
พ ร ะ ธ ร ร ม  1 เธสะโลนกิา  1 Thessalonians 

1 จดหมายฉบับนี้จากขาพเจาเปาโล สิลาส1และทิโมธี 

 
 ถึง 
คริสตจักรแหงชาวเธสะโลนิกาในพระเจาพระบิดาและองคพระเยซูคริสตเจา 
ขอพระคุณและสันติสุขมีแกทานทั้งหลาย2  
 
ขอบพระคณุและทลูขอ 
2 เราขอบพระคุณพระเจาเนื่องดวยพวกทานท้ังปวง 
และอธิษฐานเผื่อทานเสมอ 3ตอเบื้องพระพักตรพระเจาและพระบิดาของเรา 
เราระลึกอยูเสมอมิไดขาดถึงผลงานของทานท่ีเกิดจากความเชื่อ 
ถึงการลงแรงทํางานหนักของทานท่ีเปนผลจากความรัก 
และถึงการสูทนของทานท่ีรับแรงบันดาลใจจากความหวังในพระเยซูคริสตเจา
ข อ ง เ ร า  
4 พี่นองทั้งหลายผูเปนท่ีรักของพระเจา เรารูวาพระองคทรงเลือกสรรทาน 
5เพราะขาวประเสริฐของเรามาถึงทาน มิใชเพียงดวยถอยคําเทานั้น 
แตดวยฤทธิ์อํานาจ ดวยพระวิญญาณบริสทุธิ์ และดวยความเชื่อม่ันอันลึกซึ้ง 
ทานทราบวาเราใชชีวิตอยางไรในหมูพวก ทานเพื่อเห็นแกทาน 
6ทานไดทําตามอยางเราและองคพระผูเปนเจา ท้ังๆ ที่ตองทนทุกขอยางหนัก 
ทานก็รับขาวประเสริฐดวยความชื่นชมยินดีซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให 
7ดังนั้นทานจึงเปนแบบอยางแกผูเชื่อทั้งปวงในแควนมาซิโดเนีย 
และแควนอาคายา 

                                      
1 1:1 ภาษากรีกวา สิลวานัส 
2 ตนฉบับเกาแกบางสําเนาวา แกทานท้ังหลาย 
จากพระเจาพระบิดาของเราและองคพระเยซูคริสตเจา 



8ขาวประเสริฐแหงองคพระผูเปนเจาเลื่องลือจากพวกทานออกไป 
ไมเฉพาะในแควนมาซิโดเนียและแควนอาคายา 
ความเชื่อในพระเจาของทานยังโดงดังไปท่ัวทุกแหงหน 
ฉะนั้นเราจึงไมตองพูดถึงอีก 9เพราะเขาเหลานั้นเองเลาขานวา 
พวกทานตอนรับเราอยางไร และยังบอกวา 
ทานไดหันจากรูปเคารพมาหาพระเจา 
เพื่อรับใชพระเจาเท่ียงแทผูทรงพระชนมอยู 
10และรอคอยพระบุตรของพระองคจากสวรรค 
ผูซึ่งพระองคทรงใหเปนขึ้นจากความตาย 
คือพระเยซูผูทรงชวยเราทั้งหลายจากพระพิโรธท่ีจะมาถึง 
 
พันธกจิของเปาโลทีเ่มืองเธสะโลนกิา 
 

2 พี่นองทั้งหลาย ทานทราบอยูวา 

การที่เรามาเยี่ยมทานทั้งหลายนั้นก็มิไดสูญเปลา 
2กอนหนานี้เราเผชิญความทุกขยากและถูกสบประมาทที่เมืองฟลิปป 
ดังท่ีทานทราบอยู แตโดยการทรงชวยของพระเจาของเรา 
เราจึงกลาประกาศขาวประเสริฐของพระองคแกทานท้ังๆ 
ท่ีถูกตอตานอยางหนัก 3เพราะเรามิไดกลาวดวยแรงจูงใจผิดๆ หรือเสื่อมทราม 
ไมไดใชอุบายหลอกลอ 4แตในทางตรงกันขาม 
เราประกาศในฐานะผูท่ีพระเจาทรงเห็นชอบที่จะมอบหมายขาวประเสริฐให 
เราไมไดพยายามเอาใจมนุษย 
แตมุงใหพระเจาผูทรงตรวจสอบจิตใจเรานั้นพอพระทัย 5ทานทราบวา 
เราไมเคยประจบเอาใจหรือใสหนากากปดบังความโลภ 
พระเจาทรงเปนพยานใหเราได 6เราไมไดใฝหาการยกยองจากมนุษย 
ไมวาจากพวกทานหรือใครอื่น  



