
หนา 2384จดหมายฉบับแรก
ของอัครสาวกเปาโล

ถึงคริสตจักรในเมืองเธสะโลนิกา
แบบอยางท่ีดี
ของคริสเตียน
ชาวเธสะโลนิกา

1เปาโล สิลวานัส และทิโมธี
เรียน คริสตจักรของชาวเมือง

เธสะโลนิกา ในพระเจาพระบิดา
และพระเยซูคริสตเจา ขอให
พระคุณและสันติสุขจากพระเจา
พระบิ ดาของเราและจากพระ
เยซูคริสตเจา ดํารงอยูกับทาน
ทั้งหลายเถิด
2 เราขอบพระคุณพระเจาเพราะ
ทานทั้ งหลายเสมอ และเมื่ อ
อธิษฐานเราก็เอยถึงทาน
3 ในสายพระเนตรของพระเจ า
และพระบิดาของเรา เราระลึก
ถึงอยางไมหยุดหยอนในกิจการ
ที่เกิดจากความเชื่อของทานและ
การงานที่ เนื่ องมาจากความรัก
และความพากเพียรซึ่ งเกิดจาก
ความหวังในพระเยซูคริสตองค
พระผูเปนเจาของเรา
4 พ่ีนองทั้งหลาย ผูเปนที่รัก เรา
ทราบแนวา พระเจาไดทรงสรร
ทานทั้งหลายไวแลว

5 เพราะขาวประเสริฐของเรามิ
ไดมาถึงทานดวยถอยคําเทานั้น
แตดวยฤทธิ์ เดช และดวยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ และดวยความ
ไวใจอันเต็มเปยม ตามที่ทาน
ทั้งหลายรูอยูแลววา เราเปนคน
อย างไรในหมู พวกท านเพราะ
เห็นแกทาน
6และทานก็ทําตามอยางของเรา
และขององคพระผูเปนเจา โดย
ที่ ท านได รั บถ อยคํานั้ นด วย
ความยากลําบากเป นอั นมาก
พร อมด วยความยินดี ในพระ
วิญญาณบริสุทธิ์
7 เพราะเหตุนั้นทานจึงเปนแบบ
อย างแก ทุ กคนที่ เชื่ อแล วใน
แควนมาซิโดเนียและแควนอา-
คายา
8 เพราะว าพระวจนะขององค
พระผูเปนเจาไดเลื่องลือออกไป
จากพวกทาน ไมใชแตในแควน
มาซิ โดเนี ยและแควนอาคายา
เทานั้ น แตความเชื่ อของทาน
ในพระเจาไดเลื่องลือไปทุกแหง
หน จนเราไมจําเปนตองพูด

(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
อะไรอีก
9 เพราะคนเหลานั้นก็ไดรายงาน
เกี่ ยวกับเราวา ที่ เราไดเขามา
หาทานทั้งหลายนั้นเปนอยางไร
และกลาวถึงการที่ทานไดละทิ้ ง
รูปเคารพและหันมาหาพระเจา
เพ่ื อรั บใช พระเจ าผู ทรงพระ
ชนมอยูและเที่ยงแท
10 และรอคอยพระบุ ตรของ
พระองคจากสวรรค ซึ่งพระองค
ทรงใหเปนข้ึนมาจากความตาย
คือพระเยซูผูทรงชวยใหเราพน
จากพระอาชญาที่ จะมี มาภาย
หนานั้น

ความรับผิดชอบ
ของเปาโล

ตอขาวประเสริฐ

2พ่ีนองทั้ งหลาย ทานเองก็
ทราบวา การที่เรามาหาทาน

นั้นไมไดไรประโยชนเลย
2แตถึงแมวาเราตองทนการยาก
ลําบากและได รั บการอั ปยศ
ตางๆมาแลวที่ เมืองฟลิปป ซึ่ ง
ทานก็ทราบอยู เราก็ยังมีใจกลา
ในพระเจาของเราที่ ไดประกาศ
ขาวประเสริฐของพระเจาแกทาน
ทั้งหลาย โดยเผชิญกับอุปสรรค
มากมาย
3 เพราะวา คําเตือนสติของเรา
มิ ได เกิดมาจากการหลอกลวง
หรือการโสโครก หรืออุบายใดๆ
4แตวาพระเจ าทรงเห็นชอบที่

