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จดหมายฝากฉบับทีสองของเปาโล
ผูเ้ ป็ นอัครสาวก
ถึงคริ สตจักรทีเมืองเธสะโลนิกา
บทนําสู่ 2 เธสะโลนิกา: จดหมายฝากฉบับทีสองของเปาโลที เขียนถึงคริ สตจักรทีเมืองเธ
สะโลนิกาน่ าจะถูกเขียนขึน# หลังฉบับแรกไม่ นาน ตอนนัน# เปาโลและคณะของท่ านยังอยู่ทีเมือง
โคริ นธ์ อยู่ ท่ านเขียนจดหมายฉบับนีเ# พราะข่ าวที ท่านได้ รับจากผู้นาํ ส่ งจดหมายฝากฉบับแรก
เปาโลทราบมาว่ ามีบางคนในคริ สตจักรทีนันเชื อว่ าวันของพระคริ สต์ กาํ ลังใกล้ เข้ ามาแล้ ว บาง
คนจึงเลิกทํามาหากินและตั#งตารอคอยการเสด็จกลับมาขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า จดหมายฝากฉบับ
นีจ# ึงมีลกั ษณะเกียวข้ องกับอวสานกาลโดยที อัครสาวกท่ านนีน# ิยามลําดับเหตุการณ์ ต่างๆในยุค
สุดท้ ายอย่ างละเอี ยดยิงขึน# บทสุดท้ ายของจดหมายฝากฉบับนีพ# ูดถึงปั ญหาต่ างๆทีเกิดขึน# ในค
ริ สตจักร โดยเฉพาะคนเหล่ านัน# ทีเลิกทํามาหากินแล้ วเพราะความสับสนดังกล่ าว
*****
ภาพรวมของ 2 เธสะโลนิกา 1: หลังจากออกความเห็นเกริ นนําสั#นๆอัครสาวกท่ านนีก# ็
เริ มเข้ าสู่เนือ# หาหลักคือการให้ กาํ ลังใจ และต่ อด้ วยการให้ รายละเอียดเกียวกับเหตุการณ์ ต่างๆใน
ยุคสุดท้ าย

2 ธส 1:1-2

เปาโล สิ ลวานัส และทิโมธี เรียน คริสตจักรของชาวเมืองเธสะโลนิกาใน

พระเจ้ าพระบิดาของเราและพระเยซูคริสต์ เจ้ า 2 ขอให้ พระคุณและสั นติสุขจากพระเจ้ าพระบิดา
ของเรา และพระเยซูคริสต์ เจ้ า ดํารงอยู่กบั ท่ านทั.งหลายเถิด
จดหมายฝากฉบับนี3เริ มต้นด้วยคําพูดทีเกือบเหมือนกับจดหมายฝากฉบับแรกทีเปาโล
เขียนถึงคริ สตจักรแห่งเดียวกันนี3 แม้เปาโลเป็ นผูแ้ ต่งจดหมายฝากฉบับนี3 แต่ท่านก็เอ่ยชือบรรดา
พีนอ้ งทีสัตย์ซือและเพือนร่ วมงานของท่านอีกครั3ง คือ ทิโมธีและสิ ลวานัส ดู คําอธิบายใน 1 เธ
สะโลนิกา 1:1 ตามทีได้บอกไว้ตรงนั3น สิ ลวานัส เป็ นชือเต็มของสิ ลาส ดังทีได้กล่าวไว้ใน
จดหมายฝากฉบับแรก เปาโลก็ทูลขอพระคุณและสันติสุขของพระเจ้าให้แก่ผอู ้ ่านของท่านอีก
ครั3ง
2 ธส 1:3

อัครสาวกท่านนี3มุ่งทีจะให้กาํ ลังใจพีนอ้ งชาวเมืองเธสะโลนิกาอีกครั3ง

และเขียนว่า พีน1 ้ องทั.งหลาย เราต้ องขอบพระคุณพระเจ้ าเพราะท่านทั.งหลายอยู่เสมอ และ
เป็ นการสมควร คําทีแปลว่า สมควร (อาซิ ออส) มีความหมายว่า ‘คู่ควร’ หรื อ ‘มีคุณค่า’ ความ
หมายก็คือว่า พวกท่านรู ้สึกว่าเป็ นหน้าทีๆจะต้องขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพีนอ้ งชาวเมืองเธ
สะโลนิกาของพวกท่านเพราะมันเป็ นการสมควรจริ งๆ เหตุทีเปาโลสมควรขอบพระคุณพระเจ้า
ก็คือ เพราะความเชื1อของท่านก็จําเริญยิง1 ขึน. และความรักของท่านทุกคนทีม1 ตี ่ อกันทวีขนึ. มาก
ด้ วย ผูน้ าํ ส่ งจดหมายฝากฉบับแรกได้กลับมาทีเมืองโคริ นธ์และมารายงานให้เปาโลทราบว่า
ความเชือของคริ สตจักรทีเมืองเธสะโลนิกาได้เติบโตขึ3นอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี3บรรดาสมาชิก
ในคริ สตจักรยังรักกันและกันอย่างมากมายด้วย พวกเขาสมควรได้รับคําขอบคุณและคํายกย่องที
เปาโลกล่าวจริ งๆ มันตรงข้ามอย่างหน้ามือเป็ นหลังมือกับปัญหาต่างๆทีเปาโลจะพูดถึงเกียวกับค
ริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์ในไม่ชา้
2 ธส 1:4

ฉะนั.นเราเองจึงอวดท่ านทั.งหลายต่ อบรรดาคริสตจักรของพระเจ้ าใน

เรื1องความเพียรและความเชื1อของท่ าน ในการที1ท่านถูกข่ มเหงทุกอย่างและการยากลําบากที1ท่าน
อดทนอยู่น.ัน ด้วยเหตุน3 ีเปาโลและเพือนร่ วมงานของท่านจึงมีความชืนชมยินดีและรายงานเรื อง

ราวของพวกเขาให้คริ สตจักรอืนๆทราบ ท่านออกความเห็นอย่างชืนใจเกียวกับ “ความเพียรและ
ความเชือ” ของพวกเขาใน “การข่มเหงและการยากลําบาก” ทีพวกเขากําลังทนอยู่ คําทีแปลว่า
ความเพียร (ฮู ปอมอเน) นอกจากมีความหมายว่า ‘อดทน’ แล้วยังมีความหมายว่า ‘ความเพียร
พยายาม’ ด้วยซึงเป็ นความหมายตรงนี3 เห็นได้ชดั ว่าคริ สตจักรแห่งนี3กาํ ลังเผชิญกับการข่มเหงอยู่
อาจด้วยนํ3ามือของพวกยิวขี3อิจฉาทีเมืองเธสะโลนิกา ดู กิจการ 17:5-9
ขณะทีพวกเขาถูกข่มเหงและเผชิญกับความลําบากอืนๆ พวกเขาก็ทนเอาด้วยความอดทน
ทีพากเพียรและความเชือ เปาโลจึงชมเชยพวกเขาและในการทําเช่นนั3นท่านก็มุ่งทีจะให้กาํ ลังใจ
พวกเขา
2 ธส 1:5

ซึ1งเป็ นทีแ1 สดงให้ เห็นชัดถึงการพิพากษาอันชอบธรรมของพระเจ้ า ซึ1งจะ

พิสูจน์ ว่าท่านเป็ นผู้สมควรกับอาณาจักรของพระเจ้ า ด้ วยเหตุน.ันท่ านทั.งหลายจึงกําลังทนทุกข์
อยู่ด้วย อัครสาวกท่านนี3กล่าวว่า การต่อต้านทีผเู ้ ชืออายุนอ้ ยเหล่านี3กาํ ลังทนอยูด่ ว้ ยนํ3ามือของ
บรรดาผูข้ ่มเหงนั3นเป็ น “ทีแสดงให้เห็นชัดถึงการพิพากษาอันชอบธรรมของพระเจ้า” ความยาก
ลําบากทีพวกเขากําลังทนเพือ พระคริ สต์เป็ นภาพทีแสดงให้เห็นล่วงหน้าถึงการพิพากษาที
พระเจ้าจะทรงให้ตกลงบนผูข้ ่มเหงเหล่านั3นในเวลาของพระองค์ บริ บททีตามมาบ่งชี3ชดั เจนว่า
การพิพากษาจะบรรลุขีดสุ ดเมือพระคริ สต์เสด็จกลับมาด้วยฤทธิ?เดชและสง่าราศีใหญ่ยงิ ความ
หมายตรงนี3สอดคล้องกับโรม 12:19 ทีกล่าวว่า “การแก้แค้นเป็ นของเรา เราเองจะตอบสนอง
องค์พระผูเ้ จ้าตรัส” เปาโลจึงเสริ มความเห็นแบบเดียวกันไว้ การข่มเหงทีพวกเขาทนอยูก่ เ็ ป็ นไป
เพือทีวา่ พวกเขาจะถูกพิสูจน์วา่ “เป็ นผูส้ มควรกับอาณาจักรของพระเจ้า ด้วยเหตุน3 นั ท่านทั3ง
หลายจึงกําลังทนทุกข์อยูด่ ว้ ย” นีสือชัดเจนว่าพระเจ้าทรงอนุญาตให้ประชากรของพระองค์เจอ
กับการต่อต้าน หรื อถึงกับเจอการข่มเหงเพือพิสูจน์วา่ พวกเขาสมควรได้รับอาณาจักรทีจะมาถึง
ของพระองค์หรื อไม่ คริ สเตียนยุคต้นส่ วนใหญ่ได้เจอกับสิ ทธิพิเศษดังกล่าว น้อยคนนักทีจะมี
ประสบการณ์ในเรื องดังกล่าวในปั จจุบนั