 ในฐานะอัครทูตของพระคริสต เราอาจจะเปนภาระทานก็ได 
7แตเราก็ออนโยนเมื่ออยูทามกลางพวกทาน เหมือนแมถนอมดูแลลูกนอย 
8เรารักทานท้ังหลายมาก จนเรายินดีท่ีจะแบงปนกับทาน 
ไมเฉพาะขาวประเสริฐของพระเจาเทานั้น ถึงชีวิตของเราเองก็ยังพลีใหได 
ในเมื่อทานเปนท่ีรักของเรายิ่งนัก 9พี่นองทั้งหลาย 
เราม่ันใจวาทานจดจําความลําบากตรากตรําของเราได 
เราทํางานหามรุงหามค่ําเพื่อจะไมตองเปนภาระแกผูใดเลย 
ขณะประกาศขาวประเสริฐของพระเจาแกทาน 
10 ทานเและพระเจาทรงเปนพยานไดวา เราบริสุทธิ์เท่ียงธรรม 
และไมมีท่ีติเพียงไรเม่ืออยูทามกลางพวกทานท่ีเชื่อ 
11เพราะทานรูวาเราไดปฏิบัติตอทานแตละคนเหมือนพอปฏิบัติตอลูกของตนเอ
ง  12เราหนุนใจ ปลอบใจ และกําชับทานใหดําเนินชีวิตที่คูควรตอพระเจา 
ผูทรงเรียกทานมาสูอาณาจักรและพระสิริของพระองค 
13 เราขอบพระคุณพระเจาอยูเสมอ เพราะเมื่อทานรับพระวจนะของพระเจา 
ซึ่งไดยินจากเรา ทานไมไดรับไวอยางถอยคําของมนุษย 
แตรับไวตามที่เปนจริง คือเปนพระวจนะของพระเจา 
ซึ่งกําลังทํากิจอยูภายในทานทั้งหลายที่เชื่อ 14พี่นองทั้งหลาย 
ทานก็เหมือนกับคริสตจักรของพระเจาท่ีแควนยูเดีย ซึ่งอยูในพระเยซูคริสต 
คือทานตองเผชิญความทุกขยากจากพี่นองรวมถิ่นของตนเอง 
เหมือนที่คริสตจักรเหลานั้นไดรับจากพวกยิว 
15พวกเขาไดประหารองคพระเยซูเจา เขนฆาเหลาผูเผยพระวจนะ 
และขับไลพวกเราออกมา 
เขาทําใหพระเจาไมพอพระทัยและเปนศัตรูกับคนทั้งปวง 
16โดยการพยายามขัดขวางไมใหเราประกาศแกคนตางชาติเพื่อใหคนเหลานั้
นไดรับความรอด ดวยการกระทําเหลานี้ 



พวกเขาไดพอกพูนบาปผิดใหเต็มพิกัด 
พระพิโรธของพระเจาจึงมาถึงพวกเขาในที่สุด3  
 
เปาโลอยากมาเยีย่มพี่นองชาวเธสะโลนกิา 
17 พี่นองทั้งหลาย เมื่อเราตองพรากจากทานไปชั่วระยะหนึ่ง 
(จากไปเพียงกายแตใจยังอยู) เราปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะพบทาน 
จึงพยายามทําทุกวิถีทางท่ีจะมาพบกับทานอีก 
18เพราะเราอยากมาหาทานจริงๆ ขาพเจาเปาโลอยากจะมาครั้งแลวครั้งเลา 
แตซาตานไดขัดขวางเราไว 19เพราะอะไรเลาเปนความหวังของเรา? 
เปนความชื่นชมยินดีของเราหรือเปนมงกุฎซึ่งเราจะภาคภูมิใจตอเบื้องพระพักต
รองคพระเยซูคริสตเจาเม่ือพระองคเสด็จมา? มิใชพวกทานหรอกหรือ? 
20ดวยวาทานเปนความภาคภูมิใจและเปนความชื่นชมยินดีของเราอยางแทจริ
ง  