จะมอบข าวประเสริฐไวกั บเรา
เราจึงประกาศไป ไมใชเพ่ือให
เปนที่พอใจของมนุษย แตให
เปนที่พอพระทัยของพระเจา ผู
ทรงชันสูตรใจเรา
5 เพราะวาเราไมไดใช คํายกยอ
ในเวลาใดเลย ซึ่ งทานก็รู อยู
หรือมิไดใช คําพูดเคลือบคลุม
เพ่ือความโลภเลย พระเจาทรง
เปนพยานฝายเรา
6และแมในฐานะเปนอัครสาวก
ของพระคริสต เราจะเรียกรอง
ใหเปนภาระก็ได แตเราก็ไม
แสวงหาสงาราศีจากมนุษย ไม
ว าจะเปนจากท านหรือจากคน
อื่น
7แต ว าเราอยู ในหมู พวกท าน
ด ว ยค วาม สุ ภ าพอ อน โยน
เหมือนพ่ี เลี้ ยงที่ เลี้ ยงดูลูกของ
ตน
8 เมื่อเรารักทานอยางนี้แลว เรา
ก็มีใจพรอมที่จะเผื่อแผเจือจาน
มิใชแต เพียงขาวประเสริฐของ
พระเจาเทานั้น แตอุทิศจิตใจ
เราใหแกทานดวย เพราะทาน
เปนที่รักย่ิงของเรา
9 พ่ีนองทั้ งหลาย ทานคงจําได
ถึงการทํางานอันเหน็ดเหนื่ อย
และความยากลําบากของเราเมื่อ
เราประกาศข าวประเสริ ฐของ
พระเจาใหแกทาน เราทํางานทั้ง
กลางคืนและกลางวัน เพ่ือเราจะ

1 เธสะโลนิกา 1, 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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หนา 23861 เธสะโลนิกา 2
ไมเปนภาระแกผูใดในพวกทาน
10 ทานทั้ งหลายเปนพยานฝาย
เรา และพระเจาก็ทรงเปนพยาน
ดวยวา เราไดประพฤติตัวบริ-
สุทธิ์ เที่ยงธรรม และปราศจาก
ขอตําหนิในหมูพวกทานที่เชื่อ
11 ดังที่ ทานรูแลววา เราได
เตือนสติ หนุนใจและกําชับทาน
ทุกคน ดังบิดากระทําตอบุตร
12 เพ่ือใหทานดําเนินชีวิตอยาง
สมควรตอพระเจา ผูทรงเรียก
ทานให เขามาในอาณาจักรและ
สงาราศีของพระองค

จงระวังการขมเหง
เหมือนท่ีพวกยิว
ไดเคยกระทํา

13 เพราะเหตุนี้ เราจึงขอบ
พระคุณพระเจ าไมหยุดหยอน
เพราะวาเมื่อทานทั้งหลายไดรับ
พระวจนะของพระเจาซึ่งทานได
ยินจากเรา ทานไมไดรับไวอยาง
เปนคําของมนุษย แตไดรับไว
ตามความเปนจริง คือเปนพระ
วจนะของพระเจา ซึ่ งกําลังทํา
งานอยู ภายในท านทั้ งหลายที่
เชื่อดวย
14 ดวยวา พ่ีนองทั้งหลาย ทาน
ไดปฏิ บัติตามอย างคริสตจักร
ของพระเจาในแควนยูเดียที่อยู
ฝายพระเยซูคริสต เพราะวา
ทานได รับความลําบากจากพล
เมืองของตนเหมือนอยางที่ เขา

