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บทที่ 12
1 และ 2 เธสะโลนิกา

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทเรียนนี้ คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
-  บอกชื่อผูเขียนหนังสือ 1 และ 2 เธสะโลนิกา
-  บอกวาหนังสือน้ีเขียนถึงใคร
-  บอกจุดประสงคของ 1 และ 2 เธสะโลนิกา
-  เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของหนังสือ 1 และ 2 เธสะโลนิกาจากความทรงจํ า
-  บอกหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือทั้งสองเลม

1 เธสะโลนิกา



การสํ ารวจพระคัมภีรข้ันพื้นฐานภาคที่ 2  บทที่ 12                  - 136 -

คํ านํ า

ผูเขียน เปาโล
ถึงใคร ถึงผูเชื่อในเมืองเธสะโลนิกา
จุดประสงค เพ่ือยืนยันวาองคพระผูเปนเจากํ าลังเสด็จกลับมา เพ่ือเตือนและเตือนใหมีความเชื่อและ

แกไขหลักขอเชื่อที่เทียมเท็จ  เปาโลตอบขอกลาวหาเท็จที่มีตองานรับใชของเขาดวย
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“ดวยวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมาจากสวรรคดวยพระดํ ารัสสั่ง ดวย
ส ําเนียงเรียกของเทพบดีและดวยเสียงแตรของพระเจา และคนทั้งปวงในพระ
ครสิตที่ตายแลวจะเปนข้ึนมากอน

หลงัจากน้ันเราทั้งหลายซึ่งยังเปนอยู จะถูกรับข้ึนไปในเมฆพรอมกับคน
เหลาน้ัน  และจะไดพบองคพระผูเปนเจาในฟาอากาศ อยางน้ันแหละเราก็จะอยู
กับองคพระผูเปนเจาเปนนิตย

เหตุฉะนั้นจงปลอบใจกันดวยถอยคํ าเหลาน้ีเถิด”   1 เธสะโลนิกา  4:16-
18

หลักการชีวิตและการรับใช การปลอบใจผูอ่ืนควรเนนที่ความหวังใจอันมีสงาราศีแหงการเสด็จกลับ
มาของพระเยซูคริสต

บุคคลสํ าคัญ เปาโล  ซิลวานัส  ทิโมธี

โครงราง

I. คํ านํ า  1:1
A. จากเปาโล  ซิลวานัสและทิโมธี
B. ถึงผูเชื่อที่เมืองเธสะโลนิกา
C. พระคุณและสันติสุขจากพระเจาและพระเยซู  1:1

II. มองกลับไป  1:2-3:13
A. ตวัอยางของการกลับใจมาหาพระคริสต  1:2-10

1. ฤทธิ์อํ านาจของขาวประเสริฐ   1:2-5
2. ตวัอยางของขาวประเสริฐ   1:5-6

a) ผูเชื่อที่เธสะโลนิกาทํ าตามแบบอยางของเปาโล  1:5
b) เขากลายเปนแบบอยางแกผูเชื่อคนอ่ืน  1:7

3. คํ าพยานของขาวประเสริฐ   1:8-10
a) ความเชื่อของผูเชื่อที่เธสะโลนิกาแพรไปยังทุกๆ ที่  1:8
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b) คํ าพยานของเขาเปนพยานถึงความจริงแหงขาวประเสริฐ   1:9-10
B. การประกาศที่เปนแบบอยาง  2:1-20

1. ในดานแรงจูงใจ  2:1-6
a) ไมไรประโยชน  2:1
b) มีความกลา  2:2
c) ไมหลอกลวง หรือโสโครก หรือมีอุบาย  2:3
d) เพ่ือใหพระเจาพอพระทยัมากกวาใหคนพอใจ  2:4
e) ไมใชถอยคํ าประจบประแจง  2:5
f) ปราศจากความโลภ   2:5
g) ไมแสวงหาเกียรติยศจากมนุษย   2:6

2. ในดานความประพฤติ   2:7-11
a) ดวยความสุภาพออนโยน  2:7
b) เหมือนดังพ่ีเลี้ยง เลี้ยงดูเด็ก  2:7
c) ดวยความรักใคร   2:8
d) โดยการทํ างานหนัก   2:9
e) โดยการประพฤติตนเหมาะสม  2:10
f) เหมือนดังบิดากระทํ ากับบุตรของตน  2:11

