
หนา 2392จดหมายฉบับที่สอง
ของอัครสาวกเปาโล

ถึงคริสตจักรในเมืองเธสะโลนิกา
คําคํานับ

1เปาโล สิลวานัส และทิโมธี
เรียน คริสตจักรของชาวเมือง

เธสะโลนิกาในพระเจาพระบิดา
ของเราและพระเยซูคริสตเจา
2ขอใหพระคุณและสันติสุขจาก
พระเจ าพระบิ ดาของเราและ
พระเยซูคริสตเจา ดํารงอยูกับ
ทานทั้งหลายเถิด

เปาโล สิลวานัส
และทิโมธียกยอง
ชาวเธสะโลนิกา

3 พ่ีนองทั้ งหลาย เราตองขอบ
พระคุณพระเจ าเพราะท านทั้ ง
หลายอยู เสมอ และเปนการ
สมควร เพราะความเชื่ อของ
ทานก็จําเริญย่ิงข้ึน และความรัก
ของทานทุกคนที่มีตอกันทวีข้ึน
มากดวย
4ฉะนั้ นเราเองจึ งอวดท านทั้ ง
หลายตอบรรดาคริสตจักรของ
พระเจาในเร่ืองความเพียรและ
ความเชื่อของทาน ในการที่ทาน
ถูกขมเหงทุกอยางและการยาก
ลําบากที่ทานอดทนอยูนั้น

การลงโทษตอผูขมเหง
5ซึ่ งเปนที่ แสดงให เห็นชัดถึ ง
การพิพากษาอันชอบธรรมของ
พระเจา ซึ่งจะพิสูจนวาทานเปน
ผู สมควรกับอาณาจักรของพระ
เจา ดวยเหตุนั้นทานทั้งหลายจึง
กําลังทนทุกขอยูดวย
6 เพราะวาเปนการยุติธรรมแลว
ซึ่ งพระเจาจะทรงเอาความยาก
ลําบากไปตอบแทนให กั บคน
เหลานั้ นที่ กอความยากลําบาก
ใหกับทานทั้งหลาย
7และที่จะทรงใหทานทั้งหลายที่
รับความยากลําบากนั้น ไดรับ
ความบรรเทาดวยกันกับเราเมื่อ
พระเยซู เจาจะปรากฏองคจาก
สวรรค พรอมกับหมูทูตสวรรค
ผูมีฤทธิ์ของพระองค
8ในเปลวเพลิงจะลงโทษสนอง
คนเหล านั้ นที่ ไม รู จักพระเจ า
และแกคนที่ไมเชื่อฟงขาวประ-
เสริฐของพระเยซูคริสตองคพระ
ผูเปนเจาของเรา
9คนเหลานั้ นจะได รับโทษอัน
เปนความพินาศนิรันดร 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

 53_2the.pub 
 page 1

 Friday, December 09, 2005 14:39 



หนา 2393
จากพระพักตรองคพระผู เปน
เจา และจากสงาราศีแหงพระ
อานุภาพของพระองค
10 ในวันนั้น เมื่อพระองคจะ
เสด็จมาเพ่ื อรับเกียรติ ในพวก
วิสุทธิชนของพระองค และเพ่ือ
ให เปนที่ อัศจรรย ใจแกคนทั้ ง
ปวงที่ เชื่อ (เพราะทานก็ไดเชื่อ
คําพยานของเรา)
11 เหตุฉะนั้น เราจึงอธิษฐาน
เพ่ือทานทั้งหลายเสมอวา พระ
เจาของเราจะทรงถือวาทานเปน
ผูที่ สมควรแกการที่พระองคได
ทรงเรียกนั้น และทรงบันดาล
ด วยฤทธิ์ เดชของพระองค ให
ความประสงคดีทุกประการและ
กิจการแห งความเชื่ อทุกอย าง
สําเร็จ
12 เพ่ื อพระนามของพระเยซู
คริสตองคพระผู เปนเจาของเรา
จะไดเกียรติเพราะทานทั้งหลาย
และทานจะได รับเกียรติ เพราะ
พระองค ตามพระคุณแหงพระ
เจ าของเราและแห งพระเยซู
คริสตเจา

