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ຈົດຫມາຍສະບັບທີສອງ ຂອງໂປໂລ  
The Second Letter of Paul 

ທີ່ມໄີປເຖິງຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງ 
to the 
 

ເທຊະໂລນກິ 
  Thessalonians 

 
  Salutation 

1 ໂປໂລ ກັບຊີລາວານ ແລະຕີໂມທຽວ ເຖິງ ຄຣິສຕະຈັກຂອງຊາວເທຊະໂລນິກໃນພຣະບິດາເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງ  
       ຫລາຍ ແລະໃນພຣະເຢຊຄູຣດິເຈົາ້ 
2 ຂໃໍຫພ້ຣະຄຸນ ແລະສັນຕິສຸກ ຊຶງ່ມາຈາກພຣະບິດາເຈ້ົາ ແລະຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ ຈ່ົງມີແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍ 

Thanksgiving 

3 ພີນ້່ອງທ ັງຫລາຍເອີຍ ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາເພາະເຈ້ົາທັງຫລາຍຢູ່ສເມີ ແລະເປັນການ
ສົມຄວນຢູ່ ດ້ວຍວ່າຄວາມເຊ່ືອຂອງພວກເຈ້ົາກໍຈະເຣີນຫລາຍຂ້ຶນ ແລະຄວາມຮັກທ່ີມີຕ່ໍກັນຂອງເຈ້ົາທຸກຄົນກໍ
ທະວຂ້ຶີນຢ່າງຫລວງຫລາຍດ້ວຍ 

4 ຈົນວ່າພວກເຮົາໄດ້ຍົກເອົາເຈ້ົາທັງຫລາຍຂ້ຶນມາ ອວດໃນຖ້າມກາງໝູຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພາະເຫດ
ຄວາມພາກພຽນຂອງພວກເຈ້ົາ ແລະຍ້ອນຄວາມເຊ່ືອໃນເວລາພວກເຈ້ົາຖືກຂ່ົມເຫັງນາໆປະການ ແລະອົດ
ທົນຄວາມທຸກລໍາບາກຢ  ູ່ນ້ັນ 
 

ການພິພາກສາເມືອ່ພຣະຄຣດິສະເດດັກບັມາ 
The Judgment at Christís Coming 

5 ເຣ່ືອງນ້ີສະແດງໃຫ້ເຫັນຄັກເຖິງການຊົງພພິາກສາອັນຍຸດຕິທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອເຈ້ົາທງັຫລາຍຈະໄດ້ຊົງຖື
ວ່າ ເປັນຜູ້ສົມຄວນກັບພຣະຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພາະເຫັນແກ່ຣາຊອານາຈັກນ້ັນແຫລະ ພວກເຈ້ົາ
ຈ່ຶງອົດທົນຄວາມທຸກລໍາບາກຢູ່ 

6 ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເຫັນວ່າເປັນການຍຸດຕິທັມແລ້ວ ທີຈ່ະຊົງເອົາຄວາມຍາກລໍາບາກໄປຕອບແທນຄົນເຫລ່ົາ
ນ້ັນ ທ່ີກ່ໍຄວາມຍາກລໍາບາກໃຫ້ແກ່ພວກເຈ້ົາ 

7 ແລະທີຈ່ະຊົງໂຜດໃຫ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍຜູ້ຖືກຄວາມຍາກລໍາບາກນ້ັນໄດ້ຮັບຄວາມບັນເທົາດ້ວຍກັນກັບພວກເຮົາ 
ເມ່ືອເວລາພຣະເຢຊູເຈ້ົາຈະຊົງປາກົດຈາກຟ້າສວັນ ໃນແປວໄຟອັນຮ້ອນກ້າພ້ອມດ້ວຍໝູເທວະດາຕົນມີຣິດ
ຂອງພຣະອົງ 

8 ເພ່ືອຈະລົງໂທດຕອບແທນຄົນທັງປວງທ່ີບ່ໍຣູຈັ້ກພຣະເຈ້ົາ ແລະແກ່ຄົນທ່ີບ່ໍຍອມເຊ່ືອຟັງຂ່າວປະເສີດເຣ່ືອງ    
ພຣະເຢຊເູຈ້ົາຂອງເຮົາທ ງັຫລາຍ 



