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จดหมาย จาก เปาโล เขียน เถิง หมู่ ป้ีน้อง ผู้
เจ้ือ ใน เมือง

เธสะโลนิก๋า
ฉบับ ต้ี น่ึง

ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี คือ เปาโล ต้าน เขียน เถิง ผู้เจ้ือ ใน 
เมือง เธสะโลนิก๋า ต้าน เขียน ขึ้น ประมาณ ป๋ี ค�ศ� 50-51 น่ี 
เป๋น จดหมาย ฉบับ แรก ต้ี เปาโล เขียน เป้ือ หื้อ กํา๋ลัง ใจ๋ คริสต
จักร

เปาโล บอก ข่าวดี หื้อ กับ คน ใน เมือง เธสะโลนิก๋า หลัง จาก ต้ี 
ออก จาก เมือง ฟีลิปปี เธสะโลนิก๋า เป๋น เมือง ใหญ่ กับ สําคัญ 
ต้ี สุด ใน แควน้ มาซิโดเนีย เซิง่ อยู ่ใน อาณาจักร โรม สมัย น้ี 
อยู ่ประเทศ กรกี เปาโล เกย บอก ข่าวดี ใน ต้ี อื่น ๆ แต่ ได้ฮบั ข่าว 
เก่ียว กับ ครสิตจักร เธสะโลนิก๋า ต๋อน ต้ี ต้าน ก่ําลัง อยู ่ต้ี เมือง 
โครนิธ์ แล้ว เปาโล ก็ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ขึ้น เป้ือ หื้อ กํา๋ลังใจ๋ 
หมู่ เขา กับ ได้ อธบิาย เถิง บาง สิง่ บาง อยา่ง ต้ี หมู่ เขา เข้าใจ๋ ผิด

เปาโล เขียน หื้อ ผู้ เจ้ือ จาว เธสะโลนิก๋า ก๊ึด เถิง เรือ่ง ความ 
ฮกั กับ ความ หว่งใย ของ เปาโล ต้ี มี ต่อ หมู่ เขา ตัง้แต่ ต๋อน ต้ี ต้าน 
ได้ บอก ข่าวดี กับ เขา จ๋น เถิง ต๋อน ต้ี ต้าน เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี
ต้าน ต้อง ออก จาก เมือง เธสะโลนิก๋า ตันที ยอ้น วา่ ใน เมือง มี 
ก๋าน จลาจล ( กิจก๋าน 17:1-10 ) แต่ ต้าน ยงั หว่ง หมู่ เขา อยู่
ต้าน เตือ๋น หมู่ ผู้เจ้ือ หื้อ ใจ๊ จีวติ อยา่ง บรสุิทธิ ์กับ ถูกต้อง ต๋าม 
ธรรม ต้าน สอน วา่ พระเยซู ครสิต์ จะ มา เป๋น เต้ือ ต้ี สอง เป้ือ จะ 
มา ฮบั หมู่ ผู้เจ้ือ หื้อ ไป อยู ่กับ พระองค์ แต่ จะ บ่ มี ใผ ฮู ้วา่ จะ เกิด 
ขึ้น เม่ือ ใด ยอ้น จาอัน้ ผูเ้จ้ือ ต้อง มี ความ เจ้ือ ต่อไป อยา่ง มัน่คง
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กับ ใจ๊ จีวติ อยา่ง ต้ี พระเจ้า เปิงใจ๋ เป้ือ หมู่ เขา จะ พรอ้ม ต้ี จะ ได้ 
อยู ่กับ พระเจ้า เม่ือ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ป๊ิก มา

กํา ตัก๊ตวาย
1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ข้าพเจ้า เปาโล กับ สิลวานัส๑ ตึง ทิ

โมธี ขอ แสดง ความ นับถือ มา
เถิง ป้ีน้อง ของ ครสิตจักร ใน เมือง เธสะโลนิก๋า เซิง่ เป๋น ของ 

พระเจ้า พระบิดา ตึง พระเยซู ครสิต์ ขอ หื้อ ต้าน ตังหลาย ได้ ฮบั 
พระคุณ ตึง สันติสุข เต๊อะ

ความ เจ้ือ กับ แบบ อยา่ง ของ จาว เธสะโลนิก๋า
2 หมู่ เฮา ขอบพระคุณ พระเจ้า สําหรบั ต้าน ตัง หลาย อยู ่

ตลอด กับ อธษิฐาน เผื่อ ต้าน ตังหลาย เป๋น ประจํา๋ 3 เม่ือ หมู่ 
เฮา อธษิฐาน ต่อ พระเจ้า พระบิดา ของ เฮา เผื่อ หมู่ ต้าน หมู่ 
เฮา ก๊ึด เถิง ก๋านงาน ของ หมู่ ต้าน ต้ี เกิด จาก ความ เจ้ือ ตึง ก๊ึด 
เถิง ต้ี ต้าน เต๋มใจ๋ เยยีะ ก๋าน หนัก ยอ้น ความ ฮกั กับ ก๊ึด เถิง 
ความ อดทน ของ ต้าน ต้ี เกิด จาก ความ หวงั ใน พระเยซู ครสิต์ 
องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ เฮา