2 ธส 1:6

เปาโลกล่าวต่อจากความเห็นในข้อ 5 เกียวกับการพิพากษาว่า เพราะว่า

เป็ นการยุตธิ รรมแล้วซึ1งพระเจ้ าจะทรงเอาความยากลําบาก ไปตอบแทนให้ กบั คนเหล่านั.นทีก1 ่อ
ความยากลําบากให้ กบั ท่ านทั.งหลาย ในสายพระเนตรพระเจ้าแล้ว จะเป็ นการยุติธรรมทีพระองค์
จะทรงตอบสนองคนเหล่านั3นทีก่อความยากลําบากให้กบั พวกเขาด้วยความยากลําบากเช่น
เดียวกัน พระเจ้าอาจทรงตอบสนองคนเหล่านั3นทีข่มเหงพวกเขาไปแล้วบางส่ วนในตอนนั#น แต่
พระเจ้าก็ทรงสัญญาแล้วว่าจะทรงแก้แค้นเต็มขนาดในเวลาอันเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การแก้
แค้นอย่างเต็มขนาดดังกล่าวยังไม่เกิดขึ3นดังทีจะเห็นในข้อต่อไป การเล่นคําตรงท้ายข้อนี3เป็ นสิ ง
น่าสนใจ คําทีแปลว่า ความยากลําบาก (ธลิพซิ ส) เป็ นคํานามของคํากริ ยาทีแปลว่า ก่อความยาก
ลําบาก (ธลิโบ) ทั3งสองคํามีความหมายเกียวกับความยากลําบาก พระเจ้าจึงทรงสัญญาว่าจะให้
คนเหล่านั3นทีมาสร้างความยากลําบากแก่พวกเขาได้รับความยากลําบากเป็ นการตอบแทน
2 ธส 1:7

ในทํานองเดียวกัน ท่านกล่าวต่อไปว่า และทีจ1 ะทรงให้ ท่านทั.งหลายทีร1 ับ

ความยากลําบากนั.น ได้ รับความบรรเทาด้ วยกันกับเรา เมื1อพระเยซู เจ้ าจะปรากฏองค์ จากสวรรค์
พร้ อมกับหมู่ทูตสวรรค์ ผู้มฤี ทธิ?ของพระองค์ คําทีแปลว่า รับความยากลําบาก คือ ธลิโบ อีกครั3ง
เหมือนในข้อทีแล้ว ความหมายทีสาํ คัญกว่าก็คือว่า สําหรับท่านทั3งหลายทีรับความยากลําบาก
นั3น ก็จะได้รับความบรรเทาด้วยกันกับเรา พระเยซูกาํ ลังจะเสด็จมาในไม่ชา้ และจะทรงจัดการกับ
คนเหล่านั3นทีสร้างความลําบากให้แก่ท่านทั3งหลาย ความหมายตรงตัวก็คือ ‘จงพักผ่อนด้วยกัน
กับเราในการสําแดงของพระเยซูเจ้าจากสวรรค์พร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์แห่งฤทธานุภาพของ
พระองค์’ คําทีแปลว่า ปรากฏ คือ อาปอคาลุพซิ ส ซึงเป็ นทีมาของคําภาษาอังกฤษ apocalypse
มันมีความหมายว่า ‘การสําแดง’ หรื อ ‘วิวรณ์’
น่าสังเกตว่าเมือพระคริ สต์เสด็จกลับมาด้วยฤทธานุภาพ พระองค์จะมาพร้อมกับเหล่าทูต
สวรรค์ทีเปี ยมด้วยฤทธิ?เดชของพระเจ้า การสําแดงดังกล่าวจะเป็ นมาจากสวรรค์ ข้อความตรงนี3
สอดคล้องกับวิวรณ์ 19:11-21 แม้เห็นได้ชดั ว่ากองพลโยธาตรงนั3นหมายถึงคริ สตจักรทีได้รับ
สง่าราศีแล้ว แต่กองพลโยธาทีเป็ นทูตสวรรค์กถ็ ูกรวมอยูด่ ว้ ยตามทีระบุในข้อนี3 อาจเป็ นได้วา่
กองทัพจากสวรรค์น3 นั ซึง “นุ่งห่มผ้าป่ านเนื3อละเอียดขาวและสะอาด” (คริ สตจักรทีได้รับสง่า

ราศีแล้ว) จะมาจัดการกับกองทัพมนุษย์ของปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ กองทัพทูตสวรรค์ซ ึงมาพร้อม
กับพระคริ สต์กอ็ าจมาจัดการกับอํานาจฝ่ ายวิญญาณทีชวั ร้ายซึงไม่ปรากฏแก่ตาของซาตานในวัน
นั3น เพราะว่าในวันนั3นซาตานและจักรวรรดิท3 งั สิ3 นของมันจะถูกขังไว้ในเหวทีไม่มีกน้ เป็ นเวลา
หนึงพันปี ดู วิวรณ์ 20:1-3
การเสด็จกลับมาของพระคริ สต์มีสองระยะด้วยกัน ระยะแรกคือ การรับขึ3นก่อนยุคเจ็ดปี
ตามทีมีบอกไว้ใน 1 เธสะโลนิกา 4:14-17 แต่ตรงนี3เราอ่านถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์ดว้ ย
ฤทธานุภาพและสง่าราศีใหญ่ยงิ ตอนสิ3 นยุคเจ็ดปี
2 ธส 1:8

เปาโลกล่าวต่อไปว่า การเสด็จกลับมาของพระคริ สต์จะเกิดขึ3นในเปลว

เพลิงจะลงโทษสนองคนเหล่านั.นทีไ1 ม่ รู้ จักพระเจ้ า และแก่คนทีไ1 ม่ เชื1อฟังข่ าวประเสริฐของพระ
เยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา อัครสาวกท่านนี3บรรยายว่าในวันนั3นการล้างแค้นของ
พระเจ้าต่อชาวโลกทีชวั ร้ายจะถึงทีสาํ เร็จ ยอห์นซึงเขียนถึงเหตุการณ์เดียวกันก็กล่าวว่าพระเนตร
ของพระเยซูในตอนนั3นจะเป็ นเหมือน “เปลวเพลิง” (วิวรณ์ 19:12) พระคริ สต์จะเสด็จกลับมา
ด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีใหญ่ยงิ เพือมารับอํานาจควบคุมกิจการต่างๆของแผ่นดินโลก
โดยตรง อย่างไรก็ตาม พระองค์จะเสด็จมาด้วยการล้างแค้นด้วยต่อคนเหล่านั3นทีได้ข่มเหง
ประชากรของพระเจ้า เพิกเฉยต่อพระเจ้าและปฏิเสธข่าวประเสริ ฐ ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าวันนั3นจะ
ได้ชือว่า “วันใหญ่ยงิ แห่งพระพิโรธของพระองค์” (วิวรณ์ 6:17)
2 ธส 1:9

นอกจากนี3 ในวันนั3นชาวโลกทีไม่มีพระเจ้าและปฏิเสธพระคริ สต์จะได้

รับโทษอันเป็ นความพินาศนิรันดร์ พ้นไปจากพระพักตร์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า และจากสง่ าราศีแห่ ง
พระอานุภาพของพระองค์ ยอห์นเขียนถึงเหตุการณ์ตรงนี3โดยบรรยายว่า “มีพระแสงคมออกมา
จากพระโอษฐ์ของพระองค์ เพือ พระองค์จะได้ทรงฟันฟาดบรรดานานาประชาชาติดว้ ยพระแสง
นั3น” (วิวรณ์ 19:15) นอกจากนี3อิสยาห์พยากรณ์ถึงเหตุการณ์เดียวกันนี3วา่ “ท่านจะตีโลกด้วย
ตะบองแห่งปากของท่านและท่านจะประหารคนชัว ด้วยลมแห่งริ มฝี ปากของท่าน” (อิสยาห์
11:4) บรรดาคนชัว ทีปฏิเสธพระคริ สต์ในวันนั3นจะไม่เพียงเผชิญกับความตายเท่านั3น (นัน คือ คน

เหล่านั3นทีอยูใ่ นกองทัพของปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ทีอยูใ่ กล้เมกิโดและบริ เวณใกล้เคียง) แต่พวก
เขาจะถูกแยกจากพระพักตร์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและสง่าราศีของพระองค์ตลอดไปเป็ นนิตย์
ด้วย คําทีแปลว่า จาก ในข้อ 9 (อาปอ) มีความหมายว่า ‘ถูกแยกขาดจาก’ นีสือชัดเจนถึงความ
พินาศของพวกเขาในบึงไฟตลอดไปเป็ นนิตย์ แม้ชาวโลกอาจเย้ยหยันหรื อถึงขั3นข่มเหง แต่คาํ
แนะนําของเปาโลก็ชดั เจน จงเตรี ยมพร้อมไว้ วันของคนเหล่านั3นใกล้จะมาถึงแล้ว
2 ธส 1:10

ในวันนั.น เมือ1 พระองค์ จะเสด็จมาเพือ1 รับเกียรติในพวกวิสุทธิชนของ

พระองค์ และเพือ1 ให้ เป็ นทีอ1 ศั จรรย์ ใจแก่คนทั.งปวงทีเ1 ชื1อ (เพราะท่านก็ได้ เชื1อคําพยานของเรา)
วันนั3นจะมา “เมือพระองค์จะเสด็จมาเพือรับเกียรติในพวกวิสุทธิชนของพระองค์” นีเป็ นสิ งที
พระองค์ทรงตรัสล่วงหน้าไว้เกียวกับการเสด็จกลับมาของพระองค์วา่ “ด้วยฤทธานุภาพและสง่า
ราศีใหญ่ยงิ ” ในมัทธิว 24:30 และลูกา 21:27 การเสด็จกลับมาของพระคริ สต์จะไม่เพียงเป็ นเวลา
แห่งการล้างแค้นชาวโลกทีชวั ร้ายเท่านั3น แต่มนั จะเป็ นเวลาทีองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะได้รับเกียรติ
เพราะประชากรของพระองค์ดว้ ย นัน น่าจะรวมถึงคริ สตจักรทีมีชยั ชนะทีกลับมาพร้อมกับ
พระองค์ นัน อาจรวมถึงคนเหล่านั3นทีกลับใจเชือพระคริ สต์ในช่วงยุคเจ็ดปี และรอดจากยุคนั3น
ด้วย อันทีจริ งแล้วมันจะรวมถึงประชากรของพระเจ้าทั3งสิ3 นตลอดทุกยุคสมัยทีจะถูกชุบให้เป็ น
ขึ3นในวันนั3น การเสด็จกลับมาของพระองค์จะเกิดขึ3น “เพือ ให้เป็ นทีอศั จรรย์ใจแก่คนทั3งปวงที
เชือ” ในวันนั3นประชากรของพระองค์ทวั โลกซึงถูกชุบให้เป็ นขึ3นจากทุกยุคสมัยจะอัศจรรย์ใจใน
พระองค์ นัน จะรวมถึงบรรดาพีน อ้ งชาวเมืองเธสะโลนิกาทีได้เชือคําพยานของเปาโลแล้วด้วย
2 ธส 1:11

