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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
2 เธสะโลนิ กา 

เปาโลได้ เข ียนจดหมายฉบั บท ่ี 2  น้ี ในปี ค�ศ� 53 ภาย
หลังท่ีท่านเขียนจดหมายฉบับแรกไม่ นาน ท่านได้ยนิข่าววา่
พวกครสิเตียนท่ีเมืองเธสะโลนิกาได้ เข ้าใจวา่ �วนัของพระ
ครสิต์� (2:2)  หรอื �วนัขององค์ พระผู้ เป็นเจ้า � คือการ
เสด็จกลับมาครัง้ท่ี 2 ของพระเยซูน้ันใกล้จะถึงแล้ว และ
เปาโลต้องการจะแก้ไขคําสอนอื่นๆท่ีผิดไป และต้องการจะ
อธบิายคําสอนอื่นเพิม่เติม เปาโลบอกเขาวา่ เริม่แรกพระ
เยซูจะเสด็จมาในเมฆเพื่อรบัพวกครสิเตียนให ้ขึ้นอยู ่บน
สวรรค์ ก่อน และหลังจากน้ัน �ลูกแหง่ความพินาศ� (2:3)
จะปรากฏขึ้น และต่อไป �คนนอกกฎหมาย� จะปรากฏใน
ยุค 7  ปี  แห ่งความทุกข์ ยิง่ใหญ่  แล้ว เปาโลได้ยนิข่าววา่ บาง
คนท่ีชอบยุ ่งก ับธุระของคนอื่นได้กินอาหารท่ี โต ๊ะของคริ
สตจั กร โดยไม่ยอมทํางานหรอืเขาประพฤติอยา่งไม่ ถูกต้อง 
เปาโลบอกเขาวา่ ถ้าใครไม่ยอมทํางานก็ อยา่ใหเ้ขากิน

คําคํานับ
1 เปาโล  สิ ลวานัส และทิโมธี  เรยีน คริสตจักรของชาว

เมืองเธสะโลนิกาในพระเจ้าพระบิดาของเราและพระเยซู 
ครสิต์  เจ้า 2  ขอให ้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา
ของเรา และพระเยซู ครสิต์  เจ้า  ดํารงอยู ่กั บท ่านทัง้หลาย
เถิด

เปาโล  สิ ลวานัส และทิโมธยีกยอ่งชาวเธสะโลนิ กา 
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3  พี่ น้องทัง้หลาย เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่าน
ทัง้หลายอยู ่เสมอ และเป็นการสมควร เพราะความเชื่อของ
ท่านก็จําเรญิยิง่ขึ้น และความรกัของท่านทุกคนท่ี มีต ่ อก 
ันทวีขึ้นมากด้วย 4 ฉะน้ันเราเองจึงอวดท่านทัง้หลายต่อ
บรรดาครสิตจักรของพระเจ้าในเรือ่งความเพียรและความ
เชื่อของท่าน ในการท่ีท่านถูกข่มเหงทุกอยา่งและการยาก
ลําบากท่ีท่านอดทนอยู ่น้ัน 

