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จดหมาย จาก เปาโล เขียน เถิง หมู่ ป้ีน้อง ผู้
เจ้ือ ใน เมือง

โครนิธ์
ฉบับ ต้ี น่ึง

ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี คือ เปาโล ได้ เขียน ขึ้น ประมาณ ป๋ี
ค�ศ� 55 เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ไป เถิง หมู่ ผู้เจ้ือ ใน 
เมือง โครนิธ์ ต้าน เขียน ต๋อน ต้ี ยงั อยู ่ใน เมือง เอเฟซัส หมู่ ผู้
เจ้ือ ใน เมือง โครนิธ ์ส่วน ใหญ่ เป๋น คน ต่างจ้าด ต้ี ได้ฮบั เจ้ือ 
โดย ได้ ฟัง กํา เตสนา ของ เปาโล ( กิจก๋าน 18:1-18 ) แต่ ฮตี 
เก่า ฮอย เดิม ของ เมือง โครนิธ ์น้ัน ยงั มี อทิธพิล ต่อ ความ เจ้ือ 
ของ หมู่ ผู้เจ้ือ อยู่ จึง เยยีะ หื้อ มี ป๋ัญหา เกิด ขึ้น ภาย ใน คริสต
จักร เมือง โครนิธ์ ยอ้น วา่ มี หมู่ ผู้ เจ้ือ ยงั ใจ๊ จีวติ ต๋าม ฮตี เก่า 
ฮอย เดิม ของ เมือง โครนิธ ์อยู่ เปาโล จึง เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี 
เป้ือ จะ อู ้เถิง ก๋าน แก้ไข ป๋ัญหา ต้ี เกิด ขึ้น ใน ครสิตจักร หัน้

เปาโล สอน วา่ แผ่นดิน ของ พระครสิต์ ได้ มา เถิง โลก น้ี แล้ว
แต่ ยงั บ่ สมบูรณ์ แบบ เต้ือ แต่ จะ สมบูรณ์ แบบ ใน ยุค สุดต๊าย 
เม่ือ พระครสิต์ จะ ป๊ิก มา เป๋น เต้ือ ต้ี สอง เป้ือ จะ ปกครอง กู้ สิง่ กู้ 
อยา่ง ผู้เจ้ือ กู้ คน จะ ได้ ฮบั ตัว๋ ใหม่ ความ ต๋าย จะ ถูก ทําลาย

เปาโล ได้ เขียน บอก แหม วา่ หมู่ ผู้ เจ้ือ ก็ เผียบ เหมือน ตัว๋ 
ของ พระครสิต์ ต้ี แต่ ละ คน ก็ เป๋น ส่วน น่ึง ใน ตัว๋ น้ี โดย มี พระ
ครสิต์ เป๋น หวั ผู้ เจ้ือ ก็ เป๋น เหมือน พระวหิาร ของ พระเจ้า ได้ 
โดย พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ต้ี อยู ่ใน ใจ๋ ของ เขา ยอ้น จาอัน้ ผู้
เจ้ือ ต้อง ใจ๊ จีวติ อยา่ง บรสุิทธิ ์เซิง่ เป๋น ก๋าน หื้อ เกียรติ พระเจ้า
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เปาโล เขียน เก่ียว กับ ระเบียบ ใน ก๋าน นมัสก๋าน พระเจ้า กับ อู ้
เถิง ของ ประทาน ฝ่าย วญิญาณ ต้ี พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์มอบ 
หื้อ กับ ผู้เจ้ือ สิง่ ต้ี สําคัญ ต้ี สุด คือ ของ ประทาน น้ี ควร จะ เยยีะ 
หื้อ ตัว๋ ของ พระครสิต์ เติบโต ขึ้น บ่ ใจ้ แตก แยก กัน๋

กํา ตัก๊ตวาย
1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ ต้ี พระเจ้า ได้ เลือก 

ฮอ้ง มา เป๋น อคัรทูต ของ พระเยซู ครสิต์ กับ จาก โสสเธเนส 
ป้ี น้อง ผู้ เจ้ือ ของ เฮา 2 เถิง คริสตจักร ของ พระเจ้า ต้ี อยู ่ใน 
เมือง โครนิธ์ พระเจ้า ได้ เยยีะ หื้อ ต้าน บรสุิทธิ ์โดย ตาง พระ
เยซู ครสิต์ กับ ได้ ฮอ้ง ต้าน หื้อ เป๋น คน ของ พระองค์ ฮว่ม กับ กู้ 
คน ใน กู้ ๆ ต้ี ต้ี อธษิฐาน ใน นาม ของ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ 
ผู้ เป๋น เจ้า ของ หมู่ เขา กับ ของ เฮา 3 ขอ หื้อ ต้าน ตังหลาย ได้ 
ฮบั พระคุณ ตึง สันติสุข จาก พระเจ้า พระบิดา ของ เฮา กับ จาก 
พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เต๊อะ

เปาโล ขอบคุณ พระเจ้า
4 ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเจ้า สําหรบั หมู่ ต้าน ตลอด ต้ี 

พระองค์ ได้ หื้อ พระคุณ แก่ หมู่ ต้าน ผ่าน ตาง พระเยซู ครสิต์
5 ยอ้น โดย พระเยซู ครสิต์ หมู่ ต้าน ได้ฮบั ก๋าน ป๋ัน ปอน อยา่ง 
เต๋มต้ี ใน ฝ่าย จิตวญิญาณ บ่ วา่ จะ เป๋น ใน ด้าน กํา อู ้กาวา่ ความ 
ฮู ้กู้ อยา่ง 6 ต้ี เป๋น จาอี ้ก็ ยอ้น วา่ กํา พยาน เก่ียวกับ พระครสิต์ 
น้ัน ฝัง เลิก็ อยู ่ใน จิตใจ๋ หมู่ ต้าน แล้ว 7 จาอัน้ ใน หวา่ง น้ี ต้ี ต้าน 
ก่ําลัง กอง ถ้า พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา ป๊ิก 
มา ต้าน ตังหลาย ก็ บ่ ได้ ขาด ของ ประทาน ฝ่าย จิตวญิญาณ 
อะหยงั สัก อยา่ง 8 พระองค์ จะ จ้วย หื้อ ต้าน ตัง้ มัน่คง อยู ่ใน 
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ความ เจ้ือ จ๋น เถิง ต้ีสุด เป้ือ ต้าน จะ ได้ บ่ มี ต้ี ติ ใน วนั ต้ี พระเยซู 
ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา ป๊ิก มา 9 พระเจ้า น้ัน สัตยซ่ื์อ
พระองค์ ได้ ฮอ้ง หมู่ ต้าน เข้า มา มี สามัคคีธรรม กับ พระบุตร 
ของ พระองค์ คือ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา

ก๋าน แตกแยก ใน ครสิตจักร
10 ป้ีน้อง ตังหลาย ข้าพเจ้า วงิวอน ขอ หมู่ ต้าน ใน นาม พระ

เยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา ขอ หื้อ เป๋น น้ํา น่ึง ใจ๋
เดียว กัน๋ ไว้ บ่ ดี แบ่ง แยก กัน๋ แต่ หื้อ มี กําก๊ึด กับ เป้าหมาย ต้ี ไป 
ใน ตาง เดียว กัน๋ เน่อ 11 ป้ีน้อง ตังหลาย ข้าพเจ้า ฮู ้จาก คน ใน 
ครอบครวั ของ นาง คะโลเอ วา่ หมู่ ต้าน ผิดหวั กัน๋ 12 ข้าพเจ้า 
หมายความ วา่ หมู่ ต้าน ต่าง คน ต่าง อู ้วา่ �ข้าพเจ้า เป๋น ลูก
ศิษย ์ของ เปาโล� �ข้าพเจ้า เป๋น ลูก ศิษย ์ของ อ ปอลโล�
�ข้าพเจ้า เป๋น ลูกศิษย ์ของ เคฟาส� กาวา่ �ข้าพเจ้า เป๋น ลูก
ศิษย ์ของ พระครสิต์� 13 พระครสิต์ ถูก แยก ออก เป๋น หลาย 
องค์ แล้ว กา เปาโล ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน เป้ือ หมู่ ต้าน กาวา่ ใด
หมู่ ต้าน ฮบั บัพติศมา เป้ือ จะ เป๋น ของ เปาโล จาอัน้ กา

14 ขอบคุณ พระเจ้า ต้ี ข้าพเจ้า บ่ ได้ หื้อ บัพติศมา กับ หมู่ ต้าน 
คน ใด เลย นอก จาก คริสปัส กับ กายอสั 15 จาอัน้ เลย บ่ มี ใผ 
อู ้ได้ วา่ เขา ฮบั บัพติศมา เป้ือ เป๋น ลูกศิษย ์ของ ข้าพเจ้า 16 ( 
ข้าพเจ้า ได้ หื้อ บัพติศมา กับ ครอบครวั สเทฟานัส ตวย นอก 
น้ัน ข้าพเจ้า จํา๋ บ่ ได้ แล้ว วา่ ได้ เยยีะ หื้อ ใผ แหม พ่อง ) 17 ยอ้น 
พระครสิต์ บ่ ได้ ส่ง ข้าพเจ้า มา หื้อ บัพติศมา กับ ใผ แต่ ส่ง มา หื้อ 
บอก ข่าวดี ข้าพเจ้า บ่ ได้ บอก โดย ใจ๊ กํา อู ้ต้ี หลวก ต๋าม ป๋ัญญา 
ของ คน เป้ือ วา่ ก๋าน ต๋าย ของ พระเยซู บน ไม้ ก๋าง เขน จะ บ่ เส้ียง 
ฤทธิ ์เดช ไป

พระครสิต์ คือ อาํนาจ กับ พระ ป๋ัญญา ของ พระเจ้า
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18 คน ต้ี ก่ําลัง จะ ฉิบหาย น้ัน ก็ ถือ วา่ เรือ่ง ก๋าน ต๋าย บน ไม้ 
ก๋าง เขน ของ พระเยซู เป๋น เรือ่ง งา่ว แต่ เฮา ต้ี ก่ํา ลัง จะ รอด 
ป๊น บาป โต้ษ ถือ วา่ เป๋น ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระเจ้า 19 อยา่ง ต้ี มี 
เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่
�เฮา จะ ทําลาย ป๋ัญญา ของ คน หลวก

เฮา จะ เยยีะ หื้อ ความ เข้าใจ๋ ของ ผู้ มี ความ ฮู ้นัก เสีย ไป�ก
20 ไหน หมู่ คน หลวก ไหน หมู่ ธร รมา จ๋า รย์ ไหน หมู่ นัก 

ปราชญ์ สมัย น้ี พระเจ้า เยยีะ หื้อ หนั แล้ว บ่ ใจ้ กา วา่ ป๋ัญญา 
ของ โลก น้ี มัน งา่ว 21 ยอ้น พระเจ้า ได้ ใจ๊ พระ ป๋ัญญา ของ 
พระองค์ วางแผน ไว ้แล้ว วา่ โลก จะ บ่ สามารถ ฮู้จัก พระองค์ 
โดย ก๋าน เป้ิง ป๋ัญญา ของ ตัว๋ เก่า พระเจ้า จึง ตัง้ใจ๋ ต้ี จะ จ้วย คน 
ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ โดย กํา เตสนา งา่ว ๆ ของ หมู่ 
เฮา หมู่ น้ี แตน 22 จาว ยวิ ฮอ้ง ขอ หมายสําคัญ ส่วน จาว กรกี ก็ 
เซาะ หา ป๋ัญญา 23 แต่ หมู่ เฮา บอก ข่าวดี เรือ่ง ของ พระครสิต์ 
ต้ี ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน เรือ่ง น้ี เยยีะ หื้อ จาว ยวิ โขด กับ คน 
ต่างจ้าด ก็ ถือ วา่ เป๋น เรือ่ง งา่ว ๆ 24 แต่ สําหรบั คน ต้ี พระเจ้า ได้ 
ฮอ้ง มา หื้อ เป๋น คน ของ พระองค์ น้ัน บ่ วา่ จะ เป๋น จาว ยวิ กาวา่ 
จาว กรกี ก็ หนั วา่ พระ ครสิต์ เป๋น ฤทธิ ์อาํนาจ กับ พระ ป๋ัญญา 
ของ พระเจ้า 25 ยอ้น ความ งา่ว ของ พระเจ้า ก็ ยงั มี ป๋ัญญา นัก 
เหลือ ป๋ัญญา ตึงหมด ของ มนษุย ์แหม ก่อน กับ ความ ออ่นแอ 
ของ พระเจ้า ก็ ยงั มี กํา๋ลัง นัก เหลือ ความ เข้มแข็ง ของ มนษุย ์
ก่อน

26 ผ่อ เต๊อะ ป้ีน้อง ตังหลาย เม่ือ พระเจ้า ฮอ้ง หมู่ ต้าน มา น้ัน
หมู่ ต้าน เป๋น คน จาใด กัน๋ มี บ่ ก่ี คน ต้ี เป๋น คน หลวก ต๋าม ป๋ัญญา 
ของ โลก มี บ่ ก่ี คน ต้ี เป๋น ผู้ มี อาํนาจ กับ มี บ่ ก่ี คน ต้ี มา จาก ผะ
ก 1:19 1:19 อสย� 29:14



1 โครนิธ์ 1:27 v 1 โครนิธ์ 2:5

กุ๋น ต้ี สูง 27 แต่ พระเจ้า ได้ เลือก หมู่ ต้ี โลก หนั วา่ งา่ว เป้ือ เยยีะ 
หื้อ หมู่ ต้ี หลวก ขาย ขี้หน้า กับ เลือก หมู่ ต้ี โลก ถือ วา่ ขี้เป้ีย เป้ือ 
เยยีะ หื้อ หมู่ ต้ี มี กํา๋ ลัง ได้ อาย 28 พระเจ้า ได้ เลือก หมู่ ต้ี โลก 
ถือ วา่ ต่ําต้อย กับ หมู่ คน ต้ี โดน ดูถูก ดู แควน กับ หนั วา่ บ่ สําคัญ
เป้ือ เยยีะ หื้อ สิง่ ต้ี โลก ถือ วา่ สําคัญ เป๋น สิง่ บ่ สําคัญ 29 เป้ือ จะ 
บ่ มี ใผ มา อวด ต่อ หน้า พระเจ้า ได้ 30 เฮา มี ความ สัมพันธ ์กับ 
พระเยซู ครสิต์ ได้ ก็ โดย พระองค์ น้ี ละ พระเจ้า ตัง้ หื้อ พระองค์ 
เป๋น พระป๋ัญญา จาก พระเจ้า เป้ือ เฮา เป๋น ผู้ ต้ี เยยีะ หื้อ เฮา เป๋น 
คน ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม กับ เยยีะ หื้อ เฮา บรสุิทธิ์ กับ เป๋น ผู้ ต้ี 
ไถ่ เฮา หื้อ มี อสิระ จาก บาป 31 อยา่ง ต้ี มี เขียน ใน พระคัมภีร ์วา่
�ใผ ใค่ อวด ก็ หื้อ อวด ใน สิง่ ต้ี องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เยยีะ เต๊อะ�ข

2
เรือ่งราว ของ พระครสิต์ บน ไม้ ก๋าง เขน

1 ป้ี น้อง ผู้ เจ้ือ ตัง หลาย เม่ือ ข้าพเจ้า มา บอก ความ จรงิ 
อนั ล้ําเลิก็ ของ พระเจ้า หื้อ กับ หมู่ ต้าน น้ัน ข้าพเจ้า บ่ ได้ ใจ๊ กํา 
อู ้ม่วน จ๋า หวาน กาวา่ กํา ต้ี มา จาก ป๋ัญญา ต้ี หลวก 2 ยอ้น 
ข้าพเจ้า ตัง้ใจ๋ วา่ ต๋อน ต้ี อยู ่กับ หมู่ ต้าน ข้าพเจ้า จะ บ่ สอน เรือ่ง 
อะหยงั เลย นอก จาก เรือ่ง ของ พระเยซู ครสิต์ กับ ความ ต๋าย 
ของ พระองค์ บน ไม้ ก๋าง เขน 3 แล้ว เม่ือ ข้าพเจ้า มา หา หมู่ ต้าน 
น้ัน ข้าพเจ้า ฮู้ สึก ออ่น กํา๋ ลัง กับ กัว๋ จ๋น ตัว๋ สัน่ 4 กํา อู ้กับ กํา 
เตสนา ของ ข้าพเจ้า ก็ บ่ ใจ้ กํา ต้ี ใจ๊ ป๋ัญญา มา จัก๊ จู๋ง หมู่ ต้าน
แต่ เป๋น ก๋าน สําแดง ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระวญิญาณ 5 เป้ือ วา่ 
ความ เจ้ือ ของ หมู่ ต้าน จะ บ่ ได้ เป๋น ผล ต้ี มา จาก ป๋ัญญา ของ คน
แต่ มา จาก ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระเจ้า
ข 1:31 1:31 ยรม� 9:24
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พระ ป๋ัญญา ของ พระเจ้า
6 จาใด ก็ ดี หมู่ เฮา อู ้เถิง ป๋ัญญา ใน หมู่ คน ต้ี เติบ ใหญ่ ใน 

ความ เจ้ือ แล้ว เซิง่ บ่ ใจ้ ป๋ัญญา ต้ี มา จาก โลก น้ี กาวา่ มา จาก ผู้ 
ปกครอง โลก น้ี ต้ี ก่ําลัง จะ เส้ียง อาํนาจ ไป 7 แต่ หมู่ เฮา อู ้เถิง 
ป๋ัญญา อนั ล้ําเลิก็ ของ พระเจ้า ต้ี พระองค์ ได้ เก็บ ซ่อน ไว ้น้ัน
กับ ต้ี พระองค์ ได้ กํา๋หนด ไว ้ก่อน สรา้ง โลก วา่ ป๋ัญญา น้ี จะ เป๋น 
เกียรติ ของ เฮา 8 บ่ มี ผู้ ปกครอง คน ใด ใน โลก น้ี ฮู้จัก ป๋ัญญา น้ี
ยอ้น ถ้า ฮูจั้ก ก็ คง บ่ มี ใผ เอา องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ผู้ ยิง่ใหญ่ ไป เขิง 
บน ไม้ ก๋าง เขน 9 อยา่ง ต้ี มี เขียน ใน พระคัมภีร ์วา่
�สิง่ ต้ี ต๋า ของ คน บ่ เกย หนั

กับ หู บ่ เกย ได้ยนิ กาวา่ คน ก๊ึด บ่ เถิง วา่ จะ เกิด ขึ้น
ก็ เป๋น สิง่ ต้ี พระเจ้า ได้ เกีย ม ไว ้แล้ว สําหรบั คน ต้ี ฮกั 

