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จดหมายฝากฉบบับแรกของเปาโล

ผผผู้เปป็นอบัครทผต

ถถึงครริสตจบักรททที่เมมืองเธสะโลนริกา

บทนนนำสสสู่ 1 เธสะโลนนิกนำ: เธสะโลนนิกาเปป็นเมมืองอนิสระในแควว้นมาซนิโดเนนียและเปป็น
มหานครทนีที่มนีขนาดใหญญ่ทนีที่สสุดในแควว้นนนนั้น เปาโลไดว้เดนินทางไปทนีที่นนที่นหลนงจากการรนบใชว้ในเมมืองฟนี
ลนิปปนีและใชว้เวลาประมาณหนนที่งเดมือนในการเทศนาสนที่งสอนกญ่อนทนีที่จะถถูกฝถูงชนขนบไลญ่ออกจากเมมือง
ดถู กนิจการ 17:1-9 ทญ่านเดนินทางตญ่อไปตามแนวแหลมกรนีกจนมาถนงเมมืองโครนินธธ์ในทนีที่สสุดซนที่งเปป็นทนีที่ๆ
ทญ่านเขนียนจดหมายฝากฉบนบนนีนั้ มนีคนเชมืที่อกนนวญ่านนีที่เปป็นจดหมายฝากฉบนบแรกสสุดของเปาโล บางคน
คาดวญ่ามนนถถูกเขนียนขนนั้นในปนี ค.ศ. 51 บางคนกป็ ค.ศ. 54 ใจความหลนกทนีที่ชนดเจนของจดหมายฝาก
ฉบนบนนีนั้คมือ เพมืที่อเสรนิมกกาลนงครนิสตจนกรอายสุนว้อยทนีที่ยนงอญ่อนแอทนีที่เปาโลไดว้ตนนั้งขนนั้นในเมมืองเธสะโลนนิกา 
เหป็นไดว้ชนดวญ่าอนครทถูตทญ่านนนีนั้ตว้องการทนีที่จะเสรนิมกกาลนงครนิสตจนกรอายสุนว้อยนนีนั้ในบททนีที่ 1 ทญ่านเตมือน
ความจกาพวกเขาเกนีที่ยวกนบความประพฤตนิอนนดนีงามของทญ่านและคกาเตมือนสตนิทนีที่ทญ่านมนีตญ่อพวกเขา
ขณะอยถูญ่กนบพวกเขาในบททนีที่ 2 ทญ่านแจว้งใหว้พวกเขาทราบเกนีที่ยวกนบภาระทนีที่ทญ่านแบกรนบเพมืที่อพวกเขา
ในบททนีที่ 3 ทญ่านนกาเสนอคกาสนที่งสอนและคกาเตมือนสตนิ รวมถนงคกาสอนเกนีที่ยวกนบอวสานกาลในบททนีที่ 4 
ทญ่านปนิดทว้ายพระธรรมเลญ่มนนีนั้ดว้วยคกากกาชนบเพนิที่มเตนิมและความเหป็นทนินั้งทว้ายในบททนีที่ 5

*****



ภนำพรวมของ 1 เธสะโลนนิกนำ 1: นอกจากคกาทนกทายของเปาโลแลว้ว บทแรกของ 1 เธสะ
โลนนิกายนงมนีลนกษณะเปป็นการใหว้กกาลนงใจครนิสตจนกรอายสุนว้อยซนที่งตนนั้งอยถูญ่ทนีที่เมมืองเธสะโลนนิกาดว้วย เรา
เหป็นถนงความเปราะบางและความอญ่อนแอของครนิสตจนกรแหญ่งนนีนั้ซนที่งทญ่านมนีเวลาเพนียงเดมือนเดนียวใน
การสนที่งสอนพวกเขา นกนั้าเสนียงของบทแรกนนีนั้มนีลนกษณะเปป็นการใหว้กกาลนงใจครนิสตจนกรอายสุนว้อยและผถูว้
เชมืที่อใหมญ่

1 ธส 1:1 เปาโล สสิลวานนัส และทสิโมธธี เรธียน ครสิสตจนักรของชาวเมมืองเธสะโลนสิกา ใน
พระเจจ้าพระบสิดาและพระเยซซครสิสตต์เจจ้า ขอใหจ้พระคคณและสนันตสิสคขจากพระเจจ้าพระบสิดาของเรา
และจากพระเยซซครสิสตต์เจจ้า ดดารงอยซยู่กนับทยู่านทนัทั้งหลายเถสิด เราเหป็นชบัดเจนถถึงคทาทบักทายของเปาโล
และเพมืที่อนรตวมงานของทตาน “เปาโล สริลวานบัส และทริโมธท” สริลาสเปป็นชมืที่อททที่ย ตอมาจาก สนิลวานนส 
และเหป็นไดผู้ชบัดวตาสองชมืที่อนทรสมืที่อถถึงคนๆเดทยวกบัน เราจทาไดผู้วตาเปาโลและสริลาสพถึที่งถผกปลตอยตบัวออกมา
จากครุกในเมมืองฟทลริปปทในกริจการ 16 กตอนททที่พวกเขาจะเดรินทางไปยบังเมมืองเธสะโลนริกานริดเดทยว

เหป็นไดผู้ชบัดวตาสริลวานบัสเปป็นชมืที่อททที่เปป็นทางการมากกวตาและถผกใชผู้ในคทาทบักทายอยตางเปป็น
ทางการของจดหมายฝากฉบบับนทร  ทนิโมธนีกป็เดรินทางรตวมกบับเปาโลในการรบับใชผู้ตอนนบัรน แมผู้ทบัรงสาม
คนนทรจะถผกเอตยชมืที่อแบบเทตาเททยมกบัน แตตเราไมตควรคริดเอาเองวตาสริลาสหรมือทริโมธทมทสตวนในการเขทยน
จดหมายฝากฉบบับนทรดผู้วยมากไปกวตาการมทสตวนแบบเผรินๆเทตานบัรน อาจเปป็นไดผู้วตาคนใดคนหนถึที่งหรมือ
ทบัรงคผตอาจชตวยเขทยนตามคทาบอกของเปาโล อยตางไรกป็ตาม พวกเขาทบัรงสามกป็เคยไปททที่เมมืองเธสะโลนริ
กา พวกเขาถผกเอตยถถึงเพราะจรุดประสงครของพระธรรมเลตมนทรคมือ เพมืที่อหนรุนใจครริสตจบักร ดผู้วยเหตรุนทร
เปาโลจถึงใชผู้สรรพนามบรุรรุษททที่หนถึที่งพหผพจนรตลอดจดหมายฝากฉบบับนทร

จดหมายฉบบับนทรถผกเขทยนถถึง “ครริสตจบักรของชาวเมมืองเธสะโลนริกา ในพระเจผู้าพระบริดาและ
พระเยซผครริสตรเจผู้า” โปรดสบังเกตวตาจดหมายฝากฉบบับนทร ไมตไดผู้เขทยนถถึงพทที่นผู้องทบัรงหลายททที่เชมืที่อและททที่
จรริงใจเทตานบัรน แตตเขทยนถถึง “ครริสตจบักรของชาวเมมืองเธสะโลนริกา” แมผู้ครริสตจบักรเองจะประกอบ
ดผู้วยพทที่นผู้องทบัรงหลายททที่เชมืที่อและจรริงใจ แตตผผผู้รบับจรริงๆกป็คมือ ครริสตจบักรทผู้องถริที่นนบัรน ขผู้อความของพระ
คบัมภทรรภาคพบันธสบัญญาใหมตถผกสตงผตานมายบังครริสตจบักรทผู้องถริที่นและถผกสตงตตอไปยบังครริสตจบักรททที่มท



ลบักษณะดบังกลตาวมาตลอดทรุกยรุคสมบัย ครริสตจบักรนทร  ซถึที่งเหมมือนกบับครริสตจบักรแทผู้ทรุกแหตง อยผตใน 
“พระเจผู้าพระบริดาและพระเยซผครริสตรเจผู้า”

เชตนเดทยวกบับในจดหมายฝากทรุกฉบบับของเปาโลททที่ทตานเขทยนในเวลาตตอมา ทตานเรริที่มตผู้นดผู้วย
การทผลขอพระคสุณและสนนตนิสสุข แมผู้ทบัรงสองสริที่งนทร เปป็นเรมืที่องธรรมดาตลอดทบั ที่วพระคบัมภทรรใหมต แตตเรากป็
ไมตควรมองขผู้ามหรมือเหป็นวตาเปป็นสริที่งไมตสทาคบัญ การทผลขอพระครุณใหผู้แกตเราหลนงจากททที่เราไดผู้รบับความ
รอดแลผู้วเปป็นสริทธริพริเศษอบันมทคตาซถึที่งสมืที่อถถึงความประเสรริฐ พระพร ก ทาลบัง และความชตวยเหลมือของ
พระเจผู้า สบันตริสรุขเปป็นผลของการททางานของพระครุณของพระเจผู้าในใจของเราหลบังจากททที่เราไดผู้รบับ
ความรอดแลผู้ว ในททที่นทร เปาโลไมตไดผู้พผดถถึงสบันตริสรุขกนบพระเจผู้า เพราะเรมืที่องนทรถผกจบัดการเรทยบรผู้อยแลผู้ว
เมมืที่อเราถผกททาใหผู้เปป็นคนชอบธรรม แตตหมายถถึงสบันตริสรุขของพระเจผู้าซถึที่งมาจากพระเจผู้าเมมืที่อเรา
ปฏริบบัตริตามขผู้อกทาหนดของพระคบัมภทรรเกทที่ยวกบับเรมืที่องนทร  พระครุณและสบันตริสรุขดบังกลตาวสรุดทผู้ายแลผู้วมา
จาก “พระเจผู้าพระบริดาของเราและจากพระเยซผครริสตรเจผู้า”

1 ธส 1:2 อบัครทผตทตานนทรพรุตงตรงสผตวบัตถรุประสงครของการใหผู้ก ทาลบังใจทบันทท เรา
ขอบพระคคณพระเจจ้าเพราะทยู่านทนัทั้งหลายเสมอ และเมมืมื่ออธสิษฐานเรากก็เอยู่ยถถึงทยู่าน ไมตตผู้องสงสบัยเลย
วตาทตานขอบพระครุณพระเจผู้าและอธริษฐานเพมืที่อคนเหลตานทร  แตตดผเหมมือนวตาทตานพผดถถึงเรมืที่องนทร เพมืที่อบอก
ใหผู้พวกเขารผผู้เพมืที่อททที่จะยกชผจริตวริญญาณและเสรริมก ทาลบังพวกเขา การรผผู้เรมืที่องดบังกลตาวเปป็นกทาลบังใจใหผู้แกต
ผผผู้คนของพระเจผู้ามาจนถถึงทรุกวบันนทร  การรผผู้วตาใครบางคนกทาลบังอธริษฐานเผมืที่อเราอยผตกป็เปป็นกทาลบังใจแลผู้ว 
ขนาดยบังไมตพผดถถึงการททที่พระเจผู้าทรงสดบับฟบังคทาอธริษฐานดบังกลตาวดผู้วยซทรา

1 ธส 1:3 ในสายพระเนตรของพระเจจ้าและพระบสิดาของเรา เราระลถึกถถึงอยยู่างไมยู่
หยคดหยยู่อนในกสิจการทธีมื่เกสิดจากความเชมืมื่อของทยู่าน และการงานทธีมื่เนมืมื่องมาจากความรนัก และความ
พากเพธียรซถึมื่งเกสิดจากความหวนังในพระเยซซครสิสตต์องคต์พระผซจ้เปก็นเจจ้าของเรา เปาโลกลตาวตตอไปวตา
พวกทตานระลถึกถถึง “อยตางไมตหยรุดหยตอน” ในครุณลบักษณะสามประการของผผผู้เชมืที่อชาวเมมืองเธสะโลนริ
กา (คทาททที่แปลวตา อยยู่างไมยู่หยคดหยยู่อน (อาเดนียเละอนิพโตออส) เปป็นคทาเดทยวกบับททที่ใชผู้ใน 1 เธสะโลนริกา
5:17) ความหมายของคทานทรกป็คมือ ‘อยตางไมตหยรุดยบัรง’ ครุณธรรมสามประการททที่เปาโลระลถึกถถึงคมือ (1) 



“กริจการททที่เกริดจากความเชมืที่อ” ตลอดหนบังสมือเลตมนทร  เปาโลเตมือนความจทาพวกเขาซทราๆและชมเชย
พวกเขาในเรมืที่องความเชมืที่อของพวกเขา อยตางททที่สองคมือ เปาโลระลถึกถถึง (2) “การงานททที่เนมืที่องมาจาก
ความรบัก” คทาททที่แปลวตา การงาน (คอพอส) เกทที่ยวขผู้องกบับผลลบัพธรของการงานมากกวตา เชตน ความ
เหนมืที่อยลผู้า หรมือปบัญหาตตางๆททที่เกริดจากความเหนมืที่อยลผู้า เปาโลอาจหมายถถึงการจลาจลและความ
วรุตนวายซถึที่งเกริดขถึรนททที่เมมืองเธสะโลนริกา และการททที่ครริสเตทยนอายรุนผู้อยเหลตานทรปกปผู้องและนทาสตงพวก
ทตานไปดผู้วยความปลอดภบัย ดผ กริจการ 17:5-10 สรุดทผู้ายทตานพผดถถึง (3) “ความพากเพทยรซถึที่งเกริดจาก
ความหวบัง” คทาททที่แปลวตา ความพากเพธียร (ฮถูพอมอเน) มทความหมายดผู้วยวตา ความเพทยรพยายาม นทที่
สมืที่อใหผู้เหป็นวตาแมผู้เกริดการตตอตผู้านททที่เมมืองเธสะโลนริกา แตตผผผู้เชมืที่ออายรุนผู้อยเหลตานทรกป็ยบังพากเพทยรตตอไป
เพราะความหวบังของพวกเขาใน “พระเยซผครริสตรองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา” วลทททที่วตา “ในสาย
พระเนตรของพระเจผู้าและพระบริดาของเรา” อาจแปลตรงตบัวไดผู้วตา ‘ตตอเบมืรองพระพบักตรรพระเจผู้า
และพระบริดาของเรา’

1 ธส 1:4 พธีมื่นจ้องทนัทั้งหลาย ผซจ้เปก็นทธีมื่รนัก เราทราบแนยู่วยู่าพระเจจ้าไดจ้ทรงสรรทยู่านทนัทั้ง
หลายไวจ้แลจ้ว เปาโลมรุตงททที่จะใหผู้ก ทาลบังใจครริสตจบักรชาวเมมืองเธสะโลนริกาตตอไปโดยบรรยายถถึงพวก
เขาวตาเปป็น (1) พนีที่นว้องทนนั้งหลาย และ (2) ผถูว้เปป็นทนีที่รนก ททที่สทาคบัญยริที่งไปกวตานบัรนกป็คมือ ทตานเตมือนความ
จทาพวกเขาเกทที่ยวกบับการททที่ “พระเจผู้าไดผู้ทรงสรร” พวกเขาไวผู้แลผู้ว ความจรริงททที่ยริ ที่งใหญตกวตากป็คมือวตา 
พระเจผู้าไดผู้ทรงเลมือกพวกเขาไวผู้สทาหรบับพระองครเองแลผู้วในพระครริสตร นทที่เปป็นสริทธริพริเศษจรริงๆและ
เปป็นเหตรุใหผู้เกริดกทาลบังใจไดผู้เยอะททเดทยว เชตนเดทยวกบับในททที่อมืที่น การทรงเลมือกในททที่นทร เปป็นการทรงเลมือก
กลรุตมคนมากกวตาเปป็นรายบรุคคล เชตนเดทยวกบับททที่พระเจผู้าทรงเลมือกชนชาตริอริสราเอลในอบับราฮบัม 
พระองครกป็ทรงเลมือกครริสตจบักรในพระครริสตรดผู้วย ผผผู้ใดใครตมากป็เชริญมา

1 ธส 1:5 เพราะขยู่าวประเสรสิฐของเรามสิไดจ้มาถถึงทยู่านดจ้วยถจ้อยคดาเทยู่านนัทั้น แตยู่ดจ้วยฤทธสิธ
เดช และดจ้วยพระวสิญญาณบรสิสคทธสิธ และดจ้วยความไวจ้ใจอนันเตก็มเปธีมื่ยม ตามทธีมื่ทยู่านทนัทั้งหลายรซจ้อย ซยู่แลจ้ว
วยู่า เราเปก็นคนอยยู่างไรในหมซยู่พวกทยู่านเพราะเหก็นแกยู่ทยู่าน ทตานเตมือนความจทาพวกเขาตตอไปวตา ขตาว
ประเสรริฐของพวกทตาน (นบัที่นคมือขตาวประเสรริฐททที่พวกทตานประกาศ) “มริไดผู้มาถถึงทตานดผู้วยถผู้อยคทา
เทตานบัรน แตตดผู้วยฤทธริธ เดช และดผู้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  และดผู้วยความไวผู้ใจอบันเตป็มเปทที่ยม” เปาโล



เตมือนความจทาพวกเขาวตา ตอนททที่ทตานมาททที่เมมืองเธสะโลนริกา ขผู้อความของทตานไมตไดผู้เปป็นมาดผู้วย
ถผู้อยคทาเทตานบัรนแตตเปป็นมาดผู้วย (1) ฤทธริธ เดช (เหป็นไดผู้ชบัดวตามาจากพระเจผู้า), (2) การทรงสถริตอยผตดผู้วย
ของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  และ (3) ดผู้วยความไวจ้ใจอนันเตก็มเปธีมื่ยม คทาททที่แปลเชตนนบัรน (พเลรอฟอเรนีย) 
มทความหมายวตา ‘ความมบั ที่นใจซถึที่งททาใหผู้เกริดความเชมืที่อมบั ที่น’ (คมือ ซถึที่งฟผู้องใจ) นทที่สมืที่อถถึงแกตนแทผู้ของการ
ฟผู้องใจ เมมืที่อดผความหมายรวมๆแลผู้ว เปาโลเตมือนความจทาพวกเขาวตา การเทศนาของทตานถผกสทาแดง
โดยฤทธริธ เดชททที่ททาใหผู้เกริดการฟผู้องใจของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  นอกจากนทรทตานเตมือนความจทาพวก
เขาตตอไปวตา พวกเขาทราบอยผตแลผู้ววตาพวกทตานเปป็นคนอยตางไรเมมืที่ออยผตทตามกลางพวกเขาเพราะเหป็น
แกตพวกเขา ทตานจถึงพผดถถึงความประพฤตริอบันเหมาะสมของพวกทตานขณะอยผตททที่นบัที่น ทตานจะพผดถถึง
เรมืที่องนทร เพริที่มเตริมในบทตตอไป ดผ 2:1-11 สริที่งนบัรนในตบัวมบันเองกป็กตอใหผู้เกริดกทาลบังใจแลผู้ว ดบังนบัรนแกตนแทผู้
ของขผู้อนทรกป็คมือ ลบักษณะเฉพาะตบัวของการเทศนาของพวกทตานรวมถถึงลบักษณะเฉพาะตบัวของความ
ประพฤตริของพวกทตาน