การลงโทษต่อผู้ ข่มเหง 
5 ซ่ึงเป็ นที ่แสดงให ้เห ็นชดัถึงการพิพากษาอนัชอบธรรม

ของพระเจ้า ซ่ึงจะพิสู จน ์วา่ท่านเป็นผู้สมควรกับอาณาจักร
ของพระเจ้า ด้วยเหตุน้ันท่านทัง้หลายจึงกําลังทนทุกข์ อยู ่ 
ด้วย 6 เพราะ วา่ เป็นการ ยุ ติ ธรรม แล้ว ซ่ึง พระเจ้า จะ ทรง
เอาความยากลําบาก ไปตอบแทนให้กับคนเหล่าน้ั นที ่ก่อ
ความยากลําบากให้ กั บท ่านทัง้หลาย 7 และ ท่ีจะทรงให้
ท่านทัง้หลายท่ีรบัความยากลําบากน้ัน  ได้ รบัความบรรเทา
ด้วยกั นก ับเรา เม่ือพระเยซู เจ้ าจะปรากฏองค์จากสวรรค์
 พร ้อม กับหมู่ ทูตสวรรค์  ผู้  มีฤทธิ ์ของพระองค์ 8 ใน เปลว
เพลิงจะลงโทษสนองคนเหล่าน้ั นที ่ ไม่รู ้จักพระเจ้า และแก่ 
คนที ่ ไม่ เชื่อฟังข่าวประเสรฐิของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้
เป็นเจ้าของเรา 9 คนเหล่า น้ันจะได้รบั โทษอนัเป็นความ
พินาศนิรนัดร์ พ้นไปจากพระพักตร ์องค์  พระผู้เป็นเจ้า และ
จากสงา่ราศี แห ่งพระอานภุาพของพระองค์ 10 ในวนั น้ัน
เม่ือพระองค์จะเสด็จมาเพื่อรบัเกียรติในพวกว ิสุทธ ิชนของ
พระองค์ และเพื่อให้เป็ นที ่ อศัจรรย ์ใจแก่คนทัง้ปวงท่ี เชื่อ 
(เพราะท่านก็ ได้ เชื่อ คําพยานของเรา� 11  เหตุ ฉะน้ันเรา
จึงอธษิฐานเพื่อท่านทัง้หลายเสมอ วา่พระเจ้าของเราจะ
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ทรงถือวา่ท่านเป็นผู้ ท่ี สมควรแก่การท่ี พระองค์  ได้ ทรงเรยีก
น้ัน และ ทรง บันดาล ด้วย ฤทธิ์ เดช ของ พระองค์ ให ้ ความ
ประสงค์  ดี  ทุ กประการ และกิจการแหง่ความเชื่อทุกอยา่ง
สําเรจ็ 12 เพื่อพระนามของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระ ผู้ เป็น
เจ้าของเราจะได้ เกียรติ เพราะท่านทัง้หลาย และท่านจะได้
รบัเกียรติเพราะพระองค์ ตามพระคุณแหง่พระเจ้าของเรา
และแหง่พระเยซู ครสิต์  เจ้า 

2
ชาวเธสะโลนิกาเข้าใจผิดในเรือ่งวนัของพระครสิต์

1  บัดน้ี  พี่ น้องทัง้หลาย เรือ่งการซ่ึงพระเยซู ครสิต์  องค์ 
พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา จะ เสด็จ มา และ ท่ี พระองค์ จะ ทรง
รวบรวมเราทัง้หลายไปเป็นของพระองค์ น้ัน เราขอวงิวอน
ท่านวา่ 2 อยา่ให้ใจของท่านหวัน่ไหวงา่ย หรอืเป็นทุกข์รอ้น
ไป  ไม่ วา่จะเป็นโดยทางวญิญาณ หรอืโดยทางคําพูด หรอื
โดยทางจดหมายเป็นเชงิวา่มาจากเรา อา้งวา่วนัของพระ
ครสิต์มาถึงแล้ว 3 อยา่ให ้ผู้  หน ่ึงผู้ ใดล่อลวงท่านโดยทาง
หน่ึงทางใดเลย เพราะวา่วนั น้ันจะไม่ มาถึง  เวน้แต่ จะมี
การล้มลงเสี ยก ่อน และคนแหง่การบาปน้ันจะประจั กษ ์ 
แจ้ง คือลูกแหง่ความพินาศ 4  ผู้ กี ดก ้ันขัดขวางและยกตัว
ขึ้นต่อสู้อะไรๆท่ี ได้ ชื่อวา่เป็นพระเจ้า หรอือะไรๆท่ีเขาไหว ้
นม ัสการน้ัน  แล ้วมั นก ็น่ังในพระวหิารของพระเจ้าเหมือน
อยา่งพระเจ้า ประกาศตั วว ่าเป็นพระเจ้า 5 ท่านทัง้หลาย
จําไม่ ได้ หรอืวา่เม่ือข้าพเจ้ายงัอยู่กั บท ่าน ข้าพเจ้าได้บอก
เรือ่งน้ี ให ้ท่านทราบแล้ว 6 และท่านก็ รู ้จักผู้น้ั นที ่กําลังหน่วง
เหน่ียวมันไว้ในขณะน้ี เพื่ อม ันจะปรากฏออกมาได้ต่อเม่ือ
ถึงเวลาของมัน 7 เพราะวา่อาํนาจลึ กล ับนอกกฎหมายน้ั 
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นก ็เริม่ทํางานอยู ่แล้ว  เพียงแต่  ผู้  ท่ี คอยหน่วงเหน่ียวเดีย๋วน้ี
น้ันจะยงัหน่วงเหน่ียวอยู่ จนกวา่ผู้ ท่ี คอยหน่วงเหน่ียวน้ันจะ
ถูกพาออกไปเสีย 8 ขณะน้ันคนนอกกฎหมายน้ันจะปรากฏ
ตัวขึ้น และองค์พระ ผู้ เป็นเจ้าจะทรงประหารมันด้วยลม
พระโอษฐ์ของพระองค์ และจะทรงผลาญให้สูญไปด้วยการ
ปรากฏแหง่การเสด็จมาของพระองค์ 9 คือผู้ น้ั นที ่มาโดย
การดลบันดาลของซาตาน  พร ้อมกับบรรดาการอทิธ ิฤทธิ ์
และหมายสําคัญ และการมหศัจรรย ์แห ่งความเท็จ 10 และ
อุบายอธรรมทัง้หลายสําหรบัคนเหล่าน้ั นที ่พินาศอยู่ เพราะ
เขาทัง้หลายไม่ ได้ รบัความรกัแหง่ความจรงิไวเ้พื่อจะรอดได้
11  เพราะเหตุน้ี พระเจ้าจึงทรงให้ความลุ่มหลงมาครอบงาํ
เขา  ให ้เขาเชื่อสิง่ท่ี เท็จ 12 เพื่อคนทัง้หลายท่ี ไม่ เชื่อความ
จรงิ  แต่  ยนิดี ในการไม่ ชอบธรรม จะได้ ถู กลงพระอาชญาทุก
คน

