
หน้า 2392จดหมายฉบับที�สอง
ของอัครสาวกเปาโล

ถึงคริสตจักรในเมืองเธสะโลนิกา
คําคํานบั

1
เปาโล สิลวานัส และทิโมธี
เรียน คริสตจักรของชาวเมือง

เธสะโลนิกาในพระเจ้าพระบิดา
ของเราและพระเยซูคริสต์เจ้า
2ขอให้พระคุณและสันติสุขจาก
พระเจ้ าพระบิ ดาของเราและ
พระเยซูคริสต์เจ้า ดาํรงอยู่กับ
ท่านทั1งหลายเถิด

เปาโล สิลวานสั
และทิโมธียกย่อง
ชาวเธสะโลนิกา

3พี� น้องทั1 งหลาย เราต้องขอบ
พระคุณพระเจ้าเพราะท่ านทั1 ง
หลายอยู่ เสมอ และเป็นการ
สมควร เพราะความเชื� อของ
ท่านกจ็าํเริญยิ�งขึ1 น และความรัก
ของท่านทุกคนที�มีต่อกันทวีขึ1 น
มากด้วย
4ฉะนั1 นเราเองจึงอวดท่ านทั1 ง
หลายต่อบรรดาคริสตจักรของ
พระเจ้าในเรื� องความเพียรและ
ความเชื�อของท่าน ในการที�ท่าน
ถูกข่มเหงทุกอย่างและการยาก
ลาํบากที�ท่านอดทนอยู่นั1น

การลงโทษต่อผูข่้มเหง
5ซึ� งเป็นที� แสดงให้เห็นชัดถึ ง
การพิพากษาอันชอบธรรมของ
พระเจ้า ซึ�งจะพิสูจน์ว่าท่านเป็น
ผู้สมควรกับอาณาจักรของพระ
เจ้า ด้วยเหตุนั1นท่านทั1งหลายจึง
กาํลังทนทุกข์อยู่ด้วย
6เพราะว่าเป็นการยุติธรรมแล้ว
ซึ� งพระเจ้าจะทรงเอาความยาก
ลาํบากไปตอบแทนให้ กั บคน
เหล่านั1 นที� ก่อความยากลาํบาก
ให้กับท่านทั1งหลาย
7และที�จะทรงให้ท่านทั1งหลายที�
รับความยากลาํบากนั1 น ได้รับ
ความบรรเทาด้วยกันกับเราเมื�อ
พระเยซู เจ้าจะปรากฏองค์จาก
สวรรค์ พร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์
ผู้มีฤทธิ=ของพระองค์
8ในเปลวเพลิงจะลงโทษสนอง
คนเหล่านั1 นที� ไม่ รู้ จักพระเจ้า
และแก่คนที�ไม่เชื� อฟังข่าวประ-
เสริฐของพระเยซูคริสต์องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าของเรา
9คนเหล่านั1 นจะได้ รับโทษอัน
เป็นความพินาศนิรันดร์ พ้นไป

(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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หน้า 2393

จากพระพักตร์องค์พระผู้ เป็น
เจ้า และจากสง่าราศีแห่งพระ
อานุภาพของพระองค์
10 ในวันนั1 น เมื� อพระองค์จะ
เสด็จมาเพื� อรับเกียรติ ในพวก
วิสุทธิชนของพระองค์ และเพื�อ
ให้ เป็นที� อัศจรรย์ใจแก่คนทั1 ง
ปวงที� เชื� อ (เพราะท่านกไ็ด้เชื� อ
คาํพยานของเรา)
11 เหตุฉะนั1 น เราจึงอธิษฐาน
เพื�อท่านทั1 งหลายเสมอว่า พระ
เจ้าของเราจะทรงถือว่าท่านเป็น
ผู้ที� สมควรแก่การที�พระองค์ได้
ทรงเรียกนั1 น และทรงบันดาล
ด้ วยฤทธิ= เดชของพระองค์ ให้
ความประสงค์ดีทุกประการและ
กิจการแห่งความเชื� อทุกอย่าง
สาํเรจ็
12 เพื� อพระนามของพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
จะได้เกียรติเพราะท่านทั1 งหลาย
และท่านจะได้รับเกียรติ เพราะ
พระองค์ ตามพระคุณแห่งพระ
เจ้ าของเราและแห่ งพระเยซู
คริสต์เจ้า

ชาวเธสะโลนิกาเขา้ใจผิด
ในเรื'องวนัของพระคริสต์

2
บัดนี1  พี�น้องทั1งหลาย เรื�อง
การซึ� งพระเยซูคริสต์องค์

พระผู้ เป็นเจ้ าของเราจะเสด็จ
มา และที�พระองค์จะทรงรวบ
รวมเราทั1 งหลายไปเป็นของพระ