ชาวเธสะโลนิกาเขาใจผิด
ในเรื่องวันของพระคริสต

2บัดนี้ พ่ีนองทั้งหลาย เร่ือง
การซึ่ งพระเยซูคริสตองค

พระผู เปนเจ าของเราจะเสด็ จ
มา และที่พระองคจะทรงรวบ
รวมเราทั้ งหลายไปเปนของพระ

องคนั้น เราขอวิงวอนทานวา
2อยาใหใจของทานหว่ันไหวงาย
หรือเปนทุกขรอนไป ไมวาจะ
เปนโดยทางวิญญาณ หรือโดย
ทางคําพูด หรือโดยทางจด-
หมายเปนเชิงวามาจากเรา อาง
วาวันของพระคริสตมาถึงแลว
3อยาใหผูหนึ่ งผู ใดลอลวงทาน
โดยทางหนึ่ งทางใดเลย เพราะ
วาวันนั้นจะไมมาถึง เวนแตจะมี
การลมลงเสียกอน และคนแหง
การบาปนั้นจะประจักษแจง คือ
ลูกแหงความพินาศ
4 ผูกีดกั้นขัดขวางและยกตัวข้ึน
ตอสู อะไรๆที่ ไดชื่ อวาเปนพระ
เจา หรืออะไรๆที่เขาไหวนมัส-
การนั้น แลวมันก็นั่ งในพระ
วิหารของพระเจาเหมือนอยาง
พระเจา ประกาศตัววาเปนพระ
เจา
5ทานทั้ งหลายจําไมไดหรือวา
เมื่อขาพเจายังอยูกับทาน ขาพ-
เจาไดบอกเรื่ องนี้ ใหทานทราบ
แลว
6และท านก็ รู จั กผู นั้ นที่ กําลั ง
หนวงเหนี่ยวมันไวในขณะนี้เพ่ือ
มันจะปรากฏออกมาไดตอเมื่ อ
ถึงเวลาของมัน
7 เพราะว าอํานาจลึ กลั บนอก
กฎหมายนั้นก็เร่ิมทํางานอยูแลว
เพียงแต ผู ที่ คอยหนวงเหนี่ ยว
เดี๋ยวนี้นั้นจะยังหนวงเหนี่ยวอยู

2 เธสะโลนิกา 1, 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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หนา 23942 เธสะโลนิกา 2, 3
จนกวาผูที่คอยหนวงเหนี่ยวนั้น
จะถูกพาออกไปเสีย
8ขณะนั้ นคนนอกกฎหมายนั้ น
จะปรากฏตัวข้ึน และองคพระ
ผูเปนเจาจะทรงประหารมันดวย
ลมพระโอษฐของพระองค และ
จะทรงผลาญใหสูญไปดวยการ
ปรากฏแหงการเสด็จมาของพระ
องค
9 คือผูนั้ นที่ มาโดยการดลบัน-
ดาลของซาตาน พรอมกับบรร-
ดาการอิทธิฤทธิ์ และหมายสํา-
คัญ และการมหัศจรรยแหง
ความเท็จ
10 และอุบายอธรรมทั้ งหลาย
สําหรับคนเหลานั้ นที่ พินาศอยู
เพราะเขาทั้ งหลายไม ได รั บ
ความรักแหงความจริงไวเพ่ือจะ
รอดได
11 เพราะเหตุนี้ พระเจาจึงทรง
ใหความลุ มหลงมาครอบงําเขา
ใหเขาเชื่อสิ่งที่เท็จ
12 เพ่ื อคนทั้ งหลายที่ ไม เชื่ อ
ความจริง แตยินดีในการไม
ชอบธรรม จะไดถูกลงพระอาช-
ญาทุกคน

การปลอบประโลมใจ
และการเตือนสติ

13 พ่ีนองทั้ งหลาย ผู เปนที่ รัก
ขององคพระผู เปนเจา เราจํา
ตองขอบพระคุณพระเจาเพราะ
ทานอยู เสมอ เพราะวาพระเจา

ไดทรงเลือกท านไวตั้ งแต เร่ิ ม
แรกใหถึงที่ รอด โดยพระวิญ-
ญาณทรงชําระตั้ งทานไวใหบริ-
สุทธิ์ และโดยทานไดเชื่อความ
จริง
14พระองคไดทรงเรียกทานทั้ง
หลายโดยทางขาวประเสริฐของ
เรา เพ่ือจะไดรับสงาราศีของ
พระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา
ของเรา
15 เหตุฉะนั้น พ่ีนองทั้ งหลาย
จงมั่นคงไว และยึดถือโอวาทที่
ทานไดเรียนแลว ไมวาจะดวย
คําพูด หรือดวยจดหมายของเรา
16 บัดนี้ ขอใหพระเยซูคริสต
องคพระผู เปนเจาของเรา และ
พระเจาคือพระบิดาของเรา ผู
ทรงรักเรา และประทานใหเรามี
ความชูใจนิรันดร และความหวัง
อันดีโดยพระคุณ
17 ทรงชูใจและตั้งใจของทานไว
ให มั่ นคงในวาจาและในการ
กระทําอันดีทุกอยาง

