หนา 2384
จดหมายฉบั
บแรก
ของอัครสาวกเปาโล
ถึงคริสตจักรในเมืองเธสะโลนิกา
แบบอยางที่ ดี
ของคริสเตียน
ชาวเธสะโลนิกา
เปาโล สิ ลวานั ส และทิ โมธี
เรียน คริสตจักรของชาวเมือง
เธสะโลนิกา ในพระเจาพระบิดา
และพระเยซู คริ สต เจ า ขอให
พระคุ ณและสั นติ สุ ขจากพระเจ า
พระบิ ดาของเราและจากพระ
เยซู คริ สต เจ า ดํารงอยู กั บท าน
ทั้ งหลายเถิด
2เราขอบพระคุ ณพระเจ าเพราะ
ท านทั้ งหลายเสมอ และเมื่ อ
อธิษฐานเราก็เอยถึงทาน
3 ในสายพระเนตรของพระเจ า
และพระบิ ดาของเรา เราระลึ ก
ถึ งอยางไมหยุ ดหยอนในกิ จการ
ที่ เกิ ดจากความเชื่ อของท านและ
การงานที่ เนื่ องมาจากความรั ก
และความพากเพี ยรซึ่ งเกิ ด จาก
ความหวั งในพระเยซู คริ สต องค
พระผู เปนเจาของเรา
4พี่ นองทั้ งหลาย ผู เปนที่ รัก เรา
ทราบแน วา พระเจ าได ทรงสรร
ทานทั้ งหลายไวแลว

1

5 เพราะข าวประเสริ ฐของเรามิ
ได มาถึ งท านด วยถ อยคําเท านั้ น
แต ด วยฤทธิ์ เดช และด วยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ และดวยความ
ไว ใจอั นเต็ มเป ยม ตามที่ ท าน
ทั้ งหลายรู อยู แลววา เราเปนคน
อย า งไรในหมู พวกท า นเพราะ
เห็นแกทาน
6และท านก็ทําตามอย างของเรา
และขององคพระผู เปนเจา โดย
ที่ ท านได รั บถ อยคํ า นั้ นด วย
ความยากลํ า บากเป นอั นมาก
พร อมด วยความยิ นดี ในพระ
วิญญาณบริสุทธิ์
7เพราะเหตุนั้ นทานจึ งเป นแบบ
อย างแก ทุ กคนที่ เชื่ อแล วใน
แคว นมาซิ โดเนี ยและแคว นอาคายา
8 เพราะว าพระวจนะขององค
พระผู เปนเจาไดเลื่ องลื อออกไป
จากพวกทาน ไม ใชแตในแควน
มาซิ โดเนี ยและแคว น อาคายา
เท านั้ น แต ความเชื่ อของท าน
ในพระเจาได เลื่ องลือไปทุ กแห ง
หน จนเราไม จําเป นต องพู ด

(1) กจ 17:1-9; 1 ปต 5:12 (2) รม 1:8; 2 ธส 1:3 (3) ยน 6:29; รม 16:6
(4) คส 3:12 (5) มก 16:20; 2 คร 6:6; ฮบ 2:3
(6) กจ 5:41; 1 คร 4:16; 2 คร 6:10; กท 5:22 (8) รม 1:8; 2 คร 2:14; 2 ธส 1:4
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หนา 2385
1 เธสะโลนิกา 1, 2
อะไรอีก
จะมอบข า วประเสริ ฐไว กั บเรา
9เพราะคนเหลานั้ นก็ ไดรายงาน เราจึ งประกาศไป ไม ใช เพื่ อให
เกี่ ยวกั บเราว า ที่ เราได เข ามา เป นที่ พอใจของมนุ ษย แต ให
หาท านทั้ งหลายนั้ นเป นอย างไร เปนที่ พอพระทัยของพระเจา ผู
และกล าวถึ งการที่ ท านได ละทิ้ ง ทรงชันสูตรใจเรา
รู ปเคารพและหั น มาหาพระเจ า 5เพราะว าเราไม ได ใช คํายกยอ
