
หน้า 2414จดหมายฉบับแรก
ของอคัรทูตเปาโล

ถึงคริสตจักรในเมืองเธสะโลนิกา
บทที� �

แบบอย่างที�ดีของ
คริสเตียนชาวเธสะโลนิกา

& เปาโล และสลิวานัส และทโิมธี เรียน
คริสตจักรของชาวเมืองเธสะโลนิกา ซึ+งอยู่
ในพระเจ้าพระบิดาและในพระเยซูคริสต์
เจ้า ขอให้พระคุณและสนัติสขุจากพระเจ้า
พระบิดาของพวกเราและพระเยซูคริสต์
เจ้า ดาํรงอยู่กับท่านทั2งหลายเถิด
3 พวกเราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพวก
ท่านเสมอ โดยกล่าวถึงพวกท่านในบรรดา
คาํอธิษฐานของพวกเรา
6 โดยระลึกถึงอย่างไม่หยุดหย่อนถึง
กิจการแห่งความเชื+ อของพวกท่าน และ
การทาํงานหนักแห่งความรัก และความ
อดทนแห่งความหวังในพระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา ในสาย
พระเนตรของพระเจ้าและพระบิดาของ
พวกเรา
: โดยทราบว่า พี+น้องทั2งหลาย ผู้เป็นที+รัก
พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรพวกท่านไว้แล้ว
; เพราะข่าวประเสริฐของพวกเรามิได้มา
ถึงพวกท่านในถ้อยคาํเท่านั2น แต่ในฤทธิ=
เดชด้วย และในพระวิญญาณบริสทุธิ= และ

ในความเชื+อมั+นอย่างมาก ตามที+พวกท่าน
ทราบอยู่แล้วว่า พวกเราเป็นคนแบบไหน
ในท่ามกลางพวกท่านเพราะเห็นแก่พวก
ท่าน
? และพวกท่านได้กลายเป็นผู้ดาํเนินตาม
แบบอย่างของพวกเรา และขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้า โดยได้รับถ้อยคาํนั2นในความ
เจ็บปวดรวดร้าวเป็นอันมาก พร้อมด้วย
ความปีติยินดีของพระวิญญาณบริสทุธิ=
@ ดังนั2นพวกท่านจึงเป็นแบบอย่างแก่ทุก
คนที+ เชื+ อในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้น
อาคายา
A เพราะว่าพระวจนะขององค์พระผู้เป็น
เจ้าได้เลื+องลือออกไปจากพวกท่าน ไม่ใช่
ในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคายาเท่า
นั2น แต่ความเชื+ อที+มีต่อพระเจ้าของพวก
ท่านได้เลื+ องลือไปทุกแห่งหนด้วย จน
พวกเราไม่จาํเป็นต้องพูดอะไรอีก
B เพราะคนเหล่านั2นเองได้รายงานเกี+ยว
กับพวกเราว่า การที+พวกเราได้เข้ามาหา
พวกท่ านนั2 นเป็นแบบไหน และการที+
พวกท่านได้หันมาหาพระเจ้าจากการไหว้
บรรดารูปเคารพ เพื+อรับใช้พระเจ้าผู้ทรง
พระชนม์อยู่และเที+ยงแท้เป็นอย่างไร
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หน้า 2415

&H และเพื+อรอคอยพระบุตรของพระองค์
จากสวรรค์ ผู้ซึ+ งพระองค์ทรงให้เป็นขึ2 น
มาจากความตาย คือพระเยซู ซึ+ งได้ทรง
ช่วยพวกเราให้พ้นจากพระพิโรธที+ จะมา
นั2น

