Thư Thứ Nhì của Phao-lô gửi
Người Tê-sa-lô-ni-ca

(2 Tê-sa-lô-ni-ca)
Mục-đích: Để nói rõ cho hết hiểu lầm về thời-điểm của sự
tái lâm của Đấng Christ Giề-xu
Người viết: Phao-lô
Gửi cho: Hội-thánh Tê-sa-lô-ni-ca và tất cả Christ-nhân
mọi nơi
Ngày viết: Vào năm 51 hay 52 SC (Sau Christ Giáng-sinh)
từ Cô-rinh-tô, vài tháng sau lá thư 1 Tê-sa-lô-ni-ca
Bối-cảnh: Nhiều người trong hội-thánh hiểu lầm về thờiđiểm của sự tái lâm của Đấng Christ. Bởi vì có sự giatăng bắt-bớ, họ nghĩ rằng ngày của Chúa tái lâm sắp xảy
ra, và họ giải-thích bức thư 1 Tê-sa-lô-ni-ca nói rằng sự
tái lâm đó sẽ xảy ra vào bất cứ giờ phút nào. Do sự hiểu
lầm này, nhiều người làm biếng và sống bừa-bãi lấy lý-do
là đang chờ sự tái lâm của Đấng Christ.
Câu gốc: “Và xin Chúa hướng-dẫn tâm của anh em vào
tình thương của Đức Chúa TRỜI và vào sự bền-đỗ của
Đấng Christ.” (3.5)
Nhân-vật chính: Phao-lô, Si-la, Ti-mô-thê
Chỗ chính: Tê-sa-lô-ni-ca
Nét đặc-trưng: Đây là bức thư kế-tiếp thư 1 Tê-sa-lô-nica. Trong bức thư này, Phao-lô cho biết những biến-cố
khác nhau phải xảy ra trước khi có sự tái lâm của Đấng
Christ.
Ý chính: “Nhưng tôi nghĩ ông ấy đã nói ...,” “Tôi chắcchắn bà ta đã có ý nói rằng ...”
Sự truyền-thông hữu-hiệu thật là khó đạt tới; thường
thông-điệp được gửi đi không phải là thông-điệp nhận
được tại nhà, ngoài chợ, láng giềng, trong hội-thánh.
Ngay cả khi những lời được nói ra hay viết xuống một
cách rõ-ràng cũng có thể bị hiểu lầm hay giải-thích sai,
đặc biệt là khi xuyên qua tâm-trí có định-kiến hay có
thành-kiến.
Phao-lô đã đương đầu với vấn-đề này với hội-thánh Têsa-lô-ni-ca. Ông đã viết bức thư thứ nhất giúp họ lớn lên
trong đức-tin, an-ủi và khuyến-khích họ bằng việc xácnhận sự thật của sự tái lâm của Đấng Christ. Chỉ vài
tháng sau khi gửi bức thư thứ nhất, Phao-lô được tin từ
Tê-sa-lô-ni-ca rằng có một số người hiểu lầm lời dạy của
ông về sự tái-lâm của Chúa Giề-xu Đấng Christ: họ
ngưng làm việc, và chỉ chờ đợi, và trở nên làm biếng.
Thêm vào đó lại có sự gia-tăng bắt-bớ hội-thánh, khiến
cho nhiều người nghĩ rằng đúng là “ngày của Chúa.”
Đáp-ứng nhanh chóng, Phao-lô gửi bức thư thứ hai này
cho hội-thánh trẻ ấy. Trong thư, ông chỉ-dẫn thêm về việc
Tái Lâm và Ngày của Chúa (2.1-2.2). Vì vậy, thư thứ hai
này tiếp-tục cùng đề-tài của thư 1 Tê-sa-lô-ni-ca và là sự
kêu-gọi: liên-tục can-đảm và cư-xử kiên-định.
Bức thư khởi đầu với lời chào-thăm và cảm-tạ vì đức-tin
của họ (1.1-1.3).
Ông đề-cập sự kiên-nhẫn của họ mặc dầu có các sự khó-