3 ฉะนั้นเม่ือเราทนตอไปไมไหว 

จึงเห็นควรใหปลอยเราไวท่ีกรุงเอเธนสแตลําพัง 
2และสงทิโมธีผูเปนนองของเรา 
และเพื่อนรวมรับใชพระเจา4ในการเผยแพรขาวประเสริฐของพระคริสตมาเสริ
มกําลังและหนุนใจทานใหเขมแข็งในความเชื่อ 
3เพื่อจะไมมีใครสั่นคลอนไปกับการกดขี่ขมเหงเหลานี้ 
ทานยอมทราบดีวาพวกเราถูกกาํหนดไวแลวเพื่อการนั้น 
4อันท่ีจริงเม่ือเราอยูกับทาน เราพร่ําบอกทานไวแลววา 
เราจะตองเผชิญการกดขี่ขมเหง แลวก็เปนจริงตามนั้น ดังท่ีทานทราบดีอยูแลว 

                                      
3 2:16 หรือ อยางเต็มขนาด 
4 3:2 บางตนฉบับวา นองของเรา และเพื่อนรวมงาน ตนฉบับอื่นๆ วา 
นองของเราและผูรับใชพระเจา 



5ดวยเหตุนี้ เมื่อขาพเจาทนคอยตอไปอีกไมได จึงสงคนมาดูความเชื่อของทาน 
ขาพเจากลัววาซาตาน5อาจจะลอลวงทานในทางใดทางหนึ่งเขาแลว 
และความพยายามของเราก็อาจจะสูญเปลา 
 
รายงานทีน่าชื่นใจของทิโมธ ี
6 แตบัดนี้ทิโมธีไดกลับมาถึงแลว 
และไดแจงขาวดีเกี่ยวกับความเชื่อและความรักของทาน เขาบอกเราวา 
ทานระลึกถึงเราในดานดีเสมอและอยากเห็นหนาเรา 
เหมือนที่เราก็อยากเห็นหนาทานเชนกัน 7ฉะนั้นพี่นองทั้งหลาย 
ในการทนทุกขและถูกขมเหงทั้งสิ้นของเรา ความเชื่อของทานก็หนุนใจเรา 
8ตอนนี้เรามีชีวิตชีวาจริงๆ เพราะทานยืนหยัดม่ันคงในองคพระผูเปนเจา 
9เราจะขอบพระคุณพระเจาสําหรับพวกทานอยางไรดีหนอ? 
จึงจะสมกับความชื่นชมยินดีท้ังปวงที่เรามีจําเพาะพระพักตรพระเจาของเราเนื่อ
งดวยพวกทาน 10ทั้งวันท้ังคืน เราขะมักเขมนอธิษฐานขอใหพบทานอีก 
จะไดเพิ่มเติมความเชื่อสวนท่ียังขาดอยูของทานใหเต็มบริบูรณ  
11 บัดนี้ ขอพระเจาพระบิดาของเรา และพระเยซูเจาของเรา 
ทรงเปดทางใหเรามาพบทาน 
12ขอองคพระผูเปนเจาทรงใหความรักของทานเพิ่มพูนขึ้นจนลนไหลไปถึงซึ่ง
กันและกันและถึงคนอื่นๆ ทั้งปวงดวยเหมือนดังท่ีเรารักทาน 
13ขอทรงหนุนจิตใจทานใหเขมแข็ง 
เพื่อทานจะบริสุทธิ์ไรท่ีติจําเพาะพระพักตรพระเจา พระบิดาของเรา 
เม่ือองคพระเยซูเจาของเราเสด็จมาพรอมกับวิสุทธิชนทั้งปวงของพระองค 
 
ชวีิตทีพ่ระเจาพอพระทัย 

                                      
5 3:5 หรือ ผูทดลอง 



 