เพื่ อรั บใช พระเจ าผู ทรงพระ ในเวลาใดเลย ซึ่ งท านก็ รู อยู
ชนมอยู และเที่ ยงแท
หรื อ มิ ไ ด ใ ช คํ า พู ด เคลื อบคลุ ม
10 และรอคอยพระบุ ตรของ เพื่ อความโลภเลย พระเจ าทรง
พระองคจากสวรรค ซึ่ งพระองค เปนพยานฝายเรา
ทรงให เป นขึ้ นมาจากความตาย 6และแม ในฐานะเป นอั ครสาวก
คื อพระเยซู ผู ทรงช วยให เราพ น ของพระคริ สต เราจะเรี ยกร อง
จากพระอาชญาที่ จะมี มาภาย ให เป นภาระก็ ได แต เราก็ ไม
หนานั้ น
แสวงหาสง าราศี จากมนุ ษย ไม
ความรับผิดชอบ
ว า จะเป น จากท า นหรื อ จากคน
อื่ น
ของเปาโล
7 แต ว า เราอยู ในหมู พวกท า น
ตอขาวประเสริฐ
พี่ น องทั้ งหลาย ท านเองก็ ด ว ยค วา ม สุ ภา พ อ อ น โย น
ทราบวา การที่ เรามาหาทาน เหมื อนพี่ เลี้ ยงที่ เลี้ ยงดู ลู ก ของ
ตน
นั้ นไมไดไรประโยชนเลย
2แตถึงแมวาเราตองทนการยาก 8เมื่ อเรารักทานอยางนี้ แลว เรา
ลํ า บากและได รั บการอั ปยศ ก็ มี ใจพร อมที่ จะเผื่ อแผ เจื อจาน
ต างๆมาแล วที่ เมื องฟ ลิ ปป ซึ่ ง มิ ใ ช แต เ พี ยงข า วประเสริ ฐของ
ทานก็ทราบอยู เราก็ยังมีใจกลา พระเจ าเท านั้ น แต อุ ทิ ศจิ ตใจ
ในพระเจ าของเราที่ ได ประกาศ เราให แก ท านด วย เพราะท าน
ขาวประเสริฐของพระเจาแกทาน เปนที่ รักยิ่ งของเรา
ทั้ งหลาย โดยเผชิญกับอุปสรรค 9พี่ น องทั้ งหลาย ท านคงจําได
ถึ ง การทํา งานอั น เหน็ ด เหนื่ อย
มากมาย
3เพราะว า คําเตื อนสติ ของเรา และความยากลําบากของเราเมื่ อ
มิ ไ ด เ กิ ด มาจากการหลอกลวง เราประกาศข า วประเสริ ฐของ
หรือการโสโครก หรืออุบายใดๆ พระเจาใหแกทาน เราทํางานทั้ ง
4 แต ว า พระเจ าทรงเห็ น ชอบที่ กลางคืนและกลางวัน เพื่ อเราจะ

2

(9) 1 คร 12:2; 1 ธส 2:1 (10) มธ 3:7; รม 2:7 (2) กจ 14:5; 17:1-9 (3) 2 คร 7:2
(4) สภษ 17:3; 1 คร 7:25 (5) รม 1:9; 2 คร 2:17 (6) 1 คร 9:1; 2 คร 11:9
(7) รม 1:11; 1 คร 2:3 (9) กจ 18:3; 20:34; 2 คร 12:13
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1 เธสะโลนิกา 2
หนา 2386
ไมเปนภาระแกผู ใดในพวกทาน
เหลานั้ นไดรับจากพวกยิว
10 ท านทั้ งหลายเป นพยานฝ าย 15 พวกยิ วได ปลงพระชนม พระ
เรา และพระเจาก็ทรงเปนพยาน เยซูเจา และไดประหารชีวิตพวก
ด วยว า เราได ประพฤติ ตั วบริ - ศาสดาพยากรณของเขาเอง และ
สุทธิ์ เที่ ยงธรรม และปราศจาก ได ข มเหงพวกเรา และขั ดพระ
ขอตําหนิในหมู พวกทานที่ เชื่ อ
ทัยพระเจา และเปนปฏิปกษตอ