khăn và những thử-thách gay go (1.4).
Ông dùng điều này để vào đề về sự Tái Lâm của Đấng
Christ. Vào lúc đó, Đấng Christ sẽ binh-vực người côngchính và phạt kẻ ác (1.5-1.12).
Đoạn Phao-lô trực-tiếp trả lời sự hiểu lầm về thời-điểm
của những biến-cố thời cuối cùng. Ông bảo họ đừng nghe
theo các tin-đồn rằng ngày của Chúa đã bắt đầu rồi (2.12.2) bởi vì một số biến-cố phải xảy ra trước khi Ngài trở
lại (2.3-2.12). Trong khi đó, họ nên đứng vững trong lẽ
thật của Đấng Christ (2.13-2.15), nhận hy-vọng và an-ủi
của Đức Chúa TRỜI (2.16-2.17), cầu-nguyện xin thêm sức
và cầu-nguyện rằng thông-điệp của Chúa sẽ lan-tràn (3.13.5), và cảnh-cáo những kẻ làm biếng (3.6-3.15).
Phao-lô kết-luận với những lời chào thăm cá-nhân và lời
chúc-phước (3.16-3.18).
Hơn hai ngàn năm đã qua, chúng ta đứng gần thời-điểm
có sự tái lâm của Đấng Christ; nhưng chúng ta cũng có
thể bị sai lầm, muốn thấy sự tái-lâm tức khắc của Chúa
Giề-xu Christ để chỉ nhìn lên trời mà không sinh-hoạt bình
thường. Chuẩn-bị cho sự tái-lâm của Ngài là: rao-truyền
tin-lành của Ngài, mở rộng cánh tay ra cho những ai đang
gặp khó-khăn, và gây-dựng hội-thánh, thân-thể của Ngài.
Khi đọc sách 2 Tê-sa-lô-ni-ca, xin quý vị thấy một cách
rõ-ràng thực-trạng của sự tái-lâm của Ngài và tráchnhiệm của mình là sống vì Ngài cho đến ngày đó.
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(2 Tê-sa-lô-ni-ca 1.1-3.5)
1. Hy-vọng sáng-chói của sự tái-lâm của Đấng Christ
(1.1-2.17)
Lời chào-thăm mở đầu (1.1-1.2)

1

1Phao-lô và Sin-vanh và Ti-mô-thê,

Gửi hội-thánh của các người Tê-sa-lô-ni-ca trong Đức
Chúa TRỜI là Cha của chúng ta và Chúa Giề-xu Đấng
Christ:
2Xin ân-điển cho anh em và bình-an từ Đức Chúa TRỜI là
Cha(1) và Chúa Giề-xu Đấng Christ.
Phao-lô khích-lệ các người đang bị bắt bớ (1.3-1.12)
3Chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Đức Chúa TRỜI vì anh
em, hỡi anh em, như chỉ là đúng, vì đức-tin của anh em
được gia-tăng quá đỗi, và tình thương của mỗi người trong
anh em cho nhau càng lớn lên hơn mãi; 4bởi vậy, chính
chúng tôi hãnh-diện nói về anh em giữa các hội-thánh của
Đức Chúa TRỜI vì sự bền-chí và đức-tin của anh em giữa
tất cả các sự bắt bớ và các nỗi ưu phiền của anh em mà
anh em phải chịu. 5Đây là dấu chỉ sờ-sờ về sự phán-xét
công-chính của Đức Chúa TRỜI để anh em sẽ được xem
là xứng-đáng cho vương-quốc của Đức Chúa TRỜI, vì nó
mà quả thật anh em đang chịu khổ. 6Nếu quả thật là công
bằng để Đức Chúa TRỜI lấy ưu phiền báo-đáp những kẻ
làm ưu phiền anh em, 7và giảm nhẹ cho anh em là những
người đã chịu ưu phiền cùng với chúng tôi ở sự lộ ra của
Chúa Giề-xu từ trời với các thiên-sứ có quyền-năng của
Ngài trong ngọn lửa hừng, 8phân-phát ra sự trừng-phạt
cho những kẻ chẳng biết Đức Chúa TRỜI và cho những
kẻ không vâng-phục tin-lành của Chúa Giề-xu của chúng
ta. 9Và những kẻ này sẽ bị hình-phạt hủy diệt đời đời, xa
cách khỏi sự hiện-diện của Chúa và khỏi vinh-quang của
quyền-năng của Ngài, 10khi Ngài đến để được tôn vinh
trong các thánh-đồ của Ngài vào ngày đó, và để được kinh
ngạc ở giữa mọi người đã tin—vì lời chứng của chúng tôi
tới anh em đã được tin. 11Cũng nhằm mục-tiêu này chúng
tôi luôn luôn cầu-nguyện cho anh em, rằng xin Đức Chúa
TRỜI của chúng ta kể anh em là xứng-đáng của sự kêu gọi
anh em, và làm trọn mọi ao-ước cho sự tốt-lành và việc
làm của đức-tin với quyền-năng; 12để danh của Chúa Giềxu của chúng ta được tôn vinh trong anh em, và anh em
trong Ngài, theo ân-điển của Đức Chúa TRỜI của chúng
ta và Chúa Giề-xu Đấng Christ.

