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เปาโล เธสะโลนิกา อางเมิง เวอ
ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา โจ้ดมาย ชา่บ้าบ ท่ี 2

แต้ม เคอ ชยีา้ง
2 เธสะโลนิกา

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

แอ� นองมู ครสิเตียนม้องน้าม เธสะโลนิกา อางเมิง ออืนา
แต้ม เคอ ล่าง� นอ พาจาว กงู อางโบง้ มาง ชฺา้ง เพล่อ คูชี
ออื ยา้� แน พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ชฺา้ง เพล่อ
คูชี ออื ยา้�

2พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ� แน พระเยซูครสิต์ กงู จ่ี
วดีอางซ้ืง มาง เวอ� ยองมู คาโคลาโค แฮง้นา ลากซ่ืงกงา่
กยา้ ปาว แน ยองนา ฮูพลา แม่นแน กงาจากงาด้ืง ป่ี ปาว�

3ครสิเตียนม้องน้าม ออื เวอ� กงู นองนา กูนืง ยา้ พาจาว
มางนา ขอบคุณ ฮาย ป่ี ล่าง� ไม้ นอ อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา
เจ่อ คูแง� แน อางอา้น แฮง้ ล่อบ่าปา ลาก กาแง� 4 ยาว
น้ีงยา้ กงู นอง อางเลิง่ แฮง้ ครสิเตียนชฺา้ง ท่ือบ่า ฮาก ค่อง
เวอ ด้ืง ชี ออืนา จ่ีโอ่ด คูแง� กงู ยองนา น้ีแม้แน จ่ี น้า ป่ี
แอ�่ นองนา ฮาก คาม ล่าง� แน นอ นาบาตา ยา้ ตูกพาน
ลาบ้าบ คูแง� จ้า บ้าเจอล้อแม้เวมิ นอ ก่ามโอ่ด อางจา�
แน พาจาว มางนา เจ่อ แล แล่ คูแง แน�

พาจาว มาง อางซีอางบล่าบ ต้าดต่อน วีบ่่ากไจ ป่ีง ยา้ง
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5 นอง โอด้ ฮากนา คาม ป่ีชี่ น้ียา่ ฮาย มยา้ง ป่ี แง� พา
จาว มาง อางซีอางบล่าบ ต้าดต่อน น้ียา่ อางกงา่อางเกิง
ยา้แน� ยาว อามือ นอง กงา ตูกพานลาบ้าบ คูชี น้ียา่� ไม้
นอง พาจาว มางนา เจ่อ คูชี แฮง้ ปาปาย ยา้� ยาว น้ียา่ พา
จาว มางนา ฮาย มยา้ง ป่ี แง� นอ ยาง ชฺา้ง เพล่อ อางซูม
ยา้แน� 6พาจาว ม้า อางเลิง่ อางกงา่อางเกิง ม้าม้า ยา้ ฮา
แง� ยา ชฺา้ง นองนา ฮาย ตูกพานลาบ้าบ ป่ี ล่าชี่ ออืนา ฮาย
ตูกพานลาบ้าบ ป่ี แง�

7 แน พาจาว ม้า นองมู อางตูกอางพาน กงาโอ้ด ลาบ้าบ
คูชี ออืนา� ฮาย กงูมู อางตูกอางพาน กงาโอ้ด ลาบ้าบ คูชี
ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน ซ่าว จาด้ืง ป่ี แง� พาจาว ม้า อางเลิง่ น้ี
ออื ฮา แง� พระเยซู กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง แน ยาง เท่วาด่า
ล่าท่ี อางจา ออืก้อง บี่ท่อบี่ล่าม แฮง้ ท่ืงกงา่ แน มู่งท่า โย้
เวอ จาย ลู่งลือ เมอ� 8 ยา ชฺา้ง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ ออื
นา แน ชฺา้ง พระเยซู กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง อางเลิง่ อางแม่น
แฮง้นา บ่าน่าจ่าง ออืนา วี่บ่ากไจ ป่ี แง� 9 ชฺา้ง น้ีออื วี่บ่า
กกงาไจ แล คูแง� แน ยองนา แช้ ออ่ก แง� จ่ีวีดอางซ้ืง
มาง แน ยาง ล่าท่ี อางฮื่อ ล้าก้า โย้เวอ บ่าป่ี ด้ืง� 10 ยาว
อางเลิง่ น้ีออื จ่ีวดีอางซ้ืง มาง พ่าว ลือ แล่ แฮน้ื้ง เวอ ตอล้า
แง� แฮน้ื้ง เวอ ชฺา้ง คาโคลาโค จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา เจ่อ คูชี
ออืยา่� จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ล่าท่ี แฮง้ กงามยา้ง คูแง� แน ยอ
งมู น้ียา่ จ่ีวดีอางซ้ืง มางนา สรรเสรญิ ฮา คูแง� ยาว นอง
คาตา ยา้ จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ล่าท่ี แฮง้ กงามยา้ง คูง� ไม้ นอ
กงู นองนา อางเลิง่ อูบ่น้า ป่ี ล่าชี่ แฮง้นา เจ่อ คูง น้อ�

11 ยาว น้ีงยา้ กงู นองนา กูนืง แน อธษิฐาน ฮา ป่ี ล่า
คูแง� กงู พาจาว มางนา ป้า นองนา แม่น แน จ่ีวดีไจ ป่ี



2 เธสะโลนิกา 1:12 iii 2 เธสะโลนิกา 2:3-4

ล่าง� ยาง นองนา แช้ยู้ ล่าชี่ แฮง้นา ซูม แน� จาวา่แน
นอง นืงบา แฮง้ พาจาว มางนา นืงบา โค แน เจ่อ ยาว� แน
นอง นืงบา มาง นองนา ม่าย อางเลิง่ อางแม่น ฮา ป่ี ล่า ซ้ี
ยาว� พาจาว มาง นองนา ปล่อง ล่าง� นอง บ้าเจอ ฮา เวมิ
แม่น ยา้ เป้ินเซิฺง่ จองไจ ตอล้า แง� 12 แฮ้แม้แนยาว นอง
ปาปาย ยา้ ฮาก พระเยซู กงูจ่ีวดีอางซ้ืง มางนา โญกจ่าญ่อ
จ่าง� แน พระเยซู มาง นองนา โญกจ่าญ่อจ่า ล่าง� ยาว กู
ยา่งกูเจ้อ น้ีออื ตอล้า กงากาง น้ียา่� ไม้ กงู พาจาว แน พระ
เยซูครสิต์ มาง นองนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าง แฮง้ ปาปาย
ยา้เป�

2
ชฺา้ง นาบาตา บ่าแม่น มาง

1-2 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวี
ดอางซ้ืง มาง กาญ่าม โย้เวอ พ่าว ลือ แล่ อางเลิง่ แฮ้ ม้า
ม้า ยา้เป� แฮน้ื้ง เวอ พระเยซู กงูนา ซฺ้า ชอน ล่ายาว ยาง
ก้อง ท่ืงกงา่ แน ซ่ืฺย ด้ืง แล ล่าง� จ้า ชฺา้ง ท่ือบ่า จาง นอง
นา น้ีแม้แน จ้อบ ล่าง� กงู น้ีแม้แน มอ ชี ช�ี แน น้ีแม้แน
จ่ี ชี ช�ี แน โจดม้าย เวอ น้ีแม้แน แต้ม ชี ช�ี พระเยซู พ่าว
ลือ ญา แน� จาวา่แน นอง น้ีแม้แน กงากยา่ คู เมอ บ่าเจ่อ
คูโจ� 3-4 บ้าเจอล้อแม้เวมิ จาคาป่ีว อา่ซ่าง มางนา นองนา
บ่าป่ี จ้อบ ล่าโจ� พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง ชา ลือ
เมอ� ชฺา้ง อางบยา่ ยา้ กงู พาจาว มางนา บ่าเจ่อ แน ฮา
คูแง� แฮญ้่ามเมอ ชฺา้ง นาบาตา บ่าแม่น แฮ้มาง ซฺ้อก ยา้
ออ่ก ล้า แง� ยา ชฺา้ง ออื พาจาว แน ท้ือ จ่าง ออืนา ยาง พา
จาว บ่าป่ี เพล่อ� แน ยา ฮูบ่ปาน กูยา่งกูเจ้อ ชฺา้ง ออื แต่ง
ไว้ ชี ออืนา บ่าไว่ จ่า� แน ยา จ่ี แง� ยา พาจาว คาโคลา
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โค แน ฮูบ่ปาน คาโคลาโค ออื ล่อบ่าปา ฮื่อ แงแน� ยาว ยา
พาจาว มาง โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ ออ้ง ด้ืง แล แง� แน ยาง
อางโต แฮง้ ฮา้วจ่าแล่ง พาจาว อางฮื่อ แน� ยาว อางนืง
ต่องลีน โยเ้วอ ยา ม้าม้า ยา้ ล่าลูก กลา ก่างพยา แอ แง�

5นอง อางจาม กงา กายา้� กงา นองก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง
เมอ� กงา น้ีเลิง่ นา อางเลิง้ ยา้ จ่ี เคอ แงแน� 6ยาว อามือ
ม้างม้าเจ้อ ท่ือเจ่อ จา แง� ชฺา้ง นาบาตา บ่าแม่น มางนา
บ่าป่ี ออ่ก ล้า แน� ยาว นองมู น้ีง อางแบ คูยา้ ม้างม้าเจ้อ
ชฺา้ง บ่าแม่น แฮ้มางนา บ่าป่ี ออ่ก ล้า แฮ้ยา่� พาจาว มาง
ยางนา ออ่ก ล้า ป่ี อางญ่าม ยา่ง บ่าเคอ กาซ้ืง แฮง้ยา้ แน�
7-8 ยาว อามือ ซาตานแด่ยา่ยอคา ม้ายา่ ชฺา้งอางเมิง นู้เวอ
ล่ากาน ค่าว วา่ ด้ืง แง� ยาว พาจาว มาง อางญ่าม ซฺ้า ชี ชี
แฮง้ อางญ่าม เคิน ล้า เมอ� ชฺา้ง บ่าแม่น แฮ้มาง ออ่ก ล้า
แง� จ้า น่อง โย้เวอ พระเยซู กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง พ่าว ลืน
เมอ� ชฺา้ง บ่าแม่น แฮม้าง พระเยซู ล่าท่ี ล้าก้า โยเ้วอ ก่างพ
ยา ล่าลูก กลา แอ แง� ไม้ พระเยซู ยางนา ฮาย ซ้ีฺ ป่ี แง�
9 ชฺา้ง บ่าแม่น แฮ้มาง ออ่ก ล้า เมอ� ยา ซาตานแด่ยา่ยอ
คา มาง ล่าท่ี แฮง้ ไจ อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื ฮา แง�
อางเลิง่ชฺา้งบ่าฮาตอกางออื พาจาว มางก้อง จายลือ ชี นา
อางตู� จ้า กานแตว ซาตานแด่ยา่ยอคา มาง ก้อง จายล้า
แง� 10 แน ชฺา้ง บ่าแม่น น้ีม้า ยา อางเลิง่ บ่าแม่น กูยา่งกู
เจ้อ ไจ ชฺา้ง ล่าลูก เวอ ชา กลา แอ ออืนา จ้อบ แง� ยอง ล่า
ลูก เวอ ชา กลา แอ คูง น้ียา่� ไม้ ยอ อางเลิง่ ม้าม้า ยองนา
ปล่อง จ่ีวดีม้าม้า กงาจา ป่ี แฮง้นา บ่าเจ่อ แน บ่าลาก คูวา�
11 แฮง้ยา้ พาจาว มาง ฮากนา ตอย ยองนา จ้อบ ป่ีง� ยาว
ยองมู แฮง้ อางเลิง่ ม้าม้า บ่าอา่ ออืนา เจ่อ คูแง�

12 ยาว พาจาว มาง ยองนา วีบ่่ากไจ ป่ี แง� ไม้ ยองมู น้ี
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ยา่ อางเลิง่ ม้าม้า แฮง้นา บ่าเจ่อ คู� จ้า อางเลิง่ บ่าแม่น ออื
นา นืงบาจาบ คูแง�

ชฺา้ง พาจาว มาง แชยู้้ ยาว จ่ีวดีม้าม้า จา ป่ีชี่ ออื
13 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� นองมู น้ียา่ ชฺา้ง จ่ีวีด

อางซ้ืง มาง ลาก ออื ยา้เป� กงู นองนา กูนืง ยา้ พาจาว มาง
นา ขอบคุณ ฮาย ป่ี ล่าแง� พาจาว ม้า นองนา ต่องก่า เวอ
ยา้ แช้ยู้ อางบล่าบ ปูน ป่ี ล่าง� นอง อางบล่าบ ปูน แล่ชี่
น้ียา่� ไม้ นอง อาเลิง่ ม้าม้า แฮง้นา เจ่อ คูชี แฮง้ ปาปาย
ยา้� แน อางค่องอางล้า อางเซิฺง่อางซฺ้าง มาง นองนา ฮาย
เซิฺง่ซฺ้าง ป่ี ล่าชี่ แฮง้ ปาปาย ยา้� 14พาจาว ม้า กงูนา นอง
นา อางเลิง่ อางแม่น แฮง้ ป่าว ม่า ป่ี ล่าแง� ไม้ นองนา
อางบล่าบ ปูน ป่ี ล่าง� แน นองนา แช้ยู้ ล่ายาว� พระเยซู
ครสิต์ กงู จ่ีวีดอางซ้ืง มางก้อง ท่ืงกงา่ แน โญกจ่าญ่อ จ่า
ล่าง แนนอ� 15 น้ีแม้แนยาว ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ�
พาจาว มางนา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ คู โว� แน กงู นองนา
อางเลิง่ ม้าม้า ม่าอู่บ ล่าชี่ แฮง้ แม่น แน ฮายเค่ คูโว� ต่ืน
กงู โจ้ดมาย เวอ แต้ม ม่า ล่าชี่ ออื คาตา ยา้เป�

16-17 พาจาว ม้า กงูนา นืงบาแก่นจ่า ป่ี ล่าง� กงู นืงบา
แก่นจ่าง น้ียา่ โค นืง บ่าจา� กงู พาจาว มางนา ปีนแตปีน
นา ยา้ นืงบาแก่นจ่าง� ไม้ ยา กงูนา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ล่าแง�
พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง เวอ� แน พาจาว กงู อาง
โบ้ง กงูนา ลาก ล่าชี่ มาง เวอ� ยองนา นืงบาแฮ่ง ป่ี ปาว�
แน ยองนา ฮาย แฮง่จา แก่นคา ป่ี ปาว� ไม้ ยองนา อางเลิง่
อางแม่น ออื จ่ี ป่ี เซฺ้อ แน ฮาย แล ป่ี เซฺ้อ�
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3
กงูนา คาตา แน อธษิฐาน ฮาย ป่ี ล่าปาว