เหตุฉะนั.นเราจึงอธิษฐานเพือ1 ท่ านทั.งหลายเสมอ ว่าพระเจ้ าของเราจะ

ทรงถือว่ าท่านเป็ นผู้ทสี1 มควรแก่การทีพ1 ระองค์ ได้ ทรงเรียกนั.น และทรงบันดาลด้ วยฤทธิ?เดชของ
พระองค์ ให้ ความประสงค์ดีทกุ ประการ และกิจการแห่ งความเชื1อทุกอย่ างสํ าเร็จ ดังนั3นเมือเห็น
ถึงสิ งเหล่านี3ท3 งั สิ3 น เปาโลจึงปิ ดท้ายบทนี3ดว้ ยการบอกให้พวกเขาทราบถึงการทีท่านอธิษฐานเผือ
คริ สตจักรทีเมืองเธสะโลนิกาเสมอ ท่านอธิษฐานเพือ “ว่าพระเจ้าของเราจะทรงถือว่าท่านเป็ นผู ้
ทีสมควรแก่การทีพระองค์ได้ทรงเรี ยกนั3น” นีไม่ได้หมายความว่า พระเจ้าจะทรงถือว่าพวกเขา
คู่ควรกับการถูกช่วยให้รอดหรื อแม้แต่ถูกช่วยให้พน้ จากการพิพากษาทีจะมาในยุคเจ็ดปี แต่

เปาโลหมายความว่าพวกเขาจะได้ประพฤติตวั ในชีวติ คริ สเตียนอย่างเหมาะสม เพือ ทีวา่ พระเจ้า
จะทรงถือว่าพวกเขาคู่ควรกับสง่าราศีใหญ่ยงิ ทีจะมาในการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์ ดังนั3น
พระเจ้าจะ “ทรงบันดาลด้วยฤทธิ?เดชของพระองค์ให้ความประสงค์ดีทุกประการ และกิจการ
แห่งความเชือทุกอย่างสําเร็จ” คําว่า ด้ วย ในทีน3 ี คือ เอ็น ซึงปกติแล้วหมายความว่า ‘ใน’ แน่ที
เดียวทีพระราชกิจของพระเจ้าทีกระทําในความเชือมีฤทธิ?เดชของพระเจ้าอยูเ่ บื3องหลัง เปาโลจึง
อธิษฐานขอให้พระราชกิจของพระเจ้าถูกกระทําทีนนั ในความเชือพร้อมกับฤทธิ?เดชของพระเจ้า
สถิตอยูด่ ว้ ย
2 ธส 1:12

ทั3งหมดนี3เป็ นไปเพือ1 พระนามของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของ

เราจะได้ เกียรติเพราะท่านทั.งหลาย และท่านจะได้ รับเกียรติเพราะพระองค์ เมือพวกเขาดําเนิน
ชีวติ อย่างสมควรต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า โดยเฉพาะในยามทีเจอกับการต่อต้านและการข่มเหงทีทวี
มากขึ3น พระนามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็ได้รับเกียรติในพวกเขา นอกจากนี3ในขณะเดียวกัน พวก
เขาก็ได้รับเกียรติในพระองค์ดว้ ย ดังนั3นการสู ้ทนการต่อต้านและการข่มเหงจึงเป็ นการถวาย
เกียรติแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา แต่ในขณะเดียวกันมันก็นาํ สง่าราศีมาสู่ ประชากรของพระเจ้า
ด้วย แม้การข่มเหงไม่เคยเป็ นสิ งทีเราปรารถนา แต่มนั ก็มีประโยชน์ตรงทีมนั นําชัยชนะและสง่า
ราศีมาสู่ ชีวติ คริ สเตียน ทั3งหมดนี3เป็ นไป “ตามพระคุณแห่งพระเจ้าของเราและแห่งพระเยซู
คริ สต์เจ้า”
*****
ภาพรวมของ 2 เธสะโลนิกา 2: บททีสองสานต่ อเรื องอวสานกาลแบบเจาะลึกยิงขึน# โดย
เฉพาะเรื องปฏิ ปักษ์ ต่อพระคริ สต์ และเหตุการณ์ ต่างๆในยุคเจ็ดปี
2 ธส 2:1-2

บัดนี. พีน1 ้ องทั.งหลาย เรื1องการซึ1งพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา

จะเสด็จมา และทีพ1 ระองค์ จะทรงรวบรวมเราทั.งหลายไปเป็ นของพระองค์ น.ัน เราขอวิงวอนท่าน
ว่ า หลังจากได้บรรลุเป้ าหมายแรกในการให้กาํ ลังใจพีนอ้ งทีหวัน ไหวของท่านแล้ว อัครสาวก
ท่านนี3จึงเปลียนมาพูดถึงความสับสนทีเกิดขึ3นท่ามกลางพวกเขาบ้าง นีเกียวข้องกับบางคนทีเชือ

ว่าวันของพระคริ สต์ได้มาถึงพวกเขาแล้ว ท่านจึงเกริ นนําเนื3อหาส่ วนต่อไปโดยขอร้องพวกเขาว่า
2 อย่ าให้ ใจของท่านหวัน1 ไหวง่ าย หรือเป็ นทุกข์ ร้อนไป คําทีแปลว่า วิงวอน (เอะโรตาโอ) มีความ
หมายว่า ‘ขอร้อง’ หรื อ ‘ขอ’ การวิงวอนหรื อการขอร้องของท่านนี3มีข3 ึนเพราะ “การซึงพระเยซู
คริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราจะเสด็จมา และทีพระองค์จะทรงรวบรวมเราทั3งหลายไปเป็ นของ
พระองค์” กล่าวอีกนัยหนึง เพราะ (1) การเสด็จมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และ (2) การรวบรวม
เราไปเป็ นของพระองค์ เปาโลจึงกําชับพวกเขามิให้หวัน ไหวง่ายหรื อเป็ นทุกข์ร้อนไป “การที
พระองค์จะทรงรวบรวมเราทั3งหลายไปเป็ นของพระองค์” น่าจะหมายถึงการรับขึ3นตามทีมี
บรรยายไว้ใน 1 เธสะโลนิกา 4:16-17 คําทีแปลว่า รวบรวม (เอะพิซูนาโกเก) มีความหมายเพิม
เติมว่า ‘รวมตัวกัน’ ทั3งหมดนี3อยูใ่ นบริ บทของการให้กาํ ลังใจและโดยเฉพาะการให้กาํ ลังใจบาง
คนทีคิดว่าตัวเองเข้าสู่ ยคุ เจ็ดปี แล้ว ดังนั3นนีจึงสื อถึงการรับขึ3นก่อนยุคเจ็ดปี อย่างชัดเจนอีกครั3ง
ดังนั3นเปาโลจึงหนุนใจพวกเขาว่า 2 อย่ าให้ ใจของท่านหวัน1 ไหวง่ าย หรือเป็ นทุกข์ ร้อนไป
ไม่ ว่าจะเป็ นโดยทางวิญญาณ หรือโดยทางคําพูด หรือโดยทางจดหมายเป็ นเชิงว่ ามาจากเรา อ้ าง
ว่ าวันของพระคริสต์ มาถึงแล้ว การพูดถึง “วันของพระคริ สต์” ถูกเชือโดยบางคนว่ามีความหมาย
เหมือนกับวันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า คําทีแปลว่า มาถึงแล้ว (เอะนิสเตมิ) มีความหมายว่า ‘อยู่
ด้วย’ ดังนั3นเปาโลจึงกําชับพีนอ้ งชาวเมืองเธสะโลนิกาไม่ให้หวัน ไหวง่ายหรื อเป็ นทุกข์ร้อน
เพราะคํากล่าวอ้างของบางคนทีวา่ วันของพระคริ สต์ได้มาถึงแล้ว (คือ พวกเขาเข้าสู่ ยคุ เจ็ดปี แล้ว)
แม้ตรงนี3อาจสื อว่ามีคนได้ส่งจดหมายโดยใช้ชือของเปาโลไปเพือ บรรลุเป้ าหมายดัง
กล่าว แต่ดูเหมือนว่าเปาโลแค่พดู ถึงเรื องนี3เผือ ไว้หากมีคนส่ งจดหมายเช่นนั3นไปมากกว่า ตอน
ท้ายจดหมายฝากฉบับนี3 เปาโลได้บอกถึงสัญลักษณ์แห่งความเป็ นของแท้ของจดหมายฝากของ
ท่าน นัน คือ คําคํานับของท่านและ ‘ลายเซ็น’ ทีเป็ นเครื องหมายอันแสดงว่าจดหมายฝากฉบับนี3
เป็ นของแท้
2 ธส 2:3

ท่านจึงเตือนพวกเขาว่า อย่ าให้ ผู้หนึ1งผู้ใดล่อล่วงท่านโดยทางหนึ1งทางใด

เลย เพราะว่ าวันนั.นจะไม่มาถึง เว้ นแต่ จะมีการล้มลงเสี ยก่ อน วันของพระคริ สต์ (เหตุการณ์