Phao-lô tiên đoán việc đến của kẻ vô luật-lệ trước khi
Đấng Christ trở lại (2.1-2.12)
1Bây giờ chúng tôi yêu-cầu anh em, hỡi anh em, về

2

việc đến của Chúa Giề-xu Đấng Christ của chúng ta,
và việc chúng ta tụ họp lại với Ngài, 2để anh em không
chóng bị làm lay chuyển khỏi tâm trí của anh em hay bị
bối-rối bởi một linh hay một lời hoặc một bức thư y như
thể từ chúng tôi, tới mức rằng ngày của Chúa đã đến rồi.
3Đừng để một ai lừa-dối anh em bằng bất cứ cách nào, vì
ngày đó sẽ không đến trừ phi sự bỏ đạo(2) đến trước, và kè
vô luật-lệ đó bị lộ ra, con trai của sự hủy-diệt(3), 4là kẻ
chống đối và tự tôn lên trên mọi cái gọi là thần hay đốitượng của sự thờ-phượng, đến nỗi hắn chiếm chỗ ngồi của
1

bản khác: Cha chúng ta
hay: sự bội-giáo
3
bản khác: là kẻ đã bị định cho sự hủy-diệt
2

hắn trong đền-thờ của Đức Chúa Trời, tự phô trương như
là Đức Chúa TRỜI. 5Anh em há không nhớ rằng trong khi
tôi còn ở với anh em, tôi đã nói cho anh em biết các điều
này hay sao? 6Và anh em biết điều đang kiềm-chế hắn
hiện nay, ngõ hầu vào thời-điểm của hắn, hắn sẽ bị lộ ra.
7Vì lẽ bí-ẩn của sự vô luật-lệ đang vận hành rồi; duy Đấng
bây giờ đang kiềm-chế sẽ cứ làm như thế cho đến khi
Ngài được hoàn toàn cất đi. 8Và lúc đó kẻ vô luật-lệ đó sẽ
bị lộ ra, kẻ mà Chúa sẽ giết bằng hơi-thở của miệng của
Ngài và sẽ kết thúc bởi sự hiện ra của việc Ngài đến;
9nghĩa là, kẻ đó mà sự đến của nó ăn ý với hoạt-động của
Sa-tan, với mọi quyền-năng và các dấu-hiệu và các sự kỳdiệu giả-dối, 10và với mọi sự lừa dối có tính độc-ác cho
những kẻ diệt-vong, vì chúng đã chẳng tiếp-nhận tình
thương của lẽ thật để được cứu-rỗi. 11Và vì lý-do này Đức
Chúa TRỜI sai đến trên chúng một hoạt-động sai-lầm ngõ
hầu chúng đã có thể tin điều sai, 12để tất cả chúng có thể
bị phán-xét, là những kẻ đã chẳng tin lẽ thật, nhưng lấy
làm vui-thích trong sự độc-ác.
Các Christ-nhân nên đứng vững (2.13-2.17)
13Nhưng chúng tôi phải luôn luôn cảm-tạ Đức Chúa TRỜI

vì anh em, hỡi anh em được Chúa yêu-mến, vì Đức Chúa
TRỜI đã chọn anh em từ ban đầu cho sự cứu-rỗi trong sự
nên-thánh của Linh(4) và niềm tin nơi lẽ thật. 14Và ấy là vì
điều này mà Ngài đã gọi anh em qua tin-lành của chúng
tôi, cho đến việc đạt được vinh-quang của Chúa Giề-xu
Đấng Christ của(5) chúng ta. 15Như thế thì, hỡi anh em,
hãy đứng vững và hãy nắm giữ các truyền-thống mà anh
em đã được dạy, hoặc bởi lời nói hay bởi thư tín của
chúng tôi.
16

Bây giờ xin Chúa Giề-xu Đấng Christ của chúng ta
chính Ngài và Đức Chúa TRỜI là Cha của chúng ta, là
Đấng đã yêu-thương chúng ta và đã ban cho chúng ta sự
an-ủi đời đời và niềm hy-vọng tốt-lành bởi ân-điển, 17anủi và làm cho mạnh tâm của anh em bằng mọi việc làm và
lời nói tốt-lành.
2. Sống liên-hệ đến sự trở lại của Đấng Christ (3.1-3.18)

