หนา 2392
จดหมายฉบั
บที่สอง
ของอัครสาวกเปาโล
ถึงคริสตจักรในเมืองเธสะโลนิกา

1

คําคํานับ
เปาโล สิ ลวานั ส และทิ โมธี
เรียน คริสตจักรของชาวเมือง
เธสะโลนิ กาในพระเจ าพระบิ ดา
ของเราและพระเยซูคริสตเจา
2ขอให พระคุ ณและสั นติ สุ ขจาก
พระเจ าพระบิ ดาของเราและ
พระเยซู คริ สต เจ า ดํารงอยู กั บ
ทานทั้ งหลายเถิด
เปาโล สิลวานัส
และทิโมธียกยอง
ชาวเธสะโลนิกา
3พี่ น องทั้ งหลาย เราต องขอบ
พระคุ ณพระเจ าเพราะท า นทั้ ง
หลายอยู เสมอ และเป นการ
สมควร เพราะความเชื่ อของ
ทานก็จําเริญยิ่ งขึ้ น และความรัก
ของท านทุ กคนที่ มี ต อกั นทวี ขึ้ น
มากดวย
4 ฉะนั้ นเราเองจึ ง อวดท า นทั้ ง
หลายต อ บรรดาคริ สตจั ก รของ
พระเจ าในเรื่ องความเพี ยรและ
ความเชื่ อของทาน ในการที่ ทาน
ถู กข มเหงทุ กอย างและการยาก
ลําบากที่ ทานอดทนอยู นั้ น

การลงโทษตอผู ขมเหง
5 ซึ่ งเป น ที่ แสดงให เ ห็ น ชั ด ถึ ง
การพิ พากษาอั น ชอบธรรมของ
พระเจา ซึ่ งจะพิสูจนวาทานเปน
ผู สมควรกั บอาณาจั กรของพระ
เจา ดวยเหตุนั้ นทานทั้ งหลายจึง
กําลังทนทุกขอยู ดวย
6เพราะว าเป นการยุ ติ ธรรมแล ว
ซึ่ งพระเจ า จะทรงเอาความยาก
ลํ า บากไปตอบแทนให กั บคน
เหล านั้ นที่ ก อ ความยากลํา บาก
ใหกับทานทั้ งหลาย
7และที่ จะทรงให ทานทั้ งหลายที่
รั บความยากลําบากนั้ น ได รั บ
ความบรรเทาด วยกั นกั บเราเมื่ อ
พระเยซู เ จ า จะปรากฏองค จาก
สวรรค พร อมกับหมู ทู ตสวรรค
ผู มีฤทธิ์ ของพระองค
8ในเปลวเพลิ งจะลงโทษสนอง
คนเหล า นั้ นที่ ไม รู จั ก พระเจ า
และแก คนที่ ไม เชื่ อฟ งข าวประเสริฐของพระเยซู คริ สตองคพระ
ผู เปนเจาของเรา
9 คนเหล า นั้ นจะได รั บโทษอั น
เป นความพินาศนิ รั นดร พนไป