ต่างๆทีเกิดขึ3นหลังการรับขึ3นของคริ สเตียน) แม้ไม่ได้ถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในข้อนี3 แต่กถ็ ูกสื อ
ผ่านทางการละไว้อย่างแน่นอน วันนั3นจะไม่มาถึงนอกเสี ยจากจะมีการล้มลงเสี ยก่อน คําทีแปล
เช่นนั3น (อาพอสตาเซี ย) มีความหมายว่า ‘การแปรพักตร์’, ‘การถอยหนี’ หรื อ ‘การละทิ3งความ
จริ ง’ เราไม่ทราบแน่ชดั ว่านีเป็ นการละทิ3งสิ งใด มันอาจหมายถึงสภาพจิตวิญญาณของคนในยุค
สุ ดท้ายและการออกไปจากความจริ งในวันนั3น อย่างไรก็ตามเปาโลกล่าวถึงตัวบ่งชี3อีกประการ
วันนั3นจะไม่มาถึงนอกเสี ยจากคนแห่ งการบาปนั.นจะประจักษ์ แจ้ ง คือลูกแห่ งความพินาศ ตามที
ข้อต่อไปจะกล่าวชัดเจน “คนแห่งการบาป ลูกแห่งความพินาศ” คนนี3มิใช่ใครอืนนอกจากผูท้ ีเรา
มักเรี ยกว่าปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ คําทีแปลว่า ความพินาศ (อาโปเละเอี ย) มีความหมายหลาย
อย่าง และหนึงในนั3นคือ ‘การทําลายล้าง’ หรื อ ‘การพินาศ’ บุคคลผูน้ 3 ีไม่วา่ เขาจะเป็ นใครก็ตาม
ได้ถูกกําหนดแล้วให้เข้าสู่ความพินาศเป็ นนิตย์ (คือ การพิพากษา) ให้เราสังเกตว่าเปาโลไม่ได้
กําลังกล่าวว่าเหตุการณ์เหล่านี3จะต้องเกิดขึ3นก่อนการรับขึ3น แต่ท่านกําลังบอกว่าเหตุการณ์เหล่า
นี3จะเกิดขึ3นก็ต่อเมือวันของพระคริ สต์มาถึงแล้ว นัน คือ เมือเข้าสู่ ยคุ เจ็ดปี จะมีการละทิ3งความ
จริ งครั3งใหญ่และการปรากฏตัวของปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ อาจเป็ นได้วา่ การละทิ3งความจริ งครั3ง
ใหญ่ซ ึงจะเกิดขึ3นในวันนั3นจะเกิดขึ3นเพราะคริ สตจักรแท้ได้ถูกพาตัวออกไปแล้ว ส่ วนคนทีเหลือ
อยูท่ 3 งั สิ3 นก็จะเป็ นคริ สตจักรทีละทิ3งความจริ ง
2 ธส 2:4

เปาโลบรรยายถึงคนแห่ งการบาปผูน้ 3 ีต่อไป ผู้กดี กั.นขัดขวางและยกตัวขึน.

ต่ อสู้ อะไรๆทีไ1 ด้ ชื1อว่ าเป็ นพระเจ้ า หรืออะไรๆทีเ1 ขาไหว้ นมัสการนั.น มันจะต่อต้านพระเจ้าหรื อ
อะไรก็ตามทีเกียวข้องกับพระเจ้าผูเ้ ทียงแท้ นอกจากนี3มนั จะยกตัวขึ3นเหนือพระนามของพระเจ้า
ด้วย มันจะหมินประมาทถึงขีดสุ ดเมือมันนั1งในพระวิหารของพระเจ้ าเหมือนอย่ างพระเจ้ า
ประกาศตัวว่าเป็ นพระเจ้ า มีหลายสิ งทีเราเห็นตรงนี3
ประการแรก นีสือชัดเจนถึงการก่อสร้างพระวิหารของพวกยิวขึ3นใหม่ทีกรุ งเยรู ซาเล็ม
แม้พระวิหารหลังนี3ไม่จาํ เป็ นต้องถูกสร้างเสร็จก่อนเข้าสู่ ยคุ เจ็ดปี แต่นีกส็ ื อว่าในช่วงหนึงของยุค
เจ็ดปี (อาจเป็ นก่อนถึงช่วงกลางยุคเจ็ดปี ) พระวิหารก็น่าจะถูกสร้างเสร็จแล้ว บางคนเชือว่าพระ
วิหารหลังนี3จะถูกสร้างขึ3นได้เพราะพันธสัญญาทีปฏิปักษ์พระคริ สต์จะกระทํากับชนชาติ

อิสราเอลและพวกมุสลิมด้วย ดู ดาเนียล 9:27 การหักพันธสัญญา (ข้อตกลง) ดังกล่าวกับชนชาติ
อิสราเอลในช่วงกลางสัปดาห์ทีเจ็ดสิ บ (คือ ยุคเจ็ดปี ) จะเกิดขึ3นเมือปฏิปักษ์พระคริ สต์ทาํ ให้การ
ถวายสักการบูชาของพระวิหารทีถูกสร้างขึ3นใหม่หยุดลงและตั3งตัวเองขึ3นเป็ นสิ งทีน่า
สะอิดสะเอียนทีนาํ ไปสู่ ความเริ ศร้าง การน่าสะอิดสะเอียนดังกล่าวก็คือ เมือปฏิปักษ์ต่อพระ
คริ สต์ยา้ ยเข้าไปในพระวิหารและประกาศตัวต่อชาวโลกว่าจริ งๆแล้วมันคือพระเจ้า มันจึงจะนัง
เป็ นพระเจ้าโดยอ้างต่อชาวโลกว่าบัดนี3พระเจ้าอยูท่ ่ามกลางพวกเขาแล้ว
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ท่ านทั.งหลายจําไม่ได้ หรือว่ าเมื1อข้ าพเจ้ ายังอยู่กบั ท่าน ข้าพเจ้ าได้ บอก

เรื1องนีใ. ห้ ท่านทราบแล้ว เปาโลเตือนความจําพวกเขาว่าท่านได้บอกเรื องนี3แก่พวกเขาแล้วตอนที
ท่านยังอยูก่ บั พวกเขา
2 ธส 2:6-7

และท่ านก็รู้ จักผู้น.ันทีก1 าํ ลังหน่ วงเหนี1ยวมันไว้ ในขณะนี. เพือ1 มันจะ

ปรากฏออกมาได้ ต่อเมือ1 ถึงเวลาของมัน 7 เพราะว่ าอํานาจลึกลับนอกกฎหมายนั.นก็เริ1มทํางานอยู่
แล้ ว เพียงแต่ ผู้ทคี1 อยหน่ วงเหนี1ยวเดียL วนีน. .ันจะยังหน่ วงเหนี1ยวอยู่ จนกว่าผู้ทคี1 อยหน่ วงเหนี1ยว
นั.นจะถูกพาออกไปเสีย
เปาโลจึงเตือนความจําคริ สตจักรทีเมืองเธสะโลนิกาว่า พวกเขารู ้อยูแ่ ล้วว่าสิ งใด (ผูใ้ ด)
กําลังหน่วงเหนียวมิให้ซาตานเปิ ดเผยตัวในขณะนั3น วลีทีวา่ “หน่วงเหนียว” แปลมาจากคําว่า
คาเตะโค และมีความหมายว่า ‘ขัดขวาง’ หรื อ ‘ฉุดรั3ง’ “อํานาจลึกลับนอกกฎหมาย” นั3นกําลัง
ทํางานอยูแ่ ล้ว “อํานาจลึกลับนอกกฎหมาย” ดังกล่าว ซึงเป็ นการทํางานแบบลับๆของซาตานเพือ
บรรลุเป้ าหมายในการครองโลกของมัน “ก็เริ มทํางานอยูแ่ ล้ว” ปฏิบตั ิการของมันกําลังดําเนิน
การอยู่ ซาตานเริ มออนไลน์แล้วและกําลังส่ งเสริ มเป้ าหมายของมันอยู่ อย่างไรก็ตาม มันเจอกับ
อุปสรรคชิ3นใหญ่ทีขดั ขวางมันจนถึงตอนนี3มิให้สามารถขึ3นครองโลกได้ อุปสรรคดังกล่าวก็คือ
“ผูท้ ีคอยหน่วงเหนียวเดีeยวนี3น3 นั จะยังหน่วงเหนียวอยู่ จนกว่าผูท้ ีคอยหน่วงเหนียวนั3นจะถูกพา
ออกไปเสี ย” คําทีแปลว่า หน่ วงเหนี1ยว คือ คาเตะโค อีกครั3ง ซึงแปลว่า ‘ขัดขวาง’, ‘ฉุดรั3ง’,

‘กักตัวไว้’ เปาโลไม่ได้บอกชัดเจนตรงนี3วา่ ผูน้ 3 ีคือใคร เพราะท่านได้อธิบายให้พวกเขาฟังไปแล้ว
ว่าผูน้ 3 ีคือใคร
อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชดั ว่าผูน้ 3 ีมิใช่ใครอืนนอกจากพระวิญญาณบริ สุทธิ? พระองค์นนั เอง
ทีกาํ ลังทรงหน่วงเหนียวอํานาจลึกลับนอกกฎหมายดังกล่าวและเป้ าหมายของซาตานทีจะครอง
โลก เมืออํานาจหน่วงเหนียวของพระองค์ถูกเอาออกไป ซาตานก็จะครองโลกได้ตามใจชอบ น่า
สังเกตว่าวลีทีวา่ “จะถูกพาออกไปเสี ย” อาจแปลตรงตัวได้วา่ ‘เอาออกไปจากท่ามกลาง’ แต่นีไม่
ได้สือว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ?จะทรงถูกพาออกไปจากโลก แต่การหน่วงเหนียวของพระองค์ใน
ส่ วนของแผนการของซาตานต่างหากจะถูกเอาออกไปเพือทีวา่ พญามารจะได้บรรลุแผนการของ
มันได้ตามใจชอบ สิ งนี3จะเกิดขึ3นในการรับขึ3นเมือคริ สตจักรก็จะถูกพาตัวออกไปด้วย
2 ธส 2:8

ขณะนั.นคนนอกกฎหมายนั.นจะปรากฏตัวขึน. คําทีแปลว่า คนนอก

กฎหมาย เป็ นคําเดียวกับทีแปลว่า นอกกฎหมาย (อานอมิอา/อานอมอส) ทั3งสองคํามีความหมาย
ตรงตัวว่า ‘นอกกฎหมาย’ นีบรรยายถึงอุปนิสัยของซาตานอย่างชัดเจนรวมถึงผูท้ ีจะมารับสภาพ
เป็ นปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ดว้ ย เมืออํานาจหน่วงเหนียวของพระวิญญาณบริ สุทธิ?ถูกพาออกไป
ปฏิปักษ์พระคริ สต์กจ็ ะปรากฏตัว เราจําได้ในข้อ 3 ว่าเมือถึงตอนนั3นเอง วันขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าก็จะเริ มต้นขึ3น
เปาโลกล่าวต่อไปว่า เมือถึงเวลาอันเหมาะสม สิ งทีจะเกิดขึ3นกับคนนอกกฎหมายนี3คือ
องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าจะทรงประหารมันด้ วยลมพระโอษฐ์ ของพระองค์ และจะทรงผลาญให้ สูญไป
ด้ วยการปรากฏแห่ งการเสด็จมาของพระองค์ สิ งนี3จะสําเร็จในวิวรณ์ 19:19-20 เมือปฏิปักษ์ต่อ
พระคริ สต์, ผูพ้ ยากรณ์เท็จ และสาวกของพวกมันจะถูกพระเยซูคริ สต์กาํ จัดในการเสด็จมาของ
พระองค์ ดู วิวรณ์ 19:15 ด้วย คําทีแปลว่า การเสด็จมา คือ ปารออูเซี ย
2 ธส 2:9