บทที� �
ความรบัผิดชอบของเปาโล

ต่อการประกาศข่าวประเสริฐ
& เพราะพวกท่านเอง พี+น้องทั2งหลาย ก็
รู้ จักการที+พวกเราเข้ามาหาพวกท่าน ว่า
มันไม่ได้ไร้ประโยชน์เลย
3 แต่แม้หลังจากพวกเราได้ทนความยาก
ลาํบากแต่ก่อน และได้รับการอัปยศ
ต่าง ๆ ตามที+พวกท่านทราบแล้ว ที+เมือง
ฟีลิปปี พวกเรากม็ีใจกล้าในพระเจ้าของ
พวกเราที+ ได้ประกาศข่าวประเสริฐของ
พระเจ้าแก่พวกท่าน ด้วยการโต้แย้งกัน
มากมาย
6 เพราะว่าคาํเตือนสติของพวกเรามิได้มา
จากการหลอกลวง หรือการโสโครก หรือ
ในอุบายใด ๆ
: แต่ว่าตามที+พระเจ้าได้ทรงอนุญาตที+จะ
มอบข่าวประเสริฐไว้กับพวกเรา พวกเรา
จึงกล่าวเช่นนั2น ไม่ใช่เพื+อให้เป็นที+พอใจ
ของมนุษย์ แต่ให้เป็นที+พอพระทัยพระ
เจ้า ผู้ทรงทดสอบใจของพวกเรา
; เพราะว่าพวกเราไม่ได้ใช้บรรดาถ้อยคาํ
ยกยอในเวลาใดเลยด้วย ซึ+ งพวกท่านก็
ทราบอยู่แล้ว และมิได้ใช้คาํพูดเคลือบ
คลุมเพื+ อความโลภเลย พระเจ้าทรงเป็น
พยาน

? และพวกเรากไ็ม่ได้แสวงหาสง่าราศีจาก
มนุษย์ ทั2งจากพวกท่าน และจากคนอื+น ๆ
ในเมื+อพวกเราจะเป็นภาระกไ็ด้ ในฐานะ
เป็นเหล่าอัครทูตของพระคริสต์
@ แต่พวกเราได้อยู่ด้วยความสุภาพอ่อน
โยนในท่ามกลางพวกท่าน เหมือนพี+เลี2 ยง
เลี2 ยงดูลูก ๆ ของตน
A ดังนั2นเมื+ อพวกเรามีความปรารถนา
เนื+ องด้วยความรักที+ มี ต่อพวกท่านแล้ว
พวกเราจึงพร้อมที+จะแบ่งปันแก่พวกท่าน
มิใช่เพียงแต่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่า
นั2น แต่จิตใจของพวกเราเองด้วย เพราะ
พวกท่านเป็นที+รักของพวกเรา
B เพราะพวกท่านกจ็าํได้ พี+น้องทั2งหลาย
ถึงการทาํงานหนักและการตรากตราํทาํ
งานของพวกเรา โดยได้ทาํงานหนักทั2ง
กลางคืนและกลางวัน เพราะว่าพวกเราไม่
อยากเป็นภาระแก่ผู้หนึ+งผู้ใดในพวกท่าน
พวกเราจึงได้ประกาศข่าวประเสริฐของ
พระเจ้าแก่พวกท่าน
&H พวกท่านเป็นพยาน และพระเจ้าทรง
เป็นพยานด้วยว่า พวกเราได้ประพฤติตัว
อย่างบริสทุธิ= และเที+ยงธรรม และปราศ-
จากข้อตาํหนิในท่ามกลางพวกท่านที+เชื+อ
&& ตามที+พวกท่านทราบแล้วว่า พวกเรา
ได้เตือนสติ และปลอบใจและกาํชับพวก
ท่านทุกคน เหมือนอย่างบิดากระทาํต่อ
บุตรทั2งหลายของตน
&3 ว่าพวกท่านควรดาํเนินอย่างสมควร
ต่อพระเจ้า ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านมาสู่
อาณาจักรและสง่าราศีของพระองค์

& เธสะโลนิกา &-3
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หน้า 2416& เธสะโลนิกา 3-6

