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จดหมายฝากฉบบับททที่สองของเปาโล

ผผผู้เปป็นอบัครทผต

ถถึงครริสตจบักรททที่เมมืองเธสะโลนริกา

บทนนนำสสสู่ 2 เธสะโลนนิกนำ: จดหมายฝากฉบบับททที่สองของเปาโลททที่เขทยนถถึงครริสตจบักรททที่เมมืองเธ
สะโลนริกานน่าจะถถูกเขทยนขถึขึ้นหลบังฉบบับแรกไมน่นาน ตอนนบัขึ้นเปาโลและคณะของทน่านยบังอยถูน่ททที่เมมือง
โครรินธธ์อยถูน่ ทน่านเขทยนจดหมายฉบบับนทขึ้เพราะขน่าวททที่ทน่านไดด้รบับจากผถูด้นนาสน่งจดหมายฝากฉบบับแรก 
เปาโลทราบมาวน่ามทบางคนในครริสตจบักรททที่นบัที่นเชมืที่อวน่าวบันของพระครริสตธ์กนาลบังใกลด้เขด้ามาแลด้ว บาง
คนจถึงเลริกทนามาหากรินและตบัขึ้งตารอคอยการเสดด็จกลบับมาขององคธ์พระผถูด้เปด็นเจด้า จดหมายฝากฉบบับ
นทขึ้จถึงมทลบักษณะเกทที่ยวขด้องกบับอวสานกาลโดยททที่อบัครทถูตทน่านนทขึ้นริยามลนาดบับเหตตุการณธ์ตน่างๆในยตุค
สตุดทด้ายอยน่างละเอทยดยริที่งขถึขึ้น บทสตุดทด้ายของจดหมายฝากฉบบับนทขึ้พถูดถถึงปบัญหาตน่างๆททที่เกริดขถึขึ้นในค
รริสตจบักร โดยเฉพาะคนเหลน่านบัขึ้นททที่เลริกทนามาหากรินแลด้วเพราะความสบับสนดบังกลน่าว

*****

ภนำพรวมของ 2 เธสะโลนนิกนำ 1: หลบังจากออกความเหด็นเกรริที่นนนาสบัขึ้นๆอบัครทถูตทน่านนทขึ้กด็เรริที่ม
เขด้าสถูน่เนมืขึ้อหาหลบักคมือการใหด้กนาลบังใจ และตน่อดด้วยการใหด้รายละเอทยดเกทที่ยวกบับเหตตุการณธ์ตน่างๆในยตุค
สตุดทด้าย



2 ธส 1:1-2 เปาโล สสิลวานนัส และทสิโมธธี เรธียน ครสิสตจนักรของชาวเมมืองเธสะโลนสิกาใน
พระเจจ้าพระบสิดาของเราและพระเยซซครสิสตต์เจจ้า 2 ขอใหจ้พระคคณและสนันตสิสคขจากพระเจจ้าพระบสิดา
ของเรา และพระเยซซครสิสตต์เจจ้า ดดารงอยซยู่กนับทยู่านทนัทั้งหลายเถสิด

จดหมายฝากฉบบับนทร เรริที่มตผู้นดผู้วยคทาพผดททที่เกมือบเหมมือนกบับจดหมายฝากฉบบับแรกททที่เปาโล
เขทยนถถึงครริสตจบักรแหตงเดทยวกบันนทร  แมผู้เปาโลเปป็นผผผู้แตตงจดหมายฝากฉบบับนทร  แตตทตานกป็เอตยชมืที่อบรรดา
พทที่นผู้องททที่สบัตยรซมืที่อและเพมืที่อนรตวมงานของทตานอทกครบัร ง คมือ ทริโมธทและสริลวานบัส ดผ คทาอธริบายใน 1 เธ
สะโลนริกา 1:1 ตามททที่ไดผู้บอกไวผู้ตรงนบัรน สริลวานบัส เปป็นชมืที่อเตป็มของสริลาส ดบังททที่ไดผู้กลตาวไวผู้ใน
จดหมายฝากฉบบับแรก เปาโลกป็ทผลขอพระครุณและสบันตริสรุขของพระเจผู้าใหผู้แกตผผผู้อตานของทตานอทก
ครบัร ง

2 ธส 1:3 อบัครทผตทตานนทรมรุตงททที่จะใหผู้ก ทาลบังใจพทที่นผู้องชาวเมมืองเธสะโลนริกาอทกครบัร งและ
เขทยนวตา พธีพี่นจ้องทนัทั้งหลาย เราตจ้องขอบพระคคณพระเจจ้าเพราะทยู่านทนัทั้งหลายอยซยู่เสมอ และเปป็นการ
สมควร คทาททที่แปลวตา สมควร (อาซริออส) มทความหมายวตา ‘คผตควร’ หรมือ ‘มทครุณคตา’ ความหมายกป็คมือ
วตา พวกทตานรผผู้สถึกวตาเปป็นหนผู้าทททๆี่ จะตผู้องขอบพระครุณพระเจผู้าสทาหรบับพทที่นผู้องชาวเมมืองเธสะโลนริกา
ของพวกทตานเพราะมบันเปป็นการสมควรจรริงๆ เหตรุททที่เปาโลสมควรขอบพระครุณพระเจผู้ากป็คมือ เพราะ
ความเชมืพี่อของทยู่านกป็จดาเรสิญยสิพี่งขขทั้น และความรนักของทยู่านทคกคนทธีพี่มธีตยู่อกนันทวธีขขทั้นมากดจ้วย ผผผู้นทาสตง
จดหมายฝากฉบบับแรกไดผู้กลบับมาททที่เมมืองโครรินธรและมารายงานใหผู้เปาโลทราบวตาความเชมืที่อของค
รริสตจบักรททที่เมมืองเธสะโลนริกาไดผู้เตริบโตขถึรนอยตางรวดเรป็ว นอกจากนทรบรรดาสมาชริกในครริสตจบักรยบัง
รบักกบันและกบันอยตางมากมายดผู้วย พวกเขาสมควรไดผู้รบับคทาขอบครุณและคทายกยตองททที่เปาโลกลตาว
จรริงๆ มบันตรงขผู้ามอยตางหนผู้ามมือเปป็นหลบังมมือกบับปบัญหาตตางๆททที่เปาโลจะพผดถถึงเกทที่ยวกบับครริสตจบักรททที่
เมมืองโครรินธรในไมตชผู้า

2 ธส 1:4 ฉะนนัทั้นเราเองจขงอวดทยู่านทนัทั้งหลายตยู่อบรรดาครสิสตจนักรของพระเจจ้าใน
เรมืพี่องความเพธียรและความเชมืพี่อของทยู่าน ในการทธีพี่ทยู่านถซกขยู่มเหงทคกอยยู่างและการยากลดาบากทธีพี่ทยู่าน
อดทนอยซยู่นนัทั้น ดผู้วยเหตรุนทร เปาโลและเพมืที่อนรตวมงานของทตานจถึงมทความชมืที่นชมยรินดทและรายงานเรมืที่อง



ราวของพวกเขาใหผู้ครริสตจบักรอมืที่นๆทราบ ทตานออกความเหป็นอยตางชมืที่นใจเกทที่ยวกบับ “ความเพทยรและ
ความเชมืที่อ” ของพวกเขาใน “การขตมเหงและการยากลทาบาก” ททที่พวกเขาก ทาลบังทนอยผต คทาททที่แปลวตา 
ความเพธียร (ฮถูปอมอเน) นอกจากมทความหมายวตา ‘อดทน’ แลผู้วยบังมทความหมายวตา ‘ความเพทยร
พยายาม’ ดผู้วยซถึที่งเปป็นความหมายตรงนทร  เหป็นไดผู้ชบัดวตาครริสตจบักรแหตงนทรก ทาลบังเผชริญกบับการขตมเหงอยผต
อาจดผู้วยนทรามมือของพวกยริวขทรอริจฉาททที่เมมืองเธสะโลนริกา ดผ กริจการ 17:5-9

ขณะททที่พวกเขาถผกขตมเหงและเผชริญกบับความลทาบากอมืที่นๆ พวกเขากป็ทนเอาดผู้วยความอดทน
ททที่พากเพทยรและความเชมืที่อ เปาโลจถึงชมเชยพวกเขาและในการททาเชตนนบัรนทตานกป็มรุตงททที่จะใหผู้ก ทาลบังใจ
พวกเขา

2 ธส 1:5 ซขพี่งเปป็นทธีพี่แสดงใหจ้เหป็นชนัดถขงการพสิพากษาอนันชอบธรรมของพระเจจ้า ซขพี่งจะ
พสิสซจนต์วยู่าทยู่านเปป็นผซจ้สมควรกนับอาณาจนักรของพระเจจ้า ดจ้วยเหตคนนัทั้นทยู่านทนัทั้งหลายจขงกดาลนังทนทคกขต์
อยซยู่ดจ้วย อบัครทผตทตานนทรกลตาววตา การตตอตผู้านททที่ผผผู้เชมืที่ออายรุนผู้อยเหลตานทรก ทาลบังทนอยผตดผู้วยนทรามมือของ
บรรดาผผผู้ขตมเหงนบัรนเปป็น “ททที่แสดงใหผู้เหป็นชบัดถถึงการพริพากษาอบันชอบธรรมของพระเจผู้า”  ความยาก
ลทาบากททที่พวกเขากทาลบังทนเพมืที่อพระครริสตรเปป็นภาพททที่แสดงใหผู้เหป็นลตวงหนผู้าถถึงการพริพากษาททที่
พระเจผู้าจะทรงใหผู้ตกลงบนผผผู้ขตมเหงเหลตานบัรนในเวลาของพระองคร บรริบทททที่ตามมาบตงชทรชบัดเจนวตา 
การพริพากษาจะบรรลรุขทดสรุดเมมืที่อพระครริสตรเสดป็จกลบับมาดผู้วยฤทธริธ เดชและสงตาราศทใหญตยริที่ง ความ
หมายตรงนทรสอดคลผู้องกบับโรม 12:19 ททที่กลตาววตา “การแกผู้แคผู้นเปป็นของเรา เราเองจะตอบสนอง 
องครพระผผผู้เจผู้าตรบัส” เปาโลจถึงเสรริมความเหป็นแบบเดทยวก บันไวผู้ การขตมเหงททที่พวกเขาทนอยผตกป็เปป็นไป
เพมืที่อททที่วตาพวกเขาจะถผกพริสผจนรวตา “เปป็นผผผู้สมควรกบับอาณาจบักรของพระเจผู้า ดผู้วยเหตรุนบัรนทตานทบัรง
หลายจถึงกทาลบังทนทรุกขรอยผตดผู้วย” นทที่สมืที่อชบัดเจนวตาพระเจผู้าทรงอนรุญาตใหผู้ประชากรของพระองครเจอ
กบับการตตอตผู้าน หรมือถถึงกบับเจอการขตมเหงเพมืที่อพริสผจนรวตาพวกเขาสมควรไดผู้รบับอาณาจบักรททที่จะมาถถึง
ของพระองครหรมือไมต ครริสเตทยนยรุคตผู้นสตวนใหญตไดผู้เจอกบับสริทธริพริเศษดบังกลตาว นผู้อยคนนบักททที่จะมท
ประสบการณรในเรมืที่องดบังกลตาวในปบัจจรุบบัน



