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a1:1 Silas  Juga disebut “Silwanus.”

11Dari Paulus, Silas,a dan Timotius,
untuk jemaat di Tesalonika, yang ada

dalam Tuhan, Bapa kita dan Tuhan Yesus
Kristus.

2Semoga Allah Bapa dan Tuhan Yesus
Kristus memberikan berkat dan damai
sejahtera kepada kamu.

3Kami selalu bersyukur kepada Allah
karena kamu, Saudara-saudara. Dan
kami harus melakukan itu tepat bagi
kami untuk melakukannya, karena
imanmu terus semakin bertumbuh. Dan
kasih yang ada pada setiap orang di
antara kamu untuk orang lain juga terus
bertumbuh. 4Jadi, kami bangga terhadap
jemaat-jemaat Allah yang lain karena
kamu. Kami menceritakan kepada
mereka cara kamu tetap sabar dan ber-
iman ketika kamu dianiaya dan mende-
rita banyak hal.

Paulus Menceritakan Penghakiman Allah
5Itulah bukti bahwa Allah selalu

benar dalam penghakiman-Nya, dan
kamu menjadi layak bagi Kerajaan-Nya,
sebab untuk itulah kamu menderita.
6Allah akan melakukan yang benar. Ia
akan mendatangkan penderitaan terha-
dap orang yang membuat kamu mende-
rita. 7Dan Dia akan memberikan kele-
gaan kepada kamu yang telah mende-
r i ta , demikian juga kepada kami,
apabila Tuhan Yesus dinyatakan kepada
kita. Yesus akan datang dari surga
dengan malaikat-malaikat-Nya yang
penuh kuasa. 8Ia akan datang dengan
api yang menyala untuk menghukum
orang yang tidak mengenal Allah dan
yang tidak menaati Kabar Baik* tentang
Tuhan kita Yesus. 9Mereka akan dihu-

kum sampai binasa untuk selama-lama-
nya. Mereka tidak diperbolehkan ber-
sama Tuhan. Mereka akan dijauhkan
dari kuasa-Nya yang besar itu. 10Hal itu
akan terjadi pada hari kedatangan
Tuhan Yesus apabila Ia menerima ke-
muliaan di tengah-tengah umat-Nya.
Dan semua orang yang percaya akan
merasa heran pada Yesus. Kamu akan
berada dalam kelompok orang yang per-
caya karena kamu percaya akan kesak-
sian kami kepadamu.

11Itulah sebabnya, kami selalu men-
doakan kamu. Kami meminta kepada
Allah kita untuk menolong kamu hidup
dengan cara yang baik sesuai dengan
panggilan-Nya. Kebaikan yang ada
padamu membuat kamu mau melaku-
kan perbuatan yang baik. Dan iman
yang ada padamu membuat kamu be-
kerja. Kami berdoa supaya dengan
kuasa-Nya, Allah menolong kamu,
supaya kamu semakin melakukan hal
itu. 12Kiranya nama Tuhan kita Yesus di-
permuliakan di dalam kamu. Dan kamu
juga dipermuliakan di dalam Dia sesuai
dengan anugerah Allah kita dan Tuhan
Yesus Kristus.

Kejahatan akan Terjadi

21Saudara-saudara, ada sesuatu yang
mau kami katakan tentang keda-

tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami
mau mengatakan kepadamu tentang
waktunya kapan kita akan berkumpul
bersama Dia. 2Janganlah kamu terlalu
mudah bingung dalam pikiranmu atau
merasa susah jika kamu mendengar,
bahwa hari Tuhan sudah tiba. Mungkin
ada orang yang mengatakan bahwa pan-
dangan itu datang dari kami — tentang
sesuatu telah dikatakan oleh Roh*
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a 2:3 milik neraka  Secara harfiah: “anak
kebinasaan.”

kepada kami, atau tentang sesuatu kami
telah mengatakannya, atau menuliskan-
nya dalam surat. 3Jangan biarkan se-
orang pun menipu kamu dengan cara
apa pun. Hari Tuhan tidak akan datang
sebelum terjadi penolakan terhadap
Allah. Hari itu belum datang sebelum
manusia durhaka muncul. Manusia dur-
haka itu menjadi milik neraka.a 4Ia me-
lawan semua yang disebut Allah atau
yang disembah orang. Dan dia menem-
patkan dirinya di atas segala sesuatu
yang disebut Allah atau sesuatu yang di-
sembah orang. Bahkan dia masuk ke
Bait Allah dan duduk di sana. Kemudian
dia berkata bahwa dialah Allah.

5Aku telah mengatakan itu kepa-
damu sebelumnya bahwa semua itu
akan terjadi. Apakah kamu mengingat-
nya? 6Kamu tahu apa yang menahan
manusia durhaka itu sekarang. Dia dita-
han sekarang supaya ia muncul pada
waktu yang tepat. 7Rahasia kuasa keja-
hatan itu sudah mulai bekerja di dunia
ini sekarang, tetapi ada satu yang mena-
han rahasia kuasa kejahatan itu. Dia
akan terus menahannya sampai ia di-
singkirkan. 8Kemudian dia muncul,
tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya
dengan nafas yang keluar dari mulut-
Nya. Tuhan akan datang dengan cara
itu sehingga setiap orang akan melihat-
Nya, dan itulah kesudahan manusia
durhaka itu.