4 ป้ีน้อง ผู้ เจ้ือ ตังหลาย ผู้ ต้ี พระเจ้า ฮกั หมู่ เฮา ฮู ้วา่ พระเจ้า 
ฮกั ต้าน ตัง หลาย แล้ว เลือก ต้าน มา เป๋น คน ของ พระองค์
5 ยอ้น ต๋อน ต้ี หมู่ เฮา นํา ข่าวดี มา บอก หื้อ ต้าน ตัง หลาย ก็ 
บ่ ใจ้ มา ก้า อู ้บ่ ดาย แต่ มา ด้วย ฤทธิ ์อาํนาจ กับ พระวญิญาณ 
บรสุิทธิ ์ตึง ความ มัน่ใจ๋ แต๊ ๆ ต้าน ตังหลาย ก็ ฮู ้แล้ว วา่ หมู่ เฮา 
ใจ๊ จีวติ จาใด พ่อง ต้ามก๋าง หมู่ ต้าน เป้ือ เป๋น ประโยชน์ ต่อ ต้าน 
ตังหลาย 6 ส่วน ต้าน ตังหลาย ก็ ได้ เอา จีวติ ของ หมู่ เฮา ตึง ของ 
องค์ พระผู้เป๋นเจ้า เป๋น แบบ อยา่ง แม้ ต้าน ปะ ความ ตุ๊กยาก 
๑ 1:1 1:1 สิลวานัส กับ สิลาส เป๋น คน เดียว กัน๋ กิจก๋าน 15:12,40; 18:5
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นัก ก็ ยงั ฮบั ถ้อยกํา น้ัน ด้วย ความ จ้ืนจมยนิดี ต้ี มา จาก พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ์ 7 ยอ้นจาอัน้ ต้าน ตังหลาย จึง ก๋าย เป๋น แบบ 
อยา่ง แก่ ผู้เจ้ือ ใน แควน้ มาซิโดเนีย ตึง ผู้เจ้ือ ใน แควน้ อาคา
ยา ตวย 8 ยอ้น ต้าน ตังหลาย ถ้อยกํา ของ พระเจ้า จึง ได้ เล่า
ลือ ออก ไป จาก เมือง เธสะโลนิก๋า บ่ ใจ้ ก้า แควน้ มาซิโดเนีย 
กับ แควน้ อาคายา เต้าอัน้ แต่ ได้ เล่าลือ ไป แผว หลาย ๆ ต้ี จ๋น 
หมู่ เฮา บ่ ต้อง อู ้อะหยงั เก่ียวกับ ความ เจ้ือ ของ ต้าน แหม แล้ว
9 ยอ้น คน หมู่ น้ัน เล่า เรือ่ง ต้ี ต้าน ต้อนฮบั หมู่ เฮา ดี ขนาด ตึง อู ้
เรือ่ง ต้ี ต้าน ตังหลาย บิน่หลังตํา๋ ฮูป เคารพ ป๊ิก มา หา พระเจ้า
เป้ือ ฮบัใจ๊ พระองค์ ผู้ เป๋น พระเจ้า เต้ียงแต๊ กับ มี จีวติ อยู่ 10 ตึง 
อู ้เถิง เรือ่ง ต้าน ตังหลาย กองถ้า บุตร ของ พระเจ้า จาก สวรรค์
คือ พระเยซู ครสิต์ ผู้ ต้ี พระเจ้า ได้ โผด หื้อ ป๊ิก เป๋น ขึ้น จาก ความ 
ต๋าย ผู้จ้วย หื้อ เฮา ป๊น จาก โต้ษ ต้ี จะ มา ปาย หน้า น้ัน