นอกจากนี3 ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์คอื ผู้น.ันทีม1 าโดยการดลบันดาลของ

ซาตาน เปาโลกล่าวชัดเจนว่าใครเป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิดปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ พญามารนัน เองทีให้พลัง
และสังการมัน พร้ อมกับบรรดาการอิทธิฤทธิ?และหมายสํ าคัญ และการมหัศจรรย์ แห่ งความเท็จ

บุคคลผูช้ วั ร้ายนี3จะได้รับอํานาจพิเศษจากซาตานเพือกระทําหมายสําคัญ (ตรงตัวคือ การอัศจรรย์
ต่างๆ) และ “การมหัศจรรย์แห่งความเท็จ” (ตรงตัวคือ การมหัศจรรย์แบบหลอกๆ) ซาตานมี
อํานาจในการทําการอัศจรรย์แบบจํากัดและมันจะใช้ประโยชน์จากสิ งนี3อย่างเต็มทีผา่ นทาง
คนนอกกฎหมายนี3เพือหลอกลวงชาวโลกต่อไป
2 ธส 2:10

จากนั3นมันจะใช้และอุบายอธรรมทั.งหลายสํ าหรับคนเหล่านั.นทีพ1 นิ าศอยู่

ซาตานโดยสมุนของมันคือ ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ จะใช้อุบายอธรรมทั3งปวงเพือ หลอกลวงชาว
โลก ดู วิวรณ์ 13:12-15 เปาโลเขียนต่อไปว่าคนเหล่านั3นทีอยูใ่ นโลกก็เป็ นคนทีหลงหายและ
พินาศ เพราะเขาทั.งหลายไม่ได้ รับความรักแห่ งความจริงไว้ เพือ1 จะรอดได้ ชาวโลกส่ วนใหญ่น่า
จะเคยได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐแล้วก่อนการรับขึ3น พวกเขาจะได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐหลังการรับขึ3นด้วย
จากนักเทศน์ 144,000 คนและจากทูตสวรรค์ตนนั3นทีบินไปในท้องฟ้ าพร้อมกับประกาศข่าว
ประเสริ ฐอันเป็ นนิรันดร์ ดู วิวรณ์ 14:6 ความจริ งในเรื องดังกล่าวถูกพบในความรักของพระเจ้า
กระนั3นชาวโลกแม้ในสมัยพระเยซูกไ็ ม่อยากมีส่วนเกียวข้องอะไรกับความจริ งนั3น
2 ธส 2:11

เพราะเหตุนีพ. ระเจ้ าจึงทรงให้ ความลุ่มหลงมาครอบงําเขา ให้ เขาเชื1อสิ1 งที1

เท็จ เพราะว่ามนุษย์ชาติทีบาปหนาส่ วนใหญ่ได้ปฏิเสธข่าวประเสริ ฐและความรักของพระเจ้า ใน
วันนั3นพระองค์จะทรงให้ “ความลุ่มหลง” มาครอบงําเขา (ความหมายตรงตัวคือ ‘การหลอกลวง
ทีได้ผล’) พวกเขาจะเชือคําโกหกของพญามาร พวกเขาจะเชือว่าจริ งๆแล้วปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์
คือพระเจ้า
2 ธส 2:12

เพือ1 คนทั.งหลายทีไ1 ม่ เชื1อความจริง แต่ ยนิ ดีในการไม่ ชอบธรรม จะได้ ถูก

ลงพระอาชญาทุกคน คําทีแปลว่า ถูกลงพระอาชญา (คริ โน) มีความหมายด้วยว่า ‘ถูกปรับโทษ’
ในการรับเครื องหมายของสัตว์ร้ายนั3น (วิวรณ์ 14:9-10) คนเหล่านั3นทีเต็มใจปฏิเสธพระคริ สต์ใน
โลกก็จะลงนามรับรองการตัดสิ นโทษของตนในนรกเป็ นนิตย์ ส่ วนวลีทีวา่ ทีไ1 ม่ เชื1อความจริง
แต่ ยนิ ดีในการไม่ ชอบธรรม บางคนเชือว่าคนทีเคยได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐแล้วก่อนการรับขึ3นและ
ปฏิเสธข่าวประเสริ ฐนั3นคือคนทีจะถูกความลุ่มหลงเข้าครอบงําอันนําไปสู่ การลงพระอาชญา

หลังการรับขึ3น นัน อาจเป็ นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริ บทตรงนี3กอ็ ยูใ่ นขอบเขตของยุคเจ็ดปี โดย
ไม่มีการสื อถึงทรรศนะดังกล่าวเลย
2 ธส 2:13

หลังจากใช้เวลาไปเยอะกับการพูดถึงเรื องอวสานกาลแล้ว คราวนี3เปาโลก็

กลับมาพูดถึงเรื องในขณะนั3นบ้าง ท่านเปลียนจากการเน้นเรื องวันของพระคริ สต์และปฏิปักษ์ต่อ
พระคริ สต์มาพูดถึงพีนอ้ งของท่านทีเมืองเธสะโลนิกา ดังทีเห็นได้ชดั จากจดหมายฝากฉบับแรก
ทีท่านเขียนถึงพวกเขา ท่านมุ่งทีจะให้กาํ ลังใจคริ สตจักรอายุนอ้ ยทีเผชิญกับการต่อต้านและการ
ข่มเหง เรื องดังกล่าวปรากฏตรงนี3อีกครั3ง เช่นเดียวกับใน 1:3 เปาโลออกความเห็นอีกครั3งว่า พี1
น้ องทั.งหลาย ผู้เป็ นทีร1 ักขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า เราจําต้ องขอบพระคุณพระเจ้ าเพราะท่านอยู่
เสมอ ท่านไม่เพียงแสดงการขอบพระคุณพระเจ้าเพือพวกเขาเท่านั3น แต่ท่านยังเขียนด้วยว่าพวก
เขาเป็ นทีรักยิง ของพระเจ้าด้วย แค่น3 นั ก็เป็ นเหตุให้เกิดกําลังใจแล้ว
นอกจากนี3ท่านกล่าวต่อไปว่า เพราะว่ าพระเจ้ าได้ ทรงเลือกท่ านไว้ ต.งั แต่ เริ1มแรกให้ ถึงที1
รอด แม้แนวคิดเรื องการทรงเลือกจะปรากฏตรงนี3 แต่คาํ ทีใช้ตรงนี3คือ ไฮเระออไม และไม่ใช่คาํ
ทีใช้บ่อยกว่า เอ็คเล็คตอส คําหลังถูกใช้มากกว่าเมือพูดถึงชนชาติอิสราเอล กระนั3น การทรง
เลือกก็เป็ นคําสอนหนึงทีชดั เจนในพระคัมภีร์ใหม่ เราจะเข้าใจความจริ งข้อนี3ได้กต็ ่อเมือเราเห็น
ว่าพระคัมภีร์พดู ถึงการทรงเลือกแบบเป็ นกลุ่มมากกว่าเป็ นรายบุคคล นัน คือพระเจ้าทรงเลือก
ชนชาติอิสราเอลในฐานะประชาชาติในอับราฮัม พระเจ้าได้ทรงเลือกเรา คือ คริ สตจักร ในพระ
คริ สต์ แม้เรา (คือ คริ สตจักร) ได้ถกู เลือกให้มาถึงความรอดในพระคริ สต์แล้ว แต่อีกด้านของ
เหรี ยญก็คือ “ผูใ้ ดใคร่ มาก็เชิญมา” (วิวรณ์ 22:17)
กระบวนการทีพระเจ้าได้ทรงเลือกเราถูกสื อเพิมเติมโดยพระวิญญาณทรงชําระตั.งท่ านไว้
ให้ บริสุทธิ? และโดยท่ านได้ เชื1อความจริง คําทีแปลว่า โดย (เอ็น) มักถูกแปลว่า ‘ใน’ มากกว่า ดัง
นั3นความรอดของเราจึงอยู่ ‘ในการชําระตั3งของพระวิญญาณและการเชือความจริ ง’ หากคําทีแปล
ว่า ‘วิญญาณ’ หมายถึง พระวิญญาณบริ สุทธิ?จริ งๆ พระองค์กไ็ ด้ทรงชําระเราให้บริ สุทธิ?แล้วเมือ
เราได้เชือความจริ ง การตีความอีกแบบก็คือ คําว่า ‘วิญญาณ’ หมายถึง จิตวิญญาณของเรา (เรา

ต้องจําไว้วา่ ต้นฉบับภาษากรี กไม่มีความแตกต่างระหว่างตัวอักษรใหญ่หรื อเล็กเหมือนทีภาษา
อังกฤษสมัยนี3มี) หากเป็ นเช่นนั3นจริ ง ความรอดของเราก็เป็ นมาโดยการชําระ‘จิตวิญญาณ’ ของ
เราให้บริ สุทธิ?เมือเราได้เชือความจริ ง ไม่วา่ จะในกรณี ใด พระวิญญาณบริ สุทธิ?ก็เป็ นคนกลางที
กระทํากิจดังกล่าว
2 ธส 2:14