11 ดั งที่ ท านรู แล วว า เราได คนทั้ งปวง
เตือนสติ หนุนใจและกําชับทาน 16 โดยที่ ขัดขวางไม ใหเราประทุกคน ดังบิดากระทําตอบุตร
กาศแก ค นต างชาติ เ พื่ อจะให
12 เพื่ อให ทานดําเนินชี วิตอย าง พวกนั้ นรอดได เพื่ อ `ให การ
สมควรต อพระเจ า ผู ทรงเรี ยก บาปของเขาเต็มเป ยมเสมอ' แต
ท านให เข ามาในอาณาจั กรและ ในที่ สุ ด พระพิ โรธได ต กลงบน
สงาราศีของพระองค
เขา
จงระวังการขมเหง
17 พี่ น องทั้ งหลาย แต เมื่ อเรา
ถู กพรากไปจากทานชั่ วระยะเวเหมือนที่ พวกยิว
ลาหนึ่ ง พรากไปแต กายเทานั้ น
ไดเคยกระทํา
13 เพราะเหตุ นี้ เราจึ งขอบ ไม ใช จิ ตใจ เราจึ งขวนขวาย
พระคุ ณพระเจ าไม ห ยุ ด หย อ น ปรารถนาอย างยิ่ งที่ จะเห็ นหน า
เพราะวาเมื่ อท านทั้ งหลายไดรั บ ทานอีก
พระวจนะของพระเจ าซึ่ งท านได 18 เพราะเหตุ นั้ นเราอยากมาหา
ยินจากเรา ทานไมไดรับไวอยาง ทานทั้ งหลาย ขาพเจ าคือเปาโล
เป นคําของมนุ ษย แต ได รั บไว อยากมาหนแล วหนเล า แต
ตามความเป นจริ ง คื อเป นพระ ซาตานไดขัดขวางเราไว
วจนะของพระเจ า ซึ่ งกําลั งทํา 19 เพราะอะไรเล าจะเป นความ
งานอยู ภายในท า นทั้ งหลายที่ หวั ง หรื อความยินดี หรื อมงกุ ฎแหงความชื่ นชมยิ นดี ของเรา
เชื่ อดวย
14 ดวยวา พี่ นองทั้ งหลาย ทาน จําเพาะพระพักตรพระเยซูคริสต
ได ปฏิ บั ติ ต ามอย า งคริ ส ตจั ก ร องค พระผู เป นเจ าของเรา เมื่ อ
ของพระเจ าในแคว นยู เดี ยที่ อยู พระองค จะเสด็ จมา ก็มิ ใช ท าน
ฝ ายพระเยซู คริ สต เพราะว า ทั้ งหลายดอกหรือ
ท า นได รั บความลํา บากจากพล 20 เพราะว า ท า นทั้ งหลายเป น
เมื องของตนเหมื อนอย างที่ เขา สงาราศีและความยินดีของเรา
(10) 2 คร 7:2; 1 ธส 1:5 (12) 1 คร 1:9; อฟ 4:1 (13) มก 4:20; กท 4:14; 1 ธส 1:2
(14) กจ 17:5; กท 1:22 (15) อสธ 3:8; มธ 5:12 (16) ปฐก 15:16; มธ 24:6
(17) 1 คร 5:3 (18) รม 1:13 (19) สภษ 16:31; 1 คร 15:23; 2 คร 1:14; ยด 1:24
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หนา 2387
1 เธสะโลนิกา 3
คําแนะนํา ความรัก
นํ า ข า วดี ม าบอกเราเรื่ องความ
เชื่ อและความรั กของท านทั้ ง
และคําอธิษฐานของเปาโล
เหตุฉะนั้ น เมื่ อเราทนอยู ตอ หลาย และวาทานไดระลึกถึงเรา
ไปอี กไม ได แล ว เราจึ งเห็ น อยู เสมอด วยความหวั งดี และ
ชอบที่ จะถู กปล อยไว ที่ กรุ ง เอ- ใฝฝ นจะเห็ นเราเหมื อนอยางเรา
ใฝฝนจะเห็นทานดุจกัน
เธนสตามลําพัง
2 และได ใ ห ทิ โมธี น อ งชายของ 7พี่ น องทั้ งหลาย โดยเหตุ นี้