3. ในดานเนื้อหาสาระ   2:12-13
a) ใหทานประพฤติตามที่สมควรตอพระเจา  2:12
b) ตัง้อยูบนพระวจนะของพระเจา  2:13

4. ในดานการรับพระวจนะ  2:13-16
a) ธรรมขาติ (ลักษณะ) ของการที่พวกเขารับเอาพระวจนะ  2:13
b) ผลของการที่เขารับเอาพระวจนะ  2:14-16

(1) เขากลายเปนผูที่ปฏิบัติตามอยางคริสตจักรในยูเดีย  2:14
(2) เขาเขามาสูสามัคคีธรรมแหงการทนทุกขเพ่ือพระวจนะ  2:14-16

C. ตวัอยางของการเอาใจใสติดตามผลผูกลับใจ
1. ความหวงใยของเขา  3:1-5

a) แรงจูงใจของเขา  3:1
b) การสงทิโมธีออกไป  3:2
c) อธิบายถึงผูที่เขาสงไป  3:2

(1) เขาเปนพ่ีนองของเรา
(2) เปนผูรับใช
(3) เปนคนงานรวมกับเราในขาวประเสริฐ

d) จุดประสงคในการสงทิโมธีออกไป  3:2-4
(1) เพ่ือกอตั้งทานใหม่ันคง   3:2
(2) เพ่ือปลอบใจทาน
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(3) เพ่ือหนุนใจใหตั้งม่ันแมวาจะมีความทุกขลํ าบาก   3:3-4
(4) เพ่ือปกปองทานจากการทดลอง   3:5
(5) เพ่ือปกปองคนงานของเขา  3:5

2. ขบวนการติดตามผล   3:6-8
a) เน้ือหาสาระของรายงานของทิโมธี
b) ปฏิกิริยาที่มีตอรายงานของทิโมธี  3:7-10

(1) ปลอบโยนและหนุนใจ  3:7-8
(2) ขอบพระคุณและการอธิษฐาน   3:9-13

III. มองออกไปขางหนา   :   ประพฤติตัวโดยคํ านึงถึงการเสด็จกลับมาขององคพระผูเปนเจา  4:1-
5:24
A. ความประพฤติที่เปนที่พอพระทยัของพระเจา  4:1-2
B. การชํ าระใหบริสุทธิ์  4:3-8

1. พ้ืนฐานของการชํ าระใหบริสุทธิ์  :  เปนนํ้ าพระทัยของพระเจา  4:3
2. การนํ าเอาการชํ าระใหบริสุทธิ์มาใชปฏิบัติ   4:3-8

a) หลกีเลี่ยงจากการลวงประเวณี  4:3-5
b) หลีกเลี่ยงจากการลวงเกินทํ าผิดตอพ่ีนอง  4:6

C. เหตผุลที่เราตองประพฤติใหเหมาะสม   4:6-8
1. เพราะวาความบาปนํ าความพิโรธของพระเจามา  4:6
2. ความประพฤติที่เหมาะสมนั้นสอดคลองกับการทรงเรียกของพระเจา  4:7
3. การปฏิเสธความประพฤติที่เหมาะสมก็คือ การปฏิเสธพระเจา  4:8

D. ความรักฉันพ่ีนอง  4:9-10
1. ชมเชยความรักของเขา  4:9
2. หนุนใจใหรักกันตอไป   4:10

E. หนุนใจใหขยันขันแข็ง  4:11-12
1. ตั้งใจจะอยูอยางเงียบสงบ   4:11
2. ทํ ากิจการงานของตน   4:11
3. ทํ างานดวยมือของทานเอง   4:11
4. ดํ าเนินชีวิตอยางซื่อสัตยกับผูไมเชื่อ   4:12

F. คํ าสอนเกี่ยวกับคนที่ตายในพระคริสต   4:12-18
1. ความจํ าเปนที่จะตองสอนใหถูกตอง   4:12-13
2. ความสัมพันธของคนตายที่มีตอการเสด็จกลับมาของพระคริสต   4:14-15

a) คนที่ตายในพระคริสตจะถูกนํ ามากับพระองค   4:14
b) คนทีมี่ชวีติอยูจะไมไปลวงหนาคนที่ตายแลวในพระคริสต   4:15