2 ธส 1:6 เปาโลกลตาวตตอจากความเหป็นในขผู้อ 5 เกทที่ยวกบับการพริพากษาวตา เพราะวยู่า
เปป็นการยคตสิธรรมแลจ้วซขพี่งพระเจจ้าจะทรงเอาความยากลดาบาก ไปตอบแทนใหจ้กนับคนเหลยู่านนัทั้นทธีพี่กยู่อ
ความยากลดาบากใหจ้กนับทยู่านทนัทั้งหลาย ในสายพระเนตรพระเจผู้าแลผู้ว จะเปป็นการยรุตริธรรมททที่พระองคร
จะทรงตอบสนองคนเหลตานบัรนททที่กตอความยากลทาบากใหผู้กบับพวกเขาดผู้วยความยากลทาบากเชตน
เดทยวกบัน พระเจผู้าอาจทรงตอบสนองคนเหลตานบัรนททที่ขตมเหงพวกเขาไปแลผู้วบางสตวนในตอนนบัขึ้น แตต
พระเจผู้ากป็ทรงสบัญญาแลผู้ววตาจะทรงแกผู้แคผู้นเตป็มขนาดในเวลาอบันเหมาะสม อยตางไรกป็ตาม การแกผู้
แคผู้นอยตางเตป็มขนาดดบังกลตาวยบังไมตเกริดขถึรนดบังททที่จะเหป็นในขผู้อตตอไป การเลตนคทาตรงทผู้ายขผู้อนทร เปป็นสริที่ง
นตาสนใจ คทาททที่แปลวตา ความยากลดาบาก (ธลริพซริส) เปป็นคทานามของคทากรริยาททที่แปลวตา กยู่อความยาก
ลดาบาก (ธลริโบ) ทบัรงสองคทามทความหมายเกทที่ยวกบับความยากลทาบาก พระเจผู้าจถึงทรงสบัญญาวตาจะใหผู้
คนเหลตานบัรนททที่มาสรผู้างความยากลทาบากแกตพวกเขาไดผู้รบับความยากลทาบากเปป็นการตอบแทน

2 ธส 1:7 ในททานองเดทยวกบัน ทตานกลตาวตตอไปวตา และทธีพี่จะทรงใหจ้ทยู่านทนัทั้งหลายทธีพี่รนับ
ความยากลดาบากนนัทั้น ไดจ้รนับความบรรเทาดจ้วยกนันกนับเรา เมมืพี่อพระเยซซเจจ้าจะปรากฏองคต์จากสวรรคต์ 
พรจ้อมกนับหมซยู่ทซตสวรรคต์ผซจ้มธีฤทธสิธิ์ของพระองคต์ คทาททที่แปลวตา รนับความยากลดาบาก คมือ ธลริโบ อทกครบัร ง
เหมมือนในขผู้อททที่แลผู้ว ความหมายททที่สทาคบัญกวตากป็คมือวตา สทาหรบับทตานทบัรงหลายททที่รบับความยากลทาบาก
นบัรน กป็จะไดผู้รบับความบรรเทาดผู้วยกบันกบับเรา พระเยซผก ทาลบังจะเสดป็จมาในไมตชผู้าและจะทรงจบัดการกบับ
คนเหลตานบัรนททที่สรผู้างความลทาบากใหผู้แกตทตานทบัรงหลาย ความหมายตรงตบัวกป็คมือ ‘จงพบักผตอนดผู้วยกบัน
กบับเราในการสทาแดงของพระเยซผเจผู้าจากสวรรครพรผู้อมกบับเหลตาทผตสวรรครแหตงฤทธานรุภาพของ
พระองคร’ คทาททที่แปลวตา ปรากฏ คมือ อาปอคาลตุพซริส ซถึที่งเปป็นททที่มาของคทาภาษาอบังกฤษ apocalypse 
มบันมทความหมายวตา ‘การสทาแดง’ หรมือ ‘วริวรณร’

นตาสบังเกตวตาเมมืที่อพระครริสตรเสดป็จกลบับมาดผู้วยฤทธานรุภาพ พระองครจะมาพรผู้อมก บับเหลตาทผต
สวรรครททที่เปทที่ยมดผู้วยฤทธริธ เดชของพระเจผู้า การสทาแดงดบังกลตาวจะเปป็นมาจากสวรรคร ขผู้อความตรงนทร
สอดคลผู้องกบับวริวรณร 19:11-21 แมผู้เหป็นไดผู้ชบัดวตากองพลโยธาตรงนบัรนหมายถถึงครริสตจบักรททที่ไดผู้รบับ
สงตาราศทแลผู้ว แตตกองพลโยธาททที่เปป็นทผตสวรรครกป็ถผกรวมอยผตดผู้วยตามททที่ระบรุในขผู้อนทร  อาจเปป็นไดผู้วตา
กองทบัพจากสวรรครนบัรนซถึที่ง “นรุตงหตมผผู้าปตานเนมืรอละเอทยดขาวและสะอาด” (ครริสตจบักรททที่ไดผู้รบับสงตา



ราศทแลผู้ว) จะมาจบัดการกบับกองทบัพมนรุษยรของปฏริปบักษรตตอพระครริสตร กองทบัพทผตสวรรครซถึที่งมาพรผู้อม
กบับพระครริสตรกป็อาจมาจบัดการกบับอทานาจฝตายวริญญาณททที่ชบั ที่วรผู้ายซถึที่งไมตปรากฏแกตตาของซาตานในวบัน
นบัรน เพราะวตาในวบันนบัรนซาตานและจบักรวรรดริทบัรงสริรนของมบันจะถผกขบังไวผู้ในเหวททที่ไมตมทกผู้นเปป็นเวลา
หนถึที่งพบันปท ดผ วริวรณร 20:1-3

การเสดป็จกลบับมาของพระครริสตรมทสองระยะดผู้วยก บัน ระยะแรกคมือ การรบับขถึรนกตอนยรุคเจป็ดปท
ตามททที่มทบอกไวผู้ใน 1 เธสะโลนริกา 4:14-17 แตตตรงนทร เราอตานถถึงการเสดป็จกลบับมาของพระองครดผู้วย
ฤทธานรุภาพและสงตาราศทใหญตยริที่งตอนสริรนยรุคเจป็ดปท

2 ธส 1:8 เปาโลกลตาวตตอไปวตา การเสดป็จกลบับมาของพระครริสตรจะเกริดขถึรนในเปลว
เพลสิงจะลงโทษสนองคนเหลยู่านนัทั้นทธีพี่ไมยู่รซจ้จนักพระเจจ้า และแกยู่คนทธีพี่ไมยู่เชมืพี่อฟนังขยู่าวประเสรสิฐของพระ
เยซซครสิสตต์องคต์พระผซจ้เปป็นเจจ้าของเรา อบัครทผตทตานนทรบรรยายวตาในวบันนบัรนการลผู้างแคผู้นของพระเจผู้า
ตตอชาวโลกททที่ชบั ที่วรผู้ายจะถถึงททที่สทาเรป็จ ยอหรนซถึที่งเขทยนถถึงเหตรุการณรเดทยวก บันกป็กลตาววตาพระเนตรของ
พระเยซผในตอนนบัรนจะเปป็นเหมมือน “เปลวเพลริง” (วริวรณร 19:12) พระครริสตรจะเสดป็จกลบับมาดผู้วย
ฤทธานรุภาพและสงตาราศทใหญตยริที่งเพมืที่อมารบับอทานาจควบครุมกริจการตตางๆของแผตนดรินโลกโดยตรง 
อยตางไรกป็ตาม พระองครจะเสดป็จมาดผู้วยการลผู้างแคผู้นดผู้วยตตอคนเหลตานบัรนททที่ไดผู้ขตมเหงประชากรของ
พระเจผู้า เพริกเฉยตตอพระเจผู้าและปฏริเสธขตาวประเสรริฐ ไมตตผู้องสงสบัยเลยวตาวบันนบัรนจะไดผู้ชมืที่อวตา “วบัน
ใหญตยริที่งแหตงพระพริโรธของพระองคร” (วริวรณร 6:17)

2 ธส 1:9 นอกจากนทร  ในวบันนบัรนชาวโลกททที่ไมตมทพระเจผู้าและปฏริเสธพระครริสตรจะไดจ้
รนับโทษอนันเปป็นความพสินาศนสิรนันดรต์ พจ้นไปจากพระพนักตรต์องคต์พระผซจ้เปป็นเจจ้า และจากสงยู่าราศธีแหยู่ง
พระอานคภาพของพระองคต์ ยอหรนเขทยนถถึงเหตรุการณรตรงนทร โดยบรรยายวตา “มทพระแสงคมออกมา
จากพระโอษฐรของพระองคร เพมืที่อพระองครจะไดผู้ทรงฟบันฟาดบรรดานานาประชาชาตริดผู้วยพระแสง
นบัรน” (วริวรณร 19:15) นอกจากนทรอริสยาหรพยากรณรถถึงเหตรุการณรเดทยวกบันนทรวตา “ทตานจะตทโลกดผู้วย
ตะบองแหตงปากของทตานและทตานจะประหารคนชบั ที่วดผู้วยลมแหตงรริมฝทปากของทตาน” (อริสยาหร 
11:4) บรรดาคนชบั ที่วททที่ปฏริเสธพระครริสตรในวบันนบัรนจะไมตเพทยงเผชริญกบับความตายเทตานบัรน (นบัที่นคมือ คน



เหลตานบัรนททที่อยผตในกองทบัพของปฏริปบักษรตตอพระครริสตรททที่อยผตใกลผู้เมกริโดและบรริเวณใกลผู้เคทยง) แตตพวก
เขาจะถผกแยกจากพระพบักตรรขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้าและสงตาราศทของพระองครตลอดไปเปป็นนริตยร
ดผู้วย คทาททที่แปลวตา จาก ในขผู้อ 9 (อาปอ) มทความหมายวตา ‘ถผกแยกขาดจาก’ นทที่สมืที่อชบัดเจนถถึงความ
พรินาศของพวกเขาในบถึงไฟตลอดไปเปป็นนริตยร แมผู้ชาวโลกอาจเยผู้ยหยบันหรมือถถึงขบัรนขตมเหง แตตคทา
แนะนทาของเปาโลกป็ชบัดเจน จงเตรทยมพรผู้อมไวผู้ วบันของคนเหลตานบัรนใกลผู้จะมาถถึงแลผู้ว

2 ธส 1:10 ในวนันนนัทั้น เมมืพี่อพระองคต์จะเสดป็จมาเพมืพี่อรนับเกธียรตสิในพวกวสิสคทธสิชนของ
พระองคต์ และเพมืพี่อใหจ้เปป็นทธีพี่อนัศจรรยต์ใจแกยู่คนทนัทั้งปวงทธีพี่เชมืพี่อ (เพราะทยู่านกป็ไดจ้เชมืพี่อคดาพยานของเรา) 
วบันนบัรนจะมา “เมมืที่อพระองครจะเสดป็จมาเพมืที่อรบับเกทยรตริในพวกวริสรุทธริชนของพระองคร” นทที่เปป็นสริที่งททที่
พระองครทรงตรบัสลตวงหนผู้าไวผู้เกทที่ยวกบับการเสดป็จกลบับมาของพระองครวตา “ดผู้วยฤทธานรุภาพและสงตา
ราศทใหญตยริที่ง” ในมบัทธริว 24:30 และลผกา 21:27 การเสดป็จกลบับมาของพระครริสตรจะไมตเพทยงเปป็นเวลา
แหตงการลผู้างแคผู้นชาวโลกททที่ชบั ที่วรผู้ายเทตานบัรน แตตมบันจะเปป็นเวลาททที่องครพระผผผู้เปป็นเจผู้าจะไดผู้รบับเกทยรตริ
เพราะประชากรของพระองครดผู้วย นบั ที่นนตาจะรวมถถึงครริสตจบักรททที่มทชบัยชนะททที่กลบับมาพรผู้อมกบับ
พระองคร นบัที่นอาจรวมถถึงคนเหลตานบัรนททที่กลบับใจเชมืที่อพระครริสตรในชตวงยรุคเจป็ดปทและรอดจากยรุคนบัรน
ดผู้วย อบันททที่จรริงแลผู้วมบันจะรวมถถึงประชากรของพระเจผู้าทบัรงสริรนตลอดทรุกยรุคสมบัยททที่จะถผกชรุบใหผู้เปป็น
ขถึรนในวบันนบัรน การเสดป็จกลบับมาของพระองครจะเกริดขถึรน “เพมืที่อใหผู้เปป็นททที่อบัศจรรยรใจแกตคนทบัรงปวงททที่
เชมืที่อ” ในวบันนบัรนประชากรของพระองครทบั ที่วโลกซถึที่งถผกชรุบใหผู้เปป็นขถึรนจากทรุกยรุคสมบัยจะอบัศจรรยรใจใน
พระองคร นบัที่นจะรวมถถึงบรรดาพทที่นผู้องชาวเมมืองเธสะโลนริกาททที่ไดผู้เชมืที่อคทาพยานของเปาโลแลผู้วดผู้วย