พระองค์ได้ ทรงเรียกท่ านทั.งหลายโดยทางข่ าวประเสริฐของเรา เพือ1 จะได้

รับสง่ าราศีของพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา เปาโลกล่าวต่อไปว่าพระเจ้าได้ทรงเรี ยก
เราให้มาถึงความรอด “โดยทางข่าวประเสริ ฐของเรา” การทรงเรี ยกของข่าวประเสริ ฐก็คือ “ท่าน
ทั3งหลายทีลาํ บากเหน็ดเหนือยจงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั3งหลายหายเหนือยเป็ นสุ ข จงรับ
แอกของเราแบกไว้และเรี ยนรู ้จากเรา” (มัทธิ ว 11:28-29) เมือเราตอบรับการทรงเรี ยกนั3น เราก็จะ
“ได้รับสง่าราศีของพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา” แม้พีนอ้ งทีเมืองเธสะโลนิกากําลัง
เผชิญกับการต่อต้านครั3งใหญ่จนอาจถึงกับเป็ นการข่มเหง แต่เปาโลก็เตือนความจําพวกเขาถึง
สง่าราศีขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทีรอคอยเราอยูเ่ บื3องหน้า แม้เราได้รับแล้วเพียงมัดจําของ
สง่าราศีดงั กล่าวในตอนนี3 แต่เราก็จะได้รับสง่าราศีดงั กล่าวเต็มจํานวนเมือเราเจอกับพระองค์ใน
สง่าราศี
2 ธส 2:15

เหตุฉะนั.น พีน1 ้ องทั.งหลาย จงมัน1 คงไว้ และยึดถือโอวาทที1ท่านได้ เรียน

แล้ ว ไม่ ว่าจะด้ วยคําพูด หรือด้ วยจดหมายของเรา ขณะทีเนื3อหาส่ วนนี3ของจดหมายฝากฉบับนี3
กําลังจะมาถึงบทสรุ ป เปาโลก็เตือนสติพนี อ้ งผูเ้ ป็ นทีรักของท่านทีเมืองเธสะโลนิกาให้ (1)
มัน1 คงไว้ แม้มีการใช้คาํ ทีแตกต่างกันตามลําดับ แต่ความหมายตรงนี3กส็ อดคล้องกับสิ งทีเปาโล
จะเขียนถึงชาวเมืองเอเฟซัสในภายหลัง ในเอเฟซัส 6:11-14 คําทีแปลเช่นนั3นตรงนี3 (สเตโค) มี
ความหมายว่า ‘ยืนหยัดมัน คง’ หรื อ ‘พากเพียรต่อไป’ ท่านเสริ มต่อไปว่า (2) “ยึดถือโอวาทที
ท่านได้เรี ยนแล้ว” คําทีแปลว่า โอวาท (พาราดอซิ ส) มีความหมายว่า ‘คําสังสอนทีถูกมอบให้
แล้ว’ เราอาจกล่าวใหม่ได้วา่ ‘จงยึดถือความจริ งทีท่านได้เล่าเรี ยนแล้ว’ ท่านเสริ มอีกว่า “ไม่วา่ จะ
ด้วยคําพูด หรื อด้วยจดหมายของเรา” พวกเขาได้เรี ยนรู ้ความจริ งผ่านทางการรับใช้ดว้ ยตัวเอง
ของเปาโลและจดหมายฉบับทีแล้วของท่าน ท่านจึงกําชับให้พวกเขายึดถือสิ งเหล่านั3นไว้ ความ

หมายก็คือ การจับความจริ งไว้ให้มนั คํากําชับทั3งสองประการในข้อนี3อยูใ่ นรู ปของคําสัง มันเป็ น
คําบัญชา
2 ธส 2:16-17

เปาโลจึงปิ ดท้ายเนื3อหาตรงนี3ดว้ ยคําอวยพรอันไพเราะ บัดนี. ขอ

ให้ พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา และพระเจ้ าคือพระบิดาของเรา ผู้ทรงรักเรา และ
ประทานให้ เรามีความชู ใจนิรันดร์ และความหวังอันดีโดยพระคุณ 17 ทรงชู ใจและตั.งใจของท่ าน
ไว้ ให้ มนั1 คง ในวาจาและในการกระทําอันดีทุกอย่าง คําอวยพรอันแสนวิเศษนี3มาจากทั3งพระเยซู
คริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา (พระนามเต็มๆของพระองค์) และพระเจ้าพระบิดาของเรา
พระองค์นนั เองทีทรงรักเราและทรงประทานให้เรามีความชู ใจนิรันดร์ คํานี3แปลมาจากคําว่า พา
ราคเลซิ ส ซึงมีความหมายในปัจจุบนั ว่า ‘กําลังใจ’ ช่างเป็ นความหมายทีแสนวิเศษ พระเจ้าได้
ทรงประทานกําลังใจนิรันดร์ให้แก่เราพร้อมกับความหวังอันดีโดยทางพระคุณของพระองค์ จาก
มุมมองอันน่าอัศจรรย์ดงั กล่าว เปาโลจึงทูลขอพระเจ้าให้ทรง (1) ชู ใจของพวกเขา คําทีแปลเช่น
นั3น (พาราคาเละโอ) เป็ นรู ปคํากริ ยาของคํานาม (พาราคเลซิ ส) ทั3งสองคํามีความหมายใน
ปั จจุบนั ว่า ‘กําลังใจ’ ท่านจึงทูลขอพระเจ้าผูท้ รงประทานกําลังใจนิรันดร์ให้แก่เราแล้วให้ทรงให้
กําลังใจเราอีก ท่านยังทูลขอพระเจ้าให้ทรง (2) “ตั3งใจของท่านไว้ให้มนั คง ในวาจาและในการก
ระทําอันดีทุกอย่าง” คําว่า ตั.ง (สเตริ ดโซ) มีความหมายว่า ‘เสริ มกําลัง’ หรื อ ‘ทําให้มงั คง’ ดังนั3น
เปาโลจึงทูลขอพระเจ้าให้ทรงทําให้พวกเขามัง คงในวาจาทุกอย่างทีพวกเขาเอ่ยออกมา (คือ การ
เป็ นพยานและการประกาศข่าวประเสริ ฐ) และกิจการอันดีทุกอย่างทีพวกเขากระทํา (คือ กิจการ
ในส่ วนของข่าวประเสริ ฐ)
*****
ภาพรวมของ 2 เธสะโลนิกา 3: อัครสาวกเปาโลปิ ดท้ ายจดหมายฝากฉบับนีด# ้ วยการผสม
กันของคําขอและความเห็นส่ วนตัวกับการจัดการกับพวกคนที สร้ างปั ญหาในคริ สตจักรทีนัน
บางคนทําตัวเกะกะขณะทีบางคนชอบยุ่งเรื องของคนอืนและไม่ ทาํ มาหากินอีกต่ อไปแล้ ว

2 ธส 3:1-2

พีน1 ้ องทั.งหลาย ในทีส1 ุ ดนีจ. งอธิษฐานเพือ1 เรา เพือ1 ว่ าพระวจนะขององค์

พระผู้เป็ นเจ้ าจะได้ แผ่ ไป และจะได้ รับเกียรติยศเหมือนอย่างทีไ1 ด้ เป็ นไปในหมู่พวกท่านแล้ว 2
และเพือ1 เราจะได้ พ้นจากคนพาลชั1วร้ าย เพราะว่าไม่ ใช่ ทุกคนเชื1อ
เปาโลเริ มต้นบทปิ ดท้ายนี3ดว้ ยคําขอให้คริ สตจักรทีเมืองเธสะโลนิกาอธิษฐานเผือ ท่าน
นอกจากนี3คาํ ขอดังกล่าวยังเป็ นไปเพือทีว่า (ฮิ นา) “พระวจนะขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะได้แผ่ไป
และจะได้รับเกียรติยศเหมือนอย่างทีได้เป็ นไปในหมู่พวกท่านแล้ว” (1) ความหมายก็คือว่า พันธ
กิจขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะได้ไม่มีอะไรขัดขวาง คําทีแปลว่า จะได้ แผ่ไป (ตเระโค) ชวนให้
นึกถึงนักวิง ในการแข่งขัน มันมักถูกแปลว่า ‘วิง ’ ความหมายในสํานวนนี3คือ การทีข่าวประเสริ ฐ
จะได้มี (วิง ) การแข่งขันทีแข็งแรง นอกจากนี3 (2) คําขอให้อธิษฐานของท่านยังเป็ นไปเพือพระ
วจนะขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะได้ “รับเกียรติ” เหมือนกับทีเป็ นไปในหมู่พวกเขาแล้วด้วย
ท่านยังขอให้พวกเขาอธิษฐานเผือ ด้วย (3) “เพือ เราจะได้พน้ จากคนพาลชัว ร้าย” คําทีแปล
ว่า พาล (อาตอปอส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ไม่เหมาะสม’ แต่ในเชิงสํานวนมีความหมายว่า
‘อธรรม’ แน่ทีเดียวที “ไม่ใช่ทุกคนเชือ” นัน คือ แน่นอนทีไม่ใช่ทุกคนทีเชือ
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แต่ ว่าองค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงสัตย์ ซื1อ จะทรงเสริมกําลังท่ านทั.งหลาย และ

ทรงป้ องกันท่ านไว้ ให้ พ้นจากการชั1วร้ าย ทั3งๆทีเป็ นตามทีกล่าวไว้ดา้ นบน “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ทรงสัตย์ซือ” จงสรรเสริ ญพระเจ้าเพราะเรื องนั3น พระองค์จะทรงเสริ มกําลังเราและป้ องกันเรา
จากการชัว ร้าย คําทีแปลว่า เสริมกําลัง (สเตริ ดโซ) เป็ นคําเดียวกับใน 2:17 ในบททีแล้ว ดูความ
เห็นตรงนั3นได้ นอกจากนี3พระองค์ยงั จะทรงพิทกั ษ์รักษาเราและปกป้ องเราไม่เพียงจากความชัว
ร้ายเท่านั3นแต่จากผู้ชวั ร้ายด้วย นีจึงสื อถึงความรอดไม่หลุดหายของผูเ้ ชือ
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เรามีความมัน1 ใจในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าเกีย1 วกับท่ านว่ า ท่านกําลังประพฤติ

และจะประพฤติต่อไปตามทีเ1 รากําชับท่ าน บางทีอาจด้วยการให้กาํ ลังใจเพิม เติมและเตือนสติเพิม
เติมด้วย เปาโลจึงกล่าวว่าท่านมีความมัน ใจในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเกียวกับพวกเขาว่า พวกเขาทั3ง
กําลังประพฤติและจะประพฤติต่อไปตามสิ งทีท่านได้บญั ชาพวกเขาไว้

2 ธส 3:5

ขอองค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงนําใจของท่ านทั.งหลายให้ เข้ าในความรักของ