1 ธส 1:6 และทยู่านกก็ทดาตามอยยู่างของเรา และขององคต์พระผซจ้เปก็นเจจ้า โดยทธีมื่ทยู่านไดจ้
รนับถจ้อยคดานนัทั้นดจ้วยความยากลดาบากเปก็นอนันมาก พรจ้อมดจ้วยความยสินดธีในพระวสิญญาณบรสิสคทธสิธ 
อบัครทผตทตานนทร เตมือนความจทาพวกเขาตตอไปวตาพวกเขา “กป็ททาตามอยตางของเรา และขององครพระผผผู้
เปป็นเจผู้า” คทาพผดนทรสมืที่อถถึงความกระวนกระวายของเปาโลวตาพวกเขาอาจหวบั ที่นไหวไดผู้ ทตานจถึงเตมือน
ความจทาพวกเขาถถึงความมรุตงมบั ที่นในตอนแรกของพวกเขาททที่จะไมตเพทยงดทาเนรินตามรอยเปาโลเทตานบัรน
แตตดทาเนรินตามรอยองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าดผู้วย เปาโลเตมือนใหผู้พวกเขาระลถึกถถึงการททที่พวกเขาตผู้อนรบับ
ขตาวประเสรริฐดผู้วยความยากลดาบากเปป็นอบันมาก คทานทรแปลมาจาก ธลนิพซนิส ซถึที่งมทความหมายวตา
 ‘ความยรุตงยาก’ หรมือ ‘ความทรุกขรเวทนา’ แมผู้พวกเขาไดผู้ตผู้อนรบับพระครริสตรในยามททที่เจอก บับการตตอ
ตผู้านและความยรุตงยาก แตตพวกเขากป็มท “ความยรินดทในพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ” การเผชริญกบับการตตอ
ตผู้านและการขตมเหงเพราะเหตรุพระเยซผครริสตรจะกตอใหผู้เกริดความยรินดทจากพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ใน
แบบททที่สถานการณรอมืที่นใดกป็ททาไมตไดผู้

1 ธส 1:7 จากนบัรนทตานกป็มรุตงททที่จะใหผู้ก ทาลบังใจพวกเขาโดยชมเชยพวกเขาในการททที่พวก
เขาเปก็นแบบอยยู่างแกยู่ทคกคนทธีมื่เชมืมื่อแลจ้วในแควจ้นมาซสิโดเนธียและแควจ้นอาคายา ความเชมืที่อมบั ที่นของพวก



เขาในยามถผกขตมเหงไดผู้กลายเปป็นแบบอยตาง หรมือถถึงกบับเปป็นรผปแบบเลยดผู้วยซทรา สทาหรบับครริสเตทยน
ทรุกคนในแควผู้นนบัรน มาซนิโดเนนียเปป็นแควผู้นทางตอนเหนมือของประเทศกรทซซถึที่งเมมืองเธสะโลนริกากป็
อยผตในแควผู้นนทร  อาคายาเปป็นแควผู้นทางตอนใตผู้ของแหลมกรทกซถึที่งรวมถถึงเมมืองโครรินธรซถึที่งเปป็นทททๆี่
เปาโลเขทยนจดหมายฝากฉบบับนทรดผู้วย กลตาวอทกนบัยหนถึที่ง ครริสเตทยนชาวเมมืองเธสะโลนริกาททที่ยบังอายรุ
นผู้อยเหลตานทร ไดผู้กลายเปป็นรผปแบบและเปป็นแบบอยตางใหผู้กบับพทที่นผู้องคนอมืที่นๆในแควผู้นนบัรน เปาโลเตมือน
ความจทาพวกเขาเกทที่ยวกบับเรมืที่องนทร เพมืที่อใหผู้ก ทาลบังใจพวกเขามากขถึรน

1 ธส 1:8 เปาโลใหผู้ก ทาลบังใจพวกเขาและเตมือนความจทาพวกเขาตตอไปถถึงการรบับใชผู้
ของพวกเขาเอง เพราะวยู่าพระวจนะขององคต์พระผซจ้เปก็นเจจ้าไดจ้เลมืมื่องลมือออกไปจากพวกทยู่าน ไมยู่ใชยู่
แตยู่ในแควจ้นมาซสิโดเนธียและแควจ้นอาคายาเทยู่านนัทั้น แตยู่ความเชมืมื่อของทยู่านในพระเจจ้าไดจ้เลมืมื่องลมือไป
ทคกแหยู่งหน จนเราไมยู่จดาเปก็นตจ้องพซดอะไรอธีก ชตางเปป็นคทาชมฝตายวริญญาณอบันแสนวริเศษ จาก
ครริสเตทยนใหมตเหลตานทร  ขตาวประเสรริฐไดผู้แพรตไปทบั ที่วแควผู้นบผู้านเกริดของพวกเขา (แควผู้นมาซริโดเนทย) 
และแควผู้นททที่อยผตใกลผู้เคทยง (แควผู้นอาคายา) ชตางเปป็นคทาพยานชทวริตททที่ยอดเยทที่ยมสทาหรบับครริสตจบักรททที่นทา
วริญญาณ อบันททที่จรริงแลผู้ว ขตาวเรมืที่องความเชมืที่อของพวกเขาไดผู้แพรตกระจายไปทบั ที่วจบักรวรรดริโรมบัน นทที่
เปป็นครริสตจบักรททที่เปป็นพยานทบัรงในละแวกใกลผู้เคทยงและสตงขตาวประเสรริฐไปยบังตตางแดนดผู้วย เปาโล
ชมเชยพวกเขาททที่ทตานไมตจทาเปป็นตผู้องออกความเหป็นอะไรเพริที่มเตริมอทกเกทที่ยวกบับชมืที่อเสทยงของพวกเขา

1 ธส 1:9 เพราะคนเหลยู่านนัทั้นกก็ไดจ้รายงานเกธีมื่ยวกนับเราวยู่า ทธีมื่เราไดจ้เขจ้ามาหาทยู่านทนัทั้ง
หลายนนัทั้นเปก็นอยยู่างไร และกลยู่าวถถึงการทธีมื่ทยู่านไดจ้ละทสิทั้งรซปเคารพและหนันมาหาพระเจจ้า เพมืมื่อรนับใชจ้
พระเจจ้าผซจ้ทรงพระชนมต์อยซยู่และเทธีมื่ยงแทจ้ ขณะททที่เปาโลและคณะของทตานเดรินทางไป ทตานกป็ไดผู้เจอ
กบับคนอมืที่นๆททที่มารายงานใหผู้พวกทตานทราบเกทที่ยวกบับพบันธกริจของพวกทตานททที่มทตตอครริสตจบักรททที่เมมือง
เธสะโลนริกา นทที่ไมตไดผู้เนผู้นททที่เปาโลและคณะของทตาน แตตเนผู้นททที่พทที่นผู้องชาวเมมืองเธสะโลนริกา, ชมืที่อ
เสทยงของพวกเขา และคทาพยานของพวกเขา กลตาวโดยเฉพาะเจาะจงกป็คมือ คทาพยานททที่วตาพวกเขา
 “ไดผู้ละทริรงรผปเคารพและหบันมาหาพระเจผู้า เพมืที่อรบับใชผู้พระเจผู้าผผผู้ทรงพระชนมรอยผ ตและเททที่ยงแทผู้” นทที่
เปป็นคทาพยานททที่มทพลบังมากจรริงๆ ขตาวเกทที่ยวกบับเรมืที่องดบังกลตาวไดผู้แพรตไปลตวงหนผู้าพวกเขา พวกเขาไดผู้ 



(1) “ละทริรงรผปเคารพ (พระเททยมเทป็จททที่ไมตมทชทวริต) และหบัน (กลบับใจใหมต) มาหาพระเจผู้า” (2) “รบับใชผู้
พระเจผู้าผผผู้ทรงพระชนมรอยผตและเททที่ยงแทผู้”

1 ธส 1:10 และรอคอยพระบคตรของพระองคต์จากสวรรคต์ ซถึมื่งพระองคต์ทรงใหจ้เปก็นขถึทั้น
มาจากความตาย คมือพระเยซซผซจ้ทรงชยู่วยใหจ้เราพจ้นจากพระอาชญาทธีมื่จะมธีมาภายหนจ้านนัทั้น

นอกจากนทรชมืที่อเสทยงของครริสเตทยนชาวเมมืองเธสะโลนริกาวบัยเยาวรเหลตานทร ยบังรวมถถึงความมรุตง
มบั ที่นของพวกเขา (3) ททที่จะ “รอคอยพระบรุตรของพระองครจากสวรรคร” นทที่สมืที่อชบัดเจนถถึงการเสดป็จ
กลบับมาไดผู้ทรุกเมมืที่อขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราและการรอคอยการเสดป็จกลบับมาดบังกลตาวของพทที่
นผู้องชาวเมมืองเธสะโลนริกา เปาโลไมตยอมพลาดโอกาสททที่จะสอดแทรกความจรริงเกทที่ยวกบับการฟมืร น
คมืนพระชนมร ทตานเขทยนวตา “ซถึที่งพระองครทรงใหผู้เปป็นขถึรนมาจากความตาย” เกรงวตาจะมทผผผู้ใดสงสบัยวตา
ทตานกทาลบังหมายถถึงใคร ทตานจถึงเสรริมวตา “คมือ พระเยซผ” นอกจากนทรทตานเสรริมดผู้วยวตาพระองครไดผู้ทรง
“ชตวยใหผู้เราพผู้นจากพระอาชญาททที่จะมทมาภายหนผู้านบัรน”

มทความเปป็นไปไดผู้ททที่สทาคบัญสองประการเกทที่ยวกบับวลทสรุดทผู้ายนทร  ประการแรกคมือ พระพริโรธ 
(พระอาชญา) แหตงการพริพากษาของพระเจผู้าซถึที่งถผกพผดถถึงใน ยอหรน 3:36 อยตางไรกป็ตามเราควร
หมายเหตรุดผู้วยวตาพระพริโรธนบัรนกทาลบังมทผลอยถูญ่แลว้ว แตตพระพริโรธททที่ถผกพผดถถึงตรงนทร ยบังมาไมตถถึง นทที่จถึง
นตาจะหมายถถึงยรุคแหตงความทรุกขรเวทนาใหญตยริที่งซถึที่งถผกกลตาวถถึงวตาเปป็น “วบันสทาคบัญแหตงพระพริโรธ
ของพระองคร” ในวริวรณร 6:17 เนมืที่องจากพระพริโรธดบังกลตาวยบังมาไมตถถึง มบันจถึงเขผู้ากบับบรริบทตรงนทร
มากกวตา ดบังนบัรนมทการบตงชทรชบัดเจนถถึงการรบับขถึรนกตอนยรุคเจป็ดปท นทที่สอดคลผู้องกบับความจรริงททที่คลผู้ายคลถึง
กบันใน 1 เธสะโลนริกา 5:9

ดบังนบัรนในสองขผู้อสรุดทผู้ายของบทนทร  เปาโลพผดถถึง (1) การกลบับใจใหมต, (2) การปรนนริบบัตริ
พระเจผู้า, (3) การรอคอยการเสดป็จกลบับมาไดผู้ทรุกเมมืที่อขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้า, (4) การเปป็นขถึรนจากตาย
และ (5) การบอกเปป็นนบัยเกทที่ยวกบับการรบับขถึรนกตอนยรุคเจป็ดปท

*****



ภนำพรวมของ 1 เธสะโลนนิกนำ 2: บททนีที่สองนนีนั้สานตญ่อเปว้าหมายของการใหว้กกาลนงใจตญ่อไป 
เปาโลเตมือนความจกาครนิสตจนกรวญ่าพวกทญ่านสนตยธ์ซมืที่อและเหมาะสมอยญ่างไรขณะอยถูญ่ทนีที่เมมืองเธสะโลนนิ
กา 

1 ธส 2:1 พธีมื่นจ้องทนัทั้งหลาย ทยู่านเองกก็ทราบวยู่า การทธีมื่เรามาหาทยู่านนนัทั้นไมยู่ไดจ้ไรจ้
ประโยชนต์เลย อบัครทผตทตานนทรกลตาวในททานองเดทยวกบันตตอไป โดยหมายเหตรุวตาการททที่พวกทตานมาหา
ชาวเมมืองเธสะโลนริกานบัรนไมตไดผู้ไรผู้ประโยชนรเลย อยตางไรกป็ตาม จรุดสนใจของบทนทรไมตใชตชาวเมมือง
เธสะโลนริกาแลผู้ว แตตเปป็นเปาโลและคณะของทตาน ในบทนทรทตานกลตาวยมืดยาวเพมืที่อเตมือนความจทาค
รริสตจบักรททที่เมมืองเธสะโลนริกาถถึงพฤตริกรรม, ความประพฤตริดทงาม และอรุปนริสบัยของคณะของทตาน
ขณะททที่พวกทตานอยผตททที่เมมืองเธสะโลนริกา นทที่อาจสมืที่อวตาครริสตจบักรททที่เมมืองเธสะโลนริกากป็ประทบับใจเปป็น
อยตางมากกบับพฤตริกรรม, ความดทงาม และอรุปนริสบัยของเปาโลและคณะของทตานขณะอยผตททที่นบัที่น เหป็น
ไดผู้ชบัดวตาทตานพยายามจรุดประกายความชมืที่นชมนบัรนใหผู้ลรุกขถึรนอทกครบัร ง อยตางไรกป็ตาม วบัตถรุประสงครกป็
ไมตใชตเพมืที่อททที่พวกเขาจะไดผู้รบับรางวบัลอะไร แตตจรุดประสงครททที่ชบัดเจนกป็คมือ เพมืที่อกระตรุผู้นพทที่นผู้องททที่อาจเกริด
ความหวบั ที่นไหวเหลตานทร โดยการเตมือนความจทาพวกเขา

1 ธส 2:2 แตยู่ถถึงแมจ้วยู่าเราตจ้องทนการยากลดาบากและไดจ้รนับการอนัปยศตยู่างๆมาแลจ้วทธีมื่
เมมืองฟธีลสิปปธี ซถึมื่งทยู่านกก็ทราบอยซยู่ เรากก็ยนังมธีใจกลจ้าในพระเจจ้าของเราทธีมื่ไดจ้ประกาศขยู่าวประเสรสิฐของ
พระเจจ้าแกยู่ทยู่านทนัทั้งหลาย โดยเผชสิญกนับอคปสรรคมากมาย ทตานจถึงเตมือนความจทาพวกเขาถถึงสภาพ
การณรแวดลผู้อมตตางๆตอนททที่ทตานมาถถึงเมมืองเธสะโลนริกา ตอนนบัรนพวกทตานเพริที่งมาจากเมมืองฟทลริปปท
ซถึที่งเปป็นทททๆี่ ทตานและสริลาสถผกปฏริบบัตริอยตางดผหมริที่นในการททที่พวกทตานถผกจบับกรุม, ถผกซผู้อม, และถผก
กบักขบังเพราะเหป็นแกตขตาวประเสรริฐ ดผ กริจการ 16 อยตางไรกป็ตามเปาโลประกาศวตาพวกทตาน “มทใจกลผู้า
ในพระเจผู้าของเราททที่ไดผู้ประกาศขตาวประเสรริฐของพระเจผู้าแกตทตานทบัรงหลาย โดยเผชริญกบับอรุปสรรค
มากมาย”

คทาททที่แปลวตา อคปสรรค (อาโกน ซถึที่งเปป็นททที่มาของคทาภาษาอบังกฤษ agony) มทความหมายวตา 
‘ความขบัดแยผู้ง’ และ ‘การตตอสผผู้ดริรนรน’ นทที่สมืที่อถถึงการตตอตผู้านททที่เปาโลและคณะของทตานไดผู้รบับหลบัง



จากมาถถึงททที่เมมืองเธสะโลนริกา อยตางไรกป็ตามพวกทตานกป็มทใจกลผู้าในการประกาศขตาวประเสรริฐของ
พระเจผู้า ทบัรงๆททที่เจอกบับความยรุตงยากพวกเขากป็เปป็นพยานอยผตดท

1 ธส 2:3-4 เพราะวยู่า คดาเตมือนสตสิของเรามสิไดจ้เกสิดมาจากการหลอกลวง หรมือการ
โสโครก หรมืออคบายใดๆ 4 แตยู่วยู่าพระเจจ้าทรงเหก็นชอบทธีมื่จะมอบขยู่าวประเสรสิฐไวจ้กนับเรา เราจถึง
ประกาศไป ไมยู่ใชยู่เพมืมื่อใหจ้เปก็นทธีมื่พอใจของมนคษยต์ แตยู่ใหจ้เปก็นทธีมื่พอพระทนัยของพระเจจ้า ผซจ้ทรงชนันสซตร
ใจเรา

ทตานเตมือนความจทาพวกเขาวตา “คทาเตมือนสตริของเรามริไดผู้เกริดมาจากการหลอกลวง หรมือการ
โสโครก หรมืออรุบายใดๆ” ราวกบับวตาเพมืที่อเสรริมกทาลบังพทที่นผู้องททที่หวบั ที่นไหว เปาโลจถึงเตมือนใหผู้พวกเขา
ระลถึกถถึงลบักษณะเฉพาะตบัวของการเทศนาของพวกทตาน ไมตมทการหลอกลวงของคนลวง ไมตมทแรง
จผงใจททที่ไมตบรริสรุทธริธ  ไมตมทเลตหรเพทรุบาย พวกทตานเปป็นคนเถรตรงจรริงๆ นอกจากนทร  เพราะพระเจผู้าทรง
โปรดมอบขตาวประเสรริฐไวผู้กบับพวกทตาน พวกทตานจถึงประกาศขตาวประเสรริฐนบัรนตตอไป พบันธกริจของ
พวกทตานไมตไดผู้มทไวผู้เพมืที่อเอาใจคนแตตเพมืที่อททาใหผู้พระเจผู้าทรงชอบพระทบัย วลทสรุดทผู้ายมทความหมาย
ตรงตบัววตา ‘พระเจผู้าผผผู้ก ทาลบังทดสอบใจเรา’ คทากรริยาททที่แปลวตา ชนันสซตร (ดอคนิมนดโซ) อยผตในรผปปบัจจรุบบัน
กาลและบตงชทรถถึงการกระททาททที่ตตอเนมืที่องและมทความหมายวตา ‘กทาลบังทดสอบ’ หรมือ ‘ก ทาลบังตรวจสอบ’ 
พระเจผู้าจนถถึงทรุกวบันนทร จถึงทรงทดสอบและตรวจสอบใจเรา

1 ธส 2:5-6 เพราะวยู่าเราไมยู่ไดจ้ใชจ้คดายกยอในเวลาใดเลย ซถึมื่งทยู่านกก็รซจ้อย ซยู่ หรมือมสิไดจ้ใชจ้คดา
พซดเคลมือบคลคมเพมืมื่อความโลภเลย พระเจจ้าทรงเปก็นพยานฝยู่ายเรา 6 และแมจ้ในฐานะเปก็นอนัครทซต
ของพระครสิสตต์ เราจะเรธียกรจ้องใหจ้เปก็นภาระกก็ไดจ้ แตยู่เรากก็ไมยู่แสวงหาสงยู่าราศธีจากมนคษยต์ ไมยู่วยู่าจะ
เปก็นจากทยู่านหรมือจากคนอมืมื่น

นอกจากนทร เปาโลกลตาวตตอไปวตา พวกทตานไมตเคยใชผู้คทาปผู้อยอเพมืที่อเหป็นแกตไดผู้เลย และพวก
ทตานกป็ไมตมทวาระซตอนเรผู้นแหตงความโลภดผู้วย พระเจผู้าทรงเปป็นพยานฝตายพวกเขา พวกทตานไมตไดผู้
แสวงหาคทาสรรเสรริญจากมนรุษยรหรมือเปป็นภาระทางการเงรินแกตพทที่นผู้องชาวเมมืองเธสะโลนริกาแตตอยตาง
ใด กลตาวโดยสรรุปกป็คมือ เปาโลเตมือนความจทาพวกเขาวตา พวกทตานไมตไดผู้ททาตบัวดผไมตดท, ไมตเหมาะสม, 



ลบับๆลตอๆ หรมือนผู้อยกวตาททที่พวกทตานกลตาววตาเปป็นเลย พวกเขารผผู้เรมืที่องนทรอยผตแลผู้ว แตตทตานกป็เตมือนความ
จทาพวกเขา พวกเขากทาลบังหวบั ที่นไหวและเปาโลกป็ตผู้องการปลรุกความกระตมือรมือรผู้นของพวกเขาขถึรน
ใหมต