2 ธส 1:11 เหตคฉะนนัทั้นเราจขงอธสิษฐานเพมืพี่อทยู่านทนัทั้งหลายเสมอ วยู่าพระเจจ้าของเราจะ
ทรงถมือวยู่าทยู่านเปป็นผซจ้ทธีพี่สมควรแกยู่การทธีพี่พระองคต์ไดจ้ทรงเรธียกนนัทั้น และทรงบนันดาลดจ้วยฤทธสิธิ์เดชของ
พระองคต์ใหจ้ความประสงคต์ดธีทคกประการ และกสิจการแหยู่งความเชมืพี่อทคกอยยู่างสดาเรป็จ ดบังนบัรนเมมืที่อเหป็น
ถถึงสริที่งเหลตานทรทบัรงสริรน เปาโลจถึงปริดทผู้ายบทนทรดผู้วยการบอกใหผู้พวกเขาทราบถถึงการททที่ทตานอธริษฐานเผมืที่อ
ครริสตจบักรททที่เมมืองเธสะโลนริกาเสมอ ทตานอธริษฐานเพมืที่อ “วตาพระเจผู้าของเราจะทรงถมือวตาทตานเปป็นผผผู้
ททที่สมควรแกตการททที่พระองครไดผู้ทรงเรทยกนบัรน” นทที่ไมตไดผู้หมายความวตา พระเจผู้าจะทรงถมือวตาพวกเขา
คผตควรกบับการถผกชตวยใหผู้รอดหรมือแมผู้แตตถผกชตวยใหผู้พผู้นจากการพริพากษาททที่จะมาในยรุคเจป็ดปท แตต



เปาโลหมายความวตาพวกเขาจะไดผู้ประพฤตริตบัวในชทวริตครริสเตทยนอยตางเหมาะสม  เพมืที่อททที่วตาพระเจผู้า
จะทรงถมือวตาพวกเขาคผตควรกบับสงตาราศทใหญตยริที่งททที่จะมาในการเสดป็จกลบับมาของพระครริสตร ดบังนบัรน
พระเจผู้าจะ “ทรงบบันดาลดผู้วยฤทธริธ เดชของพระองครใหผู้ความประสงครดททรุกประการ และกริจการ
แหตงความเชมืที่อทรุกอยตางสทาเรป็จ” คทาวตา ดจ้วย ในททที่นทร  คมือ เอด็น ซถึที่งปกตริแลผู้วหมายความวตา ‘ใน’ แนตทท
เดทยวททที่พระราชกริจของพระเจผู้าททที่กระททาในความเชมืที่อมทฤทธริธ เดชของพระเจผู้าอยผตเบมืรองหลบัง เปาโลจถึง
อธริษฐานขอใหผู้พระราชกริจของพระเจผู้าถผกกระททาททที่นบั ที่นในความเชมืที่อพรผู้อมกบับฤทธริธ เดชของพระเจผู้า
สถริตอยผตดผู้วย

2 ธส 1:12 ทบัรงหมดนทร เปป็นไปเพมืพี่อพระนามของพระเยซซครสิสตต์องคต์พระผซจ้เปป็นเจจ้าของ
เราจะไดจ้เกธียรตสิเพราะทยู่านทนัทั้งหลาย และทยู่านจะไดจ้รนับเกธียรตสิเพราะพระองคต์ เมมืที่อพวกเขาดทาเนริน
ชทวริตอยตางสมควรตตอองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า โดยเฉพาะในยามททที่เจอกบับการตตอตผู้านและการขตมเหงททที่ทวท
มากขถึรน พระนามขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้ากป็ไดผู้รบับเกทยรตริในพวกเขา นอกจากนทร ในขณะเดทยวกบัน พวก
เขากป็ไดผู้รบับเกทยรตริในพระองครดผู้วย ดบังนบัรนการสผผู้ทนการตตอตผู้านและการขตมเหงจถึงเปป็นการถวาย
เกทยรตริแดตองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา แตตในขณะเดทยวกบันมบันกป็นทาสงตาราศทมาสผตประชากรของพระเจผู้า
ดผู้วย แมผู้การขตมเหงไมตเคยเปป็นสริที่งททที่เราปรารถนา แตตมบันกป็มทประโยชนรตรงททที่มบันนทาชบัยชนะและสงตา
ราศทมาสผตชทวริตครริสเตทยน ทบัรงหมดนทร เปป็นไป “ตามพระครุณแหตงพระเจผู้าของเราและแหตงพระเยซผ
ครริสตรเจผู้า”

*****

ภนำพรวมของ 2 เธสะโลนนิกนำ 2: บทททที่สองสานตน่อเรมืที่องอวสานกาลแบบเจาะลถึกยริที่งขถึขึ้น โดย
เฉพาะเรมืที่องปฏริปบักษธ์ตน่อพระครริสตธ์และเหตตุการณธ์ตน่างๆในยตุคเจด็ดปท

2 ธส 2:1-2 บนัดนธีทั้ พธีพี่นจ้องทนัทั้งหลาย เรมืพี่องการซขพี่งพระเยซซครสิสตต์องคต์พระผซจ้เปป็นเจจ้าของเรา
จะเสดป็จมา และทธีพี่พระองคต์จะทรงรวบรวมเราทนัทั้งหลายไปเปป็นของพระองคต์นนัทั้น เราขอวสิงวอนทยู่าน
วยู่า หลบังจากไดผู้บรรลรุเปผู้าหมายแรกในการใหผู้ก ทาลบังใจพทที่นผู้องททที่หวบั ที่นไหวของทตานแลผู้ว อบัครทผตทตาน
นทร จถึงเปลทที่ยนมาพผดถถึงความสบับสนททที่เกริดขถึรนทตามกลางพวกเขาบผู้าง นทที่เกทที่ยวขผู้องกบับบางคนททที่เชมืที่อวตาวบัน



ของพระครริสตรไดผู้มาถถึงพวกเขาแลผู้ว ทตานจถึงเกรริที่นนทาเนมืรอหาสตวนตตอไปโดยขอรผู้องพวกเขาวตา 2 
อยยู่าใหจ้ใจของทยู่านหวนัพี่นไหวงยู่าย หรมือเปป็นทคกขต์รจ้อนไป คทาททที่แปลวตา วสิงวอน (เอะโรตาโอ) มทความ
หมายวตา ‘ขอรผู้อง’ หรมือ ‘ขอ’ การวริงวอนหรมือการขอรผู้องของทตานนทรมทขถึรนเพราะ “การซถึที่งพระเยซผ
ครริสตรองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราจะเสดป็จมา และททที่พระองครจะทรงรวบรวมเราทบัรงหลายไปเปป็นของ
พระองคร” กลตาวอทกนบัยหนถึที่ง เพราะ (1) การเสดป็จมาขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้า และ (2) การรวบรวม
เราไปเปป็นของพระองคร เปาโลจถึงก ทาชบับพวกเขามริใหผู้หวบั ที่นไหวงตายหรมือเปป็นทรุกขรรผู้อนไป “การททที่
พระองครจะทรงรวบรวมเราทบัรงหลายไปเปป็นของพระองคร” นตาจะหมายถถึงการรบับขถึรนตามททที่มท
บรรยายไวผู้ใน 1 เธสะโลนริกา 4:16-17 คทาททที่แปลวตา รวบรวม (เอะพริซถูนาโกเก) มทความหมายเพริที่ม
เตริมวตา ‘รวมตบัวกบัน’ ทบัรงหมดนทรอยผตในบรริบทของการใหผู้ก ทาลบังใจและโดยเฉพาะการใหผู้ก ทาลบังใจบาง
คนททที่คริดวตาตบัวเองเขผู้าสผตยรุคเจป็ดปทแลผู้ว ดบังนบัรนนทที่จถึงสมืที่อถถึงการรบับขถึรนกตอนยรุคเจป็ดปทอยตางชบัดเจนอทกครบัร ง

ดบังนบัรนเปาโลจถึงหนรุนใจพวกเขาวตา 2 อยยู่าใหจ้ใจของทยู่านหวนัพี่นไหวงยู่าย หรมือเปป็นทคกขต์รจ้อนไป
ไมยู่วยู่าจะเปป็นโดยทางวสิญญาณ หรมือโดยทางคดาพซด หรมือโดยทางจดหมายเปป็นเชสิงวยู่ามาจากเรา อจ้าง
วยู่าวนันของพระครสิสตต์มาถขงแลจ้ว การพผดถถึง “วบันของพระครริสตร” ถผกเชมืที่อโดยบางคนวตามทความหมาย
เหมมือนกบับวบันขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้า คทาททที่แปลวตา มาถขงแลจ้ว (เอะนริสเตมริ) มทความหมายวตา ‘อยผต
ดผู้วย’ ดบังนบัรนเปาโลจถึงก ทาชบับพทที่นผู้องชาวเมมืองเธสะโลนริกาไมตใหผู้หวบั ที่นไหวงตายหรมือเปป็นทรุกขรรผู้อน
เพราะคทากลตาวอผู้างของบางคนททที่วตาวบันของพระครริสตรไดผู้มาถถึงแลผู้ว (คมือ พวกเขาเขผู้าสผตยรุคเจป็ดปทแลผู้ว)

แมผู้ตรงนทรอาจสมืที่อวตามทคนไดผู้สตงจดหมายโดยใชผู้ชมืที่อของเปาโลไปเพมืที่อบรรลรุเปผู้าหมายดบัง
กลตาว แตตดผเหมมือนวตาเปาโลแคตพผดถถึงเรมืที่องนทร เผมืที่อไวผู้หากมทคนสตงจดหมายเชตนนบัรนไปมากกวตา ตอน
ทผู้ายจดหมายฝากฉบบับนทร  เปาโลไดผู้บอกถถึงสบัญลบักษณรแหตงความเปป็นของแทผู้ของจดหมายฝากของ
ทตาน นบัที่นคมือ คทาคทานบับของทตานและ ‘ลายเซป็น’ ททที่เปป็นเครมืที่องหมายอบันแสดงวตาจดหมายฝากฉบบับนทร
เปป็นของแทผู้

2 ธส 2:3 ทตานจถึงเตมือนพวกเขาวตา อยยู่าใหจ้ผซจ้หนขพี่งผซจ้ใดลยู่อลยู่วงทยู่านโดยทางหนขพี่งทางใด
เลย เพราะวยู่าวนันนนัทั้นจะไมยู่มาถขง เวจ้นแตยู่จะมธีการลจ้มลงเสธียกยู่อน วบันของพระครริสตร (เหตรุการณร



ตตางๆททที่เกริดขถึรนหลบังการรบับขถึรนของครริสเตทยน) แมผู้ไมตไดผู้ถผกพผดถถึงอยตางชบัดเจนในขผู้อนทร  แตตกป็ถผกสมืที่อ
ผตานทางการละไวผู้อยตางแนตนอน วบันนบัรนจะไมตมาถถึงนอกเสทยจากจะมทการลจ้มลงเสทยกตอน คทาททที่แปล
เชตนนบัรน (อาพอสตาเซทย) มทความหมายวตา ‘การแปรพบักตรร’, ‘การถอยหนท’ หรมือ ‘การละทริรงความ
จรริง’ เราไมตทราบแนตชบัดวตานทที่เปป็นการละทริรงสริที่งใด มบันอาจหมายถถึงสภาพจริตวริญญาณของคนในยรุค
สรุดทผู้ายและการออกไปจากความจรริงในวบันนบัรน อยตางไรกป็ตามเปาโลกลตาวถถึงตบัวบตงชทรอทกประการ 
วบันนบัรนจะไมตมาถถึงนอกเสทยจากคนแหยู่งการบาปนนัทั้นจะประจนักษต์แจจ้ง คมือลซกแหยู่งความพสินาศ ตามททที่
ขผู้อตตอไปจะกลตาวชบัดเจน “คนแหตงการบาป ลผกแหตงความพรินาศ” คนนทรมริใชตใครอมืที่นนอกจากผผผู้ททที่เรา
มบักเรทยกวตาปฏริปบักษรตตอพระครริสตร คทาททที่แปลวตา ความพสินาศ (อาโปเละเอทย) มทความหมายหลาย
อยตาง และหนถึที่งในนบัรนคมือ ‘การททาลายลผู้าง’ หรมือ ‘การพรินาศ’ บรุคคลผผผู้นทร ไมตวตาเขาจะเปป็นใครกป็ตาม
ไดผู้ถผกกทาหนดแลผู้วใหผู้เขผู้าสผตความพรินาศเปป็นนริตยร (คมือ การพริพากษา) ใหผู้เราสบังเกตวตาเปาโลไมตไดผู้
ก ทาลบังกลตาววตาเหตรุการณรเหลตานทร จะตผู้องเกริดขถึรนกตอนการรบับขถึรน แตตทตานกทาลบังบอกวตาเหตรุการณรเหลตา
นทร จะเกริดขถึรนกป็ตตอเมมืที่อวบันของพระครริสตรมาถถึงแลผู้ว นบั ที่นคมือ เมมืที่อเขผู้าสผตยรุคเจป็ดปท จะมทการละทริรงความ
จรริงครบัร งใหญตและการปรากฏตบัวของปฏริปบักษรตตอพระครริสตร อาจเปป็นไดผู้วตาการละทริรงความจรริงครบัร ง
ใหญตซถึที่งจะเกริดขถึรนในวบันนบัรนจะเกริดขถึรนเพราะครริสตจบักรแทผู้ไดผู้ถผกพาตบัวออกไปแลผู้ว สตวนคนททที่เหลมือ
อยผตทบัรงสริรนกป็จะเปป็นครริสตจบักรททที่ละทริรงความจรริง

