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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 เธสะโลนิ กา

เปาโลได้เขียนจดหมายฉบับที่ 2 นี้ ในปีค.ศ. 53 ภายหลัง
ที่ ท่าน เขียน จดหมาย ฉบับ แรก ไม่นาน ท่าน ได้ยน
ิ ข่าว ว่า
พวก คริสเตียน ที่ เมือง เธ สะ โลนิ กา ได้เข้า ใจ ว่า “วัน ของ
พระคริสต์” (2:2) หรือ “วัน ขององค์พระผู้ เป็น เจ้า ” คือ การ
เสด็จ กลับ มาครัง้ ที่ 2 ของพระเยซู นั้น ใกล้ จะถึง แล้ว และ
เปาโลต้องการจะแก้ไขคําสอนอื่นๆที่ ผิดไป และต้องการจะ
อธิบายคํา สอนอื่น เพิม
่ เติม เปาโลบอกเขาว่า เริม
่ แรกพระ
เยซู จะ เสด็จ มา ใน เมฆ เพื่อ รับ พวก คริสเตียน ให้ขึ้น อยูบน
่
สวรรค์ก่อน และหลังจากนั ้น “ลูกแห่งความพินาศ” (2:3) จะ
ปรากฏขึ้น และต่อไป “คนนอกกฎหมาย” จะปรากฏในยุค 7
ปี แห่งความทุกข์ยิง่ ใหญ่แล้ว เปาโลได้ยน
ิ ข่าวว่า บางคนที่
ชอบยุงก
่ ับ ธุระของคนอื่น ได้ กิน อาหารที่โต๊ะ ของคริสตจักร
โดยไม่ ยอมทํางานหรือ เขาประพฤติ อย่างไม่ถูก ต้อง เปาโล
บอกเขาว่า ถ้าใครไม่ยอมทํางานก็ อย่าให้เขากิน
คําคํานั บ
เปาโล สิล วานั ส และ ทิ โมธี เรียน ค ริ สต จักร ของ
ชาวเมืองเธสะโลนิ กาในพระเจ้า พระบิดาของเราและพระ
เยซูคริสต์เจ้า 2 ขอให้พระคุณ และสันติสุข จากพระเจ้า พระ
บิดา ของ เรา และ พระ เยซูคริสต์เจ้า ดํารง อยูกั
่ บท่า นทัง้
หลายเถิด
1

เปาโล สิลวานั ส และทิโมธียกย่องชาวเธสะโลนิ กา
เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่าน
ทัง้ หลายอยูเสมอ
่
และเป็นการสมควร เพราะความเชื่อของ
3 พี่น้ องทัง
้ หลาย
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ท่านก็ จําเริญ ยิง่ ขึ้น และความรัก ของท่านทุก คนที่มีต่อกัน
ทวี ข้น
ึ มากด้วย 4 ฉะนั ้น เราเองจึง อวดท่านทัง้ หลายต่อ บร
รดาค ริ สต จักร ของ พระเจ้า ใน เรือ
่ ง ความ เพียร และ ความ
เชื่อ ของท่าน ในการที่ ท่านถูก ข่มเหงทุก อย่างและการยาก
ลําบากที่ท่านอดทนอยูนั
่ ้น
5