1 ธส 2:7-8 แตยู่วยู่าเราอยซยู่ในหมซยู่พวกทยู่านดจ้วยความสคภาพอยู่อนโยน เหมมือนพธีมื่เลธีทั้ยงทธีมื่เลธีทั้ยง
ดซลซกของตน 8 เมมืมื่อเรารนักทยู่านอยยู่างนธีทั้แลจ้ว เรากก็มธีใจพรจ้อมทธีมื่จะเผมืมื่อแผยู่เจมือจาน มสิใชยู่แตยู่เพธียงขยู่าว
ประเสรสิฐของพระเจจ้าเทยู่านนัทั้น แตยู่อคทสิศจสิตใจเราใหจ้แกยู่ทยู่านดจ้วย เพราะทยู่านเปก็นทธีมื่รนักยสิมื่งของเรา

การประพฤตริของพวกทตานททที่เมมืองเธสะโลนริกากลบับกอปรดผู้วยความอตอนโยนเหมมือนแมต
ลผกอตอนททที่ประคบประหงมดผแลลผกของตน พวกทตานกป็โหยหาพทที่นผู้องชาวเมมืองเธสะโลนริกาในแบบ
เดทยวกบัน (คทาททที่แปลวตา รนัก (ฮนิเมะอนิรอไม) มทความหมายวตา โหยหาอทกฝตาย) นอกจากนทร เปาโลกป็พผด
แบบเปริดอกกบับพวกเขา ทตานเขทยนวตาพวกทตานไมตเพทยงเตป็มใจมอบขตาวประเสรริฐใหผู้แกตพวกเขา
เทตานบัรนแตตถถึงกบับมอบชทวริตจริตใจของพวกทตานดผู้วย เหตรุผลนบัรนกป็งตายๆ “เพราะทตานเปป็นททที่รบักยริที่งของ
เรา” ทตานจถึงเตมือนความจทาพวกเขาถถึงความรบักและความหตวงใยททที่พวกทตานมทตตอพวกเขา ไมตมทความ
ไมตจรริงใจในตบัวพวกทตานแมผู้แตตนริดเดทยว

1 ธส 2:9 พธีมื่นจ้องทนัทั้งหลาย ทยู่านคงจดาไดจ้ถถึงการทดางานอนันเหนก็ดเหนมืมื่อย และความยาก
ลดาบากของเราเมมืมื่อเราประกาศขยู่าวประเสรสิฐของพระเจจ้าใหจ้แกยู่ทยู่าน เราทดางานทนัทั้งกลางคมืนและ
กลางวนัน เพมืมื่อเราจะไมยู่เปก็นภาระแกยู่ผซจ้ใดในพวกทยู่าน เปาโลเตมือนความจทาพวกเขาเพริที่มเตริมเกทที่ยวกบับ
 “การททางานอบันเหนป็ดเหนมืที่อย และความยากลทาบาก” ของพวกทตาน โดยเรทยกพวกเขาวตา พนีที่นว้องทนนั้ง
หลาย คทาททที่แปลวตา การทดางานเหนก็ดเหนมืมื่อย (คอพอส) มทความหมายวตา ‘ความเหนมืที่อยลผู้าของการ
ททางาน’ คทาททที่แปลวตา ความยากลดาบาก (มอคธอส) สมืที่อถถึง ‘ความลทาบากยากเขป็ญ’ นทที่สมืที่อถถึงการ
ททางานเปป็นชตางททาเตป็นทรของเปาโลและการตตอตผู้านททที่ทตานไดผู้รบับจากพวกยริว ทตานเตมือนความ
จทาพวกเขาตตอไปวตา พวกทตาน “ททางานทบัรงกลางคมืนและกลางวบัน เพมืที่อเราจะไมตเปป็นภาระแกตผผผู้ใดใน
พวกทตาน” ขผู้อคริดททที่สทาคบัญกวตากป็คมือวตา พวกทตานในฐานะมริชชบันนารทพยายามททที่จะไมตททาตบัวเปป็นภาระ
ทางการเงรินตตอคนเหลตานบัรนททที่พวกทตานพยายามนทาวริญญาณอยผต จากจรุดยมืนดบังกลตาว พวกทตานไดผู้



ประกาศขตาวประเสรริฐของพระเจผู้าแกตชาวเมมืองเธสะโลนริกา (นทที่เปป็นครบัร งททที่สามแลผู้วในบทนทรททที่เปาโล
ใชผู้วลทททที่วตา “ขตาวประเสรริฐของพระเจผู้า” ความหมายของวลทนทร เปป็นเรมืที่องปกตริ อยตางไรกป็ตามบางทท
ทตานอาจตผู้องการเตมือนความจทาผผผู้อตานของทตานถถึงแหลตงททที่มาของขตาวประเสรริฐ)

1 ธส 2:10 ทยู่านทนัทั้งหลายเปก็นพยานฝยู่ายเรา และพระเจจ้ากก็ทรงเปก็นพยานดจ้วยวยู่าเราไดจ้
ประพฤตสิตนัวบรสิสคทธสิธ เทธีมื่ยงธรรม และปราศจากขจ้อตดาหนสิในหมซยู่พวกทยู่านทธีมื่เชมืมื่อ เปาโลเตมือนความ
จทาพวกเขาตตอไปถถึงอรุปนริสบัยของตบัวทตานเองและเพมืที่อนรตวมงานของทตาน พวกทตานยบังคงเปป็นแบบ
อยตางททที่ดทใหผู้กบับเหลตาผผผู้รบับใชผู้พระเจผู้าจนถถึงทรุกวบันนทร  นอกจากนทรชาวเมมืองเธสะโลนริกาเองกป็เปป็นพยาน
ถถึงเรมืที่องดบังกลตาววตาเปาโลและคณะของทตานประพฤตริตบัว “บรริสรุทธริธ  เททที่ยงธรรม และปราศจากขผู้อ
ตทาหนริ” ตตอหนผู้าพวกเขา อรุปนริสบัยของพวกทตานเปป็นททที่ประจบักษรตตอคนทบัรงปวงวตามทลบักษณะ (1) 
บรริสรุทธริธ , (2) เททที่ยงธรรม และ (3) ปราศจากตทาหนริ ในฐานะผผผู้รบับใชผู้ของพระเจผู้า เปาโลและเพมืที่อน
รตวมงานของทตานดทาเนรินชทวริตททที่ตามแบบของพระเจผู้า, บรริสรุทธริธ และชอบธรรม ไมตมทผผผู้ใดกลตาวหา
พวกทตานไดผู้เพราะพวกทตานไรผู้ททที่ตริ ชาวเมมืองเธสะโลนริกาทราบเรมืที่องนทรดทและทตานเตมือนความ
จทาพวกเขาเกทที่ยวกบับเรมืที่องนทรอทกเพมืที่อเสรริมกทาลบังพวกเขา

1 ธส 2:11 ดนังทธีมื่ทยู่านรซจ้แลจ้ววยู่า เราไดจ้เตมือนสตสิ หน คนใจและกดาชนับทยู่านทคกคน ดนังบสิดา
กระทดาตยู่อบคตร จากนบัรนทตานพผดถถึงลบักษณะเฉพาะตบัวของการเทศนาของพวกทตาน พวกทตาน (1) 
เตมือนสตนิ และ (2) หนสุนใจ และ (3) กกาชนบพทที่นผู้องชาวเมมืองเธสะโลนริกา คทาททที่แปลวตา เตมือนสตสิ 
(พาราคาเละโอ) มทความหมายวตา ‘ใหผู้ก ทาลบังใจ’ คทาททที่แปลวตา หนคนใจ (พารามถูเธะออไม) มทความ
หมายหลายประการไลตตบัรงแตต ‘เตมือนสตริ’ ไปจนถถึง ‘ปลอบประโลม’ สรุดทผู้ายคทาททที่แปลวตา กดาชนับ 
(มารตถูเระโอ) ถถึงแมผู้มทความหมายตรงตบัววตา เปป็นพยาน แตตในบรริบทนทรอาจมทความหมายวตา 
‘วริงวอน’ ทตานใชผู้ภาพเปรทยบของบริดาททที่ปฏริบบัตริตตอบรุตรทบัรงหลายของตน ในระดบับนบัรนทตานไดผู้ใหผู้
ก ทาลบังใจ, เตมือนสตริ และวริงวอนพวกเขาใหผู้ททาสริที่งททที่พวกเขาควรททา

1 ธส 2:12 เนมืรอหาของการเทศนาของพวกเขากป็คมือ เพมืมื่อใหจ้ทยู่านประพฤตสิอยยู่างสมควร
ตยู่อพระเจจ้า ผซจ้ทรงเรธียกทยู่านใหจ้เขจ้ามาในอาณาจนักรและสงยู่าราศธีของพระองคต์ พระเจผู้าไดผู้ทรงโปรด



กรรุณาเชริญเรามาสผตอาณาจบักรของพระองครและใหผู้เรามทสตวนในสงตาราศทของพระองคร มบันจถึงเปป็นการ
เหมาะสมททที่เราจะดทาเนรินชทวริตของเราใหผู้คผตควรกบับเปผู้าหมายดบังกลตาว

1 ธส 2:13 เพราะเหตคนธีทั้เราจถึงขอบพระคคณพระเจจ้าไมยู่หยคดหยยู่อน เพราะวยู่าเมมืมื่อทยู่าน
ทนัทั้งหลายไดจ้รนับพระวจนะของพระเจจ้าซถึมื่งทยู่านไดจ้ยสินจากเรา ทยู่านไมยู่ไดจ้รนับไวจ้อยยู่างเปก็นคดาของม
นคษยต์ แตยู่ไดจ้รนับไวจ้ตามความเปก็นจรสิง คมือเปก็นพระวจนะของพระเจจ้า ซถึมื่งกดาลนังทดางานอยซยู่ภายในทยู่าน
ทนัทั้งหลายทธีมื่เชมืมื่อดจ้วย เปาโลกลตาวตตอไปถถึงการททที่พวกทตานขอบพระครุณพระเจผู้าไมตหยรุดหยตอนเพมืที่อค
รริสตจบักรชาวเมมืองเธสะโลนริกา โดยเฉพาะอยตางยริที่งเมมืที่อเปาโลและเพมืที่อนรตวมงานของทตานสตงมอบ
พระวจนะของพระเจผู้าใหผู้แกตพวกเขา พวกเขา “ไมตไดผู้รบับไวผู้อยตางเปป็นคทาของมนรุษยร แตตไดผู้รบับไวผู้
ตามความเปป็นจรริง คมือเปป็นพระวจนะของพระเจผู้า” ตรงนทร เปาโลไมตนตาจะหมายถถึงพระวจนะของ
พระเจผู้าททที่เปป็นลายลบักษณรอบักษร แตตหมายถถึงขตาวประเสรริฐในฐานะเปป็นความจรริงททที่ถผกกลตาวออกมา
มากกวตา เทตาททที่เปป็นไปไดผู้ นทที่เปป็นสตวนแรกสรุดหรมือหนถึที่งในสตวนแรกสรุดของพระคบัมภทรรใหมตททที่ถผก
เขทยนขถึรนมา ทตานกลตาวตตอไปวตาขตาวประเสรริฐจถึง “ก ทาลบังททางานอยผตภายในทตานทบัรงหลายททที่เชมืที่อ” คทาททที่
แปลวตา ทดางาน (เอะเนะรเกะโอ) มทความหมายในปบัจจรุบบันวตา ‘ททางานอยตางไดผู้ผล’ ความหมายตรง
นทรสอดคลผู้องกบับโรม 1:16 ททที่เปาโลกลตาววตาขตาวประเสรริฐเปป็นฤทธริธ เดชของพระเจผู้าซถึที่งนทาไปสผตความ
รอด ไมตวตาจะในกรณทใดขตาวประเสรริฐกป็ไดผู้ผลจรริงๆ

1 ธส 2:14 ดจ้วยวยู่า พธีมื่นจ้องทนัทั้งหลาย ทยู่านไดจ้ปฏสิบนัตสิตามอยยู่างครสิสตจนักรของพระเจจ้าใน
แควจ้นยซเดธียทธีมื่อยซยู่ฝยู่ายพระเยซซครสิสตต์ เพราะวยู่าทยู่านไดจ้รนับความลดาบากจากพลเมมืองของตนเหมมือน
อยยู่างทธีมื่เขาเหลยู่านนัทั้นไดจ้รนับจากพวกยสิว บางครบัร งเรากป็รผผู้สถึกอรุตนใจเมมืที่อไดผู้รผผู้วตาเราไมตไดผู้เปป็นพวกเดทยวททที่
เจอกบับปบัญหา เปาโลชทร ใหผู้ครริสตจบักรททที่เมมืองเธสะโลนริกาเหป็นวตาพวกเขาไดผู้ “ปฏริบบัตริตามอยตางครริสต
จบักรของพระเจผู้าในแควผู้นยผเดทยททที่อยผ ตฝตายพระเยซผครริสตร” กลตาวอทกนบัยหนถึที่งพวกเขาไดผู้ดทาเนรินตาม 
รอยครริสตจบักรทบัรงหลายในแควผู้นยผเดทย ครริสตจบักรชาวเมมืองเธสะโลนริกาเผชริญก บับความทรุกขรยาก
ฉบันใด บรรดาพทที่นผู้องในครริสตจบักรตตางๆของแควผู้นยผเดทยกป็ประสบกบับความทรุกขรยากเชตนเดทยวกบัน 
(ดผู้วยนทรามมือของพวกยริว)



1 ธส 2:15-16 พวกยสิวไดจ้ปลงพระชนมต์พระเยซซเจจ้า และไดจ้ประหารชธีวสิตพวก
ศาสดาพยากรณต์ของเขาเอง และไดจ้ขยู่มเหงพวกเรา และขนัดพระทนัยพระเจจ้า และเปก็นปฏสิปนักษต์ตยู่อ
คนทนัทั้งปวง 16 โดยทธีมื่ขนัดขวางไมยู่ใหจ้เราประกาศแกยู่คนตยู่างชาตสิเพมืมื่อจะใหจ้พวกนนัทั้นรอดไดจ้ เพมืมื่อ 
`ใหจ้การบาปของเขาเตก็มเปธีมื่ยมเสมอ' แตยู่ในทธีมื่สคดพระพสิโรธไดจ้ตกลงบนเขา

เปาโลจถึงสรรุปยตอการกระททาของพวกผผผู้นทาชาวยริวในแควผู้นยผเดทยตรงททที่วตาพวกเขาไดผู้ “ปลง
พระชนมรพระเยซผเจผู้า และไดผู้ประหารชทวริตพวกศาสดาพยากรณรของเขาเอง” พวกเขายบังขตมเหง
พวกอบัครทผตดผู้วย คทาททที่แปลวตา ขยู่มเหง (เอป็คดนิโอโค) มทความหมายตรงตบัววตา ‘ขบับไลตออกไป’ 
นอกจากนทรพวกผผผู้นทาชาวยริวยบังขบัดพระทบัยพระเจผู้าและขบัดขวางคนทบัรงปวงดผู้วย นอกจากนทรพวกเขายบัง
หผู้ามมริใหผู้ครริสตจบักรประกาศแกตคนตตางชาตริดผู้วยมากกวตาหนถึที่งหน “เพมืที่อจะใหผู้พวกนบัรนรอดไดผู้” เรมืที่อง
นทรปรากฏชบัดเจนในกริจการ 5:40 ททที่กรรุงเยรผซาเลป็มรวมถถึงพวกยริวททที่เมมืองเธสะโลนริกาตามททที่มทบบันทถึก
ในกริจการ 17:5, 13 ดผู้วย เปาโลกลตาวตตอไปวตาในการททาเชตนนบัรน พวกยริวททที่ใจแขป็งกระดผู้างเหลตานทร
ก ทาลบังสะสมความบาปของตนใหผู้เตป็มเปทที่ยม นอกจากนทร  ดผู้วยเหตรุนทร เองพระพริโรธของพระเจผู้าจะ
ตกลงบนพวกเขาจนถถึงขทดสรุด นทที่นตาจะเปป็นคทาพยากรณรถถึงเหตรุการณรททที่จะเกริดขถึรนกบับชนชาตริยริวในปท 
ค.ศ. 70 เมมืที่อตริตบัสททาลายกรรุงเยรผซาเลป็มและรผปแบบศาสนายริวททที่บริดเบมือนของพวกเขาจนราบคาบ

1 ธส 2:17-18 พธีมื่นจ้องทนัทั้งหลาย แตยู่เมมืมื่อเราถซกพรากไปจากทยู่านชนัมื่วระยะเวลาหนถึมื่ง 
พรากไปแตยู่กายเทยู่านนัทั้น ไมยู่ใชยู่จสิตใจ เราจถึงขวนขวายปรารถนาอยยู่างยสิมื่งทธีมื่จะเหก็นหนจ้าทยู่านอธีก 18 
เพราะเหตคนนัทั้นเราอยากมาหาทยู่านทนัทั้งหลาย ขจ้าพเจจ้าคมือเปาโลอยากมาหนแลจ้วหนเลยู่า แตยู่ซาตานไดจ้
ขนัดขวางเราไวจ้

คราวนทร เปาโลกลตาวถถึงสริที่งททที่เปป็นความกบังวลอยตางชบัดเจน นบัที่นคมือ เหตรุททที่พวกทตานยบังไมตไดผู้
กลบับไปททที่เมมืองเธสะโลนริกา (ทตานจะพผดถถึงเรมืที่องนทรอทกในบทตตอไป) ททที่นตาสนใจกป็คมือวตาพญามาร
สามารถขบัดขวางอบัครทผตของพระเจผู้าไดผู้ เราไดผู้เหป็นถถึงอทานาจและฤทธริธ ของมบัน จรริงแทผู้ททเดทยวททที่เรา
ไมตไดผู้ตตอสผผู้กบับเนมืรอหนบังและเลมือด เปาโลนตาจะกทาลบังหมายถถึงการตตอตผู้านททที่ถผกยรุยงใหผู้เกริดขถึรนททที่เมมือง
เบเรอา, การเบทที่ยงเบนความสนใจของทตานททที่กรรุงเอเธนสร และการตตอตผู้านททที่ทตานเจอททที่เมมืองโครรินธร



1 ธส 2:19-20 เพราะอะไรเลยู่าจะเปก็นความหวนัง หรมือความยสินดธี หรมือมงกคฎแหยู่ง
ความชมืมื่นชมยสินดธีของเรา จดาเพาะพระพนักตรต์พระเยซซครสิสตต์องคต์พระผซจ้เปก็นเจจ้าของเรา เมมืมื่อ
พระองคต์จะเสดก็จมา กก็มสิใชยู่ทยู่านทนัทั้งหลายดอกหรมือ 20 เพราะวยู่าทยู่านทนัทั้งหลายเปก็นสงยู่าราศธีและความ
ยสินดธีของเรา

อยตางไรกป็ตามทตานปริดทผู้ายบทนทรดผู้วยคทาททที่ใหผู้ก ทาลบังใจโดยการถามคทาถามวตา “เพราะอะไรเลตา
จะเปป็นความหวบัง หรมือความยรินดท หรมือมงกรุฎแหตงความชมืที่นชมยรินดทของเรา” คทาททที่แปลวตา มงกคฎ (ส
เตะฟานอส) เปป็นคทาททที่แตกตตางจาก ‘ดนิอาเดมอส’ ซถึที่งเปป็นมงกรุฎของกษบัตรริยร สเตะฟานอสเปป็นมงกรุฎ
ดอกไมผู้ททที่มอบใหผู้แกตผผผู้ชนะในการแขตงกทฬาของชาวกรทก มบันเปป็นรางวบัลเชริงสบัญลบักษณรและเปป็นการ
ยอมรบับวตาคนๆนบัรนไดผู้มทชบัยชนะแลผู้ว บางคนเสนอวตานทที่เปป็นหนถึที่งในมงกรุฎททที่จะถผกมอบใหผู้ททที่บบัลลบังกร
พริพากษาของพระครริสตร มบันอาจเปป็นเชตนนบัรนจรริงๆกป็ไดผู้ อยตางไรกป็ตามบรริบทดผเหมมือนจะชทรไปยบังอทก
ทาง คทาตอบสทาหรบับคทาถามของเปาโล (เกทที่ยวกบับความหวบังของทตาน, ความยรินดทของทตาน และ
มงกรุฎแหตงความชมืที่นชมยรินดทของทตาน) กป็คมือ พทที่นผู้องชาวเมมืองเธสะโลนริกาผผผู้เปป็นททที่รบักของทตาน 
“จทาเพาะพระพบักตรรพระเยซผครริสตรองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา เมมืที่อพระองครจะเสดป็จมา” กลตาวอทกนบัย
หนถึที่ง ความหวบังของทตาน, ความยรินดทของทตาน และเหตรุใหผู้ทตานชมืที่นชมยรินดทกป็คมือการไดผู้เหป็นคนเหลตา
นทรททที่ทตานไดผู้นทามาถถึงพระครริสตรในการเสดป็จมาของพระเยซผ นทที่สมืที่อชบัดเจนถถึงความชมืที่นชมยรินดทของ
นบักนทาวริญญาณในการไดผู้เหป็นผลของตบัวเองในยามททที่พระเยซผเสดป็จกลบับมา

