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จดหมาย จาก เปาโล เขียน เถิง หมู่ ป้ีน้อง ผู้
เจ้ือ ใน เมือง

เธสะโลนิก๋า
ฉบับ ต้ี สอง

จดหมาย ฉบับ น้ี เขียน โดย เปาโล ต้าน เขียน หลัง จาก ต้ี ส่ง 
จดหมาย ฉบับ แรก ไป เถิง ผู้ เจ้ือ ใน เมือง เธสะโลนิก๋า บ่ เมิน 
เต้าใด จดหมาย ฉบับ น้ี เขียน ขึ้น ประมาณ ป๋ี ค�ศ� 50-51
ต๋อน ต้ี เปาโล ยงั อยู ่ต้ี เมือง โครนิธ์

เปาโล ได้ยนิ ข่าว วา่ มี สิง่ ต้ี ผู้ เจ้ือ เข้า ใจ๋ ผิด เก่ียว กับ เรือ่ง 
ก๋าน มา เป๋น เต้ือ ต้ี สอง ของ พระเยซู ครสิต์ ต้าน อาจ จะ ได้ยนิ 
ข่าว น้ี จาก ทิโมธ ีต้ี ป๊ิก มา จาก เมือง โครนิธ ์หลัง จาก ต้ี ไป แอว่ 
หา เมือง เธสะโลนิก๋า เปาโล เลย เขียน จดหมาย เถิง หมู่ ผู้เจ้ือ 
ใน เธสะโลนิก๋า แหม เต้ือ เป้ือ อธบิาย เถิง สิง่ ต้ี หมู่ เขา เข้าใจ๋ ผิด

เปาโล บอก เถิง เรือ่ง วนั ต้ี พระเยซู ครสิต์ จะ ป๊ิก มา ยงั มา 
บ่ เถิง เต้ือ ต้าน บอก เถิง สิง่ ต้ี จะ ต้อง เกิด ขึ้น ก่อน พระ เยซู 
ครสิต์ จะ ป๊ิก มา เป๋น เต้ือ ต้ี สอง บ่ มี ใผ ฮู ้ได้ วา่ พระเยซู ครสิต์ จะ 
ป๊ิก มา เม่ือ ใด ยอ้น จาอัน้ ผู้เจ้ือ ควร จะ เยยีะ ก๋าน อยา่ง ซ่ือสัตย์
เป้ือ จะ เล้ียง ดู ตัว๋ เก่า ได้ บ่ ควร ถ้า รอ พระเยซู ครสิต์ ป๊ิก มา โดย 
อยู ่บ่ ดาย แต่ ควร จะ เยยีะ ต๋าม แบบ อยา่ง ของ เปาโล ต้ี เยยีะ 
ก๋าน เป้ือ จะ ผ่อกอย ตัว๋ เก่า แม้ แต่ ต๋อน ต้ี บอก ข่าวดี ตวย

กํา ตัก๊ตวาย
1จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ข้าพเจ้า เปาโล กับ สิลวานัส ตึง ทิโมธี
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เถิง ป้ีน้อง ใน คริสตจักร เมือง เธสะโลนิก๋า เซิง่ เป๋น ของ 
พระเจ้า พระ บิดา ของ เฮา ตึง พระ เยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋
นเจ้า 2 ขอ หื้อ ต้าน ตังหลาย ได้ ฮบั พระคุณ ตึง สันติสุข จาก 
พระเจ้า พระบิดา กับ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ตวย 
เต๊อะ

ก๋าน ตัดสิน ใน วนั ต้ี พระเยซู ป๊ิก มา
3 ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย เป๋น ก๋าน สมควร อยู ่แล้ว ต้ี หมู่ เฮา 

ต้อง ขอบพระคุณ พระเจ้า สําหรบั หมู่ ต้าน อยู ่ตลอด ยอ้น วา่ 
ความ เจ้ือ ของ ต้าน จํา๋เรญิ ขึ้น ติก ๆ ขอบคุณ พระเจ้า ต้ี ความ 
ฮกั ของ ต้าน ต้ี มี ต่อ กัน๋ ก็ จํา๋เรญิ นัก ขึ้น ติก ๆ ตวย 4หมู่ เฮา อวด 
ต้าน ตังหลาย หื้อ ครสิตจักร หลาย ต้ี หลาย แหง่ ฟัง วา่ หมู่ ต้าน 
อดทน กับ เจ้ือ วางใจ๋ พระเจ้า ต้ามก๋าง ก๋าน โดน ค่ํา กับ ความ 
ตุ๊กยาก ต้ี หมู่ ต้าน ทน อยู ่น้ัน