การลงโทษต่อผู้ข่มเหง

ซึ่ง เป็นที่ แสดงให้เห็น ชัด ถึง การพิพากษาอัน ชอบธรรม
ของพระเจ้า ซึ่งจะพิสูจน์วา่ ท่านเป็นผู้สมควรกับอาณาจักร
ของ พระเจ้า ด้วย เหตุ นั ้น ท่าน ทัง้ หลาย จึง กําลัง ทน
ทุกข์อยูด้
่ วย 6 เพราะว่า เป็นการยุติธรรมแล้ว ซึ่ง พระเจ้า จะ
ทรงเอาความยากลําบาก ไปตอบแทนให้ กับ คนเหล่านั ้นที่
ก่อ ความยากลํา บากให้ กับท่า นทัง้ หลาย 7 และที่ จะทรงให้
ท่านทัง้ หลายที่ รบ
ั ความยากลําบากนั ้น ได้รับความบรรเทา
ด้วย กันกับ เรา เมื่อ พระ เยซูเจ้า จะ ปรากฏ องค์ จาก สวรรค์
พร้ อม กับ หมู่ทูต สวรรค์ผู้มี ฤทธิของ
พระองค์ 8 ใน เปลว
์
เพลิง จะ ลงโทษ สนอง คน เห ล่านั ้นที่ไม่รูจั
้ ก พระเจ้า และ
แก่คนที่ไม่เชื่อ ฟัง ข่าวประเสริฐ ของพระเยซูคริสต์องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้าของเรา 9 คนเหล่า นั ้น จะได้ รบ
ั โทษอัน เป็น ความ
พินาศ นิ รัน ดร์ พ้น ไป จาก พระ พักตร์องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า
และ จาก สง่า ราศีแห่ง พระ อานุภาพ ของ พระองค์ 10 ใน วัน
นั ้น เมื่อ พระองค์ จะเสด็จ มาเพื่อ รับ เกียรติ ในพวกวิสุทธิชน
ของ พระองค์ และ เพื่อ ให้ เป็นที่อัศจรรย์ใจ แก่ คน ทัง้ ปวง
ที่เชื่อ (เพราะท่านก็ได้เชื่อคําพยานของเรา) 11 เหตุฉะนั ้นเรา
จึง อธิษฐานเพื่อ ท่านทัง้ หลายเสมอ ว่า พระเจ้า ของเราจะ
ทรงถือว่าท่านเป็นผู้ที่สมควรแก่การที่พระองค์ได้ทรงเรียก
นั ้น และ ทรง บันดาล ด้วย ฤทธิ์ เดช ของ พระองค์ให้ความ
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ประสงค์ดีทุก ประการ และ กิจการ แห่ง ความ เชื่อ ทุก อย่าง
สําเร็จ 12 เพื่อ พระนาม ของ พระ เยซูคริสต์องค์พระ ผู้ เป็น
เจ้าของเราจะได้เกียรติเพราะท่านทัง้ หลาย และท่านจะได้
รับ เกียรติ เพราะพระองค์ ตามพระคุณ แห่ง พระเจ้า ของเรา
และแห่งพระเยซูคริสต์เจ้า