ไมตตผู้องสงสบัยเลยวตา นทที่สมืที่อถถึงการเสดป็จกลบับมาขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา นอกจากนทรนทที่ยบัง
สมืที่อถถึงการรบับขถึรนกตอนยรุคเจป็ดปทอทกครบัร งดผู้วย หากผผผู้เชมืที่อของเปาโลจะอยผตกบับพระเยซผตอนททที่พระองคร
เสดป็จกลบับมา พวกเขากป็ตผู้องอยผตในสวรรครแลผู้วดผู้วย (แมผู้คนททที่ตายแลผู้วในพระครริสตรจะอยผตกบับ
พระองครตามททที่ 1 เธสะโลนริกา 4:14 ไดผู้กลตาวไวผู้ แตตเปาโลกป็ไมตไดผู้บตงบอกเลยวตาคนเหลตานทรตผู้องตาย
กตอนหมดทรุกคน) ครริสตจบักรททที่ไดผู้รบับสงตาราศทแลผู้วและมทชบัยชนะแลผู้วจะกลบับมาพรผู้อมกบับพระครริสตร
เมมืที่อพระองครเสดป็จมาตามททที่ระบรุไวผู้ในวริวรณร 19:14



เกรงวตาจะมทใครสงสบัยวตาเปาโลตผู้องการหนรุนใจเรมืที่องอะไร ทตานจถึงปริดทผู้ายเนมืรอหาสตวนนทร
โดยเตมือนความจทาพวกเขาวตา “เพราะวตาทตานทบัรงหลายเปป็นสงตาราศทและความยรินดทของเรา”

 จรริงแทผู้ททเดทยวททที่จะมทสงตาราศทและความยรินดทในวบันนบัรนสทาหรบับครริสเตทยนแตตละคนททที่ไดผู้นทา
วริญญาณผผผู้อมืที่นมาถถึงพระครริสตร

*****

ภนำพรวมของ 1 เธสะโลนนิกนำ 3: อนครทถูตทญ่านนนีนั้มสุญ่งทนีที่จะใหว้กกาลนงใจครนิสตจนกรชาวเมมืองเธสะ
โลนนิกาตญ่อไปโดยแสดงใหว้พวกเขาเหป็นถนงความหญ่วงใยทนีที่ทญ่านมนีตญ่อพวกเขา ทญ่านอธนิบายวญ่าทญ่านไดว้
ใชว้ทนิโมธนีไปหาพวกเขาเพมืที่อใหว้กกาลนงใจพวกเขาและกลนบมารายงานใหว้ทญ่านทราบ คกาสกาคนญในบท
นนีนั้คมือ ‘ความเชมืที่อ’ ซนที่งถถูกใชว้หว้าครนนั้ง

1 ธส 3:1 เปาโลอผู้างอริงยผู้อนกลบับไปยบังชตวงเวลาไมตนานนบักหลบังจากททที่พวกทตาน
จทาเปป็นตผู้องออกมาจากเมมืองเธสะโลนริกา ทตานไดผู้ใชผู้เวลาในเมมืองเบเรอาและไดผู้เดรินทางลงใตผู้ตตอ
ไปยบังเมมืองเอเธนสร กระนบัรน เปาโลกป็มทภาระใจใหผู้แกตครริสตจบักรอายรุนผู้อยททที่ทตานไดผู้ตบัรงขถึรนททที่เมมืองเธ
สะโลนริกา ทตานทราบดทถถึงการตตอตผู้านททที่ททาใหผู้ทตานตผู้องจากเมมืองนบัรนมา ตบัรงแตตนบัรนทตานกป็ไมตไดผู้ทราบ
ขตาวคราวเกทที่ยวกบับพวกเขาอทกเลย ใจของทตานเตป็มไปดผู้วยความหตวงใยททที่มทตตอพทที่นผู้องททที่ยบังอายรุนผู้อยใน
ความเชมืที่อททที่นบั ที่น ดบังนบัรนทตานจถึงเขทยนวตา เหตคฉะนนัทั้นเมมืมื่อเราทนอยซยู่ตยู่อไปอธีกไมยู่ไดจ้แลจ้ว เราจถึงเหก็นชอบ
ทธีมื่จะถซกปลยู่อยไวจ้ทธีมื่กรคงเอเธนสต์ตามลดาพนัง เพราะวตาทตานทนอยผตตตอไปไมตไดผู้กบับการไมตรผผู้วตาพวกเขา
เปป็นยบังไงกบันบผู้างและเพราะทตานคริดวตาสภาพการณรในเมมืองเอเธนสรไมตนตาเปป็นอบันตรายอะไร ทตาน
จถึงตบัดสรินใจ

1 ธส 3:2 และไดจ้ใหจ้ทสิโมธธีนจ้องชายของเรา ซถึมื่งเปก็นผซจ้รนับใชจ้ของพระเจจ้า และเปก็นเพมืมื่อน
รยู่วมงานของเราในเรมืมื่องขยู่าวประเสรสิฐของพระครสิสตต์ไปหาพวกทยู่าน เพมืมื่อจะไดจ้ตนัทั้งพวกทยู่านไวจ้ใหจ้
มนัมื่นคง และเพมืมื่อจะไดจ้ปลอบประโลมใจพวกทยู่านในเรมืมื่องความเชมืมื่อของทยู่าน ทตานเขทยนวตาทตานไดผู้
ตบัดสรินใจใชผู้ทริโมธทกลบับไป “เพมืที่อจะไดผู้ตบัรงพวกทตานไวผู้ใหผู้มบั ที่นคง และเพมืที่อจะไดผู้ปลอบประโลมใจ
พวกทตานในเรมืที่องความเชมืที่อของทตาน” คทาททที่แปลวตา ตนัทั้ง...ไวจ้ใหจ้มนัมื่นคง (สเตรนิดโซ) ในบรริบทนทรมทความ



หมายวตา ‘เสรริมกทาลบัง’ หรมือ ‘ททาใหผู้หนบักแนตน’ คทาททที่แปลวตา ปลอบประโลมใจ (พาราคาเละโอ) มท
ความหมายดผู้วยวตา ‘ใหผู้ก ทาลบังใจ’

ดบังนบัรนเปาโลไดผู้ใชผู้ทริโมธทกลบับไปยบังเมมืองเธสะโลนริกาเพมืที่อเสรริมก ทาลบังและใหผู้ก ทาลบังใจ
ครริสเตทยนททที่ยบังอายรุนผู้อยเหลตานทร ในความเชมืที่อของพวกเขา นทที่เปป็นครบัร งแรกในหผู้าครบัร งในบทนทรททที่ทตาน
พผดถถึงความเชมืที่อของพวกเขา ใหผู้เราสบังเกตดผู้วยวตาเปาโลบรรยายถถึงทริโมธทวตาเปป็น (1) “นผู้องชายของ
เรา”, (2) “ผผผู้รบับใชผู้ของพระเจผู้า” และ (3) “เพมืที่อนรตวมงานของเราในเรมืที่องขตาวประเสรริฐของพระ
ครริสตร” ทริโมธทผผผู้เปป็นเพมืที่อนรตวมงานอายรุนผู้อยของเปาโลเปป็นนผู้องชายคนหนถึที่งจรริงๆ เขาเปป็นผผผู้รบับใชผู้
ของพระเจผู้าแตตเขากป็เปป็นคนทกางานรตวมกบับเปาโลดผู้วย นทที่สมืที่อวตาเขาเปป็นคนททที่ททางานหนนกในการรบับ
ใชผู้

1 ธส 3:3-4 เพมืมื่อจะไดจ้ไมยู่มธีใครหวนัมื่นไหวดจ้วยการยากลดาบากเหลยู่านธีทั้ ทยู่านเองกก็รซจ้แลจ้ววยู่า 
เราถซกทรงกดาหนดไวจ้แลจ้วสดาหรนับการนนัทั้น 4 ดจ้วยวยู่าเมมืมื่อเราไดจ้อยซยู่กนับทยู่านทนัทั้งหลาย เราไดจ้บอกทยู่านไวจ้
กยู่อนแลจ้ววยู่า เราจะตจ้องทนการยากลดาบาก แลจ้วกก็เปก็นจรสิงอยยู่างนนัทั้น ตามทธีมื่ทยู่านกก็รซจ้อย ซยู่แลจ้ว

นอกจากนทรจรุดประสงครของการไปเยมือนของทริโมธทกป็ “เพมืที่อจะไดผู้ไมตมทใครหวบั ที่นไหวดผู้วยการ
ยากลทาบากเหลตานทร ” ความหมายกป็คมือวตา จะไดผู้ไมตมทใครหวบั ที่นไหวเพราะการตตอตผู้านและการขตมเหง
ททที่พวกเขาเผชริญ ทตานกลตาวตตอไปวตา “ทตานเองกป็รผผู้แลผู้ววตา เราถผกทรงกทาหนดไวผู้แลผู้วสทาหรบับการนบัรน”
เปาโลกลตาวชบัดเจนวตาการตตอตผู้านในชทวริตครริสเตทยนเปป็นสริที่งททที่เราตผู้องคาดไวผู้วตาจะเจออยผตแลผู้ว 
นอกจากนทร เปาโลเตมือนความจทาพวกเขาวตาตอนททที่ทตานอยผตททที่นบัที่น ทตานไดผู้เตมือนพวกเขาถถึงการขตมเหง
ททที่จะเกริดขถึรนซถึที่งกป็ไดผู้เกริดขถึรนแลผู้วจรริงๆตามททที่พวกเขาทราบดทอยผ ตแลผู้ว

1 ธส 3:5 เพราะเหตคนธีทั้ เมมืมื่อขจ้าพเจจ้าอดทนตยู่อไปอธีกไมยู่ไดจ้ ขจ้าพเจจ้าจถึงไดจ้ใชจ้คนไปเพมืมื่อ
จะไดจ้รซจ้ถถึงความเชมืมื่อของทยู่าน เกรงวยู่าผ ซจ้ทดลองนนัทั้นไดจ้ทดลองทยู่านดจ้วยประการหนถึมื่งประการใด แลจ้ว
งานของเรากก็จะเปก็นการเสธียเปลยู่า ดบังนบัรนเพราะความหตวงใยททที่ทตานมทตตอพวกเขาและเมมืที่อทตาน
 “อดทนตตอไปอทกไมตไดผู้” ทตานไดผู้ใชผู้ทริโมธทไปเพมืที่อททที่จะทราบถถึงความเชมืที่อของพวกเขา (คทานทรปรากฏ
เปป็นครบัร งททที่สองในบทนทร ) สริที่งททที่ทตานเปป็นหตวงจรริงๆกป็คมือวตา “เกรงวตาผผผู้ทดลองนบัรนไดผู้ทดลองทตานดผู้วย



ประการหนถึที่งประการใด” (นบัที่นคมือ พญามาร) แลผู้วงานททที่พวกทตานไดผู้ลงแรงไปเพมืที่อพวกเขากป็จะ
เปป็นการเสทยเปลตา

1 ธส 3:6-8 แตยู่บนัดนธีทั้เมมืมื่อทสิโมธธีไดจ้จากพวกทยู่านมาถถึงพวกเราแลจ้ว และไดจ้นดาขยู่าวดธีมา 
บอกเราเรมืมื่องความเชมืมื่อและความรนักของทยู่านทนัทั้งหลาย และวยู่าทยู่านไดจ้ระลถึกถถึงเราอยซยู่เสมอดจ้วย
ความหวนังดธี และใฝยู่ฝนันจะเหก็นเราเหมมือนอยยู่างเราใฝยู่ฝนันจะเหก็นทยู่านดคจกนัน 7 พธีมื่นจ้องทนัทั้งหลาย โดย
เหตคนธีทั้ความเชมืมื่อของทยู่านไดจ้ทดาใหจ้เราบรรเทาจากความทคกขต์ยากและความลดาบากของเรา 8 เพราะ
วยู่าถจ้าทยู่านมนัมื่นคงอยซยู่ในองคต์พระผซจ้เปก็นเจจ้า ชธีวสิตของเรากก็สดชมืมื่น

อยตางไรกป็ตาม ในขณะเดทยวกบัน ทริโมธทไดผู้กลบับมาจากการเดรินทางของเขาแลผู้ว เปาโลจถึง
เขทยนหาพวกเขาวตาเขาไดผู้นทา “ขตาวดทมาบอกเราเรมืที่องความเชมืที่อและความรบักของทตานทบัรงหลาย และ
วตาทตานไดผู้ระลถึกถถึงเราอยผตเสมอดผู้วยความหวบังดท และใฝตฝบันจะเหป็นเราเหมมือนอยตางเราใฝตฝบันจะเหป็น
ทตานดรุจกบัน” นทที่เปป็นครบัร งททที่สามแลผู้วททที่เปาโลกลตาวถถึงความเชมืที่อของพวกเขาและกลตาวถถึงความรบักของ
พวกเขาดผู้วย ทตานดทใจททที่พทที่นผู้องชาวเมมืองเธสะโลนริกามทความทรงจทาททที่ดทเกทที่ยวกบับพวกทตานและ
ปรารถนาททที่จะเหป็นหนผู้าพวกทตานอทก (แนตนอนททที่เปาโลและคณะกป็มทความปรารถนาแบบเดทยวกบัน
กบับพวกเขา) ดบังนบัรนเปาโลและเพมืที่อนรตวมงานของทตาน “ไดผู้รบับความบรรเทา” (คมือ ไดผู้รบับกทาลบังใจ) 
จากความทรุกขรยากและความลทาบากททที่พวกทตานไดผู้ทนเพราะความเชมืที่อของพวกทตาน แตตมบันกป็ครุผู้มคตา
จรริงๆ ทตานปริดทผู้ายดผู้วยภาพเปรทยบของการมทชทวริตอยผ ตเมมืที่อพวกเขามบั ที่นคงอยผตในองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า 
ความหมายกป็คมือ จริตวริญญาณของพวกทตานไดผู้รบับการฟมืร นฟผ (ไดผู้รบับกทาลบังใจ) เมมืที่อพทที่นผู้องชาวเมมือง   
เธสะโลนริกาตบัรงมบั ที่นคงอยผต

1 ธส 3:9-10 เราจะขอบพระคคณพระเจจ้าเพราะทยู่านอยยู่างไรอธีกจถึงจะเหมาะ 
สดาหรนับบรรดาความชมืมื่นชมยสินดธีซถึมื่งเรามธีอยซยู่เพราะทยู่าน จดาเพาะพระพนักตรต์พระเจจ้าของเรา เปาโล
จถึงขอบพระครุณพระเจผู้าเพมืที่อพทที่นผู้องเหลตานทรททที่ทตานหตวงใยเหลมือเกริน ทตานกลตาวประมาณวตา ‘ขผู้าพเจผู้า
ไมตรผผู้วตาจะเรริที่มขอบพระครุณพระเจผู้าตรงไหนดทเพมืที่อทตานทบัรงหลาย’ “เราจะขอบพระครุณพระเจผู้าเพราะ
ทตานอยตางไรอทกจถึงจะเหมาะ สทาหรบับบรรดาความชมืที่นชมยรินดทซถึที่งเรามทอยผ ตเพราะทตาน จทาเพาะพระ



พบักตรรพระเจผู้าของเรา” ทตานจถึงขอบพระครุณพระเจผู้าสทาหรบับความยรินดทททที่พวกทตานมทเพราะเหป็นแกต
พวกเขา นอกจากนทรการขอบพระครุณพระเจผู้าเพมืที่อพวกเขากป็เปป็นสตวนหนถึที่งของกริจวบัตรในการ
อธริษฐานของทตาน 10 เราอธสิษฐานมากมายทนัทั้งกลางคมืนกลางวนัน เพมืมื่อจะไดจ้เหก็นหนจ้าทยู่านอธีก และจะ
ไดจ้เพสิมื่มเตสิมความเชมืมื่อของทยู่านสยู่วนทธีมื่ยนังบกพรยู่องอยซยู่ใหจ้บรสิบซรณต์

มทหลายความเหป็นททที่ควรกลตาวเกทที่ยวกบับกริจวบัตรในการอธริษฐานของเปาโล (1) ทตาน
ขอบพระครุณพระเจผู้าเสมอในคทาอธริษฐาน, (2) ทตานอธริษฐานทบัรงกลางวบันและกลางคมืน นบั ที่นคมือ 
อธริษฐานอยตางตตอเนมืที่อง, (3) ทตานอธริษฐานดผู้วยใจรผู้อนรน (วลทททที่วตา “อธริษฐานมากมาย” สมืที่อความ
หมายดบังกลตาว), (4) ทตานอธริษฐานเผมืที่อความตผู้องการฝตายวริญญาณของผผผู้อมืที่น (นบัที่นคมือ จะไดผู้เพริที่มเตริม
ความเชมืที่อของทตานสตวนททที่ยบังบกพรตองอยผตใหผู้บรริบผรณร)

นทที่เปป็นครบัร งททที่หผู้าในบทนทรททที่ทตานเอตยถถึงความเชมืที่อของพวกเขา สริที่งสทาคบัญกป็คมือความปรารถนา
ของเปาโลททที่จะเพริที่มเตริมสตวนททที่พวกเขายบังขาดอยผตจรริงๆในความเชมืที่อของพวกเขาใหผู้สมบผรณร

1 ธส 3:11-13 เปาโลจถึงปริดทผู้ายเนมืรอหาสตวนนทรของจดหมายฝากฉบบับนทรดผู้วยการขอ
พรจากพระเจผู้าใหผู้แกตพทที่นผู้องชาวเมมืองเธสะโลนริกา คทาขอพรเรริที่มตผู้นวตา บนัดนธีทั้ขอพระเจจ้าเองและพระ
บสิดาของเรา และพระเยซซครสิสตต์องคต์พระผซจ้เปก็นเจจ้าของเรา ทรงนดาทางเราไปถถึงทยู่าน ทตาน
ปรารถนาใหผู้พระเจผู้าจะทรงโปรดอนรุญาตใหผู้ทตานไดผู้กลบับไปหาพวกเขาอทก นอกจากนทรทตานยบังมท
ความปรารถนาดผู้วยวตา 12 และขอองคต์พระผซจ้เปก็นเจจ้าทรงใหจ้ทยู่านทนัทั้งหลายจดาเรสิญและบรสิบซรณต์ไป
ดจ้วยความรนักซถึมื่งกนันและกนัน และแกยู่คนทนัทั้งปวง เหมมือนเรารนักทยู่านทนัทั้งหลายดคจกนัน ความหมายกป็คมือ
วตา ทตานปรารถนาใหผู้พวกเขาเตริบโตขถึรน (อบันททที่จรริงคมือ บรริบผรณร) ในความรบัก (1) ททที่มทตตอกบันและกบัน 
และ (2) ตตอผผผู้อมืที่นดผู้วย ตบัวอยตางของความรบักดบังกลตาวคมือ ความรบักททที่เปาโลมทตตอพวกเขา