พระองค์�ค
10 แต่ พระเจ้า ได้ เปิด เผย สิง่ หมู่ น้ี หื้อ กับ เฮา ผ่าน ตาง พระ
วญิญาณ ยอ้น พระวญิญาณ ฮู ้กู้ สิง่ กู้ อยา่ง แม้แต่ ความ ลับ 
อนั ล้ําเลิก็ ของ พระเจ้า 11 บ่ มี ใผ ฮู ้กํา ก๊ึด ของ คน ได้ นอก จาก 
วญิญาณ ต้ี อยู ่ใน ตัว๋ ของ เขา เอง ก็ เป๋น อยา่ง เดียว กัน๋ บ่ มี ใผ 
ฮู ้กํา ก๊ึด ของ พระเจ้า ได้ นอก จาก พระวญิญาณ ของ พระองค์
12 เฮา บ่ ได้ ฮบั วญิญาณ ของ โลก น้ี แต่ ฮบั พระวญิญาณ ต้ี มา 
จาก พระเจ้า เป้ือ เฮา จะ ได้ เข้าใจ๋ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี พระองค์ หื้อ 
เฮา 13 จาอัน้ ต๋อน ต้ี หมู่ เฮา อธบิาย เรือ่ง พระเจ้า หื้อ กับ คน ต้ี 
มี พระวญิญาณ อยู ่ตวย หมู่ เฮา ก็ ได้ ใจ๊ ถ้อยกํา ต้ี พระวญิญาณ 
สอน เฮา บ่ ใจ้ กําสอน ต้ี มา จาก สติ ป๋ัญญา ของ คน

14 คน ต้ี บ่ มี พระวญิญาณ ของ พระเจ้า ก็ ยอมฮบั สิง่ ต่าง ๆ ต้ี 
พระวญิญาณ เปิด เผย หื้อ ฮู ้บ่ ได้ เขา หนั วา่ เป๋น เรือ่ง งา่ว กับ 
ค 2:9 2:9 อสย� 64:4
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เขา ก็ บ่ เข้าใจ๋ สิง่ หมู่ น้ี ยอ้น เขา บ่ มี พระวญิญาณ จ้วย หื้อ เข้า
ใจ๋ 15 แต่ คน ต้ี มี พระวญิญาณ อยู ่ตวย ก็ จะ ตัดสิน ได้ กู้ เรือ่ง
แต่ บ่ มี ใผ ตัดสิน เขา ได้ ยอ้น ใน พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่
16 �มี ใผ พ่อง ต้ี ฮู ้จิตใจ๋ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า

เป้ือ จะ สัง่ สอน พระองค์ ได้�ฅ
แต่ หมู่ เฮา เข้าใจ๋ ได้ ยอ้น เฮา มี จิตใจ๋ ของ พระครสิต์

3
ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระครสิต์

1 ป้ี น้อง ผู้ เจ้ือ ตังหลาย ข้าพเจ้า ได้ อู ้กับ หมู่ ต้าน อยา่ง อู ้
กับ คน ต้ี มี พระวญิญาณ บ่ ได้ แต่ ต้อง อู ้เหมือน อยา่ง อู ้กับ คน 
ต้ี ใจ๊ จีวติ ต๋าม โลก น้ี หมู่ ต้าน เป๋น เหมือน หละออ่น หน้อย ใน 
พระครสิต์ 2 ข้าพเจ้า ต้อง ใจ๊ น้ํานม เล้ียง หมู่ ต้าน แตน ของกิน๋ 
แข็ง๑ ยอ้น ตะก่อน หมู่ ต้าน ยงั กิน๋ บ่ ได้ เต้ือ จ๋น บ่าเด่ียว น้ี หมู่ 
ต้าน ก็ ยงั กิน๋ ของกิน๋ แข็ง น้ี บ่ ได้ เต้ือ 3 ยอ้น หมู่ ต้าน ยงั ใจ๊ จีวติ 
ต๋าม โลก น้ี อยู่ คือ ขอย กัน๋ ผิดหวั กัน๋ เซิง่ เยยีะ หื้อ ฮู ้วา่ หมู่ 
ต้าน ยงั ใจ๊ จีวติ อยา่ง คน บาป ทัว่ไป อยู ่บ่ ใจ้ กา 4 ยอ้น เม่ือ มี 
คน น่ึง อู ้วา่ �ข้าพเจ้า เป๋น ลูกศิษย ์ของ เปาโล� แหม คน ก็ อู ้
วา่ �ข้าพเจ้า เป๋น ลูกศิษย ์ของ อปอลโล� จาอี้ หมู่ ต้าน ก็ เป๋น 
เหมือน คน ทัว่ไป ใน โลก น้ี บ่ ใจ้ กา

5 อปอลโล เป๋น ใผ เปาโล เป๋น ใผ ก็ เป๋น ก้า ผู้ ฮบัใจ๊ ต้ี สอน หมู่ 
ต้าน หื้อ เจ้ือ ต่าง คน ก็ ต่าง เยยีะ หน้าต้ี ของ ตัว๋ ต๋าม ต้ี องค์ พระ 
ผู้ เป๋น เจ้า มอบ หื้อ 6 ข้าพเจ้า เป๋น คน ปูก อปอลโล เป๋น คน หด 
น้ํา แต่ พระเจ้า เป๋น ผู้ ต้ี เยยีะ หื้อ เติบใหญ่ ขึ้น 7 ยอ้น จาอัน้ ตึง 
ฅ 2:16 2:16 อสย� 40:13 ๑ 3:2 3:2 น้ํานม คือ กําสอน ต้ี เข้าใจ๋ งา่ย
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คน ปูก ตึง คน หด น้ํา ก็ บ่ ได้ สําคัญ อะหยงั แต่ ผู้ ต้ี สําคัญ แต๊ ๆ
คือ พระเจ้า ผู้ ต้ี เยยีะ หื้อ เติบใหญ่ เน่อ 8 ส่วน คน ปูก กับ คน หด 
น้ํา ก็ มี เป้าหมาย เดียว กัน๋ แต่ ละ คน ก็ ได้ฮบั รางวลั ต๋าม งาน ต้ี 
ตัว๋ ได้ เยยีะ 9 ยอ้น วา่ เฮา ต่าง คน ต่าง ก็ ฮว่ม ฮบัใจ๊ เป้ือ พระเจ้า
หมู่ ต้าน เป๋น เหมือน โต้ง ของ พระเจ้า กับ เป๋น เหมือน ตึก ของ 
พระองค์

10 ต๋าม ต้ี พระเจ้า ได้ หื้อ พระคุณ กับ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า เป๋น 
เหมือน สล่า ต้ี มี ประสบก๋ารณ์ นัก ต้ี ได้ วาง ฐาน ไว้ แล้ว ก็ มี 
แหม คน มา ก่อ ขึ้น ต่อ จาก ฐาน น้ัน แต่ ละ คน ก็ จะ ต้อง หละวงั 
หื้อ ดี วา่ จะ ก่อ ขึ้น จาใด 11 ฐาน ต้ี วาง ไว ้แล้ว น้ัน คือ พระเยซู 
ครสิต์ จะ บ่ มี ใผ วาง ฐาน อยา่ง อื่น ได้ แหม 12 ถ้า บาง คน ใจ๊ คํา
เงนิ เพชรพลอย ไม้ หญ้า กาวา่ เฟียง ก่อ บน ฐาน น้ี 13 เฮา 
ก็ จะ ได้ หนั ผล งาน ของ แต่ ละ คน ใน วนั ตัดสิน ลงโต้ษ บาป น้ัน
ยอ้น ใน วนั น้ัน ไฟ จะ เปิดเผย หื้อ กู้ คน ได้ หนั กับ จะ พิสูจน์ วา่ 
ผล งาน ของ แต่ ละ คน เป๋น จาใด 14 ถ้า ผล งาน ของ ใผ ต้ี ก่อ ขึ้น 
บน ฐาน น้ัน ทน ไฟ น้ี ได้ เขา ก็ จะ ได้ฮบั รางวลั 15 แต่ ถ้า ผล งาน 
ของ ใผ โดน ไฟ เผา ไหม้ ไป เหยี คน น้ัน ก็ จะ บ่ ได้ฮบั รางวลั ส่วน 
ตัว๋ เขา รอด ได้ ก็ แต๊ แต่ จะ รอด อยา่ง คน ล่น หนี จาก ไฟ เต้าอัน้

16 หมู่ ต้าน ฮู ้แล้ว บ่ ใจ้ กา วา่ หมู่ ต้าน เป๋น พระวหิาร ของ 
พระเจ้า กับ พระวญิญาณ ของ พระเจ้า ก็ อยู ่ใน ตัว๋ ของ หมู่ ต้าน
17 ถ้า ใผ ทําลาย พระวหิาร ของ พระเจ้า พระเจ้า ก็ จะ ทําลาย 
เขา ยอ้น วา่ พระวหิาร ของ พระเจ้า น้ัน ศักดิสิ์ทธิ์ แล้ว ตัว๋ ของ 
หมู่ ต้าน เอง ก็ เป๋น พระวหิาร ของ พระองค์

18 บ่ ดี จุ ตัว๋ เก่า เน่อ ถ้า ใผ คน ใด ใน หมู่ ต้าน ก๊ึด วา่ ตัว๋ เป๋น คน 
หลวก ต๋าม ตาง ของ โลก น้ี ก็ หื้อ คน น้ัน ถือ วา่ ตัว๋ เป๋น คน งา่ว 
เหยี เป้ือ จะ ได้ เป๋น คน หลวก แต๊ ๆ 19 ยอ้น วา่ สิง่ ต้ี คน ถือ วา่ 
หลวก น้ัน พระเจ้า หนั วา่ เป๋น ความ งา่ว อยา่ง ต้ี พระคัมภีร ์มี 
เขียน ไว ้วา่ �พระเจ้า ใจ๊ ป๋ัญญา ของ คน หลวก เป๋น กับดัก มัด 
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ตัว๋ เขา เอง�ฆ 20 กับ มี เขียน ไว ้แหม วา่ �พระเจ้า ฮู ้วา่ กําก๊ึด 
ของ คน หลวก น้ัน บ่ มี ประโยชน์�ง 21 จาอัน้ บ่ ดี หื้อ ใผ ยก คน 
น้ัน คน น้ี มา อวด กัน๋ เน่อ ยอ้น วา่ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ก็ เป๋น ของ หมู่ 
ต้าน อยู ่แล้ว 22 บ่ วา่ จะ เป๋น เปาโล อปอลโล เคฟาส โลก น้ี จี
วติ กาวา่ ความ ต๋าย บ่าเด่ียวน้ี กาวา่ ปายหน้า กู้ สิง่ ก็ เป๋น ของ 
หมู่ ต้าน น้ัน นะ 23 กับ หมู่ ต้าน ก็ เป๋น ของ พระครสิต์ กับ พระ
ครสิต์ ก็ เป๋น ของ พระเจ้า

4
ก๋าน ของ อคัรทูต

1 หื้อ หมู่ ต้าน ถือ วา่ เฮา เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ พระครสิต์ เป๋น ผู้ ต้ี ได้
ฮบั มอบหมาย หื้อ ผอ่กอย ข้อล้ําเลิก็๒ ของ พระเจ้า 2 ผู้ ต้ี ได้ฮบั 
มอบหมาย หน้าต้ี น้ี ต้อง เป๋น คน ต้ี ไว ้ใจ๋ ได้ 3 ส่วน ตัว๋ ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า บ่ ได้ สนใจ๋ วา่ หมู่ ต้าน กาวา่ ใผ คน ใด จะ ตัดสิน ข้าพเจ้า 
จาใด แม้แต่ ตัว๋ ข้าพเจ้า เอง ก็ ยงั บ่ ได้ ตัดสิน เลย วา่ ตัว๋เอง เป๋น 
จาใด 4 จิต สํานึก ของ ข้าพเจ้า บอก วา่ ข้าพเจ้า บ่ ได้ เยยีะ อะ
หยงั ผิด แต่ น่ี ก็ บ่ ได้ หมายความ วา่ ข้าพเจ้า เป๋น คน บรสุิทธิ ์
ผุดผ่อง ผู้ ต้ี จะ ตัดสิน ข้าพเจ้า ได้ คือ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เต้า
อัน้ 5 จาอัน้ ฟ่ัง ตัดสิน อะหยงั เต้ือ ก่อน จะ เถิง เวลา หื้อ ถ้า จ๋น 
กวา่ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จะ มา แล้ว พระองค์ จะ เปิดเผย ความ 
ลับ ต้ี ซ่อน อยู ่ใน ต้ี มืด ออก มา กับ จะ เปิดเผย สิง่ ต้ี อยู ่ใน ใจ๋ ของ 
กู้ คน หื้อ ฮู ้หื้อ หนั เถิง ต๋อน น้ัน แต่ ละ คน จะ ได้ ฮบั กํา ยกยอ่ง 
จาก พระเจ้า ต๋าม ต้ี เขา สมควร จะ ได้ฮบั

6 ป้ี น้อง ผู้ เจ้ือ ตัง หลาย ข้าพเจ้า ได้ ยก อ ปอลโล กับ ตัว๋ 
ข้าพเจ้า มา เป๋น ตัว๋อยา่ง เป้ือ จะ เป๋น ประโยชน์ กับ หมู่ ต้าน หื้อ 
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ข้อ ล้ําเลิก็ น้ี หมายเถิง ข่าวดี
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หมู่ ต้าน เฮยีน ฮู ้ความหมาย ของ กํา อู ้ต้ี วา่ �หา้ม เยยีะ เกิน๋ กวา่ 
ต้ี พระคัมภีร ์ได้ เขียน ไว�้ เป้ือ หมู่ ต้าน จะ ได้ บ่ หยิง่ ใน ก๋าน ยก 
คน น่ึง ไป ข่ม แหม คน น่ึง 7 ใผ ยก ต้าน หื้อ ดี เหลือ คน อื่น มี อะ
หยงั พ่อง ต้ี ต้าน บ่ ได้ฮบั มา จาก พระเจ้า ถ้า ต้าน ได้ฮบั กู้ สิง่ มา 
จาก พระเจ้า แล้ว เป๋น จาใด ต้าน อวด เหมือน กับ วา่ ต้าน เซาะ 
มา ได้ คน เดียว

8 หมู่ ต้าน มี กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี ต้องก๋าน แล้ว เน่อ หมู่ ต้าน รํา่รวย 
แล้ว กับ เป๋น กษัตรยิ ์โดย บ่ ต้อง มี เฮา แล้ว ขอ หื้อ เป๋น จาอัน้ 
แต๊ ๆ เต๊อะ เฮา จะ ได้ เป๋น กษัตรยิ ์ฮว่ม ปกครอง กับ หมู่ ต้าน 
ตวย 9 ยอ้น ข้าพเจ้า ก๊ึด วา่ พระเจ้า จัด หมู่ เฮา ผู้ เป๋น อคัรทูต ไว ้
เป๋น ลําดับ สุดต๊าย เหมือน อยา่ง ผู้ ต้ี ถูก ตัดสิน ลง โต้ษ เถิง ต๋าย
เฮา ก๋าย เป๋น เป้า สายต๋า ต้ี หมู่ ทูตสวรรค์ กับ คน ตึง ใคว ่โลก ปัก 
ต๋า ผ่อ 10 เฮา เป๋น คน งา่ว ยอ้น หนั แก่ พระครสิต์ แต่ หมู่ ต้าน 
เป๋น คน มี ป๋ัญญา ใน พระครสิต์ เฮา ขีเ้ป้ีย ส่วน หมู่ ต้าน มี กํา๋ลัง
หมู่ ต้าน มี หน้า มี ต๋า แต่ เฮา ถูก คน ดู ถูก ดู แควน 11 จ๋น ต๋อน น้ี 
เฮา ก็ ยงั อด อยาก ปาก แหง้ เส้ือผ้า ก็ ปุด หวาก โดน เขา บุบ เขา 
ตี ๋ บ่ มี บ้าน ต้ี จะ อยู่ 12 เฮา เยยีะ ก๋าน เอา แฮง เข้า ตุ๊บ เข้า ตํา๋ เป้ือ 
หากิน๋ เม่ือ ใผ แจ้งด่า เฮา เฮา ก็ ป๋ัน ปอน หื้อ เขา เม่ือ ถูก ค่ํา เฮา 
ก็ อด เอา 13 เม่ือ ถูก คน อื่น ใส่ ฮา้ย ป้าย สี เฮา ก็ อู ้กับ เขา ดี ๆ ใน 
โลก น้ี เฮา เป๋น เหมือน กระโถน ของ โลก เป๋น เหมือน ของ เหลือ
เดน จ๋น เถิง บ่าเด่ียว น้ี

14 ข้าพเจ้า บ่ ได้ เขียน ข้อความ หมู่ น้ี เป้ือ หื้อ หมู่ ต้าน ขาย ขี้ 
หน้า แต่ เขียน มา เป้ือ สอน หมู่ ต้าน ต้ี เป๋น เหมือน ลูก ต้ี ข้าพเจ้า 
ฮกั 15 เถิงแม้ วา่ หมู่ ต้าน จะ มี ป้ี เล้ียง ใน หมู่ ผู้เจ้ือ เป๋น หม่ืน
แต่ หมู่ ต้าน มี ป้อ คน เดียว เน่อ ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า ได้ เป๋น ป้อ ของ 
หมู่ ต้าน โดย อาํนาจ ของ พระเยซู ครสิต์ ต๋อน ต้ี บอก ข่าวดี หื้อ 
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หมู่ ต้าน ฟัง 16 จาอัน้ ข้าพเจ้า วงิวอน ขอ หื้อ หมู่ ต้าน เยยีะ ต๋าม 
ข้าพเจ้า 17 ข้าพเจ้า ใจ๊ ทิโมธ ีต้ี เป๋น เหมือน ลูก ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั 
ไป หา ก็ ยอ้น เหตุ น้ี เนาะ เขา เป๋น คน ซ่ือสัตย ์ต่อ พระเจ้า เขา 
จะ เตือ๋น หมู่ ต้าน วา่ ข้าพเจ้า ใจ๊ จีวติ ต้ี มี ความ สัมพันธ ์กับ พระ
ครสิต์ จาใด ต๋าม ต้ี ข้าพเจ้า ได้ สอน ใน คริสตจักร กู้ ๆ ต้ี 18 มี 
บาง คน ใน หมู่ ต้าน อวด ดี ก๊ึด วา่ ข้าพเจ้า จะ บ่ ไป หา หมู่ ต้าน 
แหม 19 แต่ ถ้า เป๋น ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า แล้ว ข้าพเจ้า 
จะ มา หา หมู่ ต้าน เวย ๆ น้ี แล้ว ข้าพเจ้า จะ ได้ ฮู ้วา่ คน หยิง่ ผยอง 
หมู่ น้ี มี ก้า กํา อู ้บ่ ดาย กาวา่ มี ฤทธิ ์อาํนาจ ต้ี มา จาก พระเจ้า 
แต๊ ๆ 20 ยอ้น วา่ แผ่นดิน ของ พระเจ้า บ่ ได้ ขึ้น อยู ่กับ กํา อู้ แต่ 
ขึ้น อยู ่กับ ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระองค์ 21 หมู่ ต้าน จะ เอา จาใด
จะ หื้อ ข้าพเจ้า กํา๋ ไม้แส้ มา หวด หมู่ ต้าน กาวา่ จะ หื้อ มา หา หมู่ 
ต้าน โดย ความ ฮกั กับ อยา่ง สุภาพ ออ่นโยน

