หน้ า 2392
จดหมายฉบั
บทีสอง
ของอัครสาวกเปาโล
ถึงคริสตจักรในเมืองเธสะโลนิกา
คําคํานับ
เปาโล สิ ลวานั ส และทิ โมธี
เรียน คริสตจักรของชาวเมือง
เธสะโลนิ กาในพระเจ้ าพระบิ ดา
ของเราและพระเยซูคริสต์เจ้ า
2ขอให้ พระคุ ณและสั นติ สุ ขจาก
พระเจ้ าพระบิ ดาของเราและ
พระเยซู คริ สต์ เจ้ า ดํา รงอยู่ กั บ
ท่านทั1งหลายเถิด
เปาโล สิลวานัส
และทิโมธียกย่ อง
ชาวเธสะโลนิกา
3พี น้ องทั1 งหลาย เราต้ องขอบ
พระคุ ณพระเจ้ าเพราะท่ า นทั1 ง
หลายอยู่ เสมอ และเป็ นการ
สมควร เพราะความเชื อของ
ท่านก็จาํ เริญยิ งขึ1 น และความรัก
ของท่ านทุ กคนที มี ต่ อกั นทวี ข1 ึ น
มากด้ วย
4 ฉะนั1 นเราเองจึ ง อวดท่ า นทั1 ง
หลายต่ อ บรรดาคริ สตจั ก รของ
พระเจ้ าในเรื องความเพี ยรและ
ความเชื อของท่าน ในการทีท่าน
ถู กข่ มเหงทุ กอย่ างและการยาก
ลําบากทีท่านอดทนอยู่ น1 ั น

1

การลงโทษต่ อผู ข้ ่ มเหง
5 ซึ งเป็ นที แสดงให้ เห็ น ชั ด ถึ ง
การพิ พากษาอั น ชอบธรรมของ
พระเจ้ า ซึ งจะพิสูจน์ว่าท่านเป็ น
ผู้ สมควรกั บอาณาจั กรของพระ
เจ้ า ด้ วยเหตุน1 ั นท่านทั1งหลายจึง
กําลังทนทุ กข์อยู่ ด้วย
6เพราะว่ าเป็ นการยุ ติ ธรรมแล้ ว
ซึ งพระเจ้ า จะทรงเอาความยาก
ลํา บากไปตอบแทนให้ กั บคน
เหล่ านั1 นที ก่ อ ความยากลํา บาก
ให้ กับท่านทั1งหลาย
7และทีจะทรงให้ ท่านทั1งหลายที
รั บความยากลําบากนั1 น ได้ รั บ
ความบรรเทาด้ วยกั นกั บเราเมื อ
พระเยซู เ จ้ าจะปรากฏองค์ จ าก
สวรรค์ พร้ อมกับหมู่ ทู ตสวรรค์
ผู้ มีฤทธิ= ของพระองค์
8ในเปลวเพลิ งจะลงโทษสนอง
คนเหล่ า นั1 นที ไม่ ร้ ู จั ก พระเจ้ า
และแก่ คนที ไม่ เชื อฟั งข่ าวประเสริฐของพระเยซู คริ สต์องค์พระ
ผู้ เป็ นเจ้ าของเรา
9 คนเหล่ า นั1 นจะได้ รั บโทษอั น
เป็ นความพินาศนิ รั นดร์ พ้ นไป