ทตานกลตาวตตอไปถถึงความสบัมพบันธรททที่เปป็นเหตรุเปป็นผลชบัดเจนระหวตางความรบักแบบอากาเป
และความบรริสรุทธริธ  คทาอธริษฐานของทตานเพมืที่อใหผู้พวกเขาบรริบผรณรในความรบักในทรุกดผู้านกป็คมือ 13 เพมืมื่อ
ในทธีมื่สคดพระองคต์จะทรงใหจ้ใจของทยู่านตนัทั้งมนัมื่นคงอยซยู่ในความบรสิสคทธสิธ ปราศจากขจ้อตดาหนสิตยู่อพระ
พนักตรต์พระเจจ้าคมือพระบสิดาของเรา นทที่สมืที่อชบัดเจนวตา หบัวใจททที่เปทที่ยมลผู้นดผู้วยความรบักแบบอากาเปททที่แทผู้



จรริงจะกตอใหผู้เกริดความบรริสรุทธริธ  โดยนริยามแลผู้วความรบักแบบอากาเปจถึงมทลบักษณะไมตเหป็นแกตตบัว ซถึที่ง
เปป็นสริที่งททที่ตรงขผู้ามกบับการเหป็นแกตตบัวซถึที่งเปป็นแกตนแทผู้ของความบาป เมมืที่อเราดทาเนรินชทวริตในความรบัก
จทาเพาะพระเจผู้าและตตอคนอมืที่น เรากป็จะไมตททาบาปทบัรงตตอพระเจผู้าและตตอมนรุษยร เพราะความรบักคมือ
การททาใหผู้พระราชบบัญญบัตริสทาเรป็จจรริงๆ

หากเรารบักพระเจผู้าและคนอมืที่นอยตางททที่เราควรกระททา เรากป็จะไมตมทเหตรุใหผู้ตผู้องตริไดผู้ ดบังนบัรนเรา
จถึงเหป็นถถึงวริธทททที่นทาไปสผตความบรริสรุทธริธ  ความบรริสรุทธริธ ททที่ถผกบรรยายในททที่นทร ไมตไดผู้หมายถถึงความ
บรริสรุทธริธ แบบไรผู้ททที่ตริในกรณทของพระเจผู้า แตตหมายถถึงความบรริสรุทธริธ ของชทวริตในแตตละวบันมากกวตาซถึที่ง
ททาใหผู้เราไมตมทเหตรุใหผู้ตริไดผู้ เมมืที่อความรบักแบบอากาเปในฐานะผผผู้ใหญต (ซถึที่งกตอใหผู้เกริดชทวริตททที่บรริสรุทธริธ ) 
กตอเกริดขถึรนในชทวริตของเรา เรากป็จะไมตมทเหตรุใหผู้ถผกกลตาวหาวตากระททาผริด (นบัที่นคมือ ไมตมทเหตรุใหผู้ตริไดผู้)

ทตานปรารถนาใหผู้เราเตริบโตเปป็นผผผู้ใหญตในความรบักซถึที่งพบัฒนาเปป็นความบรริสรุทธริธ จนเราไมตมท
เหตรุใหผู้ตริไดผู้ ในเมมืมื่อพระเยซซครสิสตต์องคต์พระผซจ้เปก็นเจจ้าของเราจะเสดก็จมากนับวสิสคทธสิชนทนัทั้งปวงของ
พระองคต์ นทที่เปป็นอทกครบัร งททที่การเสดป็จกลบับมาขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้าถผกกลตาวถถึงชบัดเจน นอกจากนทร เมมืที่อ
พระองครเสดป็จกลบับมาจรริงๆ พระองครกป็จะเสดป็จมา “กบับวริสรุทธริชนทบัรงปวง” ซถึที่งบตงชทรวตาพวกเขาทสุก
คนอยผตในสวรรครกบับพระองครแลผู้วตอนททที่พระองครเสดป็จมา ดบังนบัรนนทที่จถึงสมืที่อถถึงการรบับขถึรนกตอนยรุคเจป็ดปท
อทกครบัร ง

*****

ภนำพรวมของ 1 เธสะโลนนิกนำ 4: ในเนมืนั้อหาครนที่งแรกของบททนีที่ 4 เปาโลเรนิที่มตว้นดว้วยรายการ
คกาสนที่งตญ่างๆเชนิงปฏนิบนตนิสกาหรนบชนีวนิตครนิสเตนียน ครนที่งหลนงของบทนนีนั้พถูดถนงคกาสอนเกนีที่ยวกนบอวสานกาล
และการเสดป็จกลนบมาโดยเฉพาะ มนนเปป็นคกาอธนิบายเกนีที่ยวกนบเรมืที่องนนีนั้ทนีที่ชนดเจนทนีที่สสุดในพระคนมภนีรธ์เลย

1 ธส 4:1 หลบังจากใชผู้พมืรนททที่สามบทแรกของจดหมายฝากฉบบับนทร เพมืที่อใหผู้ก ทาลบังใจผผผู้อตาน
ของทตานแลผู้ว คราวนทร เปาโลเสรริมคทาเตมือนสตริเกทที่ยวกบับการดทาเนรินชทวริตครริสเตทยนของพวกเขาลงไป
ดผู้วย ทตานกลตาวตตอไปวตา พธีมื่นจ้องทนัทั้งหลาย ในทธีมื่สคดนธีทั้ เราขอวสิงวอนและเตมือนสตสิทยู่านในพระเยซซเจจ้า
วยู่า ทยู่านไดจ้เรธียนจากเราแลจ้ววยู่าควรจะประพฤตสิอยยู่างไร จถึงจะเปก็นทธีมื่ชอบพระทนัยพระเจจ้า ขอใหจ้



ทยู่านประพฤตสิอยยู่างนนัทั้นยสิมื่งๆขถึทั้นไป ทตานวริงวอนพวกเขา อยตางเดทยวกบับททที่ทตานไดผู้สอนพวกเขาแลผู้ววตา
“ควรจะประพฤตริอยตางไร จถึงจะเปป็นททที่ชอบพระทบัยพระเจผู้า” กป็ขอใหผู้พวกเขาประพฤตริอยตางนบัรนยริที่งๆ
ขถึรนไป นทที่บอกชบัดเจนถถึงหนผู้าททที่ของเราในการดทาเนรินชทวริตใหผู้เปป็นททที่พอพระทบัยพระเจผู้า เรายริ ที่งควร
ประพฤตริอยตางนบัรนยริที่งๆขถึรนไป เปผู้าหมายดบังกลตาวกป็มทไวผู้สทาหรบับพวกเราในสมบัยนทรดผู้วยเชตนกบัน

1 ธส 4:2-3 เพราะทยู่านทนัทั้งหลายทราบคดาบนัญชาซถึมื่งเราไดจ้ใหจ้ไวจ้กนับทยู่านโดยพระเยซซเจจ้า
แลจ้ว 3 เพราะนธีมื่แหละเปก็นพระประสงคต์ของพระเจจ้า คมือใหจ้ทยู่านเปก็นคนบรสิสคทธสิธ เวจ้นเสธียจากการ
ลยู่วงประเวณธี

อบัครทผตทตานนทร เตมือนความจทาครริสตจบักรชาวเมมืองเธสะโลนริกาเกทที่ยวกบับคทาบบัญชาททที่ทตานไดผู้ใหผู้
ไวผู้กบับพวกเขา “โดยพระเยซผเจผู้า” ตอนททที่ทตานอยผตกบับพวกเขาในตอนแรก ทตานเรริที่มตผู้นคทาเตมือนของ
ทตานในเชริงหนรุนใจกตอน “เพราะนทที่แหละเปป็นพระประสงครของพระเจผู้า คมือใหจ้ทยู่านเปก็นคนบรสิสคทธสิธ 
เวผู้นเสทยจากการลตวงประเวณท” คทานทรแปลมาจากคทาวตา ฮากนิอาสมอส ซถึที่งมทความหมายวตา ‘ความ
บรริสรุทธริธ ’ หรมือ ‘ความบรริสรุทธริธ ของชทวริต’ นทที่เปป็นพระประสงครของพระเจผู้าสทาหรบับเรา เปาโลกลตาวนทา
มาถถึงประเดป็นนทร ในบทททที่แลผู้วททที่ทตานแสดงความปรารถนาวตา โดยการดทาเนรินชทวริตในความรบัก พวก
เขากป็จะไมตมทเหตรุใหผู้ตริไดผู้ในความบรริสรุทธริธ  คราวนทรทตานกลตาวชบัดเจนวตานทที่เปป็นพระประสงครของ
พระเจผู้าดผู้วย เกรงวตาจะมทคนสงสบัยวตาทตานพผดถถึงเรมืที่องอะไรอยผต ทตานจถึงเสรริมวตา “เวผู้นเสทยจากการลตวง
ประเวณท”

เราไมตทราบชบัดเจนวตาครริสตจบักรททที่เมมืองเธสะโลนริกามทปบัญหาในเรมืที่องความบาปนทรดผู้วยหรมือ
ไมต อยตางไรกป็ตามปบัญหานทรกป็พบบตอยทบัรงในตอนนบัรนและในตอนนทรทบั ที่วโลก เกรงวตาการททาผริดศทล
ธรรมในเรมืที่องเพศจะแทรกซถึมเขผู้ามาในครริสตจบักร เปาโลจถึงเตมือนใหผู้พวกเขาระวบังไวผู้ คทาททที่แปลวตา 
การลยู่วงประเวณธี (พอรเนะเอนีย) ในความหมายเชริงแคบหมายถถึงการมทเพศสบัมพบันธรกตอนแตตงงาน 
อยตางไรกป็ตามในความหมายททที่กวผู้างกวตา มบันหมายถถึงการททาผริดศทลธรรมทางเพศในทรุกรผปแบบ ไมต
วตาจะเปป็นการเลตนชผผู้, การรบักรตวมเพศ หรมือความมลทรินทางเพศในรผปแบบอมืที่นๆ พระประสงครของ
พระเจผู้าในเรมืที่องนทรอยตางชบัดเจนกป็คมือ ใหผู้ประชากรของพระองคร “เวผู้นเสทยจากการลตวงประเวณท”



1 ธส 4:4-5 ทตานกลตาวตตอไปวตา เพมืมื่อใหจ้ทคกคนในพวกทยู่านรซจ้จนักทธีมื่จะรนักษาภาชนะของ
ตนในทางบรสิสคทธสิธ และในทางทธีมื่มธีเกธียรตสิ ความหมายกป็คมือวตา เราจะไดผู้รบักษาภาชนะของเรา (คมือ 
รตางกายของเรา) ในความบรริสรุทธริธ และเกทยรตริ (คมือ อยตางมทศทลธรรม) พระประสงครของพระเจผู้าคมือ 
ความบรริสรุทธริธ ในเรมืที่องเพศ นบัที่นหมายถถึงการไมตมทกริจกรรมทางเพศกตอนหรมือนอกความสบัมพบันธรใน
ชทวริตสมรส นอกจากนทร เราในฐานะประชากรของพระเจผู้าควรดทาเนรินชทวริตของเรา 5 มสิใชยู่ดจ้วยราคะ
ตนัณหาเหมมือนอยยู่างคนตยู่างชาตสิทธีมื่ไมยู่รซจ้จนักพระเจจ้า วลท “ราคะตบัณหา” มทความหมายตรงตบัววตา ‘ความ
ใครตของตบัณหาทางเพศททที่ไมตบรริสรุทธริธ ’ ทตานกลตาวตตอไปวตาพวกคนตตางชาตริสตวนใหญตกป็ใชผู้ชทวริตใน
ททานองนทร  นบัที่นเปป็นจรริงในตอนนบัรนและยริที่งเปป็นจรริงในทรุกวบันนทร  นอกจากนทรทตานออกความเหป็นตตอไป
วตา ชาวโลกดทาเนรินชทวริตแบบนบัรนเพราะพวกเขา “ไมตรผผู้จบักพระเจผู้า” นทที่สมืที่อชบัดเจนวตาครริสเตทยนททที่รผผู้จบัก
พระเจผู้าไมตควรดทาเนรินชทวริตในการลตวงประเวณทเหมมือนอยตางชาวโลกกระททา

1 ธส 4:6-7 เพมืมื่อไมยู่ใหจ้ผซจ้ใดทดาลยู่วงเกสินและลนักลอบตยู่อพธีมื่นจ้องในเรมืมื่องใดๆเลย เพราะวยู่า
องคต์พระผซจ้เปก็นเจจ้าทรงเปก็นผซจ้ทรงสนองโทษตยู่อบรรดาคนทธีมื่กระทดาอยยู่างนนัทั้น เหมมือนอยยู่างทธีมื่เราไดจ้
บอกไวจ้กยู่อนแลจ้วและไดจ้เปก็นพยานแลจ้วดจ้วย 7 เพราะพระเจจ้ามสิไดจ้ทรงเรธียกเราใหจ้เปก็นคนลามก แตยู่
ทรงเรธียกเราใหจ้เปก็นคนบรสิสคทธสิธ

เปาโลพผดถถึงเรมืที่องนทรตตอไปวตา “เพมืที่อไมตใหผู้ผผผู้ใดททาลตวงเกรินและลบักลอบตตอพทที่นผู้องในเรมืที่องใดๆ
เลย” ดผเผรินๆตอนแรก นทที่อาจดผเหมมือนหมายถถึงการททาธรุรกริจแบบททที่ไมตสรุจรริต นบัที่นเปป็นความหมาย
โดยทบั ที่วไปของคทาททที่แปลวตา ลนักลอบ (พเละออเนป็คเตะโอ) อยตางไรกป็ตามบรริบทกตอนหนผู้าและททที่ตาม
มาบตงชทรวตาเปาโลยบังพผดถถึงเรมืที่องเดริมอยผต ความหมายกป็คมือ ไมตใหผู้ผผผู้ใดฉวยประโยชนรจากผผผู้อมืที่นในความ
ไมตบรริสรุทธริธ ทางเพศในรผปแบบใดๆเลย ขผู้อเทป็จจรริงททที่วตาเปาโลใชผู้คทาวตา พนีที่นว้อง (brother) ททาใหผู้บาง
คนสรรุปวตาทตานกทาลบังหมายถถึงการรบักรตวมเพศ ทตานเตมือนตตอไปวตา “เพราะวตาองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าทรง
เปป็นผผผู้ทรงสนองโทษตตอบรรดาคนททที่กระททาอยตางนบัรน เหมมือนอยตางททที่เราไดผู้บอกไวผู้กตอนแลผู้วและไดผู้
เปป็นพยานแลผู้วดผู้วย” ทตานเตมือนพวกเขาเกทที่ยวกบับเรมืที่องนทรแลผู้วตอนททที่ทตานอยผตกบับพวกเขา เปาโลอาจ
นถึกถถึงประโยคททที่ทตานเขทยนในเวลาตตอมา “เพราะการกระททาเหลตานทร เอง พระเจผู้าจถึงทรงลงพระ
อาชญาแกตบรุตรแหตงการไมตเชมืที่อฟบัง” ในเอเฟซบัส 5:6



ความจรริงททที่สทาคบัญกวตากป็คมือวตา “พระเจผู้ามริไดผู้ทรงเรทยกเราใหผู้เปป็นคนลามก แตตทรงเรทยกเรา
ใหผู้เปป็นคนบรริสรุทธริธ ” คทาททที่แปลวตา ลามก (อาคาธารเซนีย) ในบรริบทนทรหมายถถึงการททาผริดศทลธรรมทาง
เพศ การทรงเรทยกอยตางหนถึที่งททที่ชบัดเจนของพระเจผู้ากป็คมือ การทรงเรทยกใหผู้มาสผตการดทาเนรินชทวริตททที่
บรริสรุทธริธ

1 ธส 4:8 เหตคฉะนนัทั้นคนทธีมื่ปนัดทสิทั้ง มสิไดจ้ปนัดทสิทั้งมนคษยต์ แตยู่ไดจ้ปนัดทสิทั้งพระเจจ้า ผซจ้ทรงโปรด
ประทานพระวสิญญาณบรสิสคทธสิธของพระองคต์ใหจ้แกยู่เราทนัทั้งหลายดจ้วย ทตานจถึงเตมือนวตา “เหตรุฉะนบัรนคน
ททที่ปบัดทริรง” หลบักการขผู้อนทรและพระบบัญชาเกทที่ยวกบับความบรริสรุทธริธ ทางศทลธรรมจถึง “มริไดผู้ปบัดทริรงมนรุษยร 
แตตไดผู้ปบัดทริรงพระเจผู้า” การปฏริเสธหลบักการเหลตานทร โดยอผู้างวตามบันเปป็นการเครตงบบัญญบัตริหรมือเปป็นเรมืที่อง
หบัวโบราณ กป็ไมตใชตการปฏริเสธมนรุษยรหรมือกฎตตางๆททที่มนรุษยรคริดขถึรนมา การปฏริเสธความจรริงขผู้อนทรกป็
เทตากบับเปป็นการปฏริเสธพระเจผู้าผผผู้ทรงบบัญญบัตริหลบักการเหลตานทรขถึรนมา คนมากมายในโลกนทรททที่ปลตอยตบัว
ไปกบับการดทาเนรินชทวริตแบบผริดศทลธรรมกป็อผู้างตบัววตาเปป็นคนไมตเชมืที่อพระเจผู้าเพมืที่อปกปริดการททที่ตน
ปฏริเสธความจรริงของพระเจผู้า หลบักตรรกะแบบไรผู้เหตรุผลของพวกเขากป็คมือวตา ถผู้าพวกเขาอผู้างวตา
ไมตมทพระเจผู้า พวกเขากป็จะไมตตกอยผตใตผู้บบัญญบัตริตตางๆของพระองครเกทที่ยวกบับศทลธรรม สทาหรบับ
ครริสเตทยนแลผู้ว ความจรริงททที่สทาคบัญอทกประการกป็คมือ พระเจผู้าไดผู้ทรงประทานพระวริญญาณบรริสรุทธริธ
ใหผู้แกตเราแลผู้ว นทที่ยริที่งเปป็นเหตรุใหผู้เราตผู้องมทความบรริสรุทธริธ ในดผู้านศทลธรรม พระวริญญาณบรริสรุทธริธ ผผผู้ทรง
สถริตอยผตภายในตบัวเราปรารถนาชทวริตททที่บรริสรุทธริธ

1 ธส 4:9-10 สยู่วนเรมืมื่องการรนักพธีมื่นจ้องทนัทั้งหลายนนัทั้น ไมยู่จดาเปก็นทธีมื่จะใหจ้ขจ้าพเจจ้าเขธียน
ถถึงทยู่าน เพราะวยู่าตนัวทยู่านเองกก็รนับคดาสอนจากพระเจจ้าแลจ้ววยู่าใหจ้รนักซถึมื่งกนันและกนัน 10 ความจรสิงทยู่าน
ไดจ้ประพฤตสิตยู่อบรรดาพธีมื่นจ้องทนัมื่วแควจ้นมาซสิโดเนธียเชยู่นนนัทั้นอยซยู่ แตยู่พธีมื่นจ้องทนัทั้งหลาย เราขอวสิงวอน
ทยู่านใหจ้มธีความรนักทวธีขถึทั้นอธีก

กลบับไปพผดถถึงคทาสบัที่งของทตานททที่วตา “จงบรริบผรณรในความรบัก” ใน 3:12 คราวนทร เปาโลบตงบอก
วตาทตานไมตจทาเปป็นตผู้องเขทยนเรมืที่องนทรถถึงพวกเขาอทก พวกเขา “รบับคทาสอนจากพระเจผู้าแลผู้ววตาใหผู้รบักซถึที่ง
กบันและกบัน” พวกเขาสมควรไดผู้รบับคทาชมเพราะวตาพวกเขา “ไดผู้ประพฤตริตตอบรรดาพทที่นผู้องทบั ที่วแควผู้น