9 ຄົນພວກນ້ັນຈະໄດ້ຖືກໂທດ ຄືຄວາມວິນາດຈິບຫາຍເປັນນິດ ແລະແຍກຫ່າງຈາກພຣະພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ ແລະຈາກຣິດທານຸພາບອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະອົງ 

10 ໃນວັນນ້ັນ ຄືເມ່ືອພຣະອົງຈະສະເດັດມາເພ່ືອຊົງຮັບພຣະກຽດຕິຍົດ ເພາະພວກໄພ່ພົນທັງປວງຂອງພຣະອົງ 
ແລະເພ່ືອໃຫ້ເປັນທ່ີນິຍົມຊມົຊ່ືນແກ່ຄົນທັງປວງທ່ີໄດ້ເຊ່ືອ (ເພາະເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ເຊ່ືອຄໍາພຍານຂອງພວກ
ເຮົາແລວ້) 

11 ເພາະເຫດສັນນ້ັນແຫລະ, ພວກເຮົາຈ່ຶງອ້ອນວອນສໍາລັບເຈ້ົາທັງຫລາຍຢູ່ສເມີ ຂໍໃຫພ້ຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງ
ຫລາຍຊົງໂຜດຖືວ່າ ພວກເຈ້ົາເປັນຜູ້ເໝາະສົມແກ່ການທ່ີພຣະອົງຊົງເອ້ີນເອົານ້ັນ ແລະຂໍຊົງບັນດານດ້ວຍຣິດ
ອໍານາດຂອງພຣະອົງໃຫ້ຄວາມຕ້ັງໃຈດີທຸກປະການ ກ ັບການງານຂອງຄວາມເຊ່ືອທຸກຢ່າງໃຫ້ສໍາເຣັດ 

12 ເພ່ືອພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ຈະໄດ້ກຽດຕິຍົດເພາະພວກເຈ້ົາ ແລະເພ່ືອພວກເຈ້ົາຈະ
ໄດ້ກຽດຕິຍົດເພາະພຣະອົງ ຕາມພຣະຄຸນແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາທງັຫລາຍ ແລະແຫ່ງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ 

 

2 ຜູຊ້ົວ່ອະທມັ 
The Man of Lawlessness 

1 ພວກພີນ້່ອງເອີຍ, ເຣ່ືອງການທ່ີພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍຈະສະເດັດມາ ແລະການທ່ີພຣະອ ງົຈະ
ຊົງຮວບຮວມພວກເຮົາໄປເປັນຂອງພຣະອົງນ  ້ັນ ເຮົາວອນຂໍພວກເຈ້ົາວ່າ,  

2 ìຢ່າໃຫ້ໃຈຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍປ່ັນປ່ວນໂດຍງ່າຍ ຫລືສະທ້ານຕົກໃຈ ບ່ໍວ່າຈະມາດ້ວຍທາງວິນຍານ ຫລືມາ
ທາງຄໍາເວ້ົາ ຫລືທາງຈົດຫມາຍທ່ີອ້າງວ່າມາຈາກເຮົາ ໂດຍອ້າງວ່າວັນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງແລ້ວ 

3 ຢ່າໃຫ້ໃຜຫລອກລວງເຈ້ົາທັງຫລາຍດ້ວຍທາງນ່ຶງທາງໃດ ເພາະວ່າວັນນ້ັນຈະບ່ໍທັນມາເຖິງ ຈົນກວ່າຈະມີການ
ທ ໍຣະຍົດເກີດຂ້ຶນເສັຽກ ອ່ນ ແລະຜູ້ຊ່ົວຮ້າຍນ້ັນຈະອອກມາປາກົດຄືຜູ້ຖືກຊົງຫມາຍໄວ້ສໍາລັບຄວາມວິນາດຈິບ
ຫາຍ 