2 ธส 2:4 เปาโลบรรยายถถึงคนแหยู่งการบาปผผผู้นทร ตตอไป ผซจ้กธีดกนัทั้นขนัดขวางและยกตนัวขขทั้น
ตยู่อสซจ้อะไรๆทธีพี่ไดจ้ชมืพี่อวยู่าเปป็นพระเจจ้า หรมืออะไรๆทธีพี่เขาไหวจ้นมนัสการนนัทั้น มบันจะตตอตผู้านพระเจผู้าหรมือ
อะไรกป็ตามททที่เกทที่ยวขผู้องกบับพระเจผู้าผผผู้เททที่ยงแทผู้ นอกจากนทรมบันจะยกตบัวขถึรนเหนมือพระนามของพระเจผู้า
ดผู้วย มบันจะหมริที่นประมาทถถึงขทดสรุดเมมืที่อมบันนนัพี่งในพระวสิหารของพระเจจ้าเหมมือนอยยู่างพระเจจ้า 
ประกาศตนัววยู่าเปป็นพระเจจ้า มทหลายสริที่งททที่เราเหป็นตรงนทร

ประการแรก นทที่สมืที่อชบัดเจนถถึงการกตอสรผู้างพระวริหารของพวกยริวขถึรนใหมตททที่กรรุงเยรผซาเลป็ม 
แมผู้พระวริหารหลบังนทร ไมตจทาเปป็นตผู้องถผกสรผู้างเสรป็จกตอนเขผู้าสผตยรุคเจป็ดปท แตตนทที่กป็สมืที่อวตาในชตวงหนถึที่งของยรุค
เจป็ดปท (อาจเปป็นกตอนถถึงชตวงกลางยรุคเจป็ดปท) พระวริหารกป็นตาจะถผกสรผู้างเสรป็จแลผู้ว บางคนเชมืที่อวตาพระ
วริหารหลบังนทร จะถผกสรผู้างขถึรนไดผู้เพราะพบันธสบัญญาททที่ปฏริปบักษรพระครริสตรจะกระททาก บับชนชาตริ



อริสราเอลและพวกมรุสลริมดผู้วย ดผ ดาเนทยล 9:27 การหบักพบันธสบัญญา (ขผู้อตกลง) ดบังกลตาวกบับชนชาตริ
อริสราเอลในชตวงกลางสบัปดาหรททที่เจป็ดสริบ (คมือ ยรุคเจป็ดปท) จะเกริดขถึรนเมมืที่อปฏริปบักษรพระครริสตรททาใหผู้การ
ถวายสบักการบผชาของพระวริหารททที่ถผกสรผู้างขถึรนใหมตหยรุดลงและตบัรงตบัวเองขถึรนเปป็นสริที่งททที่นตา
สะอริดสะเอทยนททที่นทาไปสผตความเรริศรผู้าง การนตาสะอริดสะเอทยนดบังกลตาวกป็คมือ เมมืที่อปฏริปบักษรตตอพระ
ครริสตรยผู้ายเขผู้าไปในพระวริหารและประกาศตบัวตตอชาวโลกวตาจรริงๆแลผู้วมบันคมือพระเจผู้า มบันจถึงจะนบั ที่ง
เปป็นพระเจผู้าโดยอผู้างตตอชาวโลกวตาบบัดนทรพระเจผู้าอยผตทตามกลางพวกเขาแลผู้ว

2 ธส 2:5 ทยู่านทนัทั้งหลายจดาไมยู่ไดจ้หรมือวยู่าเมมืพี่อขจ้าพเจจ้ายนังอยซยู่กนับทยู่าน ขจ้าพเจจ้าไดจ้บอก
เรมืพี่องนธีทั้ใหจ้ทยู่านทราบแลจ้ว เปาโลเตมือนความจทาพวกเขาวตาทตานไดผู้บอกเรมืที่องนทรแกตพวกเขาแลผู้วตอนททที่
ทตานยบังอยผตกบับพวกเขา

2 ธส 2:6-7 และทยู่านกป็รซจ้จนักผ ซจ้นนัทั้นทธีพี่กดาลนังหนยู่วงเหนธีพี่ยวมนันไวจ้ในขณะนธีทั้ เพมืพี่อมนันจะ
ปรากฏออกมาไดจ้ตยู่อเมมืพี่อถขงเวลาของมนัน 7 เพราะวยู่าอดานาจลขกลนับนอกกฎหมายนนัทั้นกป็เรสิพี่มทดางานอยซยู่
แลจ้ว เพธียงแตยู่ผซจ้ทธีพี่คอยหนยู่วงเหนธีพี่ยวเดธีดี๋ยวนธีทั้นนัทั้นจะยนังหนยู่วงเหนธีพี่ยวอย ซยู่ จนกวยู่าผซจ้ทธีพี่คอยหนยู่วงเหนธีพี่ยว
นนัทั้นจะถซกพาออกไปเสธีย

เปาโลจถึงเตมือนความจทาครริสตจบักรททที่เมมืองเธสะโลนริกาวตา พวกเขารผผู้อยผตแลผู้ววตาสริที่งใด (ผผผู้ใด) 
กทาลบังหนตวงเหนทที่ยวมริใหผู้ซาตานเปริดเผยตบัวในขณะนบัรน วลทททที่วตา “หนตวงเหนทที่ยว”  แปลมาจากคทาวตา 
คาเตะโค และมทความหมายวตา ‘ขบัดขวาง’ หรมือ ‘ฉรุดรบัร ง’ “อทานาจลถึกลบับนอกกฎหมาย” นบัรนกทาลบัง
ททางานอยผตแลผู้ว “อทานาจลถึกลบับนอกกฎหมาย” ดบังกลตาว ซถึที่งเปป็นการททางานแบบลบับๆของซาตานเพมืที่อ
บรรลรุเปผู้าหมายในการครองโลกของมบัน “กป็เรริที่มททางานอยผตแลผู้ว” ปฏริบบัตริการของมบันก ทาลบังดทาเนริน
การอยผต ซาตานเรริที่มออนไลนรแลผู้วและกทาลบังสตงเสรริมเปผู้าหมายของมบันอยผต อยตางไรกป็ตาม มบันเจอกบับ
อรุปสรรคชริรนใหญตททที่ขบัดขวางมบันจนถถึงตอนนทรมริใหผู้สามารถขถึรนครองโลกไดผู้ อรุปสรรคดบังกลตาวกป็คมือ 
“ผผผู้ททที่คอยหนตวงเหนทที่ยวเดทดี๋ยวนทรนบัรนจะยบังหนตวงเหนทที่ยวอยผต จนกวตาผผผู้ททที่คอยหนตวงเหนทที่ยวนบัรนจะถผกพา
ออกไปเสทย” คทาททที่แปลวตา หนยู่วงเหนธีพี่ยว คมือ คาเตะโค อทกครบัร ง ซถึที่งแปลวตา ‘ขบัดขวาง’, ‘ฉรุดรบัร ง’, 



‘กบักตบัวไวผู้’ เปาโลไมตไดผู้บอกชบัดเจนตรงนทร วตาผผผู้นทรคมือใคร เพราะทตานไดผู้อธริบายใหผู้พวกเขาฟบังไปแลผู้ว
วตาผผผู้นทร คมือใคร

อยตางไรกป็ตาม เหป็นไดผู้ชบัดวตาผผผู้นทรมริใชตใครอมืที่นนอกจากพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  พระองครนบัที่นเอง
ททที่ก ทาลบังทรงหนตวงเหนทที่ยวอทานาจลถึกลบับนอกกฎหมายดบังกลตาวและเปผู้าหมายของซาตานททที่จะครอง
โลก เมมืที่ออทานาจหนตวงเหนทที่ยวของพระองครถผกเอาออกไป ซาตานกป็จะครองโลกไดผู้ตามใจชอบ นตา
สบังเกตวตาวลทททที่วตา “จะถผกพาออกไปเสทย” อาจแปลตรงตบัวไดผู้วตา ‘เอาออกไปจากทตามกลาง’ แตตนทที่ไมต
ไดผู้สมืที่อวตาพระวริญญาณบรริสรุทธริธ จะทรงถผกพาออกไปจากโลก แตตการหนตวงเหนทที่ยวของพระองครใน
สตวนของแผนการของซาตานตตางหากจะถผกเอาออกไปเพมืที่อททที่วตาพญามารจะไดผู้บรรลรุแผนการของ
มบันไดผู้ตามใจชอบ สริที่งนทร จะเกริดขถึรนในการรบับขถึรนเมมืที่อครริสตจบักรกป็จะถผกพาตบัวออกไปดผู้วย

2 ธส 2:8 ขณะนนัทั้นคนนอกกฎหมายนนัทั้นจะปรากฏตนัวขขทั้น คทาททที่แปลวตา คนนอก
กฎหมาย เปป็นคทาเดทยวกบับททที่แปลวตา นอกกฎหมาย (อานอมริอา/อานอมอส) ทบัรงสองคทามทความหมาย
ตรงตบัววตา ‘นอกกฎหมาย’ นทที่บรรยายถถึงอรุปนริสบัยของซาตานอยตางชบัดเจนรวมถถึงผผผู้ททที่จะมารบับสภาพ
เปป็นปฏริปบักษรตตอพระครริสตรดผู้วย เมมืที่ออทานาจหนตวงเหนทที่ยวของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ถผกพาออกไป 
ปฏริปบักษรพระครริสตรกป็จะปรากฏตบัว เราจทาไดผู้ในขผู้อ 3 วตาเมมืที่อถถึงตอนนบัรนเอง วบันขององครพระผผผู้เปป็น
เจผู้ากป็จะเรริที่มตผู้นขถึรน

เปาโลกลตาวตตอไปวตา เมมืที่อถถึงเวลาอบันเหมาะสม สริที่งททที่จะเกริดขถึรนกบับคนนอกกฎหมายนทรคมือ 
องคต์พระผซจ้เปป็นเจจ้าจะทรงประหารมนันดจ้วยลมพระโอษฐต์ของพระองคต์ และจะทรงผลาญใหจ้สซญไป
ดจ้วยการปรากฏแหยู่งการเสดป็จมาของพระองคต์ สริที่งนทร จะสทาเรป็จในวริวรณร 19:19-20 เมมืที่อปฏริปบักษรตตอ
พระครริสตร, ผผผู้พยากรณรเทป็จ และสาวกของพวกมบันจะถผกพระเยซผครริสตรก ทาจบัดในการเสดป็จมาของ
พระองคร ดผ วริวรณร 19:15 ดผู้วย คทาททที่แปลวตา การเสดป็จมา คมือ ปารออถูเซทย

