
1 เธสะโลนิกา 1:1 i 1 เธสะโลนิกา 1:1

เปาโล เธสะโลนิกา อางเมิง เวอ
ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา โจ้ดมาย ชา่บ้าบ ท่ี 1

แต้ม เคอ ชยีา้ง
1 เธสะโลนิกา

เปาโล เธสะโลนิกา อางเมิง เวอ ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา โจ้
ดมาย 2 ชา่บ้าบ แต้ม เคอ ช�ี ไม้ ยองนา นืงบาแฮ่ง จา ป่ี
แง แนนอ� ไม้ ยาง เธสะโลนิกา อางเมิง ม่าอู่บ แอ เมอ�
ยวิชฺา้ง ออื ยางนา บ่าซอ คูเย� แฮง้เย่ ยวิชฺา้ง อมื ยางนา
เค่ แซ่ คูช�ี ยาว แฮง้เย่ เปาโล มือ เธสะโลนิกา อางเมิง เวอ
อางมล่าง แน บ่ากงา ด้ืง แง� จ้า ยา ทิโมธี นา เธสะโลนิ
กา อางเมิง เวอ ซฺา แอ ป่ีชี�่ ไม้ เธสะโลนิกา อางเมิง โยเ้วอ
ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา ม่าอู่บ ป่ี แง แนนอ� ยาว น่อง โย้เวอ
ทิโมธี มือ เปาโล นา พ่าว ซฺ้า แล ชเีย� แน ยางนา อางเลิง่
ตอล้า ชี ออื ม่ายแบ ป่ีชี่ เย� ยาว น้ีงยา้ เปาโล โจ้ดมาย 2
ชา่บ้าบ แต้ม ชี น้ียา่� เปาโล โจ้ดมาย น้ียา่ อางเลิง่ อางบ
ยา่ ยา้ แต้ม ช�ี แน ยา ครสิเตียน จ่ีวดี ไจ อางเลิง่ ออื คาตา
ยา้ จ่ี เคอ ช�ี แน ยา พระเยซู พ่าวลือ แล่ง อางเลิง่ แฮง้นา
คาตา ยา้ จ่ี เคอ ช�ี

โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จ่ีต่าง ยา่ง
1กงา เปาโล เป� โจ้ดมาย น้ียา่ สิลาส แน ทิโมธี กงู แต้ม

แอ� นองมู ครสิเตียนม้องน้าม เธสะโลนิกา อางเมิง ด้ืง ออื
นา แต้ม เคอ ล่าง� นอ พาจาว กงู อางโบ้ง มาง ชฺา้ง เพล่อ
คูชี ออื ยา้� แน พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ชฺา้ง เพ
ล่อ คูชี ออื ยา้�
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พาจาว เวอ� ยองนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ปาว แน ยองนา ฮู
พลา แม่นแน กงาจากงาด้ืง ป่ี ปาว�

ครสิเตียนม้องน้าม ออื จ่ีวดี แน เจ่อ อางเลิง่ ยาง
2กงู นองนา พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ป่ี ล่าง กูนืง ยา้�

แน นองนา อธษิฐาน ฮา ป่ี ล่าแง กูนืง ยา้เป� 3 กงูยา่ พา
จาว กงู อางโบ้ง เพล่อ ชี มางนา อธษิฐาน ฮา เมอ� นอง
อางเลิง่ 3 เลิง่ ฮา ชี แฮง้นา กูเทอ ยา้ เย้งซฺ้า คูแง� นอง
อางเลิง่ ฮา ชี แฮ้ อางเลิง่ น้ีออื ยา้� นอยา่ พระเยซูครสิต์
นา เจ่อ ปาปาย พาจาว มางนา ล่ากาน วา่ ป่ี คูแง� นอยา่
ฮากนา ลาก ปาปาย ยา้ ยองนา ล่ากาน ปล่องวา่ เมิด่ คูแง�
นอยา่ ฮาก คาม ล่างแฮง้ โอด้ คู แง� ไม้ นอยา่ พระเยซู
ครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง พ่าวลือ แล่แง แน นืงบาแก่นจ่า
คูแง�

4 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� กงู อางแบ ยา้� พาจาว
ม้า นองนา ลาก ล่าง แน� ยา นองนา แช้ ยาง ชฺา้ง เพล่อ ป่ี
ล่าชี่ แน� 5 ไม้ กงู นองนา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น
แฮง้ ม่า ล่าเมอ� กงู จ่ีต่าง แฮง้ แอ่ แน บ่ากงา ไจ� จ้า กงู
อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง ล่าท่ี แฮง้ คาตา ยา้ ไจ
คูแง� แน กงูยา่ กงู อางเลิง่ ป่าว ม่า คูชี แฮง้นา อางเลิง่
ม้าม้า แน ปีนแตปีนนา ยา้ เจ่อ คูแง� นองมู น้ีง อางแบ คู
ยา้� กงู นองก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง เมอ� กงูยา่ บ้าเจอล้อแม้
จ่ีวดี ไจ คู แงแน� ยาว กงู อางเลิง่ ฮา ชี แฮย้า่ นองนา จอง
ไจ กงา ป่ี ล่าง เป� 6 ยาว นองมู น้ียา่ กงู ฮา คูชี แฮง้แม้แน
ยา้ ฮา คูแง� แน จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ฮา ชี แฮง้แม้แน ยา้ ฮา
คูแง� นองมู น้ียา่ นาบาตา ยา้ ตูกพานลาบ้าบ คูแง� จ้า
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บ้าเจอล้อแม้เวมิมือ นองมู น้ียา่ พาจาวจ่ีต่าง อางค่องอาง
ล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง ก้อง จายลือ ชี แฮง้ นืงบาจาบื่อ ยา้
ยู้ ชี คูช�ี 7ยาว น้ีงยา้ มาซิโดเนีย แควน โยเ้วอ แน ประเทศ
กรกี โยเ้วอ ครสิเตียนชฺา้ง คาโคลาโค ออื นองนา ฮู ล่ายาว�
นอง อางเลิง่ ฮา ชี แฮง้แม้แน ฮา เค่ คูชี แฮย้า่�

8ยาว ชฺา้ง ออื พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ บยา่ แน แบ เค่ คูชี น้ียา่
นอง ปาปาย ยา้� นอง พาจาว มางนา เจ่อ ชี่ อางเลิง่ น้ียา่
มาซิโดเนีย แควน แน ประเทศ กรกี โย้เวอ ครสิเตียนชฺา้ง
คาโคลาโค ออื แอ่ แน แบ ชี บ่าอา่ เป� จ้า ชฺา้ง กูต่องกูต่ี
เวอ ด้ืง คูชี ออื คาตา ยา้ แบน คูช�ี น้ีแม้แนยาว กงู น้ีเลิง่
นา เจิน้เจ้อ บ่าจ่ี แล่เวมิ อางกงา ยา้เป� 9 ชฺา้ง คาโคลาโค
ออืยา่ นองนา น้ีแม้แน จ่ีเคอ ล่า คูแง� นอยา่ กงู นองนา
บ่อซฺ้า แล่ ล่าเมอ� กงูนา บ้าเจอล้อแม้ ฮูพลา ล่า คูชี แน�
นอยา่ ฮูบ่ปาน ออืนา วี ยาว พาจาว มางนา บ้าเจอล้อแม้
ล่ากาน วา่ ป่ี ชี แน� พาจาว น้ีม้า พาจาวม้าม้า แน พาจาว
อางแต่ มาง ยา้เป�

10 อา่จ่าม ยองมู แฮ้ยา่ นอง พาจาวอางยา่ มาง มู่งท่า
เวอ จาย พ่าวลือ แล่ง แฮนื้ง นา ล่อ คูชี อางเลิง่ แฮง้ คาตา
ยา้ จ่ีเคอ คูแง� พาจาวอางยา่ ม้า พระเยซู ยา้เป� พาจาว
ม้ายา่ พระเยซู ซ้ีฺ คายาว น่อง โย้เวอ ฮาย แต่ล้า แล่ ป่ีชี�่
จ้า กาญ่าม เวอ พาจาว มาง ชฺา้ง คาโคลาโค อางบล่าบ ฮา
คูชี ออืนา วีบ่่ากไจ ป่ี เมอ� พระเยซู กงูนา อางซีอางบล่าบ
ปล่องปูน ป่ี ล่าง เป�

2
เธสะโลนิกา อางเมิง โย้เวอ เปาโล พาจาว มางนา ล่า

กาน วา่ ป่ีชี่ ยา้ง
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1 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� นองมู น้ีง อางแบ คูยา้�
กงู นองนา ล้า บ่อซฺ้า ล่า คูชี น้ียา่� บ่าจ่องบ่าไจ่ แน บ่ากงา
บ่อซฺ้า ล้า ล่าแน� 2 นอง อางแบ คูยา้ กงู เธสะโลนิกา อาง
เมิง นู้เวอ บ่าล่า กาซ้ืง แน ฮา เมอ� กงู ฟีลิปปี อางเมิง โย้
เวอ พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ป่าว คูแง แน� ยาว
โยเ้วอ ชฺา้ง อางอบี่าอา่ กงูนา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น
แฮง้ บ่าป่ี ป่าว ม่า ล่าแน� ยองมู น้ียา่ กงูนา ฮาย ตูกพานลา
บ้าบ ป่ี ล่าง� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวมิ กงู พาจาว มาง อางเลิง่
อางแม่น แฮง้ นองนา ป่าวม่า แล แล่ คูแง� ไม้ กงู พาจาว
มางนา เจ่อ คูแง� แน ยา กงูนา ยางก้อง อางเลิง่ อางแม่น
จายลือ ชี แฮง้ ป่าว ป่ี ล่าง� เจิน้เจ้อ นา บ่าแค แน� 3 ยาว
กงู ชฺา้ง ออืนา ป้า พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้นา เจ่อ
ป่ี คูชี น้ียา่� กงู นืงบา โยเ้วอ จายล้า แง เป� แน กงู อา่ซ่าง
มางนา บ่ากงา จ้อบ เป�

4 จ้า กงูยา่ พาจาว มาง กงูนา จ่ี ป่ี ล่า ซ่ี แม้แน จ่ี คูแง�
ไม้ พาจาว ม้า กงูนา นืงบาจาบ ล่าแง� แน นืงบาชี ล่าแง�
แฮง้ยา้ ยาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ กงูนา ป่ี ชฺา้ง ออืนา ป่าว
ม่า ป่ี ล่าชี่ น้ียา่� กงู ชฺา้ง ออืนา ฮาย นืงบาจาบ ป่ีง บ่าอา่�
จ้า พาจาว กงูนา นืงบาเจ้อฮู ล่าง มางนา ฮาย นืงบาจาบ ป่ี
แง�

5 นองมู น้ีง อางแบ คู ยา้� กงู บ่ากงา จ่ี นองนา ฮา กงู
นา ลาก ป่ี ล่างแน� อา่จ่าม กงู นองนา ม่าอูบ่ ล่าง น้ียา่ พลู้
กงา ซ้ี แงแน บ่าอา่� ยาว พาจาว ม้า กงูนา พี่ญ่าน เพล่อ
ล่าแง� น้ียา่ อางเลิง่ ม้าม้า ยา้แน� 6 กงู ชฺา้ง ออืนา กงูนา
บ่าจ่ี โญกจ่าญ่อจ่า ล่า ป่ีซ่ี เป�

7 กงู พระเยซูครสิต์ ศิษย์เอก เป� จ้า กงู ศิษย์เอก ล่าท่ี
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แฮง้ บ่ากงา ไจ นองนา เค้ ล่า� จ้า กงู นองก้อง ท่ืงกงา่ แน
ด้ืง เมอ� นองนา แม่น ยา้ ฮูพลา ล่าง� ยา่แน่ อางบา ออื ค่า
ตอง อางยา่ อางอี ออืนา ฮูพลา แฮง้แม้แน ยา้เป� 8 กงูยา่
นองนา พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ม่ายแบ ป่ี ล่า ซ่ี
ค้า� แน กงูมู น้ียา่ นองมู น้ีงนา บ้าเจอ ฮา ป่ี ล่าเวมิ อางก
งา ยา้� ไม้ กงู นองนา นาบาตา ยา้ ลาก ล่า คูแง�

9 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� อางจามกงา กา ยา้ล่า�
กงู บ้าเจอล้อแม้ ล่ากาน วา่ เมิด่ ตูกพานลาบ้าบ คูชี แน�
แน กงู พาจาว มาง อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ นองนา ป่าวม่า
ล่าเมอ� ต่ืน มู่งค่ี นืงก้อง ยา้ มู่งน่ือ เซฺ่อเซฺ่อ แน ล่ากาน วา่
เมิด่ ค่าตอง นา ปอจ่าแล่ แง� ไม้ กงูมู น้ียา่ กงู ปาปาย แน
นองนา บ่าฮา ตูกพานลาบ้าบ ป่ี ล่าซ่ี�

10 ยาว พาจาว มาง แน นองมู น้ียา่ กงูนา พี่ญ่าน เพล่อ
ล่าเวมิ อางกงา ยา้� กงู นองก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง เมอ� กงู
นองนา อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง ออื ฮาย ป่ี ล่าแง แน� ยาว
กงู นองนา เจิน้เจ้อ อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ บ่าฮาย ป่ี ล่า
แน� 11 นองมู น้ีง อางแบ คู ยา้� กงู นองมู คาโคลาโค น้ีง
นา ฮูพลา ล่าง� อางโบ้ง อางยา่ นา ฮูพลา ชี ช้อดยา้ แน�
12 แฮญ้่ามเมอ กงู นองนา นืงบาแฮ่ง ป่ี ล่าง� กงู นองนา
จ่ีปล้อง นองนา ฮาย นืงบาจาบื่อ ป่ี ล่าง� แน กงู นองนา
ปล่อง พาจาว มาง นืงบาจาบ แฮง้แม้แน จ่ีวดีไจ ป่ี ล่าแง�
ยาว พาจาว น้ีมาง ยา้ นองนา ฮา้ว ยางชฺา้ง เพล่อ ป่ี ล่าชี่ ม้า
ยา่� แน นองนา ฮาย โญกจ่าญ่อ จ่ีต่าง กงาบู้ ป่ี ล่าชี่ ม้ายา่
ยาง แม้แน�

13 น้ี แม้ แนยาว กงูมู น้ี ยา่ พาจาว มางนา กูนื ง ยา้
ขอบคุณ ฮา คูแง� นอง กงูก้อง พาจาวจ่ีต่าง แฮง้ กงาก
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ยา่ ยาว ลาบเจ่อ คูชี แฮง้นา� ไม้ นองมู น้ี เจ่อ คูแง� พา
จาวจ่ีต่าง น้ี ชฺา้ง ก้อง บ่ากงา จายลือ แน� จ้า พาจาว มางก้
อง จายลือ ชี แน� ยาว แฮ้แม้ ม้าม้า ยา้ เพล่อ ช�ี พาจาว
จ่ีต่าง แฮ้ยา่ นอง อางมู พาจาว มางนา เจ่อ คู ชีออื นืงบา
โยเ้วอ ล่ากาน วา่ ชเีป�

14 ครสิเตียน ม้ อง น้า ม นอง เวอ� อา มือ ค่ อง ชา่ง
ครสิเตียน บ่าอา่ ออืยา่ นองนา คาม ล่า คูแง� อามือ ยวิ
ชฺา้ง ท่ือบ่า ออื ยูเดีย แควน เวอ ยวิชฺา้ง ครสิเตียน ออืนา
คาม ชี แฮง้แม้แน ยา้� 15ยาว ชฺา้ง น้ี มู ยา้ พระเยซู แน พา
จาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออืนา แซ่ คูชี ออืยา้� แน กงูนา ก่าฮื่น ป่ี
ล่าชี่ ออื ยา้เป� ยองมู น้ียา่ ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา อางเลิง่
ซฺ้า นา ซอ คูแง� ยาว น้ีงยา้ พาจาว มาง ยองนา นืงบาบ่า
จาบ แง� 16 ยองมู น้ียา่ กงูนา พาจาว มาง อางเลิง่ อาง
แม่น ชฺา้ง ออืนา ปล่อง อางบล่าบ ปูน ป่ีง แฮง้ ยวิชฺา้งบ่าอา่
ออืนา บ่าป่ี ป่าว ม่า ล่าซ่ี� ยองมู น้ียา่ อางบล่าบ อางฮื่อ ฮา
คูแง� จ้า อามือ พาจาว มาง ยองนา วีบ่่ากไจ ป่ี ญ้า�

เปาโล ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา บ่อซฺ้า แล ซ้ีง ยา้ง
17ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� กงู นองนา ท่ือฟ่าง เจิก่

แอ ล่าเปิน เป� กงู นองนา กงู อางโต น้ีง ญา เจิก่แอ ล่า
แง� จ้า กงู นืงบา น้ี นองก้อง ยา้ ด้ืง แง� กงู นองนา แมก่
า มยา้ง ล่า ซ่ี คูแง� อางซ่า ป้าดจา แช ยา้� แน กงู กูยา่ง
กูเจ้อ ยา้ ฮา คูแง� ไม้ นองนา กงามยา้ง แล่ป่ี ล่าง แนนอ�
จ้า บ่ากงามยา้ง ล่าเป� 18 ม้าม้า น้ียา่ กงู นองนา บ่อซฺ้า ลือ
ล่า ซ่ีแง� แน กงา เปาโล เป� กงา ไล เทอ เคิน ญา นอง
ก้อง ชาลือ ยาว� จ้า ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง กงูนา นองนา
บ่าป่ี บ่อซฺ้า ลือ ล่า� 19นองมู น้ียา่ กงูนา ฮาย นืงบาแก่นจ่า



1 เธสะโลนิกา 2:20 vii 1 เธสะโลนิกา 3:5

ป่ี ล่าง� แน กงูนา ฮาย กยา่งม่อนซ้า ป่ี ล่าแง� แน พระ
เยซู กงู จ่ีวีดอางซ้ืง มาง พ่าวลือ แล่ แฮนื้ง เวอ� กงู นอง
อางเลิง่ แฮง้ จ่ีโอด่ จ่า คูแน�

20นองมู น้ียา่ กงูนา ฮาย โญกจ่าญ่อ จ่ีต่าง กงาบู้ ป่ี ล่าง�
แน กงูนา ฮาย นืงบาต่องม่อนซ้า ป่ี ล่าง�

3
เปาโล ทิโมธี นา ซฺาแอ ป่ีชี่ ยา้ง

1กงู เอเธนส์ อางเมิง โยเ้วอ ด้ืง เมอ กงู นองนา นาบาตา
ยา้ โมงซฺ้า ล่า คูแง� แน กงู บ่าโอ้ด ล่อ แล แล่กงา กา แม้
แน ชฺา้ง ท่ือม่าง นา ไจ นองนา บ่อซฺ้า แล ป่ี ล่าแอ�่ 2กงู อา่
แพ้ ทิโมธี นา ไจ นองนา บ่อซฺ้า ลือ ป่ี ล่าแอ�่ ทิโมธี กงู แม้
แน ยา้ พาจาว มางนา ล่ากาน วา่ ป่ี แง� ยา พระเยซูครสิต์
อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ชฺา้ง ออืนา ป่าว ม่า แง� กงู ยางนา
ซฺาแอ ป่ีชี่ น้ียา่� ไม้ นองนา ปล่อง นืงบาแฮ่ง จา ล้า ป่ี ล่าง
แนนอ� แน นองนา ฮาย บยา่ แน เจ่อ เค่ ป่ี ล่าง แนนอ�
3 น้ีแม้แนยาว ฮาก นองนา คาม ล่าเมอ� นองมู น้ีงมือ นื
งบา บ่าด่อ คู� แน พระเยซู นา เจ่อ แฮง้ บ่าวา่ง คู� ไม้ นอ
งมู น้ีง อางแบ คูยา้� พาจาว ม้า ต้าดต่อน ฮากนา กงูนา
คาม ป่ี ล่าง แน� 4 ม้าม้า น้ียา่ กงู นองก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง
เมอ� กงู นองนา ม่า ล่ายา่� นองนา ฮาก คาม ล่าแง แน�
ยาว แฮ้แม้ ม้าม้า ยา้ เพล่อ ช�ี นองก้อง อางเลิง่ ตอล้า ชี
แฮง้แม้แน�

5 ยาว น้ีงยา้ กงา บ่าโอด้ ล่อ แล แล่ กงากา แม้แน ทิโมธี
นา ไจ นองนา ฮู ลือ ป่ี ล่าชี่ น้ียา่� นอง เจ่อ แฮ้ บ้าเจอล้อ
แม้ จา แงแน� กงา แคคา ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง นองนา
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จ้อบ พระเยซู นา วี ป่ี ล่านา� ยาว ล่ากาน คาโคลาโค กงู
วา่ย ล้า ชี น้ีง มือ จองไจ บ่าตอ ล้า แน�

6 จ้า อามือ ทิโมธี มือ นองนา บ่อซฺ้า ลือ ล่ายาว กงูก้อง
พ่าว เคิน ล้า แล่งญา� แน ยา อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ กงู
นา ม่ายแบ ป่ี ล่าง ญา� อางเลิง่ อางแม่น แฮ้ยา่ นอง เจ่อ
อางเลิง่ แน นอง ลาก อางเลิง่ แฮง้ยา้� แน ทิโมธี กงูนา น้ี
แม้แน คาตา ยา้ ม่า แล่ ล่าแง� นอยา่ แฮเ้มอ กงู นองก้อง
ท่ืงกงา่ แน ด้ืง ชี แฮง้นา ป้ือซฺ้า ล้า เมอ� กูเทอ ยา้ กยา่ง
คูแง แน� ยาว อามือ นอ กงูนา นาบาตา ยา้ แมก่า มยา้ง
ล่า ซ่ี แง� กงู นองนา แมก่า มยา้ง ล่าซ่ีง แฮง้แม้แน ยา้แน�
7 น้ีแม้แนยาว ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� กงูมู น้ียา่ บ้า
เจอล้อแม้ ตูกพานลาบ้าบ เวมิ� จ้า นองมือ กงูนา นืงบาแฮ่
ง ป่ี ล่าแง� กงู นืงบาแฮ่ง จา น้ียา่ นอง เจ่อ แฮง้ ปาปาย
ยา้เป� 8 ไม้ อามือ กงู นืงบาจาบื่อ น้ียา่ นอง จ่ีวีดอางซ้ืง
มางนา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ คูชี แฮง้ ปาปาย ยา้เป�

9 ยาว อามือ กงู นอง ปาปาย ยา้ พาจาว มางนา ขอบคุณ
ฮา คูแง� แน กงู นอง ปาปาย ยา้ พาจาว มาง ล้าก้า โยเ้วอ
นืงบาต่องม่อนซ้า คูแง� 10 กงู อธษิฐาน ฮา คูแง� ต่ืน มู่ง
ค่ี นืงก้อง ยา้ นองนา ท่ือเทอ แมก่า กงามยา้ง แล่ ป่ี ล่าโว
แน� ไม้ พระเยซู อางเลิง่ นอง บ่าแบ ออื ม่าอู่บ แบ ป่ี ล่าง
แนนอ�

11 พาจาว กงู อางโบ้ง เพล่อ ชี มาง เวอ� แน พระเยซู
กงู จ่ีวดีอางซ้ืง เพล่อ ชี มาง เวอ� กงูนา ซ่ืฺย ยองนา บ่อซฺ้า
แอ ล่าปาว� 12 จ่ีวีดอางซ้ืง เวอ� ยอง เมอ ลาก อางเลิง่
จา ชี แฮง้ บยา่เค่ ป่ี ปาว� แน ยองนา ฮาย ลากฮูม ลาง
กา ป่ี ปาว� แน ยองนา ฮาย ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา ลาก ป่ี
ปาว� กงู ยองนา ลาก แฮง้แม้แน เป� 13 ไม้ ยองนา นาง
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นา อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน เจ่อ บยา่เค่ ป่ี แง แนนอ�
ยาว พระเยซู กงู จ่ีวดีอางซ้ืง เพล่อ ชี มาง ยาง ชฺา้ง อางเซิฺ่
งอางซฺ้าง คาโคลาโค ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน พ่าวลือ แล่ แฮนื้ง
เวอ� ยองนา พาจาว กงู อางโบ้ง เพล่อ ชี มาง ล้าก้า โยเ้วอ
อางซีอางบล่าบ บ่าป่ี จา โจ�

4
พาจาว มาง นืงบาจาบ แฮง้แม้แน จ่ีวดี ไจ ยา้ง

1 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� กงูมู น้ี นองนา อางเลิง่
ม่า ล่าเซฺ่อ จา แล่แง� กงู นองนา ม่าอู่บ ล่า ชี่ แฮง้แม้แน
ยา้� บ้าเจอล้อแม้ จ่ีวดีไจ พาจาว มางนา กงูนา นืงบาจาบ
ป่ี ล่าแง แน� ยาว อาม้ือ นองมู น้ีง แฮ้แม้แน ยา้ จ่ีวดีไจ
คูแง� กงูยา่ พระเยซู กงู จ่ีวดีอางซ้ืง เพล่อ ชี มาง อางเม้ง
น้ีง ไจ นองนา ป้า ล่าง� แน นองนา ม่า ล่าง พาจาว มาง นื
งบาจาบ แฮง้แม้แน อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา แน ฮา แล่ คูโว
แน� 2 นองมู น้ีง อางแบ คูยา้ กงู นองนา ม่าอู่บจ่ีต่าง ม่าอู่
บ ล่าชี่ แฮ้ยา่� พระเยซู กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มางก้อง จายลือ ชี
แน� 3พาจาว ม้า นองนา ชฺา้ง อางเซิฺง่อางซฺ้าง เพล่อ ป่ี ล่า
ซ่ี แง� แน นองนา ป้องก้า อางเลิง่ โย้เวอ อางซีอางบล่าบ
บ่าฮา ป่ี ล่าซ่ี�

4พาจาว ม้า นองนา แบ ป่ี ล่า ซ่ี แง� บ้าเจอล้อแม้ จ่ีวดีไจ
ค่าตอง อางโต แฮง้นา ฮาย เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี แงแน� แน บ้าเจอ
ล้อแม้ จ่ีวดีไจ ฮากนา นาบท้ือ ป่ี แงแน� 5 ป้องก้า อางเลิง่
ออืนา บ่าม่าว โจ� ชฺา้ง พาจาว มางนา บ่าแบกงา กางออื ฮา
คูชี แฮง้แม้แน� 6 ครสิเตียนม้องน้าม อางมู โย้เวอ อา่ซ่าง
มางนา ฮาก ค่าบา นา จู้ บ่าป่ี เพล่อ โจ� ไม้ จ่ีวดีอางซ้ืง ม้า
ชฺา้ง ป้องก้า อางเลิง่ อางซีอางบล่าบ ฮา ชี ออืนา วี่บ่ากไจ
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ป่ี แง� กงู นองนา อางด่า โย้เวอ ม่า ล่าชี่ แฮง้แม้แน ยา้�
7 พาจาว ม้า กงูนา ชฺา้ง บ่าแม่น อางโซอางซา บ่ากงา ฮา้ว
เพล่อ ป่ี ล่า� จ้า กงูนา ฮา้ว ยาง ชฺา้ง อางเซิฺง่อางซฺ้าง เพล่อ
ป่ี ล่าแง� 8 น้ีแม้แนยาว อา่ซ่าง ม่าอูบ่จ่ีต่าง น้ีงนา บ่าน่าจ่า
แง� ยา ชฺา้ง นา บ่าน่าจ่า แน บ่าอา่� จ้า ยา พาจาว มางนา
บ่าน่าจ่า เป� พาจาว น้ีม้า กงูนา ยาง อางค่องอางล้า อาง
เซิฺง่อางซฺ้าง แฮง้ ป่ี ล่า ชี่ มาง ยา้�

9 กงูยา่ นองนา ครสิเตียนม้องน้าม ท่ือบ่า ออืนา คาตา
แน ลาก โว แน� บ่าแต้ม ม่า ล่าเวมิ อางกงา ยา้� ไม้ พา
จาว ม้า นองนา ม่าอูบ่ ลาก ลางกา ป่ี ล่าง ญ้า� 10 ม้าม้า น้ี
ยา่ นองมู น้ี มาซิโดเนีย แควน กูต่องกูต่ี โย้เวอ ครสิเตียน
ม้องน้าม คาโคลาโค ออืนา อางลาก คู ยา้� จ้า ครสิเตียนม้
องน้าม นอง เวอ� กงูยา่ นองนา ป้า อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา
แน ลากฮูม ลางกา ป่ี ล่าง� 11นองมู น้ียา่ ป่องฮา่น แน อา่
ซ่าง มางนา บ่าฮาย ตูกพานลาบ้าบ ป่ี โจ� ยาว ค่าตอง อาง
โต แฮง้นา ฮูพลา จ่าแล่ ปาว� ฮาก อางเลิง่ ออืนา บ่าต่ีนบ่า
ต่อง โจ� ปีนแตปีนนา แน ล่ากาน วา่ บ่าคล่ือ โจ� กงู นอง
นา อางด่า โยเ้วอ ม่า ล่าชี่ แฮง้แม้แน ยา้� 12 จาวา่แน นอง
น้ีแม้แน ฮา กงา ยาว� ฮาก มือ นองนา นาบท้ือ ล่า คูแง�
แน นองมือ อา่ซ่าง มางนา บ่ากงา ป้า ปล่อง ป่ี ก้าน�

จ่ีวดีอางซ้ืง มาง อามือ ชา พ่าวลือ แล่ง ยา้ง
13 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� กงูยา่ นองนา อางเลิง่

ม้าม้า ชฺา้งซ้ีฺ แอ ชีออื อางเลิง่ แฮง้ แบ ป่ี ล่า ซ่ีค้า� ไม้ กงู
นองนา นืงบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า แน บ่าฮา ป่ี ล่าซ่ี� ชฺา้ง นื
งบาบ่าแก่นจ่า แฮอ้อื แม้แน� 14กงู อางเจ่อ ยา้ พระเยซู ซ้ีฺ
คายาว อางซ่ืฺอ แต่ล้าน แล่ชี่ แน� น้ีแม้แนยาว กงู อางเจ่อ
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ยา้ ชฺา้ง พระเยซู นา เจ่อ คูชี ออืยา่� ซ้ีฺ คายาว พระเยซู พ่าว
ลือ แล่ แฮนื้ง เวอ� พาจาว ม้า ชฺา้ง แฮ้ออืนา จ่ีวดี จา แต่
ล้า แล่ ป่ี แงแน� ยาว พระเยซู นา ยองนา ยางก้อง ท่ืงกงา่
แน มู่งท่า ซ่ืฺยแล ป่ี แงแน�

15 ยาว กงู นองนา อามือ อางเลิง่ ชาม่า ล่าง น้ียา่� พระ
เยซู กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ยา้ จ่ี แง� ยา กงูนา น้ีแม้แน ม่า
ล่าง� ยาง พ่าวลืน แล่เมอ� ชฺา้ง ยางนา เจ่อ ยาว ซ้ีฺแอ คูชี
อมื แต่ล้า จ่ีวีดอางซ่ืฺอ จา ล้า แล่ คูแง� ยาว ยา ยองนา
แน กงูมู จ่ีวดีแต่จา คูชี ออืนา ท่ืงกงา่ แน มู่งท่า ซ่ืฺยแล
แง� 16 แน ยาว พระเยซู กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง มู่งท่า โย้เวอ
จาย ลู่งลือ แฮนื้ง เวอ� ชฺา้ง ออืยา่ พระเยซู ฮา้วม่า อางเซง
แฮง้ กงากยา่ คูแง� แน เท่วาด่า ยอคา มาง จ่ี อางเซง แฮง้
กงากยา่ คูแง� แน เท่วาด่า ออื พาจาว มาง ซ้าด อางค
ยา้ว มี ชี อางเซง แฮง้ กงากยา่ คูแง� ยาว พระเยซู กงู จ่ีวดี
อางซ้ืง มาง ลู่งลือ แง� ยาว ชฺา้ง พระเยซูครสิต์ นา เจ่อ ยาว
ซ้ีฺแอ คูชี อมื แต่ล้า จ่ีวดี อางซ่ืฺอ จา ล้า แล่ คูแง� 17 ยาว
น่อง โยเ้วอ พาจาว มาง กงูมู อามือ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ จ่ีวดี
แต่จา คูชี ออืนา� แน ชฺา้ง ซ้ีฺแอ คูชี ออืนา ท่ืงกงา่ แน มู่ง
ท่า ซ่ืฺยแล แง� ยาว กงูนา ซ่ืฺย พระเยซู กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง
นา ซฺ้าแล ล่าแง� น้ีแม้แนยาว กงูมู น้ีง พระเยซู กงู จ่ีวีด
อางซ้ืง มางก้อง ท่ืงกงา่ แน จ่ีวดี จา แล คูแง� 18 น้ีแม้แน
ยาว นองมู น้ีง น้ีเลิง่ จ่ี นืงบาแฮง่ ป่ี ลางกา ปาว�

5
พระเยซูครสิต์ ลือ แล่ แฮนื้ง นา ล่อ ยา้ง
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1 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� กงูมู น้ียา่ นองนา บ่า
แต้ม ม่า ล่าเวมิ อางกงา ยา้� อางเลิง่ แฮ้ออื ล้อญ่าม เมอ
ตอล้า แงแน� 2 ไม้ นองมู น้ีง มือ อางแบ คูยา้� อา่ซ่าง มาง
บ่าแบ จ่ีวดีอางซ้ืง ม้า อา้ล้อม ลือ แงแน� แล่ค่าว น้ียา่ อา้
ล้อม ล้า แงแน กงู บ่าแบ แฮง้แม้แน ยา้� 3 ชฺา้ง ออื น้ีแม้
แน จ่ี เมอ� �กูยา่งกูเจ้อ น้ียา่ แม่น ยา้ จาด้ืง แง� เจิน้เจ้อ
บ่าไล่� แน� ยาว ยอ ซฺ้อก ยา้ ก่างพยา แอ แง� ค่าบายา่ อู่
ปู่มบา ออื อางยา่ ชาเกิด้ เมอ ซฺ้อก แน ป่องปอง ด้า แฮง้แม้
แน ยา้� ยองมู น้ี ล้อเกิง้ บ่าฮื่น แอ ปูน กา�

4 จ้า ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� นองมู น้ี อางวื้งอาง
วา้ง เวอ บ่ากงา ด้ืง� น้ีแม้แนยาว นองมู น้ี นืงบาบ่าม่าน
คูโจ� จาวา่แน อางนืง แฮนื้ง เคิน ล้า ยาว� แล่ค่าว ออื
อางเกิง่ ค่าว ล้า ชี แฮง้แม้แน� 5 ไม้ นองมู คาโคลาโค น้ี
ยา่ อางแปล้นอางซ้า เวอ ด้ืง คูแง� แน นอ นืงก้อง ชฺา้ง�
กงูมู น้ียา่ มู่งค่ี ชฺา้ง บ่าอา่� แน อางวื้งอางวา้ง เวอ บ่ากงา
ด้ืง เป� 6 น้ีแม้แนยาว นอ ฮาก แม้แน บ่ายู่ คู โจ� จ้า แม่น
แน อางโต แล่ม ล่อ โว� แน แบ ป่ี โว อามือ นอ บ้าเจอฮา
คู แงแน� 7 ไม้ ชฺา้ง ยู่ น้ียา่ มู่งค่ี เวอ ยู่ คูแง� แน ชฺา้ง แต่
ค่า ม่าว น้ียา่ มู่งค่ี เวอ ม่าว คูแง� 8 จ้า กงูมู น้ียา่ นืงก้อง
ชฺา้ง เป� น้ีแม้แนยาว แม่น แน อางโต แล่ม แล่ คูโว� เจ่อ
อางเลิง่ แน ลาก อางเลิง่ แฮง้ ตาฮา้น ออื ซฺ้ามค่าลาว ตูม
แล่ชี่ แฮง้แม้แน� ก่าตูม แล่ คูโว� แน พาจาว มาง กงูนา
อางบล่าบ กงาปูน ป่ี ล่าง อางเลิง่ กงู นืงบาแก่นจ่าง แฮง้�
ตาฮา้น ออื ซฺ้ามตู่ชอ่ง ชอ่ง แล่ชี่ แฮง้แม้แน ชอ่ง แล่โว�

9 ไม้ พาจาว ม้า กงูนา บ่ากงา แช้ยู้ วี่บ่ากไจ ป่ี ล่า� จ้า
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ยา กงูนา พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มางก้อง จ่ีวดีม้าม้า
กงา ป่ี ล่าง� 10พระเยซูครสิต์ กงูนา ซ้ีฺแต่น ล่าง� น้ีแม้แน
ยาว ยาง ลืน เมอ� กงู อางแต่ ล่าอา้ว อางซ้ีฺ เวมิ� กงู ยาง
ก้อง ท่ืงกงา่ แน กงาด้ืง คูแง� 11 น้ีแม้แนยาว นืงบาแฮง่ ป่ี
ลางกา ปาว� แน ปล่องวาน ลางกา ปาว� นอง อามือ ฮา
คูชี แฮง้แม้แน เป�

โจ้ดมาย ต่องลีน โยเ้วอ ม่าอูบ่จ่ีต่าง ยา่ง
12ครสิเตียนม้องน้ามนอง เวอ�กงู นองนา ป้า ล่าปานา�

นองมู น้ียา่ นอง อางมู โย้เวอ ชฺา้ง พาจาว มางนา ล่ากาน
วา่ ป่ี คูชี ออืนา นาบท้ือ คูโว� แน ชฺา้ง นองนา ครสิเตียน จ่ี
วดีไจ จาด้ืง อางเลิง่ แฮง้ ม่าอู่บ ล่าชี่ ออืนา นาบท้ือ คู โว�
13 แน ยองนา บยา่ แน ลาก นาบท้ือ คู โว� ไม้ ยอง ล่ากาน
วา่ คูชี แฮง้ ปาปาย แน� ยาว แม่น แน ท่ืงกงา่ล้างกงา้ แน
จาด้ืง คู โว� บ่าซีบ่าแล กาโจ�

14 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� กงู นองนา ป้า ล่าปา
นา� ชฺา้ง อางคล่ือ ออืนา อี่ โว� ยาว ชฺา้ง แค อางคา ออืนา
จ่ีปล้อง โว� ยาว ชฺา้ง อางด่ออางยา่ ออืนา ปล่องวาน โว�
ยาว ชฺา้ง คาโคลาโค ออืนา โอด้ โว� 15แม่นแนอางโตแล่ม
แล่โว� ฮาก นองนา อางเลิง่ บ่าแม่น ฮา ป่ี ล่า ยาว� นองมู
น้ียา่ นอง อางมู โยเ้วอ อา่ซ่าง มางนา อางเลิง่ บ่าแม่น บ่าป่ี
ฮาย ค่ืน กาป่ีโจ� จ้า นองมู น้ียา่ นอง อางมู โย้เวอ กูญ่าม
แน อางเลิง่ อางแม่น ฮาย ป่ี ลางกา โว� แน ชฺา้ง คาโคลา
โค ออืนา คาตา แน อางเลิง่ อางแม่น ฮา ป่ี โว�

16 กูญ่าม แน นืงบาต่องม่อนซ้า คู โว� 17 กูญ่าม แน
อธษิฐาน ฮา คู โว� 18 แน บ้าเจอ อางเลิง่ ตอล้า เวมิ พา
จาว มางนา ขอบคุณ ฮา โว� ไม้ พาจาว ม้า พระเยซูครสิต์



1 เธสะโลนิกา 5:19 xiv 1 เธสะโลนิกา 5:28

ชฺา้ง ออืนา น้ีแม้แน จ่ีวดีไจ ป่ี ซ่ีแง� 19 อางค่องอางล้า อาง
เซิฺ่งอางซฺ้าง มาง พาจาว มาง ล่ากาน แฮง้ วา่ เมอ� บ่าป่ี
วา่ง โจ� 20พาจาวจ่ีต่างจ่ีแต่นฮู ออื จ่ีต่าง แฮง้นา บ่าฮูยา้
คู โจ� 21 จ้า กูยา่งกูเจ้อ น้ียา่ แม่น แน ฮูพลา ปาโน�พาจาว
มางก้อง ม้าม้า ยา้ล่า จายลือ ชแีน� จาวา่แน อางเลิง่ อาง
แม่น แน ยาว กอ ชี โว� แน ฮาย แลน แล่ โว� 22 อางเลิง่
บ่าแม่น กูยา่งกูเจ้อ ออืนา เวอ่ แน ฮื่น คู โว�

23 พาจาว กงูนา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาด้ืง ป่ี ล่าชี่
มาง เวอ� ยองนา กูเลิง่ แน ฮาย เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี ปาว� แน ยอง
อางโต� นืงบา� อางค่องอางล้า ออืนา คาตา แน ฮูพลา
ปาว� ยองนา เจิน้เจ้อ อางซี บ่าป่ี จา โจ� พระเยซูครสิต์
กงู จ่ีวีดอางซ้ืง มาง ลือ แล่เมอ เคอ แน� 24 พาจาว นอง
นา แช้ยู้ ล่าชี่ น้ีม้า น้ีแม้แน ม้าม้า ยา้ ฮา แง� ไม้ ยา อางซื
ออางปลอง นอ�

25 ครสิเตียน ม้ อง น้า ม นอง เวอ� กงู นา คาตา แน
อธษิฐาน ฮาย ป่ี ล่าโว� 26 นอง แมก่า มยา้ง ลางกา เมอ
ลากฮูม จ่ีอู้ ลางกา โว� 27 จ่ีวีดอางซ้ืง มาง ล้าก้า โย้เวอ
ก่ามค่าน ฮา คูโว� นองมู น้ียา่ ครสิเตียนม้องน้าม คาโคลา
โค ออืนา โจ้ดมาย น้ีอาน อา้น น้า ป่ี แงแน�

28 พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง เวอ� ยองนา ลาก
ซ่ืงกงา่กยา้ ปาว�
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