4 ຄືຜູ້ຄັດຄ້ານ ແລະຍົກຕົວຂ້ຶນຕ່ໍສູ້ທຸກໆສ່ິງທ່ີມີຊືວ່່າເປັນພຣະ ຫລືທ່ີເຂົາໄຫວ້ນະມັສການນ້ັນມັນຈ່ຶງຈະໄດ້ນ່ັງລົງ
ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ສະແດງຕົວເປັນເໝືອນພຣະເຈ້ົາ 

5 ເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍຈ່ືຫລືວ່າ ເມ່ືອເຮົາຍັງຢູ່ນໍາພວກເຈ  ້ົາ ເຮົາກ ເໍຄີຍບອກສ່ິງທັງຫລາຍນ້ີໃຫ້ເຈ້ົາຊາບຢູ່ແລ້ວ 
6 ແລະເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍຮູ້ຈັກສ່ິງທ່ີກໍາລັງໜວງມັນໄວໃ້ນເວລານ້ີ ຈົນກວ່າມນັຈະອອກມາປາກົດໄດ້ຕາມເວລາກໍາ

ນົດຂອງມັນ 
7 ເພາະວ່າການຊ່ົວຮ້າຍອັນເລິກລັບກໍກໍາລັງເຮັດລັບໆຢູ່ ແຕ່ຜູ້ທ່ີໜວງມັນຢູ່ດຽວນ້ີນ້ັນຈະຍັງໜວງຢູ່ ຈົນກວ່າຈະ

ໄດ້ອອກໄປແລ້ວ 
8 ຂນະນ້ັນແຫລະ ຜູ້ຊ່ົວຮ້າຍນ້ັນຈະປາກົດຕົວ ແລະພຣະເຢຊູເຈ້ົາຈະຊົງປະຫານມັນເສັຽດ້ວຍລົມພຣະໂອດ

ຂອງພຣະອົງ ແລະຈະຊົງລ້າງຜານມັນໃຫ້ສູນຫາຍໄປດ້ວຍຄວາມຮຸ່ງເຮືອງທ່ີຈະສ່ອງປາກົດໃນເວລາພຣະອົງ
ສະເດັດມານ  ້ັນ  

9 ຜູ້ຊ່ົວຮ້າຍນ້ັນຈະມາດ້ວຍການດົນບັນດານຂອງຊາຕານ ພ້ອມດ້ວຍຣິດອໍານາດທ ກຸຢ່າງ ແລະດ້ວຍໝາຍສໍາ
ຄັນກັບການອັສຈັນທ່ີຫລອກລວງ  

10 ແລະກົນອຸບາຍອັນຊ່ົວຮ້າຍທຸກຢ່າງສໍາລັບຄົນພວກນ້ັນທ່ີກໍາລັງຈິບຫາຍໄປ ເພາະເຂົາບ່ໍໄດ້ຍອມຮັກຄວາມຈິງ
ທ່ີຈະໃຫ້ເຂົາພ້ົນໄດ້ 

11 ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະ ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງໃຫ້ອິດທິພນົອັນຫລອກລ້ໍນ້ັນເຮັດການຢູ່ພາຍໃນ ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາເຊ່ືອຟງັ
ຄວາມບ່ໍຈິງ 

12 ເພ່ືອພວກຄົນທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຄວາມຈິງ ແຕ່ຍິນດີໃນການຊ່ົວຮ້າຍ ຈະໄດ້ຖືກພິພາກສາລົງໂທດໝົດທຸກຄົນ 



 
ຖກືຊງົເລອືກໄວສ້າໍລບັຄວາມພົນ້ 
Chosen for Salvation 

13 ພວກພີນ້່ອງຜູ້ເປັນທ່ີຮັກຂອງພຣະອົງເຈ  ້ົາເອີຍ, ເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາເພາະເຈ້ົາທງັຫລາຍຢູ່
ສເມີ ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າໄດຊົ້ງເລືອກພວກເຈ້ົາໄວ້ຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນເດີມ ເພ່ືອຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນໂດຍພຣະວິນຍານຊົງຊໍາ
ຮະເຈ້ົາໃຫ້ບໍຣິສຸດ ແລະໂດຍເຈ້ົາໄດ້ເຊ່ືອຄວາມຈິງ 