จงระวงัการข่มเหงจากพวกยิว
&6 เพราะเหตุนี2  พวกเราจึงขอบพระคุณ
พระเจ้าไม่หยุดหย่อน เพราะว่าเมื+อพวก
ท่านได้รับพระวจนะของพระเจ้าซึ+ งพวก
ท่านได้ยินจากพวกเรา พวกท่านไม่ได้รับ
ไว้อย่างเป็นคาํของมนุษย์ แต่ได้รับไว้ตาม
ความเป็นจริง เป็นพระวจนะของพระเจ้า
ซึ+ งทาํงานโดยได้ผลตามที+ ตั2 งใจภายใน
พวกท่านที+เชื+อด้วย
&: ด้วยว่า พี+ น้องทั2งหลาย พวกท่าน
ได้กลายเป็นผู้ดาํเนินตามแบบอย่างคริสต
จักรเหล่านั2นของพระเจ้าในแคว้นยูเดียซึ+ง
อยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะว่าพวกท่านได้
ทนทุกข์ความลาํบากต่าง ๆ แบบเดียว
กันจากพลเมืองของพวกท่านเองเหมือน
อย่างที+เขาเหล่านั2นได้รับจากพวกยิว
&; ผู้ซึ+ งทั2งได้ปลงพระชนม์พระเยซูเจ้า
และได้ประหารชีวิตพวกศาสดาพยากรณ์
ของพวกเขาเอง และได้ข่มเหงพวกเรา
และพวกเขาไม่เป็นที+พอพระทัยพระเจ้า
และขัดแย้งกับคนทั2งปวง
&? โดยห้ามพวกเราไม่ให้กล่าวแก่คนต่าง
ชาติเพื+ อจะให้พวกเขารอดได้ เพื+ อ ‘ให้
บาปของพวกเขาเต็มเปี� ยมเสมอ’ เพราะ
พระพิโรธจะมาถึงพวกเขาอย่างเตม็ที+
&@ พี+ น้องทั2งหลาย แต่พวกเราถูกพราก
ไปจากพวกท่านชั+วระยะเวลาหนึ+ง โดยถูก
พรากไปแต่กายเท่านั2น ไม่ใช่ในใจ พวก
เราจึงได้พยายามอย่างมากที+ จะเห็นหน้า
ของพวกท่านด้วยความปรารถนาอย่างยิ+ง
&A เพราะเหตุนั2นพวกเราจึงอยากมาหา

พวกท่าน คือข้าพเจ้าเปาโล อยากมาหน
แล้วหนเล่า แต่ซาตานได้ขัดขวางพวกเรา
ไว้
&B เพราะอะไรเล่าเป็นความหวัง หรือ
ความปีติยินดี หรือมงกุฎแห่งความปีติ
ยินดีของพวกเรา ก็มิใช่ท่านทั2งหลายต่อ
เบื2 องพระพักตร์พระเยซูคริสต์องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าของพวกเราหรอกหรือ ในตอนที+
พระองค์เสดจ็มา
3H เพราะว่าพวกท่านเป็นสง่าราศี และ
ความชื+นชมยินดีของพวกเรา

บทที� '
คําแนะนาํ ความรกั

และคําอธิษฐานของเปาโล
& เหตุฉะนั2นเมื+อพวกเราทนอยู่ต่อไปอีก
ไม่ได้แล้ว พวกเราจึงคิดว่าดีที+จะถูก
ปล่อยไว้ที+กรุงเอเธนสต์ามลาํพัง
3 และได้ส่งทิโมธีน้องชายของพวกเรา
และเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า และเป็น
เพื+อนร่วมงานของพวกเราในเรื+องข่าวประ
เสริฐของพระคริสต์ไป เพื+อจะตั2งพวกท่าน
ไว้ให้มั+นคง และเพื+อจะปลอบประโลมใจ
ของพวกท่านในเรื+ องความเชื+ อของพวก
ท่าน
6 เพื+อจะไม่มีผู้หนึ+งผู้ใดหวั+นไหวโดยการ
ยากลาํบากเหล่านี2  เพราะพวกท่านเองก็
ทราบแล้วว่า พวกเราทรงถูกกาํหนดไว้
แล้วสาํหรับการนั2น
: ด้วยว่าแท้จริง เมื+ อพวกเราได้อยู่กับ
พวกท่าน พวกเราได้บอกพวกท่านไว้ก่อน
แล้วว่า พวกเราจะต้องทนการยากลาํบาก
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หน้า 2417& เธสะโลนิกา 6-:

แล้วต่อมากเ็ป็นอย่างนั2น และพวกท่านก็
ทราบอยู่แล้ว
; เพราะเหตุนี2  เมื+อข้าพเจ้าอดทนต่อไป
อีกไม่ได้ ข้าพเจ้าจึงได้ส่งคนไปเพื+อจะได้
ทราบถึงความเชื+ อของพวกท่าน เกรงว่า
โดยประการหนึ+ งประการใดผู้ทดลองนั2 น
ได้ทดลองพวกท่าน และงานหนักของ
พวกเรากจ็ะเปล่าประโยชน์
? แต่บัดนี2  เมื+อทโิมธีได้จากพวกท่านมา
ถึงพวกเราแล้ว และได้นาํข่าวดีมายังพวก
เราเรื+ องความเชื+ อและความรักของพวก
ท่าน และว่าพวกท่านได้มีความระลึกอันดี
ถึงพวกเราอยู่เสมอ และปรารถนาอย่าง
ยิ+ งที+ จะเห็นพวกเราเหมือนอย่างพวกเรา
ปรารถนาจะเห็นพวกท่านด้วย
@ เหตุฉะนั2น พี+น้องทั2งหลาย พวกเราจึง
ได้รับการปลอบประโลมเรื+ องพวกท่านใน
ความทุกข์ยากและความกังวลใจของพวก
เราเนื+องด้วยความเชื+อของพวกท่าน
A เพราะว่าบัดนี2  พวกเราดาํรงชีวิตอยู่ ถ้า
พวกท่านยืนมั+ นคงอยู่ ในองค์พระผู้ เป็น
เจ้า
B เพราะว่าพวกเราจะขอบพระคุณพระเจ้า
เพราะพวกท่านได้อย่างไรอีกจึงจะเหมาะ
สาํหรับบรรดาความปีติยินดีซึ+ งพวกเรามี
อยู่เพราะเห็นแก่พวกท่าน ต่อพระพักตร์
พระเจ้าของพวกเรา
&H โดยอธิษฐานมากมายทั2งกลางคืนและ
กลางวัน เพื+ อพวกเราจะได้เห็นหน้าของ
พวกท่าน และจะได้เพิ+มเติมส่วนที+ ยังบก
พร่องอยู่ ในความเชื+ อของพวกท่ านให้

บริบูรณ์
&& บัดนี2 ขอพระเจ้าเองและพระบิดาของ
พวกเรา และพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้าของพวกเรา ทรงนาํทางของพวกเราไป
ถึงพวกท่าน
&3 และขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทาํให้
พวกท่านจาํเริญขึ2 นและบริบูรณ์ไปด้วย
ความรักซึ+งกันและกัน และต่อคนทั2งปวง
เหมือนอย่างพวกเรากระทาํต่อพวกท่าน
&6 เพื+อในที+สดุ พระองค์จะทรงให้ใจของ
พวกท่านตั2 งมั+ นคงอยู่ อย่างไร้ตาํหนิใน
ความบริสุทธิ=  ต่อพระพักตร์พระเจ้าคือ
พระบิดาของพวกเรา ในการเสดจ็มาของ
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวก
เราพร้อมกับวิสทุธิชนทั2งปวงของพระองค์

บทที� *
จงรกัษาตวัใหบ้ริสุทธิ.