เหลานั้นไดรับจากพวกยิว
15 พวกยิวไดปลงพระชนมพระ
เยซูเจา และไดประหารชีวิตพวก
ศาสดาพยากรณของเขาเอง และ
ไดขมเหงพวกเรา และขัดพระ
ทัยพระเจา และเปนปฏิปกษตอ
คนทั้งปวง
16 โดยที่ ขัดขวางไมใหเราประ-
กาศแก คนต างชาติ เพ่ื อจะให
พวกนั้นรอดได เพ่ือ `ใหการ
บาปของเขาเต็มเปยมเสมอ' แต
ในที่ สุดพระพิ โรธไดตกลงบน
เขา
17 พ่ีนองทั้ งหลาย แตเมื่อเรา
ถูกพรากไปจากทานชั่วระยะเว-
ลาหนึ่ง พรากไปแตกายเทานั้น
ไมใชจิตใจ เราจึงขวนขวาย
ปรารถนาอยางย่ิงที่ จะเห็นหนา
ทานอีก
18 เพราะเหตุนั้นเราอยากมาหา
ทานทั้งหลาย ขาพเจาคือเปาโล
อยากมาหนแลวหนเลา แต
ซาตานไดขัดขวางเราไว
19 เพราะอะไรเลาจะเปนความ
หวัง หรือความยินดี หรือมง-
กุฎแหงความชื่นชมยินดีของเรา
จําเพาะพระพักตรพระเยซูคริสต
องคพระผู เปนเจาของเรา เมื่อ
พระองคจะเสด็จมา ก็มิใชทาน
ทั้งหลายดอกหรือ
20 เพราะว าท านทั้ งหลายเปน
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

และคําอธิษฐานของเปาโล

3เหตุฉะนั้น เมื่อเราทนอยูตอ
ไปอีกไมไดแลว เราจึงเห็น

ชอบที่ จะถูกปลอยไวที่ กรุงเอ-
เธนสตามลําพัง
2และไดใหทิ โมธีนองชายของ
เรา ซึ่ งเปนผู รับใชของพระเจา
และเปนเพ่ื อนรวมงานของเรา
ในเรื่ องข าวประเสริฐของพระ
คริสตไปหาพวกทาน เพ่ือจะได
ตั้ งพวกทานไวใหมั่ นคง และ
เพ่ือจะไดปลอบประโลมใจพวก
ทานในเรื่องความเชื่อของทาน
3 เพ่ื อจะได ไม มี ใครหว่ั นไหว
ดวยการยากลําบากเหลานี้ ทาน
เองก็รูแลววา เราถูกทรงกําหนด
ไวแลวสําหรับการนั้น
4ดวยว าเมื่ อเราไดอยู กับทาน
ทั้งหลาย เราไดบอกทานไวกอน
แลววา เราจะตองทนการยาก
ลําบาก แลวก็เปนจริงอยางนั้น
ตามที่ทานก็รูอยูแลว
5 เพราะเหตุนี้ เมื่อขาพเจาอด
ทนตอไปอีกไมได ขาพเจาจึงได
ใชคนไปเพ่ือจะไดรูถึงความเชื่อ
ของทาน เกรงวาผูทดลองนั้น
ไดทดลองทานดวยประการหนึ่ง
ประการใด แลวงานของเราก็จะ
เปนการเสียเปลา
6แตบัดนี้ เมื่อทิโมธีไดจากพวก
ทานมาถึงพวกเราแลว และได