14 ພຣະອົງໄດ້ຊົງເອ້ີນເອົາພວກເຈ້ົາໃຫ້ມາເຖິງຄວາມພົນ້ນ້ັນໂດຍທາງຂ່າວປະເສີດຂອງເຮົາ ເພ່ືອຈະໄດ້ຮັບຍົດ
ຖາບັນດາສັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ 

15 ເຫດສັນນ້ັນແຫລະ ພ່ີນ້ອງເອີຍ, ຈ່ົງຕ້ັງໝນຄົງຢູ່ ແລະຍຶດຖືເອົາຄໍາສອນທ່ີສືບມາ ຊ່ຶງພວກເຮົາໄດ້ສອນພວກ
ເຈ້ົານ້ັນບ່ໍວ່າຈະເປັນທາງວາຈາຫລືທາງຈົດໝາຍຂອງພວກເຮົາກໍດີ 

16 ຂໃໍຫອົ້ງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ແລະພຣະບິດາເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ ຜູ້ຊົງຮັກເຮົາທັງຫລາຍ ແລະ
ຊົງໂຜດປະທານໃຫ້ພວກເຮົາມຄີວາມຊູໃຈເປັນນິດ ແລະຄວາມຫວັງໃຈອັນດີໂດຍພຣະຄຸນນ້ັນ 

17 ຊົງຊູໃຈ ແລະຕ້ັງເຈ້ົາໄວ້ໃຫ້ໝນຄົງໃນການງານ ແລະໃນວາຈາອັນດີທຸກຢ່າງ 
 

3 ຈົງ່ອອ້ນວອນສາໍລບັພວກເຣາົ 
Request for Prayer 

1 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ທ້າຍສຸດນ້ີ ຈ່ົງອ້ອນວອນສໍາລັບພວກເຮົາ ເພ່ືອພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະໄດ້ແຜ່
ໄປ ແລະຈະໄດ້ຮັບຄວາມຍ້ອງຍໍສໍຣະເສີນເໝືອນດ່ັງທ່ີໄດ້ເປັນໄປໃນຖ້າມກາງພວກເຈ້ົາແລ້ວ 

2 ແລະເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ຖືກຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນຈາກຄົນພານຊົວ່ຮ້າຍ ເພາະວ່າຄົນທ່ີເຊ່ືອນ້ັນບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນ 
3 ແຕ່ວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງທ່ຽງທັມ ພຣະອົງຈະຊົງຕ້ັງພວກເຈ້ົາໃຫ້ໝນຄົງ ທັງຈະຊົງຄຸ້ມຄອງປ້ອງກັນເຈ້ົາໄວ້

ຈາກອັນຊ່ົວຮ້າຍນ້ັນ 
4 ພວກເຮົາມີຄວາມໄວວ້າງໃຈໃນເຈ້ົາທັງຫລາຍເນ່ືອງຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ ພວກເຈ້ົາກໍາລັງເຮັດ ແລະຈະ

ເຮັດຕ່ໍໄປຕາມທ່ີເຮົາໄດ້ສ່ັງພວກເຈ້ົາແລ້ວ 
5 ຂໃໍຫອົ້ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງນໍາໃຈເຈ້ົາທັງຫລາຍໄປເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະເຖິງຄວາມພາກພຽນ

ຂອງພຣະຄຣິດ 
 

ຄວາມຈາໍເປນັຕອ້ງເຮດັການ 
Warning against Idleness 

6 ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ພວກເຮົາສ່ັງເຈ້ົາທັງຫລາຍໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາວ່າ ຈ່ົງຜີກອອກຈາກພ່ີ
ນ້ອງທຸກຄົນທ່ີດໍາເນີນຊີວິດນອກລະບຽບ ແລະບ່ໍເຮັດຕາມຄໍາສອນທ່ີສືບມາ ຊ່ຶງພວກເຮົາໄດ້ສອນພວກເຈ້ົາ
ແລ້ວນ້ັນ 

