ฉบับอานเขาใจงาย
Language: ภาษาไทย (Thai)
Provided by: Bible League International.
Copyright and Permission to Copy
Taken from the Thai Easy-to-Read Version © 2015 by Bible League International.
PDF generated on 2017-08-16 from source files dated 2017-08-16.
53e52ba5-5d94-5576-bd39-887847a6c62e
ISBN: 978-1-5313-1299-2

1

๒ เธสะโลนิ กา
คํานํ า
คํานํ าของหนังสือเลม นี้ อานไดจาก
หนังสือ ๑ เธสะโลนิกา
๑ จากเปาโล สิลาส และทิโมธี
ถึงหมู ประชุมของชาว เมืองเธ สะ โลนิ
กา ที่เป็ นของพระเจาพระ บิดาของเรา และ
ของพระเยซูคริสตเจา
๒ ขอ ใหพระเจาพระ บิดาของ เราและพระ
เยซูคริสตเจา
ใหความเมตตากรุณาและ
สันติสุขกับพวกคุณ
๓ พี่ น องครับ
เราตองขอบคุณพระเจา
สําหรับพวก คุณอยู เสมอ ซึ่งการทําแบบ นี้ก็
ถูก ตองแลว เพราะความ เชื่อของ คุณกําลัง
เจริญยิ่ง ขึ้นจริงๆ และความ รักที่คุณแตละ
คนมีใหกันและกันนัน
้ ก็เพิ่มมาก ขึ้นเรื่อยๆ
๔ เราก็เลยไปพูดโออวดถึงพวก
คุณใหหมู
ประชุมของพระเจาในที่อ่ น
ื ๆฟั ง
เราพูดถึง
ความทรหดอดทน และความ เชื่อของ คุณ
ทัง้ ๆ ที่คุณถูกขมเหงและตองเจอกับความ
ทุกขยากลําบากมากมาย

๑

พระเจาจะตัดสินลงโทษ
๕ ที่พวก คุณอดทนตอการขมเหงแบบ

นี้จะ
เป็ นหลัก ฐานแสดงใหเห็นวา พระเจาตัดสิน
โทษอยางยุติธรรม นัน
่ ก็ คือ สําหรับพวกคุณ
ที่ยอมทน
ทุกขเพื่ออาณาจักรของพระเจา
พระองคก็เห็นวาสมควรที่จะใหอาณาจักรนัน
้
กับคุณ ๖ แตสําหรับพวก นัน
้ ที่ทรมานคุณ
พระเจาก็เห็นวายุติธรรมแลวที่จะใหความ
ทุกข ทรมานกับพวก เขาเป็ นการตอบแทน
๗ แลวพระเจาจะ ใหพวก คุณที่ได รับความ
ทุกข ทรมานไดพัก ผอนพรอมกับเราดวย
เมื่อพระ เยซู เจามาจากสวรรคพรอม กับพวก
์ ํานาจ ๘ และ
ทูตสวรรคของพระองคที่มีฤทธิอ
พรอม กับเปลว ไฟโชติ ชวง แลวพระองคจะ
ลงโทษคนที่ไมรูจักพระเจา และคนที่ไมยอม
เชื่อ ฟั งขาวดีเกี่ยว กับพระ เยซูองคเจาชีวิต
ของเรา ๙ โทษของพวก เขาคือจะถูกทําลาย
ตลอด ไป และถูกแยกออก มา ไม ไดอยูตอ
์ ํานาจที่
หน าองคเจาชีวิตและตอ หน าฤทธิอ
*๒:๓
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ยิ่ง ใหญของพระองค ๑๐ สิ่งเหลา นี้จะเกิด
ขึ้นในวัน นัน
้ ที่พระองคมารับเกียรติจากคน
ของพระองค ในวัน นัน
้ ทุก คนที่ไว วางใจใน
พระองคก็จะตองอัศจรรยใจ (รวม ทัง้ พวก
คุณดวย เพราะคุณเชื่อเรื่องที่เราบอกเกี่ยว
กับพระองค)
๑๑ เพราะอยาง นี้ เราถึง ไดอธิษฐานเผื่อคุณ
อยู เสมอ ขอ ใหพระเจาของ เราชวยใหคุณใช
ชีวิตใหสมกับที่พระองคเรียก มา และขอ ให
์ ํานาจของพระองคชวยให
พระเจาใชฤทธิอ
คุณประสบความสําเร็จในการทําความ ดีทุก
อยางที่ตงั ้ ใจไว และการ งานตางๆที่เกิดจาก
ความเชื่อ ๑๒ แลวพระเยซูเจาจะไดรับเกียรติ
จากชีวิตของคุณ และคุณก็จะได รับเกียรติ
เพราะพระองค ตามความเมตตากรุณาของ
พระเจาของเรา และของพระเยซูคริสตเจา
เรื่องชั่วรายที่จะเกิดขึน
้
๑ ตอน นี้ พี่ น องครับ