3. ลกัษณะและผลของการเสด็จกลับมาของพระคริสต  4:16-17
a) ลกัษณะของการเสด็จกลับมาของพระองค   4:16
b) ผลของการเสด็จกลับมาของพระองค   4:16-17
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(1) คนทีต่ายไปแลวจะถูกใหเปนขึ้นมากอน   4:16
(2) คนที่มีชีวิตอยูจะถูกรับขึ้นไป   4:17
(3) ผูเชื่อจะอยูกับองคพระผูเปนเจาตลอดไป  4:17

4. ถอยคํ าที่ผูเชื่อจะใชปลอบใจกัน   4:18
G. การระวังระไวโดยคํ านึงถึงการเสด็จกลับมาขององคพระผูเปนเจา  5:1-11

1. ความไมแนนอนเกี่ยวกับเวลาของการเสด็จกลับมา  5:1-2
a) ไมจํ าเปนตองสอนเขา  5:1
b) ความรูของเขาเกี่ยวกับลักษณะของการเสด็จกลับมา   5:2

2. ผลของความไมแนชัดสํ าหรับผูที่ไมไดเตรียมตัว  5:3
3. ผลของความแนชัดที่มีตอผูเชื่อ  5:4-11

a) เขาจะเตรียมตัว  5:4
b) ดํ าเนินในความสวาง   5:5
c) ไมหลับใหลในฝายวิญญาณ  5:6
d) เฝาระวัง  5:6
e) ไมเมามาย   5:6-8
f) สวมเกราะปองกันอกเปนความเชื่อและความรัก   5:8

4. ความแนใจของผูเชื่อ   5:9-11
a) กํ าหนดเราไวเพ่ือความรอดไมใชเพ่ือพระพิโรธ  5:9-10
b) ปลอบใจกันและชูใจกันโดยมีความหวังเชนนี้   5:11

H. ความสัมพันธในคริสตจักร   5:12-15
1. รูวาใครทํ างานหนักทามกลางทานและปกครองทาน  5:12
2. ใหเคารพใหเกียรติเขาอยางสูงเพราะวาเขาทํ างานหนักเพื่อทาน  5:13
3. เตือนคนที่ด้ือดานไมเชื่อฟง   5:14 (ภาษาไทยแปลวา เกียจคราน)
4. หนุนใจผูที่ทอใจ   5:14
5. ชูใจคนที่ออนกํ าลัง  5:14
6. อดทนตอทุกคน   5:14
7. ไมทํ าชั่วตอบแทนการชั่ว   5:15
8. ทํ าในสิ่งที่ดี   5:15

I. ความประพฤติสวนตัว   5:16-22
1. ชื่นบานอยูเสมอ   5:16
2. อธิษฐานไมหยุด   5:16
3. ขอบพระคุณสํ าหรับทุกสิ่ง   5:18
4. ไมดับพระวิญญาณ  5:19
5. ไมดูถูกคํ าเผยพระวจนะ  5:20
6. พิสูจนทุกสิ่ง  5:21
7. ยึดสิ่งที่ดีไวใหม่ัน   5:21
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8. เวนจากสิ่งที่ชั่ว  5:22
IV. คํ าสรุป  5:23-28

A. คํ าอวยพรแกเขา  5:23-24
B. ขอรองใหเขาอธิษฐานเผื่อ  5:25
C. คํ าทักทาย  5:26
D. คํ าบัญชา  5:27
E. คํ าปรารถนาใหเขาไดรับพระคุณของพระผูเปนเจา  5:28

2 เธสะโลนิกา
คํ านํ า

ผูเขียน เปาโล
เขียนถึงใคร ถึงคริสตจักรที่เมืองเธสะโลนิกา
จุดประสงค เพ่ือสอนผูเชื่อใหรอคอยการเสด็จกลับมาขององคพระผูเปนเจา
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“อยาใหผูหนึ่งผูใดลอลวงทานโดนทางหนึ่งทางใด เพราะวาวันน้ันจะไม
มาถงึจนกวาจะมีการทรยศเสียกอน  และคนนอกกฏหมายนั้นจะประจักษแจง
คือ ลูกแหงความพินาศ”   2 เธสะโลนิกา 2:3

หลกัการของชีวิตและการรับใช โดยทางที่จะมีการละทิ้งความเชื่อไปมาก กอนที่จะถึงวันขององคพระผู
เปนเจา จึงจํ าเปนที่จะตองสอนและดํ าเนินชีวิตตามหลักขอเชื่อที่ถูกตอง