พระเจ้ า และอดทนในการรอคอยพระคริสต์ ในข้อต่อไปและจนจบเนื3อหาส่ วนทีเหลือของ
จดหมายฝากฉบับนี3 เปาโลเผชิญหน้ากับปัญหาทีรบกวนคริ สตจักรอยู่ อย่างไรก็ตาม ก่อนทีจะ
พูดถึงปัญหาดังกล่าว เปาโลก็ทิ3งท้ายด้วยคําให้กาํ ลังใจแก่คริ สตจักร ความหมายก็คือ ‘ขอองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงนําใจของท่านทั3งหลายให้เข้าในความรักของพระเจ้า และความเพียรของพระ
คริ สต์’ ฉบับคิงเจมส์สือความหมายถึงการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์ แม้นนั อาจเป็ นความหมาย
รองลงมา แต่คาํ ทีแปลว่า อดทนในการรอคอย (ฮูปอมอเน) ก็เป็ นคําทีแปลว่า ‘ความอดทน’ ใน
เชิงของความเพียรพยายาม เปาโลจึงทูลขอให้พระเจ้าทรงนําพวกเขาให้เข้าสู่ ความรักทีมีให้แก่
พระองค์มากขึ3นและเพียรพยายามในขณะทีพวกเขาเผชิญกับการข่มเหงทั3งปวง
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ในจดหมายฝากฉบับแรกของเปาโลทีส่งถึงคริ สตจักรทีเมืองเธสะโลนิกา

ทั3งฉบับและเนื3อหาส่ วนใหญ่ของฉบับทีสอง เปาโลเน้นเรื องการให้กาํ ลังใจเป็ นหลัก อย่างไร
ก็ตาม ตอนนี3เปาโลจะเปลียนไปใช้คาํ เตือนทีจริ งจังแล้ว บัดนี. พีน1 ้ องทั.งหลาย เราขอกําชับท่าน
ในพระนามของพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา นีเป็ นคํากําชับทีจริ งจังและเป็ นการ
เปลียนนํ3าเสี ยงสําหรับเนื3อหาทีจะตามมาด้วย คําบัญชาก็คือว่ า จงปลีกตัวของท่านออกไปจากพี1
น้ องทุกคนทีอ1 ยู่อย่างเกะกะ และไม่ประพฤติตามโอวาทซึ1งเขาได้ รับจากเรา การนําคํากําชับนี3ไป
ปฏิบตั ิจะปรากฏชัดในไม่ชา้ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนจะมีหลักการทียงิ ใหญ่กว่าอยูด่ ว้ ย
พระวจนะของพระเจ้ากําชับให้ผคู ้ นของพระเจ้าแยกตัวออกจากพีน้องทีประพฤติตวั
เกะกะ (2 โคริ นธ์ 6:17 กําชับชัดเจนให้เราแยกตัวออกจากชาวโลก แต่ตรงนี3เน้นเรื องพีน้องที
ประพฤติตวั เกะกะ) คําทีแปลว่า เกะกะ (อาตัคโตส) มีความหมายว่า (ก) ทหารทีแตกแถว และ
(ข) คนทีไม่ปฏิบตั ิตามกฎหรื อคําสัง ทีได้รับมอบหมาย ในส่ วนของหลักการแล้ว เปาโลเจาะจง
มากขึ3นเกียวกับคนเหล่านั3นที “ไม่ประพฤติตามโอวาท” ทีพวกเขาได้รับจากพวกท่าน คําทีแปล
ว่า โอวาท (พาราดอซิ ส) ตามทีระบุไว้ใน 2:15 มีความหมายว่า ‘ความจริ งทีถูกมอบให้แล้ว’ ตาม
หลักการแล้ว มันก็น่าจะหมายถึงพระวจนะของพระเจ้า สิ งทีเปาโลกําลังพูดถึงแบบกว้างๆก็คือ

ว่า บางคนในคริ สตจักรทีเมืองเธสะโลนิกาอยูอ่ ย่างเกะกะจนถึงขนาดเพิกเฉยต่อพระวจนะของ
พระเจ้าตามทีเปาโลและเพือนร่ วมงานของท่านได้มอบให้แก่พวกเขาแล้ว
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เพราะว่าตัวท่ านเองก็รู้ อยู่ว่าท่ านควรจะทําตามเราอย่ างไร เพราะเรามิได้

ประพฤติเกะกะเลยเมือ1 เราอยู่ในหมู่พวกท่าน เปาโลจึงนําหลักการมาประยุกต์ใช้กบั ปั ญหาทีเกิด
ขึ3นในขณะนั3น ก่อนจะจัดการกับปั ญหาดังกล่าวโดยตรง ท่านเตือนความจําพวกเขาก่อนว่าพวก
ท่านได้ประพฤติตวั อย่างไรขณะอยูก่ บั พวกเขา นอกจากนี3ท่านได้สอนพวกเขาไปแล้วว่าพวกเขา
ควรทําตามอย่างพวกท่าน ตอนทีเปาโล, สิ ลาส และทิโมธีอยูก่ บั พวกเขาทีเมืองเธสะโลนิกา พวก
ท่านไม่ได้ประพฤติตวั เกะกะท่ามกลางพวกเขาเลย
2 ธส 3:8-9

และเรามิได้ ทานอาหารผู้ใดเปล่าๆ แต่ เราได้ ทาํ การหนักด้ วยความ

พากเพียรทั.งกลางคืนและกลางวัน เพือ1 เราจะไม่ เป็ นภาระแก่คนหนึ1งคนใดในพวกท่ าน 9 มิใช่
เพราะเราไม่ มสี ิ ทธิ? แต่ ว่าเพือ1 ทําตัวเป็ นแบบอย่างให้ ท่านทั.งหลายทําตามเรา
โดยเฉพาะอย่างยิง เปาโลและคณะของท่านมิได้รับประทานอาหารโดยให้คนอืนออก
ตังค์เลย นัน คือ พวกท่านมิได้ทาํ ตัวเป็ นภาระผูอ้ ืน เปาโลเตือนความจําพวกเขาว่า พวกท่าน “ได้
ทําการหนักด้วยความพากเพียรทั3งกลางคืนและกลางวัน เพือเราจะไม่เป็ นภาระแก่คนหนึงคนใด
ในพวกท่าน” ความหมายก็คือว่า พวกท่านทํางานด้วยมือของตนเพือหาเลี3ยงชีพตัวเอง ในบาง
กรณี กท็ 3 งั กลางวันและกลางคืนเพือ ทีพวกท่านจะไม่เป็ นภาระแก่ผใู ้ ด คําทีแปลว่า เป็ นภาระ
(เอะพิบาเระโอ) มีความหมายว่า ‘เป็ นภาระหนัก’ เปาโลต้องการจะบอกว่าขณะทีท่านอยูท่ ีเมือง
เธสะโลนิกา พวกท่านได้ทาํ งานพิเศษเพือหารายได้ พวกท่านจึงไม่เป็ นภาระหรื อทําให้ผใู ้ ดต้อง
เดือดร้อน
ท่านกล่าวต่อไปว่า “มิใช่เพราะเราไม่มีสิทธิ?” ความหมายก็คือว่า พวกท่านทําเช่นนั3น
ไม่ใช่เพราะว่าพวกท่านไม่มีสิทธิอาํ นาจหรื อสิ ทธิพิเศษทีจะดํารงชีวติ ด้วยข่าวประเสริ ฐ แต่พวก
ท่าน “ทําตัวเป็ นแบบอย่างให้ท่านทั3งหลายทําตามเรา” ความหมายก็คือว่า พวกท่านมุ่งมัน ทีจะ
สร้างแบบอย่างไว้ในเรื องนี3เพือ ให้พวกเขาปฏิบตั ิตาม
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แม้ เมื1อเราอยู่กบั พวกท่าน เราก็ได้ กาํ ชับท่ านอย่ างนีว. ่ า ถ้ าผู้ใดไม่ ยอม

ทํางาน ก็อย่าให้ เขากิน เห็นได้ชดั ว่า แม้แต่ตอนทีเปาโลอยูท่ ีเมืองเธสะโลนิกา ท่านก็ทราบดีวา่
บางคนกําลังใช้ชีวติ แบบไม่ทาํ มาหาเลี3ยงชีพ และทําตัวเป็ นภาระให้คนอืนต้องคอยเลี3ยงดู ท่าน
จึงเตือนความจําพวกเขาว่า แม้แต่ตอนทีพวกท่านอยูท่ ีนนั พวกท่านก็บญั ชาไว้วา่ “ถ้าผูใ้ ดไม่ยอม
ทํางาน ก็อย่าให้เขากิน” หลักการดังกล่าวก็เป็ นสิ งทีเรี ยบง่ายและลึกซึ3งและใช้ได้ถึงจนทุกวันนี3
พระเจ้าได้ทรงกําหนดไว้ต3 งั แต่ทรงสร้างสรรพสิ งให้มนุษย์ทาํ งาน นียงิ เป็ นเช่นนั3นตั3งแต่การล้ม
ลงในความบาปของมนุษย์ในสวนเอเดน
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เปาโลกล่าวต่อไปว่า เพราะเราได้ ยนิ ว่า มีบางคนในพวกท่านอยู่อย่าง

เกะกะ ไม่ทาํ งานอะไรเลย แต่ ชอบยุ่งกับธุระของคนอืน1 คําทีแปลว่า เกะกะ เป็ นคําเดียวกับใน
ข้อ 6 ดูคาํ อธิบายตรงนั3นได้ มีหลายคนตั3งสมมติฐานว่าบางคนทีเมืองเธสะโลนิกาเชือเหลือเกิน
ว่าการเสด็จกลับมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านั3นใกล้เข้ามาแล้วจนพวกเขาเลิกทํางานหาเลี3ยงชีพและ
ตั3งหน้าตั3งตารอคอยวันดังกล่าวอย่างเดียว นีน่าจะอิงตามฉบับแปลภาษาอังกฤษ ตามทีสือตรง
ท้ายข้อ 5 อย่างไรก็ตามต้นฉบับภาษากรี กไม่ได้สืออย่างนี3 แต่กลับสื อว่าคนเหล่านี3ทีไม่ยอมทํามา
หากิน ทั3งตอนทีเปาโลอยูท่ ีนนั ในตอนแรกและแม้แต่ตอนนี3ดว้ ย จริ งๆแล้วเป็ นพวกชอบยุ่งกับ
ธุระของคนอืน1 คําทีแปลเช่นนั3น (เพะริ เอะรกาซอไม) หมายถึง คนทีชอบยุง่ กับเรื องหยุมหยิมไร้
สาระและชอบแส่ เรื องของคนอืน เห็นได้ชดั ว่าคนเหล่านี3ไม่ยอมทํางานเลย ดังนั3นปัญหาก็คือว่า
มีพวกชอบทําตัวเป็ นภาระคนอืนอยูห่ ลายคนในคริ สตจักรทีนนั ซึงเป็ นพวกชอบแส่ เรื องของคน
อืนด้วย คนเหล่านี3ทีไม่เชือฟังคําบัญชาของอัครสาวกเปาโล จึงประพฤติตวั เกะกะ
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เปาโลจึงมีข่าวแจ้งให้คนเหล่านี3ทราบ เราจึงกําชับและเตือนสติคนเช่ น

