2 TESALONICZAN 1:1

1

2 TESALONICZAN 1:10

2 Tesaloniczan
Pozdrowienie
Ja, Paweł, wraz z Sylwanem i Tymoteuszem, piszę
do kościoła Tesaloniczan, który należy do Boga, naszego
Ojca, i Pana, Jezusa Chrystusa.
2 Niech Bóg, nasz Ojciec, i Pan, Jezus Chrystus, obdarzają was łaską i pokojem!
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Podziękowanie i modlitwa
Przyjaciele, coraz bardziej wierzycie Panu a wasza
wzajemna miłość ciągle wzrasta! Naprawdę mamy
powód do tego, aby zawsze dziękować za was Bogu!
4 Odwiedzając inne kościoły, z dumą opowiadamy o tym,
że nawet prześladowania i trudności nie są w stanie
osłabić waszej wytrwałości i wiary.
5 A wszystko to świadczy o sprawiedliwości Bożego
sądu. Skoro cierpicie dla Jego królestwa, znaczy to, że
jesteście godni do niego wejść. 6 Sprawiedliwe też jest to,
że Bóg ukaże tych, którzy was prześladują, 7 a wam—i nam
również—da odpocząć po tych wszystkich trudnościach.
Stanie się to wtedy, gdy nasz Pan, Jezus, zstąpi z nieba
razem z potężnymi aniołami. 8 Wówczas w płomieniach
ognia ukarze tych, którzy zlekceważyli Boga i odrzucili
Jego dobrą nowinę. 9 Ludzie ci zostaną skazani na wieczną
zagładę—zostaną odcięci od obecności, majestatu i potęgi
Pana. 10 W owym dniu Pan przyjdzie, aby odebrać chwałę
i uwielbienie od swoich świętych i od wszystkich, którzy
Mu uwierzyli. Wy również będziecie wśród nich, bo
uwierzyliście w to, co wam przekazaliśmy.
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Dlatego nieustannie modlimy się o was, abyście
postępowali w sposób zgodny z waszym powołaniem i
aby Bóg dał wam moc do wykonania tego, co zamierzacie
i czego już się podjęliście. Są to bowiem czyny będące
skutkiem waszej wiary. 12 Postępując tak, oddacie chwałę
naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, a On otoczy chwałą
również was. Wszystko to jest możliwe wyłącznie dzięki
łasce, okazanej nam przez naszego Boga oraz Jezusa
Chrystusa, naszego Pana.
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Powrót Pana
Przyjaciele, przejdźmy teraz do spraw dotyczących
powtórnego przyjścia Pana i naszego spotkania z Nim.
2 Prosimy was, abyście nie dali się wprowadzić w błąd
lub przestraszyć z powodu jakiegoś objawienia, nauczania, czy nawet listu, rzekomo pochodzącego od nas,
mówiącego, że nadszedł już dzień powrotu Pana. 3 Nie
dajcie się nikomu oszukać! Zanim nadejdzie ten dzień,
nastąpi wielkie odstępstwo od Boga i pojawi się człowiek
będący uosobieniem nieprawości, którego przeznaczeniem jest zagłada. 4 Będzie on wynosił się ponad wszystko
i sprzeciwiał się wszelkim bogom i temu, co jest przez
ludzi otaczane czcią. Człowiek ten zasiądzie w Bożej
świątyni, twierdząc, że to on jest Bogiem.
5 Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, będąc
z wami? 6 Dobrze wiecie, co go teraz powstrzymuje,
i dlaczego nie może się ujawnić przed wyznaczonym
czasem. 7 Jego tajna moc nieprawości jest już widoczna.
Na razie jednak jest powstrzymywana przez Tego, który
w pewnym momencie usunie się ze sceny. 8 Wtedy to
pojawi się ów nieprawy człowiek, którego Pan zgładzi jednym tchnieniem ust i unicestwi samą swoją obecnością.
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9 Pojawieniu się tego człowieka będą towarzyszyć potężne
przejawy mocy szatana, fałszywe znaki i cuda. 10 W ten