๒ พระ เยซูคริสต เจาจะกลับ มาและที่พวก

เราจะพูดถึงเรื่องที่

๒ ขออยาได
เราจะชุมนุมกันกับพระองคนัน
้
ตกใจหรือวุนวายใจไป เมื่อมีคําพยากรณ คํา
พูด หรือจดหมายที่อาง วามาจากเรา ที่บอก
วาวันขององคเจาชีวิตมาถึงแลว ๓ อยาใหใคร
หลอกเอา ไม วาเขาจะมาไม ไหนก็ตาม วัน
นัน
้ ขององคเจาชีวิตจะยังไม มา จนกวาจะมี
การทรยศตอพระเจาครัง้ ยิ่ง ใหญเกิด ขึ้นกอน
และคนชัว
่ รายคน นัน
้ จะปรากฏตัวขึ้น จุด
หมายปลาย ทางของมันคือนรก *๔ มันจะตอ
ตาน และจะยกยองตัวมัน เองขึ้นเหนือทุก
สิ่งทุก อยางที่คนเรียก วา “พระเจา” หรือ
อะไรก็ตามที่คนบูชากัน มันจะทําถึงขนาดที่
วา เขาไปในวิหารของพระเจาและขึ้นไปนัง่
บนบัลลังก และป าว ประกาศวาตัวมัน เองคือ
พระเจา
๕ จําได ไหม ผมพูดถึงเรื่อง นี้ บอยๆตอน ที่
ผมยัง อยูกับคุณ ๖ ตอนนี้ มีสิ่ง หนึ่งที่เหนี่ยว
รัง้ มัน ไว เพื่อใหมันปรากฏตัวออกมาในเวลา
ที่เหมาะสม และพวกคุณก็รู แลววาสิ่ง นัน
้ คือ
อะไร ๗ ที่เราพูดอยางนี้ก็ เพราะพลังความชัว
่
อันลึกลับ นี้ ก็ไดทํางานอยูในโลก แลว แตมี
ผู หนึ่งที่กําลังรัง้ ตัวมันอยู และจะรัง้ ตอ ไป
จนกวาผู รัง้ นี้จะไม อยู ๘ แลวคนชัว
่ รายนัน
้ ก็
จะปรากฏตัวออก มา พระ เยซูเจาจะฆา มัน

จุดหมาย … นรก แปลตรงๆไดวา “เขาคือลูกชายของการทําลายลาง”
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ดวยลมหายใจจากปากของพระองค
เมื่อ
พระองคกลับ มาครัง้ ยิ่ง ใหญ และพระองคจะ
ทําลายลางมันจนสิน
้ ซาก ๙ คนชัว
่ รายนี้ เมื่อ
มาก็จะใชอํานาจของซาตาน พรอม กับทํา
อิทธิฤทธิ ์ สัญญาณสําคัญและปาฏิหาริยที่ดู
เหมือนมาจากพระเจา แตจริงๆ แลวมาจาก
ซาตาน ๑๐ มันจะใชรูป แบบอื่นๆอีกมากมาย
ในการหลอก ลวงคนที่กําลังหลง หาย พวก นี้
หลงหายก็เพราะไมยอมรักความจริง ซึ่งเป็ น
ความ จริงที่จะชวยใหเขารอดได ๑๑ เพราะ
เขาไม รักความ จริง พระเจาจึงทําใหคนพวก
นี้เห็น ผิดเป็ น ชอบ เพื่อจะ ไดหลงเชื่อในสิ่งที่
ผิด ๑๒ พระองคจะลงโทษพวก เขาที่ไม ยอม
เชื่อความจริง แตกลับไปสนุกสนานกับความ
ชัว
่
พระเจาเลือกคุณใหไดรับความรอด
๑๓ พี่ น องครับ

องคเจาชีวิตรักคุณ พระเจา
ไดเลือกพวก คุณไว แลวตัง้ แตเริ่ม ตนเพื่อให
ได รับความรอด ที่คุณรอดก็เพราะคุณเชื่อใน
ความ จริง และพระ วิญญาณไดทําใหคุณเป็ น
คนของพระเจา ๑๔ คุณรอดโดยผานทางขาวดี
ที่เราไดประกาศนัน
้ พระเจาไดเรียกใหคุณมา
รับความรอดนัน
้
ก็เพื่อคุณจะไดมีสวน รวม
ในเกียรติของพระเยซูคริสตองคเจาชีวิตของ
เรา ๑๕ ดัง นัน
้ พี่ นองครับ ใหตัง้ มัน
่ คงไว และ
ยึด มัน
่ ในคํา สอนที่ไดตกทอดมาถึงคุณ ไม วา
จะเป็ นคําพูด หรือจดหมายจากเราก็ตาม
๑๖ เรามีกําลัง ใจที่ไมมีวันสิน
้ สุด และความ
หวังที่มัน
่ คง ก็ เพราะพระเจาเมตตาตอเรา
ขอใหพระเยซูคริสตเจา และพระเจาพระบิดา
ของเราผูที่รักเรา ๑๗ ใหกําลัง ใจและใหพลัง
กับพวกคุณ เพื่อคุณจะไดทําและพูดในสิ่ง ดีๆ
ตอไป
อธิษฐานใหเราดวย