& ยิ+งกว่านั2น พวกเราจึงขอวิงวอนพวก
ท่าน พี+ น้องทั2งหลาย และเตือนสติพวก
ท่านโดยพระเยซูเจ้าว่า พวกท่านได้รับ
จากพวกเราแล้วว่า พวกท่านควรจะดาํ-
เนินและเป็นที+ ชอบพระทัยของพระเจ้า
อย่างไร เพื+ อที+พวกท่านจะจาํเริญยิ+ง ๆ
ขึ2 นไปอีก
3 เพราะพวกท่านทราบว่าพวกเราได้ให้
คาํบัญชาอะไรบ้างแก่พวกท่านโดยพระ
เยซูเจ้า
6 เพราะนี+แหละเป็นพระประสงค์ของพระ
เจ้า คือการที+พวกท่านชาํระตัวให้บริสุทธิ=
ให้พวกท่านละเว้นจากการล่วงประเวณี
: เพื+อให้ทุกคนในพวกท่านทราบวิธีที+จะ
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หน้า 2418& เธสะโลนิกา :

รักษาภาชนะของตนในทางบริสุทธิ=  และ
ในทางที+มีเกียรติ
; ไม่ใช่ในราคะตัณหา เหมือนอย่างคน
ต่างชาติซึ+งไม่รู้ จักพระเจ้า
? เพื+ อไม่ให้ผู้หนึ+ งผู้ใดทาํล่วงเกินและ
ฉ้อโกงพี+ น้องของตนในเรื+ องใด ๆ เลย
เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ทรง
สนองโทษต่อบรรดาคนที+กระทาํอย่างนั2น
เหมือนอย่างที+พวกเราได้เตือนพวกท่าน
ไว้ล่วงหน้าแล้วและได้เป็นพยานแล้วด้วย
@ เพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกพวกเราให้
มาสู่ความลามก แต่ให้มาสู่ความบริสทุธิ=
A เหตุฉะนั2น คนที+ เหยียดหยาม ไม่ได้
เหยียดหยามมนุษย์ แต่พระเจ้า ผู้โปรด
ประทานพระวิญญาณบริสทุธิ=ของพระองค์
ให้แก่พวกเราแล้วด้วย
B แต่เกี+ยวกับความรักแบบพี+ น้องนั2น
พวกท่านไม่จาํเป็นต้องให้ข้าพเจ้าเขียนถึง
พวกท่าน เพราะว่าพวกท่านเองกไ็ด้รับคาํ
สอนจากพระเจ้าแล้วว่าให้รักซึ+ งกันและ
กัน
&H และแท้จริง พวกท่านก็กระทาํอย่าง
นั2นต่อบรรดาพี+ น้องซึ+งอยู่ทั+วแคว้นมาซิ-
โดเนียอยู่แล้ว แต่พวกเราขออ้อนวอน
พวกท่าน พี+น้องทั2งหลาย ให้พวกท่านจาํ
เริญยิ+ง ๆ ขึ2 น
&& และให้พวกท่านเรียนรู้ ที+จะอยู่อย่าง
สงบ และทาํกิจธุระของพวกท่านเอง
และทาํการงานด้วยมือของพวกท่านเอง
เหมือนอย่างที+พวกเราได้กาํชับพวกท่าน
แล้ว

&3 เพื+ อพวกท่านจะได้ดาํเนินอย่างซื+ อ
สัตย์ ต่อคนเหล่านั2 นที+ อยู่ ภายนอกและ
เพื+อพวกท่านจะไม่ขาดสิ+งใดเลย

