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Thư thứ hai gởi cho người
Tê-sa-lô-ni-ca

1 Phao-lô, Xi-la và Ti-mô-thê, kính gởi hội
thánh Tê-sa-lô-ni-ca trong Thượng Đế, Cha
chúng ta và trong Giê-xu, Chúa Cứu Thế chúng
ta.

2Nguyền xin ân phúc và sự bình an từ Thượng
Đế, Cha chúng ta và từ Giê-xu, Chúa Cứu Thế
chúng ta, ở với anh chị em.

3 Chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thượng Đế về
anh chị em vì đức tin anh chị em càng ngày càng
vữngmạnh, đồng thời tình yêu anh chị em dành
cho nhau càng ngày càng gia tăng. 4 Chúng tôi
thường khoe về anh chị em với các hội thánh
khác của Thượng Đế. Chúng tôi thuật cho họ
biết anh chị em mạnhmẽ và vững niềm tin mặc
dù hiện thời đang bị ngược đãi và chịu nhiều
cảnh khổ đau.

Phao-lô nói đến sự xét xử của Thượng Đế
5Đây là bằng chứng Thượng Đế rất công bằng

khi xét xử. Ngài muốn anh chị em xứng đáng
cho nước Ngài vì thế mà anh chị em đang chịu
khổ. 6 Thượng Đế rất công bằng. Ngài sẽ làm
khổ những kẻ đã làm khổ anh chị em. 7 Ngài sẽ
ban sự bình an cho anh chị em là những người
đang chịu khổ và cho chúng tôi khi Chúa Giê-xu
hiện ra trong đám lửa hừng từ thiên đàng cùng
với đoàn thiên sứ hùng hậu của Ngài. 8 Lúc ấy
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Ngài sẽ trừng phạt những kẻ không biết Thượng
Đế và chống nghịch Tin Mừng về Chúa Cứu Thế
Giê-xu. 9Họ sẽ bị hình phạt đời đời tức là bị phân
cách khỏi Chúa cũng như khỏi quyền năng vinh
hiển của Ngài. 10 Việc đó sẽ xảy ra trong ngày
Chúa Giê-xu hiện đến để nhận vinh hiển cùng
với con dân thánh của Ngài. Và những người
tin sẽ kinh ngạc về Chúa Giê-xu. Anh chị em
cũng thuộc nhóm người ấy vì anh chị em tin điều
chúng tôi nói.

11 Vì thế mà chúng tôi luôn luôn cầu nguyện
để Thượng Đế chúng ta giúp anh chị em sống
xứng đáng với nếp sống mà Ngài đã gọi anh
chị em. Chúng tôi nguyện rằng với quyền năng
Ngài, Thượng Đế sẽ giúp anh chị em hoàn thành
những việc phúc đức mà anh chị em muốn làm
và thực hiện những kết quả phát xuất do đức tin
anh chị em. 12 Chúng tôi cầu xin danh Chúa Giê-
xu sẽ được hiển vinh trong anh chị em và anh
chị em cũng được vinh hiển trong Ngài. Vinh
hiển ấy do ân phúc của Thượng Đế và của Chúa
Cứu Thế chúng ta.

2
Những điều ác sẽ đến

1 Thưa anh chị em, chúng tôimuốn nói qua về
sự hiện đến của Chúa Giê-xu chúng ta và lúcmà
chúng ta sẽ gặp gỡ Ngài. 2 Đừng quá sốt ruột
và lo âu trong lòng khi nghe nói rằng ngày của
Chúa đã đến rồi. Có kẻ dám tuyên bố như thế,
bảo đó là lời tiên tri, lời giảng hoặc thư từ như
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thể là do chúng tôi viết. 3 Đừng để ai phỉnh gạt
anh chị em điều gì. Ngày của Chúa chưa đến cho
tới khi có sự chối bỏ* Thượng Đế xảy ra và Con
Người Tội Ác, trên con đường xuống hỏa ngục†,
xuất hiện. 4Hắn sẽ chống nghịch và tự tônmình
lên trên những gì được gọi là thần hoặc những
gì được người ta tôn thờ. Con Người Tội Ác ấy sẽ
dám đi vào đền thờ‡ Thượng Đế và xưng mình
là Trời.

5 Lúc còn ở với anh chị em, tôi thường nhắc
rằng những chuyện ấy sẽ đến. Anh chị em quên
rồi sao? 6 Nay anh chị em biết điều gì ngăn trở
Con Người Tội Ác ấy để cho nó chỉ xuất hiện
đúng kỳ mà thôi. 7 Quyền lực gian ác bí mật đã
hành động trong thế gian nhưng có một Đấng
ngăn chận quyền lực ấy. Ngài sẽ tiếp tục ngăn
chận đến khi Ngài bị cất đi. 8 Lúc đó Con Người
Tội Ác sẽ xuất hiện nhưng Chúa Giê-xu sẽ giết
nó bằng hơi của miệng Ngài. Ngài sẽ diệt nó
bằng vinh quang của sự hiện đến củaNgài. 9Con
Người Tội Ác sẽ đến trong quyền lực Sa-tăng. Nó
sẽ có quyền lực lớn lao và làm được nhiều phép
lạ giả cùng các dấu kỳ để lường gạt người ta.
10 Nó sẽ dùng mọi mưu chước gian ác để phỉnh
gạt những kẻ đang trên đường bị chếtmất vì họ
không thích sự thật. Nếu họ thích sự thật thì họ
chắc chắn đã được cứu. 11 Vì thế Thượng Đế sẽ
* 2:3: chối bỏ Hay “phản nghịch.” † 2:3: xuống hỏa ngục
Hay “con của sự hủy diệt.” ‡ 2:4: đền thờ Rất có thể đó là
một tòa nhà đặc biệt ở Giê-ru-sa-lem nơi Thượng Đế truyền dặn
dân Do-thái thờ phụng Ngài.