5
ป๋ัญหา ก๋าน ล่วง ประเวณี ใน ครสิตจักร

1 บ่ น่า เจ้ือ แต๊ ๆ ต้ี ข้าพเจ้า ได้ยนิ มา วา่ มี คน น่ึง ใน หมู่ ต้าน ต้ี 
เยยีะ บาป ตาง เพศ ขนาด คน ต้ี บ่ เจ้ือ พระเจ้า ก็ ยงั ถือ วา่ เรือ่ง 
จาอี ้ผิด เลย เรือ่ง ก็ คือ วา่ มี ป้อจาย คน น่ึง เอา แม่เล้ียง ของ ตัว๋ 
มา เป๋น เมีย 2 แต่ หมู่ ต้าน ยงั อวด ดี แตน ต้ี จะ ละอาย ใจ๋ เยยี
ะ หยงั บ่ ไล่ คน น้ัน ออก ไป เหยี 3 ส่วน ข้าพเจ้า น้ัน เถิงแม้ วา่ ตัว๋ 
ข้าพเจ้า อยู ่ไก๋ แต่ ใจ๋ ของ ข้าพเจ้า ก็ อยู ่กับ หมู่ ต้าน กับ ข้าพเจ้า 
ได้ ตัดสิน ลงโต้ษ คน ต้ี เยยีะ จาอัน้ ไป แล้ว 4 เม่ือ หมู่ ต้าน จุมนุ
ม กัน๋ ใน นาม ของ พระเยซู องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ใจ๋ ของ ข้าพเจ้า 
กับ ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระเยซู องค์ พระผู้เป๋นเจ้า๓ ก็ ได้ ฮว่ม จุ
๓ 5:4 5:4 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ มี กํา วา่ �ของ เฮา�
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มนมุ กับ หมู่ ต้าน ตวย 5หมู่ ต้าน ต้อง มอบ ป้อจาย คน น้ัน หื้อ ซา
ต๋าน ทําลาย สันดาน บาป หื้อ ฉิบหาย ไป เป้ือ หื้อ จิตวญิญาณ 
ของ เขา รอด ได้ ใน วนั ต้ี องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ป๊ิก มา

6 ต้ี หมู่ ต้าน ปา กัน๋ อวด ตัว๋ น้ัน ก็ บ่ สมควร เลย หมู่ ต้าน บ่ ฮู ้กา 
วา่ ใส่ เจ๊ือ ฟู หน้อย เดียว ก็ เยยีะ หื้อ แป้ง เข้าหนมปัง ฟู ตึง ก้อน
7 หื้อ ล้าง เจ๊ือ เก่า น้ี ออก ไป เหยี เป้ือ ต้าน จะ เป๋น คน บรสุิทธิ ์
เหมือน แป้ง เข้าหนมปัง ก้อน ใหม่ ต้ี บ่ มี เจ๊ือ สูน อยู ่อยา่ง ต้ี ต้าน 
เป๋น ยอ้น พระครสิต์ ผู้ เป๋น ลูก แกะ สําหรบั งาน ปัสกา ถูก ฆ่า ปู่
จา แล้ว 8จาอัน้ หื้อ เฮา ฮกัษา งาน ปัสกา โดย บ่ ใจ๊ เจ๊ือ เข้าหนม
ปัง เก่า แหง่ ความ บ่ ดี น่า ขี้จ๊ะ แต่ โดย ใจ๊ เข้าหนมปัง ต้ี บ่ มี เจ๊ือ 
อะหยงั คือ เข้าหนมปัง ต้ี บรสุิทธิ ์กับ ซ่ือสัตย์

9 ข้าพเจ้า เกย เขียน จดหมาย บอก หมู่ ต้าน แล้ว ลอ วา่ หา้ม 
คบ กับ คน ต้ี เยยีะ บาป ตาง เพศ 10 แต่ ข้าพเจ้า บ่ ได้ หมายเถิง 
บ่ หื้อ คบ กับ คน ของ โลก ต้ี เป๋น คน ล่วง ประเวณี คน ขี้โลภ คน 
ขี้ โก๋ง กาวา่ คน ต้ี กราบ ไหว ้ฮูป เคารพ เน่อ ยอ้น ถ้า หา้ม จา
อัน้ แล้ว หมู่ ต้าน ก็ ท่า จะ ได้ ไป อยู ่นอก โลก เหยี ละ 11 ข้าพเจ้า 
หมายเถิง คน ต้ี ได้ จ้ือ วา่ เป๋น ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ แต่ ยงั ล่วง ประเวณี
ขี้โลภ กราบ ไหว ้ฮูป เคารพ อู ้ใส่ ฮา้ย คน อื่น เป๋น ขี้ เหล้า กับ ขี้ 
โก๋ง หา้ม คบ คน จาอัน้ เน่อ แม้แต่ จะ กิน๋ ฮว่ม กับ คน จาอี ้ก็ หา้ม 
เลย 12-13 ข้าพเจ้า บ่ มี หน้าต้ี ไป ตัดสิน ลง โต้ษ คน ต้ี บ่ ใจ้ ผู้เจ้ือ 
ต้ี เป๋น เหมือน คน นอก น้ัน พระเจ้า จะ เป๋น ผู้ ตัดสิน ลงโต้ษ คน 
นอก เอง แต่ หมู่ ต้าน จะ ต้อง ตัดสิน ลงโต้ษ คน ใน หมู่ ของ ต้าน 
บ่ ใจ้ กา อยา่ง ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่ �หื้อ ไล่ คน บ่ ดี จาอัน้ 
ออก ไป จาก หมู่ ต้าน เหยี เน่อ�จ

จ 5:12-13 5:12-13 ฉธบ� 13:5; 17:7
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6
ถ้า มี ป๋ัญหา กัน๋ ก็ หื้อ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตัดสิน

1 ถ้า คน ใด ใน หมู่ ต้าน เป๋น ถ้อย เป๋น ความ กัน๋ เยยีะ หยงั 
เถิง เอา ไป หื้อ คน ต้ี บ่ เจ้ือ พระเจ้า ตัดสิน แตน ต้ี จะ หื้อ คน ของ 
พระเจ้า ตัดสิน หื้อ 2 หมู่ ต้าน บ่ ฮู ้กา วา่ คน ของ พระเจ้า จะ เป๋น 
ผู้ ตัดสิน คน ใน โลก จาอัน้ ถ้า หมู่ ต้าน จะ เป๋น ผู้ ตัดสิน คน ใน 
โลก น้ี แล้ว เป๋น จาใด เถิง ตัดสิน เรือ่ง หน้อย ๆ จาอี ้บ่ ได้ 3 แล้ว 
หมู่ ต้าน บ่ ฮู ้กา วา่ หมู่ เฮา จะ เป๋น ผู้ ตัดสิน หมู่ ทูตสวรรค์ ของ 
พระเจ้า ถ้า เป๋น จาอัน้ หมู่ เฮา ซ้ํา จะ ต้อง ตัดสิน เรือ่ง ต้ี เกิด ขึ้น 
ใน จีวติ น้ี แหม สัก มอก ใด 4 จาอัน้ ถ้า หมู่ ต้าน เป๋น ถ้อย เป๋น 
ความ กัน๋ หมู่ ต้าน จะ เอา เรือ่ง หมู่ น้ี ไป หื้อ คน ต้ี หมู่ สมาชกิ คริ
สตจักร บ่ นับถือ ตัดสิน หื้อ กา 5 ต้ี ข้าพเจ้า เขียน จาอี้ ก็ เป้ือ หื้อ 
หมู่ ต้าน ละอาย ใจ๋ ใน หมู่ ต้าน บ่ มี ใผ ต้ี มี ผญา ป๋ัญญา ปอ ต้ี จะ 
ตัดสิน เรือ่ง ผิดเถียง กัน๋ ใน หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ได้ เลย กา 6 แตน 
ต้ี จะ เป๋น จาอัน้ ก็ กลับ เป๋น วา่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ จะ ต้อง ไป ขึ้น โฮง 
ขึ้น ศาล วา่ ความ กัน๋ ต่อหน้า คน ต้ี บ่ ใจ้ ผู้ เจ้ือ กา 7 แต๊ ๆ แล้ว
เม่ือ หมู่ ต้าน เป๋น ถ้อย เป๋น ความ กัน๋ ก็ แสดง วา่ จิต วญิญาณ 
หมู่ ต้าน ก็ ก๊าน แล้ว เยยีะ หยงั บ่ ยอม หื้อ เขา เยยีะ ผิด ต่อ ต้าน 
เหยี กาวา่ ยอม หื้อ เขา โก๋ง เหยี เลย บ่ ดี กวา่ กา 8 แต่ หมู่ ต้าน ก็ 
เยยีะ ผิด ต่อ กัน๋ กับ โก๋ง กัน๋ เถิงแม้ จะ เป๋น ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ก็ ต๋าม

9 หมู่ ต้าน ก็ ฮู ้อยู ่แล้ว วา่ คน บ่ ดี จะ บ่ มี ส่วน แบ่ง ใน แผ่นดิน 
ของ พระเจ้า บ่ ดี จุ ตัว๋ เก่า เน่อ คน ต้ี ล่วง ประเวณี คน ต้ี กราบ 
ไหว ้ฮูป เคารพ คน ต้ี ผิด ผัว ผิด เมีย คน อื่น ป้อจาย ขาย ตัว๋ กา
วา่ คน ต้ี ฮกั เพศ เดียว กัน๋ 10 คน ขี้ลัก คน ขี้โลภ คน ขี้เมา คน อู ้
ใส่ ฮา้ย ป้าย สี คน อื่น คน ขี้โก๋ง คน หมู่ น้ี เนาะ จะ บ่ มี วนั ได้ ส่วน 
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แบ่ง ใน แผ่นดิน ของ พระเจ้า 11 มี บาง คน ใน หมู่ ต้าน เกย เป๋น 
จาอี้ แต่ พระเยซู ได้ ซ่วย ล้าง หมู่ ต้าน หื้อ บรสุิทธิ ์แล้ว พระเจ้า 
ได้ เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม โดย นาม ของ 
พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า กับ โดย พระวญิญาณ ของ 
พระเจ้า ของ เฮา

ใจ๊ ตัว๋ ของ ต้าน เป้ือ หื้อ เกียรติ พระเจ้า
12 บาง คน อู ้วา่ �ข้าพเจ้า มี สิทธิ ์เยยีะ อะหยงั ก็ ได้� ก็ แต๊

แต่ บ่ ใจ้ กู้ อยา่ง ต้ี ข้าพเจ้า เยยีะ น้ัน จะ เป๋น ประโยชน์ ข้าพเจ้า 
มี สิทธิ ์เยยีะ อะหยงั ก็ ได้ แต่ ข้าพเจ้า จะ บ่ ยอม เป๋น ขี้ข้า ของ อะ
หยงั เลย 13 บาง คน อู ้วา่ �ของกิน๋ ก็ มี สําหรบั ต๊อง กับ ต๊อง ก็ 
มี ไว ้สําหรบั ของกิน๋� ก็ แต๊ อยู่ แต่ พระเจ้า จะ ทําลาย ตึง สอง 
อยา่ง น้ี ไป ตัว๋ ของ เฮา น้ัน ก็ บ่ ได้ มี ไว ้สําหรบั ก๋าน เยยีะ บาป ตาง 
เพศ แต่ มี ไว ้สําหรบั ฮบัใจ๊ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า กับ องค์ พระ ผู้ 
เป๋น เจ้า ก็ มี ไว ้สําหรบั ปกครอง ตัว๋ ของ เฮา 14 พระเจ้า เยยีะ หื้อ 
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย จาใด พระองค์ ก็ จะ 
เยยีะ หื้อ หมู่ เฮา เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย โดย ฤทธิ ์อาํนาจ ของ 
พระองค์ จาอัน้

15 หมู่ ต้าน ฮู ้แล้ว บ่ ใจ้ กา วา่ ตัว๋ ของ หมู่ ต้าน เป๋น ส่วน ต่าง ๆ
ของ ตัว๋ พระครสิต์ ยอ้น จาอัน้ ข้าพเจ้า จะ เอา ส่วน น่ึง ส่วน ใด 
ของ พระครสิต์ ไป ฮว่ม หลับนอน กับ แม่ญิง ขาย ตัว๋ กา หา้ม หื้อ 
เป๋น จาอัน้ เน่อ 16 หมู่ ต้าน บ่ ฮู ้กา วา่ ป้อจาย ต้ี ฮว่ม หลับนอน 
กับ แม่ญิง ขาย ตัว๋ ก็ ก๋าย เป๋น คน ๆ เดียว กัน๋ กับ นาง ยอ้น พระ
คัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่ �ตึง สอง คน จะ ก๋าย เป๋น คน ๆ เดียว กัน๋�ฉ
17 แต่ ส่วน คน ต้ี ผูกพัน กับ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า จิตวญิญาณ 
ของ เขา ก็ เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ พระองค์
ฉ 6:16 6:16 ปฐก� 2:24
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18 หื้อ หนี เหยี จาก ก๋าน เยยีะ บาป ตาง เพศ ความ บาป อยา่ง 
อื่น ต้ี คน เยยีะ กัน๋ น้ัน เป๋น บาป นอก ตัว๋ แต่ คน ต้ี เยยีะ บาป ตาง 
เพศ น้ัน ก็ เยยีะ บาป ต่อ ตัว๋ ของ ตัว๋ เก่า 19 หมู่ ต้าน บ่ ฮู ้กา วา่ 
ตัว๋ ของ หมู่ ต้าน เป๋น พระวหิาร ของ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ต้ี อยู ่
ใน ตัว๋ ของ หมู่ ต้าน เซิง่ พระเจ้า ได้ หื้อ กับ หมู่ ต้าน ไว้ จาอัน้ ตัว๋ 
ของ ต้าน จึง บ่ ได้ เป๋น ของ ต้าน แต่ เป๋น ของ พระเจ้า 20 ยอ้น 
พระเจ้า ได้ ซ้ือ หมู่ ต้าน มา แปง ขนาด จาอัน้ หื้อ ใจ๊ ตัว๋ ของ หมู่ 
ต้าน หื้อ เกียรติ พระเจ้า เต๊อะ

7
กําสอน เรือ่ง เป๋น ผัว เป๋น เมีย

1 เรือ่ง ต้ี หมู่ ต้าน เขียน มา ถาม ข้าพเจ้า น้ัน ข้าพเจ้า ขอ ตอบ 
วา่ �ก๋าน ต้ี ป้อจาย บ่ มี อะหยงั กับ แม่ญิง เลย ก็ ดี แล้ว� 2 แต่ 
ยอ้น วา่ มี ก๋าน เยยีะ บาป ตาง เพศ นัก จาอัน้ ป้อจาย ก็ สมควร 
มี เมีย ของ ตัว๋ เหยี กับ แม่ญิง ก็ สมควร มี ผัว ของ ตัว๋ เหยี 3 ป้อ
จาย ก็ หื้อ มี ความ สัมพันธ ์ตาง เพศ กับ เมีย ของ ตัว๋ ต๋าม สมควร
กับ คน เป๋น เมีย ก็ หื้อ มี ความ สัมพันธ ์ตาง เพศ กับ ผัว ของ ตัว๋ 
ต๋าม สมควร 4 ตัว๋ ของ คน เป๋น เมีย ก็ บ่ ใจ้ ของ นาง แต่ เป๋น ของ 
ผัว อยา่ง เดียว กัน๋ ตัว๋ ของ คน เป๋น ผัว ก็ บ่ ใจ้ ของ เขา แต่ เป๋น 
ของ เมีย 5 ควร ต้ี จะ มี เพศ สัมพันธ ์กัน๋ ต๋าม ปกติ นอกจาก 
ตึง สอง จะ ตกลง กัน๋ สัก หวา่ง น่ึง เป้ือ จะ ถวาย ตัว๋ ใน ก๋าน 
อธษิฐาน แล้ว ก้อย ป๊ิก มา อยู ่ฮว่ม กัน๋ แหม เป้ือ ต้าน จะ ได้ บ่ ถูก 
ซาต๋าน ล่อลวง หื้อ เยยีะ ผิด ยอ้น ต้าน อด บ่ ได้ 6 ต้ี ข้าพเจ้า บอก 
จาอี ้บ่ ใจ้ กําสัง่ แต่ เป๋น ก๋าน อนญุาต ต้ี จะ งด มี เพศ สัมพันธ ์กัน๋ 
ต๋าม แต่ ใจ๋ ของ ต้าน 7แต๊ ๆ แล้ว ข้าพเจ้า ใค่ อยาก หื้อ กู้ คน เป๋น 
โสด เหมือน ข้าพเจ้า แต่ กู้ คน ก็ มี ของ ประทาน ของ ตัว๋ ต๋าม ต้ี 
พระเจ้า หื้อ คน น่ึง มี อยา่ง น่ึง แหม คน ก็ มี แหม อยา่ง น่ึง
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8 ข้าพเจ้า ขอ บอก คน ต้ี บ่ ได้ แต่งงาน กับ หมู่ แม่ หม้าย วา่
ก๋าน ต้ี หมู่ เขา เป๋น เหมือน ข้าพเจ้า ก็ ดี แล้ว 9 แต่ ถ้า อดใจ๋ บ่ ได้ 
ก็ แต่งงาน เหยี เต๊อะ ยอ้น แต่งงาน เหยี ก็ ดี เหลือ ต้ี จะ มี ใจ๋ สลิด 
ตัณ๋หา

10 ส่วน คน ต้ี แต่งงาน แล้ว ข้าพเจ้า ขอ สัง่ ต๋าม ต้ี องค์ พระ 
ผู้ เป๋น เจ้า สัง่ วา่ แม่ญิง ต้ี แต่งงาน แล้ว หา้ม ละ ผัว ของ ตัว๋ ไป
11 แต่ ถ้า นาง เลิก กับ ผัว ก็ หื้อ อยู ่เป๋น โสด เหยี บ่ อัน้ ก็ หื้อ ป๊ิก ไป 
คืนดี กับ ผัว อยา่ง เก่า ฝ่าย คน เป๋น ผัว ก็ หา้ม หยา่ กับ เมีย เน่อ