2
ก๋าน งาน ของ เปาโล ใน เมือง เธสะโลนิก๋า

1 ป้ีน้อง ผู้ เจ้ือ ตังหลาย ต้าน ฮู ้แล้ว วา่ ต้ี หมู่ เฮา มา แอว่ หา 
ต้าน น้ัน ก็ ได้ ผล ดี จ้าดนัก 2 ต้าน ตังหลาย ฮู ้วา่ หมู่ เฮา ได้ ฮบั 
ความ ตุ๊ก ยาก ลําบาก ตึง ได้ ฮบั ก๋าน ดู แควน ใน เมือง ฟีลิปปี 
ก่อน ต้ี จะ มา แผว เมือง เธสะโลนิก๋า แต่ พระเจ้า จ้วย หื้อ หมู่ 
เฮา มี ใจ๋ ก้า ต้ี จะ บอก ข่าวดี ของ พระองค์ หื้อ ต้าน ตังหลาย ฟัง
แม้ วา่ มี คน แหม นัก ต่อต้าน เฮา 3 ก๋าน บอก ข่าวดี ของ เฮา แก่ 
ต้าน ตังหลาย บ่ ได้ เกิด จาก กําก๊ึด ต้ี บ่ ถูกต้อง กาวา่ เจตนา ต้ี 
บ่ บรสุิทธิ์ กาวา่ มี อุบาย ใด ๆ แอบ แฝง 4 แต่ วา่ พระเจ้า หนั ดี ต้ี 
จะ มอบ ก๋าน บอก ข่าวดี ไว ้กับ หมู่ เฮา เฮา จึง บอก ข่าวดี น้ัน บ่ ใจ้ 
เป๋น ต้ี ปอใจ๋ ของ มนษุย์ แต่ เป้ือ เป๋น ต้ี ปอใจ๋ ของ พระเจ้า ผู้ กวด 
สอบ จิตใจ๋ เฮา 5 ต้าน ตังหลาย ก็ ฮู ้อยู ่แล้ว กับ พระเจ้า ก็ เป๋น 
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พยาน ได้ วา่ หมู่ เฮา บ่ ได้ อู ้กํายกยอ ใด ๆ กาวา่ อู ้กํา ใด ๆ เป้ือ จะ 
ได้ เงนิคํา 6 เฮา บ่ เซาะ กํา ยกยอ ปอป้ัน จาก คน ตังหลาย บ่ วา่ 
จาก หมู่ ต้าน กาวา่ จาก คน อื่น

7 เถิง แม้ วา่ หมู่ เฮา มี สิทธ ิอาํนาจ ต้ี จะ สัง่ หื้อ หมู่ ต้าน เยยี
ะ จา อัน้ ได้ ใน ฐานะ ต้ี หมู่ เฮา เป๋น อคัร ทูต ของ พระ ครสิต์
แต่ ต๋อน ต้ี อยู ่กับ ต้าน ตังหลาย หมู่ เฮา ออ่นน้อม ต่อ หมู่ ต้าน 
เหมือน แม่ ต้ี เล้ียงดู ลูก ของ เขา 8 หมู่ เฮา ฮกั ต้าน นัก ขนาด
เฮา บ่ ได้ ป๋ัน ก้า ข่าวดี ของ พระเจ้า หื้อ ต้าน เต้าอัน้ แต่ เต๋มใจ๋ 
หื้อ แม้แต่ จีวติ ของ หมู่ เฮา แก่ ต้าน ตวย ยอ้น หมู่ ต้าน เป๋น คน 
ต้ี เฮา ฮกั 9 ป้ี น้อง ตังหลาย จํา๋ ได้ แน่นอน แล้ว วา่ ใน ต๋อน ต้ี 
เฮา บอก ข่าวดี ของ พระเจ้า หื้อ ฟัง น้ัน หมู่ เฮา เยยีะ ก๋าน หนัก 
มอกใด ต้ามก๋าง ต้าน หมู่ เฮา เยยีะ ก๋าน วนั ค่ํา คืน ฮุง่ เป้ือ เฮา 
จะ บ่ เป๋น ภาระ ต่อ หมู่ ต้าน สัก คน เดียว

10 หมู่ ต้าน ตึง พระเจ้า ก็ เป๋น พยาน ได้ วา่ เฮา เป๋น คน ต้ี เยยี
ะ ต๋าม ใจ๋ พระเจ้า เป๋น คน ซ่ือสัตย์ กับ บ่ มี ตํา๋หนิ ใน หมู่ ต้าน ต้ี 
เป๋น ผู้ เจ้ือ 11 ต้าน ตังหลาย ฮู ้แล้ว วา่ หมู่ เฮา ได้ ผ่อกอย หมู่ 
ต้าน กู้ คน เหมือน ป้อ ผ่อกอย ลูก 12 คือ หื้อ กํา๋ลังใจ๋ ปลอบใจ๋
กับ อู ้ยํ้า หื้อ หมู่ ต้าน ใจ๊ จีวติ เป๋น ต้ี เปิงใจ๋ พระเจ้า ผู้ ต้ี ฮอ้ง หมู่ 
ต้าน เข้า มา มี ส่วน ฮว่ม ใน แผ่นดิน ของ พระเจ้า กับ ความ ยิง่
ใหญ่ ของ พระองค์