มาซริโดเนทยเชตนนบัรนอยผต” (แควผู้นมาซริโดเนทยเปป็นททที่ตบัรงของเมมืองเธสะโลนริกา) ในแควผู้นนทร ยบังมทครริสต
จบักรททที่เมมืองฟทลริปปท, เมมืองเบเรอา และอาจมทททที่อมืที่นอทกดผู้วย ครริสตจบักรททที่เมมืองเธสะโลนริกาไดผู้สทาแดง
ความรบักตตอครริสตจบักรเหลตานทร  อยตางไรกป็ตามทตานกทาชบับใหผู้พวกเขาทวทความรบักเชตนนบัรนใหผู้มากยริที่งขถึรน
ไปอทก

1 ธส 4:11-12 คราวนทร เปาโลพผดถถึงความกบังวลททที่เปป็นเรมืที่องละเอทยดอตอน จนถถึงตอน
นทรทตานไดผู้ยกยตองและใหผู้ก ทาลบังใจพวกเขาไปเยอะแลผู้ว ดผเหมมือนวตาสริที่งททที่ทตานจะกลตาวเปป็นปบัญหา
หนถึที่งอยผตแลผู้ว ในททที่นทร เปาโลพผดถถึงเรมืที่องธรรมดาในชทวริตประจทาวบัน ทตานจถึงกทาชบับพวกเขาวตา และจงตนัทั้ง
เปจ้าวยู่าจะอยซยู่อยยู่างสงบ และทดากสิจธคระสยู่วนของตน และทดาการงานดจ้วยมมือของตนเอง เหมมือนอยยู่าง
ทธีมื่เรากดาชนับทยู่านแลจ้ว ความหมายกป็คมือ ใหผู้พวกเขาพยายามททที่จะใชผู้ชทวริตแบบสงบๆ ไมตยรุตงเรมืที่องคนอมืที่น
และททางานหาเลทรยงตบัวเอง นทที่สมืที่อวตาไมตวตาจะดผู้วยเหตรุผลใดกป็ตาม มทบางคนในครริสตจบักรไมตไดผู้ททา
หรมือไมตเหป็นดผู้วยกบับการททาเชตนนบัรน (ในจดหมายฝากฉบบับททที่สองททที่ทตานเขทยนถถึงพวกเขา ดผเหมมือน
เปาโลจะพผดถถึงปบัญหาเดริมแรงกวตาเกตา ดผ 2 เธสะโลนริกา 3:10-12) ทตานไดผู้สอนพวกเขาเกทที่ยวกบับ
เรมืที่องนทรแลผู้วตอนททที่ทตานอยผตกบับพวกเขาททที่นบั ที่น (อยตางไรกป็ตาม ทริโมธทไดผู้กลบับมารายงานปบัญหาเกทที่ยวกบับ
เรมืที่องนทร ใหผู้ทตานทราบพรผู้อมกบับเรมืที่องททที่ทตานไดผู้กลตาวไปแลผู้วในตอนตผู้นของบทนทรดผู้วย)

นอกจากนทรยบังมทสองเหตรุผลททที่ควรททาเชตนนบัรน (1) เหตรุผลแรกกป็คมือ 12 เพมืมื่อทยู่านจะไดจ้
ประพฤตสิตามอยยู่างทธีมื่สมควรตยู่อหนจ้าคนเหลยู่านนัทั้นทธีมื่อยซยู่ภายนอก คทาททที่แปลวตา อยยู่างทธีมื่สมควร (เอะ
อถูสเคมอโนส) มทความหมายวตา ‘อยตางมทเกทยรตริ’ หรมือ ‘อยตางดทงาม’ คทาพยานของพวกเขาก ทาลบังตก
เปป็นเดริมพบันอยผต แมผู้แตตคนไมตรอดกป็มองความขทร เกทยจและการเกาะคนอมืที่นกรินในแงตลบ (2) พวกเขา
ควรดทาเนรินชทวริตอยตางสมควรเพมืมื่อทยู่านจะไมยู่ขาดสสิมื่งใดเลย ความหมายตรงตบัวกป็คมือวตา พวกเขาจะไดผู้
ไมตตผู้องพถึที่งพาคนอมืที่น กลตาวโดยสรรุปกป็คมือวตา พระเจผู้าไดผู้ทรงกทาหนดใหผู้ประชากรของพระองคร
ททางานเพมืที่อหาเลทรยงตบัวเองและครอบครบัวของตน

1 ธส 4:13 คราวนทร เปาโลพผดถถึงเรมืที่องททที่จนถถึงตอนนทรทตานยบังไมตเคยกลตาวโดยละเอทยดเลย
กบับพทที่นผู้องชาวเมมืองเธสะโลนริกา นบั ที่นคมือสภาพของผผผู้เชมืที่อททที่จากไปแลผู้ว, การเปป็นขถึรนจากตายของพวก



เขา, การรบับขถึรนและสวรรคร เหป็นไดผู้ชบัดวตามทความสบับสนอยผตบผู้างและอาจมทพทที่นผู้องบางคนในครริสต
จบักรททที่เพริที่งเสทยชทวริตไป

เปาโลจถึงเขทยนวตา แตยู่พธีมื่นจ้องทนัทั้งหลาย ขจ้าพเจจ้าไมยู่อยากใหจ้ทยู่านไมยู่ทราบถถึงเรมืมื่องคนเหลยู่านนัทั้น
ทธีมื่ลยู่วงหลนับไปแลจ้ว คทาททที่แปลวตา ลยู่วงหลนับ (คอยมาโอ) มทความหมายตรงตบัววตา นอนหลบับ อยตางไร
กป็ตามเหป็นไดผู้ชบัดวตาเปาโลใชผู้คทานทร เพมืที่อหมายถถึงการเสทยชทวริต เหป็นไดผู้คตอนขผู้างชบัดเจนวตามทบางคนในค
รริสตจบักรซถึที่งเปป็นททที่รบักของทรุกคนเพริที่งเสทยชทวริตไป เปาโลพผดถถึงเรมืที่องนทรอยตางระมบัดระวบังโดยขอไมตใหผู้
พวกเขาโฉดเขลา (คมือ ขาดความเขผู้าใจในเรมืที่องดบังกลตาว) ประเดป็นของทตานกป็คมือ เพมืมื่อทยู่านจะไมยู่เปก็น
ทคกขต์โศกเศรจ้าอยยู่างคนอมืมื่นๆทธีมื่ไมยู่มธีความหวนัง นทที่เปป็นความแตกตตางททที่ชบัดเจนของครริสเตทยน เมมืที่อคนททที่
เรารบักตายและไปสวรรคร เรากป็มทความโศกเศรผู้าจรริงๆ อยตางไรกป็ตาม เพราะความหวบังอบันเปทที่ยมสรุข
ในเรมืที่องชทวริตนริรบันดรร เราจถึงไมตจทาเปป็นตผู้องโศกเศรผู้าเหมมือนคนอมืที่นททที่ไมตมทความหวบัง เรามทความโศก
เศรผู้าจรริงๆ แตตสทาหรบับครริสเตทยนแลผู้ว มบันไมตใชตความโศกเศรผู้าในระดบับเดทยวกบับททที่โลกมท สทาหรบับ
ชาวโลกแลผู้ว อยตางดทททที่สรุดความตายกป็คมือจรุดจบ อยตางเลวรผู้ายททที่สรุด ความตายกป็คมือประตผสผตนรก

1 ธส 4:14 ทตานใชผู้ประโยคเงมืที่อนไขแบบแรก (สมมตริฐานททที่เขผู้าใจกบันวตาเปป็นความจรริง)
เพราะถจ้าเราเชมืมื่อวยู่าพระเยซซทรงสสิทั้นพระชนมต์ และทรงคมืนพระชนมต์แลจ้ว (เรารผผู้, เขผู้าใจ และเชมืที่อเชตน
นบัรน) ดบังนบัรนเมมืที่ออริงจากความจรริงอบันแสนมหบัศจรรยรดบังกลตาว เชยู่นเดธียวกนันบรรดาคนทธีมื่ลยู่วงหลนับไป
ในพระเยซซนนัทั้น พระเจจ้าจะทรงนดาคนเหลยู่านนัทั้นมากนับพระองคต์ดจ้วย

มทสองเรมืที่องสทาคบัญททที่เราควรออกความเหป็น (1) ทตานพผดถถึงคนเหลตานบัรนททที่ “ลตวงหลบับในพระ
เยซผ” อทกแลผู้ว เปาโลไมตไดผู้ก ทาลบังสอนเรมืที่อง ‘การหลบับใหลของจริตวริญญาณ’ สทาหรบับครริสเตทยนททที่ตาย
ไปแลผู้ว เหป็นไดผู้ชบัดวตามบันเปป็นคทาททที่ใชผู้เรทยกแทนการเสทยชทวริต นทที่เปป็นความแตกตตางระหวตางสบันตริสรุข
และความเปทที่ยมสรุขของการหยรุดพบักเมมืที่อเปรทยบเททยบก บับความทรุกขรทรมานในนรก ดผวริวรณร 14:13 
พระคบัมภทรรใหมตสอนชบัดเจนวตา ผผผู้เชมืที่อททที่บบังเกริดใหมตแลผู้วเมมืที่อเสทยชทวริตกป็จากรตางกายนทร ไปและไปอยผตกบับ
องครพระผผผู้เปป็นเจผู้า, 2 โครรินธร 5:8 นอกจากนทร  วริวรณร 4, 5, 6, 7 และบทตตอๆไปกป็พผดถถึงวริสรุทธริชนททที่
จากไปแลผู้วททที่ยบังมทชทวริต, มทสตริสบัมปชบัญญะ และอยผตกบับองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าในสวรรครกตอนการเสดป็จ



กลบับมาของพระองคร (2) เปาโลยบังพผดดผู้วยวตาพระเจผู้าทรงนทาวริสรุทธริชนเหลตานทรมากบับพระองครตอนททที่
พระองครเสดป็จมา เหป็นไดผู้ชบัดวตาผผผู้ททที่จะเสดป็จกลบับมาคมือพระเยซผ ในททที่นทรพระองครทรงถผกเรทยกวตา
พระเจผู้าอบันแสดงใหผู้เหป็นถถึงความเปป็นพระเจผู้าของพระองคร นอกจากนทร เมมืที่อพระองครเสดป็จกลบับมา 
คนเหลตานบัรนททที่ตายแลผู้วในพระครริสตรกป็จะมากบับพระองครดผู้วย

1 ธส 4:15 เปาโลเจาะลถึกเรมืที่องนทรตตอไป ในขจ้อนธีทั้เราขอบอกใหจ้ทยู่านทราบตามพระ
วจนะขององคต์พระผซจ้เปก็นเจจ้าวยู่า เราผซจ้ยนังเปก็นอยซยู่และเหลมืออยซยู่จนถถึงองคต์พระผซจ้เปก็นเจจ้าเสดก็จมา จะ
ลยู่วงหนจ้าไปกยู่อนคนเหลยู่านนัทั้นทธีมื่ลยู่วงหลนับไปแลจ้วกก็หามสิไดจ้ มทคทาสองคทาททที่เราควรออกความเหป็น (1) 
คทาททที่แปลวตา เสดก็จมา (พารออถูเซนีย) เปป็นคทาททที่มบักใชผู้เพมืที่อหมายถถึงการเสดป็จกลบับมาขององครพระผผผู้เปป็น
เจผู้า (2) คทาททที่แปลวตา ลยู่วงหนจ้าไปกยู่อน (พธาโน) มทความหมายวตา ‘มากตอน’ หรมือ ‘อยผตกตอน’ นอกจาก
นทรคทาพผดนทร ยบังถผกสนบับสนรุนดผู้วยสริทธริอทานาจแหตง “พระวจนะขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้า” เราททที่จะยบังมท
ชทวริตอยผตตอนททที่พระครริสตรเสดป็จมาจะไมตไปกตอนคนเหลตานบัรนททที่ตายไปแลผู้วในการเปป็นขถึรนจากตาย 
ตตอไปนทรคมือเหตรุผลวตาททาไม

1 ธส 4:16 ดจ้วยวยู่าองคต์พระผซจ้เปก็นเจจ้าเองจะเสดก็จมาจากสวรรคต์ ดจ้วยเสธียงก ซยู่กจ้อง ดจ้วย
สดาเนธียงของเทพบดธี และดจ้วยเสธียงแตรของพระเจจ้า และคนทนัทั้งปวงทธีมื่ตายแลจ้วในพระครสิสตต์จะเปก็น
ขถึทั้นมากยู่อน การเสดป็จกลบับมาของพระครริสตรในเหตรุการณรรบับขถึรนจถึงถผกบรรยายอยตางละเอทยดใน
แบบททที่ไมตพบในททที่อมืที่นของพระคบัมภทรร เมมืที่อถถึงวบันนบัรนพระองครจะเสดป็จมาจากสวรรครพรผู้อมกบับเสธียงกซยู่
กจ้อง คทาททที่แปลเชตนนบัรน (เคะเละอถูสมา) มทความหมายวตาคทาสบัที่ง (หรมือคทาบบัญชา) เหมมือนททที่ผผผู้บบังคบับ
บบัญชาสบัที่งการกองทบัพของเขา แมผู้ไมตมทระบรุไวผู้ในททที่นทร  คทาสบัที่งดบังกลตาวอาจจะเปป็น “จงขถึรนมาบนนทร เถริด”
(วริวรณร 4:1) คทาสบัที่งนทร จะมาพรผู้อมกบับ “สทาเนทยงของเทพบดท และดผู้วยเสทยงแตรของพระเจผู้า” ภาพดบัง
กลตาวจะเปป็นเชตนนทร : ผผผู้บบัญชาการใหญตตะโกนออกคทาสบัที่งใหผู้ขถึรนมาบนนทร  คทาสบัที่งนทรถผกทวนซทราทรุก
ถผู้อยคทาโดยผผผู้ชตวยของเขา คมือ เทพบดท จากนบัรนคนเปตาแตรกป็สตงสบัญญาณตตอใหผู้แกตพลทหารใน
สนามรบ (คมือ ครริสตจบักรบนโลกนทร ) ธรรมเนทยมปฏริบบัตริดบังกลตาวเปป็นสริที่งททที่ทหารปฏริบบัตริกบันมานาน
เปป็นปกตริ นทที่ยบังเปป็นธรรมเนทยมปฏริบบัตริปกตริบนหผู้องบบัญชาการของเรมือทบัรงททที่ใชผู้ในการทหารและเรมือ
ของพลเรมือนดผู้วย



ขณะนบัรน “คนทบัรงปวงททที่ตายแลผู้วในพระครริสตรจะเปป็นขถึรนมากตอน” ประเดป็นสทาคบัญของ
ขผู้อความตอนนทรมทเนมืรอหาเกทที่ยวกบับสริที่งททที่จะเกริดขถึรนกบับผผผู้ททที่ตายแลผู้วในพระครริสตร ตรงนทร เปาโลกลตาว
ชบัดเจนวตาเมมืที่อองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าจะเสดป็จกลบับมา คนททที่ตายแลผู้วในพระครริสตรจะถผกชรุบใหผู้เปป็นขถึรน
กตอน จริตและวริญญาณของพวกเขาในสวรรครซถึที่งอยผ ตกบับองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าแลผู้วจะมาพรผู้อมกบับพระ
เยซผเมมืที่อพระองครเสดป็จมา ขณะเดทยวกบันรตางกายของพวกเขากป็อยผตในหลรุมศพมานานแลผู้ว ตอนนบัรน
เอง (เมมืที่อมทเสทยงแตรททที่สตงสบัญญาณถถึงการเปป็นขถึรนจากตาย) ศพของคนเหลตานบัรนททที่ตายแลผู้วในพระ
ครริสตรจะถผกชรุบใหผู้เปป็นขถึรนจากหลรุมศพในพรริบตาเดทยวอยตางนตาอบัศจรรยร จริตและวริญญาณของพวก
เขากป็จะถผกรวมเขผู้ากบับรตางกายของพวกเขาททที่ตอนนทร ไดผู้รบับสงตาราศทแลผู้วเพมืที่อททที่จะอยผตกบับองครพระผผผู้
เปป็นเจผู้าตลอดไปเปป็นนริตยร เราเรทยกเหตรุการณรนทร วตา การเปป็นขถึรนจากตายครบัร งแรก ดผ วริวรณร 20:5-6 
และ 1 โครรินธร 15:51-53

1 ธส 4:17 แมผู้จรุดสนใจจนถถึงตอนนทรคมือคนททที่ตายแลผู้วในพระครริสตร แตตตอนนทร เปาโล
เปลทที่ยนไปเนผู้นเรมืที่องเราทนัทั้งหลายซถึมื่งยนังเปก็นอยซยู่และเหลมืออยซยู่ (คมือ ครริสตจบักรททที่อยผตในโลก) ในวบันนบัรน
และขณะนบัรนเองเราจะถซกรนับขถึทั้นไปในเมฆพรจ้อมกนับคนเหลยู่านนัทั้น เพมืมื่อจะไดจ้พบองคต์พระผซจ้เปก็นเจจ้า
ในฟจ้าอากาศ คทาททที่แปลวตา ถซกรนับขถึทั้น (ฮารปนดโซ) มทความหมายวตา ‘ถผกฉวยไวผู้’ หรมือ ‘ถผกฉกไป’ แมผู้
คทาวตา rapture ไมตมทปรากฏในพระคบัมภทรรในความหมายดบังกลตาว แตตแนวคริดของเหตรุการณรดบังกลตาว
กป็อริงตามคทาๆนทรและความหมายของคทาๆนทร  สถานททที่ๆเราจะถผกรบับขถึรนเพมืที่อไปเจอกบับองครพระผผผู้เปป็น
เจผู้าคมือ “ในเมฆ” นบัที่นคมือในทผู้องฟผู้าชบัรนบรรยากาศ ตบัรงแตตนบัรนไปเรากก็จะอยซยู่กนับองคต์พระผซจ้เปก็นเจจ้าเปก็น
นสิตยต์ ดบังนบัรนสทาหรบับทรุกคนททที่อยผตในพระครริสตร ทบัรงคนททที่ตายไปแลผู้วและคนททที่ยบังมทชทวริตอยผ ตและยบัง
เหลมืออยผต วบันนบัรนจะมาเมมืที่อเราจะอยผตกบับองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าตลอดไปเปป็นนริตยร นทที่สมืที่อชบัดเจนถถึงความ
ถาวรนริรบันดรรของสวรรคร

1 ธส 4:18 อบัครทผตทตานนทรจถึงหนรุนใจผผผู้อตานของทตานวตา เหตคฉะนนัทั้นจงปลอบใจกนันและ
กนันดจ้วยถจ้อยคดาเหลยู่านธีทั้เถสิด คนททที่พวกเขารบักอยตางเหป็นไดผู้ชบัดไดผู้เสทยชทวริตแลผู้ว ทตานจถึงเขทยนถถึงพวกเขา
ไมตเพทยงเพมืที่อใหผู้ความกระจตางแจผู้งแกตพวกเขาในเรมืที่องการเปป็นขถึรนจากตายเทตานบัรน แตตเพมืที่อใหผู้ก ทาลบังใจ
พวกเขาในเรมืที่องดบังกลตาวดผู้วย



*****

ภนำพรวมของ 1 เธสะโลนนิกนำ 5: ครนที่งแรกของบททนีที่ 5 พสุญ่งเปว้าทนีที่เรมืที่องอวสานกาลตญ่อไป มนี
ความเหป็นเพนิที่มเตนิมเกนีที่ยวกนบการรนบขนนั้นในบทนนีนั้พรว้อมกนบคกาเตมือนสตนิใหว้เตรนียมพรว้อมสกาหรนบ
เหตสุการณธ์นนีนั้ พระธรรมเลญ่มนนีนั้ปนิดทว้ายดว้วยคกากกาชนบทนีที่เปป็นแนวทางปฏนิบนตนิสกาหรนบการดกาเนนินชนีวนิต
ครนิสเตนียนในแตญ่ละวนน