(2) 1 คร 1:3 (4) 1 คร 7:17; 2 คร 7:4; 1 ธส 1:3; 2:14, 19
(5) ฟป 1:28; 1 ธส 2:14 (6) วว 6:10
(7) 1 ธส 4:16; ยด 1:14; วว 14:13 (9) พบญ 33:2; ฟป 3:19; 1 ธส 5:3
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หนา 2393
2 เธสะโลนิกา 1, 2
จากพระพั ก ตร อ งค พระผู เป น องคนั้ น เราขอวิงวอนทานวา
เจ า และจากสง าราศี แห งพระ 2อยาใหใจของทานหวั่ นไหวงาย
อานุภาพของพระองค
หรื อเป นทุ กข ร อนไป ไม ว าจะ
10 ในวั นนั้ น เมื่ อพระองค จะ เป นโดยทางวิ ญญาณ หรื อโดย
เสด็ จมาเพื่ อรั บเกี ยรติ ในพวก ทางคําพู ด หรื อโดยทางจดวิสุทธิ ชนของพระองค และเพื่ อ หมายเปนเชิ งวามาจากเรา อ าง
ให เ ป น ที่ อั ศจรรย ใ จแก ค นทั้ ง วาวันของพระคริสตมาถึงแลว
ปวงที่ เชื่ อ (เพราะท านก็ได เชื่ อ 3อย าให ผู หนึ่ งผู ใดล อลวงท าน
คําพยานของเรา)
โดยทางหนึ่ งทางใดเลย เพราะ
11 เหตุ ฉะนั้ น เราจึ งอธิ ษฐาน วาวันนั้ นจะไมมาถึง เวนแตจะมี
เพื่ อท านทั้ งหลายเสมอว า พระ การล มลงเสียกอน และคนแหง
เจ าของเราจะทรงถื อว าท านเป น การบาปนั้ นจะประจักษแจง คือ
ผู ที่ สมควรแก การที่ พระองค ได ลูกแหงความพินาศ
ทรงเรี ยกนั้ น และทรงบั นดาล 4ผู กี ดกั้ นขั ดขวางและยกตั วขึ้ น
ด ว ยฤทธิ์ เดชของพระองค ให ต อสู อะไรๆที่ ได ชื่ อว าเป นพระ
ความประสงค ดี ทุ กประการและ เจา หรืออะไรๆที่ เขาไหวนมัสกิ จการแห ง ความเชื่ อทุ กอย า ง การนั้ น แล วมั นก็ นั่ งในพระ
สําเร็จ
วิ ห ารของพระเจ า เหมื อ นอย า ง
12 เพื่ อพระนามของพระเยซู พระเจ า ประกาศตั วว าเป นพระ
คริ สต องค พระผู เป นเจ าของเรา เจา
จะได เกี ยรติ เพราะท านทั้ งหลาย 5ท า นทั้ งหลายจํา ไม ได ห รื อว า
และท านจะได รั บเกี ยรติ เ พราะ เมื่ อขาพเจายังอยู กับทาน ขาพพระองค ตามพระคุ ณแห งพระ เจ าได บอกเรื่ อ งนี้ ให ท านทราบ
เจ าของเราและแห งพระเยซู แลว
คริสตเจา
6 และท า นก็ รู จั ก ผู นั้ นที่ กํ า ลั ง
ชาวเธสะโลนิกาเขาใจผิด
หน วงเหนี่ ยวมันไวในขณะนี้ เพื่ อ
มั นจะปรากฏออกมาได ต อ เมื่ อ
ในเรื่ องวันของพระคริสต
บัดนี้ พี่ นองทั้ งหลาย เรื่ อง ถึงเวลาของมัน
การซึ่ งพระเยซู ค ริ ส ต อ งค 7 เพราะว าอํ า นาจลึ กลั บนอก
พระผู เป น เจ า ของเราจะเสด็ จ กฎหมายนั้ นก็ เริ่ มทํางานอยู แลว
มา และที่ พระองค จะทรงรวบ เพี ยงแต ผู ที่ คอยหน วงเหนี่ ยว
รวมเราทั้ งหลายไปเป นของพระ เดี๋ ยวนี้ นั้ นจะยั งหน วงเหนี่ ยวอยู