1ครสิเตียนม้องน้ามนอง เวอ� กงูนา คาตา แน อธษิฐาน
ฮาย ป่ี ล่าโว� ไม้ จ่ีวดีอางซ้ืง มาง อางเลิง่ น้ีงนา อางไว่ แน
ชฺา้ง ออืนา บยา่ แน แบ เค่ ป่ี เซฺ้อ� แน เจ่อ ป่ี เซฺ้อ นอง พา
จาว มางนา เจ่อ คูชี แฮง้แม้แน� 2พาจาว มางนา อธษิฐาน
ฮาย ป้า โว� กงูนา ชฺา้ง บ่าแม่น ออืก้อง กงาปูน ป่ี ล่าปาว
แน� ไม้ ชฺา้ง พาจาว นา เจ่อ น้ียา่ ชฺา้ง คาโคลาโค แน บ่า
อา่�

3 จ้า จ่ีวีดอางซ้ืง ม้า อางซืออางปลอง� ยา นองนา ฮาย
แฮง่จา แก่นคา ป่ี ล่าง� แน ยา นองนา ฮูพลา ซาตานแด่ยา่
ยอคา มาง ก้อง ปล่องปูน ป่ี ล่าแง� 4กงู อางเจ่อ คูยา้ จ่ีวดี
อางซ้ืง ม้า นองนา ฮาย กงู ม่าอูบ่จ่ีต่าง แฮง้ ฮายเค่ ป่ี ล่าง�
แน นอ กงู ม่าอู่บจ่ีต่าง แฮง้ ฮายเค่ แล แล่แง แน� 5พระ
เยซูครสิต์ กงู จ่ีวีดอางซ้ืง มาง เวอ� เธสะโลนิกา อางเมิง
โย้เวอ ครสิเตียนชฺา้ง ออืนา ฮาย มยา้ง ป่ี ปาว� พาจาว ม้า
ยองนา บ้าเจอล้อม้อก ลาก แงแน� ยาว ยองนา ฮาย ก่าม
โอด่ จา ป่ี ปาว� นาง ก่ามโอด่ จา ชี แฮง้แม้แน�

ล่ากาน วา่ ปาว บ่าคล่ือ โจ�
6 ครสิเตียนม้องน้าม กงา ลาก ออื เวอ� กงูยา่ พระเยซู

ครสิต์ ล่าท่ี แฮง้ ไจ จ่ี แง� นอง อางมู โย้เวอ ชฺา้ง อางคล่ือ
คาโคลาโค ออื ก้อง ท่ืงกงา่ แน บ่าด่ืง โจ� แน ชฺา้ง กงู ม่า
อู่บจ่ีต่าง แฮง้นา บ่าฮายเค่ ออืก้อง ท่ืงกงา่ แน บ่าด่ืง โจ�
7 ไม้ นองมู น้ีง อางแบ คู ยา้� กงูนา ฮายเค่ ล่าชื่อ แน� ไม้
กงู นองก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง เมอ กงู บ่าคล่ือ คู เป� 8 กงู
อา่ซ่าง มางก้อง เจิน้เจ้อ อางแอ่ แน บ่าจฺ่า� จ้า กงู ต่ืน มู่ง
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ค่ี นืงก้อง ยา้ มู่งน่ือ เซฺ่อเซฺ่อ แน ล่ากาน วา่ เมิด่ คูแง� ไม้
กงู นอง อางมู โย้เวอ อา่ซ่าง มางนา กงู ปาปาย แน บ่าตูก
บ่าพาน ลาบ้าบ ป่ีซ่ี เป� 9 จ้า ม้าม้า น้ียา่ กงู นองนา ป้า
ปล่อง ป่ี ล่าเวมิ อางกงา ยา้� จ้า กงู นองนา ฮายฮู ป่ี ล่า ซ่ี
ค้า� แน นองนา กงูนา ฮายเค่ ป่ี ล่า ซ่ีค้า� 10ยาว น้ีงยา้ กงู
นองก้อง ท่ืงกงา่ แน ด้ืง เมอ� อางล้ีบอางล่าว แต่ง นองนา
ม่าย ฮายเค่ ป่ี ล่าชี่ น้ียา่� กงู นองนา น้ีแม้แน ม่า ล่าแอ�่
�อา่ซ่าง ล่ากาน บ่าวา่ แง� บ่าป่ี จฺ่า โจ� แน�

11 กงู น้ีแม้แน จ่ี ชี น้ียา่� ไม้ กงู กงากยา่ คู แอ� นอง
อางมู โย้เวอ ชฺา้ง ท่ือบ่า จา แง� อางคล่ือ ล่ากาน บ่าต่ือวา่
กาแน� ยาว ฮาก อางเลิง่ ออื ต่ีนต้อง กวา่ กาน แงแน�
12 น้ีแม้แนยาว กงูมู น้ีง พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวีดอางซ้ืง
มาง ล่าท่ี แฮง้ ไจ ชฺา้ง แฮ้ออืเจ้อ นา ม่าย นา น้ีแม้แน�
ค่าตอง ล่าปู่ ล่า ค่ือ แฮง้ ไจ ล่ากานวา่ ซฺ้ามี จฺ่า แล่ คูโว
แน� 13 ครสิเตียนม้องน้าม นอง เวอ� อางเลิง่ อางแม่น
ฮาย แลน แล่ปาว นืงบาบ่าด่อ คูโจ�

14 จาวา่แน โจ้ดมาย นู้เวอ กงู ม่าอู่บจ่ีต่าง แต้ม ล้า ป่ี ชี
น้ีง� อา่ซ่าง บ่าน่าจ่าง� ชฺา้ง แฮ้ออืนา จาม ชี โว� แน ยอง
นา บ่าซฺ้าบ่ามี ชา่ง โจ� ไม้ ยองนา ฮาย ซฺ่าจอ แล่ ป่ี เซฺ้อ�
15 จ้า ยองนา บ่าเม่อ โจ� ยองนา ครสิเตียนม้องน้าม ออืนา
ม่าอูบ่ ชี แฮง้แม้แน ม่าอูบ่ คูโว�

โจ้ดมาย ต่องลีน โยเ้วอ จ่ีต่าง ยา่ง
16 จ่ีวดีอางซ้ืง กูยา่งกูเจ้อ ออืนา ฮูพลา แม่น แน กงาจา

กงาด้ืง ป่ีชี่ มาง เวอ� ยองมู คาโคลาโค ออื นืงบา โยเ้วอ ด้ืง
ล่าปาว� ยองนา กูญ่าม แน ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาด้ืง
ป่ี ปาว�
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17 กงา อางเม้ง น้ียา่ เปาโล แน เป� โจ้ดมาย ต่องลีน
นู้เวอ จ่ีต่าง น้ียา่ กงา ล่าปู่ น้ีง ยา้ ไจ แต้ม แอ� แน กงา อาง
เม้ง ยา้ง คาตา ยา้ แต้ม ชี แอ� ยาว กงา โจ้ดมาย คาโคลา
โค แต้ม ชี ออืก้อง กงา อางเม้ง อางจา แอน่ ญา� ไม้ ฮาย
แบ ป่ี แง โจ้ดมาย น้ียา่ กงาก้อง ม้าม้า ยา้ จายล้า แงแน�

18 พระเยซูครสิต์ กงู จ่ีวดีอางซ้ืง มาง เวอ� ยองมู คาโค
ลาโค แฮง้นา ลากซ่ืงกงา่กยา้ ปาว�



ix

จ่ีวดีม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง
Bisu: จ่ีวดีม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง New Testament

copyright © 2015 Wycliffe Bible Translators, Inc.

Language: Bisu

Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.
2020-11-16

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 29 Jan 2022
995d815b-1966-5aad-829b-7dcdf74b5bad

http://www.wycliffe.org
http://www.ethnologue.org/language/bzi

	2 เธสะโลนิกา