Phao-lô yêu-cầu cầu-nguyện (3.1-3.5)
1Sau hết, hỡi anh em, hãy cầu-nguyện cho chúng tôi để
lời của Chúa có thể chạy nhanh-chóng và được tôn
vinh, y như nó cũng được với anh em; 2và để chúng tôi
có thể được giải-thoát khỏi những người không đứng đắn
và xấu-xa; vì chẳng phải tất cả đều có đức-tin. 3Nhưng
Chúa là thành-tín, và sẽ làm cho mạnh và che-chở anh em
khỏi kẻ xấu-xa. 4Và chúng tôi có lòng tin-cậy nơi Chúa về
anh em, rằng anh em đang làm và sẽ tiếp-tục làm điều
chúng tôi bảo. 5Và xin Chúa hướng dẫn tâm của anh em
vào tình thương của Đức Chúa TRỜI và vào sự bền-đỗ
của Đấng Christ.

3

4
hay: vì lúc ban đầu Đức Chúa Trời đã chọn anh em để được sự
cứu-rỗi qua sự làm nên-thánh bởi Linh, và bởi tin lẽ thật. Bản
khác: vì Đức Chúa Trời đã chọn anh em làm các trái đầu mùa cho
sự cứu-rỗi qua sự làm nên-thánh bởi Linh, và bởi tin lẽ thật. [Xin
lưu ý ở đây: có cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời đồng công trong việc
cứu-rỗi một tội nhân]
5
hay:…qua việc chúng tôi công-bố tin-lành, để anh em có thể
được sự vinh-quang của
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(2 Tê-sa-lô-ni-ca 3.6-3.18)
Phao-lô khuyên hội-thánh chống lại sự làm biếng (3.63.15)
6Bây giờ, chúng tôi bảo anh em, hỡi anh em, nhân danh
Chúa Giề-xu Đấng Christ của chúng ta, rằng anh em phải
lánh xa khỏi mọi anh em nào cứ bước đi hỗn-loạn trong
đời sống ngỗ ngược và không theo truyền-thống mà anh
em đã nhận từ chúng tôi. 7Vì chính anh em biết thể nào
anh em phải bắt-chước chúng tôi, vì chúng tôi đã chẳng
hành-động theo cách vô kỷ-luật giữa anh em, 8chúng tôi
cũng đã chẳng ăn từ bánh của ai mà không trả tiền; nhưng
với công việc nặng nhọc và sự thử-thách gay-go chúng tôi
cứ làm việc đêm và ngày để chúng tôi đã chẳng là gánh
nặng cho bất cứ một ai trong anh em; 9chẳng phải vì
chúng tôi không có quyền đối với điều này, nhưng để tự
dâng mình như là một người gương mẫu cho anh em, để
anh em bắt-chước chúng tôi. 10Vì ngay cả khi chúng tôi
đã ở với anh em, chúng tôi thường cho anh em lệnh này:
nếu người nào không muốn làm việc, kẻ đó cũng đừng ăn.
11Vì chúng tôi nghe rằng một số giữa anh em đang sống
một đời sống vô kỷ-luật, chẳng làm một việc gì cả, song
hành-động như những kẻ lăng-xăng. 12Bây giờ những kẻ
thể ấy, chúng tôi ra lệnh và thúc đẩy trong Chúa Giề-xu
Đấng Christ phải làm việc trong cách yên-lặng và ăn
chính bánh của mình. 13Nhưng về phần anh em, hỡi anh
em, chớ trở nên mệt-mỏi về việc làm lành. 14Và nếu
người nào không tuân theo lời của chúng tôi qua thư này,
hãy lưu ý đặc-biệt đến người đó và đừng giao-kết với hắn,
ngõ hầu hắn bị xấu-hổ. 15Và nhưng mà chớ coi hắn là kẻ
thù, song hãy khiển-trách hắn như là một anh em.

Lời chào cuối cùng của Phao-lô (3.16-3.18)
16Bây giờ xin Chúa bình-an chính Ngài tiếp-tục ban cho
anh em bình-an trong mọi cách. Xin Chúa ở với tất cả anh
em!
17Tôi, Phao-lô, viết lời chào-thăm này với chính tay của
tôi, và đây là một dấu nhận ra trong mỗi bức thư; đây là
cách tôi viết. 18Ân-điển của Chúa Giề-xu Đấng Christ của
chúng ta ở với tất cả anh em.(1)
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bản khác thêm: A-men