5 สิง่ หมู่ น้ี แสดง เถิง ก๋าน ตัดสิน อนั ยุติธรรม ของ พระเจ้า
ยอ้น โดย ความ ตุ๊ก ต้ี หมู่ ต้าน ได้ อดทน พระเจ้า ก็ จะ นับ ต้าน 
ตังหลาย วา่ สมควร ต้ี จะ เข้า อยู ่ใน แผ่นดิน ของ พระเจ้า ต้ี หมู่ 
ต้าน ก่ําลัง ฮบั ความ ตุ๊กยาก เป้ือ อาณาจักร น้ัน 6 พระเจ้า จะ 
เยยีะ ต๋าม ความ ยุติธรรม ก็ คือ คน หมู่ น้ัน ต้ี ได้ เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน 
มี ความ ตุ๊ก พระเจ้า ก็ จะ เยยีะ หื้อ หมู่ เขา ฮบั ความ ตุ๊ก เหมือน 
กัน๋ 7 พระเจ้า จะ หื้อ ต้าน ตังหลาย ต้ี เดือดฮอ้น อยู ่บ่าเด่ียวน้ี
ป๊น ตุ๊ก กับ หมู่ เฮา ตวย น่ี จะ เกิด ขึ้น ใน วนั ต้ี พระเยซู องค์ พระ
ผู้เป๋นเจ้า ป๊ิก มา จาก สวรรค์ ด้วย เปล๋วไฟ ฮอ้น ขนาด พรอ้ม 
กับ หมู่ ทูตสวรรค์ ของ พระองค์ ต้ี มี ฤทธิ ์อาํนาจ ตวย 8 พระเจ้า 
จะ ลงโต้ษ คน ต้ี บ่ ฮู้จัก พระองค์ ตึง ต้ี บ่ ยอม เจ้ือ ฟัง ข่าวดี ของ 
พระเยซู องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ เฮา 9 คน หมู่ น้ัน จะ ฉิบหาย 
ตลอด ไป จะ ถูก แยก ออก หื้อ ป๊น จาก องค์ พระผู้เป๋นเจ้า กับ 
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อาํนาจ อนั ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์ 10 น่ี จะ เกิด ขึ้น ใน วนั ต้ี พระ
เยซู จะ ป๊ิก มา ฮบั เกียรติ ตึง ความ อศัจ๋รรย ์ใจ๋ จาก หมู่ ผู้ บรสุิทธิ ์
ตังหลาย หมู่ ต้าน ก็ จะ อยู ่ใน หมู่ น้ัน ตวย ยอ้น วา่ ได้ เจ้ือ เรือ่ง 
เก่ียวกับ พระองค์ ต้ี หมู่ เฮา ได้ บอก หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง

11 หมู่ เฮา ก็ หมัน่ อธษิฐาน เผื่อ ต้าน ตังหลาย บ่ ขาด เฮา ขอ 
พระเจ้า จ้วย ต้าน ใจ๊ จีวติ หื้อ เปิง กับ จีวติ ต้ี พระองค์ ฮอ้ง เฮา 
มา ติดต๋าม กับ จ้วย หื้อ ต้าน ตังหลาย โดย อาํนาจ ของ พระองค์
หื้อ เยยีะ ก๋าน ดี กู้ สิง่ ต้ี ใค่ เยยีะ ตึง เยยีะ ก๋าน งาน ต้ี เกิด จาก 
ความ เจ้ือ ของ ต้าน หื้อ ได้ 12 แล้ว จ้ือ ของ พระเยซู ครสิต์ ของ 
เฮา จะ ได้ ฮบั เกียรติ ยอ้น สิง่ ต้ี พระองค์ เยยีะ ใน จีวติ ของ ต้าน
ตึง ต้าน ก็ จะ ได้ฮบั เกียรติ ตวย โดย พระคุณ ของ พระเจ้า กับ 
พระเยซู ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ เฮา