(D) F คร F:H (I) F คร J:FJ; D คร J:I; F ธส F:H; D:FI, FM
(N) ฟป F:DO; F ธส D:FI (P) วว P:FQ
(J) F ธส I:FP; ยด F:FI; วว FI:FH (M) พบญ HH:D; ฟป H:FM; F ธส N:H
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หน้ า 2393
D เธสะโลนิกา F, D
จากพระพั ก ตร์ อ งค์ พระผู้ เป็ น องค์น1 ั น เราขอวิงวอนท่านว่ า
เจ้ า และจากสง่ าราศี แห่ งพระ 2อย่ าให้ ใจของท่านหวั นไหวง่ าย
อานุ ภาพของพระองค์
หรื อเป็ นทุ กข์ ร้ อนไป ไม่ ว่ าจะ
10 ในวั นนั1 น เมื อพระองค์ จะ เป็ นโดยทางวิ ญญาณ หรื อโดย
เสด็ จ มาเพื อรั บเกี ยรติ ในพวก ทางคํา พู ด หรื อโดยทางจดวิสุทธิ ชนของพระองค์ และเพื อ หมายเป็ นเชิ งว่ ามาจากเรา อ้ าง
ให้ เป็ นที อั ศจรรย์ ใ จแก่ ค นทั1 ง ว่ าวันของพระคริสต์มาถึงแล้ ว
ปวงที เชื อ (เพราะท่ านก็ได้ เชื อ 3อย่ าให้ ผู้ หนึ งผู้ ใดล่ อลวงท่ าน
คําพยานของเรา)
โดยทางหนึ งทางใดเลย เพราะ
11 เหตุ ฉะนั1 น เราจึ งอธิ ษฐาน ว่ าวันนั1 นจะไม่ มาถึง เว้ นแต่ จะมี
เพื อท่ านทั1 งหลายเสมอว่ า พระ การล้ มลงเสียก่ อน และคนแห่ ง
เจ้ าของเราจะทรงถื อว่ าท่ านเป็ น การบาปนั1 นจะประจักษ์แจ้ ง คือ
ผู้ ที สมควรแก่ การที พระองค์ ได้ ลูกแห่ งความพินาศ
ทรงเรี ยกนั1 น และทรงบั นดาล 4ผู้ กี ดกั1 นขั ดขวางและยกตั วขึ1 น
ด้ วยฤทธิ= เดชของพระองค์ ให้ ต่ อสู้ อะไรๆที ได้ ชื อว่ าเป็ นพระ
ความประสงค์ ดี ทุ กประการและ เจ้ า หรืออะไรๆทีเขาไหว้ นมัสกิ จ การแห่ งความเชื อทุ กอย่ า ง การนั1 น แล้ วมั นก็นั งในพระ
สําเร็จ
วิ ห ารของพระเจ้ าเหมื อ นอย่ า ง
12 เพื อพระนามของพระเยซู พระเจ้ า ประกาศตั วว่ าเป็ นพระ
คริ สต์ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรา เจ้ า
จะได้ เกี ยรติ เพราะท่ านทั1 งหลาย 5ท่ า นทั1 งหลายจํา ไม่ ได้ หรื อว่ า
และท่ านจะได้ รั บเกี ยรติ เ พราะ เมื อข้ าพเจ้ ายังอยู่ กับท่าน ข้ าพพระองค์ ตามพระคุ ณแห่ งพระ เจ้ าได้ บอกเรื อ งนี1 ให้ ท่ านทราบ
เจ้ าของเราและแห่ งพระเยซู แล้ ว
คริสต์เจ้ า
6 และท่ า นก็ ร้ ู จั ก ผู้ นั1 นที กํา ลั ง
ชาวเธสะโลนิกาเข้าใจผิด
หน่ วงเหนี ยวมันไว้ ในขณะนี1 เพื อ
มั นจะปรากฏออกมาได้ ต่ อ เมื อ
ในเรื' องวันของพระคริ สต์
บัดนี1 พี น้องทั1งหลาย เรื อง ถึงเวลาของมัน
การซึ งพระเยซู ค ริ ส ต์ อ งค์ 7 เพราะว่ าอํา นาจลึ กลั บนอก
พระผู้ เป็ นเจ้ าของเราจะเสด็ จ กฎหมายนั1 นก็เริ มทํางานอยู่ แล้ ว
มา และที พระองค์ จะทรงรวบ เพี ยงแต่ ผ้ ู ที คอยหน่ วงเหนี ยว
รวมเราทั1 งหลายไปเป็ นของพระ เดีW ยวนี1 นั1 นจะยั งหน่ วงเหนี ยวอยู่