การปลอบประโลมใจและการเตือนสติ
13  พี่ น้องทัง้หลาย  ผู้ เป็ นที ่รกัขององค์ พระผู้เป็นเจ้า เรา

จําต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู ่เสมอ เพราะวา่
พระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว ้ตัง้แต่ เริม่แรกให ้ถึงท่ี  รอด โดย
พระวญิญาณทรงชาํระตัง้ท่านไว ้ให ้ บรสุิทธิ ์ และโดยท่าน
ได้เชื่อความจรงิ 14  พระองค์  ได้ ทรงเรยีกท่านทัง้หลายโดย
ทางข่าวประเสรฐิของเรา เพื่อจะได้รบัสงา่ราศีของพระเยซู 
ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา 15  เหตุ  ฉะน้ัน  พี่ น้องทัง้
หลาย จงมัน่คงไว้ และยดึถือโอวาทท่ีท่านได้เรยีนแล้ว  ไม่ 
วา่จะด้วยคําพูด หร ือด ้วยจดหมายของเรา 16  บัดน้ี  ขอให ้ 
พระเยซู  ครสิต์  องค์ พระผู้ เป็นเจ้าของเรา และพระเจ้าคือ
พระบิดาของเรา  ผู้ ทรงรกัเรา และประทานให้เรามีความ
ชูใจนิรนัดร์ และความหว ังอ ันดีโดยพระคุ ณ 17 ทรงชูใจและ