12ข้าพเจ้า ขอ บอก กับ คน อื่น ๆ วา่ ( ข้าพเจ้า อู ้คน เดียว องค์ 
พระผูเ้ป๋นเจ้า บ่ ได้ บอก ) ถ้า ป้ีน้อง ผูเ้จ้ือ คน ใด มี เมีย ต้ี บ่ ได้ เจ้ือ 
วางใจ๋ พระครสิต์ กับ นาง ก็ ใค่ อยู ่กับ เขา ต่อไป เขา ก็ หา้ม หยา่ 
กับ นาง เน่อ 13 ถ้า ผู้เจ้ือ แม่ญิง คน ใด มี ผัว ต้ี บ่ เจ้ือ วางใจ๋ พระ
ครสิต์ กับ ผัว ของ นาง ก็ ใค่ อยู ่กับ นาง ต่อไป นาง ก็ หา้ม หยา่ 
กับ เขา เน่อ 14 ยอ้น วา่ ก๋าน ต้ี ผัว อยู ่กับ เมีย ต้ี เป๋น ผู้เจ้ือ ก็ เยยี
ะ หื้อ ผัว ต้ี บ่ เจ้ือ บรสุิทธิ์ กับ ก๋าน ต้ี เมีย อยู ่กับ ผัว ต้ี เป๋น ผู้เจ้ือ 
ก็ เยยีะ หื้อ เมีย ต้ี บ่ ได้ เจ้ือ บรสุิทธิ ์เหมือน กัน๋ ถ้า บ่ จาอัน้ ลูก ๆ
ของ หมู่ เขา ก็ จะ เป๋น มลทิน แต่ แต๊ ๆ ต๋อน น้ี ลูก ๆ ของ หมู่ เขา 
ก็ บรสุิทธิ ์แล้ว 15 แต่ ถ้า คน ต้ี บ่ เจ้ือ ใค่ หยา่ ก็ หื้อ เขา หยา่ กัน๋ 
เหยี ถ้า เป๋น จาอี ้คน ต้ี เป๋น ผู้เจ้ือ ก็ บ่ ได้ ผูกมัด อะหยงั กับ เขา 
แหม แล้ว ยอ้น วา่ พระเจ้า ฮอ้ง หมู่ เฮา หื้อ อยู ่กัน๋ อยา่ง สงบ สุข
16 คน ต้ี เป๋น เมีย จะ ฮู ้ได้ จาใด วา่ ต้าน จะ จ้วย ผัว หื้อ รอด ป๊น 
บาป โต้ษ บ่ ได้ กับ คน ต้ี เป๋น ผัว จะ ฮู ้ได้ จาใด วา่ ต้าน จะ จ้วย หื้อ 
เมีย รอด ป๊น บาป โต้ษ บ่ ได้

ใจ๊ จีวติ ต๋าม ต้ี พระเจ้า ได้ ฮอ้ง มา
17 แต่ จาใด ก็ ต๋าม องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า กํา๋หนด หื้อ แต่ ละ คน 

มี สภาพ เป๋น จาใด ก็ หื้อ เขา ปอใจ๋ ต้ี จะ อยู ่ใน สภาพ อยา่ง น้ัน 
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ต๋าม ต้ี พระเจ้า ได้ ฮอ้ง มา น่ี เป๋น กฎ ต้ี ข้าพเจ้า สัง่ ไว ้ใน คริสต
จักร ตึงหมด 18 ถ้า ป้อจาย คน ไหน ต้ี พระเจ้า ฮอ้ง ได้ เข้า พิธ ี
สุหนัต แล้ว เขา ก็ บ่ ต้อง ไป ลบ ฮอย สุหนัต ต้ี เยยีะ มา กาวา่ ถ้า 
ป้อจาย คน ไหน ต้ี พระเจ้า ฮอ้ง โดย ต้ี ยงั บ่ ได้ เข้า พิธ ีสุหนัต ก็ 
บ่ ต้อง ไป เข้า ละ เน่อ 19 ยอ้น วา่ ก๋าน เข้า พิธ ีสุหนัต กาวา่ บ่ ได้ 
เข้า น้ัน ก็ บ่ ได้ สําคัญ อะหยงั แต่ ต้ี สําคัญ คือ ก๋าน เยยีะ ต๋าม 
บท บัญญัติ ของ พระเจ้า 20 ต๋อน ต้ี พระเจ้า ฮอ้ง ใผ มา อยา่งใด
ก็ หื้อ อยู ่ใน สภาพ อยา่งอัน้ 21 พระเจ้า ฮอ้ง ต้าน ต๋อน ต้ี ยงั เป๋น 
ขี้ข้า อยู ่กา ก็ บ่ ต้อง เป๋น กัง๋วล ใน เรือ่ง น้ัน เลย แต่ ถ้า หมู่ ต้าน 
มี โอกาส ต้ี จะ มี อสิระ ได้ ก็ หื้อ ใจ๊ สิทธิ ์น้ัน เหยี 22 ยอ้น วา่ ใผ ต้ี 
เป๋น ขี้ข้า ต๋อน ต้ี องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ฮอ้ง มา เขา ก็ ก๋าย เป๋น คน 
มี อสิระ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อยา่ง เดียว กัน๋ กับ คน ต้ี มี อสิระ 
อยู ่แล้ว ต๋อน ต้ี องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ฮอ้ง มา เขา ก็ ก๋าย เป๋น ขี้ข้า 
ของ พระครสิต์ 23พระเจ้า ซ้ือ หมู่ ต้าน มา แปง นัก ขนาด จาอัน้ 
หา้ม เป๋น ขี้ข้า ของ คน เน่อ 24 ป้ีน้อง ตังหลาย พระเจ้า ฮอ้ง หมู่ 
ต้าน มา ใน สภาพ ใด ก็ หื้อ อยู ่ใน สภาพ น้ัน ต่อหน้า พระเจ้า เน่อ

ป๋ัญหา เก่ียวกับ ก๋าน แต่งงาน
25 สําหรบั คน ต้ี ยงั บ่ ได้ แต่งงาน น้ัน กํา ต่อ ไป น้ี บ่ ได้ มา จาก 

องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า แต่ ข้าพเจ้า ขอ ออก กําก๊ึด หน้อย เต๊อะ ใน 
ฐานะ ต้ี ข้าพเจ้า เป๋น คน ต้ี ไว ้ใจ๋ ได้ โดย ความ เมตต๋า จาก องค์ 
พระ ผู้ เป๋น เจ้า 26 ยอ้น ความ ยุง่ยาก ต้ี มี อยู ่ใน สมัย บ่าเด่ียว น้ี
ข้าพเจ้า ก๊ึด วา่ ก็ ดี แล้ว ต้ี หมู่ ต้าน จะ อยู ่อยา่ง ต้ี เป๋น อยู่ 27 ถ้า 
ต้าน มี เมีย อยู่ ก็ บ่ ต้อง เลิก กัน๋ ถ้า ต้าน ยงั บ่ มี เมีย เต้ือ ก็ บ่ ต้อง 
เซาะ ละ 28 ถ้า จะ แต่งงาน ก็ บ่ ได้ เยยีะ ผิด อะหยงั ถ้า แม่ญิง ต้ี 
ยงั บ่ ได้ แต่งงาน จะ แต่งงาน ก็ บ่ ได้ เยยีะ ผิด เหมือน กัน๋ แต่ คน 
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ต้ี แต่งงาน แล้ว ก็ จะ มี ป๋ัญหา สะป๊ะ สะเป้ด ข้าพเจ้า บ่ อยาก 
หื้อ หมู่ ต้าน ปะ ป๋ัญหา หมู่ น้ี 29 ป้ีน้อง ตังหลาย ข้าพเจ้า หมาย
เถิง วา่ เวลา เหลือ บ่ นัก แล้ว จาอัน้ ตัง้แต่ น้ี ไป หื้อ คน ต้ี มี เมีย 
แล้ว ใจ๊ จีวติ เหมือน ยงั บ่ มี เมีย เต้ือ 30คน ต้ี โศกเศรา้ ก็ หื้อ เยยี
ะ เหมือน คน บ่ ได้ โศกเศรา้ คน ต้ี ใค่หวั ก็ หื้อ เยยีะ เหมือน คน 
บ่ มี ความ สุข คน ต้ี ซ้ือ ข้าว ของ มา ก็ หื้อ เยยีะ เหมือน บ่ ใจ้ เป๋น 
เจ้าของ สิง่ น้ัน 31 กับ คน ต้ี ใจ๊ ของ ของ โลก น้ี ก็ เยยีะ เหมือน วา่ 
บ่ ได้ ใจ๊ มัน อยา่ง เต๋มต้ี ยอ้น โลก ต้ี เป๋น อยู ่บ่าเด่ียว น้ี ก่ําลัง จะ 
ล่วง ป๊น ไป

32 ข้าพเจ้า บ่ อยาก หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น หว่ง อะหยงั ป้อจาย ต้ี 
บ่ ได้ แต่งงาน ก็ จะ เอา ใจ๋ ใส่ กับ ก๋าน งาน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น 
เจ้า เป้ือ จะ เยยีะ หื้อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ปอใจ๋ 33 แต่ ป้อจาย 
ต้ี แต่งงาน แล้ว ก็ เอา ใจ๋ ใส่ ใน สิง่ ต้ี เป๋น ของ โลก น้ี เป้ือ จะ เยยี
ะ หื้อ เมีย ปอใจ๋ 34 เขา จึง ต้อง แบ่ง ความ สนใจ๋ ออก เป๋น สอง 
ฝ่าย แม่ญิง ต้ี ยงั บ่ ได้ แต่งงาน กาวา่ แม่ญิง ต้ี บ่ เกย มี ผัว ก็ 
เอา ใจ๋ ใส่ ก๋าน งาน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เป้ือ ต้ี นาง จะ ได้ เป๋น 
ผู้ บรสุิทธิ ์ตึง ก๋าย ตึง ใจ๋ แต่ ส่วน แม่ญิง ต้ี แต่งงาน แล้ว ก็ เอา
ใจ๋ ใส่ ใน สิง่ ต้ี เป๋น ของ โลก น้ี เป้ือ จะ เยยีะ หื้อ ผัว ปอใจ๋ 35 ต้ี 
ข้าพเจ้า อู ้จาอี ้น้ัน ก็ เป้ือ ใค่ จ้วย หมู่ ต้าน บ่ ใจ้ เอา หว่ง มา ก๊อง 
คอ หื้อ เน่อ แต่ เป้ือ จะ หื้อ หมู่ ต้าน เยยีะ ใน สิง่ ต้ี ถูกต้อง กับ 
ถวาย ตัว๋ ฮบัใจ๊ พระเจ้า โดย บ่ หว่ง หน้า หว่ง หลัง เลย

36 ส่วน ป้อจาย ต้ี หมัน้ แล้ว แต่ ยงั บ่ ได้ แต่ง เต้ือ ต่อ มา ถ้า 
เขา ก๊ึด วา่ เขา เยยีะ บ่ สมควร ต่อ กู้ หมัน้ แล้ว เขา ทน ต่อ ตัณ๋
หา ของ ตัว๋ บ่ ได้ กับ เขา ก๊ึด วา่ เขา สมควร แต่งงาน ได้ แล้ว ก็ 
หื้อ เขา แต่ง ต๋าม ต้ี เขา ต้องก๋าน เหยี ยอ้น บ่ ได้ เป๋น บาป อะหยงั
37 แต่ ถ้า เขา ตัง้ใจ๋ แต๊ ๆ กับ บ่ มี ความ จํา๋เป๋น ต้ี จะ ต้อง แต่งงาน
แล้ว บ่ ได้ ตก อยู ่ใน ตัณ๋หา ของ ตัว๋ กับ ตัดสินใจ๋ ต้ี จะ บ่ แต่งงาน 
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กับ กู้ หมัน้ ของ เขา เขา ก็ เยยี ะ ดี แล้ว 38 จา อัน้ ป้อ จาย ต้ี 
แต่งงาน กับ กู้ หมัน้ ของ ตัว๋ ก็ เป๋น สิง่ ต้ี ดี แต่ คน ต้ี บ่ ได้ แต่งงาน 
กับ กู้ หมัน้ น้ัน ก็ เป๋น สิง่ ต้ี ดี เหลือ

39 แม่ญิง ต้ี แต่งงาน แล้ว ก็ ถือ วา่ ผูกมัด กับ ผัว ไป จ๋น เต้า ต้ี 
ผัว ยงั มี จีวติ อยู่ แต่ ถ้า ผัว ต๋าย ไป นาง ก็ มี อสิระ ต้ี จะ แต่งงาน 
กับ ใผ ก็ ได้ ต๋าม ต้ี ต้องก๋าน แต่ ต้อง เป๋น ผู้เจ้ือ ใน องค์ พระ ผู้ 
เป๋น เจ้า เน่อ 40 แต่ ข้าพเจ้า ก๊ึด วา่ ถ้า นาง อยู ่คน เดียว เหยี ก็ 
จะ เป๋น สุข เหลือ กับ ข้าพเจ้า ก๊ึด วา่ ต้ี ข้าพเจ้า แนะนํา จาอี้ ก็ มา 
จาก พระวญิญาณ ของ พระเจ้า

8
ของกิน๋ ต้ี ปู่จา หื้อ ฮูป เคารพ

1 ข้าพเจ้า ขอ อู ้เถิง ของกิน๋ ต้ี เอา ไป ปู่จา ฮูป เคารพ แล้ว เฮา 
กู้ คน ก็ ฮู ้อยู ่วา่ �กู้ ๆ คน ก็ มี ความ ฮู�้ ความ ฮู ้จาอัน้ น้ัน ก็ เยยี
ะ หื้อ คน ก๊ึด วา่ ตัว๋ เก่า น้ัน ยิง่ใหญ่ แต่ ความ ฮกั น้ัน เสรมิสรา้ง 
คน หื้อ ดี ขึ้น 2 ถ้า ใผ ก๊ึด วา่ ตัว๋ เขา น้ัน ฮู ้อะหยงั แล้ว แต๊ ๆ คน น้ัน 
ยงั บ่ ฮู ้ใน สิง่ ต้ี เขา สมควร จะ ฮู้ 3 แต่ ถ้า ใผ ฮกั พระเจ้า พระเจ้า 
ก็ ฮูจั้ก คน น้ัน

4 จาอัน้ ก๋าน กิน๋ ของกิน๋ ต้ี เอา ไป ปู่จา ฮูป เคารพ แล้ว น้ัน
เฮา ฮู ้อยู ่แล้ว วา่ �ฮูป เคารพ ใน โลก น้ี เป๋น สิง่ ต้ี บ่ มี สาระ� กับ
�เฮา ฮู ้วา่ มี พระเจ้า แต๊ อยู ่องค์ เดียว เต้าอัน้� 5 เถิงแม้ วา่ จะ มี 
ต้ี เขา ฮอ้ง กัน๋ วา่ �เทพเจ้า� อยู ่นัก บ่ วา่ จะ อยู ่ใน ต๊องฟ้า กา
วา่ ใน โลก แต๊ ๆ แล้ว มี เทพเจ้า กาวา่ พระ น้ัน พระ น่ี เต๋ม ไป หมด
6 แต่ สําหรบั เฮา แล้ว มี พระเจ้า แต๊ องค์ เดียว คือ พระบิดา ต้ี 
สรา้ง กู้ สิง่ กู้ อยา่ง กับ จีวติ เฮา ก็ อยู ่เป้ือ พระองค์ เฮา มี องค์ 
พระผู้เป๋นเจ้า องค์ เดียว เต้าอัน้ คือ พระเยซู ครสิต์ ต้ี พระเจ้า 
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สรา้ง กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ผ่าน ตาง พระองค์ กับ เฮา ก็ มี จีวติ อยู ่โดย 
ผ่าน ตาง พระองค์ ตวย

7 แต่ บ่ ใจ้ กู้ คน ต้ี มี ความ ฮู ้จาอี๔้ บาง คน ต้ี เกย นับถือ ฮูป 
เคารพ เม่ือ เขา กิน๋ ของกิน๋ ต้ี เกย เอา ไป ปู่จา ฮูป เคารพ เขา 
ก็ ยงั ก๊ึด วา่ เป๋น ของกิน๋ ต้ี ปู่ จา ฮูป เคารพ ต้ี มี จี วติ แต๊ ๆ จิต 
สํานึก ของ เขา ยงั ออ่นแอ อยู่ เขา เลย ฮู้สึก วา่ เขา เป๋น มลทิน 
ต้ี ไป กิน๋ ของกิน๋ จาอัน้ 8 แต่ ของกิน๋ บ่ ได้ เยยีะ หื้อ เฮา ติดสนิท 
กับ พระเจ้า ถ้า เฮา บ่ กิน๋ เฮา ก็ บ่ ได้ ดี ขึ้น ถ้า กิน๋ ก็ บ่ ได้ ด้อย ลง
9 แต่ หละวงั หื้อ ดี หา้ม หื้อ สิทธิ ์ของ หมู่ ต้าน ต้ี จะ กิน๋ กาวา่ 
บ่ กิน๋ เยยีะ หื้อ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ต้ี ยงั บ่ เข้มแข็ง เต้ือ ต้อง หลง ไป เน่อ
10 ยอ้น วา่ ถ้า เขา หมู่ น้ัน หนั ต้าน ต้ี มี ความ ฮู ้นัก เหลือ กิน๋ ขอ
งกิน๋ ใน วหิาร ของ ฮูป เคารพ หมู่ เขา จะ บ่ ก้า กิน๋ ของกิน๋ ต้ี ปู่จา 
ฮูป เคารพ ตวย กา เถิงแม้ วา่ จิต สํานึก ของ หมู่ เขา บอก วา่ เป๋น 
สิง่ ต้ี ผิด 11 ก็ จะ ก๋าย เป๋น วา่ ป้ีน้อง ต้ี มี ความ เจ้ือ บ่ เข้มแข็ง ต้ี 
พระครสิต์ ได้ สละ จีวติ เป้ือ เขา หมู่ น้ี จะ ต้อง ฉิบหาย ไป ยอ้น 
ความ ฮู ้ของ ต้าน 12 เม่ือ ต้าน ได้ เยยีะ บาป ต่อ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ จา
อี้ กับ เยยีะ หื้อ จิต สํานึก ของ เขา ต้ี ออ่นแอ ใน ความ เจ้ือ ต้อง 
เสีย ไป ต้าน ก็ ได้ เยยีะ บาป ต่อ พระครสิต์ ตวย 13 ยอ้น จาอัน้
ถ้า ก๋าน กิน๋ ของกิน๋ เยยีะ หื้อ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ของ ข้าพเจ้า หลงผิด
ข้าพเจ้า ก็ จะ บ่ กิน๋ จิน๊ แหม ต่อไป เป้ือ วา่ ข้าพเจ้า จะ ได้ บ่ เป๋น 
ต้น เหตุ เยยีะ หื้อ หมู่ เขา เยยีะ บาป

9
สิทธิ ์ของ เฮา ต้ี เป๋น อคัรทูต

1 ข้าพเจ้า มี อสิระ แล้ว บ่ ใจ้ กา ข้าพเจ้า เป๋น อคัรทูต บ่ ใจ้ กา
ข้าพเจ้า หนั พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา แล้ว บ่ ใจ้ กา
๔ 8:7 8:7 ความ ฮู ้จาอี้ อา้งเถิง ความ ฮู ้เก่ียว กับ ฮูป เคารพ เป๋น สิง่ ต้ี บ่ แต๊ จรงิ 
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กับ หมู่ ต้าน มา เป๋น ผู้เจ้ือ ก็ ยอ้น ก๋าน งาน ของ องค์ พระผู้เป๋น
เจ้า ต้ี เยยีะ ผ่าน ตาง ข้าพเจ้า บ่ ใจ้ กา 2 เถิงแม้ วา่ คน อื่น บ่ ยอม
ฮบั วา่ ข้าพเจ้า เป๋น อคัรทูต แต่ หมู่ ต้าน ยอมฮบั ข้าพเจ้า แน่ ๆ
ยอ้น วา่ จีวติ ของ หมู่ ต้าน ก็ เป๋น หลักฐาน วา่ ข้าพเจ้า เป๋น อคัร
ทูต ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า