2 ธส 2:9 นอกจากนทร  ปฏริปบักษรตตอพระครริสตรคมือผซจ้นนัทั้นทธีพี่มาโดยการดลบนันดาลของ
ซาตาน เปาโลกลตาวชบัดเจนวตาใครเปป็นผผผู้ใหผู้ก ทาเนริดปฏริปบักษรตตอพระครริสตร พญามารนบัที่นเองททที่ใหผู้พลบัง
และสบัที่งการมบัน พรจ้อมกนับบรรดาการอสิทธสิฤทธสิธิ์และหมายสดาคนัญ และการมหนัศจรรยต์แหยู่งความเทป็จ 



บรุคคลผผผู้ชบั ที่วรผู้ายนทร จะไดผู้รบับอทานาจพริเศษจากซาตานเพมืที่อกระททาหมายสนาคบัญ (ตรงตบัวคมือ การอบัศจรรยร
ตตางๆ) และ “การมหบัศจรรยรแหตงความเทป็จ” (ตรงตบัวคมือ การมหบัศจรรยรแบบหลอกๆ) ซาตานมท
อทานาจในการททาการอบัศจรรยรแบบจทาก บัดและมบันจะใชผู้ประโยชนรจากสริที่งนทร อยตางเตป็มททที่ผตานทาง
คนนอกกฎหมายนทร เพมืที่อหลอกลวงชาวโลกตตอไป

2 ธส 2:10 จากนบัรนมบันจะใชผู้และอคบายอธรรมทนัทั้งหลายสดาหรนับคนเหลยู่านนัทั้นทธีพี่พสินาศอยซยู่ 
ซาตานโดยสมรุนของมบันคมือ ปฏริปบักษรตตอพระครริสตร จะใชผู้อรุบายอธรรมทบัรงปวงเพมืที่อหลอกลวงชาว
โลก ดผ วริวรณร 13:12-15 เปาโลเขทยนตตอไปวตาคนเหลตานบัรนททที่อยผตในโลกกป็เปป็นคนททที่หลงหายและ
พรินาศ เพราะเขาทนัทั้งหลายไมยู่ไดจ้รนับความรนักแหยู่งความจรสิงไวจ้เพมืพี่อจะรอดไดจ้ ชาวโลกสตวนใหญตนตา
จะเคยไดผู้ยรินขตาวประเสรริฐแลผู้วกตอนการรบับขถึรน พวกเขาจะไดผู้ยรินขตาวประเสรริฐหลบังการรบับขถึรนดผู้วย
จากนบักเทศนร 144,000 คนและจากทผตสวรรครตนนบัรนททที่บรินไปในทผู้องฟผู้าพรผู้อมกบับประกาศขตาว
ประเสรริฐอบันเปป็นนริรบันดรร ดผ วริวรณร 14:6 ความจรริงในเรมืที่องดบังกลตาวถผกพบในความรบักของพระเจผู้า 
กระนบัรนชาวโลกแมผู้ในสมบัยพระเยซผกป็ไมตอยากมทสตวนเกทที่ยวขผู้องอะไรกบับความจรริงนบัรน

2 ธส 2:11 เพราะเหตคนธีทั้พระเจจ้าจขงทรงใหจ้ความลคยู่มหลงมาครอบงดาเขา ใหจ้เขาเชมืพี่อสสิพี่งทธีพี่
เทป็จ เพราะวตามนรุษยรชาตริททที่บาปหนาสตวนใหญตไดผู้ปฏริเสธขตาวประเสรริฐและความรบักของพระเจผู้า ใน
วบันนบัรนพระองครจะทรงใหผู้ “ความลรุตมหลง” มาครอบงทาเขา (ความหมายตรงตบัวคมือ ‘การหลอกลวง
ททที่ไดผู้ผล’) พวกเขาจะเชมืที่อคทาโกหกของพญามาร พวกเขาจะเชมืที่อวตาจรริงๆแลผู้วปฏริปบักษรตตอพระครริสตร
คมือพระเจผู้า

2 ธส 2:12 เพมืพี่อคนทนัทั้งหลายทธีพี่ไมยู่เชมืพี่อความจรสิง แตยู่ยสินดธีในการไมยู่ชอบธรรม จะไดจ้ถซก
ลงพระอาชญาทคกคน คทาททที่แปลวตา ถซกลงพระอาชญา (ครริโน) มทความหมายดผู้วยวตา ‘ถผกปรบับโทษ’ 
ในการรบับเครมืที่องหมายของสบัตวรรผู้ายนบัรน (วริวรณร 14:9-10) คนเหลตานบัรนททที่เตป็มใจปฏริเสธพระครริสตรใน
โลกกป็จะลงนามรบับรองการตบัดสรินโทษของตนในนรกเปป็นนริตยร สตวนวลทททที่วตา ทธีพี่ไมยู่เชมืพี่อความจรสิง 
แตยู่ยสินดธีในการไมยู่ชอบธรรม บางคนเชมืที่อวตาคนททที่เคยไดผู้ยรินขตาวประเสรริฐแลผู้วกตอนการรบับขถึรนและ
ปฏริเสธขตาวประเสรริฐนบัรนคมือคนททที่จะถผกความลรุตมหลงเขผู้าครอบงทาอบันนทาไปสผตการลงพระอาชญา



หลบังการรบับขถึรน นบัที่นอาจเปป็นไปไดผู้ อยตางไรกป็ตาม บรริบทตรงนทรกป็อยผตในขอบเขตของยรุคเจป็ดปทโดย
ไมตมทการสมืที่อถถึงทรรศนะดบังกลตาวเลย

2 ธส 2:13 หลบังจากใชผู้เวลาไปเยอะกบับการพผดถถึงเรมืที่องอวสานกาลแลผู้ว คราวนทร เปาโลกป็
กลบับมาพผดถถึงเรมืที่องในขณะนบัรนบผู้าง ทตานเปลทที่ยนจากการเนผู้นเรมืที่องวบันของพระครริสตรและปฏริปบักษรตตอ
พระครริสตรมาพผดถถึงพทที่นผู้องของทตานททที่เมมืองเธสะโลนริกา ดบังททที่เหป็นไดผู้ชบัดจากจดหมายฝากฉบบับแรก
ททที่ทตานเขทยนถถึงพวกเขา ทตานมรุตงททที่จะใหผู้ก ทาลบังใจครริสตจบักรอายรุนผู้อยททที่เผชริญกบับการตตอตผู้านและการ
ขตมเหง เรมืที่องดบังกลตาวปรากฏตรงนทรอทกครบัร ง เชตนเดทยวกบับใน 1:3 เปาโลออกความเหป็นอทกครบัร งวตา พธีพี่
นจ้องทนัทั้งหลาย ผซจ้เปป็นทธีพี่รนักขององคต์พระผซจ้เปป็นเจจ้า เราจดาตจ้องขอบพระคคณพระเจจ้าเพราะทยู่านอยซยู่
เสมอ ทตานไมตเพทยงแสดงการขอบพระครุณพระเจผู้าเพมืที่อพวกเขาเทตานบัรน แตตทตานยบังเขทยนดผู้วยวตาพวก
เขาเปป็นททที่รบักยริที่งของพระเจผู้าดผู้วย แคตนบัรนกป็เปป็นเหตรุใหผู้เกริดกทาลบังใจแลผู้ว

นอกจากนทรทตานกลตาวตตอไปวตา เพราะวยู่าพระเจจ้าไดจ้ทรงเลมือกทยู่านไวจ้ตนัทั้งแตยู่เรสิพี่มแรกใหจ้ถขงทธีพี่
รอด แมผู้แนวคริดเรมืที่องการทรงเลมือกจะปรากฏตรงนทร  แตตคทาททที่ใชผู้ตรงนทรคมือ ไฮเระออไม และไมตใชตคทา
ททที่ใชผู้บตอยกวตา เอด็คเลด็คตอส คทาหลบังถผกใชผู้มากกวตาเมมืที่อพผดถถึงชนชาตริอริสราเอล กระนบัรน การทรง
เลมือกกป็เปป็นคทาสอนหนถึที่งททที่ชบัดเจนในพระคบัมภทรรใหมต เราจะเขผู้าใจความจรริงขผู้อนทร ไดผู้กป็ตตอเมมืที่อเราเหป็น
วตาพระคบัมภทรรพผดถถึงการทรงเลมือกแบบเปด็นกลตุน่มมากกวตาเปป็นรายบรุคคล นบัที่นคมือพระเจผู้าทรงเลมือก
ชนชาตริอริสราเอลในฐานะประชาชาตริในอบับราฮบัม พระเจผู้าไดผู้ทรงเลมือกเรา คมือ ครริสตจบักร ในพระ
ครริสตร แมผู้เรา (คมือ ครริสตจบักร) ไดผู้ถผกเลมือกใหผู้มาถถึงความรอดในพระครริสตรแลผู้ว แตตอทกดผู้านของ
เหรทยญกป็คมือ “ผผผู้ใดใครตมากป็เชริญมา” (วริวรณร 22:17)

กระบวนการททที่พระเจผู้าไดผู้ทรงเลมือกเราถผกสมืที่อเพริที่มเตริมโดยพระวสิญญาณทรงชดาระตนัทั้งทยู่านไวจ้
ใหจ้บรสิสคทธสิธิ์ และโดยทยู่านไดจ้เชมืพี่อความจรสิง คทาททที่แปลวตา โดย (เอด็น) มบักถผกแปลวตา ‘ใน’ มากกวตา ดบัง
นบัรนความรอดของเราจถึงอยผต ‘ในการชทาระตบัรงของพระวริญญาณและการเชมืที่อความจรริง’ หากคทาททที่แปล
วตา ‘วริญญาณ’ หมายถถึง พระวริญญาณบรริสรุทธริธ จรริงๆ พระองครกป็ไดผู้ทรงชทาระเราใหผู้บรริสรุทธริธ แลผู้วเมมืที่อ
เราไดผู้เชมืที่อความจรริง การตทความอทกแบบกป็คมือ คทาวตา ‘วริญญาณ’ หมายถถึง จริตวริญญาณของเรา (เรา



ตผู้องจทาไวผู้วตาตผู้นฉบบับภาษากรทกไมตมทความแตกตตางระหวตางตบัวอบักษรใหญตหรมือเลป็กเหมมือนททที่ภาษา
อบังกฤษสมบัยนทรมท) หากเปป็นเชตนนบัรนจรริง ความรอดของเรากป็เปป็นมาโดยการชทาระ‘จริตวริญญาณ’ ของ
เราใหผู้บรริสรุทธริธ เมมืที่อเราไดผู้เชมืที่อความจรริง ไมตวตาจะในกรณทใด พระวริญญาณบรริสรุทธริธ กป็เปป็นคนกลางททที่
กระททากริจดบังกลตาว

2 ธส 2:14 พระองคต์ไดจ้ทรงเรธียกทยู่านทนัทั้งหลายโดยทางขยู่าวประเสรสิฐของเรา เพมืพี่อจะไดจ้
รนับสงยู่าราศธีของพระเยซซครสิสตต์องคต์พระผซจ้เปป็นเจจ้าของเรา เปาโลกลตาวตตอไปวตาพระเจผู้าไดผู้ทรงเรทยก
เราใหผู้มาถถึงความรอด “โดยทางขตาวประเสรริฐของเรา” การทรงเรทยกของขตาวประเสรริฐกป็คมือ “ทตาน
ทบัรงหลายททที่ลทาบากเหนป็ดเหนมืที่อยจงมาหาเรา และเราจะใหผู้ทตานทบัรงหลายหายเหนมืที่อยเปป็นสรุข จงรบับ
แอกของเราแบกไวผู้และเรทยนรผผู้จากเรา” (มบัทธริว 11:28-29) เมมืที่อเราตอบรบับการทรงเรทยกนบัรน เรากป็จะ
“ไดผู้รบับสงตาราศทของพระเยซผครริสตรองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา” แมผู้พทที่นผู้องททที่เมมืองเธสะโลนริกาก ทาลบัง
เผชริญกบับการตตอตผู้านครบัร งใหญตจนอาจถถึงกบับเปป็นการขตมเหง แตตเปาโลกป็เตมือนความจทาพวกเขาถถึง
สงตาราศทขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราททที่รอคอยเราอยผ ตเบมืรองหนผู้า แมผู้เราไดผู้รบับแลผู้วเพทยงมบัดจทาของ
สงตาราศทดบังกลตาวในตอนนทร  แตตเรากป็จะไดผู้รบับสงตาราศทดบังกลตาวเตป็มจทานวนเมมืที่อเราเจอกบับพระองครใน
สงตาราศท