2

(10) อสย 49:3; มธ 25:31; ยน 17:10; 1 ธส 2:12 (11) คส 1:12; 1 ธส 1:3
(12) 1 ปต 1:7 (1) มธ 24:31; มก 13:26; 1 ธส 4:15-17 (2) มธ 24:4
(3) ดนล 7:25; ยน 17:12; 2 ธส 2:8 (4) อสย 14:13; อสค 28:2 (7) 1 ยน 2:18
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2 เธสะโลนิกา 2, 3
หนา 2394
จนกว าผู ที่ คอยหน วงเหนี่ ยวนั้ น ได ท รงเลื อ กท า นไว ตั้ งแต เ ริ่ ม
จะถูกพาออกไปเสีย
แรกให ถึ งที่ รอด โดยพระวิ ญ8 ขณะนั้ นคนนอกกฎหมายนั้ น ญาณทรงชําระตั้ งท านไว ให บริ จะปรากฏตั วขึ้ น และองค พระ สุ ทธิ์ และโดยท านได เชื่ อความ
ผู เป นเจ าจะทรงประหารมันด วย จริง
ลมพระโอษฐของพระองค และ 14 พระองค ได ทรงเรี ยกท านทั้ ง
จะทรงผลาญให สู ญไปด วยการ หลายโดยทางข าวประเสริ ฐของ
ปรากฏแหงการเสด็ จมาของพระ เรา เพื่ อจะได รั บสง าราศี ของ
องค
พระเยซูคริสตองคพระผู เป นเจา
9คื อ ผู นั้ น ที่ มาโดยการดลบั น- ของเรา
ดาลของซาตาน พรอมกับบรร- 15 เหตุ ฉะนั้ น พี่ น องทั้ งหลาย
ดาการอิ ทธิ ฤ ทธิ์ และหมายสํา - จงมั่ นคงไว และยึ ดถื อโอวาทที่
คั ญ และการมหั ศจรรย แห ง ท านได เรี ยนแล ว ไม ว าจะด วย
ความเท็จ
คําพูด หรือดวยจดหมายของเรา
10 และอุ บายอธรรมทั้ งหลาย 16 บั ดนี้ ขอให พระเยซู คริ สต
สําหรั บคนเหล านั้ น ที่ พิ นาศอยู องค พระผู เป นเจ าของเรา และ
เพราะเขาทั้ งหลายไม ได รั บ พระเจ าคื อพระบิ ดาของเรา ผู
ความรักแห งความจริ งไว เพื่ อจะ ทรงรักเรา และประทานใหเรามี
รอดได
ความชูใจนิรันดร และความหวัง
11 เพราะเหตุ นี้ พระเจ า จึ งทรง อันดีโดยพระคุณ
ให ความลุ มหลงมาครอบงํา เขา 17 ทรงชูใจและตั้ งใจของทานไว
ใหเขาเชื่ อสิ่ งที่ เท็จ
ให มั่ นคงในวาจาและในการ
12 เพื่ อคนทั้ งหลายที่ ไม เชื่ อ กระทําอันดีทุกอยาง
ความจริ ง แต ยินดี ในการไม
คําหนุนใจ
ชอบธรรม จะไดถูกลงพระอาชใหอดทนในการรอคอย
ญาทุกคน
พระคริสต
การปลอบประโลมใจ
พี่ นองทั้ งหลาย ในที่ สุดนี้ จง
และการเตือนสติ
อธิษฐานเพื่ อเรา เพื่ อวาพระ
13 พี่ น องทั้ งหลาย ผู เป นที่ รั ก วจนะขององค พระผู เป นเจ า จะ
ขององค พระผู เป นเจ า เราจํา ไดแผไป และจะไดรับเกียรติยศ
ต องขอบพระคุ ณพระเจ าเพราะ เหมื อนอย างที่ ได เ ป นไปในหมู
ท านอยู เสมอ เพราะว าพระเจ า พวกทานแลว