3 ถ้า มี ใผ สอบสวน ข้าพเจ้า ก็ จะ ตอบ เขา จาอี้ คือ 4 เฮา บ่ มี 
สิทธิ ์ต้ี จะ ฮบั ข้าว ฮบั น้ํา จาก ป้ีน้อง ผูเ้จ้ือ กา 5 เฮา มี สิทธิ ์ต้ี จะ ปา 
เมีย ต้ี เป๋น ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ไป หัน้ ไป น่ี ตวย เหมือน อยา่ง อคัรทูต 
คน อื่น ๆ ตึง น้อง ๆ ของ พระเยซู องค์ พระผู้เป๋นเจ้า กับ อยา่ง 
เปโตร บ่ ใจ้ กา 6 กาวา่ มี ก้า ข้าพเจ้า กับ บารนาบัส เต้าอัน้ ต้ี 
ต้อง เยยีะ ก๋าน เป้ือ หา เล้ียง ตัว๋เก่า 7 มี ทหาร ต้ี ไหน พ่อง จ่าย 
ก้าจ้าง หื้อ ตัว๋ เก่า มี ใผ พ่อง ต้ี เยยีะ สวน องุน่ แล้ว บ่ กิน๋ องุน่ ใน 
สวน ของ ตัว๋ กับ มี ใผ พ่อง ต้ี เล้ียง ฝูง แกะ แล้ว บ่ กิน๋ นม แกะ ต้ี 
ตัว๋ เล้ียง

8 ต้ี ข้าพเจ้า อู ้จาอี ้ก็ มี หื้อ หนั ใน จีวติ ประจํา๋ วนั ของ แต่ ละ 
คน บท บัญญัติ ก็ มี เขียน เถิง เรือ่ง จาอี ้ไว ้บ่ ใจ้ กา 9 ยอ้น ใน บท 
บัญญัติ ของ โมเสส มี เขียน ไว ้วา่ �บ่ ดี เอา ตะกรอ้ คอบ ปาก งวั 
ต้ี ก่ําลัง นวด ข้าว อยู�่ช หมายความ วา่ พระเจ้า เป๋น หว่ง งวั กา
10 ต้ี พระองค์ บอก จาอัน้ ก็ เป้ือ เฮา บ่ ใจ้ กา กํา เขียน น้ัน ก็ เขียน 
ไว ้เป้ือ เฮา น้ัน เนาะ ยอ้น ตึง คน ไถ นา กับ คน นวด ข้าว เยยีะ 
ไป ก็ หวงั วา่ จะ ได้ฮบั ส่วน แบ่ง จาก ก๋าน เก็บ เก่ียว 11 ถ้า เฮา 
หวา่น สิง่ ดี ๆ ตาง จิตวญิญาณ หื้อ กับ หมู่ ต้าน แล้ว เฮา จะ เก็บ
เก่ียว ของ กิน๋ ของ ใจ๊ จาก ต้าน บ่ ได้ กา 12 จาอัน้ ถ้า คน อื่น ยงั มี 
สิทธิ ์ได้ฮบั ผล ประโยชน์ จาก หมู่ ต้าน เฮา ก็ มี สิทธิ ์นัก เหลือ น้ัน 
แหม บ่ ใจ้ กา

แต่ เฮา บ่ เกย ใจ๊ สิทธิ ์น้ี เน่อ เฮา ยอม ทน กู้ อยา่ง เป้ือ เฮา จะ 
ได้ บ่ ไป ขัดขวาง ข่าวดี เรือ่ง พระเยซู ครสิต์ 13 ต้าน ฮู ้แล้ว บ่ ใจ้ 
ช 9:9 9:9 ฉธบ� 25:4
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กา วา่ หมู่ ต้ี เยยีะ ก๋าน ใน พระวหิาร ก็ ได้ กิน๋ ของกิน๋ จาก พระ
วหิาร กับ คน ต้ี ฮบัใจ๊ ต้ี แต้น ปู่จา ก็ ได้ฮบั ส่วน แบ่ง จาก เครือ่ง 
ปู่จา บน แต้น น้ัน ตวย 14 ก็ เป๋น อยา่ง เดียว กัน๋ องค์ พระ ผู้ เป๋น 
เจ้า สัง่ วา่ คน ต้ี บอก ข่าวดี ก็ สมควร ได้ฮบั ก๋าน เล้ียง จีวติ จาก 
คน ต้ี ได้ฮบั ประโยชน์ จาก ข่าวดี น้ัน

15 แต่ ข้าพเจ้า บ่ ได้ ใจ๊ สิทธิ ์หมู่ น้ี กับ ข้าพเจ้า ก็ บ่ ได้ เขียน จา
อี ้เป้ือ หื้อ เขา เยยีะ จาอัน้ กับ ข้าพเจ้า หื้อ ข้าพเจ้า ต๋าย เหยี ดี 
เหลือ ต้ี จะ หื้อ ใผ เอา ความ ภูมิใจ๋ ของ ข้าพเจ้า ไป 16 แม้แต่ เม่ือ 
ข้าพเจ้า บอก ข่าวดี ข้าพเจ้า ก็ บ่ ได้ อวด ใน เรือ่ง น้ี ยอ้น วา่ เป๋น 
หน้าต้ี ของ ข้าพเจ้า ต้ี จะ ต้อง บอก ถ้า บ่ บอก ความ ฉิบหาย ก็ จะ 
เกิด กับ ข้าพเจ้า 17 ถ้า ข้าพเจ้า เต๋มใจ๋ ต้ี จะ บอก ข่าวดี ข้าพเจ้า 
ก็ จะ ได้ฮบั รางวลั แต่ ถ้า บ่ เต๋มใจ๋ ข้าพเจ้า ก็ เยยีะ ไป ต๋าม หน้าต้ี 
ต้ี ได้ฮบั มอบหมาย หื้อ เต้าอัน้ 18 แล้ว ข้าพเจ้า จะ ได้ฮบั รางวลั 
อะหยงั รางวลั น้ี ก็ คือ ความ ภูมิใจ๋ ต้ี ข้าพเจ้า ได้ฮบั มอบหมาย 
หื้อ บอก ข่าวดี โดย บ่ ได้ ก๊ึด ก้าจ้าง เป้ือ จะ ได้ บ่ ต้อง ใจ๊ สิทธิ ์จาก 
ก๋าน บอก ข่าวดี น้ัน

19 ข้าพเจ้า บ่ ได้ เป๋น ขี้ข้า ใผ แต่ ข้าพเจ้า ก็ ยงั ยอม เป๋น ขี้ข้า 
ของ กู้ คน เป้ือ จะ หื้อ มี คน นัก ต้ี สุด เข้า มา หา พระเยซู ครสิต์
20 ต๋อน ต้ี อยู ่กับ หมู่ จาว ยวิ ข้าพเจ้า ก็ อยู ่อยา่ง จาว ยวิ เป้ือ 
จะ ได้ เขา มา ต๋อน ต้ี อยู ่กับ หมู่ คน ต้ี อยู ่ใต้ บท บัญญัติ เถิงแม้ 
ข้าพเจ้า บ่ ได้ อยู ่ใต้ บท บัญญัติ แต่ ข้าพเจ้า ก็ ยงั ยอม เยยีะ ต๋าม 
บท บัญญัติ เป้ือ จะ ได้ คน ต้ี อยู ่ใต้ บท บัญญัติ น้ัน มา 21 ก็ อยา่ง 
เดียว กัน๋ เม่ือ อยู ่กับ หมู่ คน ต่าง จ้าด ข้าพเจ้า ก็ อยู ่เหมือน 
คน ต่างจ้าด ต้ี บ่ ถือ บท บัญญัติ ของ จาว ยวิ เป้ือ จะ ได้ หมู่ เขา 
มา ( บ่ ใจ้ วา่ ข้าพเจ้า บ่ เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ ของ พระเจ้า แต่ 
แต๊ ๆ แล้ว ข้าพเจ้า อยู ่ใต้ บท บัญญัติ ของ พระเยซู ครสิต์ แตน )
22 เม่ือ อยู ่กับ หมู่ ต้ี บ่ เข้มแข็ง ใน ความ เจ้ือ ข้าพเจ้า ก็ เยยีะ 
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เหมือน หมู่ เขา เป้ือ หื้อ ได้ หมู่ เขา มา ข้าพเจ้า ยอม ต้ี จะ เยยีะ 
เหมือน คน กู้ แบบ เป้ือ วา่ ข้าพเจ้า จะ ได้ จ้วย บาง คน หื้อ รอด 
ป๊น บาป โต้ษ ได้ พ่อง 23 ข้าพเจ้า ยอม เยยีะ กู้ สิง่ น้ี เป้ือ ข่าวดี น้ัน
กับ เป้ือ ข้าพเจ้า จะ ได้ มี ส่วน ได้ฮบั ปอน ใน ข่าวดี น้ัน ตวย

24 หมู่ ต้าน ฮู ้แล้ว บ่ ใจ้ กา ใน ก๋าน ล่น แข่ง น้ัน กู้ คน ก็ เข้า แข่ง 
ได้ แต่ มี คน เดียว เต้าอัน้ ต้ี จะ ได้ฮบั รางวลั จาอัน้ ต้าน ก็ ต้อง 
ล่น หื้อ เหมือน คน ต้ี จะ เอา รางวลั หื้อ ได้ 25 นัก กีฬา กู้ คน ก็ ต้อง 
เอา แต๊ เอา วา่ ใน ก๋าน เฝ็ิก ซ้อม หื้อ นัก ๆ เป้ือ จะ ได้ รางวลั เป๋น 
มงกุฎ ดอก หญ้า ต้ี เหีย่วแหง้ ได้ แต่ เฮา เยยีะ เป้ือ มงกุฎ ต้ี บ่ มี 
วนั เหีย่วแหง้ เลย 26 จาอัน้ ข้าพเจ้า บ่ ได้ ล่น โดย บ่ มี เป้าหมาย
ข้าพเจ้า บ่ ได้ สู้ เหมือน นัก มวย ต้ี ตี ๋ลม 27 แต่ ข้าพเจ้า ยอมฮบั 
ความ ตุ๊กยาก เป้ือ เฝ็ิก ตัว๋ หื้อ เข้มแข็ง จ๋น ควบคุม มัน ได้ ยอ้น 
วา่ เม่ือ ข้าพเจ้า ออก ไป บอก ข่าวดี หื้อ คน อื่น แล้ว ข้าพเจ้า จะ 
ได้ บ่ ถูก ตัด สิทธิ ์ใน ก๋าน เข้า แข่งขัน

10
เปาโล เตือ๋น เรือ่ง ฮูป เคารพ

1 ป้ี น้อง ตังหลาย ข้าพเจ้า ขอ หื้อ หมู่ ต้าน ก๊ึด เถิง ต๋อน ต้ี 
ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ เฮา ได้ ตวย โมเสส ไป หมู่ เขา อยู ่ใต้ ก๋าน 
ปกป้อง ของ เมฆซ กับ ได้ เตียว ลัด ทะเล ไป กู้ คนญ 2 เหมือน 
วา่ หมู่ เขา ได้ฮบั บัพติศมา ภาย ใต้ เมฆ กับ ใน ทะเล น้ัน แล้ว หมู่ 
เขา ก็ ก๋าย เป๋น ผู้ ติดต๋าม โมเสส กู้ คน 3 หมู่ เขา ได้ กิน๋ ของกิน๋ 
ติบ๊ จาก สวรรค์ อยา่ง เดียว กัน๋ 4 กับ ได้ กิน๋ น้ํา ติบ๊ จาก สวรรค์ 
เหมือน กัน๋ กู้ คน ยอ้น วา่ หมู่ เขา ได้ กิน๋ น้ํา ต้ี ไหล ออก มา จาก บ่า
หนิ ศักดิสิ์ทธิ ์ก้อน ใหญ่ ต้ี ไป กับ เขา บ่าหนิ น้ัน ก็ คือ พระครสิต์
ซ 10:1 10:1 อพย� 13:21-22 ญ 10:1 10:1 อพย� 14:22-29
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5 แต่ พระเจ้า ก็ ยงั บ่ ปอใจ๋ คน ส่วนใหญ่ ใน หมู่ เขา หมู่ เขา จึง 
ต้อง ต๋าย เหีย้ เบอะ เหีย้ เบ๋อ อยู ่ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร

6 เรือ่ง น้ี ก็ เป๋น ตัว๋อยา่ง เตือ๋น หมู่ เฮา เป้ือ บ่ หื้อ เฮา มี ใจ๋ ใค่ 
อยาก ใน สิง่ ต้ี บ่ ดี อยา่ง คน หมู่ น้ัน 7 หมู่ ต้าน หา้ม กราบ ไหว ้ฮูป 
เคารพ เหมือน ต้ี บาง คน ใน หมู่ เขา เยยีะ กัน๋ อยา่ง ต้ี มี เขียน ไว ้
ใน พระคัมภีร ์วา่ �หมู่ คน น้ัน น่ัง ลง กิน๋ กับ ด่ืม แล้ว ก็ ลุก ขึ้น มา 
เต้น ๆ ฟ้อน ๆ มัว่สุม ตาง เพศ�ฎ 8 หมู่ เฮา หา้ม เยยีะ บาป ตาง 
เพศ เหมือน ต้ี บาง คน ใน หมู่ เขา เยยีะ กัน๋ แล้ว ก็ ต้อง ต๋าย ใน 
วนั เดียว กัน๋ เถิง สอง หม่ืน สาม ปัน คน 9 หมู่ เฮา หา้ม ลองดี พระ
ครสิต์ เหมือน ต้ี บาง คน ใน หมู่ เขา เยยีะ กัน๋ แล้ว ก็ ต้อง โดน งู 
สก ต๋าย 10 หมู่ ต้าน หา้ม จ่ม เหมือน ต้ี บาง คน ใน หมู่ เขา จ่ม กัน๋
จ๋น พระเจ้า ต้อง ส่ง ทูต มา ฆ่า หมู่ เขา 11 เหตุก๋ารณ์ หมู่ น้ี เกิด 
ขึ้น กับ หมู่ เขา เป้ือ เป๋น ตัว๋อยา่ง เตือ๋น คน อื่น กับ ได้ เขียน เอา 
ไว ้เป้ือ เตือ๋น เฮา ต้ี อยู ่ใน ยุค ใก้ สิน้ โลก 12 จาอัน้ ใผ ต้ี ก๊ึด วา่ ตัว๋ 
ยนื มัน่คง ใน ความ เจ้ือ ดี แล้ว ก็ หื้อ หละวงั หื้อ ดี จะ ได้ บ่ โก้น 
ลง ไป 13 ก๋าน ลองใจ๋ ตึงหมด ต้ี เกิด ขึ้น กับ หมู่ ต้าน ก็ บ่ ได้ ต่าง 
จาก ต้ี เกย เกิด ขึ้น กับ คน ตังหลาย มา แล้ว แต่ พระเจ้า สัตย์
ซ่ือ พระองค์ จะ บ่ ยอม หื้อ หมู่ ต้าน ถูก ลองใจ๋ เกิน๋ กํา๋ลัง ของ หมู่ 
ต้าน ต้ี จะ ทน ได้ พระองค์ จะ หื้อ ตาง ออก กับ หมู่ ต้าน เป้ือ หมู่ 
ต้าน จะ ทน ได้

14 จาอัน้ เป้ือน ต้ี ฮกั เหย หื้อ หนี จาก ก๋าน นับถือ ฮูป เคารพ 
เน่อ 15 ข้าพเจ้า อู ้กับ หมู่ ต้าน อยา่ง อู ้กับ คน ต้ี มี ป๋ัญญา หื้อ หมู่ 
ต้าน ก๊ึด เอา คน เดียว เต๊อะ ใน สิง่ ต้ี ข้าพเจ้า อู้ 16 เม่ือ เฮา ขอบ 
พระคุณ พระเจ้า ต๋อน กิน๋ จาก ถ้วย ใน โต๊ะ ของ พระองค์๕ เฮา 
ฎ 10:7 10:7 อพย� 32:6 ๕ 10:16 10:16
คือ ก๋าน กิน๋ เล้ียง ต้ี ระลึก เถิง ก๋าน กิน๋ ฮว่ม โต๊ะ ม้ือ สุดต๊าย ของ พระเยซู ครสิต์ 
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ก็ มี ส่วน ฮว่ม ใน เลือด ของ พระครสิต์ บ่ ใจ้ กา กับ เม่ือ เฮา บิ กิน๋ 
เข้าหนมปัง เฮา ก็ มี ส่วน ฮว่ม ใน ตัว๋ ของ พระครสิต์ ตวย บ่ ใจ้ กา
17 เถิงแม้ หมู่ เฮา มี อยู ่หลาย คน ก็ ต๋าม แต่ ยอ้น มี เข้าหนมปัง 
ก้อน เดียว ต้ี หมู่ เฮา กิน๋ ตวย กัน๋ เฮา จึง ได้ ก๋าย เป๋น ตัว๋ เดียว กัน๋

18 หื้อ ผ่อ จาว อสิราเอล หัน้ เต๊อะ คน ต้ี กิน๋ ของ ปู่จา แล้ว ก็ 
มี ส่วนฮว่ม ใน ก๋าน ถวาย เครือ่ง ปู่จา พระเจ้า ต้ี แต้น ปู่จา ตวย 
บ่ ใจ้ กา 19 ต้าน ฮู ้ก่อ วา่ ข้าพเจ้า หมายเถิง อะหยงั หมาย ความ 
วา่ ของกิน๋ ต้ี เอา ไป ปู่จา ฮูป เคารพ แล้ว น้ัน มี ก้า กา ฮูป เคารพ 
น้ัน สําคัญ กาวา่ ใด 20 บ่ ใจ้ เน่อ ข้าพเจ้า หมายเถิง วา่ เครือ่งปู่
จา ต้ี หมู่ เขา เอา มา ปู่จา ฮูป เคารพ น้ัน ก็ ได้ ปู่จา ผี บ่ ใจ้ พระเจ้า
ข้าพเจ้า บ่ อยาก หื้อ หมู่ ต้าน มี ส่วนฮว่ม อะหยงั กับ ผี หมู่ น้ันฏ
21 หมู่ ต้าน จะ กิน๋ จาก ถ้วย ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า กับ กิน๋ จาก 
ถ้วย ของ ผี ตวย กัน๋ บ่ ได้ จะ กิน๋ ฮว่ม โต๊ะ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
กับ โต๊ะ ของ ผี ตวย กัน๋ ก็ บ่ ได้ 22 หมู่ เฮา ใค่ อยาก เยยีะ หื้อ องค์ 
พระ ผู้ เป๋น เจ้า ขอย กา หมู่ เฮา ก๊ึด วา่ หมู่ เฮา มี กํา๋ลัง นัก เหลือ 
พระองค์ กา