เรา ซึ่ งเป นผู รั บใช ของพระเจ า ความเชื่ อของท า นได ทํา ให เรา
และเป น เพื่ อนร วมงานของเรา บรรเทาจากความทุ กข ยากและ
ในเรื่ องข า วประเสริ ฐ ของพระ ความลําบากของเรา
คริสตไปหาพวกทาน เพื่ อจะได 8 เพราะว า ถ า ท านมั่ นคงอยู ใน
ตั้ งพวกท านไว ให มั่ นคง และ องคพระผู เปนเจา ชีวิตของเราก็
เพื่ อจะได ปลอบประโลมใจพวก สดชื่ น
9 เราจะขอบพระคุ ณพระเจ า
ทานในเรื่ องความเชื่ อของทาน
3 เพื่ อจะได ไ ม มี ใ ครหวั่ นไหว เพราะท านอย างไรอี กจึ งจะ
ดวยการยากลําบากเหลานี้ ทาน เหมาะ สําหรั บบรรดาความชื่ น
เองก็รู แลววา เราถูกทรงกําหนด ชมยิ น ดี ซึ่ งเรามี อ ยู เพราะท า น
จํา เพาะพระพั ก ตร พระเจ า ของ
ไวแลวสําหรับการนั้ น
4 ด วยว า เมื่ อเราได อ ยู กั บท า น เรา
ทั้ งหลาย เราไดบอกทานไวกอน 10 เราอธิษฐานมากมายทั้ งกลาง
แล วว า เราจะต องทนการยาก วันกลางคืน เพื่ อจะไดเห็นหนา
ลําบาก แล วก็ เป นจริ งอย างนั้ น ทานอีก และจะไดเพิ่ มเติมความ
เชื่ อของท า นส วนที่ ยั งบกพร อง
ตามที่ ทานก็รู อยู แลว
5เพราะเหตุ นี้ เมื่ อข าพเจ าอด อยู ใหบริบูรณ
ทนตอไปอีกไมได ขาพเจาจึงได 11 บัดนี้ ขอพระเจาเองและพระ
ใช คนไปเพื่ อจะไดรู ถึ งความเชื่ อ บิ ดาของเรา และพระเยซู คริ สต
ของท าน เกรงว าผู ทดลองนั้ น องค พระผู เป นเจ าของเรา ทรง
ได ทดลองท านดวยประการหนึ่ ง นําทางเราไปถึงทาน
ประการใด แลวงานของเราก็จะ 12 และขอองค พ ระผู เป น เจ า
ทรงให ท านทั้ งหลายจําเริ ญและ
เปนการเสียเปลา
6แต บั ดนี้ เมื่ อทิ โมธี ได จากพวก บริ บู รณ ไ ปด วยความรั ก ซึ่ งกั น
และแก คนทั้ งปวง
ท านมาถึ งพวกเราแล ว และได และกั น

3

(2) รม 16:21 (3) กจ 9:16; 14:22; อฟ 3:13 (4) กจ 20:24
(5) 1 คร 7:5; กท 2:2 (6) กจ 18:5; ฟป 1:8 (7) 2 คร 1:4 (8) ฟป 4:1
(10) 2 คร 13:9 (11) มก 1:3 (12) ฟป 1:9
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1 เธสะโลนิกา 3, 4
หนา 2388
เหมื อนเรารั กท านทั้ งหลายดุ จ ลั กลอบต อ พี่ น อ งในเรื่ องใดๆ
กัน
เลย
เพราะว าองค พระผู
13 เพื่ อในที่ สุ ดพระองค จะทรง เป นเจาทรงเป นผู ทรงสนองโทษ
ให ใจของท า นตั้ งมั่ นคงอยู ใน ต อบรรดาคนที่ กระทําอย างนั้ น
ความบริ สุ ทธิ์ ปราศจากข อ เหมื อนอย างที่ เราได บอกไว
ตําหนิ ต อพระพั กตร พระเจ าคื อ ก อ นแล วและได เ ป นพยานแล ว
พระบิดาของเรา ในเมื่ อพระเยซู ดวย