นําข าวดีมาบอกเราเรื่ องความ
เชื่ อและความรั กของท านทั้ ง
หลาย และวาทานไดระลึกถึงเรา
อยู เสมอดวยความหวังดี และ
ใฝฝนจะเห็นเราเหมือนอยางเรา
ใฝฝนจะเห็นทานดุจกัน
7 พ่ีนองทั้ งหลาย โดยเหตุนี้
ความเชื่ อของทานไดทําให เรา
บรรเทาจากความทุกขยากและ
ความลําบากของเรา
8 เพราะวาถาทานมั่ นคงอยู ใน
องคพระผูเปนเจา ชีวิตของเราก็
สดชื่น
9 เราจะขอบพระคุ ณพระเจ า
เพราะท านอย างไรอี ก จึ งจะ
เหมาะ สําหรับบรรดาความชื่น
ชมยินดีซึ่ งเรามีอยู เพราะทาน
จําเพาะพระพักตรพระเจาของ
เรา
10 เราอธิษฐานมากมายทั้งกลาง
วันกลางคืน เพ่ือจะไดเห็นหนา
ทานอีก และจะไดเพ่ิมเติมความ
เชื่ อของทานสวนที่ ยังบกพรอง
อยูใหบริบูรณ
11 บัดนี้ ขอพระเจาเองและพระ
บิดาของเรา และพระเยซูคริสต
องคพระผู เปนเจาของเรา ทรง
นําทางเราไปถึงทาน
12 และขอองคพระผู เป นเจ า
ทรงใหทานทั้ งหลายจําเริญและ
บริ บูรณ ไปดวยความรักซึ่ งกัน
และกัน และแกคนทั้ งปวง

(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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หนา 23881 เธสะโลนิกา 3, 4
เหมือนเรารักท านทั้ งหลายดุจ
กัน
13 เพ่ือในที่ สุดพระองคจะทรง
ให ใจของท านตั้ งมั่ นคงอยู ใน
ความบริสุทธิ์ ปราศจากขอ
ตําหนิตอพระพักตรพระเจาคือ
พระบิดาของเรา ในเมื่อพระเยซู
คริสตองคพระผู เปนเจาของเรา
จะเสด็จมากับวิสุทธิชนทั้ งปวง
ของพระองค

จงรักษาตัวใหบริสุทธ์ิ

4พ่ีนองทั้ งหลาย ในที่สุดนี้
เราขอวิงวอนและเตือนสติ

ทานในพระเยซูเจาวา ทานได
เรียนจากเราแลวว าควรจะดํา-
เนินชีวิตอยางไรจึงจะเปนที่ชอบ
พระทัยพระเจา ขอใหทานดํา-
เนินตามอยางนั้นย่ิงๆข้ึนไป
2 เพราะท านทั้ งหลายทราบคํา
บัญชาซึ่งเราไดใหไวกับทานโดย
พระเยซูเจาแลว
3 เพราะนี่ แหละเปนพระประ-
สงคของพระเจา คือใหทานเปน
คนบริสุทธิ์ เวนเสียจากการลวง
ประเวณี
4 เพ่ือใหทุกคนในพวกทานรู จัก
ที่ จะรักษาภาชนะของตนในทาง
บริสุทธิ์ และในทางที่มีเกียรติ
5มิ ใชด วยราคะตัณหาเหมือน
อยางคนตางชาติที่ ไม รู จักพระ
เจา
6 เพ่ือไมใหผู ใดทําลวงเกินและ

ลักลอบตอพ่ี นองในเรื่ องใดๆ
เลย เพราะวาองคพระผู
เปนเจาทรงเปนผูทรงสนองโทษ
ตอบรรดาคนที่ กระทําอยางนั้น
เหมื อนอย างที่ เราได บอกไว
กอนแลวและไดเปนพยานแลว
ดวย
7 เพราะพระเจ ามิ ไดทรงเรียก
เราใหเปนคนลามก แตทรง
เรียกเราใหเปนคนบริสุทธิ์
8 เหตุฉะนั้นคนที่ปดทิ้ง มิไดปด
ทิ้ งมนุษย แตไดปดทิ้ งพระเจา
ผู ทรงโปรดประทานพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ์ของพระองคใหแก
เราทั้งหลายดวย
9ส วนเรื่ องการรั กพ่ี น องทั้ ง
หลายนั้น ไมจําเปนที่ จะให
ขาพเจาเขียนถึงทาน เพราะวา
ตัวทานเองก็รับคําสอนจากพระ
เจาแลววาใหรักซึ่งกันและกัน
10 ความจริ งท านได ประพฤติ
ตอบรรดาพี่นองทั่วแควนมาซิ-
โดเนียเชนนั้นอยู แตพ่ีนองทั้ ง
หลาย เราขอวิงวอนทานใหมี
ความรักทวีข้ึนอีก
11 และจงตั้ งเปาวาจะอยู อยาง
สงบ และทํากิจธุระสวนของตน
และทําการงานดวยมือของตน
เอง เหมือนอยางที่ เรากําชับ
ทานแลว
12 เพ่ื อท านจะได ดําเนิ นชี วิต
ตามอย างที่ สมควรตอหนาคน