3

(8) อสย 11:4; ดนล 7:10 (9) พบญ 13:1; ยน 8:41 (10) 1 คร 16:22 (11) รม 1:28
(12) รม 1:32; 1 คร 13:6 (13) อฟ 1:4 (14) 1 ปต 5:10 (15) รม 6:17; 1 คร 11:2
(16) ทต 3:7; 1 ปต 1:3; วว 1:5 (17) 1 คร 1:8 (1) อฟ 6:19
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หนา 2395
2 เธสะโลนิกา 3
2 และเพื่ อเราจะได พ น จากคน ภาระแก ค นหนึ่ งคนใดในพวก
พาลชั่ วร าย เพราะว าไม ใช ทุ ก ทาน
คนเชื่ อ
9มิใช เพราะเราไมมีสิทธิ์ แตวา
3 แต ว า องค พระผู เป น เจ าทรง เพื่ อทําตั วเป นแบบอย างให ท าน
สั ตย ซื่ อ จะทรงเสริ มกําลั งท าน ทั้ งหลายทําตามเรา
ทั้ งหลาย และทรงป องกั นท าน 10 แม เมื่ อเราอยู กั บพวกท า น
ไวใหพนจากการชั่ วราย
เราก็ได กําชับทานอยางนี้ วา ถา
4เรามี ความมั่ นใจในองค พระผู ผู ใดไมยอมทํางาน ก็อยาใหเขา
เป นเจ าเกี่ ยวกั บท านว า ท าน กิน
กํา ลั ง ประพฤติ และจะประพฤติ 11 เพราะเราได ยินวา มีบางคน
ตอไปตามที่ เรากําชับทาน
ในพวกท านอยู อย างเกะกะ ไม
5ขอองค พระผู เป นเจาทรงนําใจ ทํางานอะไรเลย แต ชอบยุ งกั บ
ของทานทั้ งหลายใหเขาในความ ธุระของคนอื่ น
รั กของพระเจ า และอดทนใน 12 เราจึ งกําชั บและเตื อนสติ คน
การรอคอยพระคริสต
เช นนั้ นโดยพระเยซู ค ริ สต อ งค
จงปลีกตัวจาก
พระผู เป นเจ าของเราว า ให เขา
ทํางานดวยใจสงบและกินอาหาร
คนเกียจคราน
6บั ดนี้ พี่ นองทั้ งหลาย เราขอ ของตนเอง
กํา ชั บท า นในพระนามของพระ 13 พี่ น องทั้ งหลาย ท านอย า
เยซู คริ สตองคพระผู เปนเจาของ ออนใจที่ จะกระทําการดีเลย
เราว า จงปลี กตั วของท านออก 14 ถ าผู ใดไม เชื่ อฟ งถ อยคําของ
ไปจากพี่ น อ งทุ ก คนที่ อ ยู อ ย าง เราในจดหมายฉบั บนี้ จงจดจํา
เกะกะ และไมดําเนินตามโอวาท คนนั้ นไว อยาสมาคมกับเขาเลย
เพื่ อเขาจะไดอาย
ซึ่ งเขาไดรับจากเรา
7เพราะว าตั วท า นเองก็ รู อยู ว า 15 อยาถือวาเขาเปนศัตรู แตจง
ท า นควรจะทํ า ตามเราอย า งไร เตือนสติเขาฉันพี่ นองคนหนึ่ ง
เพราะเรามิ ไ ด ประพฤติ เ กะกะ 16 บั ดนี้ ขอให องค พระผู เป น
เจาแหงสันติสุข ทรงโปรดประเลยเมื่ อเราอยู ในหมู พวกทาน
8 และเรามิ ไ ด ท านอาหารผู ใด ทานสั นติ สุ ขให แก ท านทั้ งหลาย
เปล าๆ แต เราได ทําการหนั ก ทุ กเวลาและทุ กทาง ขอให องค
ด วยความพากเพี ยรทั้ งกลางคื น พระผู เป นเจ า ดํา รงอยู กั บท า น
และกลางวั น เพื่ อเราจะไม เป น ทุกคนเถิด
(2) กจ 28:24 (3) ยน 17:15 (4) 2 คร 7:16 (5) 1 พศด 29:18 (6) รม 16:17
(8) 1 ธส 2:9 (9) 1 คร 9:4 (11) 1 ทธ 5:13 (12) อฟ 4:28 (13) 2 คร 4:1; กท 6:9
(14) มธ 18:17 (15) ลนต 19:17; ทต 3:10 (16) ยน 14:27
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2 เธสะโลนิกา 3
หนา 2396
17 นี่ แหละเป นคํ า คํ า นั บของ คริ สต องค พระผู เป นเจ าของเรา
ขาพเจาคือ เปาโล ที่ เขียนดวย ดํ า รงอยู กั บ ท า นทั้ งหลายเถิ ด
มื อของข าพเจ าเอง ซึ่ งเป น เอเมน
เครื่ องหมายในจดหมายทุกฉบับ [จดหมายฉบั บที่ สองถึ งชาว
ขาพเจาจึงเขียนเชนนี้
เธสะโลนิ กาได เขี ยนจากกรุ ง
18 ขอให พระคุ ณของพระเยซู เอเธนส]

(17) 1 คร 16:21
(18) รม 16:20, 24; 1 ธส 5:28
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