13 ก็ มี เหตุผล แหม อยา่ง น่ึง ต้ี เยยีะ หื้อ เฮา ขอบพระคุณ 
พระเจ้า เป๋น ประจํา๋ คือ ต๋อน ต้ี ต้าน ตังหลาย ยอมฮบั ถ้อยกํา 
ของ พระเจ้า ต้ี ได้ยนิ จาก หมู่ เฮา น้ัน ต้าน บ่ ได้ ฮบั เอา เหมือน 
เป๋น กํา ของ คน แต่ ได้ ฮบั เอา เป๋น กํา ของ พระเจ้า เซิง่ เป๋น 
จาอัน้ แต๊ ๆ ถ้อยกํา น้ี ก่ําลัง เกิด ผล ใน ต้าน ตังหลาย ต้ี เป๋น ผู้
เจ้ือ 14 ป้ีน้อง ตังหลาย เหตุ ต้ี เกิด ขึ้น กับ หมู่ ต้าน ก็ เกิด ขึ้น กับ 
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ผู้เจ้ือ ของ พระเจ้า ใน ครสิตจักร ต้ี เป๋น ของ พระเยซู ครสิต์ ใน 
แควน้ ยูเดีย ต้ี โดน ค่ํา จาก ป้ีน้อง จาว ยวิ จ้าด เดียว กัน๋ เหมือน 
กับ ต้ี คน จ้าด เดียว กับ ต้าน เยยีะ ต่อ ต้าน 15 เซิง่ เป๋น หมู่ ต้ี ฆ่า 
พระเยซู องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ตึง ฆ่า หมู่ ต้ี เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น 
เสียง แตน พระเจ้า ตึง ไล่ หมู่ เฮา ออก มา จาก เมือง ต่าง ๆ ต้ี เฮา 
เกย บอก ข่าวดี ตวย หมู่ เขา ขัดใจ๋ พระเจ้า เป๋น ศัตรู ๋ต่อ คน ตัง
หลาย 16 หมู่ เขา ขัดขวาง บ่ หื้อ เฮา บอก ข่าวดี หื้อ หมู่ คน ต่างจ้า
ด เซิง่ เป๋น ตาง ต้ี หมู่ น้ัน จะ ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ หมู่ เขา 
เยยีะ จาอี ้ก็ เต่ือม ความ บาป นัก ขึ้น ติก ๆ แล้ว ใน ต้ี สุด พระเจ้า 
จะ ลงโต้ษ หมู่ เขา อยา่ง แน่นอน

เปาโล ใค่ ไป แอว่ หา จาว เธสะโลนิก๋า
17 ป้ีน้อง ตังหลาย ส่วน หมู่ เฮา เม่ือ ป๊ัด จาก หมู่ ต้าน ไป เป๋น 

หวา่ง เป๋น คาว น้ัน ก็ หา่ง ก้า ตัว๋ แต่ ใจ๋ เฮา ก๊ึด เติง หา หมู่ ต้าน 
นัก ขนาด ก็ เลย ฮ ิหา ตาง ต้ี จะ ไป แอว่ หา ต้าน ตังหลาย แหม
18 หมู่ เฮา ใค่ มา แอว่ หา ต้าน ส่วน ข้าพเจ้า เปาโล ก็ ฮ ิจะ ไป แอว่ 
หา ต้าน วนั แล้ว วนั เล่า แต่ ซาต๋าน ก็ ขัดขวาง ไว้ 19 เฮา เยยีะ 
จาอัน้ ยอ้น วา่ ต้าน เยยีะ หื้อ หมู่ เฮา มี ความ หวงั มี ความ จ้ืน
จมยนิดี ตึง เยยีะ หื้อ เฮา ภู มิ ใจ๋ ต้ี จะ ฮบั มงกุฎ ต่อ หน้า พระ
เยซู องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ยอ้น งาน เฮา สําเรจ็ ใน หมู่ ต้าน เม่ือ 
พระองค์ จะ ป๊ิก มา แหม 20 หมู่ เฮา ภูมิใจ๋ กับ จ้ืนจมยนิดี ใน หมู่ 
ต้าน แต๊ ๆ

3
1 ใน ต้ี สุด หมู่ เฮา ก็ ทน บ่ ได้ แล้ว ก็ เลย ตกลง ต้ี จะ อยู ่ใน เมือง 

เอเธนส์ คน เดียว ต่อไป 2 แล้ว ส่ง ทิโมธ ีน้อง ของ เฮา มา แอว่ 
หา ต้าน ตังหลาย เขา เป๋น เป้ือน ฮว่ม ฮบัใจ๊ พระเจ้า ตวย กัน๋ 
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ใน ก๋าน บอก ข่าวดี ของ พระเยซู ครสิต์ เฮา ส่ง เขา มา เป้ือ จ้วย 
ต้าน ตังหลาย หื้อ มัน่คง ใน ความ เจ้ือ กับ หื้อ กํา๋ลังใจ๋ หื้อ ต้าน 
ตังหลาย เจ้ือ วางใจ๋ พระองค์ ต่อไป 3 เป้ือ จะ บ่ มี ใผ ใน หมู่ ต้าน 
บ่ มัน่คง ใน ความ เจ้ือ ยอ้น วา่ มี ก๋าน ค่ํา อยู ่บ่าเด่ียวน้ี ต้าน ตัง
หลาย ฮู ้อยู ่แล้ว วา่ หมู่ เฮา จะ ต้อง ปะ ก๋าน ค่ํา น้ัน 4 เม่ือ หมู่ เฮา 
อยู ่ตวย ต้าน ตังหลาย เฮา ก็ ได้ บอก ต้าน ไว ้ก่อน แล้ว วา่ ต้าน 
กับ เฮา จะ โดน ค่ํา แล้ว ก็ เป๋น จาอัน้ แต๊ ต๋าม ต้ี ต้าน ฮู ้อยู ่แล้ว
5 ยอ้น จาอัน้ ข้าพเจ้า เลย อดใจ๋ ต่อ ไป บ่ ได้ จึง ได้ ส่ง ทิโมธ ีมา 
ผ่อ ความ เจ้ือ ของ หมู่ ต้าน วา่ เป๋น จาใด กัน๋ พ่อง กัว๋ วา่ ซาต๋าน 
จะ ล่อลวง ต้าน หื้อ หลง ไป แล้ว ต้ี หมู่ เฮา ได้ อุตส่าห ์เยยีะ ก๋าน 
หนัก ไว ้น้ัน ก็ จะ บ่ มี ประโยชน์