การเสด็จกลบัมา
และการถูกรบัขึ3 นของคริสเตียน

&6 แต่ข้าพเจ้าไม่อยากให้พวกท่านขาด
ความรู้  พี+ น้องทั2งหลาย ถึงเรื+องคนเหล่า
นั2นที+ล่วงหลับไปแล้ว เพื+อพวกท่านจะไม่
เสียใจ เหมือนอย่างคนอื+น ๆ ซึ+ งไม่มี
ความหวัง
&: เพราะถ้าพวกเราเชื+ อว่าพระเยซูทรง
สิ2 นพระชนม์ และทรงคืนพระชนม์แล้ว
เช่นเดียวกันบรรดาคนซึ+ งล่วงหลับไปใน
พระเยซูนั2น พระเจ้าจะทรงนาํมาพร้อมกับ
พระองค์
&; เพราะสิ+งนี2 พวกเราขอบอกแก่พวก
ท่านตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ว่า พวกเราซึ+ งยังเป็นอยู่และเหลืออยู่จน
ถึงการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า จะ
ล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั2นที+ล่วงหลับไป
แล้วกห็ามิได้
&? ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จ
ลงมาจากสวรรค์ ด้วยเสยีงกู่ก้อง ด้วยสาํ
เนียงของเทพบดี และด้วยแตรของพระ
เจ้า และคนทั2งปวงที+ตายแล้วในพระ
คริสต์จะเป็นขึ2 นมาก่อน
&@ แล้วพวกเราซึ+งยังเป็นอยู่และเหลืออยู่
จะถูกรับขึ2 นไปด้วยกันกับคนเหล่านั2นใน
หมู่เมฆ เพื+ อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้า
ในฟ้าอากาศ และอย่างนั2นแหละพวกเรา
กจ็ะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์
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หน้า 2419& เธสะโลนิกา :-;

&A เหตุฉะนั2นจงปลอบประโลมกันและ
กันด้วยถ้อยคาํเหล่านี2 เถิด

บทที� 4
คริสเตียนจะไม่ถูกละไวใ้น
ความมืดและพระพิโรธ

& แต่เรื+องเวลาและวาระเหล่านั2น พี+ น้อง
ทั2งหลาย พวกท่านไม่จาํเป็นต้องให้ข้าพ
เจ้าเขียนถึงพวกท่าน
3 เพราะพวกท่านเองกท็ราบอย่างถ่องแท้
แล้วว่า วันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมา
เหมือนอย่างขโมยในเวลากลางคืน
6 เพราะเมื+ อพวกเขาจะกล่าวว่า “สงบ
สุขและปลอดภัยแล้ว” เมื+ อนั2นแหละ
ความพินาศอันฉับพลันกจ็ะมาถึงพวกเขา
เหมือนกับความเจ็บปวดที+มาถึงหญิงที+มี
เดก็ในครรภ์ และพวกเขาจะหนีกไ็ม่พ้น
: แต่พวกท่าน พี+น้องทั2งหลาย ไม่ได้อยู่
ในความมืดแล้ว เพื+อวันนั2นจะได้ตามทัน
พวกท่านเหมือนอย่างขโมย
; พวกท่านทุกคนเป็นบุตรทั2งหลายแห่ง
ความสว่าง และเป็นบุตรทั2งหลายแห่ง
กลางวัน พวกเราไม่ได้เป็นของกลางคืน
หรือของความมืด
? เหตุฉะนั2นอย่าให้พวกเราหลับเหมือน
อย่างคนอื+นหลับ แต่ให้พวกเราเฝ้าระวัง
และไม่เมามาย
@ เพราะว่าคนทั2งหลายที+นอนหลับกน็อน
หลับในเวลากลางคืน และคนทั2งหลายที+
เมากเ็มาในเวลากลางคืน
A แต่จงให้พวกเรา ผู้ซึ+งเป็นของกลางวัน
ไม่เมามาย โดยสวมใส่ทบัทรวงป้องกันอก

แห่งความเชื+ อและความรัก และสาํหรับ
หมวกเหลก็ ความหวังแห่งความรอด
B เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงกาํหนดพวก
เราไว้สาํหรับพระพิโรธ แต่สาํหรับให้ได้
รับความรอดโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้
เป็นเจ้าของพวกเรา
&H ผู้ได้ทรงสิ2นพระชนม์เพื+อพวกเรา เพื+อ
ที+ ว่า ไม่ว่าพวกเราจะตื+นอยู่หรือจะหลับ
พวกเราจะได้มีชีวิตอยู่ด้วยกันกับพระองค์