องค์นั1น เราขอวิงวอนท่านว่า
2อย่าให้ใจของท่านหวั�นไหวง่าย
หรือเป็นทุกข์ร้อนไป ไม่ว่าจะ
เป็นโดยทางวิญญาณ หรือโดย
ทางคาํพูด หรือโดยทางจด-
หมายเป็นเชิงว่ามาจากเรา อ้าง
ว่าวันของพระคริสต์มาถึงแล้ว
3อย่าให้ผู้หนึ� งผู้ใดล่อลวงท่าน
โดยทางหนึ� งทางใดเลย เพราะ
ว่าวันนั1นจะไม่มาถึง เว้นแต่จะมี
การล้มลงเสียก่อน และคนแห่ง
การบาปนั1นจะประจักษ์แจ้ง คือ
ลูกแห่งความพินาศ
4 ผู้กีดกั1 นขัดขวางและยกตัวขึ1 น
ต่อสู้ อะไรๆที� ได้ชื� อว่าเป็นพระ
เจ้า หรืออะไรๆที�เขาไหว้นมัส-
การนั1 น แล้วมันก็นั� งในพระ
วิหารของพระเจ้าเหมือนอย่าง
พระเจ้า ประกาศตัวว่าเป็นพระ
เจ้า
5ท่านทั1 งหลายจาํไม่ได้หรือว่า
เมื�อข้าพเจ้ายังอยู่กับท่าน ข้าพ-
เจ้าได้บอกเรื� องนี1 ให้ท่านทราบ
แล้ว
6และท่ านก็ รู้ จั กผู้ นั1 นที� กาํลั ง
หน่วงเหนี�ยวมันไว้ในขณะนี1 เพื�อ
มันจะปรากฏออกมาได้ต่อเมื� อ
ถึงเวลาของมัน
7 เพราะว่ าอาํนาจลึ กลั บนอก
กฎหมายนั1นก็เริ�มทาํงานอยู่แล้ว
เพียงแต่ผู้ ที� คอยหน่วงเหนี� ยว
เดีWยวนี1 นั1 นจะยังหน่วงเหนี�ยวอยู่

D เธสะโลนิกา F, D

(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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หน้า 2394D เธสะโลนิกา D, H

จนกว่าผู้ที�คอยหน่วงเหนี� ยวนั1 น
จะถูกพาออกไปเสีย
8ขณะนั1 นคนนอกกฎหมายนั1 น
จะปรากฏตัวขึ1 น และองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าจะทรงประหารมันด้วย
ลมพระโอษฐ์ของพระองค์ และ
จะทรงผลาญให้สูญไปด้วยการ
ปรากฏแห่งการเสด็จมาของพระ
องค์
9 คือผู้นั1 นที� มาโดยการดลบัน-
ดาลของซาตาน พร้อมกับบรร-
ดาการอิทธิฤทธิ= และหมายสาํ-
คัญ และการมหัศจรรย์แห่ง
ความเทจ็
10 และอุบายอธรรมทั1 งหลาย
สาํหรับคนเหล่านั1 นที� พินาศอยู่
เพราะเขาทั1 งหลายไม่ ได้ รั บ
ความรักแห่งความจริงไว้เพื�อจะ
รอดได้
11 เพราะเหตุนี1 พระเจ้าจึงทรง
ให้ความลุ่ มหลงมาครอบงาํเขา
ให้เขาเชื�อสิ�งที�เทจ็
12 เพื� อคนทั1 งหลายที� ไม่ เชื� อ
ความจริง แต่ยินดีในการไม่
ชอบธรรม จะได้ถูกลงพระอาช-
ญาทุกคน

การปลอบประโลมใจ
และการเตือนสติ

13 พี� น้องทั1 งหลาย ผู้เป็นที� รัก
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราจาํ
ต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะ
ท่านอยู่เสมอ เพราะว่าพระเจ้า

ได้ทรงเลือกท่ านไว้ตั1 งแต่ เริ� ม
แรกให้ถึงที� รอด โดยพระวิญ-
ญาณทรงชาํระตั1 งท่านไว้ให้บริ-
สุทธิ=  และโดยท่านได้เชื� อความ
จริง
14 พระองค์ได้ทรงเรียกท่านทั1 ง
หลายโดยทางข่าวประเสริฐของ
เรา เพื� อจะได้รับสง่าราศีของ
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า
ของเรา
15 เหตุฉะนั1 น พี� น้องทั1 งหลาย
จงมั�นคงไว้ และยึดถือโอวาทที�
ท่านได้เรียนแล้ว ไม่ว่าจะด้วย
คาํพูด หรือด้วยจดหมายของเรา
16 บัดนี1  ขอให้พระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และ
พระเจ้าคือพระบิดาของเรา ผู้
ทรงรักเรา และประทานให้เรามี
ความชูใจนิรันดร์ และความหวัง
อันดีโดยพระคุณ
17 ทรงชูใจและตั1 งใจของท่านไว้
ให้ มั� นคงในวาจาและในการ
กระทาํอันดีทุกอย่าง

