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Второто писмо до

солунците
От Павел, Силуан и Тимотей,
1
до църквата на солунците, които
принадлежат на Бога, нашия Баща, и
на Господ Исус Христос.
2 Благодат и мир на вас от Бога,
нашия Баща, и от Господ Исус
Христос.
3 Винаги трябва да благодарим на
Бога за вас, братя и сестри, и е
редно да го правим, защото вярата
ви расте все повече и повече и
любовта, която всички вие имате един
към друг, става все по-голяма и поголяма. 4 И ние самите се хвалим
с вас сред Божиите църкви заради
вашето търпение и вяра въпреки
всичките гонения и страдания, които
преживявате.
Павел говори за Божия съд

5 Това

е доказателство, че Бог
е прав, като е отсъдил, че може
да бъдете счетени за достойни да
влезете в Божието царство, за което
сега страдате. 6 И е правилно в очите
на Бога да отвърне със страдания на
онези, които ви карат да страдате, 7 и
да донесе покой на вас, които сега
страдате, а също и на нас, когато
Господ Исус се разкрие. Той ще дойде
от небето с могъщите си ангели, 8 в
пламтящ огън и ще донесе наказание
на онези, които не познават Бога и
които не се покоряват на Благата
вест за нашия Господ Исус. 9 Те ще
бъдат наказани с вечна гибел. Няма
да им е позволено да са с Господа, но
ще бъдат държани далеч от неговата
велика мощ 10 в онзи Ден, когато той
дойде да бъде почетен сред своите
святи хора и да му се възхищават
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в присъствието на всички, които
са повярвали. Вие също ще бъдете
сред тях, защото повярвахте на
свидетелството, което ви донесохме.
11 Ето защо винаги се молим за вас
нашият Бог да ви счете за достойни
за живота, който ви е призовал да
живеете, и със своята власт да доведе
до изпълнение всяко добро, което
искате да извършите, и всяко дело,
което идва от вашата вяра, 12 така че
името на нашия Господ Исус да бъде
почитано чрез вас и вие да бъдете
почитани чрез него. Това може да
стане единствено чрез благодатта на
нашия Бог и Господ Исус Христос.
Човекът на Беззаконието

Относно идването на нашия
2
Господ Исус Христос и срещата
ни с него, ви умоляваме, братя и

сестри, 2 да не загубите изведнъж
разума си или да не бъдете
непрекъснато тревожени от някого,
който претендира, че има пророчески
дух, или от нечие учение или от
писмо, което уж е писано от нас,
където се твърди, че Господният Ден
е вече дошъл. 3 Внимавайте никой
да не ви заблуди по никакъв начин.
Казвам това, защото Господният Ден
няма да дойде преди да е настъпило
времето на отстъпничеството и се
открие Човекът на Беззаконието,
който е обречен на гибел. 4 Той ще
се противи и ще се превъзнася над
всичко, което се нарича „Бог“, и над
всичко, на което хората се покланят
— до такава степен, че ще влезе в
Божия храм, ще седне на престола и
сам ще се провъзгласи за Бог.
5 Нима не помните, че ви говорих
за тези неща, когато бях сред вас?
6 Сега вече знаете какво задържа
Човека на Беззаконието, така че той
да се открие, когато дойде времето
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му. 7 Казвам това, защото тайната
сила на беззаконието вече действа,
но този, който сега го задържа, ще
продължи, докато не бъде отстранен,
8 и тогава Човекът на Беззаконието
ще се открие и Господ Исус ще го
убие с дъха на устата си и унищожи
със славното си идване. 9 Идването
на Човека на Беззаконието ще е дело
на Сатана и ще бъде съпроводено
от голяма сила, лъжливи знамения
и чудеса 10 и от всякакви престъпни
измами спрямо онези, които вървят
към гибел, защото отказаха да
обичат истината и да бъдат спасени.
11 Затова Бог изпраща непреодолимо
заблуждение да работи в тях и те да
повярват в онова, което е лъжа, 12 за
да бъдат осъдени всички, които не са
повярвали в истината, а са избрали
да приемат злото.
Вие сте избрани за спасение

13 Братя

и сестри, вие сте хора,
които Господ обича, и ние винаги
трябва да благодарим на Бога за вас,
защото ви е избрал да бъдете сред
първите* спасени чрез Духа, който
ви прави святи, и чрез вярата ви в
истината. 14 Към това спасение Бог
ви призова чрез Благата вест, която
ви проповядвахме, за да получите
славата, която принадлежи на нашия
Господ Исус Христос. 15 Затова,
братя и сестри, стойте силни и се
дръжте здраво за ученията, които
ви предадохме: било устно, било в
писмо от нас.
16 Молим се сам нашият Господ
Исус Христос и Бог, нашият Баща,
който показа своята любов към нас
и чрез благодатта си ни даде вечна
утеха и добра надежда, 17 да утеши
*2:13

2
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сърцата ви и ви даде сила винаги
да вършите и казвате онова, което е
добро.
Молете се за нас

И накрая искаме да ви кажем
3
още някои неща: братя и
сестри, молете се за нас. Молете

се Господното послание да се
разпространи бързо и да се посрещне
с почит, както беше при вас. 2 Молете
се също да бъдем защитени от лоши
и зли хора (защото не всички вярват).
3 Но Господ държи на думата си.
Той ще ви даде сили и ще ви пази
от лукавия. 4 В Господа ние ви имаме
доверие и сме сигурни, че вършите
и ще продължите да вършите това,
което ви казваме. 5 Молим се Господ
да води сърцата ви да обичате като
Бога и да бъдете търпеливи като
Христос.
Задължението да се трудим

6 Братя

и сестри, в името на нашия
Господ Исус Христос ви заповядваме
да стоите настрана от всеки брат,
който е мързелив и не живее според
учението, което е получил от нас.
7 Казвам това, защото вие сами знаете
как трябва да ни подражавате, защото
не бяхме мързеливи, докато живяхме
сред вас, 8 нито ядохме храната на
някого, без да си платим. Ние се
трудихме и работихме усилено ден
и нощ, за да не бъдем в тежест
на никого от вас. 9 Не че нямаме
правото да поискаме от вас помощ;
но ние работихме, за да ви дадем
себе си като пример за подражание.
10 Когато бяхме с вас, ви дадохме
такава заповед: „Който не иска да
работи, не трябва да яде“.

да бъдете сред първите Според някои гръцки ръкописи: „от самото
начало да бъдете“.
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11 Чуваме, че някои от вас са
мързеливи, нищо не правят и
се месят в работите на другите.
12 Заповядваме на тези хора и ги
умоляваме заради Господ Исус
Христос да се трудят кротко и да
печелят собствения си хляб. 13 А вие,
братя и сестри, не се уморявайте до
вършите добро.
14 Ако някой не се покорява на
напътствията, които ви даваме в това
писмо, забележете кой е този човек и
не общувайте с него, за да се засрами.

3
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15 Но

не се отнасяйте с него като с
враг, а го съветвайте като брат.
Последни думи

16 Молим

се самият Господ на мира
да ви дава мир винаги и по всякакъв
начин. Господ да бъде с всички вас.
17 Аз, Павел, пиша този поздрав със
собствената си ръка; това е начинът,
по който подписвам всяко писмо, за
да покажа, че е от мен.
18 Благодатта на нашия Господ Исус
Христос да бъде с всички вас.