4 สุดทายนี้ พี่นองทั้งหลาย 

เราไดสั่งสอนทานใหดําเนินชีวิตอยางท่ีพระเจาพอพระทัย 
อันท่ีจริงทานก็ทําเชนนั้นอยูแลว 
แตบัดนี้เราขอวิงวอนและเราใจทานในองคพระเยซูเจาใหทําสิ่งนี้มากยิ่งๆ ขึ้น 
2เพราะทานทราบถึงคําสั่งสอนตางๆ 
ท่ีเรามอบใหแกทานโดยสิทธิอํานาจแหงองคพระเยซูเจา 
3 พระเจาทรงประสงคใหทานไดรับการชําระใหบริสุทธิ์ 
คือใหทานหลีกหางจากการผิดศีล ธ ร ร ม ท า ง เ พ ศ  
4ใหทานแตละคนรูจักควบคุมรางกายของตน6ในทางที่บริสุทธิ์นานับถือ 
5ไมใชมัวเมาในราคะตัณหาเหมือนคนนอกศาสนาซึ่งไมรูจักพระเจา 
6อยาใหผูใดลวงเกินหรือทําผิดตอพี่นองในเรื่องนี้ 
องคพระผูเปนเจาจะทรงลงโทษคนที่ทําบาปอยางนั้น 
ดังท่ีเราไดกลาวเตือนทานแลว 
7ดวยวาพระเจามิไดทรงเรียกเราใหเปนคนมีมลทิน 
แตทรงใหเราดําเนินชีวิตอันบริสุทธิ์ 8ฉะนั้นคนที่ละเลยคําสอนนี้ 
มิไดปฏิเสธมนุษย 
แตปฏิเสธพระเจาผูประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองคแกทานท้ังหลาย 
9 เราไมจําเปนตองเขียนถึงทานเกี่ยวกับความรักฉันพี่นอง 
เพราะพระเจาทรงสอนทานเองอยูแลวใหรักกัน 
10และท่ีจริงทานก็รักพี่นองทั้งปวงทั่วแควนมาซิโดเนีย ถึงกระนั้น 
พี่นองทั้งหลาย เราขอเราใจใหทานรักพี่นองยิ่งๆ ขึ้นอีก 
11 ทานจงมุงมาดวาจะดําเนินชีวิตอันสงบ จะเอาใจใสธุรกิจของตน 
และจะลงมือทํางานเอง เหมือนดังท่ีเราไดบอกทานไว 

                                      
6 4:4 หรือ อยูกับภรรยาของตน หรือ มีภรรยา 



12เพื่อชีวิตประจําวันของทานจะเปนท่ีนับถือของคนภายนอก 
และไมตองพึ่งพาใคร 
 
การเสดจ็มาขององคพระผูเปนเจา 
13 พี่นองทั้งหลาย เราไมอยากใหทานไมรูความจริงเกี่ยวกับคนที่ลวงลับไป 
หรือทุกขโศกเหมือนคนอื่นๆ ซึ่งไมมีความหวัง  
14เราเชื่ออยูวาพระเยซูสิ้นพระชนมและทรงเปนขึ้นอีก 
เราจึงเชื่อวาพระเจาจะทรงใหผูท่ีลวงลับไปในพระเยซูมากับพระเยซูอีก 
15เราขอบอกทานตามพระดํารัสขององคพระผูเปนเจาเองวา 
พวกเราผูท่ียังมีชีวิตผูซึ่งเหลืออยูจนองคพระผูเปนเจาเสด็จมา 
จะไมขึ้นหนาไปกอนผูท่ีลวงลับไปอยางแนนอน 
16ดวยวาองคพระผูเปนเจาเองจะเสด็จลงมาจากสวรรคดวยพระบัญชากึกกอง
ดวยเสียงแหงเทพบดีและเสียงแตรของพระเจา 
และผูท่ีตายในพระคริสตจะเปนขึ้นกอน 
17จากนั้นพวกเราผูท่ียังมีชีวิตและเหลืออยูก็จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพรอมกับคน
เหลานั้น 
เพื่อไปเฝาองคพระผูเปนเจาในฟาอากาศและเราจะอยูกับองคพระผูเปนเจาตล
อดนิรันดร 18ฉะนั้นจงหนุนใจกันดวยขอความเหลานี้เถิด 