บุคคลสํ าคัญ เปาโล   ซิลวานัส  และทิโมธี
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โครงราง

I. คํ านํ า   1:1-2
A. จากเปาโล  ซิลวานัส และทิโมธี  1:1
B. ถึงคริสตจักรเมืองเธสะโลนิกา   1:1
C. พระคุณและสันติสุขจากพระเจาและพระเยซู  1:2

II. ปลอบใจโดยมีความหวังในการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต   1:3-12
A. ขอบคุณสํ าหรับการที่เขาประพฤติเปนแบบอยาง  1:3

1. เหตุผลของการขอบคุณ  1:3
a) เพราะความเชื่อของเขาเติบโตขึ้นอยางมาก   1:3
b) เขามีความรักตอกัน   1:3

2. ผลของความประพฤติของเขาที่มีตอผูเขียน   1:4
B. ปลอบใจเก่ียวกับการพิพากษาที่ชอบธรรมของพระเจา   1:5-6

1. ชีใ้หเห็นถึงการพิพากษาที่ชอบธรรมของพระเจา   1:5
2. การเปดเผยใหรูถึงการพิพากษาอันชอบธรรมของพระเจา   1:6-8

a) ผลของการพิพากษาของพระองค   1:6-7
(1) พระเจาทรงสงการขมเหงกลียุคมาสูพวกเขา  1:6
(2) บรรดาพวกที่เดือดรอนจะพบการพักผอนเม่ือองคพระผูเปนเจา
เสด็จกลับมา  1:7

b) เวลาแหงการพิพากษา  :  เม่ือพระผูเปนเจาทรงสํ าแดงพระองคจากฟา
สวรรคกับเหลาทูตสวรรคของพระองค   1:7
c) หัวขอของการพิพากษา  1:8

(1) ผูที่ไมรูจักพระเจา
(2) ผูที่ไมเชื่อฟงขาวประเสริฐของพระเยซู

3. ผลตอเน่ืองของการพิพากษาที่ชอบธรรมของพระเจา  1:9-10
a) การพิพากษานิรันดรของผูหลงหาย   1:9
b) ธรรมิกชนไดรับสงาราศี  1:10

C. คํ าอธิษฐานเผื่อผูเชื่อ   1:11-12
1. เน้ือหาของคํ าอธิษฐาน   1:11

a) เพ่ือที่พระเจาจะทรงนับวาคุณมีคาสมควรแกการทรงเรียก  1:1
b) เพ่ือที่พระเจาจะทรงใหความตั้งใจดีทุกประการสํ าเร็จลง  1:11
c) เพ่ือที่พระเจาจะทรงใหงานของความเชื่อสํ าเร็จลงไดดวยฤทธิ์เดชของพระ
องค  1:11

2. จุดประสงคของการอธิษฐาน  :  เพ่ือที่พระนามของพระเยซูจะไดรับเกียรติในตัว
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ทาน และทานจะไดรับเกียรติในพระองค   1:12
III. การระมัดระวังเกี่ยวกับเวลาของการเสด็จกลับมาของพระคริสต   3:1-17

A. ความหวงใยของเปาโล   2:1-2
1. ความหวงใยของเขาเกี่ยวกับการที่วันแหงองคพระผูเปนเจาจะมาถึง  2:1
2. ทาทีที่เปาโลหามไว   2:2

a) ใจหวั่นไหว
b) ตื่นตระหนกไมวาทางวิญญาณ คํ าพูดหรือจดหมาย
c) เชื่อวาการเสด็จกลับมาไดเกิดขึ้นแลว

B. หมายสํ าคัญของเวลาสุดทาย  2:3-12
1. การทรยศ   2:3
2. ลูกแหงความพินาศ  (แอนตี้ใครสต)  ถูกเปดเผย   2:3-6

a) มันตอตานและยกตัวขึ้นเหนือทุกสิ่งที่เรียกวาพระเจา  2:4
b) มันจะน่ังเปนพระเจาในพระวิหาร  2:4
c) ในเวลาของมัน มันจะปรากฏออกมา   2:5-6