II TÊ-SA-LÔ-NI-CA 2:12 iv II TÊ-SA-LÔ-NI-CA 3:2

sai đến một quyền lực khiến những kẻ lầm lạc
rời xa sự thật để họ tin theo sự dối trá. 12 Cho
nên kẻ bị kết tội là những ai không tin sự thật,
mà chỉ thích làm ác.

Được chọn lựa để nhận ơn cứu rỗi
13 Thưa anh chị em yêu dấu của Chúa, Thượng

Đế đã chọn lựa anh chị em từ đầu§ để nhận
ơn cứu rỗi. Do đó chúng tôi luôn luôn tạ ơn
Thượng Đế vì anh chị em. Anh chị em được cứu
do Thánh Linh, Đấng thánh hóa anh chị em và
cũng do lòng tin vào sự thật của anh chị em.
14 Thượng Đế đã dùng Tin Mừng do chúng tôi
rao giảng cứu anh chị em để anh chị em được dự
phần trong vinh hiển của Chúa Cứu Thế chúng
ta. 15 Cho nên xin anh chị em hãy vững tin vào
những điều chúng tôi giảng dạy và qua thư từ.

16-17Nguyền xin chính Chúa Giê-xu Cứu Thế và
Thượng Đế Cha chúng ta thúc giục và thêm sức
cho anh chị em trong mọi điều tốt lành về hành
động lẫn lời nói. Thượng Đế đã yêu chúng ta,
nên qua ân phúc Ngài đã ban cho chúng ta hi
vọng tốt đẹp và sự thúc giục sẽ còn mãi mãi.

3
Hãy cầu nguyện cho chúng tôi

1Xin anh chị em nhớ cầu nguyện cho chúng tôi
để những lời dạy dỗ của Chúa được loan truyền
nhanh chóng và được tôn trọng như anh chị em
đã chứng tỏ. 2 Cũng hãy cầu nguyện để chúng
§ 2:13: từ đầu Hay theo một vài bản Hi-lạp, “những người đầu
tiên.”
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tôi tránh khỏi kẻ ngoan cố và người gian ác vì
không phải ai cũng chịu tin đâu.

3 Nhưng Chúa chúng ta là Đấng thành tín,
Ngài sẽ thêm sức cho anh chị em và giữ anh chị
em khỏi Kẻ Ác. 4 Chúa khiến chúng tôi tin chắc
những gì anh chị em hiện đang làm và sẽ làm
những điều tôi chỉ bảo anh chị em. 5 Nguyện
Chúa hướng dẫn lòng anh chị em vào trong tình
yêu của Thượng Đế và sự kiên nhẫn của Chúa
Cứu Thế.

Bổn phận phải làm việc
6 Thưa anh chị em, nhân danh Giê-xu Cứu

Chúa chúng ta, chúng tôi khuyên anh chị em hãy
tránh xa những kẻ biếng nhác không chịu làm
việc và gạt bỏ lời chúng tôi dạy dỗ. 7 Anh chị
em biết phải sống giống như chúng tôi. Khi ở
với anh chị em chúng tôi không hề biếng nhác.
8Hễ ăn của ai chúng tôi đều trả tiền sòng phẳng.
Ngày và đêm chúng tôi chịu khó làm việc để
không hao tốn cho bất cứ ai trong anh chị em.
9Mặc dù chúng tôi có quyền yêu cầu anh chị em
giúp đỡ nhưng chúng tôi tự lo lấy để làm gương
cho anh chị em. 10 Khi ở với anh chị em chúng
tôi thường bảo rằng: “Ai không chịu làm việc
thì cũng không nên ăn nữa.”

11 Chúng tôi nghe nói một vài người trong anh
chị em không chịu làm việc. Không những họ
ở không mà còn xen vào chuyện người khác.
12 Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng tôi răn bảo
và van lơn những người ấy phải yên lặng làm



II TÊ-SA-LÔ-NI-CA 3:13 vi II TÊ-SA-LÔ-NI-CA 3:18

việc để tự kiếm sống. 13 Anh chị em chớ mệt
mỏi khi làm việc lành.

14 Ai không vâng theo lời chúng tôi viết trong
thư nầy thì hãy lưu ý và đừng giao tiếp với họ
để họ tự xấu hổ. 15 Tuy nhiên không nên xem
họ như kẻ thù mà hãy răn bảo họ như anh em
tín hữu.

Lời chào cuối thư
16 Nguyền xin Chúa bình an luôn ban sự bình

an của Ngài cho anh chị em trong mọi cách.
Nguyền xin Chúa ở cùng anh chị em.

17Tôi, Phao-lô chính tay viết phần cuối của thư
nầy. Tất cả các thư của tôi, tôi đều làm như thế
để chứng tỏ là thư của tôi. Đây là lối tôi viết.

18 Nguyền xin ân phúc của Chúa Giê-xu Cứu
Thế chúng ta ở với tất cả anh chị em.
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