2 ธส 2:15 เหตคฉะนนัทั้น พธีพี่นจ้องทนัทั้งหลาย จงมนัพี่นคงไวจ้ และยขดถมือโอวาททธีพี่ทยู่านไดจ้เรธียน
แลจ้ว ไมยู่วยู่าจะดจ้วยคดาพซด หรมือดจ้วยจดหมายของเรา ขณะททที่เนมืรอหาสตวนนทรของจดหมายฝากฉบบับนทร
ก ทาลบังจะมาถถึงบทสรรุป เปาโลกป็เตมือนสตริพทที่นผู้องผผผู้เปป็นททที่รบักของทตานททที่เมมืองเธสะโลนริกาใหผู้ (1) 
มนัพี่นคงไวจ้ แมผู้มทการใชผู้คทาททที่แตกตตางกบันตามลทาดบับ แตตความหมายตรงนทรกป็สอดคลผู้องกบับสริที่งททที่เปาโล
จะเขทยนถถึงชาวเมมืองเอเฟซบัสในภายหลบัง ในเอเฟซบัส 6:11-14 คทาททที่แปลเชตนนบัรนตรงนทร  (สเตโค) มท
ความหมายวตา ‘ยมืนหยบัดมบั ที่นคง’ หรมือ ‘พากเพทยรตตอไป’ ทตานเสรริมตตอไปวตา (2) “ยถึดถมือโอวาทททที่
ทตานไดผู้เรทยนแลผู้ว” คทาททที่แปลวตา โอวาท (พาราดอซริส) มทความหมายวตา ‘คทาสบัที่งสอนททที่ถผกมอบใหผู้
แลผู้ว’ เราอาจกลตาวใหมตไดผู้วตา ‘จงยถึดถมือความจรริงททที่ทตานไดผู้เลตาเรทยนแลผู้ว’ ทตานเสรริมอทกวตา “ไมตวตาจะ
ดผู้วยคทาพผด หรมือดผู้วยจดหมายของเรา” พวกเขาไดผู้เรทยนรผผู้ความจรริงผตานทางการรบับใชผู้ดผู้วยตบัวเอง
ของเปาโลและจดหมายฉบบับททที่แลผู้วของทตาน ทตานจถึงกทาชบับใหผู้พวกเขายถึดถมือสริที่งเหลตานบัรนไวผู้ ความ



หมายกป็คมือ การจบับความจรริงไวผู้ใหผู้มบั ที่น คทาก ทาชบับทบัรงสองประการในขผู้อนทรอยผตในรผปของคทาสบัที่ง มบันเปป็น
คทาบบัญชา

2 ธส 2:16-17 เปาโลจถึงปริดทผู้ายเนมืรอหาตรงนทรดผู้วยคทาอวยพรอบันไพเราะ บนัดนธีทั้ ขอ
ใหจ้พระเยซซครสิสตต์องคต์พระผซจ้เปป็นเจจ้าของเรา และพระเจจ้าคมือพระบสิดาของเรา ผ ซจ้ทรงรนักเรา และ
ประทานใหจ้เรามธีความชซใจนสิรนันดรต์ และความหวนังอนันดธีโดยพระคคณ 17 ทรงชซใจและตนัทั้งใจของทยู่าน
ไวจ้ใหจ้มนัพี่นคง ในวาจาและในการกระทดาอนันดธีทคกอยยู่าง คทาอวยพรอบันแสนวริเศษนทรมาจากทบัรงพระเยซผ
ครริสตรองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา (พระนามเตป็มๆของพระองคร) และพระเจผู้าพระบริดาของเรา 
พระองครนบัที่นเองททที่ทรงรบักเราและทรงประทานใหผู้เรามทความชซใจนริรบันดรร คทานทร แปลมาจากคทาวตา พา
ราคเลซริส ซถึที่งมทความหมายในปบัจจรุบบันวตา ‘ก ทาลบังใจ’ ชตางเปป็นความหมายททที่แสนวริเศษ พระเจผู้าไดผู้
ทรงประทานกทาลบังใจนริรบันดรรใหผู้แกตเราพรผู้อมกบับความหวบังอบันดทโดยทางพระครุณของพระองคร จาก
มรุมมองอบันนตาอบัศจรรยรดบังกลตาว เปาโลจถึงทผลขอพระเจผู้าใหผู้ทรง (1) ชซใจของพวกเขา คทาททที่แปลเชตน
นบัรน (พาราคาเละโอ) เปป็นรผปคทากรริยาของคทานาม (พาราคเลซริส) ทบัรงสองคทามทความหมายใน
ปบัจจรุบบันวตา ‘ก ทาลบังใจ’ ทตานจถึงทผลขอพระเจผู้าผผผู้ทรงประทานกทาลบังใจนริรบันดรรใหผู้แกตเราแลผู้วใหผู้ทรงใหผู้
กทาลบังใจเราอทก ทตานยบังทผลขอพระเจผู้าใหผู้ทรง (2) “ตบัรงใจของทตานไวผู้ใหผู้มบั ที่นคง ในวาจาและในการก
ระททาอบันดททรุกอยตาง” คทาวตา ตนัทั้ง (สเตรริดโซ) มทความหมายวตา ‘เสรริมกทาลบัง’ หรมือ ‘ททาใหผู้มบั ที่งคง’ ดบังนบัรน
เปาโลจถึงทผลขอพระเจผู้าใหผู้ทรงททาใหผู้พวกเขามบั ที่งคงในวาจาทรุกอยตางททที่พวกเขาเอตยออกมา (คมือ การ
เปป็นพยานและการประกาศขตาวประเสรริฐ) และกริจการอบันดททรุกอยตางททที่พวกเขากระททา (คมือ กริจการ
ในสตวนของขตาวประเสรริฐ)

*****

ภนำพรวมของ 2 เธสะโลนนิกนำ 3: อบัครทถูตเปาโลปริดทด้ายจดหมายฝากฉบบับนทขึ้ดด้วยการผสม
กบันของคนาขอและความเหด็นสน่วนตบัวกบับการจบัดการกบับพวกคนททที่สรด้างปบัญหาในครริสตจบักรททที่นบัที่น 
บางคนทนาตบัวเกะกะขณะททที่บางคนชอบยตุน่งเรมืที่องของคนอมืที่นและไมน่ทนามาหากรินอทกตน่อไปแลด้ว



2 ธส 3:1-2 พธีพี่นจ้องทนัทั้งหลาย ในทธีพี่สคดนธีทั้จงอธสิษฐานเพมืพี่อเรา เพมืพี่อวยู่าพระวจนะขององคต์
พระผซจ้เปป็นเจจ้าจะไดจ้แผยู่ไป และจะไดจ้รนับเกธียรตสิยศเหมมือนอยยู่างทธีพี่ไดจ้เปป็นไปในหมซยู่พวกทยู่านแลจ้ว 2 
และเพมืพี่อเราจะไดจ้พจ้นจากคนพาลชนัพี่วรจ้าย เพราะวยู่าไมยู่ใชยู่ทคกคนเชมืพี่อ

เปาโลเรริที่มตผู้นบทปริดทผู้ายนทรดผู้วยคทาขอใหผู้ครริสตจบักรททที่เมมืองเธสะโลนริกาอธริษฐานเผมืที่อทตาน 
นอกจากนทรคทาขอดบังกลตาวยบังเปป็นไปเพมืที่อททที่วน่า (ฮรินา) “พระวจนะขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้าจะไดผู้แผตไป 
และจะไดผู้รบับเกทยรตริยศเหมมือนอยตางททที่ไดผู้เปป็นไปในหมผตพวกทตานแลผู้ว” (1) ความหมายกป็คมือวตา พบันธ
กริจขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้าจะไดผู้ไมตมทอะไรขบัดขวาง คทาททที่แปลวตา จะไดจ้แผยู่ไป (ตเระโค) ชวนใหผู้
นถึกถถึงนบักวริที่งในการแขตงขบัน มบันมบักถผกแปลวตา ‘วริที่ง’ ความหมายในสทานวนนทรคมือ การททที่ขตาวประเสรริฐ
จะไดผู้มท (วริที่ง) การแขตงขบันททที่แขป็งแรง นอกจากนทร  (2) คทาขอใหผู้อธริษฐานของทตานยบังเปป็นไปเพมืที่อพระ
วจนะขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้าจะไดผู้ “รบับเกทยรตริ” เหมมือนกบับททที่เปป็นไปในหมผตพวกเขาแลผู้วดผู้วย

ทตานยบังขอใหผู้พวกเขาอธริษฐานเผมืที่อดผู้วย (3) “เพมืที่อเราจะไดผู้พผู้นจากคนพาลชบั ที่วรผู้าย” คทาททที่แปล
วตา พาล (อาตอปอส) มทความหมายตรงตบัววตา ‘ไมตเหมาะสม’ แตตในเชริงสทานวนมทความหมายวตา 
‘อธรรม’ แนตททเดทยวททที่ “ไมตใชตทรุกคนเชมืที่อ” นบัที่นคมือ แนตนอนททที่ไมตใชตทรุกคนททที่เชมืที่อ

2 ธส 3:3 แตยู่วยู่าองคต์พระผซจ้เปป็นเจจ้าทรงสนัตยต์ซมืพี่อ จะทรงเสรสิมกดาลนังทยู่านทนัทั้งหลาย และ
ทรงปจ้องกนันทยู่านไวจ้ใหจ้พจ้นจากการชนัพี่วรจ้าย ทบัรงๆททที่เปป็นตามททที่กลตาวไวผู้ดผู้านบน “องครพระผผผู้เปป็นเจผู้า
ทรงสบัตยรซมืที่อ” จงสรรเสรริญพระเจผู้าเพราะเรมืที่องนบัรน พระองครจะทรงเสรริมกนาลบังเราและปด้องกบันเรา
จากการชบั ที่วรผู้าย คทาททที่แปลวตา เสรสิมกดาลนัง (สเตรริดโซ) เปป็นคทาเดทยวกบับใน 2:17 ในบทททที่แลผู้ว ดผความ
เหป็นตรงนบัรนไดผู้ นอกจากนทรพระองครยบังจะทรงพริทบักษรรบักษาเราและปกปผู้องเราไมตเพทยงจากความชบั ที่ว
รผู้ายเทตานบัรนแตตจากผถูด้ชบัที่วรผู้ายดผู้วย นทที่จถึงสมืที่อถถึงความรอดไมตหลรุดหายของผผผู้เชมืที่อ

2 ธส 3:4 เรามธีความมนัพี่นใจในองคต์พระผซจ้เปป็นเจจ้าเกธีพี่ยวกนับทยู่านวยู่า ทยู่านกดาลนังประพฤตสิ
และจะประพฤตสิตยู่อไปตามทธีพี่เรากดาชนับทยู่าน บางททอาจดผู้วยการใหผู้ก ทาลบังใจเพริที่มเตริมและเตมือนสตริเพริที่ม
เตริมดผู้วย เปาโลจถึงกลตาววตาทตานมทความมบั ที่นใจในองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าเกทที่ยวกบับพวกเขาวตา พวกเขาทบัรง
กทาลบังประพฤตริและจะประพฤตริตตอไปตามสริที่งททที่ทตานไดผู้บบัญชาพวกเขาไวผู้