1 ธส 5:1-2 แตยู่พธีมื่นจ้องทนัทั้งหลาย เรมืมื่องวนันและเวลาทธีมื่ทรงกดาหนดไวจ้นนัทั้น ไมยู่จดาเปก็นจะตจ้อง
เขธียนบอกใหจ้ทยู่านรซจ้ 2 เพราะทยู่านเองกก็รซจ้ดธีแลจ้ววยู่า วนันขององคต์พระผ ซจ้เปก็นเจจ้าจะมาเหมมือนอยยู่างขโมย
ทธีมื่มาในเวลากลางคมืน

เปาโลกลตาวตตอไปเกทที่ยวกบับเรมืที่องอวสานกาล (คมือ เหตรุการณรตตางๆในยรุคสรุดทผู้าย) ใน
ขอบเขตททที่กวผู้างกวตาเดริม กตอนหนผู้านทรทตานไดผู้สอนพวกเขาเกทที่ยวกบับเรมืที่องนทรแบบกวผู้างๆตอนททที่ทตานอยผต
กบับพวกเขาเพราะทตานหมายเหตรุไวผู้วตาทตานไมตจทาเปป็นตผู้องเขทยนถถึงพวกเขาในเรมืที่องนทรอทก อยตางไร
กป็ตามเหป็นไดผู้ชบัดวตาเกริดความสบับสนบางอยตางขถึรนทตามกลางพวกเขา ดผู้วยเหตรุนทรทตานจถึงขยายความ
เรมืที่องนทร เพริที่มเตริมอทกนริดหนตอย

พวกเขาทราบดทอยผตแลผู้ว (อยตางถผกตผู้องแลผู้ว) “วตา วบันขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้าจะมาเหมมือน
อยตางขโมยททที่มาในเวลากลางคมืน” คทาททที่ใชผู้เจาะจงในเรมืที่องเกทที่ยวกบับอวสานกาลถผกใชผู้คมือ “วบันของ
องครพระผผผู้เปป็นเจผู้า” คทานทรถผกพผดถถึงโดยตรงประมาณสามสริบครบัร งในพระคบัมภทรร มบันถผกเอตยถถึงแบบ
เปป็นปรริศนามากกวตาวตาเปป็น “ในวบันนบัรน” ประมาณอทกหนถึที่งรผู้อยครบัร ง (มบันยบังถผกเรทยกดผู้วยวตา “วบันของ
พระครริสตร” สริบสองครบัร งและ “วบันของพระเจผู้า” สองครบัร ง) มบันหมายถถึงวบันนบัรนหรมือยรุคสมบัยนบัรนททที่
พระเยซผครริสตรเจผู้าจะทรงมทอทานาจควบครุมเหตรุการณรตตางๆบนแผตนดรินโลกนทรโดยตรง นบับตบัรงแตตการ
ลผู้มลงในความบาปของมนรุษยรในสวนเอเดน พระองครโดยพระสตริปบัญญาอบันไมตรผผู้ขทดจทากบัดของ
พระองครไดผู้ทรงปลตอยใหผู้มนรุษยรและพญามารททาตามใจชอบและเพริที่มพผนความชบั ที่วของตนใหผู้เตป็ม
เปทที่ยม อยตางไรกป็ตามวบันนบัรนกทาลบังจะมาเมมืที่อพระเจผู้าในตบัวตนของพระครริสตรจะตรบัสวตา ‘พอกบันทท 
ตบัรงแตตนทร ไปเราจะจบัดการตตอเอง’



วบันขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้าสอดคลผู้องกบับสบัปดาหรททที่เจป็ดสริบของดาเนทยล มบันรวมถถึงการเสดป็จ
กลบับมาของพระครริสตรดผู้วยฤทธานรุภาพและการสถาปนาอาณาจบักรยรุคพบันปทของพระองคร, ฟผู้า
สวรรครใหมตและแผตนดรินโลกใหมต ไปจนถถึงชบั ที่วนริรบันดรรกาลและอาณาจบักรอบันเปป็นนริรบันดรรของ
พระองครดผู้วย มบันเปป็นทบัรงชตวงเวลาแหตงพระพริโรธและการพริพากษารวมถถึงเปป็นพระพรของการ
เสดป็จกลบับมา, การปกครองและการครอบครองของพระองคร สรรุปเปป็นภาพไดผู้กป็คมือ พระเยซผครริสตร
จะทรงรบับอทานาจครอบครองสริที่งตตางๆโดยตรงดผู้วยคทาเหลป็กตบัรงแตตวบันนบัรนเปป็นตผู้นไป มบันคมือวบัน
ขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้า

การปรากฏของวบันนบัรนจะเปป็น “เหมมือนอยตางขโมยททที่มาในเวลากลางคมืน” นทที่สมืที่อถถึงความฉบับ
พลบันเรตงดตวนและการคาดไมตถถึง มบันสมืที่อถถึงสริที่งททที่เกริดขถึรนไดผู้ทรุกเมมืที่อ พระเยซผตรบัสถถึงเรมืที่องนทร ในขณะททที่
ทรงรบับใชผู้บนโลกนทร  โดยเฉพาะในการเทศนาของภผเขามะกอกเทศ ดผ มบัทธริว 25:42, 44, 50 ฯลฯ ดผ 
2 เปโตร 3:10 ดผู้วย

1 ธส 5:3 เปาโลบรรยายตตอไปถถึงสภาพทางการเมมืองซถึที่งจะปรากฏโดยทบั ที่วไปในเวลา
นบัรน เมมืมื่อเขาพซดวยู่า "สงบสคขและปลอดภนัยแลจ้ว" เมมืมื่อนนัทั้นแหละความพสินาศกก็จะมาถถึงเขาทนันทธี 
เหมมือนกนับความเจก็บปวดมาถถึงหญสิงทธีมื่มธีครรภต์ เขาจะหนธีกก็ไมยู่พจ้น เปาโลเปลทที่ยนมาเนผู้นเรมืที่องชนชาตริ
อริสราเอลในวบันนบัรน ดาเนทยล 8:25 กลตาววตาปฏริปบักษรตตอพระครริสตรจะมาพรผู้อมกบับแผนการแหตง
สบันตริภาพสทาหรบับชนชาตริอริสราเอล เรมืที่องนทรถผกสมืที่อชบัดเจนในดาเนทยล 9:27 ในพบันธสบัญญาททที่ปฏริปบักษร
ตตอพระครริสตรจะกระททากบับชนชาตริอริสราเอลและพวกศบัตรผ เหป็นไดผู้ชบัดวตาสบันตริสรุขและความ
ปลอดภบัยททที่เปาโลพผดถถึงอยผตนทร จะมทขถึรนกตอนถถึงวบันขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้า พระคบัมภทรรตลอดทบัรงเลตมเนผู้น
ททที่ชนชาตริอริสราเอลเปป็นสตวนใหญต แนตททเดทยวททที่ตลอดศตวรรษททที่ยทที่สริบ (และเขผู้าสผตศตวรรษททที่ยทที่สริบ
เอป็ด) ไมตมทสบันตริภาพในดรินแดนอริสราเอลเลย นอกจากนทรนบับตบัรงแตตครถึที่งหลบังของศตวรรษททที่ยทที่สริบ
เปป็นตผู้นมา นทที่เปป็นเปผู้าหมายอบันไมตรผผู้สริรนสรุดของนบักการเมมืองทบั ที่วโลกททที่จะบรรลรุเปผู้าหมายดบังกลตาวใหผู้
ไดผู้มาโดยตลอด คทาแนะนทาททที่เปาโลไดผู้ใหผู้ไวผู้ (ในวบันททที่มทการสถาปนาสบันตริภาพดบังกลตาวขถึรนมา) กป็
คมือ ‘จงระวบังใหผู้ดท!’ เพราะมบันจะตามมาดผู้วยความพรินาศฉบับพลบันของชนชาตริอริสราเอล นอกจากนทร
เหตรุการณรนทร จะเกริดขถึรนเหมมือนกบับผผผู้หญริงเจป็บทผู้องใกลผู้คลอด นบั ที่นคมือ ไมตทราบลตวงหนผู้ามากตอน การ



พริพากษาของยรุคแหตงความทรุกขรเวทนาใหญตยริที่งททที่ถผกพผดถถึงกป็จะตกลงบนคนตตางชาตริทบั ที่วโลกและจะ
ตกลงบนชนชาตริอริสราเอลดผู้วยในชตวงครถึที่งหลบังของยรุคเจป็ดปทดบังกลตาว

1 ธส 5:4-5 อยตางไรกป็ตาม สทาหรบับพทที่นผู้องททที่เมมืองเธสะโลนริกาและพวกเรา เราไมยู่ไดจ้อยซยู่
ในความมมืดแลจ้ว เพมืมื่อวนันนนัทั้นจะไมยู่มาถถึงทยู่านอยยู่างขโมยมา เราสามารถทราบไดผู้ถถึงสบัญญาณตตางๆ
แหตงยรุคสมบัย ในฐานะประชากรของพระเจผู้า 5 ทยู่านทนัทั้งหลายเปก็นบคตรของความสวยู่าง และเปก็น
บคตรของกลางวนัน เราทนัทั้งหลายไมยู่ไดจ้เปก็นของกลางคมืน หรมือของความมมืด ในการมารผผู้จบักความสวตาง
แหตงขตาวประเสรริฐและพระวจนะของพระเจผู้า เราสามารถสบังเกตความเปป็นไปของกาลสมบัยไดผู้ แมผู้
เราจะไมตรผผู้วตาจะเปป็นวบันไหนโมงไหน แตตเราสามารถรผผู้ไดผู้ถถึงการเสดป็จกลบับมาททที่ใกลผู้จะถถึงแลผู้วของ
องครพระผผผู้เปป็นเจผู้า ในขณะเดทยวกบันชาวโลกกป็จะตกอยผตในความมมืดบอดฝตายวริญญาณ

1 ธส 5:6-7 เหตคฉะนนัทั้นอยยู่าใหจ้เราหลนับเหมมือนอยยู่างคนอมืมื่น แตยู่ใหจ้เราเฝจ้าระวนังและไมยู่
เมามาย 7 เพราะวยู่าคนนอนหลนับกก็ยยู่อมหลนับในเวลากลางคมืน และคนเมากก็ยยู่อมเมาในเวลากลางคมืน

ดบังนบัรนประชากรของพระเจผู้าจถึงไมตควรหลบับใหลฝตายวริญญาณเหมมือนททที่คนมากมายเหลมือ
เกรินเขาเปป็นกบัน การเสดป็จกลบับมาขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้าใกลผู้เขผู้ามาแลผู้ว วบันขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้า
เกมือบจะถถึงแลผู้ว ดบังนบัรน “ใหผู้เราเฝผู้าระวบังและไมตเมามาย” คทาสองคทาเปป็นคทานตาสนใจ คทาแรกคมือ (1) 
เฝจ้าระวนัง (แปลมาจาก เกรกอเระโอ) ซถึที่งมทความหมายวตา ‘ระวบังระไว’ เหมมือนกบับการตมืที่นตบัวตลอด
เวลา อทกคทาคมือ (2) ไมยู่เมามาย (แปลมาจากคทาวตา เนโฟ) ซถึที่งมทความหมายวตา ‘สทารวมในการกรินการ
ดมืที่ม’ และ ‘มทใจรอบคอบ’

ในการพผดถถึงชาวโลก เปาโลเขทยนวตาคนเหลตานบัรนททที่หลบับใหลฝตายวริญญาณกป็ททาเชตนนบัรนใน
ความมมืดของเวลากลางคมืนซถึที่งเปป็นสภาพททที่ชาวโลกอยผ ตตอนนทร  นอกจากนทร  เชตนเดทยวกบับททที่ชาวโลกมบัก
เมามายในความมมืดแหตงเวลากลางคมืน พวกเขากป็เปป็นเชตนนบัรนดผู้วยในฝตายวริญญาณ พวกเขาไมตตมืที่นตบัว
และไมตรผผู้ถถึงสริที่งททที่จะเกริดขถึรนกบับพวกเขาในไมตชผู้า เราททที่รอดแลผู้วกป็มทอภริสริทธริธ ในการเขผู้าใจถถึงสริที่งททที่เกมือบ
จะมาถถึงแลผู้ว



1 ธส 5:8 แตยู่เมมืมื่อเราเปก็นของกลางวนันแลจ้ว กก็อยยู่าใหจ้เราเมามาย จงสวมความเชมืมื่อกนับ
ความรนักเปก็นเกราะปจ้องกนันอก และสวมความหวนังทธีมื่จะไดจ้ความรอดเปก็นหมวกเหลก็ก เมมืที่อเหป็นถถึงสริที่ง
เหลตานทรแลผู้ว เปาโลจถึงเตมือนสตริเราททที่เขผู้าใจความจรริงแหตงความสวตางของพระเจผู้าวตา “อยตาใหผู้เรา
เมามาย” นทที่ไมตไดผู้หมายถถึงการไมตเมามายเพราะสรุรา แมผู้ความหมายนทที่กป็ชบัดเจนอยผตแลผู้วดผู้วย คทาททที่แปล
วตา ไมยู่เมามาย (เนโฟ) สมืที่อความหมายวตา ‘ประมาณตน’, ‘ใจเยป็น’, ‘รอบคอบ’ หรมือ ‘จดจตอทบัรงใน
ดผู้านจริตใจและจริตวริญญาณ’

นทที่ยบังเปป็นการแสดงใหผู้เหป็นลตวงหนผู้าถถึงสริที่งททที่เปาโลจะเขทยนถถึงครริสตจบักรททที่เมมืองเอเฟซบัส
หลายปทตตอจากนบัรนเมมืที่อทตานพผดถถึงยรุทธภบัณฑรของพระเจผู้าสทาหรบับประชากรของพระองคร นอกจาก
การไมตเมามายแลผู้ว เปาโลยบังหนรุนใจใหผู้พวกเขาสวม “ความเชมืที่อก บับความรบักเปป็นเกราะปผู้องกบันอก 
และสวมความหวบังททที่จะไดผู้ความรอดเปป็นหมวกเหลป็ก” แมผู้รายละเอทยดแบบเจาะจงของภาพเปรทยบ
ตรงนทรจะแตกตตางไปจาก เอเฟซบัส 6:14-17 แตตความหมายโดยรวมๆกป็ยบังเหมมือนกบันอยผต พระเจผู้าไดผู้
ทรงประทานยรุทธภบัณฑรฝตายวริญญาณใหผู้แกตประชากรของพระองครแลผู้ว มบันเปป็นหนผู้าททที่ของเราททที่จะ
สวมยรุทธภบัณฑรทนนั้งหมดนนีนั้ ตรงนทรทตานพผดถถึงการปกปผู้องททที่เราไดผู้จากความเชมืที่อและความรบัก ทบัรงสอง
อยตางนทรจะปกปผู้องเราจากปบัญหานานบัปการ ทตานยบังเอตยถถึง “ความหวบังแหตงความรอด” วตาเปป็น
หมวกเหลป็กดผู้วย ความหมายนตาจะสมืที่อถถึงการระลถึกถถึงและความมบั ที่นใจเกทที่ยวกบับความรอดวตาเปป็น
เครมืที่องปผู้องกบันฝตายวริญญาณอบันแขป็งแกรตง บตอยครบัร งขนาดไหนททที่ครริสเตทยนทบัรงหลายหลงลมืมหรมือไมต
เหป็นคตาความรอดของตน มทครริสเตทยนมากมายขนาดไหนททที่ลมืมความรผผู้สถึกตอนททที่ตนรอดไปแลผู้ว 
พวกเขาไมตชมืที่นชมยรินดทและตมืที่นเตผู้นกบับมบันอทกตตอไปแลผู้ว พวกเขาหลงกลบับไปหาโลกและถถึงก บับ
สงสบัยในความรอดของตนดผู้วยซทรา เปาโลจถึงหนรุนใจเราใหผู้สวมยรุทธภบัณฑรของพระเจผู้านทรซถึที่งรวมถถึง
ความเชมืที่อและความรบักดผู้วย โดยใหผู้เราระลถึกถถึงความหวบังแหตงความรอดของเราเสมอเหมมือนกบับ
เปป็นหมวกเหลป็กปผู้องกบันศทรษะเรา

1 ธส 5:9-11 เพราะวยู่าพระเจจ้ามสิไดจ้ทรงกดาหนดเราไวจ้สดาหรนับพระอาชญา แตยู่
สดาหรนับใหจ้ไดจ้รนับความรอดโดยพระเยซซครสิสตต์องคต์พระผซจ้เปก็นเจจ้าของเรา 10 ผซจ้ทรงสสิทั้นพระชนมต์



เพมืมื่อเรา เพมืมื่อวยู่าถถึงเราจะตมืมื่นอยซยู่หรมือจะหลนับ เราจะไดจ้มธีชธีวสิตกนับพระองคต์ 11 เหตคฉะนนัทั้นจงหนคนใจ
กนัน และตยู่างคนตยู่างจงกยู่อกนันขถึทั้น ตามอยยู่างทธีมื่ทยู่านกดาลนังทดาอยซยู่นนัทั้น

อบัครทผตเปาโลจถึงปริดทผู้ายเนมืรอหาตอนนทร เกทที่ยวกบับอวสานกาล ทตานกลตาวถถึงความจรริงอบันเปทที่ยม
สรุข “เพราะวตาพระเจผู้ามริไดผู้ทรงกทาหนดเราไวผู้สทาหรบับพระอาชญา” พระอาชญา (พระพริโรธ) ททที่ถผก
พผดถถึงในบรนิบทนนีนั้หมายถถึง ยรุคแหตงความทรุกขรเวทนาใหญตยริที่งและความยากลทาบากททที่มาพรผู้อมกบับมบัน
นอกจากนทรวริวรณร 6:17 กป็กลตาวชบัดเจนวตายรุคแหตงความทรุกขรเวทนาเรทยกอทกอยตางหนถึที่งวตาเปป็น “วบัน
แหตงพระพริโรธ” นทที่กป็สมืที่ออทกครบัร งถถึงการรบับขถึรนกตอนยรุคเจป็ดปท พระเจผู้าไมตไดผู้ทรงกทาหนดเราไวผู้สทาหรบับ
พระพริโรธดบังกลตาว

บางคนททที่ถมือมรุมมองอมืที่นททที่ไมตใชตการรบับขถึรนกตอนยรุคเจป็ดปทกป็รทบชทรไปททที่ทผู้ายขผู้อนทรททที่บอกวตา
พระเจผู้าทรงกทาหนดใหผู้เรา “ไดผู้รบับความรอดโดยพระเยซผครริสตรองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา” พวกเขา
อผู้างวตาพระพริโรธททที่ถผกพผดถถึงในตอนตผู้นของขผู้อนทรหมายถถึงนรก ดบังนบัรนขผู้อนทร จถึงไมตเกทที่ยวขผู้องกบับยรุค
เจป็ดปทเลย อยตางไรกป็ตาม (1) บรริบทตบัรงแตต 4:13 ไปจนถถึง 5:11 กป็ไมตสนบับสนรุนทรรศนะดบังกลตาว 
เนมืรอหาตอนนทรทบัรงหมดพผดถถึงเหตรุการณรตตางๆในยรุคสรุดทผู้ายบนโลกนทรและไมตไดผู้พผดถถึงความรอดของ
เราเลย (2) คทาททที่แปลวตา ความรอด (โซเทเรนีย) สามารถแปลไดผู้ดผู้วยวตา ‘การชตวยใหผู้พผู้น’ ซถึที่งเปป็น
ความหมายตามพระคบัมภทรรเดริมของคทาๆนทรททที่พบบตอย หากเปป็นเชตนนบัรนจรริง ความหมายกป็คมือ พระเจผู้า
มริไดผู้ทรงกทาหนดเราใหผู้ตผู้องเจอกบับพระพริโรธของยรุคเจป็ดปท แตตใหผู้เจอกบับการชตวยใหผู้พผู้นจากความ
ทรุกขรเวทนาดบังกลตาวโดยพระเยซผครริสตรองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา

ทตานกลตาวตตอไปวตา พระองคร “ทรงสริรนพระชนมรเพมืที่อเรา เพมืที่อวตาถถึงเราจะตมืที่นอยผตหรมือจะหลบับ 
เราจะไดผู้มทชทวริตกบับพระองคร” คทาพผดนทร ยผู้อนไปพผดถถึงเนมืรอหาตอนทผู้ายของบทททที่ 4 ไมตวตาเราจะตมืที่น (ยบัง
มทชทวริตอยผตในกายนทร ) หรมือหลบับ (ตายในพระครริสตร) เรากป็ควร “มทชทวริตกบับพระองคร” เราก ทาลบังมทชทวริต
อยผตกบับพระองครในกายนทรหรมือไมตเรากป็มทชทวริตอยผตกบับพระองครในสวรรคร ไมตวตาจะในกรณทใด เรากป็เปป็น
ของพระองครและมทชทวริตอยผตในพระองคร



เมมืที่อเหป็นถถึงสริที่งเหลตานทรทบัรงหมด ทตานจถึงหนรุนใจวตา “เหตรุฉะนบัรนจงหนรุนใจกบัน และตตางคนตตาง
จงกตอกบันขถึรน ตามอยตางททที่ทตานกทาลบังททาอยผตนบัรน” คทาททที่แปลวตา หนคนใจ (พาราคาเละโอ) มทความหมาย
ในปบัจจรุบบันวตา ‘ใหผู้ก ทาลบังใจ’ ความจรริงททที่สทาคบัญยริที่งกวตาจาก 4:13 จนถถึงบบัดนทรคมือ ก ทาลบังใจททที่เกริดจากสริที่ง
ททที่รอคอยประชากรของพระเจผู้าอยผ ต ไดผู้แกต (1) การเปป็นขถึรนจากตายครบัร งแรกสทาหรบับผผผู้ททที่ตายแลผู้วใน
พระครริสตร (2) การรบับขถึรนสทาหรบับคนททที่ยบังมทชทวริตอยผตและยบังเหลมืออยผต และ (3) การชตวยใหผู้พผู้นจากยรุค
เจป็ดปทในการรบับขถึรนกตอนยรุคแหตงความทรุกขรเวทนาใหญตยริที่ง เราคงไมตมทก ทาลบังใจหากไมตมทการรบับขถึรน
กตอนยรุคเจป็ดปท และมบันจะไมตเขผู้ากบับบรริบทและคทาก ทาชบับในเรมืที่องการใหผู้ก ทาลบังใจในพระคบัมภทรรตอนนทร
ดผู้วย เหป็นไดผู้ชบัดวตาคทาพผดในขผู้อนทรสมืที่อถถึงทรรศนะดบังกลตาว

1 ธส 5:12-13 พธีมื่นจ้องทนัทั้งหลาย เราขอวสิงวอนทยู่านใหจ้รซจ้จนักคนทธีมื่ทดางานอย ซยู่ในพวก
ทยู่าน และปกครองทยู่านในองคต์พระผซจ้เปก็นเจจ้า และตนักเตมือนทยู่าน 13 จงเคารพเขาใหจ้มากในความรนัก
เพราะงานทธีมื่เขาไดจ้กระทดา และจงอยซยู่อยยู่างสงบสคขดจ้วยกนัน

ขณะททที่อบัครทผตทตานนทรก ทาลบังจะถถึงตอนสรุดทผู้ายของจดหมายฝากฉบบับนทรแลผู้ว ทตานกป็นทาเสนอ
คทากทาชบับททที่สทาคบัญ ทตานกทาชบับพวกเขาใหผู้ “รผผู้จบักคนททที่ททางานอยผ ตในพวกทตาน และปกครองทตานใน
องครพระผผผู้เปป็นเจผู้า และตบักเตมือนทตาน” เราตผู้องไมตลมืมวตาเปาโลกทาลบังเขทยนถถึงครริสตจบักรทผู้องถริที่นแหตง
หนถึที่งอยผต เหป็นไดผู้ชบัดวตาคนเหลตานบัรนททที่ททางานฝตายวริญญาณเพมืที่อพวกเขา ททที่ปกครองพวกเขาและตบัก
เตมือนพวกเขาคมือ เหลตาผผผู้นทาของครริสตจบักร ทตานกทาลบังพผดถถึงศริษยาภริบาลหลายทตานของครริสตจบักร
แหตงนบัรน เมมืที่อเราตทความเชตนนทร  ทตานจถึงหนรุนใจพวกเขาวตา “จงเคารพเขาใหผู้มากในความรบักเพราะ
งานททที่เขาไดผู้กระททา” ประชากรของพระเจผู้าจถึงถผกก ทาชบับใหผู้รผผู้จบักผผผู้นทาฝตายวริญญาณของพวกเขา ใหผู้
นบับถมือคนเหลตานบัรนใหผู้มาก และใหผู้ททาเชตนนบัรนดผู้วยความรบักททที่มทตตอพบันธกริจททที่คนเหลตานบัรนไดผู้กระททา 
ความหมายตรงนทรสอดคลผู้องกบับ ฮทบรผ 13:7, 17

1 ธส 5:14-15 แตยู่พธีมื่นจ้องทนัทั้งหลาย เราขอเตมือนสตสิพวกทยู่านใหจ้ตนักเตมือนคนทธีมื่เกะกะ
หนคนนดทั้าใจผซจ้ทธีมื่ทจ้อใจ ชซกดาลนังคนทธีมื่อยู่อนกดาลนัง และมธีใจอดเอาเบาสซจ้ตยู่อคนทนัทั้งปวง 15 ระวนังใหจ้ดธีอยยู่าใหจ้



คนใดทดาชนัมื่วตอบแทนการชนัมื่วตยู่อคนอมืมื่น แตยู่จงหาทางทดาดธีเสมอตยู่อพวกทยู่านเอง และตยู่อคนทนัทั้งปวง
ดจ้วย

เปาโลจถึงปริดทผู้ายจดหมายฝากของทตานดผู้วยคทาสบัที่งหลายประการสทาหรบับครริสตจบักรทบัรงใน
ตอนนบัรนและตอนนทร  (1) “ตบักเตมือนคนททที่เกะกะ” เราไมตทราบชบัดเจนวตาใครเปป็นคนททที่เกะกะ อยตางไร
กป็ตามคทาททที่แปลเชตนนบัรน (อาตนคตอส) หมายถถึงคนททที่ไมตมทระเบทยบ ในสบังคมของชาวกรทก คทานทรหมาย
ถถึงคนททที่ไมตโผลตไปททที่ททางาน (2) “หนรุนนทราใจผผผู้ททที่ทผู้อใจ” แมผู้ความหมายตรงนทรสามารถหมายถถึงคนททที่
ทผู้อใจไดผู้ แตตมบันนตาจะหมายถถึงคนททที่มทขทดความสามารถในการรบับรผผู้ทางสมองจทาก บัดมากกวตา เราจถึง
ถผกกทาชบับใหผู้หนรุนใจคนเหลตานทรและไมตเพริกเฉยพวกเขา (3) “ชผก ทาลบังคนททที่อตอนกทาลบัง” คทาททที่แปลวตา 
อยู่อนกดาลนัง (อาสเธะเนส) หมายถถึงคนเหลตานบัรนททที่อตอนแอเพราะความเจป็บปตวยหรมือโรคภบัย เราถผก
กทาชบับใหผู้ชตวยเหลมือพวกเขา

(4) “มทใจอดเอาเบาสผผู้ตตอคนทบัรงปวง” เราถผกกทาชบับใหผู้มทใจอดทนนานตตอทรุกคน (5) นอกจาก
นทร  เราถผกกทาชบับมริใหผู้ “ททาชบั ที่วตอบแทนการชบั ที่วตตอคนอมืที่น” การลผู้างแคผู้นไมตใชตหนผู้าททที่ของเรา นทที่เปป็น
สาระสทาคบัญของคทาสอนขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราในเรมืที่องของการหบันแกผู้มอทกขผู้างใหผู้ (6) 
แทนททที่จะททาเชตนนบัรน เรากลบับถผกกทาชบับใหผู้ “หาทางททาดทเสมอตตอพวกทตานเอง และตตอคนทบัรงปวง
ดผู้วย” คทาททที่แปลวตา หาทาง (ดนิโอโค) มทความหมายวตา ‘ไลตตาม’ ดบังนบัรน เราจถึงไมตเพทยงตผู้องททาดท
เทตานบัรน แตตใหผู้ไลตตามการททาดทดผู้วยทบัรงในครริสตจบักรและในหมผตชาวโลก

1 ธส 5:16-22 รายการคทาสบัที่งตตางๆยบังมทตตอไป คทาสบัที่งสตวนใหญตเปป็นสริที่งททที่ครริสเตทยน
ควรปฏริบบัตริทบัรงในตอนนบัรนและในตอนนทร  (7) 16 จงชมืมื่นบานอยซยู่เสมอ หรมือถผู้าจะใหผู้ตรงตบัวกป็คมือ 
ตลอดเวลา (8) 17 จงอธสิษฐานอยยู่างสมดมื่าเสมอ คทาททที่แปลวตา อยยู่างสมดมื่าเสมอ (อาดนิอาเละอนิพโตออส)
มทความหมายดผู้วยวตา อยตางไมตหยรุดหยตอน (9) 18 จงขอบพระคคณในทคกกรณธี เราถผกกทาชบับใหผู้
ขอบพระครุณไมตวตาสถานการณรจะเปป็นเชตนไรกป็ตาม เพราะนธีมื่แหละเปก็นนดทั้าพระทนัยของพระเจจ้าใน
พระเยซซครสิสตต์เพมืมื่อทยู่านทนัทั้งหลาย พระเจผู้าทรงมทพระประสงครใหผู้เราขอบพระครุณ! (10) 19 อยยู่าดนับ
พระวสิญญาณ บางคนเชมืที่อวตานทที่หมายถถึงพระราชกริจของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ภายในตบัวเรา บางคน



กป็ชทร ใหผู้เหป็นวตาในตผู้นฉบบับเดริมไมตมทการททาใหผู้คทาวตา spirit (วริญญาณ) เปป็นตบัวอบักษรใหญต Spirit (พระ
วริญญาณ) พวกเขาจถึงยถึดถมือทรรศนะวตาการไมตดบับวริญญาณคมือ การรผู้อนรนเพมืที่อองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า

(11) 20 อยยู่าประมาทคดาพยากรณต์ ของประทานแหตงการพยากรณรยบังมทใชผู้อยผ ตในตอนนบัรนใน
ฐานะเปป็นของประทานอยตางหนถึที่งของพระวริญญาณททที่ทรงประทานใหผู้แกตครริสตจบักรยรุคตผู้น ของ
ประทานดบังกลตาวจะสริรนสรุดลงเมมืที่อพระคบัมภทรรครบสมบผรณรดบังททที่มทบอกไวผู้ใน 1 โครรินธร 13:8-10 ใน
ชตวงเวลาขณะนบัรน ครริสตจบักรยรุคตผู้นถผกก ทาชบับมริใหผู้ดผหมริที่นคทาพยากรณรดบังกลตาว (12) 21 จงพสิสซจนต์ทคก
สสิมื่ง พวกเขาและพวกเราดผู้วยถผกก ทาชบับใหผู้พริสผจนรวริญญาณตตางๆวตามาจากพระเจผู้าหรมือไมตและตบัดสริน
ใจวตาจะเชมืที่ออะไรททที่จะถวายเกทยรตริแดตพระเจผู้า (13) สสิมื่งทธีมื่ดธีนนัทั้นจงยถึดถมือไวจ้ใหจ้มนัมื่น หลบังจากไดผู้พริสผจนร
หรมือตบัดสรินใจแลผู้ววตาสริที่งใดเปป็นสริที่งททที่ดทฝตายวริญญาณ เรากป็ตผู้องยถึดมบั ที่นสริที่งนบัรนไวผู้ใหผู้ดท นทที่อาจหมายถถึง
การถกเถทยงกบันในเวลาตตอมาเกทที่ยวกบับการจบัดสารบบพระคบัมภทรรและตผู้นฉบบับสายไหนททที่เปป็นของ
จรริง (14) สรุดทผู้าย พวกเขา (และเราดผู้วย) ถผกกทาชบับใหผู้ 20 เวจ้นเสธียจากสสิมื่งทธีมื่ดซเหมมือนชนัมื่วทคกอยยู่าง เรา
ไมตเพทยงตผู้องไมตเกทที่ยวขผู้องกบับความชบั ที่วเทตานบัรน แตตเราตผู้องหตางเสทยจากสริที่งททที่แมผู้จะดผเหมมือนชบั ที่วดผู้วย

1 ธส 5:23 และขอใหจ้องคต์พระเจจ้าแหยู่งสนันตสิสคขทรงตนัทั้งทยู่านเปก็นคนบรสิสคทธสิธหมดจด 
และขจ้าพเจจ้าอธสิษฐานตยู่อพระเจจ้าใหจ้ทรงรนักษาทนัทั้งวสิญญาณ จสิตใจและรยู่างกายของทยู่านไวจ้ใหจ้
ปราศจากการตสิเตธียน จนถถึงวนันทธีมื่พระเยซซครสิสตต์องคต์พระผซจ้เปก็นเจจ้าของเราเสดก็จมา เมมืที่อพริจารณาถถึง
ทรุกสริที่งดผู้านบนและการกระททาสริที่งเหลตานบัรน เปาโลกป็ทผลขอวตา “ขอใหผู้องครพระเจผู้าแหตงสบันตริสรุขทรง
ตบัรงทตานเปป็นคนบรริสรุทธริธ หมดจด” ความหมายกป็คมือวตา เมมืที่อเราปฏริบบัตริตามคทาก ทาชบับทรุกขผู้อดผู้านบน 
พระเจผู้ากป็จะทรงโปรดชทาระเราใหผู้สะอาด (หรมือททาใหผู้เราเปป็นผผผู้บรริสรุทธริธ ) การททาใหผู้เปป็นคนบรริสรุทธริธ
หมดจดในททที่นทร ไมตใชตการชทาระใหผู้บรริสรุทธริธ ในทางตทาแหนตงซถึที่งเราไดผู้รบับตอนททที่เราไดผู้รบับความรอด 
แตตเปป็นการชทาระใหผู้บรริสรุทธริธ แบบตตอเนมืที่องและในทางปฏริบบัตริของการดทาเนรินชทวริตในทางททที่บรริสรุทธริธ
แบบวบันตตอวบัน เมมืที่อเราปฏริบบัตริตามคทาก ทาชบับทบัรงสริบสทที่ประการตามททที่เอตยถถึงไปแลผู้วดผู้านบน มบันกป็จะนทา
ไปสผตความบรริสรุทธริธ สตวนบรุคคลในชทวริตของเรา นตาสนใจตรงททที่พระเจผู้าทรงถผกเรทยกในททที่นทรดผู้วยวตา 
“องครพระเจผู้าแหตงสบันตริสรุข” แนตททเดทยวททที่พระองครทรงถผกเรทยกเชตนนบัรนอทกสทที่ครบัร งในพระคบัมภทรร



อบัครทผตทตานนทรจถึงเรริที่มตผู้นสตวนททที่เปป็นคทาอวยพรของจดหมายฝากฉบบับนทร  ทตานทผลขอพระเจผู้า 
“ใหผู้ทรงรบักษาทบัรงวริญญาณ จริตใจและรตางกายของทตานไวผู้ใหผู้ปราศจากการตริเตทยน จนถถึงวบันททที่พระ
เยซผครริสตรองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราเสดป็จมา” (1) ตรงนทรบอกชบัดเจนถถึงองครประกอบสามประการ
ของมนรุษยร พระเจผู้าทรงสรผู้างเราใหผู้ประกอบดผู้วยวริญญาณ, จริตใจ (ความคริด) และรตางกาย (2) คทาททที่
แปลวตา ปราศจากการตสิเตธียน (อาเมป็มพโตส) มทความหมายแบบพมืรนๆวตา ‘เกป็บรบักษา’ เปาโลจถึงฝาก
การเกป็บรบักษาจริตวริญญาณของพวกเขาไวผู้ก บับพระเจผู้าจนกวตาพระครริสตรจะเสดป็จมา นทที่สมืที่อชบัดเจนถถึง
ความมบั ที่นคงปลอดภบัยและการพริทบักษรรบักษาประชากรของพระเจผู้าในความรอดของพวกเขา (ความ
รอดไมตหลรุดหาย)

1 ธส 5:24 พระองคต์ผซจ้ทรงเรธียกทยู่านนนัทั้นสนัตยต์ซมืมื่อ และพระองคต์จะทรงทดาใหจ้สดาเรก็จ ผผผู้ททที่
ทรงสบัตยรซมืที่อในททที่นทร จะเปป็นใครอมืที่นไมตไดผู้นอกจากพระเจผู้าแหตงสบันตริสรุข พระองครนบั ที่นเองจะทรง
พริทบักษรรบักษาเราไวผู้ใหผู้ปราศจากตริเตทยนจนถถึงวบันนบัรน นอกจากนทรพระองครทรงถผกบรรยายวตาเปป็นผผผู้ททที่
สนตยธ์ซมืที่อ ไมตมทคทาเรทยกใดอทกแลผู้วททที่จะเหมาะกบับพระบริดาผผผู้ทรงสถริตในสวรรครของเรา พระองคร
นบัที่นเองททที่ทรงชตวยเราใหผู้รอดและจะทรงพริทบักษรรบักษาเราไวผู้อยตางสบัตยรซมืที่อ

1 ธส 5:25-26 พธีมื่นจ้องทนัทั้งหลาย จงอธสิษฐานเพมืมื่อเราดจ้วย 26 จงทนักทายปราศรนัย
พวกพธีมื่นจ้องดจ้วยธรรมเนธียมจคบอนันบรสิสคทธสิธ อบัครทผตทตานนทรปริดทผู้ายจดหมายฝากฉบบับนทรดผู้วยคทาขอ
รผู้องใหผู้พทที่นผู้องทบัรงหลายผผผู้เปป็นททที่รบักของทตานอธริษฐานเผมืที่อพวกทตานและทบักทายพวกพทที่นผู้องทรุกคนดผู้วย
จรุบอบันบรริสรุทธริธ  นทที่เปป็นธรรมเนทยมปฏริบบัตริและวริธททบักทายปกตริในตะวบันออกกลางในตอนนบัรนจนถถึง
ปบัจจรุบบัน ขผู้อเทป็จจรริงททที่วตามบันถผกเรทยกวตาจรุบอบันบรริสรุทธริธ จถึงตบัดการสมืที่อในทางททที่ไมตบรริสรุทธริธ ออกไป

1 ธส 5:27 ขจ้าพเจจ้าบนัญชาทยู่านทนัทั้งหลายโดยองคต์พระผซจ้เปก็นเจจ้า ใหจ้ทยู่านอยู่านจดหมาย
ฉบนับนธีทั้ใหจ้บรรดาพธีมื่นจ้องอนันบรสิสคทธสิธฟนัง ทตานจถึงสบัที่งพวกเขาวตา “โดยองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า ใหผู้ทตานอตาน
จดหมายฉบบับนทร ใหผู้บรรดาพทที่นผู้องอบันบรริสรุทธริธ ฟบัง” จดหมายฝากฉบบับนทรถผกเขทยนถถึงคนทบัรงครริสตจบักร 
มบันจถึงตผู้องถผกอตานใหผู้คนทบัรงครริสตจบักรฟบัง



1 ธส 5:28 ทตานทผลขอใหจ้พระคคณของพระเยซซครสิสตต์องคต์พระผซจ้เปก็นเจจ้าของเรา ดดารง
อยซยู่กนับทยู่านทนัทั้งหลายเถสิด และปริดทผู้ายจดหมายฝากฉบบับนทรดผู้วยลายเซป็นของทตาน เอเมน [จดหมาย
ฉบนับแรกถถึงชาวเธสะโลนสิกาไดจ้เขธียนจากกรคงเอเธนสต์]