3. มันทํ างานอยูในขณะนี้ในโลก  แตจะไมถูกเปดเผยจนกวาพระวิญญาณบริสุทธิ์จะ
เคลื่อนไหว  3:7-8
4. จุดหมายปลายทางของมัน

a) พระผูเปนเจาจะทรงประหารมันดวยลมพระโอษฐของพระองค  2:8
b) พระองคจะทํ าลายมันดวยการเสด็จมาอันเจิดจาของพระองค  2:8

5. หมายสํ าคัญที่เราจะรูไดถึงพวกแอนตี้ไครสต   2:9-12
a) มันจะมาภายหลังการงานของซาตาน   2:9
b) มันจะมีอิทธิฤทธิ์  หมายสํ าคัญและการอัศจรรยแหงความเท็จ   2:9
c) มันจะหลอกลวงคนที่จะพินาศดวยการอธรรม เพราะวาเขาไมไดรับความ
จริงที่จะรอดได   2:10
d) มันจะทํ าใหเกิดการลุมหลงมากมาย  2:11
e) มันจะนํ าการพิพากษามาสูผูที่  2:12

(1) ไมเชื่อฟงความจริง
(2) ยินดีในการอธรรม

C. คํ าอธิษฐานเผื่อผูเชื่อในเธสะโลนิกา   2:13-17
1. ขอบคุณเพราะวาพระเจาทรงเลือกเขา   2:13-14

a) พระองคทรงเลือกเขาเขาสูความรอดโดยการชํ าระใหบริสุทธิ์และการเชื่อฟง
ขาวประเสริฐ
b) พระองคทรงเรียกเขาโดยขาวประเสริฐเพ่ือใหเขาไดรับศักดิ์ศรีของพระเยซู
2:14

2. หนุนใจใหม่ันคงไว  ยึดสิ่งที่ไดเรียนรู  2:15
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3. คํ าอธิษฐานเพื่อปลอบใจเขาและใหม่ันคง  2:16-17
a) คนทั้งหลายที่คํ าอธิษฐานมีไปถึง   2:16
b) เน้ือหาของคํ าอธิษฐาน  2:17

(1) ปลอบใจทาน
(2) ตัง้ใจทานใหม่ันในการงานที่ดีและวาจาอันดีทุกอยาง

IV. คํ าบัญชาเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระคริสต  3:1-15
A. คํ าบัญชาใหอธิษฐาน   3:1-2

1. เพ่ือใหมีเสรีภาพที่จะประกาศขาวประเสริฐ   3:1
2. เพ่ือความปลอดภัยของผูสงสาร  3:2

a) จากคนพาล
b) จากคนชั่วราย
c) จากทุกคนที่ไมมีความเชื่อ

B. คํ าบัญชาใหเติบโตในฝายวิญญาณ   3:3-5
1. ใหม่ันคงในองคพระผูเปนเจา  3:3
2. ใหปลอดภัยจากสิ่งชั่วรายในองคพระผูเปนเจา  3:3
3. ทํ าสิ่งที่สั่งไว  3:4
4. น้ํ าใจของทานใหเขามาถึงความรักของพระเจา   3:5
5. รอคอยการเสด็จกลับมาของพระคริสตอยางอดทน  3:5

C. ค ําบัญชาเกี่ยวกับความประพฤติและความสัมพันธ   3:6-12
1. ปลกีตัวจากผูที่ดํ าเนินชีวิตไมมีระเบียบและไมเปนไปตามพระวจนะ   3:6
2. ทํ าตามแบบอยางของผูนํ าฝายวิญญาณ  3:7-10
3. ผูเชื่อแตละคนตองเกิดผล   3:10-12
4. ไมออนระอาใจในการทํ าดี   3:13
5. ไมคบหากับผูที่ไมเชื่อฟงพระวจนะ  3:14
6. อยาถือวาคนที่ไมเชื่อฟงน้ันเปนศัตรู  แตจงเตือนเขาเหมือนเปนพ่ีนอง  3:15

V. คํ าสรุป    3:16-18
A. คํ าขอรอง   3:15

1. องคพระผูเปนเจาทรงประทานสันติสุขแกทาน
2. องคพระผูเปนเจาทรงอยูกับทานทุกคน

B. แสดงผูเขียน  :  ลงนามโดยลายมือของเปาโล  1:17
C. คํ าอวยพร    1:18
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ชื่อ                                        