2

คน บ่ ดี คน น้ัน
1 ป้ีน้อง ผูเ้จ้ือ ตังหลาย ส่วน เรือ่ง ก๋าน ต้ี พระเยซู ครสิต์ ของ 

เฮา จะ ป๊ิก มา แล้ว รวบรวม หมู่ เฮา ไป อยู ่กับ พระองค์ น้ัน หมู่ 
เฮา ขอ วงิวอน ต้าน ตังหลาย วา่ 2 หา้ม ใจ๋ บ่ ดี กาวา่ ตกใจ๋ งา่ย 
เน่อ เม่ือ มี กํา ตวายตัก๊ ก็ ดี กํา อู ้ก็ ดี กาวา่ มี จดหมาย อา้ง วา่ 
มา จาก หมู่ เฮา ก็ ดี ต้ี วา่ วนั อนั ยิง่ใหญ่ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 
มา แผว แล้ว 3 หา้ม ต้าน เจ้ือ กํา จุ หลอก ของ ใผ คน ใด ยอ้น วา่ 
ยงั บ่ เถิง วนั น้ัน จ๋น กวา่ จะ มี ก๋าน กบฏ อนั ยิง่ใหญ่ ต่อ พระองค์ 
เกิด ขึ้น ก่อน แล้ว คน บ่ ดี คน น้ัน จะ ป๋ากฏ ตัว๋ ขึ้น จุดหมาย ป๋าย 
ตาง ของ เขา ก็ คือ ความ ฉิบหาย 4 เขา จะ ต่อสู้ ขัดขวาง กับ ยก 
ตัว๋ เก่า ขึ้น เหนือ กู้ อยา่ง ต้ี คน ฮอ้ง วา่ เทพเจ้า กาวา่ สิง่ ต้ี คน 
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เคารพ ปู่จา กัน๋ เป้ือ จะ แต่งตัง้ ตัว๋ เก่า อยู ่ใน พระวหิาร ของ 
พระเจ้า แล้ว ป่าว บอก วา่ ตัว๋ เขา เป๋น พระเจ้า

5 ต้าน ตังหลาย ควร ฮู ้เรือ่ง น้ี ข้าพเจ้า ได้ บอก ต๋อน ต้ี ยงั อยู ่
ตวย กัน๋ แล้ว 6 กับ ต้าน ตังหลาย ก็ ฮู ้สิง่ ต้ี เกิด็ คน บ่ ดี น้ัน ไว ้
อยู ่แล้ว เป้ือ บ่ หื้อ เขา ป๋ากฏ ออก มา จ๋น เถิง เวลา ของ เขา ต้ี 
พระเจ้า กํา๋หนด ไว้ 7 คือ วา่ อาํนาจ บ่ ดี ต้ี เลิก็ลับ น้ัน ก่ําลัง เยยีะ 
ก๋าน อยา่ง ลับ ๆ อยู่ จ๋น แผว เวลา ต้ี ผู้ ต้ี เกิด็ มัน ไว ้จะ ถูก หื้อ ออก 
ไป 8 แล้ว คน บ่ ดี คน น้ัน จะ ป๋ากฏ ขึ้น แต่ เม่ือ พระเยซู ป๊ิก มา
พระองค์ จะ ฆ่า เขา โดย ลม หายใจ๋ จาก ปาก ของ พระองค์ แล้ว 
จะ ทําลาย เขา โดย รศัมี เป่งแจ้ง แหง่ ก๋าน ป๊ิก มา ของ พระองค์
9 คน บ่ ดี คน น้ัน จะ มา โดย มี อาํนาจ ของ ซาต๋าน แล้ว เยยีะ 
ปาฏิหารยิ์ ก๋าน อศัจ๋รรย์ ตึง หมายสําคัญ ต่าง ๆ ต้ี แต่ง เป๋น 
เหมือน ของ พระเจ้า 10 เขา จะ ใจ๊ อุบาย กู้ อยา่ง ล่อลวง คน ต้ี จะ 
ต้อง พินาศ ยอ้น หมู่ เขา บ่ ยอม ฮกั ความ จรงิ ต้ี จะ จ้วย หมู่ เขา 
รอด ป๊น จาก ความ พินาศ ได้ 11 ยอ้นจาอี ้พระเจ้า จึง เยยีะ หื้อ 
หมู่ เขา ถูก ก๋าน หลอกลวง เป้ือ หมู่ เขา จะ เจ้ือ กํา จุ หมู่ น้ี กู้ อยา่ง
12 แล้ว พระเจ้า จะ ตัดสิน ลงโต้ษ คน ต้ี บ่ เจ้ือ ความ จรงิ แต่ ปา 
กัน๋ ม่วน กับ ความ บาป