podstępny sposób oszuka on ludzi, którzy zmierzają ku
zagładzie, dlatego, że nie przyjęli Bożej miłości i prawdy,
prowadzących do zbawienia. 11 Z tego powodu Bóg pozwoli, aby zostali zwiedzeni i by bezkrytycznie uwierzyli w
kłamstwo. 12 Wszyscy oni zostaną osądzeni przez Boga,
dlatego że woleli czerpać przyjemność z grzechu, niż
uwierzyć w prawdę.
Bądźcie nieugięci
Przyjaciele, Bóg okazał wam ogromną miłość!
Naprawdę mamy więc powód do tego, aby Mu zawsze za
was dziękować! On wybrał was, dlatego jako jedni z pierwszych przyjęliście zbawienie, zostaliście oczyszczeni
przez Ducha Świętego i uwierzyliście w prawdę. 14 Przez
nas, Bóg oznajmił wam dobrą nowinę i zaprosił do udziału
w chwale naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 15 Dlatego,
przyjaciele, bądźcie nieugięci i mocno trzymajcie się tego,
czego was nauczaliśmy będąc u was, i o czym napisaliśmy
w liście.
16 Doświadczyliśmy miłości Pana, Jezusa Chrystusa,
oraz łaski Boga, naszego Ojca, który zapewnił nam
wieczną zachętę oraz nadzieję. 17 Dlatego życzymy wam,
aby Bóg pocieszył was i pomógł wam czynić i mówić to, co
dobre.
13

3

Prośba o modlitwę
Przyjaciele, kończąc ten list, pragniemy prosić was o
modlitwę za nas. Módlcie się do Boga, abyśmy wszędzie
mogli głosić Jego słowo i by ludzie przyjmowali je tak
jak wy. 2 Proście Go również o to, aby ochronił nas
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przed atakami ze strony złych i fałszywych ludzi —nie
wszyscy bowiem chcą wierzyć Panu. 3 On jest wierny i
także wam doda sił oraz ochroni was przed złem. 4 Dzięki
Niemu mamy nadzieję, że postępujecie i nadal będziecie
postępować zgodnie z naszym poleceniem. 5 Modlę się
do Pana, aby dał wam taką miłość, jaką ma Bóg, i taką
cierpliwość, jaką ma Chrystus.
Ostrzeżenie przed bezczynnością

6 Przyjaciele, nakazujemy wam teraz w imieniu naszego

Pana, Jezusa Chrystusa: Trzymajcie się z dala od każdego
wierzącego, który marnuje czas i żyje niezgodnie z tym,
czego was nauczyliśmy. 7 Daliśmy wam przecież przykład
tego, jak należy żyć. Będąc u was, nie marnowaliśmy
czasu 8 i nie oczekiwaliśmy, że ktoś będzie nas utrzymywał. Wręcz przeciwnie, dniem i nocą ciężko pracowaliśmy, aby nie być dla nikogo finansowym obciążeniem. 9 Choć mieliśmy prawo korzystać z waszej pomocy,
chcieliśmy dać wam przykład do naśladowania. 10 Jeszcze
podczas pobytu u was, poleciliśmy wam, abyście trzymali
się zasady: „Jeśli ktoś nie chce pracować, niech również
nie je”.
11 Ostatnio usłyszeliśmy jednak, że niektórzy z was
marnują czas, unikają pracy i zajmują się niepotrzebnymi rzeczami. 12 W imieniu Pana, Jezusa Chrystusa,
nakazujemy im, aby zabrali się do uczciwej pracy i zaczęli zarabiać na swoje utrzymanie. 13 A wy, przyjaciele, nie pozwólcie, aby zmęczyło was czynienie dobra.
14 Zwróćcie uwagę na tych, którzy nie będą posłuszni
poleceniom przekazanym w tym liście, i unikajcie ich, aby
w ten sposób poczuli się zawstydzeni. 15 Nie traktujcie ich
jednak jak wrogów, ale jak przyjaciół, którzy potrzebują
ostrzeżenia.
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Końcowe pozdrowienie
Niech Pan, który obdarza ludzi pokojem, daruje go
również wam, niezależnie od okoliczności, w których się
znajdziecie! I niech On sam zawsze będzie blisko was
wszystkich!
17 Teraz ja, Paweł, własnoręcznie dopisuję moje
pozdrowienia, tak jak to czynię w każdym liście—na znak,
że rzeczywiście pochodzi on ode mnie. 18 Niech nasz Pan,
Jezus Chrystus, obdarza was wszystkich swoją łaską!
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