เยยีะ กู้ อยา่ง เป้ือ ถวาย เกียรติ พระเจ้า
23 บาง คน อู ้วา่ �เฮา มี สิทธิ ์เยยีะ อะหยงั ก็ ได้� แต่ บ่ ใจ้ กู้ 

อยา่ง ต้ี เยยีะ น้ัน จะ เป๋น ประโยชน์ �เฮา มี สิทธิ ์เยยีะ อะหยงั ก็ 
ได้� แต่ บ่ ใจ้ กู้ อยา่ง น้ัน จะ เยยีะ หื้อ คน จํา๋เรญิ ขึ้น 24บ่ ดี หนัแก่ 
ตัว๋ แต่ หื้อ หนัแก่ คน อื่น ตวย 25 จิน๊ ต้ี ขาย ต๋าม กาด น้ัน กิน๋ ได้ 
เน่อ ก็ บ่ ต้อง ก๊ึด นัก วา่ จะ ผิด ก่อ 26 ยอ้น มี เขียน ใน พระคัมภีร ์
วา่ �ป๊ืน ดิน กับ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ใน โลก เป๋น ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น 
เจ้า�ฒ 27 ถ้า มี ใผ ต้ี บ่ ใจ้ ผู้เจ้ือ เจิญ หมู่ ต้าน ไป กิน๋เล้ียง แล้ว 
ต้าน ใค่ ไป กู้ อยา่ง ต้ี เขา ดา หื้อ กิน๋ น้ัน ก็ กิน๋ ได้ โดย บ่ ต้อง ก๊ึด นัก 
ฏ 10:20 10:20 ฉธบ� 32:17 ฒ 10:26 10:26 สดด� 24:1
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วา่ จะ ผิด ก่อ 28 แต่ ถ้า มี ใผ มา บอก หมู่ ต้าน วา่ �ของกิน๋ หมู่ น้ี 
เขา เอา ไป ปู่จา ฮูป เคารพ แล้ว� ต้าน ก็ บ่ ต้อง กิน๋ เป้ือ หนั แก่ คน 
ต้ี บอก น้ัน กับ เป้ือ หนัแก่ จิต สํานึก 29 ข้าพเจ้า บ่ ได้ หมายเถิง 
จิต สํานึก ของ หมู่ ต้าน แต่ หมายเถิง จิต สํานึก ของ คน ต้ี บอก 
น้ัน บาง คน อาจ จะ ถาม วา่ เยยีะ หยงั อสิระ ของ เฮา ต้อง ขึ้น อยู ่
กับ จิต สํานึก ของ คน อื่น ตวย 30 ถ้า ข้าพเจ้า กิน๋ โดย ก๋าน ขอบ 
พระคุณ เยยีะ หยงั ต้อง มี ใผ มา วา่ หื้อ ข้าพเจ้า ใน สิง่ ต้ี ข้าพเจ้า 
ได้ ขอบพระคุณ พระเจ้า แล้ว 31 ยอ้นจาอัน้ บ่ วา่ หมู่ ต้าน จะ 
กิน๋ จะ ด่ืม อะหยงั กาวา่ จะ เยยีะ อะหยงั ก็ ต๋าม หื้อ เยยีะ เป้ือ 
ถวาย เกียรติ พระเจ้า 32 บ่ ดี เป๋น ต้น เหตุ หื้อ หมู่ จาว ยวิ กาวา่ 
จาว กรกี กาวา่ หมู่ คน ใน คริสตจักร ของ พระเจ้า หลงผิด ไป
33 เหมือน ต้ี ข้าพเจ้า ฮ ิเยยีะ กู้ อยา่ง เป้ือ หื้อ กู้ คน ปอใจ๋ โดย ต้ี 
ข้าพเจ้า บ่ ได้ ก๊ึด เถิง ตัว๋ เก่า เลย แต่ ก๊ึด เถิง คน ตังหลาย เป้ือ 
วา่ หมู่ เขา จะ ได้ รอด ป๊น บาป โต้ษ

11
1 หื้อ หมู่ ต้าน เยยีะ ต๋าม อยา่ง ข้าพเจ้า เหมือน กับ ต้ี ข้าพเจ้า 

เยยีะ ต๋าม อยา่ง พระครสิต์
เปาโล สอน เรือ่ง คุม หวั ของ แม่ญิง

2 ข้าพเจ้า ขอ ยกยอ่ง หมู่ ต้าน ยอ้น หมู่ ต้าน ก๊ึด เถิง ข้าพเจ้า 
ใน กู้ ๆ เรือ่ง กับ ฮกัษา กําสอน ต่าง ๆ ต้ี สืบทอด กัน๋ มา ต้ี ข้าพเจ้า 
ได้ หื้อ ไว ้กับ ต้าน 3 ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน เข้าใจ๋ วา่ พระครสิต์ 
เป๋น หวั ของ ป้อจาย กู้ คน กับ ป้อจาย ก็ เป๋น หวั ของ แม่ญิง๖
กับ พระเจ้า ก็ เป๋น หวั ของ พระครสิต์ 4 จาอัน้ ป้อจาย คน ใด ต้ี 
อธษิฐาน กาวา่ บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า โดย มี ผ้า คุม หวั อยู่ ก็ 
เยยีะ หื้อ หวั ของ เขา เสีย เกียรติ 5 แต่ แม่ญิง คน ใด ต้ี อธษิฐาน 
๖ 11:3 11:3 แป๋ ได้ แหม อยา่ง วา่ ผัว เป๋น หวั ของ เมีย 
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กาวา่ บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า โดย บ่ ได้ เอา ผ้า คุม หวั ก็ เยยีะ 
หื้อ หวั ของ ตัว๋ เสีย เกียรติ ยอ้น เผียบ เหมือน วา่ นาง ได้ โก๋น หวั 
ไป เหยี แล้ว 6 ถ้า แม่ญิง บ่ เอา ผ้า คุม หวั ก็ ไป ตัด ผม เหยี เต๊อะ
แต่ ก็ เป๋น เรือ่ง น่า อาย ต้ี แม่ญิง จะ ตัด ผม กาวา่ โก๋น หวั จาอัน้
หื้อ เอา ผ้า คุม หวั เหยี 7 ป้อจาย บ่ ต้อง คุม หวั ยอ้น วา่ ป้อจาย 
เป๋น เหมือน ภาพ สะท้อน กับ ศักดิศ์ร ีของ พระเจ้า แต่ ส่วน แม่
ญิง น้ัน เป๋น ศักดิศ์ร ีของ ป้อจาย 8 ยอ้น วา่ ป้อจาย บ่ ได้ มา จาก 
แม่ญิง แต่ พระเจ้า หื้อ แม่ญิง มา จาก ป้อจาย 9 กับ บ่ ได้ สรา้ง 
ป้อจาย ขึ้น เป้ือ แม่ญิง แต่ สรา้ง แม่ญิง เป้ือ ป้อจาย 10 ยอ้น จา
อี้ แม่ญิง ก็ สมควร ต้ี จะ มี สัญลักษณ์ ต้ี แสดง เถิง สิทธ ิอาํนาจ 
อยู ่บน หวั เป้ือ หื้อ หมู่ ทูตสวรรค์ หนั 11 แต่ จาใด ก็ ต๋าม ใน จีวติ 
ของ เฮา ต้ี เป๋น คน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า น้ัน ป้อจาย ก็ ต้อง 
เป้ิง แม่ญิง กับ แม่ญิง ก็ ต้อง เป้ิง ป้อจาย 12 ยอ้น วา่ พระเจ้า 
สรา้ง แม่ญิง จาก ป้อจาย กับ ป้อจาย ก็ เกิด จาก แม่ญิง ตวย
แต่ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ก็ มา จาก พระเจ้า

13 ต้าน ตังหลาย ก๊ึด เอา คน เดียว เต๊อะ วา่ ก๋าน ต้ี แม่ญิง 
จะ อธษิฐาน ต่อ พระเจ้า ใน ต้ี จุมนุม แต่ บ่ เอา ผ้า คุม หวั มัน 
สมควร แล้ว กา 14 โดย ทัว่ไป แล้ว เฮา ก็ ฮู ้บ่ ใจ้ กา วา่ ถ้า ป้อ
จาย ไว ้ผม ยาว ก็ เป๋น ต้ี น่า ละอาย 15 แต่ ถ้า แม่ญิง ไว ้ผม ยาว 
ก็ เป๋น ศักดิศ์ร ีของ นาง ยอ้น วา่ ผม ยาว น้ัน ก็ เป๋น เหมือน ผ้า ต้ี 
ได้ หื้อ ไว ้คุม หวั 16 แต่ ถ้า ใผ จะ เถียง ข้าพเจ้า เรือ่ง น้ี ข้าพเจ้า 
ขอ บอก ไว ้เลย วา่ หมู่ เฮา กับ คน ใน ครสิตจักร ต่าง ๆ บ่ ได้ นมัส
ก๋าน พระเจ้า ใน แบบ อื่น เลย

ก๋าน กิน๋ เล้ียง ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า
17 เรือ่ง ต้ี ข้าพเจ้า จะ สอน ต่อ ไป น้ี ข้าพเจ้า บ่ มี อะหยงั จะ 

ยกยอ่ง หมู่ ต้าน ยอ้น เม่ือ หมู่ ต้าน มา จุมนุม กัน๋ ก็ ได้ ผล เสีย 
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นัก เหลือ ผล ดี 18 อยา่ง ต้ี น่ึง ข้าพเจ้า ได้ยนิ มา วา่ เม่ือ หมู่ ต้าน 
มา จุมนุม นมัสก๋าน กัน๋ ก็ แตกแยก กัน๋ เป๋น หมู่ ๆ กับ ข้าพเจ้า 
ก็ เจ้ือ วา่ ท่า จะ แต๊ อยู่ 19 ยอ้น วา่ จะ ต้อง มี ก๋าน แตกแยก กัน๋ 
ใน หมู่ ต้าน เป้ือ จะ ได้ ฮู ้วา่ ใผ อยู ่ฝ่าย พระเจ้า 20 เม่ือ หมู่ ต้าน 
มา จุมนุม กัน๋ กับ ต้ี กิน๋ เล้ียง กัน๋ น้ัน ก็ บ่ ใจ้ ก๋าน กิน๋ เล้ียง ของ 
องค์ พระผู้เป๋นเจ้า 21 ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน ต่าง คน ต่าง ฟ่ัง กิน๋ ขอ
งกิน๋ ของ ตัว๋ เหยี บ่ ได้ แบ่ง คน อื่น เลย ก๋าย เป๋น พ่อง ก็ ใค่ อยาก
พ่อง ก็ กิน๋ จ๋น เมา 22 หมู่ ต้าน บ่ มี บ้าน ต้ี จะ กิน๋ กับ ด่ืม กา กาวา่ 
หมู่ ต้าน ใค่ อยาก ดู แควน คริสตจักร ของ พระเจ้า แล้ว เยยีะ 
หื้อ คน ของ พระองค์ ต้ี ตุ๊กยาก ต้อง ขาย ขี้ หน้า กา แล้ว จะ หื้อ 
ข้าพเจ้า วา่ จาใด ดี จะ หื้อ ยกยอ่ง หมู่ ต้าน กา ข้าพเจ้า ยกยอ่ง 
ต้าน บ่ ได้ แต๊ ๆ

23 กํา สอน ต้ี ข้าพเจ้า บอก กับ หมู่ ต้าน น้ัน ข้าพเจ้า ได้ฮบั 
จาก องค์ พระผู้เป๋นเจ้า คือ ใน คืน ต้ี พระเยซู โดน หกัหลัง น้ัน
พระองค์ ได้ หยบิ เข้าหนมปัง ขึ้น มา 24 ขอบพระคุณ พระเจ้า
แล้ว บิ ออก อู ้วา่ �น่ี เป๋น ตัว๋ ของ เฮา ต้ี ได้ หื้อ ไว ้กับ ต้าน ตัง
หลาย หื้อ เยยีะ จาอี ้เป้ือ ก๊ึด เถิง เฮา� 25 เม่ือ กิน๋ เข้าหนมปัง 
แล้ว พระองค์ ก็ กํา๋ ถ้วย ขึ้น มา เยยีะ อยา่ง เดียว กัน๋ แล้ว อู ้วา่
�ถ้วย น้ี เป๋น พันธสัญญา ใหม่ ต้ี พระองค์ จะ ยนืยนั โดย เลือด 
ของ เฮา เม่ือ ใด ต้ี หมู่ ต้าน กิน๋ เหล้า องุน่ จาก ถ้วย น้ี หื้อ เยยีะ จา
อี ้เป้ือ ก๊ึด เถิง เฮา� 26 ยอ้น เม่ือ ใด ต้ี หมู่ ต้าน กิน๋ เข้าหนมปัง กับ 
เหล้า องุน่ จาก ถ้วย น้ี หมู่ ต้าน ก็ ได้ บอก เถิง ก๋าน ต๋าย ของ องค์ 
พระ ผู้ เป๋น เจ้า จ๋น เถิง พระองค์ จะ ป๊ิก มา

27 จาอัน้ ถ้า ใผ กิน๋ เข้าหนมปัง กับ กิน๋ เหล้า องุน่ จาก ถ้วย 
ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า อยา่ง บ่ สมควร เขา ก็ ได้ เยยีะ บาป ต่อ 



1 โครนิธ์ 11:28 xxix 1 โครนิธ์ 12:7

ตัว๋ กับ เลือด ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า 28 หื้อ กู้ คน กวด ผ่อ ตัว๋ เก่า 
หื้อ ดี ก่อน ต้ี จะ กิน๋ เข้าหนมปัง กับ เหล้า องุน่ จาก ถ้วย น้ี 29ยอ้น 
วา่ คน ต้ี กิน๋ โดย บ่ ได้ หื้อ เกียรติ ตัว๋ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เม่ือ 
กิน๋ ไป แล้ว ก็ เต้า กับ เยยีะ หื้อ ตัว๋ เก่า ถูก ลงโต้ษ 30 ยอ้น จาอัน้
หมู่ ต้าน หลาย คน เถิง ได้ บ่ แข็งแฮง กับ บ่ สบาย พ่อง ก็ ต๋าย ไป 
เหยี 31แต่ ถ้า เฮา กวด ผ่อ ใจ๋ ตัว๋ เก่า ก่อน เฮา ก็ จะ ได้ บ่ ต้อง โดน 
ลงโต้ษ 32 ต๋อน ต้ี เฮา โดน ลงโต้ษ น้ัน พระองค์ ก่ําลัง ตี ๋สอน 
เฮา เป้ือ บ่ หื้อ เฮา ถูก ตัดสิน ลงโต้ษ บาป ฮว่ม กับ คน ใน โลก น้ี
33 จาอัน้ ป้ีน้อง ตังหลาย เม่ือ หมู่ ต้าน มา จุมนุม เป้ือ จะ ฮว่ม 
กิน๋ เล้ียง กัน๋ น้ัน ก็ หื้อ ถ้า กิน๋ พรอ้ม กัน๋ 34 ถ้า มี ใผ ใค่ อยาก แก่ 
ก็ หื้อ เขา กิน๋ ลุก บ้าน มา ก่อน เป้ือ วา่ เม่ือ มา จุมนุม กัน๋ จะ ได้ 
บ่ โดน ลงโต้ษ จาก พระเจ้า ส่วน เรือ่ง อื่น ๆ น้ัน เม่ือ ข้าพเจ้า มา 
จะ สอน หื้อ ต้าน

12
ของ ประทาน จาก พระวญิญาณ บรสุิทธิ์

1 ป้ี น้อง ตัง หลาย ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ ต้าน เข้า ใจ๋ เรือ่ง ของ 
ประทาน จาก พระวญิญาณ 2 หมู่ ต้าน ก็ ฮู ้อยู ่แล้ว วา่ ตะก่อน 
ต๋อน ต้ี ยงั บ่ ฮู้จัก พระเจ้า น้ัน หมู่ ต้าน ก็ โดน จุล่าย หื้อ หลง ตาง 
ไป ไหว ้ฮูป เคารพ ต้ี อู ้บ่ ได้ 3 ยอ้น จาอัน้ ข้าพเจ้า ขอ บอก หื้อ ฮู ้ไว ้
วา่ คน ต้ี อู ้โดย มี พระวญิญาณ ของ พระเจ้า จะ บ่ อู ้วา่ �ขอ หื้อ 
พระเยซู ถูก สาป แจ้ง� กับ บ่ มี ใผ อู ้ได้ วา่ �พระเยซู เป๋น องค์ 
พระ ผู้ เป๋น เจ้า� นอกจาก อู ้โดย พระวญิญาณ บรสุิทธิ์

4 ของ ประทาน น้ัน มี ต่าง กัน๋ ไป แต่ มา จาก พระวญิญาณ 
องค์ เดียว กัน๋ 5 ก๋าน ฮบัใจ๊ พระเจ้า ก็ มี ต่าง กัน๋ ไป แต่ ก็ ฮบัใจ๊ 
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า องค์ เดียว กัน๋ 6 ก๋าน งาน ก็ มี ต่าง กัน๋ ไป แต่ 
มี พระเจ้า องค์ เดียว กัน๋ ต้ี เยยีะ งาน หมู่ น้ี ผ่าน ตาง กู้ คน 7 กู้ 
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คน ได้ฮบั ของ ประทาน จาก พระวญิญาณ เป้ือ เป๋น ประโยชน์ 
ฮว่ม กัน๋ 8 พระวญิญาณ หื้อ คน น่ึง อู ้ถ้อยกํา ต้ี มี ป๋ัญญา กับ 
พระวญิญาณ องค์ เดียว กัน๋ น้ัน ก็ หื้อ แหม คน น่ึง อู ้ถ้อยกํา ต้ี 
มี ความ ฮู้ 9 พระวญิญาณ องค์ เดียว กัน๋ น้ี ละ ต้ี หื้อ แหม คน มี 
ความ เจ้ือ หื้อ แหม คน สามารถ ฮกัษา โรค ได้ 10 หื้อ คน น่ึง เยยี
ะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์ได้ หื้อ แหม คน อู ้ถ้อยกํา ต้ี มา จาก พระเจ้า ได้
หื้อ แหม คน ฮู ้วา่ สิง่ ใด มา จาก พระเจ้า สิง่ ใด บ่ ใจ้ กับ หื้อ แหม 
คน อู ้ภาษา อื่น ๆ กับ หื้อ แหม คน แป๋ ภาษา หมู่ น้ัน ได้ 11 ตึงหมด 
น้ี ก็ มา จาก พระวญิญาณ องค์ เดียว กัน๋ กับ พระองค์ ก็ หื้อ ของ 
ประทาน แต่ ละ คน ต๋าม ต้ี พระองค์ หนั สมควร

เฮา เป๋น ตัว๋ เดียว กัน๋ ใน พระครสิต์
12 ก็ เหมือน กับ ตัว๋ ๆ  เดียว ต้ี มี หลาย ส่วน อยู ่ตวย กัน๋ เถิงแม้ 