บททดสอบตนเอง บทที่ 12

1. ใครเปนผูเขียนหนังสือ 1 และ 2 เธสะโลนิกา
                                                                                                                         

2. จงบอกจุดประสงคของหนังสือ 1 เธสะโลนิกา
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสือน้ีเขียนถึงใคร
                                                                                                                         

4. จงบอกหลักการของชีวิตและการรับใช ของ 1 เธสะโลนิกา
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของหนังสือ 1 เธสะโลนิกา
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

6. จงบอกจุดประสงคของหนังสือ 2 เธสะโลนิกา
                                                                                                                         
                                                                                                                         

7. หนังสือ 2 เธสะโลนิกาเขียนถึงใคร
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8. จงบอกหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือ 2 เธสะโลนิกา
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

9. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของหนังสือ 2 เธสะโลนิกา
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 12

1. เปาโล

2. เพ่ือยืนยันวาองคพระผูเปนเจากํ าลังเสด็จกลับมาเพื่อเตือนและหนุนใจใหมีความเชื่อและแกไข
หลักขอเชื่อเท็จ

3. ถึงคริสตจักรที่เมืองเธสะโลนิกา

4. การปลอบใจผูอ่ืนควรเนนที่ความหวังใจอันมีสงาราศีแหงการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต

5. “ดวยวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมาจากสวรรคดวยพระดํ ารัสสั่ง ดวยสํ าเนียงเรียกของเทพบดี
และดวยเสียงแตรของพระเจา และคนทั้งปวงในพระคริสตที่ตายแลวจะเปนขึ้นมากอน หลังจาก
น้ันเราทั้งหลายซึ่งยังเปนอยู จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพรอมกับคนเหลานั้น  และจะไดพบองคพระ
ผูเปนเจาในฟาอากาศ อยางนั้นแหละเราก็จะอยูกับองคพระผูเปนเจาเปนนิตย เหตุฉะนั้นจง
ปลอบใจกันดวยถอยคํ าเหลานี้เถิด”   1 เธสะโลนิกา  4:16-18

6. เพ่ือสั่งสอนผูเชื่อที่กํ าลังรอคอยการเสด็จกลับมาขององคพระผูเปนเจา

7. แกคริสตจักรที่เธสะโลนิกา

8. โดยเหตุที่จะมีการละทิ้งความเชื่อไปมากกอนถึงวันขององคพระผูเปนเจา จึงจํ าเปนที่จะตอง
สอนและดํ าเนินชีวิตตามหลักขอเชื่อที่ถูกตอง

9. “อยาใหผูหน่ึงผูใดลอลวงทานโดนทางหนึ่งทางใด เพราะวาวันนั้นจะไมมาถึงจนกวาจะมีการ
ทรยศเสียกอน  และคนนอกกฏหมายนั้นจะประจักษแจงคือ ลูกแหงความพินาศ”   2 เธสะโล
นิกา 2:3
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เพื่อศึกษาตอไป

1. หนังสือเธสะโลนิกาเปนหนังสือหน่ึงในสองเลมในพนัธสัญญาใหม ซ่ึงมีขอความบรรยายไดมาก
ทีส่ดุเกี่ยวกับการที่พวกแอนตี้ไครสตจะมา  (ดู 2 เธสะโลนิกา 2:1-12 และวิวรณ 13:1-8)

2. ครสิตจกัรที่เธสะโลนิกาถูกตั้งขึ้นโดยเปาโลในระหวางการเดินทางพันธกิจครั้งที่สอง  (ดูกิจการ
17:1-10)

3. ไมมีหนังสือใดในพระคัมภีรใหความสนใจมากตอการรับคริสตจักรขึ้นไปเทากับ 1 เธสะโลนิกา
ทีมี่การกลาวถึงเหตุการณน้ีในแตละบททั้ง 5 บท (ดู 1:10,  2:19,  3:13,  1:13-18, 5:1-11,
23)

4. จงสงัเกตสิ่งตางๆ ที่ตองเกิดขึ้นกอนการเสด็จกลับมาครั้งสุดทายของพระคริสต
∗ การที่ผูเชื่อพินาศไป   2 เธสะโลนิกา  2:3
∗ คนบาป  (แอนน้ีไครสต) ถูกเปดเผย   2 เธสะโลนิกา  2:3
∗ พระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกยกออกจากโลก   2 เธสะโลนิกา  2:7
∗ มีการลอลวงใหญหลวง  2 เธสะโลนิกา  2:11