คริ สต องค พระผู เป นเจ าของเรา 7 เพราะพระเจ า มิ ไ ด ท รงเรี ยก
จะเสด็ จมากั บวิ สุ ท ธิ ช นทั้ งปวง เราให เป นคนลามก แต ทรง
ของพระองค
เรียกเราใหเปนคนบริสุทธิ์
จงรักษาตัวใหบริสุทธิ์
8เหตุฉะนั้ นคนที่ ปดทิ้ ง มิไดปด
พี่ น องทั้ งหลาย ในที่ สุ ดนี้ ทิ้ งมนุ ษย แต ได ป ดทิ้ งพระเจ า
เราขอวิ ง วอนและเตื อนสติ ผู ทรงโปรดประทานพระวิ ญ ท านในพระเยซู เจ าว า ท านได ญาณบริ สุ ทธิ์ ของพระองค ให แก
เรี ยนจากเราแล วว าควรจะดํา - เราทั้ งหลายดวย
เนิ นชีวิตอยางไรจึงจะเปนที่ ชอบ 9 ส วนเรื่ องการรั กพี่ น องทั้ ง
พระทั ยพระเจ า ขอให ท านดํา- หลายนั้ น ไม จําเป นที่ จะให
ข าพเจ าเขี ยนถึ งท าน เพราะว า
เนินตามอยางนั้ นยิ่ งๆขึ้ นไป
ตั
วท านเองก็ รั บคําสอนจากพระ
2 เพราะท า นทั้ งหลายทราบคํา
บัญชาซึ่ งเราได ใหไว กับทานโดย เจาแลววาใหรักซึ่ งกันและกัน
10 ความจริ ง ท า นได ประพฤติ
พระเยซูเจาแลว
3 เพราะนี่ แหละเป นพระประ- ต อบรรดาพี่ น องทั่ วแคว นมาซิ สงคของพระเจา คือใหทานเปน โดเนี ยเช นนั้ นอยู แต พี่ น องทั้ ง
คนบริสุทธิ์ เวนเสียจากการลวง หลาย เราขอวิ งวอนท านให มี
ความรักทวีขึ้นอีก
ประเวณี
4เพื่ อให ทุ กคนในพวกท านรู จั ก 11 และจงตั้ ง เป า ว าจะอยู อย าง
ที่ จะรั กษาภาชนะของตนในทาง สงบ และทํากิจธุระส วนของตน
และทํ า การงานด วยมื อ ของตน
บริสุทธิ์ และในทางที่ มีเกียรติ
5 มิ ใ ช ด วยราคะตั ณหาเหมื อ น เอง เหมื อนอย างที่ เรากําชั บ
อย า งคนต า งชาติ ที่ ไม รู จั กพระ ทานแลว
12 เพื่ อท า นจะได ดํ า เนิ น ชี วิ ต
เจา
6เพื่ อไม ให ผู ใดทําล วงเกิ นและ ตามอย า งที่ สมควรต อ หน า คน

4

(13) 2 ธส 2:17 (1) 1 คร 15:58; ฟป 1:27 (3) รม 12:2; 1 คร 6:15-20 (4) รม 6:19
(5) 1 คร 15:34; อฟ 4:17 (6) 2 ธส 1:8 (7) ลนต 11:44 (8) ลก 10:16; 1 คร 2:10
(9) ยรม 31:33-34; มธ 22:39 (10) 1 ธส 3:12 (11) กจ 20:35 (12) รม 13:13
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เหลานั้ นที่ อยู ภายนอก และเพื่ อ ผู เปนเจาในฟาอากาศ อยางนั้ น
ทานจะไมขาดสิ่ งใดเลย
แหละเราก็ จะอยู กั บองค พระผู
การเสด็จกลับมาและ
เปนเจาเปนนิตย
18 เหตุ ฉะนั้ น จงปลอบใจกั น
การรับขึ้ นของคริสเตียน
13 แต พี่ น องทั้ งหลาย ข าพเจ า และกันดวยถอยคําเหลานี้ เถิด
คริสเตียนจะไมถูกละไว
ไม อยากใหท านไมทราบถึ งเรื่ อง
ในความมืดและพระพิโรธ