จะ มี หลาย ส่วน แต่ ตึงหมด ก็ ยงั เป๋น ตัว๋ เดียว กัน๋ ตัว๋ ของ พระ
ครสิต์ ก็ เป๋น จาอัน้ 13 ยอ้น วา่ บ่ วา่ จะ เป๋น จาว ยวิ กาวา่ จาว 
กรกี เป๋น ขี้ข้า กาวา่ มี อสิระ กู้ คน ก็ ได้ฮบั บัพติศมา โดย พระ
วญิญาณ องค์ เดียว เป้ือ หื้อ เป๋น ส่วน น่ึง ของ ตัว๋ เดียว กัน๋ เฮา 
กู้ คน ก็ ได้ฮบั พระวญิญาณ องค์ เดียว กัน๋ อยู ่ใน เฮา

14 ตัว๋ บ่ ได้ มี ก้า ส่วน เดียว แต่ มี หลาย ๆ ส่วน 15 ถ้า ตีน๋ จะ 
อู ้วา่ �เฮา บ่ ใจ้ มือ เฮา เลย บ่ ใจ้ เป๋น ส่วน น่ึง ของ ตัว๋� เถิง จะ 
อู ้จาอัน้ ก็ บ่ ได้ เยยีะ หื้อ ตีน๋ เลิก เป๋น ส่วน น่ึง ของ ตัว๋ ได้ 16 ถ้า 
หู จะ อู ้วา่ �เฮา บ่ ใจ้ ต๋า เฮา เลย บ่ ใจ้ เป๋น ส่วน น่ึง ของ ตัว๋� เถิง 
จะ อู ้จาอัน้ ก็ บ่ ได้ เยยีะ หื้อ หู เลิก เป๋น ส่วน น่ึง ของ ตัว๋ ได้ 17 ถ้า 
ตัว๋ เป๋น ต๋า ตึงหมด เฮา จะ ได้ยนิ ได้ จาใด กาวา่ ถ้า มี ก้า หู เต้า
อัน้ เฮา จะ ดม กลิน่ ได้ จาใด กัน๋ 18 ต้ี เป๋น จาอี ้ก็ ยอ้น พระเจ้า 
จัด แต่ ละ ส่วน หื้อ อยู ่ใน ตัว๋ ต๋าม ต้ี พระองค์ กํา๋หนด ไว้ 19 ถ้า ตัว๋ 



1 โครนิธ์ 12:20 xxxi 1 โครนิธ์ 12:31

มี ก้า ส่วน เดียว เต้าอัน้ จะ เป๋น ตัว๋ ได้ จาใด 20 แต๊ ๆ แล้ว มี ส่วน 
ต่าง ๆ หลาย ส่วน แต่ ก็ ยงั เป๋น ตัว๋ เดียว กัน๋

21 จาอัน้ ต๋า จะ อู ้กับ มือ วา่ �เป้ิน บ่ ต้องก๋าน ตัว๋� ก็ บ่ ได้
กาวา่ หวั จะ อู ้กับ ตีน๋ วา่ �เป้ิน บ่ ต้อง ก๋าน ตัว๋� ก็ บ่ ได้ 22 แต่ 
หลาย ๆ ส่วน ใน ตัว๋ ต้ี ผ่อ เหมือน วา่ บ่ แข็งแฮง ก็ ยงั จํา๋ เป๋น 
สําหรบั จีวติ 23 กับ บาง ส่วน ต้ี เฮา ก๊ึด วา่ บ่ มี ก้า เฮา ก็ ยงั ฮกัษา 
อยา่ง ดี ต้ี สุด กับ ส่วน ต้ี เฮา อาย ต้ี จะ อวด เฮา ก็ ยงั เอา ใจ๋ ใส่ 
อยา่ง ดี ต้ี สุด 24 แต่ ส่วน ต้ี ดี งาม แล้ว ก็ บ่ ต้อง เอา ใจ๋ ใส่ หื้อ นัก 
แหม พระเจ้า เป๋น ผู้ ต้ี จัด วาง ส่วน ต่าง ๆ ของ ตัว๋ โดย หื้อ ส่วน 
ต้ี ต่ําต้อย ได้ฮบั เกียรติ นัก ขึ้น 25 เป้ือ บ่ หื้อ มี ก๋าน แตกแยก กัน๋ 
ใน ตัว๋ แต่ หื้อ ส่วน ต่าง ๆ เอา ใจ๋ ใส่ เซิง่ กัน๋ และ กัน๋ เต้า กัน๋ หมด
26 ถ้า ส่วน ใด ส่วน น่ึง เจ็บ ส่วน อื่น ๆ ตึงหมด ใน ตัว๋ ก็ เจ็บ ไป 
ตวย ถ้า ส่วน ใด ส่วน น่ึง ได้ฮบั เกียรติ ส่วน อื่น ๆ ตึงหมด ก็ ฮว่ม 
จ้ืนจม ยนิดี ไป ตวย

27หมู่ ต้าน ก็ เป๋น ตัว๋ ของ พระครสิต์ แต่ ละ คน ก็ เป๋น ส่วน น่ึง 
ของ ตัว๋ น้ัน 28 พระเจ้า ได้ แต่งตัง้ คน ของ พระองค์ กู้ คน ไว ้ต๋าม 
หน้าต้ี คือ น่ึง อคัรทูต สอง ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า
สาม อาจ๋ารย์ ต่อ จาก น้ัน ก็ คือ คน ต้ี เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์ได้ ต่อ 
มา ก็ คือ คน ต้ี ฮกัษา โรค ได้ คน ต้ี จ้วยเหลือ คน อื่น คน ต้ี เป๋น 
หมู่ ผู้ นํา กาวา่ หมู่ ต้ี อู ้ภาษา อื่น ๆ 29 กู้ คน เป๋น อคัรทูต ตึงหมด 
กา กาวา่ กู้ คน เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตึงหมด 
กา กาวา่ กู้ คน เป๋น อาจ๋ารย ์กัน๋ หมด กา กาวา่ กู้ คน เยยีะ ก๋าน 
อศัจ๋รรย ์ได้ หมด กา 30 กู้ คน ฮกัษา โรค ได้ ตึงหมด กา กาวา่ อู ้
ภาษา อื่น ๆ  ได้ กัน๋ กู้ คน กา กาวา่ แป๋ ความหมาย ของ ภาษา น้ัน 
ได้ กัน๋ กู้ คน กา 31 ขอ หื้อ ต้าน ฮ ิหา ของ ประทาน ต้ี สําคัญ ต้ี สุด

เปาโล สอน เรือ่ง ความ ฮกั
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ข้าพเจ้า จะ จ๊ี หื้อ หมู่ ต้าน หนั เถิง ตาง ต้ี ดี ต้ี สุด

13
1 เถิงแม้ วา่ ข้าพเจ้า จะ อู ้ภาษา อื่น ๆ กาวา่ อู ้ภาษา ของ ทูต

สวรรค์ ได้ ตวย แต่ ถ้า บ่ มี ความ ฮกั ข้าพเจ้า ก็ เป๋น ก้า ก๊อง กา
วา่ ฉาบ ต้ี ตี ๋หื้อ มี เสียง เหยี เต้าอัน้ 2 เถิงแม้ วา่ ข้าพเจ้า จะ อู ้ถ้อย
กํา ต้ี มา จาก พระเจ้า ได้ กาวา่ เข้าใจ๋ ใน ข้อ ล้ําเลิก็ ตึงหมด ของ 
พระองค์ กับ มี ความ ฮู ้กู้ อยา่ง กาวา่ มี ความ เจ้ือ นัก เถิง ขนาด 
จะ ยา้ย ดอย ได้ แต่ ถ้า บ่ มี ความ ฮกั ข้าพเจ้า ก็ บ่ มี ก้า อะหยงั 
เลย 3 เถิงแม้ วา่ ข้าพเจ้า จะ หื้อ สิง่ ของ ตึงหมด ต้ี ข้าพเจ้า มี กับ 
คน ตุ๊ก คน ยาก กาวา่ ยอม สละ ตัว๋ หื้อ เอา ไป เผา ไฟ เหยี๗ แต่ 
ถ้า บ่ มี ความ ฮกั มัน ก็ บ่ มี ประโยชน์ อะหยงั กับ ข้าพเจ้า เลย

4 ความ ฮกั น้ัน ก็ ต้อง มี ความ อดทน ต้อง มี ความ เมตต๋า 
กรุณา บ่ ขอย กัน๋ บ่ อวด ตัว๋ กา วา่ จ๋อง หอง 5 ต้อง มี ความ 
สุภาพ บ่ หนั แก่ ตัว๋ บ่ หมิง้ บ่ จํา๋ ความ ผิด ของ คน อื่น 6 บ่ จ้ืน
จม ยนิดี ใน ก๋าน เยยีะ บ่ ดี แต่ จ้ืนจม ยนิดี ใน ความ จรงิ 7 ความ 
ฮกั ทน ได้ กู้ อยา่ง เจ้ือ วางใจ๋ อยู ่ตลอด มี ความ หวงั อยู ่ตลอด 
กับ อดทน ต่อ กู้ อยา่ง

8 ความ ฮกั คง อยู ่ตลอด ไป แต่ ก๋าน บอก ถ้อย กํา ต้ี มา จาก 
พระเจ้า น้ัน ก็ จะ หาย ไป แม้แต่ ก๋าน อู ้ภาษา อื่น ๆ  ก็ จะ เลิก อู ้
กัน๋ กับ ความ ฮู ้ต้ี มา จาก พระเจ้า ก็ จะ เสีย ไป 9 ยอ้น วา่ เฮา ฮู ้
ก้า บาง ส่วน กับ บอก ถ้อยกํา น้ัน ได้ ก้า บาง ส่วน เต้าอัน้ 10 แต่ 
เม่ือ ความ สมบูรณ์ มา เถิง แล้ว ต้ี เป๋น บาง ส่วน น้ัน ก็ จะ หาย 
ไป 11 ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า เป๋น หละออ่น ข้าพเจ้า อู ้อยา่ง หละออ่น
ก๊ึด อยา่ง หละออ่น ใจ๊ เหตุผล อยา่ง หละออ่น แต่ บ่าเด่ียว น้ี 
ข้าพเจ้า เป๋น คน ใหญ่ แล้ว ข้าพเจ้า ก็ เลิก เยยีะ อยา่ง หละออ่น 
๗ 13:3 13:3 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ วา่ �สละ ตัว๋ จ๋น อวด ได้�
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จาอัน้ ละ 12 ยอ้น วา่ บ่าเด่ียว น้ี เผียบ เหมือน เฮา หนั ภาพ มัว ๆ
ใน แวน่ แต่ เม่ือ ความ สมบูรณ์ น้ัน มา เถิง ข้าพเจ้า จะ หนั ถ่ี 
เหมือน อยู ่ต่อหน้า กัน๋ ต้ี ข้าพเจ้า ฮู ้ต๋อน น้ี ก็ เป๋น ก้า บาง ส่วน
แต่ เม่ือ เวลา น้ัน มา เถิง ข้าพเจ้า จะ ฮู ้หมด กู้ อยา่ง เหมือน ต้ี 
พระเจ้า ฮู้จัก ข้าพเจ้า 13 แต่ บ่าเด่ียว น้ี มี อยู ่สาม อยา่ง ต้ี ยงั คง 
อยู่ คือ ความ เจ้ือ ความ หวงั กับ ความ ฮกั แต่ ตึงหมด น้ี ความ 
ฮกั สําคัญ ต้ี สุด

14
เปาโล สอน เรือ่ง ก๋าน อู ้ภาษา อื่น ๆ

1 หื้อ ฮ ิเยยีะ ต๋าม ความ ฮกั จาอี้ กับ หื้อ ตัง้ใจ๋ ต้ี จะ ใค่ ได้ ของ 
ประทาน ฝ่าย พระวญิญาณ โดย เฉพาะ ก๋าน บอก ถ้อยกํา ของ 
พระเจ้า 2 ยอ้น วา่ คน ต้ี อู ้ภาษา อื่น ๆ  น้ัน บ่ ได้ อู ้กับ คน แต่ อู ้กับ 
พระเจ้า ยอ้น วา่ บ่ มี ใผ เข้าใจ๋ สิง่ ต้ี เขา อู ้เป๋น ข้อ ล้ําเลิก็ เซิง่ อู ้
โดย พระวญิญาณ 3 แต่ คน ต้ี บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า น้ัน อู ้
กับ คน เป้ือ หื้อ หมู่ เขา จํา๋เรญิ ใน ความ เจ้ือ กับ หื้อ กํา๋ลังใจ๋ ตึง 
ปลอบใจ๋ คน หมู่ น้ัน 4 คน ต้ี อู ้ภาษา อื่น ๆ  น้ัน ได้ ก็ เยยีะ หื้อ ตัว๋ 
เก่า จํา๋เรญิ ขึ้น แต่ คน ต้ี บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า น้ัน เยยีะ หื้อ 
คริสตจักร จํา๋เรญิ ขึ้น 5 ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน กู้ คน อู ้ภาษา 
อื่น ๆ  ได้ แต่ นัก เหลือ น้ัน ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน กู้ คน บอก ถ้อย
กํา ต้ี มา จาก พระเจ้า ได้ ยอ้น วา่ คน ต้ี บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า 
ก็ มี ประโยชน์ นัก เหลือ คน ต้ี อู ้ภาษา อื่น ๆ  ได้ นอกจาก จะ มี คน 
แป๋ กํา อู ้หมู่ น้ัน หื้อ ฟัง เป้ือ จะ ได้ จ้วย หื้อ ครสิตจักร จํา๋เรญิ ขึ้น

6 แต่ ป้ี น้อง ตัง หลาย เหย ถ้า ข้าพเจ้า มา หา ต้าน แล้ว อู ้
ภาษา อื่น ๆ จะ มี ประโยชน์ อะหยงั นอกจาก ข้าพเจ้า จะ มา 
บอก สิง่ ต้ี พระเจ้า เปิดเผย หื้อ ฮู้ กาวา่ หื้อ ความ ฮู ้พิเศษ กาวา่ 
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อู ้ถ้อย กํา ต้ี มา จาก พระเจ้า กาวา่ กํา สัง่ สอน ของ พระเจ้า 7แม้ 
แต่ สิง่ ต้ี บ่ มี จีวติ ต้ี เยยีะ หื้อ เกิด เสียง ได้ อยา่ง ขลุ่ย กาวา่ พิณ
ถ้า เล่น เสียง บ่ ชดั คน ฟัง จะ ฮู ้ได้ จาใด วา่ เล่น เพลง อะหยงั อยู่
8 ถ้า คน เป่า แก เป่า เสียง บ่ ดี ใผ จะ เกียม ตัว๋ ฮบ กัน๋ ได้ 9 ก็ อยา่ง 
เดียว กัน๋ ถ้า หมู่ ต้าน บ่ ได้ อู ้ภาษา ต้ี เข้าใจ๋ กัน๋ ได้ คน ฟัง จะ เข้า
ใจ๋ กํา อู ้น้ัน ได้ จาใด สิง่ ต้ี ต้าน อู ้น้ัน ก็ จะ เป๋น เหมือน ลม ป๊ัด ไป 
เหยี 10 แต๊ ๆ ใน โลก น้ี มี หลาย ภาษา นัก ขนาด แต่ บ่ มี ภาษา 
ใด ต้ี จะ บ่ มี ความหมาย 11 แล้ว ถ้า ข้าพเจ้า บ่ เข้าใจ๋ ภาษา น้ัน 
ต้ี เขา อู ้กัน๋ ข้าพเจ้า ก็ เป๋น เหมือน คน ละ จ้าด คน ละ ภาษา กัน๋ 
กับ คน ต้ี อู้ กับ คน ต้ี อู ้ก็ เป๋น เหมือน คน ละ จ้าด คน ละ ภาษา กับ 
ข้าพเจ้า ตวย 12 ก็ เหมือน เดียว กัน๋ กับ หมู่ ต้าน เม่ือ หมู่ ต้าน 
กระตือรอืรน้ อยาก จะ ได้ ของ ประทาน จาก พระวญิญาณ ก็ 
หื้อ ฮ ิหา ของ ประทาน ต้ี จะ จ้วย ครสิตจักร หื้อ จํา๋เรญิ ขึ้น

13 จาอัน้ คน ต้ี อู ้ภาษา อื่น ๆ  ได้ ก็ ต้อง อธษิฐาน ขอ หื้อ ตัว๋ เก่า 
แป๋ ได้ ตวย 14 ยอ้น ถ้า ข้าพเจ้า อธษิฐาน เป๋น ภาษา อื่น ๆ จิต
วญิญาณ ของ ข้าพเจ้า อธษิฐาน อยู่ แต่ ก็ บ่ เป๋น ประโยชน์ กับ 
กําก๊ึด ของ ข้าพเจ้า เลย 15 ถ้า จาอัน้ ข้าพเจ้า จะ เยยีะ จาใด 
ดี ข้าพเจ้า ก็ จะ ใจ๊ ตึง จิตวญิญาณ ตึง กําก๊ึด ใน ก๋าน อธษิฐาน
กับ จะ ฮอ้ง เพลง สรรเสรญิ ด้วย จิตวญิญาณ กับ กํา ก๊ึด ตวย
16 ยอ้น ถ้า ต้าน สรรเสรญิ พระเจ้า โดย จิตวญิญาณ เต้าอัน้
แล้ว คน ต้ี อยู ่ตวย บ่ เข้าใจ๋ เขา จะ อู ้วา่ �อาเมน� กับ ขอบคุณ 
พระเจ้า ตวย ได้ จาใด ใน เม่ือ เขา บ่ ฮู ้วา่ ต้าน อู ้อะหยงั 17 เถิง
แม้ วา่ กํา อธษิฐาน ขอบคุณ พระเจ้า น้ัน จะ ดี นัก ขนาด แต่ ก็ 
บ่ ได้ จ้วย หื้อ คน อื่น จํา๋เรญิ ขึ้น 18 ข้าพเจ้า ขอบคุณ พระเจ้า ต้ี 
ข้าพเจ้า อู ้ภาษา อื่น ๆ  น้ัน ได้ นัก เหลือ หมู่ ต้าน 19 แต่ ใน ครสิต
จักร ข้าพเจ้า จะ ใจ๊ กําก๊ึด อู ้หา้ กํา ต้ี คน อื่น เข้าใจ๋ ได้ เป้ือ สอน 
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คน อื่น ก็ ดี เหลือ อู ้เป๋น ภาษา อื่น ๆ  เป๋น หม่ืน กํา
20 ป้ีน้อง ตังหลาย เหย บ่ ดี ก๊ึด อยา่ง หละออ่น เน่อ ใน เรือ่ง 

บ่ ดี ก็ หื้อ เป๋น เหมือน หละออ่น หน้อย ๆ แต่ ใน เรือ่ง กําก๊ึด หื้อ ก๊ึด 
เหมือน คน ต้ี ใหญ่ แล้ว 21 ใน พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่ องค์ พระ 
ผู้ เป๋น เจ้า อู ้วา่
�เฮา จะ อู ้กับ คน จ้าด น้ี