นั.นโดยพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเราว่ า ให้ เขาทํางานด้ วยใจสงบ และกินอาหารของ
ตนเอง ท่านกล่าวให้ชดั เจนกว่านี3ไม่ได้แล้ว อัครสาวกท่านนี3บญั ชาพวกเขาในพระนามขององค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าให้พวกเขาเลิกทําตัวเป็ นภาระคนอืนและออกไปทํามาหากินเสี ย นอกจากนี3พวกเขา
ควรทําเช่นนั3นด้วยใจสงบ นัน คือ เลิกยุง่ กับธุระของคนอืน วลีสุดท้ายนั3นแทงใจคําพวกเขามาก
ทีสุด พวกเขาต้องกินอาหารของตัวเอง ไม่ใช่คอยเกาะคนอืนกิน

2 ธส 3:13

ขณะทีจดหมายฝากฉบับนี3ใกล้จะจบแล้ว เปาโลจึงเริ มเปลียนไปพูดถึง

ความในใจสุ ดท้ายของท่าน อย่างไรก็ตาม ก่อนทีท่านจะกล่าวสรุ ปเนื3อหาตอนนี3 ท่านก็ขอร้องว่า
พีน1 ้ องทั.งหลาย ท่ านอย่าอ่ อนใจที1จะกระทําการดีเลย ความหมายกว้างๆก็คือ การหนุนใจพีนอ้ ง
ชาวเมืองเธสะโลนิกาให้บากบัน ต่อไป โดยไม่ตอ้ งสนใจคนเหล่านี3ทีชอบอูง้ าน คําทีแปลว่า
อ่ อนใจ (เอ็คคาเคะโอ) มีความหมายว่า ‘ท้อใจ’ เห็นได้ชดั ว่าคริ สตจักรทีนนั เจอกับการต่อต้าน
และอาจถึงกับเจอการข่มเหงด้วยซํ3า ดังนั3น ขณะทีเปาโลใกล้จะจบเนื3อหาของจดหมายฝากฉบับ
นี3แล้ว ท่านจึงเปลียนเรื องและหนุนใจพวกเขาให้สู้ต่อไป คําทีแปลว่า กระทําการดี (คาลอปอย
เอะโอ) มีความหมายว่า ‘ทําสิ งทีดีหรื อถูกต้อง’ ‘พีนอ้ งทั3งหลาย อย่าท้อแท้ไปเลย แต่จงทําสิ งที
พวกท่านควรกระทําต่อไป’ (อัครสาวกท่านนี3ให้คาํ สังทีคล้ายๆกันในกาลาเทีย 6:9)
2 ธส 3:14

เปาโลให้คาํ กําชับทีน่ากลัวไว้ ถ้ าผู้ใดไม่ เชื1อฟังถ้ อยคําของเราในจดหมาย

ฉบับนี. จงจดจําคนนั.นไว้ อย่าสมาคมกับเขาเลย เพือ1 เขาจะได้ อาย บริ บททีถูกพูดถึงอยูน่ 3 ีมีเนื3อหา
เกียวกับพวกชอบแส่ เรื องของคนอืนทีไม่ยอมทํามาหากินเลย แน่นอนทีนีเป็ นการประยุกต์ใช้
แบบแรก อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าจะมีหลักการทีกว้างกว่าเกียวกับพีนอ้ งบางคนทีไม่ยอมเชือ
ฟังคํากําชับตามพระคัมภีร์อย่างโจ่งแจ้งด้วย นีสือชัดเจนถึงหลักการเรื องการแยกออก เปาโลจึง
เน้นยํ3าสิ งทีท่านได้กล่าวไปแล้วในข้อ 6 หลักเกณฑ์กค็ ือ การไม่เชือฟังถ้อยคําในจดหมายฝาก
ฉบับนี3 ซึงก็คือ หนังสื อ 2 เธสะโลนิกานี3 อย่างไรก็ตาม นีกป็ ระยุกต์ใช้ได้กบั พระวจนะของ
พระเจ้าด้วย เห็นได้ชดั ว่านีเป็ นคํากําชับให้แยกตัวออกจากพีนอ้ งทีจงใจประพฤติตวั แบบไม่เชือ
ฟังพระวจนะของพระเจ้าอย่างโจ่งแจ้ง ดังนั3นเปาโลจึงสังให้จดจําคนแบบนั3นไว้ ความหมายก็คือ
การหมายเหตุคนๆนั3นไว้และ “อย่าสมาคมกับเขาเลย” คําทีแปลว่า สมาคมกับ (ซูนานามิกนูมิ) มี
ความหมายว่า ‘มีสามัคคีธรรม’ หรื อ ‘คบหากับ’ เป้ าหมายมิใช่เป็ นการลงโทษแต่เป็ นการดัด
นิสัย “เพือเขาจะได้อาย” ดังนั3นพระคัมภีร์ได้สังคริ สเตียนทั3งหลายมิให้คบหาสมาคมกับพีน อ้ งที
เลือกใช้ชีวติ แบบไม่เชือฟังพระวจนะของพระเจ้าอย่างจงใจ
2 ธส 3:15

อย่างไรก็ตาม เปาโลให้คาํ แนะนําไว้วา่ อย่าถือว่ าเขาเป็ นศัตรู แต่ จงเตือน

สติเขาฉันพีน1 ้ องคนหนึ1ง คริ สเตียนทีไม่ทาํ ตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่ศตั รู แต่พวกเขา

เป็ นพีนอ้ งทีไม่เชือฟัง ดังนั3นเราจึงถูกกําชับให้เตือนสติพวกเขาในฐานะพีนอ้ ง คําทีแปลว่า เตือน
สติ (นออูเธะเตะโอ) มีความหมายว่า ‘เตือน’, ‘เตือนสติ’ หรื อ ‘กําชับ’ (ในกรณี น3 ีคือ กําชับให้ทาํ
สิ งทีถูกต้อง) เมือพีนอ้ งคริ สเตียนคนอืนหลงผิดไปจากทางนั3น เราก็ถูกกําชับให้พยายามสังสอน
พวกเขาให้ทาํ สิ งทีถูกต้อง เหมือนทีเปาโลกล่าวไว้ในกาลาเทีย 6:1 คือ ด้วย “ใจอ่อนสุ ภาพ”
2 ธส 3:16

เช่นเดียวกับทีพบบ่อยในจดหมายฝากฉบับต่างๆของเปาโล ท่านทูลขอ

พระคุณของพระเจ้าให้แก่ผอู ้ ่านของท่าน บัดนี. ขอให้ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าแห่ งสั นติสุข ทรงโปรด
ประทานสั นติสุขให้ แก่ ท่านทั.งหลายทุกเวลาและทุกทาง ในอีกห้าแห่งในพระคัมภีร์ใหม่ พระเจ้า
ทรงถูกเรี ยกว่า “พระเจ้าแห่งสันติสุข” พระองค์ไม่เพียงประทานสันติสุขกับพระองค์โดยทาง
ความเชือในพระเยซูคริ สต์เท่านั3น (โรม 5:1) แต่พระองค์ยงั ทรงประทานสันติสุขภายในเมือเรา
วางใจในพระองค์ดว้ ย ท่านปิ ดท้ายจดหมายฝากฉบับนี3ดว้ ยการทูลขอว่า “ขอให้องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าดํารงอยูก่ บั ท่านทุกคนเถิด”
2 ธส 3:17

นี1แหละเป็ นคําคํานับของข้าพเจ้ าคือ เปาโล ทีเ1 ขียนด้ วยมือของข้ าพเจ้ าเอง

ซึ1งเป็ นเครื1องหมายในจดหมายทุกฉบับ ข้ าพเจ้ าจึงเขียนเช่ นนี. เช่นเดียวกับในจดหมายฝากฉบับ
อืนๆของเปาโล ท่านกล่าวถึงลายเซ็นทีท่านเขียนด้วยตัวเองซึงรับรองว่าท่านเป็ นผูแ้ ต่งจดหมาย
ฝากฉบับนี3 สายตาของเปาโลเริ มแย่ลงเรื อยๆจนท่านเขียนหนังสื อให้คนอืนอ่านออกไม่ได้แล้ว
ท่านจึงใช้ผบู ้ นั ทึกตามคําบอก (คือ เลขา) ทีท่านสังให้เขียนเนื3อหาส่ วนใหญ่ของจดหมายฝาก
ฉบับนี3 ลายเซ็นทีท่านขีดเขียนด้วยตัวเองจึงกลายเป็ นเครื องหมายทีแสดงว่าท่านเป็ นผูแ้ ต่ง
จดหมายฝากของท่านจริ งๆ
2 ธส 3:18

เช่นเดียวกับในจดหมายฝากเกือบทุกฉบับของท่าน เปาโลกล่าวปิ ดท้าย

ด้วยลายมือของท่านอย่างชัดเจน ขอให้ พระคุณของพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา
ดํารงอยู่กบั ท่านทั.งหลายเถิด การทูลขอพระคุณจากพระเจ้าให้แก่ประชากรของพระองค์เป็ น
ความมัง คัง อันอุดมจริ งๆ ดู ฮีบรู 4:16 จดหมายฝากฉบับนี3ปิดท้ายด้วยคําทีพบบ่อย เอเมน ‘ขอให้
เป็ นเช่นนั3น’ [จดหมายฉบับที1สองถึงชาวเธสะโลนิกาได้ เขียนจากกรุงเอเธนส์ ]