คนเหล า นั้ นที่ ล วงหลั บไปแล ว
แต พี่ น องทั้ งหลาย เรื่ องวั น
เพื่ อทานจะไมเปนทุกขโศกเศรา
และเวลาที่ ทรงกําหนดไวนั้ น
อยางคนอื่ นๆที่ ไมมีความหวัง
14 เพราะถ าเราเชื่ อ ว า พระเยซู ไม จํ า เป น จะต อ งเขี ยนบอกให
ทรงสิ้ นพระชนม และทรงคื น ทานรู
พระชนมแลว เชนเดียวกันบรร- 2 เพราะท านเองก็ รู ดี แล วว า
ดาคนที่ ล วงหลั บไปในพระเยซู วั น ขององค พระผู เป นเจ าจะมา
นั้ น พระเจ าจะทรงนําคนเหล า เหมื อนอย า งขโมยที่ มาในเวลา
กลางคืน
นั้ นมากับพระองคดวย
15 ในข อ นี้ เราขอบอกให ท า น 3เมื่ อเขาพู ดว า "สงบสุ ขและ
ทราบตามพระวจนะขององค ปลอดภั ยแล ว" เมื่ อนั้ นแหละ
พระผู เปนเจาวา เราผู ยังเปนอยู ความพิ น าศก็ จะมาถึ งเขาทั นที
และเหลื อ อยู จนถึ ง องค พระผู เหมื อนกั บความเจ็ บปวดมาถึ ง
เป นเจ าเสด็ จมา จะล วงหน าไป หญิ งที่ มี ครรภ เขาจะหนี ก็ ไม
ก อนคนเหล านั้ นที่ ล วงหลั บไป พน
4แตพี่ นองทั้ งหลาย ทานไมได
แลวก็หามิได
16 ด วยว าองคพระผู เป นเจาเอง อยู ในความมื ดแล ว เพื่ อวั นนั้ น
จะเสด็จมาจากสวรรค ดวยเสียง จะไมมาถึงทานอยางขโมยมา
กู ก อง ด วยสําเนี ยงของเทพบดี 5 ท านทั้ งหลายเป นบุ ตรของ
และด วยเสี ยงแตรของพระเจ า ความสว าง และเป นบุ ตรของ
และคนทั้ งปวงที่ ตายแล วในพระ กลางวั น เราทั้ งหลายไม ได เป น
ของกลางคืน หรือของความมืด
คริสตจะเปนขึ้ นมากอน
17 หลั งจากนั้ น เราทั้ งหลายซึ่ ง 6เหตุ ฉะนั้ น อย าให เราหลั บ
ยั งเป นอยู และเหลื ออยู จะถู ก เหมื อนอย างคนอื่ น แต ให เรา
รั บขึ้ นไปในเมฆพร อมกั บ คน เฝาระวังและไมเมามาย
เหลานั้ น เพื่ อจะไดพบองคพระ 7 เพราะว า คนนอนหลั บก็ ย อ ม

5

(13) ลนต 19:28; อฟ 2:12 (14) 1 คร 15:13 (15) 1 พกษ 13:17 (16) มธ 24:30
(17) ยน 14:3; กจ 1:9 (18) 1 ธส 5:11 (1) มธ 24:3 (2) 2 ปต 3:10 (3) อสย 13:6
(4) 1 ยน 2:8 (5) อฟ 5:8 (6) มธ 25:5; 1 ปต 5:8 (7) ลก 21:34; กจ 2:15
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หลั บในเวลากลางคื น และคน ชูกําลังคนที่ ออนกําลัง และมีใจ
เมาก็ยอมเมาในเวลากลางคืน
อดเอาเบาสู ตอคนทั้ งปวง
8 แต เ มื่ อเราเป น ของกลางวั น 15 ระวั งให ดี อย าให คนใดทําชั่ ว
แล ว ก็ อย าให เราเมามาย จง ตอบแทนการชั่ วต อคนอื่ น แต
สวมความเชื่ อกั บความรั ก เป น จงหาทางทําดี เสมอต อพวกท าน
เกราะปองกันอก และสวมความ เอง และตอคนทั้ งปวงดวย