5 พี่นองทั้งหลาย เราไมจําเปนตองเขียนบอกทานวาเปนวันเวลาใด 

2เพราะทานรูดีวาวันขององคพระผูเปนเจาจะมาถึงเหมือนขโมยในยามวิกาล 
3ขณะที่ผูคนกําลังพดูกันวา “ สงบสุขและปลอดภัย”  
ขณะนั้นหายนะก็จะมาถึงพวกเขาในฉับพลัน 
เหมือนการเจ็บทองจะคลอดที่เกิดขึ้นกับหญิงมีครรภ 
และคนเหลานั้นจะหนีไมพน 
4 แตพี่นองทั้งหลาย ทานไมไดอยูในความมืด 
เพื่อวาวันนั้นจะไมทําใหทานประหลาดใจเหมือนขโมยมา 



5พวกทานลวนเปนลูกของความสวาง เปนลูกของกลางวัน 
เราไมไดเปนของกลางคืนหรือของความมืด 6ฉะนั้นเราอยาเหมือนคนอื่นๆ 
ท่ีหลับใหล แตจงตื่นตัวและควบคุมตนเอง 7ดวยวาผูท่ีหลับก็หลับเวลากลางคืน 
ผูท่ีเมามายก็เมามายตอนกลางคนื 8แตเพราะเราอยูฝายกลางวัน 
ใหเรารูจักบังคับตน สวมความเชื่อและความรักเปนเกราะกําบังอก 
มีความหวังใจในความรอดเปนหมวกเหล็ก 
9ดวยวาพระเจามิไดทรงกําหนดใหเราเผชิญพระพิโรธ 
แตทรงใหรับความรอดโดยทางองคพระเยซูคริสตเจาของเรา 
10พระองคไดสิ้นพระชนมเพื่อเรา 
เพื่อไมวาเราจะอยูหรือตายก็จะมีชีวิตกับพระองค 
11เหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและเสริมสรางซึ่งกันและกันขึ้น 
เหมือนดังท่ีทานก็กําลังทําอยูแลว 
 
คาํสัง่สอนตอนสุดทาย 
12 พี่นองทั้งหลาย ขอใหทานนับถือผูท่ีทํางานหนักในหมูทาน 
ผูท่ีปกครองดูแลพวกทานในองคพระผูเปนเจาและผูท่ีตักเตือนทาน 
13จงเคารพรักเขาเหลานั้นใหมาก เนื่องดวยการที่เขากระทํา 
จงอยูรวมกันอยางสงบสุข 14พี่นองทั้งหลาย 
เราขอเราใจทานใหตักเตือนคนที่เกียจคราน หนุนใจผูท่ีขลาดอาย 
ชวยเหลือผูท่ีออนแอ อดทนกับทุกคน 15จงสอดสองดูแล 
อยาใหใครทําชั่วตอบแทนการชั่ว แตจงพากเพียรทําดีตอกัน และดีตอคนอื่นๆ 
เ ส ม อ  
16 จงแจมใสเบิกบานอยูเสมอ 17จงอธิษฐานอยูเสมอ 
18จงขอบพระคุณในทุกสถานการณ 
เพราะนี่คือพระประสงคของพระเจาสําหรับทานท้ังหลายในพระเยซูคริสต  



19 อยาดับไฟแหงพระวิญญาณ 20อยาลบหลูคําเผยพระวจนะ 
21จงทดสอบทุกสิ่ง จงยึดม่ันในสิ่งท่ีดี 22จงหลีกหางความชั่วทุกชนิด 
23 ขอพระเจาเองผูทรงเปนพระเจาแหงสันติสุข 
ทรงชําระทานใหบริสุทธิ์หมดจด ขอใหท้ังวิญญาณ จติใจ 
และรางกายของทานไรท่ีติเม่ือองคพระเยซูคริสตเจาของเราเสด็จมา 
24พระองคผูทรงเรียกทานนั้นทรงสัตยซื่อ และทรงกระทําตามที่ตรัสไว 
25 พี่นองทั้งหลาย โปรดอธิษฐานเผื่อเรา 
26จงทักทายบรรดาพี่นองดวยการจุมพิตอันบริสุทธิ์ 
27ขาพเจาขอกําชับทานตอเบื้องพระพักตรองคพระผูเปนเจา 
ใหอานจดหมายนี้ใหพี่นองทั้งปวงฟง 
28
 ขอพระคุณแหงองคพระเยซูคริสตเจาของเราดํารงอยูกับทานท้ังหลายเถิ
ด  
 