2

(FQ) อสย IM:H; มธ DN:HF; ยน FJ:FQ; F ธส D:FD (FF) คส F:FD; F ธส F:H
(FD) F ปต F:J (F) มธ DI:HF; มก FH:DP; F ธส I:FN-FJ (D) มธ DI:I
(H) ดนล J:DN; ยน FJ:FD; D ธส D:O (I) อสย FI:FH; อสค DO:D (J) F ยน D:FO
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D เธสะโลนิกา D, H
หน้ า 2394
จนกว่ าผู้ ที คอยหน่ วงเหนี ยวนั1 น ได้ ทรงเลื อ กท่ า นไว้ ตั1 งแต่ เ ริ ม
จะถู กพาออกไปเสีย
แรกให้ ถึ งที รอด โดยพระวิ ญ8 ขณะนั1 นคนนอกกฎหมายนั1 น ญาณทรงชําระตั1 งท่ านไว้ ให้ บริ จะปรากฏตั วขึ1 น และองค์ พระ สุ ทธิ= และโดยท่ านได้ เชื อความ
ผู้ เป็ นเจ้ าจะทรงประหารมันด้ วย จริง
ลมพระโอษฐ์ ของพระองค์ และ 14 พระองค์ ได้ ทรงเรี ยกท่ านทั1 ง
จะทรงผลาญให้ สู ญไปด้ วยการ หลายโดยทางข่ าวประเสริ ฐของ
ปรากฏแห่ งการเสด็จมาของพระ เรา เพื อจะได้ รั บสง่ าราศี ของ
องค์
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
9คื อ ผู้ นั1 นที มาโดยการดลบั น- ของเรา
ดาลของซาตาน พร้ อมกับบรร- 15 เหตุ ฉะนั1 น พี น้ องทั1 งหลาย
ดาการอิ ทธิ ฤ ทธิ= และหมายสํา - จงมั นคงไว้ และยึ ดถื อโอวาทที
คั ญ และการมหั ศจรรย์ แห่ ง ท่ านได้ เรี ยนแล้ ว ไม่ ว่ าจะด้ วย
ความเท็จ
คําพูด หรือด้ วยจดหมายของเรา
10 และอุ บายอธรรมทั1 งหลาย 16 บั ดนี1 ขอให้ พระเยซู คริ สต์
สํา หรั บคนเหล่ านั1 นที พิ นาศอยู่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรา และ
เพราะเขาทั1 งหลายไม่ ได้ รั บ พระเจ้ าคื อพระบิ ดาของเรา ผู้
ความรักแห่ งความจริ งไว้ เพื อจะ ทรงรักเรา และประทานให้ เรามี
รอดได้
ความชู ใจนิรันดร์ และความหวัง
11 เพราะเหตุ น1 ี พระเจ้ าจึ งทรง อันดีโดยพระคุณ
ให้ ความลุ่ มหลงมาครอบงํา เขา 17 ทรงชู ใจและตั1 งใจของท่านไว้
ให้ เขาเชื อสิ งทีเท็จ
ให้ มั นคงในวาจาและในการ
12 เพื อคนทั1 งหลายที ไม่ เชื อ กระทําอันดีทุกอย่ าง
ความจริ ง แต่ ยินดี ในการไม่
คําหนุ นใจ
ชอบธรรม จะได้ ถูกลงพระอาชให้อดทนในการรอคอย
ญาทุ กคน
พระคริ สต์
การปลอบประโลมใจ
พี น้องทั1งหลาย ในทีสุดนี1 จง
และการเตื อนสติ
อธิษฐานเพื อเรา เพื อว่ าพระ
13 พี น้ องทั1 งหลาย ผู้ เป็ นที รั ก วจนะขององค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าจะ
ขององค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า เราจํา ได้ แผ่ ไป และจะได้ รับเกียรติยศ
ต้ องขอบพระคุ ณพระเจ้ าเพราะ เหมื อนอย่ างที ได้ เ ป็ นไปในหมู่
ท่ านอยู่ เสมอ เพราะว่ าพระเจ้ า พวกท่านแล้ ว