2 ธส 3:5 ขอองคต์พระผซจ้เปป็นเจจ้าทรงนดาใจของทยู่านทนัทั้งหลายใหจ้เขจ้าในความรนักของ
พระเจจ้า และอดทนในการรอคอยพระครสิสตต์ ในขผู้อตตอไปและจนจบเนมืรอหาสตวนททที่เหลมือของ
จดหมายฝากฉบบับนทร  เปาโลเผชริญหนผู้ากบับปบัญหาททที่รบกวนครริสตจบักรอยผต อยตางไรกป็ตาม กตอนททที่จะ
พผดถถึงปบัญหาดบังกลตาว เปาโลกป็ทริรงทผู้ายดผู้วยคทาใหผู้ก ทาลบังใจแกตครริสตจบักร ความหมายกป็คมือ ‘ขอองคร
พระผผผู้เปป็นเจผู้าทรงนทาใจของทตานทบัรงหลายใหผู้เขผู้าในความรบักของพระเจผู้า และความเพทยรของพระ
ครริสตร’ ฉบบับคริงเจมสรสมืที่อความหมายถถึงการเสดป็จกลบับมาของพระครริสตร แมผู้นบั ที่นอาจเปป็นความหมาย
รองลงมา แตตคทาททที่แปลวตา อดทนในการรอคอย (ฮถูปอมอเน) กป็เปป็นคทาททที่แปลวตา ‘ความอดทน’ ใน
เชริงของความเพทยรพยายาม เปาโลจถึงทผลขอใหผู้พระเจผู้าทรงนทาพวกเขาใหผู้เขผู้าสผตความรบักททที่มทใหผู้แกต
พระองครมากขถึรนและเพทยรพยายามในขณะททที่พวกเขาเผชริญกบับการขตมเหงทบัรงปวง

2 ธส 3:6 ในจดหมายฝากฉบบับแรกของเปาโลททที่สตงถถึงครริสตจบักรททที่เมมืองเธสะโลนริกา
ทบัรงฉบบับและเนมืรอหาสตวนใหญตของฉบบับททที่สอง เปาโลเนผู้นเรมืที่องการใหผู้ก ทาลบังใจเปป็นหลบัก อยตางไร
กป็ตาม ตอนนทร เปาโลจะเปลทที่ยนไปใชผู้คทาเตมือนททที่จรริงจบังแลผู้ว บนัดนธีทั้ พธีพี่นจ้องทนัทั้งหลาย เราขอกดาชนับทยู่าน
ในพระนามของพระเยซซครสิสตต์องคต์พระผซจ้เปป็นเจจ้าของเรา นทที่เปป็นคทาก ทาชบับททที่จรริงจบังและเปป็นการ
เปลทที่ยนนทราเสทยงสทาหรบับเนมืรอหาททที่จะตามมาดผู้วย คทาบบัญชากป็คมือวยู่า จงปลธีกตนัวของทยู่านออกไปจากพธีพี่
นจ้องทคกคนทธีพี่อยซยู่อยยู่างเกะกะ และไมยู่ประพฤตสิตามโอวาทซขพี่งเขาไดจ้รนับจากเรา การนทาคทาก ทาชบับนทร ไป
ปฏริบบัตริจะปรากฏชบัดในไมตชผู้า อยตางไรกป็ตาม ดผเหมมือนจะมทหลบักการททที่ยริที่งใหญตกวตาอยผตดผู้วย

พระวจนะของพระเจผู้าก ทาชบับใหผู้ผผผู้คนของพระเจผู้าแยกตบัวออกจากพทที่นด้องททที่ประพฤตริตบัว
เกะกะ (2 โครรินธร 6:17 กทาชบับชบัดเจนใหผู้เราแยกตบัวออกจากชาวโลก แตตตรงนทร เนผู้นเรมืที่องพทที่นด้องททที่
ประพฤตริตบัวเกะกะ) คทาททที่แปลวตา เกะกะ (อาตบัคโตส) มทความหมายวตา (ก) ทหารททที่แตกแถว และ
(ข) คนททที่ไมตปฏริบบัตริตามกฎหรมือคทาสบัที่งททที่ไดผู้รบับมอบหมาย ในสตวนของหลบักการแลผู้ว เปาโลเจาะจง
มากขถึรนเกทที่ยวกบับคนเหลตานบัรนททที่ “ไมตประพฤตริตามโอวาท” ททที่พวกเขาไดผู้รบับจากพวกทตาน คทาททที่แปล
วตา โอวาท (พาราดอซริส) ตามททที่ระบรุไวผู้ใน 2:15 มทความหมายวตา ‘ความจรริงททที่ถผกมอบใหผู้แลผู้ว’ ตาม
หลบักการแลผู้ว มบันกป็นตาจะหมายถถึงพระวจนะของพระเจผู้า สริที่งททที่เปาโลกทาลบังพผดถถึงแบบกวผู้างๆกป็คมือ



วตา บางคนในครริสตจบักรททที่เมมืองเธสะโลนริกาอยผ ตอยตางเกะกะจนถถึงขนาดเพริกเฉยตตอพระวจนะของ
พระเจผู้าตามททที่เปาโลและเพมืที่อนรตวมงานของทตานไดผู้มอบใหผู้แกตพวกเขาแลผู้ว

2 ธส 3:7 เพราะวยู่าตนัวทยู่านเองกป็รซจ้อย ซยู่วยู่าทยู่านควรจะทดาตามเราอยยู่างไร เพราะเรามสิไดจ้
ประพฤตสิเกะกะเลยเมมืพี่อเราอยซยู่ในหมซยู่พวกทยู่าน เปาโลจถึงนทาหลบักการมาประยรุกตรใชผู้ก บับปบัญหาททที่เกริด
ขถึรนในขณะนบัรน กตอนจะจบัดการกบับปบัญหาดบังกลตาวโดยตรง ทตานเตมือนความจทาพวกเขากตอนวตาพวก
ทตานไดผู้ประพฤตริตบัวอยตางไรขณะอยผตกบับพวกเขา นอกจากนทรทตานไดผู้สอนพวกเขาไปแลผู้ววตาพวกเขา
ควรททาตามอยตางพวกทตาน ตอนททที่เปาโล, สริลาส และทริโมธทอยผตกบับพวกเขาททที่เมมืองเธสะโลนริกา พวก
ทตานไมตไดผู้ประพฤตริตบัวเกะกะทตามกลางพวกเขาเลย

2 ธส 3:8-9 และเรามสิไดจ้ทานอาหารผซจ้ใดเปลยู่าๆ แตยู่เราไดจ้ทดาการหนนักดจ้วยความ
พากเพธียรทนัทั้งกลางคมืนและกลางวนัน เพมืพี่อเราจะไมยู่เปป็นภาระแกยู่คนหนขพี่งคนใดในพวกทยู่าน 9 มสิใชยู่
เพราะเราไมยู่มธีสสิทธสิธิ์ แตยู่วยู่าเพมืพี่อทดาตนัวเปป็นแบบอยยู่างใหจ้ทยู่านทนัทั้งหลายทดาตามเรา

โดยเฉพาะอยตางยริที่งเปาโลและคณะของทตานมริไดผู้รบับประทานอาหารโดยใหผู้คนอมืที่นออก
ตบังครเลย นบัที่นคมือ พวกทตานมริไดผู้ททาตบัวเปป็นภาระผผผู้อมืที่น เปาโลเตมือนความจทาพวกเขาวตา พวกทตาน “ไดผู้
ททาการหนบักดผู้วยความพากเพทยรทบัรงกลางคมืนและกลางวบัน เพมืที่อเราจะไมตเปป็นภาระแกตคนหนถึที่งคนใด
ในพวกทตาน” ความหมายกป็คมือวตา พวกทตานททางานดผู้วยมมือของตนเพมืที่อหาเลทรยงชทพตบัวเอง ในบาง
กรณทกป็ทบัรงกลางวบันและกลางคมืนเพมืที่อททที่พวกทตานจะไมตเปป็นภาระแกตผผผู้ใด คทาททที่แปลวตา เปป็นภาระ 
(เอะพริบาเระโอ) มทความหมายวตา ‘เปป็นภาระหนบัก’ เปาโลตผู้องการจะบอกวตาขณะททที่ทตานอยผตททที่เมมือง
เธสะโลนริกา พวกทตานไดผู้ททางานพริเศษเพมืที่อหารายไดผู้ พวกทตานจถึงไมตเปป็นภาระหรมือททาใหผู้ผผผู้ใดตผู้อง
เดมือดรผู้อน

ทตานกลตาวตตอไปวตา “มริใชตเพราะเราไมตมทสริทธริธ ” ความหมายกป็คมือวตา พวกทตานททาเชตนนบัรน 
ไมตใชตเพราะวตาพวกทตานไมตมทสริทธริอทานาจหรมือสริทธริพริเศษททที่จะดทารงชทวริตดผู้วยขตาวประเสรริฐ แตตพวก
ทตาน “ททาตบัวเปป็นแบบอยตางใหผู้ทตานทบัรงหลายททาตามเรา” ความหมายกป็คมือวตา พวกทตานมรุตงมบั ที่นททที่จะ
สรผู้างแบบอยตางไวผู้ในเรมืที่องนทร เพมืที่อใหผู้พวกเขาปฏริบบัตริตาม



2 ธส 3:10 แมจ้เมมืพี่อเราอยซยู่กนับพวกทยู่าน เรากป็ไดจ้กดาชนับทยู่านอยยู่างนธีทั้วยู่า ถจ้าผ ซจ้ใดไมยู่ยอม
ทดางาน กป็อยยู่าใหจ้เขากสิน เหป็นไดผู้ชบัดวตา แมผู้แตตตอนททที่เปาโลอยผตททที่เมมืองเธสะโลนริกา ทตานกป็ทราบดทวตา
บางคนกทาลบังใชผู้ชทวริตแบบไมตททามาหาเลทรยงชทพ และททาตบัวเปป็นภาระใหผู้คนอมืที่นตผู้องคอยเลทรยงดผ ทตาน
จถึงเตมือนความจทาพวกเขาวตา แมผู้แตตตอนททที่พวกทตานอยผตททที่นบัที่น พวกทตานกป็บบัญชาไวผู้วตา “ถผู้าผผผู้ใดไมตยอม
ททางาน กป็อยตาใหผู้เขากริน” หลบักการดบังกลตาวกป็เปป็นสริที่งททที่เรทยบงตายและลถึกซถึร งและใชผู้ไดผู้ถถึงจนทรุกวบันนทร  
พระเจผู้าไดผู้ทรงกทาหนดไวผู้ตบัรงแตตทรงสรผู้างสรรพสริที่งใหผู้มนรุษยรททางาน นทที่ยริที่งเปป็นเชตนนบัรนตบัรงแตตการลผู้ม
ลงในความบาปของมนรุษยรในสวนเอเดน

2 ธส 3:11 เปาโลกลตาวตตอไปวตา เพราะเราไดจ้ยสินวยู่า มธีบางคนในพวกทยู่านอยซยู่อยยู่าง
เกะกะ ไมยู่ทดางานอะไรเลย แตยู่ชอบยคยู่งกนับธคระของคนอมืพี่น คทาททที่แปลวตา เกะกะ เปป็นคทาเดทยวกบับใน
ขผู้อ 6 ดผคทาอธริบายตรงนบัรนไดผู้ มทหลายคนตบัรงสมมตริฐานวตาบางคนททที่เมมืองเธสะโลนริกาเชมืที่อเหลมือเกริน
วตาการเสดป็จกลบับมาขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้านบัรนใกลผู้เขผู้ามาแลผู้วจนพวกเขาเลริกททางานหาเลทรยงชทพและ
ตบัรงหนผู้าตบัรงตารอคอยวบันดบังกลตาวอยตางเดทยว นทที่นตาจะอริงตามฉบบับแปลภาษาอบังกฤษ ตามททที่สมืที่อตรง
ทผู้ายขผู้อ 5 อยตางไรกป็ตามตผู้นฉบบับภาษากรทกไมตไดผู้สมืที่ออยตางนทร  แตตกลบับสมืที่อวตาคนเหลตานทรททที่ไมตยอมททามา
หากริน ทบัรงตอนททที่เปาโลอยผตททที่นบัที่นในตอนแรกและแมผู้แตตตอนนทรดผู้วย จรริงๆแลผู้วเปป็นพวกชอบยคยู่งกนับ
ธคระของคนอมืพี่น คทาททที่แปลเชตนนบัรน (เพะรริเอะรกาซอไม) หมายถถึง คนททที่ชอบยรุตงกบับเรมืที่องหยรุมหยริมไรผู้
สาระและชอบแสตเรมืที่องของคนอมืที่น เหป็นไดผู้ชบัดวตาคนเหลตานทร ไมตยอมททางานเลย ดบังนบัรนปบัญหากป็คมือวตา 
มทพวกชอบททาตบัวเปป็นภาระคนอมืที่นอยผ ตหลายคนในครริสตจบักรททที่นบั ที่นซถึที่งเปป็นพวกชอบแสตเรมืที่องของคน
อมืที่นดผู้วย คนเหลตานทรททที่ไมตเชมืที่อฟบังคทาบบัญชาของอบัครทผตเปาโล จถึงประพฤตริตบัวเกะกะ