2 เธสะโลนิ กา 3:1 v 2 เธสะโลนิ กา 3:10

ตัง้ใจของท่านไว ้ให ้ มัน่คง ในวาจาและในการกระทําอนัดี ทุก
อยา่ง 

3
คําหนนุใจ  ให ้อดทนในการรอคอยพระครสิต์

1  พี่ น้องทัง้หลาย ในท่ีสุดน้ีจงอธษิฐานเพื่อเรา เพื่อวา่
พระ วจนะ ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า จะ ได้ แผ่  ไป และ จะ ได้
รบัเกียรติยศเหมือนอยา่งท่ี ได้ เป็นไปในหมู่พวกท่านแล้ว
2 และเพื่อเราจะได้พ้นจากคนพาลชัว่รา้ย เพราะวา่ไม่ ใช ่ 
ทุ กคนเชื่อ 3  แต่ วา่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัตย ์ซ่ือ จะทรง
เสรมิกําลังท่านทัง้หลาย และทรงป้องกันท่านไว ้ให ้พ้นจาก
การชัว่รา้ย 4 เรามีความมัน่ใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเก่ียวกั 
บท ่านวา่ ท่านกําลังประพฤติและจะประพฤติต่อไปตามท่ี
เรากําช ับท ่าน 5 ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนําใจของท่านทัง้
หลายให ้เข ้าในความรกัของพระเจ้า และอดทนในการรอ
คอยพระครสิต์

จงปลีกตัวจากคนเกียจครา้น
6  บัดน้ี  พี่ น้อง ทัง้ หลาย เรา ขอ กําช ับท ่าน ใน พระนาม

ของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราวา่ จงปลีกตัว
ของท่านออกไปจากพี่น้องทุกคนท่ี อยู ่อยา่งเกะกะ และไม่
ดําเนินตามโอวาทซ่ึงเขาได้รบัจากเรา 7 เพราะวา่ตั วท ่าน
เองก็ รู ้อยู ่วา่ท่านควรจะทําตามเราอยา่งไร เพราะเรามิ ได้  
ประพฤติ เกะกะเลยเม่ือเราอยู่ในหมู่พวกท่าน 8 และเรามิ 
ได้ ทานอาหารผู้ใดเปล่าๆ  แต่ เราได้ทําการหนั กด ้วยความ
พากเพียรทัง้กลางคืนและกลางวนั เพื่อเราจะไม่เป็นภาระ
แก่คนหน่ึงคนใดในพวกท่าน 9  มิใช ่เพราะเราไม่ มีสิทธิ ์ แต่ 
วา่เพื่อทําตัวเป็นแบบอยา่งให้ท่านทัง้หลายทําตามเรา 10  
แม้ เม่ือเราอยู่กับพวกท่าน เราก็ ได้ กําช ับท ่านอยา่งน้ี วา่ ถ้า
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ผู้ใดไม่ยอมทํางาน  ก็ อยา่ให้เขากิน 11 เพราะเราได้ย ินว ่า  มี 
บางคนในพวกท่านอยู่อยา่งเกะกะ  ไม่ ทํางานอะไรเลย  แต่ 
ชอบยุ ่งก ับธุระของคนอื่น 12 เราจึงกําชบัและเตือนสติคน
เชน่น้ันโดยพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราวา่  ให ้
เขาทํางานด้วยใจสงบ และกินอาหารของตนเอง 13  พี่ น้อง
ทัง้หลาย ท่านอยา่ออ่นใจท่ีจะกระทําการดี เลย 14 ถ้าผู้ใดไม่
เชื่อฟังถ้อยคําของเราในจดหมายฉบั บน ้ีจงจดจําคนน้ันไว้
อยา่สมาคมกับเขาเลย เพื่อเขาจะได้ อาย 15 อยา่ถือวา่เขา
เป็นศั ตรู  แต่ จงเตือนสติเขาฉันพีน้่องคนหน่ึง 16  บัดน้ี  ขอให ้ 
องค์ พระผู้เป็นเจ้าแหง่สันติ สุข ทรงโปรดประทานสันติสุข
ให ้แก่ ท่านทัง้หลายทุกเวลาและทุกทาง  ขอให ้ องค์ พระผู้
เป็นเจ้าดํารงอยู่กั บท ่านทุกคนเถิด 17  น่ี แหละเป็นคําคํานับ
ของข้าพเจ้าคือ เปาโล  ท่ี  เข ียนด้วยมือของข้าพเจ้าเอง ซ่ึง
เป็นเครือ่งหมายในจดหมายทุกฉบับ ข้าพเจ้าจึงเขียนเชน่น้ี
18  ขอให ้พระคุณของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของ
เรา  ดํารงอยู ่กั บท ่านทัง้หลายเถิด เอเมน [จดหมายฉบั บท ่ี
สองถึงชาวเธสะโลนิ กา  ได้  เข ียนจากกรุงเอเธนส์�
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