7 ເຫດວ່າຕົວເຈ້ົາທັງຫລາຍເອງກໍຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າ ຈໍາເປັນຕ້ອງເອົາຕາມແບບຢ່າງຂອງເຮົາ ເມ່ືອເຮົາຢູ່ໃນຖ້າມກາງ
ພວກເຈ້ົາເຮົາບ່ໍໄດ້ຢູ່ນອກລະບຽບ 

8 ເຮົາບ່ໍໄດ້ແກ່ມອາຫານການກິນກັບໃຜ ແຕ່ເຮົາໄດ້ອອກເຫ່ືອແຮງເຮັດການໜັກໜວງທັງກາງເວັນ ແລະກາງຄືນ 
ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເປັນພາຣະອັນໜັກແກ່ຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດໃນພວກເຈ້ົາ 

9 ການເປັນດ່ັງນ້ີບ່ໍແມ່ນ ເພາະເຮົາບ່ໍມີສິດ ແຕ່ວ່າເພ່ືອເຮົາຈະເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ເຈົ້າທັງຫລາຍ ເພື່ອພວກເຈ້ົາ
ຈະເອົາຕາມແບບຂອງເຮົາ 



10 ເພາະເມ່ືອເວລາເຮົາຍັງຢູ່ນໍາພວກເຈ້ົາ ເຮົາໄດ້ສ່ັງເຈ້ົາແລ້ວວ່າ ìຖ້າຜູ້ໃດບ່ໍມີນ້ໍາໃຈຢາກເຮັດການກໍຢ່າໃຫ້ຜູ້ນ້ັນ
ກິນî 

11 ດ້ວຍວ່າພວກເຮົາໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ ມບີາງຄົນໃນພວກເຈ້ົາຢູ່ນອກລະບຽບບ່ໍເຮັດການຫຍັງ ແຕ່ທ່ຽວຫາຫຍຸຸ້ງກ່ຽວ
ກັບກິດທຸຣະຂອງຄົນອ່ືນ 

12 ໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູຄຣ ິດເຈ້ົາ ພວກເຮົາສ່ັງ ແລະເຕືອນສະຕິຄົນທັງຫລາຍທ່ີເຮັດຢ່າງນ້ັນວ່າ ໃຫເ້ຂົາເຮັດ
ການດ້ວຍໃຈສງົບ ແລະກິນອາຫານຂອງຕົນເອງ 

13 ແຕ່ພີນ້່ອງເອີຍ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຢ່າອ່ອນກໍາລັງໃຈທ່ີຈະເຮັດການດີ 
14 ຖ້າຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດບ່ໍຟັງຂ້ໍຄວາມຂອງພວກເຮົາໃນຈົດໝາຍສະບັບນ້ີ ຈ່ົງໝາຍຜູ້ນ້ັນໄວ້ ຢ່າຄົບຫາສະມາຄົມກັບຜູ ້

ນ້ັນເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ລະອາຍ  
15 ແລະຢ່າຖືຜູ້ນ້ັນວ່າເປັນສັດຕຣູ ແຕ່ເຕືອນສະຕິເໝືອນດ່ັງພ່ີນ້ອງ 
 

ຄາໍອວຍພອນ 
Final Greetings and Benediction 

16 ຂໃໍຫອົ້ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານສັນຕິສຸກ ຊງົໂຜດປະທານສັນຕິສຸກໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍທຸກເວລາແລະທຸກ
ຢ່າງ ຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ົງສະຖິດຢູ່ນໍາເຈ້ົາທັງປວງເທີນ 

17 ຄວາມຄໍານັບນ້ີເປັນລາຍມືຂອງເຮົາ ເຮົາຈະລົງຊ່ືໄວວ່້າ ໂປໂລ ເປັນເຄ່ືອງໝາຍໃນຈົດໝາຍທຸກສະບັບ ເຮົາ
ເຄີຍຂຽນດ່ັງນ້ີແຫລະ 

18 ຂໃໍຫພ້ຣະຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາສະຖິດຢູ່ນໍາເຈ້ົາທັງຫລາຍເທີນ 
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