3

(O) อสย FF:I; ดนล J:FQ (M) พบญ FH:F; ยน O:IF (FQ) F คร FP:DD (FF) รม F:DO
(FD) รม F:HD; F คร FH:P (FH) อฟ F:I (FI) F ปต N:FQ (FN) รม P:FJ; F คร FF:D
(FP) ทต H:J; F ปต F:H; วว F:N (FJ) F คร F:O (F) อฟ P:FM
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หน้ า 2395
D เธสะโลนิกา H
2 และเพื อเราจะได้ พ้ นจากคน ภาระแก่ ค นหนึ งคนใดในพวก
พาลชั วร้ าย เพราะว่ าไม่ ใช่ ทุ ก ท่าน
คนเชื อ
9มิใช่ เพราะเราไม่ มีสิทธิ= แต่ ว่า
3 แต่ ว่ า องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าทรง เพื อทําตั วเป็ นแบบอย่ างให้ ท่ าน
สั ตย์ ซื อ จะทรงเสริ มกําลั งท่ าน ทั1งหลายทําตามเรา
ทั1 งหลาย และทรงป้ องกั นท่ าน 10 แม้ เมื อเราอยู่ กั บพวกท่ า น
ไว้ ให้ พ้นจากการชั วร้ าย
เราก็ได้ กาํ ชั บท่านอย่ างนี1 ว่า ถ้ า
4เรามี ความมั นใจในองค์ พระผู้ ผู้ ใดไม่ ยอมทํางาน ก็อย่ าให้ เขา
เป็ นเจ้ าเกี ยวกั บท่ านว่ า ท่ าน กิน
กํา ลั ง ประพฤติ และจะประพฤติ 11 เพราะเราได้ ยินว่ า มีบางคน
ต่ อไปตามทีเรากําชั บท่าน
ในพวกท่ านอยู่ อย่ างเกะกะ ไม่
5ขอองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าทรงนําใจ ทํา งานอะไรเลย แต่ ชอบยุ่ งกั บ
ของท่านทั1 งหลายให้ เข้ าในความ ธุระของคนอื น
รั กของพระเจ้ า และอดทนใน 12 เราจึ งกํา ชั บและเตื อนสติ คน
การรอคอยพระคริสต์
เช่ นนั1 นโดยพระเยซู ค ริ สต์ อ งค์
จงปลีกตัวจาก
พระผู้ เป็ นเจ้ าของเราว่ า ให้ เขา
ทํางานด้ วยใจสงบและกินอาหาร
คนเกียจคร้าน
6บั ดนี1 พี น้องทั1 งหลาย เราขอ ของตนเอง
กํา ชั บท่ า นในพระนามของพระ 13 พี น้ องทั1 งหลาย ท่ านอย่ า
เยซู คริ สต์องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าของ อ่ อนใจทีจะกระทําการดีเลย
เราว่ า จงปลี กตั วของท่ านออก 14 ถ้ าผู้ ใดไม่ เชื อฟั งถ้ อยคําของ
ไปจากพี น้ องทุ ก คนที อ ยู่ อย่ าง เราในจดหมายฉบั บนี1 จงจดจํา
เกะกะ และไม่ ดาํ เนินตามโอวาท คนนั1 นไว้ อย่ าสมาคมกับเขาเลย
เพื อเขาจะได้ อาย
ซึ งเขาได้ รับจากเรา
7เพราะว่ าตั วท่ า นเองก็ ร้ ู อยู่ ว่ า 15 อย่ าถือว่ าเขาเป็ นศัตรู แต่ จง
ท่ า นควรจะทํา ตามเราอย่ างไร เตือนสติเขาฉันพี น้องคนหนึ ง
เพราะเรามิ ไ ด้ ประพฤติ เ กะกะ 16 บั ดนี1 ขอให้ องค์ พระผู้ เป็ น
เจ้ าแห่ งสันติสุข ทรงโปรดประเลยเมื อเราอยู่ ในหมู่ พวกท่าน
8 และเรามิ ไ ด้ ทานอาหารผู้ ใด ทานสั นติ สุ ขให้ แก่ ท่ านทั1 งหลาย
เปล่ าๆ แต่ เราได้ ทาํ การหนั ก ทุ กเวลาและทุ กทาง ขอให้ องค์
ด้ วยความพากเพี ยรทั1 งกลางคื น พระผู้ เป็ นเจ้ าดํา รงอยู่ กั บท่ า น
และกลางวั น เพื อเราจะไม่ เป็ น ทุ กคนเถิด
(D) กจ DO:DI (H) ยน FJ:FN (I) D คร J:FP (N) F พศด DM:FO (P) รม FP:FJ
(O) F ธส D:M (M) F คร M:I (FF) F ทธ N:FH (FD) อฟ I:DO (FH) D คร I:F; กท P:M
(FI) มธ FO:FJ (FN) ลนต FM:FJ; ทต H:FQ (FP) ยน FI:DJ
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D เธสะโลนิกา H
หน้ า 2396
17 นี แหละเป็ นคํา คํา นั บของ คริ สต์ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรา
ข้ าพเจ้ าคือ เปาโล ทีเขียนด้ วย ดํา รงอยู่ กั บ ท่ า นทั1 งหลายเถิ ด
มื อของข้ าพเจ้ าเอง ซึ งเป็ น เอเมน
เครื องหมายในจดหมายทุ กฉบับ [จดหมายฉบั บที สองถึ งชาว
ข้ าพเจ้ าจึงเขียนเช่ นนี1
เธสะโลนิ กาได้ เขี ยนจากกรุ ง
18 ขอให้ พระคุ ณของพระเยซู เอเธนส์]

(FJ) F คร FP:DF
(FO) รม FP:DQ, DI; F ธส N:DO
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