๓

๑ สุดทายนี้

พี่ นองครับ ชวยอธิษฐานให
เราดวย ขอ ใหถอยคําขององคเจาชีวิต
แพร หลายไปอยางรวดเร็วและเป็ นที่นับถือ
เหมือน กับที่พวก คุณนับถือ ๒ ขอ ใหพระเจา
ชวยใหเราปลอดภัยจากพวกหัว ดื้อ และพวก
คน ชัว
่ (เพราะไมใชทุก คนที่เชื่อในองคเจา
ชีวิต)
๓ แตองคเจาชีวิตนั น
้ ซื่อสัตย พระองคจะ
ใหพลังและจะคุมครองพวก คุณจากมาร ราย
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๔ เรามัน
่ ใจวาองคเจาชีวิตจะชวยคุณใหทํา

ตามคําสัง่ สอนของ เรา และจะชวยใหคุณทํา
ตอ ไปอีกอยางแนนอน ๕ ขอ ใหองคเจาชีวิต
นํ า คุณใหมีความ รักแบบเดียวกับพระเจา
และมีความอดทนอด กลัน
้ แบบเดียวกับพระ
คริสต
ใหทํางาน อยาขีเ้ กียจ
๖ พีน
่  องครับ

ขอสัง่ ดวยอํานาจของพระเยซู
คริสตองคเจาชีวิตของ เราวา อยูใหหางจาก
พวกพี่ น องที่ขี้ เกียจหลัง ยาวทุก คนที่ไม ทํา
ตามคําสัง่ สอนที่เราให ไว ๗ เพราะพวก คุณก็
รู วาควรจะทําตามเรา ตอนที่อยูกับคุณเราไม
ไดขี้ เกียจหลัง ยาวเลย ๘ เราไม เคยกินของ
ใครฟรีๆ เราไดทํางานหนัก อาบเหงื่อตางนํ้ า
ทัง้ วันทัง้ คืน เพื่อจะไดไมเป็ นภาระใหกับใคร
๙ จริงๆแลวเรามีสิทธิท
์ ี่จะขอความชวย เหลือ
จากพวก คุณ แตเราอยากจะทําตัวเป็ นแบบ
อยางใหคุณทํา ตาม ๑๐ เราถึงไดตัง้ กฎขึ้น มา
ตอนที่อยูกับคุณวา “ถาใครไมทํางาน ก็ไม
ตองกิน”
๑๑ เราไดยินมาวา มีคุณบางคนขี้ เกียจหลัง
ยาวไม ยอมทํางาน เที่ยวยุงแตเรื่องของชาว
บาน ๑๒ เราขอ สัง่ และเตือนคนอยาง นี้ดวย
อํานาจของพระ เยซูคริสตเจาวา ใหเขาทํามา
หากินดวยลําแขงของตัว เองและไม สราง
ความเดือดรอนใหใคร ๑๓ สวนพี่ น องที่ เหลือ
อยาเพิ่งเบื่อหนายทอแทที่จะทําดี
๑๔ ถามีใครไมเชื่อ ฟั งคําสัง
่ สอนของเราใน
จดหมายฉบับ นี้ หมาย หัวเอา ไวและอยา
ไปคบหาดวย เพื่อเขาจะไดอับอายขาย หน า
๑๕ อยามองวาเขาเป็ นศัตรู แตใหเตือนเขาใน
ฐานะที่เป็ นพี่นองคนหนึ่ง
คํา พูดสุดทาย
๑๖ ขอ

ใหองคเจาชีวิตผูเป็ นแหลงที่มาของ
สันติสุข ใหคุณมีสันติสุขอยูทุก เวลาในทุกๆ
ทาง และขอใหพระองคอยูกับคุณทุกคน
๑๗ ผม เปาโล ไดเขียนคําทักทายนี้ ดวย
ลายมือของผม เอง นี่เป็ นลาย เซ็น ตของ ผม
ในจดหมายทุกฉบับ ผมเขียนอยางนี้แหละ
๑๘ ขอใหพระเยซูคริสตองคเจาชีวิตของเรา
มีเมตตากรุณากับพวกคุณทุกคน