กํา รายงาน ของ ทิโมธี
6 บ่าเด่ียวน้ี ทิโมธ ีป๊ิก จาก หมู่ ต้าน มา เถิง หมู่ เฮา แล้ว และ 

ได้ นํา ข่าวดี มา บอก วา่ ต้าน ตังหลาย ยงั ตัง้ มัน่คง อยู ่ใน ความ 
เจ้ือ กับ ความ ฮกั เหมือน เดิม เขา บอก แหม วา่ เม่ือ หมู่ ต้าน ก๊ึด 
เติง หา หมู่ เฮา หมู่ ต้าน ก็ ดีใจ๋ ตึง ใฝ่ฝัน จะ ได้ หนั หน้า หมู่ เฮา
เหมือน อยา่ง หมู่ เฮา ใค่ หนั หน้า หมู่ ต้าน เหมือน กัน๋ 7 ยอ้นจา
อี ้ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย บ่ วา่ เฮา มี ความ ตุ๊ก ยาก แต่ หมู่ เฮา ได้ 
ฮบั กํา๋ลังใจ๋ จาก ต้าน ตังหลาย ยอ้น ความ เจ้ือ ของ ต้าน น้ัน ละ
8 เฮา ก็ โล่ง อก โล่ง ใจ๋ ต้ี ฮู ้วา่ ต้าน ยงั มี ความ เจ้ือ มัน่คง ใน องค์ 
พระ ผู้ เป๋น เจ้า

9 หมู่ เฮา จะ ขอบ พระคุณ พระเจ้า สําหรบั หมู่ ต้าน จาใด ดี
หื้อ สม กับ ความ จ้ืนจม ยนิดี ต้ี หมู่ เฮา มี ยอ้น หมู่ ต้าน เม่ือ อยู ่
ต่อ พระเจ้า ของ เฮา 10 หมู่ เฮา อธษิฐาน ต่อ พระเจ้า อยา่ง ตัง้
ใจ๋ วนั ค่ํา คืน ฮุง่ ต้ี จะ ได้ หนั หน้า หมู่ ต้าน แหม เป้ือ เต่ือม แถ้ง 
สิง่ ต้ี ยงั ขาด อยู ่ใน ความ เจ้ือ ของ ต้าน หื้อ เต๋ม บรบูิรณ์
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11 ขอ หื้อ พระเจ้า พระบิดา ของ หมู่ เฮา ตึง พระเยซู ครสิต์ 
ของ หมู่ เฮา นํา ตาง หมู่ เฮา มา แอว่ หา ต้าน ตัง หลาย แหม
12 ขอ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จ้วย หื้อ ต้าน ตังหลาย ฮกั กัน๋ กับ ฮกั 
คน อื่น ๆ นัก ขึ้น หื้อ เหมือน ต้ี หมู่ เฮา ฮกั ต้าน ตังหลาย 13 ยอ้น 
จาอัน้ เฮา ขอ พระองค์ เยยีะ หื้อ จิตใจ๋ ของ ต้าน ตังหลาย มัน่คง
กับ บรสุิทธิ ์บ่ มี ตํา๋หนิ ใด ๆ ต่อ หน้า พระเจ้า พระบิดา ของ หมู่ 
เฮา เม่ือ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ หมู่ เฮา จะ ป๊ิก มา พุ่ม 
กับ หมู่ ผู้ บรสุิทธิ ์ตึงหมด ของ พระองค์

