได้ความรอดเป็นหมวก
เหลก็
9 เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงกาํ-
หนดเราไว้สาํหรับพระอาชญา
แต่สาํหรับให้ ได้ รับความรอด
โดยพระเยซู คริสต์ องค์พระผู้
เป็นเจ้าของเรา
10 ผู้ ทรงสิ1 นพระชนม์ เพื2 อเรา
เพื2 อว่า ถึงเราจะตื2 นอยู่หรือจะ
หลับ เราจะได้มีชีวิตกับพระองค์

การอําลาดว้ยคําแนะนาํ
และคําปลอบประโลมใจ

11 เหตุฉะนั1นจงหนุนใจกัน และ
ต่างคนต่างจงก่อกันขึ1 น ตาม
อย่างที2ท่านกาํลังทาํอยู่นั1น
12 พี2 น้องทั1 งหลาย เราขอวิง
วอนท่านให้รู้ จักคนที2ทาํงานอยู่
ในพวกท่าน และปกครองท่าน
ในองค์พระผู้ เป็นเจ้า และตัก
เตือนท่าน
13 จงเคารพเขาให้มากในความ
รักเพราะงานที2เขาได้กระทาํและ
จงอยู่อย่างสงบสุขด้วยกัน
14 แต่พี2 น้องทั1 งหลาย เราขอ
เตือนสติพวกท่านให้ตักเตือน
คนที2เกะกะ หนุนนํ1าใจผู้ที2ท้อใจ

ชูกาํลังคนที2อ่อนกาํลัง และมีใจ
อดเอาเบาสู้ ต่อคนทั1งปวง
15 ระวังให้ดีอย่าให้คนใดทาํชั2 ว
ตอบแทนการชั2 วต่อคนอื2 น แต่
จงหาทางทาํดีเสมอต่อพวกท่าน
เอง และต่อคนทั1งปวงด้วย
16 จงชื2นบานอยู่เสมอ
17 จงอธิษฐานอย่างสมํ2าเสมอ
18 จงขอบพระคุณในทุกกรณี
เพราะนี2 แหละเป็ นนํ1า พระทัย
ของพระเจ้ าในพระเยซู คริสต์
เพื2อท่านทั1งหลาย
19 อย่าดับพระวิญญาณ
20 อย่าประมาทคาํพยากรณ์
21 จงพิสูจน์ทุกสิ2 ง สิ2 งที2 ดีนั1 น
จงยึดถือไว้ให้มั2น
22 จงเว้นเสียจากสิ2 งที2ดูเหมือน
ชั2วทุกอย่าง
23 และขอให้องค์พระเจ้าแห่ง
สันติสุขทรงตั1 งท่านเป็นคนบริ-
สุทธิ:หมดจด และข้าพเจ้าอธิษ-
ฐานต่อพระเจ้าให้ทรงรักษาทั1 ง
วิญญาณ จิตใจและร่างกายของ
ท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียน
จนถึ งวันที2 พระเยซูคริสต์องค์
พระผู้เป็นเจ้าของเราเสดจ็มา
24 พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั1 น
สัตย์ซื2อ และพระองค์จะทรงทาํ
ให้สาํเรจ็
25 พี2 น้องทั1 งหลาย จงอธิษฐาน
เพื2อเราด้วย
26 จงทักทายปราศรัยพวกพี2 -

(H) อฟ J:@K (D) รม D:GG (@L) G คร F:@F (@G) @ คร @J:@H (@I) มก D:FL
(@K) รม @K:@ (@F) ลนต @D:@H; กท J:@L (@J) G คร J:@L (@B) อฟ J:@H
(@D) อฟ K:IL (GL) @ คร @K:@ (G@) ฟป K:H (GI) @ คร @:H-D (GK) @ คร @L:@I
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หน้า 2391 @ เธสะโลนิกา F

น้องด้วยธรรมเนียมจุบอันบริ-
สุทธิ:
27 ข้าพเจ้าบัญชาท่านทั1 งหลาย
โดยองค์พระผู้ เป็นเจ้า ให้ท่าน
อ่ านจดหมายฉบับนี1 ให้บรรดา
พี2น้องอันบริสุทธิ: ฟัง

28 ขอให้พระคุณของพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
ดาํรงอยู่ กับท่ านทั1 งหลายเถิ ด
เอเมน
[จดหมายฉบับแรกถึงชาวเธสะ-
โลนิกาได้เขียนจากกรุงเอเธนส์]
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