คําหนุนใจ
ใหอ้ดทนในการรอคอย

พระคริสต์

3
พี�น้องทั1งหลาย ในที�สุดนี1 จง
อธิษฐานเพื�อเรา เพื�อว่าพระ

วจนะขององค์พระผู้ เป็นเจ้าจะ
ได้แผ่ไป และจะได้รับเกียรติยศ
เหมือนอย่างที� ได้เป็นไปในหมู่
พวกท่านแล้ว

(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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หน้า 2395 D เธสะโลนิกา H

2และเพื� อเราจะได้ พ้นจากคน
พาลชั� วร้าย เพราะว่าไม่ใช่ทุก
คนเชื�อ
3แต่ว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรง
สัตย์ซื�อ จะทรงเสริมกาํลังท่าน
ทั1 งหลาย และทรงป้องกันท่าน
ไว้ให้พ้นจากการชั�วร้าย
4เรามีความมั�นใจในองค์พระผู้
เป็นเจ้าเกี� ยวกับท่านว่า ท่าน
กาํลังประพฤติและจะประพฤติ
ต่อไปตามที�เรากาํชับท่าน
5ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนาํใจ
ของท่านทั1 งหลายให้เข้าในความ
รักของพระเจ้า และอดทนใน
การรอคอยพระคริสต์

จงปลีกตวัจาก
คนเกียจครา้น

6บัดนี1  พี� น้องทั1 งหลาย เราขอ
กาํชับท่านในพระนามของพระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของ
เราว่า จงปลีกตัวของท่านออก
ไปจากพี� น้องทุกคนที� อยู่ อย่าง
เกะกะ และไม่ดาํเนินตามโอวาท
ซึ�งเขาได้รับจากเรา
7 เพราะว่าตัวท่านเองก็รู้ อยู่ ว่า
ท่ านควรจะทาํตามเราอย่ างไร
เพราะเรามิ ได้ประพฤติ เกะกะ
เลยเมื�อเราอยู่ในหมู่พวกท่าน
8และเรามิ ได้ทานอาหารผู้ ใด
เปล่าๆ แต่เราได้ทาํการหนัก
ด้วยความพากเพียรทั1 งกลางคืน
และกลางวัน เพื�อเราจะไม่เป็น

ภาระแก่คนหนึ� งคนใดในพวก
ท่าน
9มิใช่เพราะเราไม่มีสิทธิ=  แต่ว่า
เพื� อทาํตัวเป็นแบบอย่างให้ท่าน
ทั1งหลายทาํตามเรา
10 แม้ เมื� อเราอยู่ กับพวกท่ าน
เรากไ็ด้กาํชับท่านอย่างนี1 ว่า ถ้า
ผู้ใดไม่ยอมทาํงาน กอ็ย่าให้เขา
กิน
11 เพราะเราได้ยินว่า มีบางคน
ในพวกท่านอยู่อย่างเกะกะ ไม่
ทาํงานอะไรเลย แต่ชอบยุ่งกับ
ธุระของคนอื�น
12 เราจึงกาํชับและเตือนสติคน
เช่นนั1 นโดยพระเยซูคริสต์องค์
พระผู้เป็นเจ้าของเราว่า ให้เขา
ทาํงานด้วยใจสงบและกินอาหาร
ของตนเอง
13 พี� น้องทั1 งหลาย ท่านอย่า
อ่อนใจที�จะกระทาํการดีเลย
14 ถ้าผู้ใดไม่เชื� อฟังถ้อยคาํของ
เราในจดหมายฉบับนี1  จงจดจาํ
คนนั1นไว้ อย่าสมาคมกับเขาเลย
เพื�อเขาจะได้อาย
15 อย่าถือว่าเขาเป็นศัตรู แต่จง
เตือนสติเขาฉันพี�น้องคนหนึ�ง
16 บัดนี1  ขอให้องค์พระผู้ เป็น
เจ้าแห่งสันติสุข ทรงโปรดประ-
ทานสันติสุขให้แก่ท่านทั1 งหลาย
ทุกเวลาและทุกทาง ขอให้องค์
พระผู้ เป็นเจ้าดาํรงอยู่ กับท่าน
ทุกคนเถิด

(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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หน้า 2396D เธสะโลนิกา H

17 นี� แหละเป็ นคาํ คาํนั บของ
ข้าพเจ้าคือ เปาโล ที�เขียนด้วย
มือของข้าพเจ้าเอง ซึ� งเป็น
เครื�องหมายในจดหมายทุกฉบับ
ข้าพเจ้าจึงเขียนเช่นนี1
18 ขอให้พระคุณของพระเยซู

คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
ดาํรงอยู่ กับท่ านทั1 งหลายเถิ ด
เอเมน
[จดหมายฉบั บที� สองถึ งชาว
เธสะโลนิ กาได้ เขี ยนจากกรุ ง
เอเธนส์]

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