4
จีวติ ต้ี พระเจ้า เปิงใจ๋

1 สุดต๊าย น้ี ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย เฮา เกย สอน หื้อ ใจ๊ จีวติ 
จาใด เป้ือ จะ เป๋น ต้ี เปิงใจ๋ พระเจ้า ต้าน ก็ ได้ เยยีะ จาอัน้ อยู ่
แล้ว ใน ฐานะ ต้ี เฮา เป๋น ป้ีน้อง กัน๋ ใน พระเยซู ก็ ขอ ออ้นวอน วา่
หื้อ ใจ๊ จีวติ จาอัน้ ต่อ ไป นัก ขึ้น 2 ต้าน ตังหลาย ฮู ้กําสอน ต้ี หมู่ 
เฮา ได้ บอก ต้าน ตังหลาย ใน นาม พระเยซู องค์ พระผู้เป๋นเจ้า 
อยู ่แล้ว วา่ 3 พระเจ้า ใค่ หื้อ ต้าน ตังหลาย เป๋น คน บรสุิทธิ์ กับ 
เวน้ จาก ก๋าน เยยีะ บาป ตาง เพศ 4 กู้ คน ก็ ควร ฮู ้วา่ จะ ควบคุม 
ตัว๋ เก่า ได้ จาใด๒ แล้ว ใจ๊ จี วติ อยา่ง บรสุิทธิ ์อยา่ง มี เกียรติ
5 บ่ ใจ้ เยยีะ ต๋าม กิเลส ตัณ๋หา เหมือน อยา่ง คน ต่างจ้าด ต้ี บ่ ฮู้
จัก พระเจ้า 6 ใน เรือ่ง น้ี บ่ ดี เยยีะ บาป กาวา่ เยยีะ ผิด ต่อ ป้ีน้อง 
โดย เป๋น จู๊ กับ เมีย เขา ยอ้น วา่ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า จะ ลงโต้ษ 
คน ต้ี เยยีะ ผิด จาอัน้ เหมือน อยา่ง ต้ี หมู่ เฮา เกย บอก เกย เตือ๋น 
ต้าน ตังหลาย มา ก่อน แล้ว 7 ยอ้น วา่ พระเจ้า บ่ ได้ ฮอ้ง หมู่ เฮา 
๒ 4:4 4:4 แป๋ ได้ แหม อยา่ง วา่ จะ เฮยีน ฮู ้ต้ี จะ มี เมีย อยา่ง ถูกต้อง กาวา่
เฮยีน ฮู ้ต้ี จะ อยู ่กับ เมีย อยา่ง ถูกต้อง
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หื้อ เป๋น คน ลามก แต่ หื้อ เป๋น คน ต้ี ใจ๊ จีวติ อยา่ง บรสุิทธิ์ 8 คน 
ใด บ่ เอา กฎ ระเบียบ ข้อ น้ี เขา บ่ ใจ้ บ่ ยอมฮบั ก้า มนษุย ์เต้าอัน้
แต่ บ่ ยอมฮบั พระเจ้า ผู้ มอบ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์หื้อ กับ ต้าน 
ตวย

9 ส่วน เรือ่ง ก๋าน ฮกั หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ น้ัน ข้าพเจ้า บ่ จํา๋เป๋น 
ต้อง เขียน มา บอก ต้าน ตังหลาย แหม ยอ้น พระเจ้า สอน หมู่ 
ต้าน หื้อ ฮกั กัน๋ อยู ่แล้ว 10 ความ จรงิ ต้าน ตังหลาย ก็ ฮกั หมู่ ป้ี
น้อง ผู้เจ้ือ ใคว ่แควน้ มาซิโดเนีย อยู ่แล้ว แต่ ป้ีน้อง ตังหลาย
หมู่ เฮา ออ้นวอน ต้าน หื้อ ฮกั หมู่ เขา นัก ขึ้น แหม 11 จง ตัง้ เป้า
หมาย ไว ้วา่ จะ อยู ่ตวย กัน๋ อยา่ง สงบสุข บ่ ยุง่ กับ เรือ่ง ของ คน 
อื่น กับ หื้อ เล้ียง จีวติ ด้วย ลําแข้ง ของ ตัว๋เก่า เหมือน ต้ี หมู่ เฮา 
ได้ บอก ไว ้แล้ว 12 ถ้า เยยีะ จาอี ้คน ต้ี ยงั บ่ เจ้ือ จะ นับถือ จีวติ 
ของ ต้าน กับ ต้าน ตังหลาย บ่ ต้อง เป้ิง ใผ เลย

เม่ือ พระเยซู ป๊ิก มา
13 ป้ี น้อง ตังหลาย หมู่ เฮา ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู ้เรือ่ง เก่ียว กับ 

คน ต้ี ล่วงหลับ ไป แล้ว วา่ จะ มี อะหยงั เกิด ขึ้น กับ คน หมู่ น้ัน 
พ่อง เป้ือ ต้าน จะ บ่ เศรา้ เสียใจ๋ เหมือน คน อื่น ต้ี บ่ มี ความ หวงั
14 แต่ หมู่ เฮา เจ้ือ วา่ พระเยซู ต๋าย แล้ว กับ เป๋น ขึ้น จาก ความ 
ต๋าย เยยีะ หื้อ หมู่ เฮา เจ้ือ วา่ พระเจ้า จะ ฮบั ผู้เจ้ือ ต้ี ล่วงหลับ ไป 
แล้ว น้ัน ป๊ิก มา กับ พระเยซู