ถูก เลือก หื้อ เข้า สู่ ความ รอด
13 ป้ีน้อง ตังหลาย ผู้ ต้ี องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ฮกั หมู่ เฮา ต้อง 

ขอบพระคุณ พระเจ้า สําหรบั หมู่ ต้าน อยู ่ตลอด เฮา ขอบคุณ 
พระเจ้า ต้ี พระองค์ ได้ เลือก ต้าน ตังหลาย ไว ้ตัง้แต่ เก๊า แต่ ต้น
ต้ี จะ ได้ ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ โดย พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์
ซ่วย ล้าง บาป หื้อ ต้าน บรสุิทธิ์ กับ โดย ต้าน เจ้ือ ใน ความ จรงิ 
เก่ียว กับ พระเยซู 14 พระเจ้า ได้ ฮอ้ง ต้าน มา ฮบั ความ รอด น้ี 
ผ่าน ตาง ข่าวดี ต้ี หมู่ เฮา บอก เป้ือ ต้าน จะ มี ส่วน ฮว่ม ได้ฮบั 
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เกียรติ ต้ี พระเยซู ครสิต์ ได้ ฮบั 15 ยอ้น จาอัน้ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตัง
หลาย หื้อ ตัง้ มัน่คง ไว้ หื้อ ยดึ ถือ กําสอน ต้ี ได้ เฮยีน จาก หมู่ เฮา 
แล้ว บ่ วา่ จะ เป๋น กํา อู ้กาวา่ เป๋น จดหมาย ก็ ต๋าม

16 ขอ หื้อ องค์ พระเยซู ครสิต์ ของ เฮา ตึง พระเจ้า พระบิดา 
ของ เฮา ผู้ ต้ี ฮกั เฮา กับ หื้อ เฮา มี กํา๋ลังใจ๋ ตลอด ไป ตึง มี ความ 
หวงั ต้ี มัน่คง โดย พระคุณ ของ พระองค์ 17 เยยีะ หื้อ ต้าน มี กํา๋
ลังใจ๋ กับ มี แฮง นัก ขึ้น ต้ี จะ เยยีะ กับ อู ้สิง่ ดี กู้ อยา่ง

3
ขอ อธษิฐาน เผื่อ หมู่ เฮา ตวย

1 สุดต๊าย น้ี ขอ ป้ีน้อง ผู้ เจ้ือ ตังหลาย อธษิฐาน เผื่อ หมู่ เฮา
หื้อ ถ้อยกํา ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า เล่าลือ ไป ใคว ่หมด เวย ๆ ตึง 
ได้ ฮบั เกียรติ อยา่ง ต้ี ต้าน หื้อ เกียรติ มา แล้ว 2 ตึง หื้อ หมู่ เฮา 
ป๊น จาก คน บ่ ดี ยอ้น วา่ บ่ ใจ้ กู้ คน เจ้ือ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า 3แต่ 
วา่ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า สัตย์ซ่ือ จะ หื้อ ต้าน ตังหลาย มี แฮง นัก 
ขึ้น จะ ป้องกัน๋ ต้าน ป๊น จาก มาร ฮา้ย 4 เฮา มี ความ มัน่ใจ๋ จาก 
องค์ พระผู้เป๋นเจ้า วา่ ต้าน ก่ําลัง เยยีะ ต๋าม กํา สัง่ สอน ของ เฮา
ตึง จะ เยยีะ ต่อ ไป แหม ตวย 5 ขอ หื้อ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า นํา ปา 
ต้าน ตังหลาย หื้อ ฮู ้หื้อ เข้าใจ๋ นัก ยิง่ ขึ้น ไป แหม ใน เรือ่ง ความ 
ฮกั ของ พระเจ้า กับ ความ อดทน ของ พระเยซู ครสิต์