การอําลาดว้ยคําแนะนาํ
และคําปลอบประโลมใจ

&& เหตุฉะนั2นพวกท่านจงปลอบประโลม
ใจซึ+ งกันและกัน และจงเสริมสร้างให้จาํ
เริญขึ2 นซึ+งกันและกัน เหมือนอย่างที+พวก
ท่านกาํลังทาํอยู่นั2น
&3 และพวกเราขออ้อนวอนพวกท่าน พี+
น้องทั2งหลาย ให้รู้ จักคนเหล่านั2นซึ+ งทาํ
งานหนักอยู่ท่ามกลางพวกท่าน และซึ+งปก
ครองเหนือพวกท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า
และเตือนสติพวกท่าน
&6 และจงเคารพพวกเขาให้มากในความ
รักเพราะเห็นแก่บรรดาการงานของพวก
เขา และจงอยู่อย่างสงบสุขในท่ามกลาง
พวกท่าน
&: บัดนี2พวกเราขอเตือนสติพวกท่าน พี+
น้องทั2งหลาย จงเตือนคนทั2งหลายที+ดื2 อ
กระด้าง จงปลอบประโลมใจคนที+ ท้อใจ
จงช่วยเหลือคนที+ อ่อนแอ จงมีใจอดทน
ต่อคนทั2งปวง
&; ระวังให้ดีอย่าให้ใครทาํชั+ วร้ายตอบ
แทนการชั+ วร้ายต่อคนใดเลย แต่จงติด
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หน้า 2420& เธสะโลนิกา ;

ตามสิ+งที+ดีเสมอ ทั2งในท่ามกลางพวกท่าน
เอง และต่อคนทั2งปวง
&? จงชื+นชมยินดีอยู่เสมอ
&@ จงอธิษฐานอย่างไม่หยุดหย่อน
&A ในทุกกรณีจงขอบพระคุณ เพราะนี+
แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าในพระ
เยซูคริสต์เกี+ยวกับพวกท่าน
&B อย่าดับพระวิญญาณ
3H อย่าประมาทบรรดาคาํพยากรณ์
3& จงพิสูจน์ทุกสิ+ง จงยึดถือสิ+งที+ดีไว้ให้
มั+น
33 จงเว้นเสยีจากสิ+งที+ดูเหมือนชั+วร้ายทุก
อย่าง
36 และขอพระเจ้าแห่งสันติสุของค์นั2น
ทรงตั2 งพวกท่านให้เป็นคนบริสุทธิ= หมด
จด และข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าให้
ทรงรักษาทั2งวิญญาณ จิตใจและร่างกาย

ของพวกท่านไว้ให้ไร้ที+ติ จนถึงการเสด็จ
มาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็นเจ้า
ของพวกเรา
3: พระองค์ผู้ทรงเรียกพวกท่านนั2นสตัย์
ซื+อ ผู้จะทรงทาํให้สิ+งนั2นสาํเรจ็ด้วย
3; พี+ น้องทั2งหลาย จงอธิษฐานเผื+อพวก
เรา
3? จงทักทายปราศรัยบรรดาพี+ น้องด้วย
การจุบอันบริสทุธิ=
3@ ข้าพเจ้ากาํชับพวกท่านโดยองค์พระผู้
เป็นเจ้าว่า จงอ่านจดหมายฉบับนี2 ให้
บรรดาพี+น้องผู้บริสทุธิ=ฟัง
3A ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์
พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา ดาํรงอยู่
กับท่านทั2งหลายเถิด เอเมน [จดหมาย
ฉบับแรกถึงชาวเธสะโลนิกา เขียนจาก
กรุงเอเธนส]์
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