(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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เหลานั้นที่อยูภายนอก และเพ่ือ
ทานจะไมขาดสิ่งใดเลย

การเสด็จกลับมาและ
การรับขึ้นของคริสเตียน

13 แตพ่ีนองทั้งหลาย ขาพเจา
ไมอยากใหทานไมทราบถึงเร่ือง
คนเหลานั้ นที่ ล วงหลับไปแลว
เพ่ือทานจะไมเปนทุกขโศกเศรา
อยางคนอื่นๆที่ไมมีความหวัง
14 เพราะถาเราเชื่ อวาพระเยซู
ทรงสิ้ นพระชนม และทรงคืน
พระชนมแลว เชนเดียวกันบรร-
ดาคนที่ ลวงหลับไปในพระเยซู
นั้ น พระเจาจะทรงนําคนเหลา
นั้นมากับพระองคดวย
15 ในข อนี้ เราขอบอกใหท าน
ทราบตามพระวจนะขององค
พระผูเปนเจาวา เราผูยังเปนอยู
และเหลื ออยู จนถึ งองคพระผู
เปนเจาเสด็จมา จะลวงหนาไป
กอนคนเหลานั้ นที่ ลวงหลับไป
แลวก็หามิได
16 ดวยวาองคพระผู เปนเจาเอง
จะเสด็จมาจากสวรรค ดวยเสียง
กูกอง ดวยสําเนียงของเทพบดี
และด วยเสียงแตรของพระเจ า
และคนทั้งปวงที่ตายแลวในพระ
คริสตจะเปนข้ึนมากอน
17หลังจากนั้น เราทั้งหลายซึ่ง
ยังเปนอยูและเหลืออยู จะถูก
รั บข้ึ นไปในเมฆพร อมกับคน
เหลานั้น เพ่ือจะไดพบองคพระ

ผูเปนเจาในฟาอากาศ อยางนั้น
แหละเราก็จะอยู กับองคพระผู
เปนเจาเปนนิตย
18 เหตุฉะนั้น จงปลอบใจกัน
และกันดวยถอยคําเหลานี้เถิด

คริสเตียนจะไมถูกละไว
ในความมืดและพระพิโรธ

5แตพ่ีนองทั้งหลาย เร่ืองวัน
และเวลาที่ทรงกําหนดไวนั้น

ไม จําเปนจะตองเขียนบอกให
ทานรู
2 เพราะท านเองก็ รู ดี แล วว า
วันขององคพระผู เปนเจาจะมา
เหมือนอยางขโมยที่ มาในเวลา
กลางคืน
3 เมื่ อเขาพูดวา "สงบสุขและ
ปลอดภัยแลว" เมื่ อนั้ นแหละ
ความพินาศก็จะมาถึงเขาทันที
เหมือนกับความเจ็บปวดมาถึง
หญิงที่มีครรภ เขาจะหนีก็ไม
พน
4แตพ่ีนองทั้งหลาย ทานไมได
อยู ในความมืดแลว เพ่ือวันนั้น
จะไมมาถึงทานอยางขโมยมา
5ท านทั้ งหลายเป นบุ ตรของ
ความสวาง และเปนบุตรของ
กลางวัน เราทั้งหลายไมไดเปน
ของกลางคืน หรือของความมืด
6 เหตุฉะนั้น อยาใหเราหลับ
เหมือนอยางคนอื่น แตใหเรา
เฝาระวังและไมเมามาย
7 เพราะว าคนนอนหลับก็ยอม