หื้อ หมัน่ เยยีะ ก๋าน บ่ ดี ขี้ค้าน
6 ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย หมู่ เฮา ขอ สัง่ ต้าน ใน นาม พระเยซู 

ครสิต์ ของ เฮา วา่ หื้อ หลีก ออก จาก หมู่ คน ขี้ ค้าน ต้ี บ่ ได้ เยยี
ะ ต๋าม ต้ี หมู่ เฮา สอน 7 ยอ้น ต้าน ตังหลาย ก็ ฮู ้อยู ่แล้ว วา่ ควร 
จะ เยยีะ เหมือน หมู่ เฮา เม่ือ หมู่ เฮา อยู ่ตวย ต้าน ตังหลาย น้ัน
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หมู่ เฮา บ่ ขี้ค้าน เลย 8 หมู่ เฮา บ่ กิน๋ อาหาร บ่ ดาย ๆ จาก ใผ สัก 
คน เลย แต่ หมู่ เฮา หมัน่ เยยีะ ก๋าน หนัก ตึง เม่ือวนั เม่ือคืน เป้ือ 
บ่ เป๋น ภาระ กับ ใผ 9 บ่ ใจ้ วา่ หมู่ เฮา บ่ มี สิทธิ ์ต้ี จะ ฮบั ก๋าน เล้ียงดู 
จาก ต้าน ตังหลาย แต่ หมู่ เฮา เยยีะ ก๋าน เป้ือ เป๋น แบบ อยา่ง หื้อ 
ต้าน ตังหลาย เยยีะ ตวย 10 เม่ือ หมู่ เฮา อยู ่ตวย ต้าน ตังหลาย
เฮา สัง่ ไว ้วา่ ถ้า ใผ บ่ เยยีะ ก๋าน ก็ หา้ม หื้อ เขา กิน๋ 11 ยอ้น ได้ยนิ 
มา วา่ มี บาง คน ใน หมู่ ต้าน เป๋น คน ขี้ค้าน บ่ เยยีะ ก๋าน อะหยงั
เอา ก้า แอว่ ไป ยุง่ เรือ่ง ของ จาว บ้าน เต้าอัน้ 12 หมู่ เฮา ขอ สัง่ 
กับ เตือ๋น คน หมู่ น้ัน ใน นาม พระเยซู ครสิต์ วา่ ใจ๊ จีวติ หื้อ มี 
ระเบียบ แบบแผน กับ เซาะหา กิน๋ เอา คน เดียว 13 ป้ีน้อง ตัง
หลาย หา้ม ออ่นใจ๋ ต้ี จะ เยยีะ ก๋าน ดี ใด ๆ เลย

14 ถ้า ใผ บ่ เจ้ือ ฟัง กํา สัง่ สอน ของ หมู่ เฮา ต๋าม จดหมาย ต้ี 
เขียน มา น้ี หื้อ จํา๋ เอา ไว้ กับ หา้ม คบ กับ เขา เป้ือ เขา จะ ฮูสึ้ก ผิด 
แล้ว อาย ตัว๋เก่า 15 แต่ หา้ม ถือ วา่ เขา เป๋น ศัตรู๋ หื้อ ตักเตือ๋น 
เขา เหมือน เป๋น ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ กัน๋

กํา ป๋ัน ปอน
16 ขอ หื้อ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ผู้ ต้ี หื้อ สันติสุข โผด หื้อ ต้าน ตัง

หลาย มี สันติสุข ใน กู้ สิง่ กู้ อยา่ง และ กู้ เวลา ขอ หื้อ องค์ พระผู้
เป๋นเจ้า อยู ่ตวย ต้าน กู้ คน เต๊อะ

17 สุดต๊าย น้ี ข้าพเจ้า เปาโล เขียน กํา อาํลา น้ี เป๋น ลายมือ 
ของ ตัว๋ เอง โดย เขียน ลง ต๊าย จดหมาย กู้ ฉบับ จาอี้ เป้ือ คน ตัง
หลาย จะ ฮู ้วา่ เป๋น จดหมาย ต้ี มา จาก ข้าพเจ้า แต๊ ๆ

18 ขอ หื้อ พระคุณ ของ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระผู้ เป๋นเจ้า 
ของ เฮา จง มี แก่ ต้าน ตังหลาย กู้ คน เต๊อะ อาเมน
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