หวั งที่ จะได ความรอดเป นหมวก 16 จงชื่ นบานอยู เสมอ
เหล็ก
17 จงอธิษฐานอยางสม่ําเสมอ
9เพราะว าพระเจ ามิ ได ทรงกํา- 18 จงขอบพระคุ ณ ในทุ ก กรณี
หนดเราไว สํ า หรั บพระอาชญา เพราะนี่ แหละเป นน้ํ า พระทั ย
แต สํ า หรั บให ไ ด รั บ ความรอด ของพระเจ า ในพระเยซู ค ริ ส ต
โดยพระเยซู คริ ส ต อ งค พ ระผู เพื่ อทานทั้ งหลาย
เปนเจาของเรา
19 อยาดับพระวิญญาณ
10 ผู ทรงสิ้ นพระชนม เ พื่ อเรา 20 อยาประมาทคําพยากรณ
เพื่ อว า ถึ งเราจะตื่ นอยู หรื อจะ 21 จงพิ สู จน ทุ กสิ่ ง สิ่ งที่ ดี นั้ น
หลับ เราจะไดมีชีวิตกับพระองค จงยึดถือไวใหมั่ น
การอําลาดวยคําแนะนํา
22 จงเว นเสี ยจากสิ่ งที่ ดู เหมื อน
ชั่ วทุกอยาง
และคําปลอบประโลมใจ
11 เหตุฉะนั้ นจงหนุนใจกัน และ 23 และขอให อ งค พระเจ า แห ง
ต างคนต างจงก อกั นขึ้ น ตาม สั นติ สุ ขทรงตั้ งท านเป นคนบริ สุทธิ์ หมดจด และขาพเจาอธิษอยางที่ ทานกําลังทําอยู นั้ น
12 พี่ น องทั้ งหลาย เราขอวิ ง ฐานต อพระเจ าให ทรงรั กษาทั้ ง
วอนท านให รู จั กคนที่ ทํางานอยู วิ ญญาณ จิ ตใจและร างกายของ
ในพวกท าน และปกครองท าน ท า นไว ใ ห ปราศจากการติ เตี ยน
ในองค พระผู เป นเจ า และตั ก จนถึ ง วั น ที่ พระเยซู ค ริ ส ต อ งค
พระผู เปนเจาของเราเสด็จมา
เตือนทาน
13 จงเคารพเขาให มากในความ 24 พระองค ผู ทรงเรี ยกท านนั้ น
รั กเพราะงานที่ เขาไดกระทําและ สัตยซื่ อ และพระองค จะทรงทํา
ใหสําเร็จ
จงอยู อยางสงบสุขดวยกัน
14 แต พี่ น องทั้ งหลาย เราขอ 25 พี่ น องทั้ งหลาย จงอธิ ษฐาน
เตื อ นสติ พวกท า นให ตั ก เตื อ น เพื่ อเราดวย
คนที่ เกะกะ หนุนน้ําใจผู ที่ ทอใจ 26 จงทั ก ทายปราศรั ยพวกพี่ (8) อฟ 6:14 (9) รม 9:22 (10) 2 คร 5:15 (12) 1 คร 16:18 (13) มก 9:50
(14) รม 14:1 (15) ลนต 19:18; กท 6:10 (16) 2 คร 6:10 (17) อฟ 6:18
(19) อฟ 4:30 (20) 1 คร 14:1 (21) ฟป 4:8 (23) 1 คร 1:8-9 (24) 1 คร 10:13
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น องด วยธรรมเนี ยมจุ บอั นบริ - 28 ขอให พระคุ ณของพระเยซู
สุทธิ์
คริ สต องค พระผู เป นเจ าของเรา
27 ข าพเจ าบั ญชาท านทั้ งหลาย ดํ า รงอยู กั บ ท า นทั้ งหลายเถิ ด
โดยองค พระผู เป นเจ า ให ท าน เอเมน
อ า นจดหมายฉบั บนี้ ให บรรดา [จดหมายฉบับแรกถึงชาวเธสะพี่ นองอันบริสุทธิ์ ฟง
โลนิกาไดเขียนจากกรุงเอเธนส]
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