2

ชาวเธสะโลนิ กาเข้าใจผิดในเรือ
่ งวันของพระคริสต์
บัดนี้ พี่น้ อง ทัง้ หลาย เรือ
่ ง การ ซึ่ง พระ
เยซูคริสต์องค์พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา จะ เสด็จ มา และ
ที่พระองค์จะ ทรง รวบรวม เรา ทัง้ หลาย ไป เป็น ของ
พระองค์นั ้น เราขอวิงวอนท่านว่า 2 อย่า ให้ ใจของท่านหวัน
่
ไหวง่าย หรือเป็นทุกข์รอ
้ นไป ไม่ว่าจะเป็นโดยทางวิญญาณ
หรือโดยทางคําพูด หรือโดยทางจดหมายเป็นเชิงว่ามาจาก
เรา อ้างว่า วัน ของพระคริสต์ มาถึง แล้ว 3 อย่า ให้ผู้หน่งึ ผู้ ใด
ล่อลวงท่านโดยทางหนึ่ งทางใดเลย เพราะว่าวันนั ้นจะไม่มา
ถึง เว้นแต่จะมีการล้มลงเสียก่อน และคนแห่งการบาปนั ้น
จะประจักษ์แจ้ง คือ ลูก แห่ง ความพินาศ 4 ผู้กีดกั ้นขัด ขวาง
และยกตัว ขึ้น ต่อ สู้ อะไรๆที่ได้ชื่อ ว่า เป็น พระเจ้า หรือ อะไรๆ
ที่เขาไหว้นมัสการนั ้น แล้วมันก็นั่งในพระวิหารของพระเจ้า
เหมือนอย่างพระเจ้า ประกาศตัวว่า เป็น พระเจ้า 5 ท่านทัง้
หลายจํา ไม่ได้หรือ ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า ยัง อยู่ กับท่าน ข้าพเจ้า ได้
บอกเรือ
่ งนี้ ให้ท่านทราบแล้ว 6 และท่านก็รู จั
้ ก ผู้ นั้นที่ กําลัง
หน่วงเหนี่ ยวมันไว้ในขณะนี้ เพื่อมันจะปรากฏออกมาได้ต่อ
เมื่อ ถึง เวลาของมัน 7 เพราะว่า อํา นาจลึกลับ นอกกฎหมาย
นั ้นก็เริม
่ ว เพียงแต่ผู้ที่คอยหน่วงเหนี่ ยวเดีย
๋ ว
่ ทํางานอยูแล้
นี้ นั ้น จะ ยัง หน่วง เหนี่ ยว อยู่ จนกว่า ผู้ที่คอย หน่วง เหนี่ ยว
นั ้น จะถูก พาออกไปเสีย 8 ขณะนั ้น คนนอกกฎหมายนั ้น จะ
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ปรากฏ ตัว ขึ้น และ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า จะ ทรง ประหาร มัน
ด้วยลมพระโอษฐ์ ของพระองค์ และจะทรงผลาญให้ สูญ ไป
ด้วยการปรากฏแห่ง การเสด็จ มาของพระองค์ 9 คือ ผู้ นั้นที่
มา โดย การ ดล บันดาล ของ ซาตาน พร้ อม กับ บรรดา การ
อิทธิฤทธิและ
หมาย สําคัญ และ การ มหัศจรรย์แห่ง ความ
์
เท็จ 10 และ อุบาย อธรรม ทัง้ หลาย สําหรับ คน เห ล่านั ้นที่
พินาศ อยู่ เพราะ เขา ทัง้ หลาย ไม่ได้รับ ความ รัก แห่ง ความ
จริงไว้เพื่อจะรอดได้ 11 เพราะเหตุ นี้พระเจ้าจึงทรงให้ความ
ลุ่ม หลง มา ครอบงํา เขา ให้เขา เชื่อ สิง่ ที่เท็จ 12 เพื่อ คน ทัง้
หลาย ที่ไม่เชื่อ ความ จริง แต่ยินดีใน การ ไม่ชอบ ธรรม จะ
ได้ถูกลงพระอาชญาทุกคน
การปลอบประโลมใจและการเตือนสติ
13 พี่น้ องทัง
้ หลาย ผู้เป็นที่ รก
ั ขององค์พระผู้ เป็น เจ้า เรา
จํา ต้อง ขอบพระคุณ พระเจ้า เพราะ ท่าน อยูเสมอ
่
เพราะ ว่า
พระเจ้า ได้ ทรงเลือกท่านไว้ตัง้ แต่เริม
่ แรกให้ถึงที่รอด โดย
พระ วิญญาณ ทรง ชําระ ตัง้ ท่าน ไว้ให้บริสุทธิ์ และ โดย ท่าน
ได้ เชื่อ ความจริง 14 พระองค์ได้ทรงเรียกท่านทัง้ หลายโดย
ทาง ข่าว ประเสริฐ ของ เรา เพื่อ จะ ได้ รับ สง่า ราศี ของ พระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 15 เหตุฉะนั ้น พี่น้ องทัง้
หลาย จงมัน
่ คงไว้ และยึดถือโอวาทที่ท่านได้เรียนแล้ว ไม่ว่า
จะด้วยคํา พูด หรือด้วยจดหมายของเรา 16 บัดนี้ ขอให้พระ
เยซูคริสต์องค์พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา และ พระเจ้า คือ พระ
บิดา ของ เรา ผู้ทรง รัก เรา และ ประทาน ให้ เรา มี ความ ชูใจ
นิ รัน ดร์ และ ความ หวังอัน ดี โดย พระ คุณ 17 ทรง ชูใจ และ
ตัง้ ใจของท่านไว้ให้มัน
่ คง ในวาจาและในการกระทําอันดีทุก
อย่าง
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คําหนุนใจ ให้อดทนในการรอคอยพระคริสต์
พี่น้ อง ทัง้ หลาย ใน ที่สุด นี้ จง อธิษฐาน เพื่อ เรา เพื่อ ว่า
พระ วจนะ ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า จะ ได้แผ่ไป และ จะ ได้
รับ เกียรติยศ เหมือน อย่าง ที่ได้เป็น ไป ใน หมู่ พวก ท่าน แล้ว
2 และเพื่อเราจะได้พ้นจากคนพาลชัว
่ ร้าย เพราะว่าไม่ใช่ทุก
3
คนเชื่อ แต่ว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงสัตย์ซื่อ จะทรงเสริม
กําลัง ท่านทัง้ หลาย และทรงป้องกัน ท่านไว้ให้พ้น จากการ
ชัว่ ร้าย 4 เรามี ความมัน
่ ใจในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า เกี่ยวกับท่า
นว่า ท่าน กําลัง ประพฤติ และ จะ ประพฤติ ต่อ ไป ตาม ที่ เรา
กําชับท่าน 5 ขอ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ทรง นํา ใจ ของ ท่าน ทัง้
หลายให้เข้า ในความรัก ของพระเจ้า และอดทนในการรอ
คอยพระคริสต์
1