15 ต๋อน น้ี หมู่ เฮา จะ บอก ถ้อยกํา จาก องค์ พระผู้เป๋นเจ้า หื้อ 
หมู่ ต้าน ก็ คือ วนั ต้ี พระเยซู จะ ป๊ิก มา หมู่ คน ต้ี ต๋าย ไป แล้ว จะ 
ไป ปะ พระองค์ ก่อน หมู่ เฮา ต้ี ยงั มี จีวติ อยู่ 16 คือ วา่ พระเยซู 
จะ ป๊ิก มา จาก สวรรค์ โดย มี กําสัง่ เอิน้ เสียง ดัง ไป ตวย มี เสียง 
ของ หวัหน้า ทูตสวรรค์ ไป ตวย กับ มี เสียง เป่า แก ของ พระเจ้า
แล้ว หมู่ คน ต้ี เจ้ือ พระเยซู ต้ี ต๋าย ไป แล้ว จะ เป๋น ขึ้น มา ก่อน
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17 หลัง จาก น้ัน พระเจ้า จะ ฮบั หมู่ เฮา ต้ี ยงั อยู ่ใน โลก ขึ้น ไป 
ใน เมฆ ไป เข้า กับ คน หมู่ น้ัน แล้ว ไป ปะ พระเยซู บน ต๊องฟ้า 
อากาศ ก็ จะ ได้ อยู ่ตวย พระองค์ ตลอด ไป 18 จาอัน้ หื้อ กํา๋ลัง
ใจ๋ กัน๋ ต๋าม ถ้อยกํา น้ี เต๊อะ

5
หื้อ เกียม ตัว๋ ไว ้สําหรบั วนั ป๊ิก มา

1 ป้ี น้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย ส่วน วนั เวลา ต้ี เรือ่ง น้ี จะ เกิด ขึ้น
บ่ จํา๋เป๋น ต้ี จะ ต้อง เขียน มา บอก หื้อ ฮู้ 2 ยอ้น วา่ ต้าน ตังหลาย 
ฮู ้ดี อยู ่แล้ว วา่ วนั อนั ยิง่ใหญ่ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จะ มา 
เหมือน ขโมย ต้ี มา ใน ต๋อน เม่ือคืน 3 เม่ือ คน ตังหลาย อู ้กัน๋ วา่
�กู้ อยา่ง สงบ สุข ปลอดภัย แล้ว� จู่ ๆ ก๋าน ทําลาย ก็ จะ เกิด ขึ้น 
กับ เขา บ่า เด่ียว น้ัน เลย เหมือน แม่มาน เจ็บ ต๊อง จะ เกิด ลูก
หมู่ เขา จะ หนี ไป ตัง ใด ก็ ตึง บ่ ป๊น

4แต่ ป้ีน้อง ตังหลาย ต้าน จะ บ่ ได้ อยู ่ใน ความ มืด เม่ือ วนั น้ัน 
มา แผว ต้าน ก็ จะ บ่ ตกใจ๋ เหมือน ขโมย มา 5 ยอ้น วา่ ต้าน ตัง
หลาย เป๋น ของ ความ เป่งแจ้ง เป๋น ของ เม่ือวนั ต้ี เผียบ เหมือน 
คน เยยีะ สิง่ ต้ี ดี เฮา ตังหลาย บ่ ใจ้ เป๋น ของ ความ มืด กาวา่ เป๋น 
ของ เม่ือคืน ต้ี เผียบ เหมือน คน เยยีะ สิง่ ต้ี บ่ ดี 6ยอ้นจาอัน้ หา้ม 
เมา หลับ อยา่ง คน อื่น ต้ี บ่ ฮู ้วา่ พระเยซู จะ ป๊ิก มา แหม แต่ หื้อ 
เฮา เฝ้า หละวงั ต่ืน ตัว๋ กับ ควบคุม ตัว๋ เก่า อยู ่เสมอ 7 ยอ้น คน 
หลับ ก็ หลับ เม่ือคืน บ่ ฮู ้เน้ือ ฮู ้คิง คน กิน๋ เหล้า ก็ เมา เหล้า เม่ือ
คืน บ่ ควบคุม ตัว๋เก่า 8 แต่ เฮา เป๋น ของ เม่ือวนั ก็ หื้อ ควบคุม 
ตัว๋ เก่า เน่อ โดย เอา ความ เจ้ือ กับ ความ ฮกั มา ใส่ เหมือน เป๋น 
เกราะ ป้องกัน๋ อก ไว้ ตึง เอา ความ หวงั ต้ี พระเจ้า จะ จ้วย หื้อ หมู่ 
เฮา รอด ป๊น บาป โต้ษ มา สุบ หวั เหมือน เป๋น หมวก เหล็ก 9ยอ้น 
วา่ พระเจ้า บ่ ได้ เลือก หมู่ เฮา มา ลงโต้ษ แต่ เลือก มา ฮบั ความ 
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รอด ป๊น บาป โต้ษ ต้ี ผ่าน ตาง พระเยซู ครสิต์ ของ เฮา 10 ผู้ ต้ี 
ต๋าย เป้ือ เฮา เป้ือ เฮา จะ อยู ่กับ พระองค์ เม่ือ พระองค์ ป๊ิก มา
บ่ วา่ เฮา ยงั เป๋น อยู ่กาวา่ ต๋าย ไป แล้ว 11ยอ้นจาอัน้ จง หื้อ กํา๋ลัง 
ใจ๋ กัน๋ จ้วย ก๊ําจู เซิง่ กัน๋ และ กัน๋ เหมือน อยา่ง ต้ี ต้าน ตังหลาย 
ก่ําลัง เยยีะ อยู ่บ่าเด่ียวน้ี