(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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หลับในเวลากลางคืน และคน
เมาก็ยอมเมาในเวลากลางคืน
8แต เมื่ อเราเปนของกลางวัน
แลว ก็อยาใหเราเมามาย จง
สวมความเชื่ อกับความรักเปน
เกราะปองกันอก และสวมความ
หวังที่จะไดความรอดเปนหมวก
เหล็ก
9 เพราะวาพระเจามิไดทรงกํา-
หนดเราไวสําหรับพระอาชญา
แต สําหรับให ได รับความรอด
โดยพระเยซู คริ สต องคพระผู
เปนเจาของเรา
10 ผู ทรงสิ้ นพระชนม เพ่ื อเรา
เพ่ือวา ถึงเราจะตื่นอยูหรือจะ
หลับ เราจะไดมีชีวิตกับพระองค

การอําลาดวยคําแนะนํา
และคําปลอบประโลมใจ

11 เหตุฉะนั้นจงหนุนใจกัน และ
ตางคนตางจงกอกันข้ึน ตาม
อยางที่ทานกําลังทําอยูนั้น
12 พ่ีนองทั้ งหลาย เราขอวิง
วอนทานใหรู จักคนที่ทํางานอยู
ในพวกทาน และปกครองทาน
ในองคพระผู เปนเจา และตัก
เตือนทาน
13 จงเคารพเขาใหมากในความ
รักเพราะงานที่เขาไดกระทําและ
จงอยูอยางสงบสุขดวยกัน
14 แตพ่ีนองทั้ งหลาย เราขอ
เตือนสติพวกทานใหตักเตือน
คนที่เกะกะ หนุนน้ําใจผูที่ทอใจ

ชูกําลังคนที่ออนกําลัง และมีใจ
อดเอาเบาสูตอคนทั้งปวง
15 ระวังใหดีอยาใหคนใดทําชั่ ว
ตอบแทนการชั่ วตอคนอื่น แต
จงหาทางทําดีเสมอตอพวกทาน
เอง และตอคนทั้งปวงดวย
16 จงชื่นบานอยูเสมอ
17 จงอธิษฐานอยางสม่ําเสมอ
18 จงขอบพระคุณในทุกกรณี
เพราะนี่ แหละเป นน้ํ าพระทั ย
ของพระเจ าในพระเยซู คริ สต
เพ่ือทานทั้งหลาย
19 อยาดับพระวิญญาณ
20 อยาประมาทคําพยากรณ
21 จงพิสูจนทุกสิ่ ง สิ่ งที่ ดีนั้ น
จงยึดถือไวใหมั่น
22 จงเวนเสียจากสิ่ งที่ดูเหมือน
ชั่วทุกอยาง
23 และขอใหองคพระเจาแหง
สันติสุขทรงตั้ งทานเปนคนบริ-
สุทธิ์หมดจด และขาพเจาอธิษ-
ฐานตอพระเจาใหทรงรักษาทั้ ง
วิญญาณ จิตใจและรางกายของ
ทานไวใหปราศจากการติเตียน
จนถึ งวันที่ พระเยซูคริสตองค
พระผูเปนเจาของเราเสด็จมา
24 พระองคผูทรงเรียกทานนั้น
สัตยซื่อ และพระองคจะทรงทํา
ใหสําเร็จ
25 พ่ีนองทั้งหลาย จงอธิษฐาน
เพ่ือเราดวย
26 จงทักทายปราศรัยพวกพ่ี-

(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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นองดวยธรรมเนียมจุบอันบริ-
สุทธิ์
27 ขาพเจาบัญชาทานทั้ งหลาย
โดยองคพระผู เปนเจา ใหทาน
อ านจดหมายฉบับนี้ ใหบรรดา
พ่ีนองอันบริสุทธิ์ฟง

28 ขอใหพระคุณของพระเยซู
คริสตองคพระผู เปนเจาของเรา
ดํารงอยู กับท านทั้ งหลายเถิ ด
เอเมน
[จดหมายฉบับแรกถึงชาวเธสะ-
โลนิกาไดเขียนจากกรุงเอเธนส]
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