จงปลีกตัวจากคนเกียจคร้าน
บัดนี้ พีน้
่ องทัง้ หลาย เราขอกําชับท่านในพระนามของ
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็น เจ้าของเราว่า จงปลีก ตัว ของ
ท่าน ออก ไป จาก พี่ น้ อง ทุก คน ที่อยูอย่
่ าง เกะกะ และ ไม่
ดําเนิ น ตามโอวาทซึ่ง เขาได้ รบ
ั จากเรา 7 เพราะว่า ตัวท่าน
เอง ก็รู ้ อยูว่
่ า ท่าน ควร จะ ทํา ตาม เรา อย่างไร เพราะ เรา
มิได้ประพฤติเกะกะ เลย เมื่อ เรา อยู่ ใน หมู่ พวก ท่าน 8 และ
เรา มิได้ทาน อาหาร ผู้ ใด เปล่าๆ แต่เรา ได้ ทํา การ หนั กด้วย
ความพากเพียรทัง้ กลางคืนและกลางวัน เพื่อเราจะไม่เป็น
ภาระ แก่ คน หนึ่ ง คน ใด ใน พวก ท่าน 9 มิใช่เพราะ เรา ไม่มี
สิทธิ์ แต่ว่า เพื่อ ทําตัว เป็น แบบ อย่าง ให้ ท่าน ทัง้ หลาย ทํา
ตามเรา 10 แม้เมื่อ เราอยู่ กับ พวกท่าน เราก็ได้กําชับท่า นอ
ย่าง นี้ ว่า ถ้า ผู้ ใด ไม่ ยอม ทํางาน ก็อย่า ให้ เขา กิน 11 เพราะ
เราได้ ยนว
ิ ่า มีบางคนในพวกท่านอยู่อย่างเกะกะ ไม่ทํางาน
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อะไร เลย แต่ชอบ ยุงก
่ ับ ธุระ ของ คน อื่น 12 เรา จึง กําชับ
และเตือนสติ คนเช่น นั ้น โดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็น
เจ้าของ เรา ว่า ให้เขา ทํางาน ด้วย ใจ สงบ และ กิน อาหาร
ของตนเอง 13 พี่น้ องทัง้ หลาย ท่านอย่า อ่อนใจที่ จะกระทํา
การดีเลย 14 ถ้า ผู้ ใดไม่ เชื่อ ฟัง ถ้อยคํา ของเราในจดหมาย
ฉบับนี้ จงจดจํา คนนั ้น ไว้ อย่า สมาคมกับ เขาเลย เพื่อ เขา
จะได้อาย 15 อย่า ถือว่า เขาเป็น ศัตรู แต่จงเตือนสติ เขาฉั น
พี่น้องคนหนึ่ ง 16 บัดนี้ ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุข
ทรงโปรดประทานสันติสุข ให้แก่ท่านทัง้ หลายทุก เวลาและ
ทุก ทาง ขอ ให้องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ดํา รง อยู่ กับท่า นทุก คน
เถิด 17 นี่ แหละเป็น คํา คํานั บ ของข้าพเจ้า คือ เปาโล ที่เขียน
ด้วย มือ ของ ข้าพเจ้า เอง ซึ่ง เป็น เครือ
่ งหมาย ใน จดหมาย
ทุก ฉบับ ข้าพเจ้า จึง เขียน เช่น นี้ 18 ขอ ให้พระคุณ ของ พระ
เยซูคริสต์องค์พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา ดํารง อยูกั
่ บท่า นทัง้
หลายเถิด เอเมน [จดหมายฉบับที่ สองถึง ชาวเธสะโลนิ กา
ได้เขียนจากกรุ งเอเธนส์]
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