9Jika ia datang, itu adalah pekerjaan
setan. Ia akan mempunyai kuasa yang
besar dan akan melakukan berbagai-
bagai mukjizat, tanda, dan tanda ajaib
palsu. 10Ia akan menggunakan setiap
tipu daya kejahatan untuk menipu orang-
orang yang hilang. Mereka hilang sebab
mereka menolak mencintai kebenaran.
Jika mereka mencintai kebenaran, tentu
mereka akan selamat. 11Itulah sebabnya,
Allah mengirimkan sesuatu yang penuh
kuasa yang menjauhkan mereka dari ke-
benaran. Allah mengirim kuasa itu
kepada mereka supaya mereka percaya

kepada yang tidak benar. 12Maka semua
orang yang tidak percaya kepada kebe-
naran, akan dihukum. Mereka tidak per-
caya kepada kebenaran dan senang mela-
kukan yang jahat.

Kamu Dipilih untuk Diselamatkan
13Saudara-saudara, kamu adalah orang

yang dikasihi Tuhan. Dan kami selalu
bersyukur kepada Allah karena kamu.
Itulah yang harus kami lakukan sebab
Allah telah memilih kamu dari mulanya
untuk diselamatkan. Kamu diselamatkan
oleh Roh* yang menyucikan kamu dan
oleh imanmu di dalam kebenaran.
14Allah telah memanggil kamu mene-
rima keselamatan. Dia telah memanggil
kamu dengan menggunakan Kabar Baik*

yang kami beritakan kepadamu. Allah
telah memanggilmu supaya kamu dapat
ambil bagian dalam kemuliaan Tuhan
kita, Yesus Kristus. 15Jadi, Saudara-sau-
dara, berdirilah teguh dan tetap percaya
kepada ajaran yang telah kami sampai-
kan. Kami telah mengajarkan hal itu me-
lalui perkataan dan dengan perantaraan
surat kami kepadamu.

16–17Kami berdoa, kiranya Tuhan
Yesus Kristus sendiri dan Allah, Bapa
kita akan menghibur kamu dan me-
nguatkan kamu dalam setiap hal yang
baik, yang kamu lakukan dan katakan.
Allah telah mengasihi kita. Melalui anu-
gerah-Nya Ia telah memberikan pengha-
rapan yang baik dan penghiburan yang
kekal kepada kita.

Doakan Kami

31Akhirnya, Saudara-saudara, berdoa-
lah untuk kami. Doakan agar ajaran

Tuhan dapat tersebar dengan cepat. Dan
berdoalah agar orang menghormati
ajaran itu sama seperti kamu menghor-
matinya. 2Dan doakan agar kami terle-
pas dari orang yang kejam dan yang
jahat, sebab tidak setiap orang percaya
kepada Tuhan.

3Tuhan adalah setia. Ia akan memberi
kekuatan kepadamu dan melindungimu
dari yang jahat. 4Tuhan membuat kami
merasa yakin bahwa kamu melakukan
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yang telah kami katakan kepadamu. Dan
kami tahu bahwa kamu akan terus mela-
kukan hal itu. 5Kiranya Tuhan akan me-
mimpin hatimu kepada kasih Allah dan
kesabaran Kristus.

Kewajiban untuk Bekerja
6Saudara-saudara, dengan kuasa dari

Tuhan kita Yesus Kristus, kami memerin-
tahkan kamu untuk menjauh dari orang
percaya yang tidak mau bekerja. Orang
yang tidak mau bekerja tidak mengikuti
ajaran yang kami telah berikan. 7Kamu
sendiri tahu bagaimana kamu harus
meniru kami. Kami tidak malas ketika
kami bersama kamu. 8Jika kami telah
memakan makanan orang lain, kami
selalu membayarnya. Kami terus bekerja
supaya kami tidak menyulitkan kamu.
Kami telah bekerja siang dan malam.
9Kami berhak meminta pertolongan dari
kamu, tetapi kami telah bekerja untuk
mencukupi kebutuhan kami sendiri, se-
hingga kami menjadi contoh bagimu.
10Ketika kami bersama kamu, kami telah
memberikan peraturan ini kepadamu,
“Jika seseorang tidak mau bekerja, ja-
nganlah dia makan.”

11Kami mendengar ada beberapa
orang di tengah-tengahmu yang tidak

mau bekerja. Mereka tidak melakukan
apa-apa. Dan mereka sibuk dengan
urusan orang lain. 12Kami memerintah-
kan mereka supaya tidak menyusahkan
orang lain, tetapi untuk bekerja dan
mencari makanannya sendiri. Dalam
Tuhan Yesus Kristus kami membujuk
mereka  s upay a  me l a kukan  i t u .
13Saudara-saudara, janganlah bosan ber-
buat baik.

14Jika ada orang yang tidak menaati
yang telah kami katakan dalam surat ini,
perhatikanlah siapa mereka. Jangan ber-
gaul lagi dengan mereka sehingga
mereka menjadi malu. 15Namun, jangan
memperlakukannya seperti musuh, nasi-
hatilah sebagai saudara seiman.

Kata-kata Terakhir
16Semoga Tuhan damai sejahtera

memberikan damai sejahtera kepada
kamu setiap saat dan dalam segala hal.
Tuhan menyertai kamu semuanya.

17Aku, Paulus menulis salam ini
dengan tanganku sendiri. Semua suratku
mempunyai tanda ini untuk menunjuk-
kan bahwa surat ini dari aku. Begitulah
caraku menulis.

18Semoga Tuhan kita Yesus Kristus
memberikan berkat kepadamu semuanya.
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