2 ธส 3:12 เปาโลจถึงมทขตาวแจผู้งใหผู้คนเหลตานทรทราบ เราจขงกดาชนับและเตมือนสตสิคนเชยู่น
นนัทั้นโดยพระเยซซครสิสตต์องคต์พระผซจ้เปป็นเจจ้าของเราวยู่า ใหจ้เขาทดางานดจ้วยใจสงบ และกสินอาหารของ
ตนเอง ทตานกลตาวใหผู้ชบัดเจนกวตานทร ไมตไดผู้แลผู้ว อบัครทผตทตานนทรบบัญชาพวกเขาในพระนามขององคร
พระผผผู้เปป็นเจผู้าใหผู้พวกเขาเลริกททาตบัวเปป็นภาระคนอมืที่นและออกไปททามาหากรินเสทย นอกจากนทรพวกเขา
ควรททาเชตนนบัรนดผู้วยใจสงบ นบัที่นคมือ เลริกยรุตงกบับธรุระของคนอมืที่น วลทสรุดทผู้ายนบัรนแทงใจคทาพวกเขามาก
ททที่สรุด พวกเขาตผู้องกรินอาหารของตบัวเอง ไมตใชตคอยเกาะคนอมืที่นกริน



2 ธส 3:13 ขณะททที่จดหมายฝากฉบบับนทร ใกลผู้จะจบแลผู้ว เปาโลจถึงเรริที่มเปลทที่ยนไปพผดถถึง
ความในใจสรุดทผู้ายของทตาน อยตางไรกป็ตาม กตอนททที่ทตานจะกลตาวสรรุปเนมืรอหาตอนนทร  ทตานกป็ขอรผู้องวตา
พธีพี่นจ้องทนัทั้งหลาย ทยู่านอยยู่าอยู่อนใจทธีพี่จะกระทดาการดธีเลย ความหมายกวผู้างๆกป็คมือ การหนรุนใจพทที่นผู้อง
ชาวเมมืองเธสะโลนริกาใหผู้บากบบั ที่นตตอไป โดยไมตตผู้องสนใจคนเหลตานทรททที่ชอบอผผู้งาน คทาททที่แปลวตา 
อยู่อนใจ (เอด็คคาเคะโอ) มทความหมายวตา ‘ทผู้อใจ’ เหป็นไดผู้ชบัดวตาครริสตจบักรททที่นบั ที่นเจอกบับการตตอตผู้าน
และอาจถถึงกบับเจอการขตมเหงดผู้วยซทรา ดบังนบัรน ขณะททที่เปาโลใกลผู้จะจบเนมืรอหาของจดหมายฝากฉบบับ
นทร แลผู้ว ทตานจถึงเปลทที่ยนเรมืที่องและหนรุนใจพวกเขาใหผู้สผผู้ตตอไป คทาททที่แปลวตา กระทดาการดธี (คาลอปอย
เอะโอ) มทความหมายวตา ‘ททาสริที่งททที่ดทหรมือถผกตผู้อง’ ‘พทที่นผู้องทบัรงหลาย อยตาทผู้อแทผู้ไปเลย แตตจงททาสริที่งททที่
พวกทตานควรกระททาตตอไป’ (อบัครทผตทตานนทร ใหผู้คทาสบัที่งททที่คลผู้ายๆกบันในกาลาเททย 6:9)

2 ธส 3:14 เปาโลใหผู้คทาก ทาชบับททที่นตากลบัวไวผู้ ถจ้าผซจ้ใดไมยู่เชมืพี่อฟนังถจ้อยคดาของเราในจดหมาย
ฉบนับนธีทั้ จงจดจดาคนนนัทั้นไวจ้ อยยู่าสมาคมกนับเขาเลย เพมืพี่อเขาจะไดจ้อาย บรริบทททที่ถผกพผดถถึงอยผตนทรมทเนมืรอหา
เกทที่ยวกบับพวกชอบแสตเรมืที่องของคนอมืที่นททที่ไมตยอมททามาหากรินเลย แนตนอนททที่นทที่เปป็นการประยรุกตรใชผู้
แบบแรก อยตางไรกป็ตาม ดผเหมมือนวตาจะมทหลบักการททที่กวผู้างกวตาเกทที่ยวกบับพทที่นผู้องบางคนททที่ไมตยอมเชมืที่อ
ฟบังคทาก ทาชบับตามพระคบัมภทรรอยตางโจตงแจผู้งดผู้วย นทที่สมืที่อชบัดเจนถถึงหลบักการเรมืที่องการแยกออก เปาโลจถึง
เนผู้นยทราสริที่งททที่ทตานไดผู้กลตาวไปแลผู้วในขผู้อ 6 หลบักเกณฑรกป็คมือ การไมตเชมืที่อฟบังถผู้อยคทาในจดหมายฝาก
ฉบบับนทร  ซถึที่งกป็คมือ หนบังสมือ 2 เธสะโลนริกานทร  อยตางไรกป็ตาม นทที่กป็ประยรุกตรใชผู้ไดผู้กบับพระวจนะของ
พระเจผู้าดผู้วย เหป็นไดผู้ชบัดวตานทที่เปป็นคทาก ทาชบับใหผู้แยกตบัวออกจากพทที่นผู้องททที่จงใจประพฤตริตบัวแบบไมตเชมืที่อ
ฟบังพระวจนะของพระเจผู้าอยตางโจตงแจผู้ง ดบังนบัรนเปาโลจถึงสบัที่งใหผู้จดจนาคนแบบนบัรนไวผู้ ความหมายกป็คมือ
การหมายเหตรุคนๆนบัรนไวผู้และ “อยตาสมาคมกบับเขาเลย” คทาททที่แปลวตา สมาคมกนับ (ซถูนานามริกนถูมริ) มท
ความหมายวตา ‘มทสามบัคคทธรรม’ หรมือ ‘คบหากบับ’ เปผู้าหมายมริใชตเปป็นการลงโทษแตตเปป็นการดบัด
นริสบัย “เพมืที่อเขาจะไดผู้อาย” ดบังนบัรนพระคบัมภทรรไดผู้สบัที่งครริสเตทยนทบัรงหลายมริใหผู้คบหาสมาคมกบับพทที่นผู้องททที่
เลมือกใชผู้ชทวริตแบบไมตเชมืที่อฟบังพระวจนะของพระเจผู้าอยตางจงใจ

2 ธส 3:15 อยตางไรกป็ตาม เปาโลใหผู้คทาแนะนทาไวผู้วตา อยยู่าถมือวยู่าเขาเปป็นศนัตรซ แตยู่จงเตมือน
สตสิเขาฉนันพธีพี่นจ้องคนหนขพี่ง ครริสเตทยนททที่ไมตททาตามพระประสงครของพระเจผู้าไมตใชตศบัตรผ แตตพวกเขา



เปป็นพทที่นผู้องททที่ไมตเชมืที่อฟบัง ดบังนบัรนเราจถึงถผกกทาชบับใหผู้เตมือนสตริพวกเขาในฐานะพทที่นผู้อง คทาททที่แปลวตา เตมือน
สตสิ (นออถูเธะเตะโอ) มทความหมายวตา ‘เตมือน’, ‘เตมือนสตริ’ หรมือ ‘ก ทาชบับ’ (ในกรณทนทรคมือ กทาชบับใหผู้ททา
สริที่งททที่ถผกตผู้อง) เมมืที่อพทที่นผู้องครริสเตทยนคนอมืที่นหลงผริดไปจากทางนบัรน เรากป็ถผกกทาชบับใหผู้พยายามสบัที่งสอน
พวกเขาใหผู้ททาสริที่งททที่ถผกตผู้อง เหมมือนททที่เปาโลกลตาวไวผู้ในกาลาเททย 6:1 คมือ ดผู้วย “ใจอตอนสรุภาพ”

2 ธส 3:16 เชตนเดทยวกบับททที่พบบตอยในจดหมายฝากฉบบับตตางๆของเปาโล ทตานทผลขอ
พระครุณของพระเจผู้าใหผู้แกตผผผู้อตานของทตาน บนัดนธีทั้ ขอใหจ้องคต์พระผซจ้เปป็นเจจ้าแหยู่งสนันตสิสคข ทรงโปรด
ประทานสนันตสิสคขใหจ้แกยู่ทยู่านทนัทั้งหลายทคกเวลาและทคกทาง ในอทกหผู้าแหตงในพระคบัมภทรรใหมต พระเจผู้า
ทรงถผกเรทยกวตา “พระเจผู้าแหตงสบันตริสรุข” พระองครไมตเพทยงประทานสบันตริสรุขกบับพระองครโดยทาง
ความเชมืที่อในพระเยซผครริสตรเทตานบัรน (โรม 5:1) แตตพระองครยบังทรงประทานสบันตริสรุขภายในเมมืที่อเรา
วางใจในพระองครดผู้วย ทตานปริดทผู้ายจดหมายฝากฉบบับนทรดผู้วยการทผลขอวตา “ขอใหผู้องครพระผผผู้เปป็น
เจผู้าดทารงอยผตกบับทตานทรุกคนเถริด”

2 ธส 3:17 นธีพี่แหละเปป็นคดาคดานนับของขจ้าพเจจ้าคมือ เปาโล ทธีพี่เขธียนดจ้วยมมือของขจ้าพเจจ้าเอง
ซขพี่งเปป็นเครมืพี่องหมายในจดหมายทคกฉบนับ ขจ้าพเจจ้าจขงเขธียนเชยู่นนธีทั้ เชตนเดทยวกบับในจดหมายฝากฉบบับ
อมืที่นๆของเปาโล ทตานกลตาวถถึงลายเซป็นททที่ทตานเขทยนดผู้วยตบัวเองซถึที่งรบับรองวตาทตานเปป็นผผผู้แตตงจดหมาย
ฝากฉบบับนทร  สายตาของเปาโลเรริที่มแยตลงเรมืที่อยๆจนทตานเขทยนหนบังสมือใหผู้คนอมืที่นอตานออกไมตไดผู้แลผู้ว 
ทตานจถึงใชผู้ผผผู้บบันทถึกตามคทาบอก (คมือ เลขา) ททที่ทตานสบัที่งใหผู้เขทยนเนมืรอหาสตวนใหญตของจดหมายฝาก
ฉบบับนทร  ลายเซป็นททที่ทตานขทดเขทยนดผู้วยตบัวเองจถึงกลายเปป็นเครมืที่องหมายททที่แสดงวตาทตานเปป็นผผผู้แตตง
จดหมายฝากของทตานจรริงๆ

2 ธส 3:18 เชตนเดทยวกบับในจดหมายฝากเกมือบทรุกฉบบับของทตาน เปาโลกลตาวปริดทผู้าย
ดผู้วยลายมมือของทตานอยตางชบัดเจน ขอใหจ้พระคคณของพระเยซซครสิสตต์องคต์พระผซจ้เปป็นเจจ้าของเรา 
ดดารงอยซยู่กนับทยู่านทนัทั้งหลายเถสิด การทผลขอพระครุณจากพระเจผู้าใหผู้แกตประชากรของพระองครเปป็น
ความมบั ที่งคบั ที่งอบันอรุดมจรริงๆ ดผ ฮทบรผ 4:16 จดหมายฝากฉบบับนทรปริดทผู้ายดผู้วยคทาททที่พบบตอย เอเมน ‘ขอใหผู้
เปป็นเชตนนบัรน’ [จดหมายฉบนับทธีพี่สองถขงชาวเธสะโลนสิกาไดจ้เขธียนจากกรคงเอเธนสต์]