กํา ตักเตือ๋น สุดต๊าย
12 ป้ีน้อง ตังหลาย หมู่ เฮา วงิวอน ขอ หื้อ ต้าน เคารพ นับถือ 

หมู่ คน ต้ี หมัน่ เยยีะ ก๋าน ฮบัใจ๊ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ต้ี เป๋น ผู้นํา ต้ี 
เตือ๋น สติ ต้ามก๋าง หมู่ ต้าน 13 หื้อ เคารพ นับถือ กับ ฮกั หมู่ เขา 
นัก ๆ ยอ้น ก๋าน ต้ี หมู่ เขา เยยีะ น้ัน กับ หื้อ อยู ่ตวย กัน๋ อยา่ง สงบ
สุข 14 ป้ีน้อง ตังหลาย หมู่ เฮา วงิวอน ขอ หื้อ ต้าน เยยีะ ใน สิง่ ต่อ 
ไป น้ี คือ ตักเตือ๋น คน ต้ี ขี้ค้าน เยยีะ ก๋าน หื้อ กํา๋ลัง ใจ๋ คน ต้ี ขี้กัว๋
จ้วย คน ต้ี ออ่นใจ๋ กับ หื้อ มี ใจ๋ อดทน ต่อ คน ตังหลาย 15 หา้ม ใผ 
คน ใด เยยีะ ก๋าน ฮา้ย ตอบแตน ก๋าน ฮา้ย แต่ ตัง้ใจ๋ เยยีะ สิง่ ต้ี 
ดี ๆ อยู ่เสมอ ต่อ หมู่ ของ ต้าน ตึง คน อื่น ตวย

16 หื้อ มี ใจ๋ จ้ืนบาน อยู ่เสมอ 17 หื้อ อธษิฐาน เป๋น ประ จํา๋
18 หื้อ ขอบ พระคุณ พระเจ้า สําหรบั เหตุ ก๋า รณ์ ต้ี เกิด ขึ้น กู้ 
อยา่ง สิง่ หมู่ น้ี พระเจ้า ใค่ หื้อ ต้าน ตังหลาย เยยีะ ยอ้น หมู่ ต้าน 
เป๋น น้ําน่ึง ใจ๋เดียว กัน๋ กับ พระเยซู ครสิต์

19 หา้ม ดับ ไฟ แหง่ พระวญิญาณ บรสุิทธิ๓์ 20 หา้ม ดู แควน 
กํา ทํานาย ต้ี ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ อู ้ออก มา 21แต่ หื้อ ทดสอบ กํา ทํานาย 
น้ัน เป้ือ แน่ใจ๋ วา่ กํา น้ัน มา จาก พระเจ้า ถ้า เป๋น แต๊ ก็ หื้อ ยอม
ฮบั 22 หื้อ ละเวน้ จาก สิง่ บ่ ดี ตังหลาย จ๋น เส้ียง
๓ 5:19 5:19 หมายเถิง ก๋าน ปิดกัน้ ก๋าน งาน ของ พระวญิญาณ บรสุิทธิ์
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23 ขอ พระเจ้า ผู้ ต้ี หื้อ สันติสุข เยยีะ หื้อ ต้าน ตังหลาย เป๋น 
คน บรสุิทธิ ์สะอาด ตังมวล ขอ พระองค์ ฮกัษา วญิญาณ ตึง จิต
ใจ๋ ตึง ตัว๋ ของ ต้าน ไว ้หื้อ หมดใส จาก ก๋าน ตํา๋หนิ ติเตีย๋น จ๋น 
แผว วนั ต้ี พระเยซู ครสิต์ ป๊ิก มา 24 พระเจ้า คือ ผู้ ต้ี ฮอ้ง ต้าน ตัง
หลาย พระองค์ จะ เยยีะ จาอี ้อยา่ง แน่นอน ยอ้น วา่ เป๋น ผู้ สัตย์
ซ่ือ

25 ป้ีน้อง ตังหลาย ขอ ต้าน อธษิฐาน เผื่อ หมู่ เฮา ตวย เน่อ
26 หื้อ จูบ ตัก๊ตวาย กัน๋ อยา่ง เป๋น ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ 27 ข้าพเจ้า ขอ 
สัง่ ต้าน ตังหลาย ใน นาม ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า วา่ หื้อ อา่น 
จดหมาย น้ี หื้อ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ กู้ คน ต้ี หัน้ ฟัง ตวย เน่อ

28ขอ หื้อ พระคุณ ของ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จง 
มี แก่ ต้าน ตังหลาย เต๊อะ อาเมน
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