คําหนุนใจ
ใหอดทนในการรอคอย

พระคริสต

3พ่ีนองทั้งหลาย ในที่สุดนี้จง
อธิษฐานเพ่ือเรา เพ่ือวาพระ

วจนะขององคพระผู เปนเจาจะ
ไดแผไป และจะไดรับเกียรติยศ
เหมือนอยางที่ ไดเปนไปในหมู
พวกทานแลว

(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
2และเพ่ื อเราจะไดพนจากคน
พาลชั่ วราย เพราะวาไมใชทุก
คนเชื่อ
3แตว าองคพระผู เปนเจ าทรง
สัตยซื่อ จะทรงเสริมกําลังทาน
ทั้ งหลาย และทรงปองกันทาน
ไวใหพนจากการชั่วราย
4 เรามีความมั่นใจในองคพระผู
เปนเจาเกี่ ยวกับทานวา ทาน
กําลังประพฤติและจะประพฤติ
ตอไปตามที่เรากําชับทาน
5ขอองคพระผู เปนเจาทรงนําใจ
ของทานทั้งหลายใหเขาในความ
รักของพระเจา และอดทนใน
การรอคอยพระคริสต

จงปลีกตัวจาก
คนเกียจคราน

6 บัดนี้ พ่ีนองทั้งหลาย เราขอ
กําชับทานในพระนามของพระ
เยซูคริสตองคพระผู เปนเจาของ
เราวา จงปลีกตัวของทานออก
ไปจากพ่ีนองทุกคนที่ อยู อยาง
เกะกะ และไมดําเนินตามโอวาท
ซึ่งเขาไดรับจากเรา
7 เพราะวาตัวทานเองก็ รู อยู ว า
ท านควรจะทําตามเราอย างไร
เพราะเรามิ ไดประพฤติ เกะกะ
เลยเมื่อเราอยูในหมูพวกทาน
8และเรามิ ได ทานอาหารผู ใด
เปลาๆ แตเราไดทําการหนัก
ดวยความพากเพียรทั้ งกลางคืน
และกลางวัน เพ่ือเราจะไมเปน

ภาระแกคนหนึ่ งคนใดในพวก
ทาน
9มิใชเพราะเราไมมีสิทธิ์ แตวา
เพ่ือทําตัวเปนแบบอยางใหทาน
ทั้งหลายทําตามเรา
10 แม เมื่ อเราอยู กับพวกท าน
เราก็ไดกําชับทานอยางนี้วา ถา
ผูใดไมยอมทํางาน ก็อยาใหเขา
กิน
11 เพราะเราไดยินวา มีบางคน
ในพวกทานอยูอยางเกะกะ ไม
ทํางานอะไรเลย แตชอบยุ งกับ
ธุระของคนอื่น
12 เราจึงกําชับและเตือนสติคน
เชนนั้ นโดยพระเยซูคริสตองค
พระผู เปนเจาของเราวา ใหเขา
ทํางานดวยใจสงบและกินอาหาร
ของตนเอง
13 พ่ีนองทั้ งหลาย ทานอยา
ออนใจที่จะกระทําการดีเลย
14 ถาผูใดไมเชื่อฟงถอยคําของ
เราในจดหมายฉบับนี้ จงจดจํา
คนนั้นไว อยาสมาคมกับเขาเลย
เพ่ือเขาจะไดอาย
15 อยาถือวาเขาเปนศัตรู แตจง
เตือนสติเขาฉันพ่ีนองคนหนึ่ง
16 บัดนี้ ขอใหองคพระผู เปน
เจาแหงสันติสุข ทรงโปรดประ-
ทานสันติสุขใหแกทานทั้ งหลาย
ทุกเวลาและทุกทาง ขอใหองค
พระผู เปนเจาดํารงอยู กับทาน
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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หนา 23962 เธสะโลนิกา 3
17 นี่ แหละเป นคําคํานั บของ
ขาพเจาคือ เปาโล ที่เขียนดวย
มือของขาพเจาเอง ซึ่ งเปน
เครื่องหมายในจดหมายทุกฉบับ
ขาพเจาจึงเขียนเชนนี้
18 ขอใหพระคุณของพระเยซู

คริสตองคพระผู เปนเจาของเรา
ดํารงอยู กับท านทั้ งหลายเถิ ด
เอเมน
[จดหมายฉบั บที่ สองถึ งชาว
เธสะโลนิ กาได เขี ยนจากกรุ ง
เอเธนส]

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