ผ่าน ตาง คน ต่างจ้าด ต่าง ภาษา
กับ ผ่าน ตาง ปาก ของ คน จ้าด อื่น ๆ

แต่ เป๋น เถิง ขนาด น้ัน เขา ก็ จะ บ่ ยอม ฟัง เฮา�ณ
22 จา อัน้ ก๋าน อู ้ภาษา อื่น ๆ ก็ เป๋น หมาย สําคัญ สําหรบั คน 
ต้ี บ่ เจ้ือ บ่ ใจ้ สําหรบั ผู้ เจ้ือ แต่ ก๋าน บอก ถ้อย กํา ต้ี มา จาก 
พระเจ้า น้ัน ก็ สําหรบั ผู้ ต้ี เจ้ือ บ่ ใจ้ สําหรบั คน ต้ี บ่ เจ้ือ 23 ยอ้น 
จาอัน้ ถ้า ผู้เจ้ือ ตึงหมด มา จุมนุม กัน๋ แล้ว ต่าง คน ต่าง อู ้ภาษา 
อื่น ๆ แล้ว คน ต้ี บ่ เกย ฮู ้เรือ่ง พระเจ้า กาวา่ คน ต้ี บ่ ใจ้ ผู้เจ้ือ เข้า 
มา หมู่ เขา จะ บ่ หา วา่ หมู่ ต้าน เป๋น ผีบ้า ไป แล้ว กา 24 แต่ ถ้า กู้ 
คน บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า เม่ือ คน ต้ี บ่ เจ้ือ กาวา่ คน ต้ี บ่ เกย 
ฮู ้เรือ่ง พระเจ้า เข้า มา เขา ก็ จะ ได้ ฮบั ก๋าน ตักเตือ๋น ใน บาป ของ 
เขา กับ เขา ก็ จะ ฮู ้วา่ เขา ได้ เยยีะ บาป ต่อ พระเจ้า มา แล้ว ยอ้น 
สิง่ ต้ี ได้ยนิ จาก หมู่ ต้าน กู้ คน 25 ความ ลับ ใน ใจ๋ ของ เขา ก็ จะ ถูก 
เปิดเผย ขึ้น แล้ว เขา จะ คุก เข่า ก้ม หน้า ลง นมัสก๋าน พระเจ้า อู ้
วา่ �พระเจ้า อยู ่ต้ามก๋าง หมู่ ต้าน แต๊ ๆ �

ระเบียบ ใน ก๋าน นมัสก๋าน
26 จาอัน้ ป้ี น้อง ตังหลาย จะ วา่ จาใด ต๋อน ต้าน มา จุมนุ

ม กัน๋ เป้ือ นมัสก๋าน พระเจ้า คน น่ึง ก็ ฮอ้ง เพลง แหม คน ก็ 
สอน แหม คน ก็ เล่า เรือ่ง ต้ี พระเจ้า เปิดเผย หื้อ เขา แหม คน 
ณ 14:21 14:21 อสย� 28:11-12
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ก็ อู ้ภาษา อื่น ๆ กับ แหม คน ก็ แป๋ หื้อ เยยีะ กู้ อยา่ง น้ี เป้ือ หื้อ กู้ 
คน ได้ จํา๋เรญิ ขึ้น ใน ความ เจ้ือ 27 ถ้า จะ มี คน อู ้ภาษา อื่น ๆ  ก็ หื้อ 
มี สัก สอง สาม คน ก็ ปอ กับ หื้อ อู ้เต้ือ คน แล้ว หื้อ มี คน น่ึง แป๋
28 แต่ ถ้า บ่ มี ใผ แป๋ ได้ ก็ บ่ ต้อง หื้อ ใผ อู ้ภาษา น้ัน ออก มา ใน ต้ี จุ
มนมุ หื้อ เขา อู ้กับ พระเจ้า ใน ใจ๋ เต้าอัน้ 29 หื้อ มี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น 
เสียง แตน พระเจ้า อู ้สอง สาม คน ก็ ปอ กับ หื้อ คน อื่น ตัดสิน สิง่ 
ต้ี เขา อู ้น้ัน วา่ มา จาก พระเจ้า แต๊ ก่อ 30แต่ ถ้า พระเจ้า เปิดเผย 
กับ ใผ ต้ี น่ัง อยู ่ตวย กัน๋ น้ัน ก็ หื้อ คน ต้ี ก่ําลัง อู ้น้ัน หยุด เหยี ก่อน
31 ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน ต้ี เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า น้ัน ควร 
จะ อู ้เต้ือ คน เป้ือ หื้อ กู้ คน ได้ เฮยีน ฮู ้กับ ได้ฮบั กํา๋ลังใจ๋ 32 ผู้ เป๋น 
ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า สามารถ บังคับ จิตวญิญาณ ของ 
เขา ได้ 33 ยอ้น วา่ พระเจ้า บ่ ได้ เป๋น พระเจ้า แหง่ ความ วุน่วาย
แต่ เป๋น พระเจ้า แหง่ สันติสุข

อยา่ง ต้ี เป๋น อยู ่ใน คริสตจักร กู้ ๆ ต้ี 34 หื้อ หมู่ แม่ญิง ฟัง 
กัน๋ อยู ่เงยีบ ๆ ต๋อน ต้ี จุมนุม กัน๋ ใน ครสิตจักร ยอ้น วา่ หมู่ แม่
ญิง บ่ ได้ฮบั อนญุาต หื้อ อู้ แต่ หื้อ มี ความ นอบน้อม เหมือน ต้ี มี 
เขียน ไว ้ใน บท บัญญัติ 35 ถ้า หมู่ แม่ญิง ใค่ ฮู ้อะหยงั ก็ หื้อ เก็บ 
ไป ถาม ผัว ต้ี บ้าน ยอ้น วา่ ก๋าน ต้ี แม่ญิง จะ อู ้ใน ต้ี จุมนุม ครสิต
จักร น้ัน ก็ เป๋น เรือ่ง ขาย ขี้ หน้า

36 ถ้อยกํา ของ พระเจ้า เกิด มา จาก หมู่ ต้าน กา กาวา่ หมู่ 
ต้าน เป๋น หมู่ เดียว ต้ี พระเจ้า หื้อ ถ้อยกํา กา 37 ถ้า ใผ ก๊ึด วา่ ตัว๋ 
เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า กาวา่ เป๋น คน ต้ี มี ของ 
ประทาน ฝ่าย จิตวญิญาณ เขา ต้อง ยอมฮบั วา่ สิง่ ต้ี ข้าพเจ้า 
เขียน มา น้ี เป๋น กําสัง่ จาก องค์ พระผู้เป๋นเจ้า 38 กับ ถ้า ใผ บ่ สน
ใจ๋ กําสัง่ น้ี หมู่ ต้าน ก็ บ่ ต้อง ไป สนใจ๋ เขา 39 จาอัน้ ป้ีน้อง ตัง
หลาย หื้อ ฮ ิบอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า แต่ ก๋าน อู ้ภาษา อื่น ๆ  
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ก็ บ่ ต้อง หา้ม เนาะ 40 แต่ หื้อ เยยีะ กู้ สิง่ หื้อ เหมาะสม กับ เป๋น 
ระเบียบ

15
ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ของ พระครสิต์

1 ป้ี น้อง ตัง หลาย ข้าพเจ้า จะ เตือ๋น หมู่ ต้าน เถิง ข่าวดี ต้ี 
ข้าพเจ้า เกย บอก กับ หมู่ ต้าน น้ัน เซิง่ หมู่ ต้าน ได้ ฮบั ไว ้กับ ได้ 
ตัง้ มัน่ อยู ่ใน ข่าวดี น้ัน แล้ว 2 กับ จะ ได้ฮบั ความ รอด ผ่าน ตาง 
ข่าวดี น้ัน ถ้า หมู่ ต้าน ยดึถือ ใน กํา ต้ี ข้าพเจ้า ได้ บอก ไป ถ้า บ่ จา
อัน้ ความ เจ้ือ ของ หมู่ ต้าน ก็ จะ บ่ มี ประโยชน์ อะหยงั

3 ยอ้น ข้าพเจ้า ได้ บอก เรือ่ง สําคัญ ต้ี สุด ต้ี ข้าพเจ้า ได้ฮบั มา 
น้ัน หื้อ กับ หมู่ ต้าน แล้ว คือ พระครสิต์ ได้ ต๋าย เป้ือ บาป ของ 
หมู่ เฮา ต๋าม ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่ 4 เขา ฝัง พระองค์ 
ไว้ แล้ว ใน วนั ต้ี สาม พระเจ้า ก็ เยยีะ หื้อ พระองค์ เป๋น ขึ้น มา 
ใหม่ ต๋าม ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร์ 5 แล้ว พระองค์ ป๋ากฏ หื้อ 
เปโตร หนั แล้ว หื้อ อคัร สาวก สิบ สอง คน หนั ตวย 6 ต่อ จาก 
น้ัน พระองค์ มา ป๋ากฏ หื้อ หมู่ ป้ี น้อง ผู้ เจ้ือ นัก เหลือ หา้ รอ้ย 
คน หนั พรอ้ม กัน๋ เถิงแม้ บาง คน จะ ต๋าย ไป แล้ว แต่ หลาย 
คน ยงั มี จีวติ อยู ่จ๋น เถิง บ่าเด่ียว น้ี 7 หลังจาก น้ัน พระองค์ ก็ 
มา ป๋ากฏ หื้อ ยากอบ แล้ว ก็ อคัรทูต ตึงหมด หนั เหมือน กัน๋
8 แล้ว พระองค์ ก็ มา ป๋า กฏ หื้อ ข้าพเจ้า หนั เป๋น คน สุด ต๊าย
เหมือน ข้าพเจ้า เป๋น หละออ่น ต้ี เกิด ก่อน กํา๋หนด 9 ยอ้น วา่ 
ข้าพเจ้า เป๋น ผู้ ต้ี ต่ําต้อย ต้ี สุด ใน หมู่ อคัรทูต ข้าพเจ้า บ่ สมควร 
ได้ จ้ือ วา่ เป๋น อคัรทูต ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า ได้ ค่ํา คน ของ พระเจ้า
10 แต่ ต้ี ข้าพเจ้า เป๋น ได้ จาอี ้ก็ ยอ้น พระคุณ ของ พระเจ้า ต้ี มี 
หื้อ ข้าพเจ้า บ่ ใจ้ วา่ ต้ี พระองค์ หื้อ น้ัน จะ บ่ มี ประโยชน์ แต๊ ๆ
แล้ว ข้าพเจ้า ฮาํ เยยี ะ ก๋าน หนัก เหลือ หมู่ อคัร ทูต ตึง หมด
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เถิง แม้วา่ บ่ ใจ้ ข้าพเจ้า ต้ี เป๋น คน เยยีะ แต่ เป๋น พระคุณ ของ 
พระเจ้า ต้ี อยู ่กับ ข้าพเจ้า เยยีะ 11 ยอ้น จาอัน้ บ่ วา่ จะ เป๋น เรือ่ง 
ต้ี ข้าพเจ้า สอน กาวา่ หมู่ เขา สอน ก็ เป๋น เรือ่ง ต้ี เฮา ได้ บอก ไป
กับ ต้าน ตังหลาย ได้ เจ้ือ

ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
12 ถ้า เฮา บอก วา่ พระเจ้า เยยีะ หื้อ พระครสิต์ เป๋น ขึ้น จาก 

ความ ต๋าย แล้ว เยยีะ หยงั มี บาง คน ใน หมู่ ต้าน บอก วา่ บ่ มี 
ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 13 ถ้า ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 
บ่ มี ก็ หมายความ วา่ พระเจ้า บ่ ได้ เยยีะ หื้อ พระครสิต์ เป๋น ขึ้น 
มา หนะ ก่า 14 ถ้า พระเจ้า บ่ ได้ เยยีะ หื้อ พระครสิต์ เป๋น ขึ้น มา
ก๋าน บอก ข่าวดี ของ เฮา ก็ บ่ มี ประโยชน์ กับ ความ เจ้ือ ของ หมู่ 
ต้าน ก็ บ่ มี ประโยชน์ เหมือน กัน๋ 15 แล้ว ก็ เยยีะ หื้อ คน ก๊ึด วา่ 
เฮา จุ เรือ่ง พระเจ้า ยอ้น เฮา เป๋น พยาน วา่ พระองค์ เยยีะ หื้อ 
พระครสิต์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว แต่ ถ้า บ่ มี ก๋าน เป๋น ขึ้น 
จาก ความ ต๋าย จาอัน้ พระครสิต์ ก็ บ่ ได้ เป๋น ขึ้น มา เหมือน กัน๋
16 ยอ้น วา่ ถ้า พระเจ้า บ่ ได้ เยยีะ หื้อ คน ต๋าย เป๋น ขึ้น มา พระเจ้า 
ก็ บ่ ได้ เยยีะ หื้อ พระครสิต์ เป๋น ขึ้น มา ตวย 17 แล้ว ถ้า พระเจ้า 
บ่ ได้ เยยีะ หื้อ พระครสิต์ เป๋น ขึ้น มา ความ เจ้ือ ของ หมู่ ต้าน ก็ 
บ่ มี ประโยชน์ ต้าน ก็ ยงั เป๋น คน บาป อยู ่ต่อไป 18 ถ้า เป๋น จา
อัน้ คน ของ พระครสิต์ ตังหลาย ต้ี ต๋าย ไป แล้ว ก็ ต้อง ฉิบหาย ไป 
ตวย 19 กับ ถ้า ความ หวงั ต้ี พระครสิต์ จะ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป 
โต้ษ มี ก้า จีวติ ต้ี อยู ่ใน โลก น้ี เต้าอัน้ หมู่ เฮา ก็ เป๋น คน ต้ี น่า อนิ
ดู ต้ี สุด ใน คน ตังหลาย

20 แต่ ความ จรงิ ก็ คือ พระเจ้า เยยีะ หื้อ พระครสิต์ เป๋น ขึ้น 
จาก ความ ต๋าย เซิง่ พระองค์ เป๋น คน เก๊า ต้ี พระเจ้า เยยีะ หื้อ 
เป๋น ขึ้น มา เป้ือ เป๋น ก๋าน ยนืยนั วา่ คน ต้ี ต๋าย ไป แล้ว จะ เป๋น 
ขึ้น มา แหม 21 ยอ้น วา่ ถ้า ความ ต๋าย เกิด ขึ้น โดย คน ๆ เดียว 
จาใด ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ก็ เกิด ขึ้น โดย คน ๆ เดียว 
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จาอัน้ 22 อยา่ง เดียว กัน๋ กับ ต้ี อาดัม เป๋น เหตุ หื้อ กู้ คน ต้อง 
ต๋าย จาใด กู้ คน ก็ จะ เป๋น ขึ้น มา ยอ้น มี ความ สัมพันธ ์กับ พระ
ครสิต์ จาอัน้ 23 แต่ จะ ไล่ ต๋าม ลําดับ ไป คือ พระครสิต์ เป๋น ขึ้น 
ก่อน แล้ว คน ตังหลาย ต้ี เป๋น ของ พระครสิต์ จะ เป๋น ขึ้น มา 
ใน วนั ต้ี พระองค์ ป๊ิก มา 24 แล้ว ก็ จะ เป๋น วนั เส้ียง สุด พระ
ครสิต์ จะ ทําลาย หมู่ วญิญาณ ต้ี ครอบครอง หมู่ วญิญาณ ต้ี 
มี สิทธ ิอาํนาจ กับ หมู่ วญิญาณ ต้ี มี ฤทธิ ์อาํนาจ ตึงหมด แล้ว 
พระองค์ จะ มอบ แผ่นดิน น้ัน หื้อ กับ พระเจ้า พระบิดา 25 ยอ้น 
วา่ พระครสิต์ จะ ต้อง ปกครอง จ๋น กวา่ พระเจ้า จะ ผาบ หมู่ ศัตรู ๋
ตึงหมด หื้อ อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ พระครสิต์ 26 ศัตรู ๋ตัว๋ สุดต๊าย 
ต้ี จะ ถูก ผาบ ก็ คือ ความ ต๋าย 27 เหมือน ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระ
คัมภีร ์วา่ �พระเจ้า จะ เยยีะ หื้อ กู้ สิง่ อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ พระ
ครสิต์�ด เม่ือ พระคัมภีร ์เขียน วา่ กู้ สิง่ อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ พระ
ครสิต์ ก็ เข้าใจ๋ ได้ ดี วา่ ยกเวน้ พระเจ้า ผู้ ต้ี เยยีะ หื้อ กู้ สิง่ อยู ่
ใต้ อาํนาจ ของ พระครสิต์ 28 เม่ือ กู้ สิง่ อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ พระ
ครสิต์ แล้ว ต๋อน น้ัน พระ ครสิต์ พระ บุตร ของ พระเจ้า ก็ จะ 
อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ พระเจ้า ผู้ ต้ี ยก กู้ สิง่ หื้อ อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ 
พระองค์ เป้ือ พระเจ้า จะ เป๋น ใหญ่ เหนือ กู้ สิง่

29 จาอัน้ หมู่ ต้ี ฮบั บัพติศมา แตน คน ต้ี ต๋าย ไป แล้ว จะ เยยีะ 
จาใด ถ้า ต้ี เขา วา่ กัน๋ เป๋น แต๊ คือ พระเจ้า บ่ ได้ เยยีะ หื้อ คน ต๋าย 
เป๋น ขึ้น มา เลย แล้ว เป๋น จาใด เถิง มี ก๋าน ฮบั บัพติศมา แตน คน 
ต๋าย 30 แล้ว เป๋น หยงั เฮา เถิง ยอม เส่ียง ต๋าย อยู ่ตลอด เวลา
31 ป้ีน้อง ตังหลาย ข้าพเจ้า เส่ียง ต๋าย อยู ่กู้ วนั สิง่ น้ี ข้าพเจ้า 
ยนืยนั ได้ ปอ ๆ กับ ต้ี ข้าพเจ้า มี ความ ภูมิใจ๋ ใน ตัว๋ หมู่ ต้าน ใน 
นาม พระเยซู ครสิต์ องค์ พระผู้ เป๋นเจ้า ของ เฮา 32 ถ้า จะ อู ้
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เผียบ วา่ ข้าพเจ้า ได้ สู้ กับ สัตว ์ฮา้ย ใน เมือง เอ เฟซัส โดย มี 
ความ หวงั ต๋าม แบบ ของ คน ข้าพเจ้า จะ ได้ ประโยชน์ อะหยงั
ถ้า พระเจ้า บ่ ได้ เยยีะ หื้อ คน ต๋าย เป๋น ขึ้น มา จาอัน้
�ก็ หื้อ เฮา กิน๋ กับ ด่ืม เต๊อะ

ยอ้น วา่ วนั พูก เฮา จะ ต๋าย กัน๋ แล้ว�ต
33 บ่ ต้อง จุ ตัว๋ เก่า เน่อ เหมือน กับ มี กํา บอก วา่ �คบ กับ คน 
บ่ ดี ก็ เยยีะ หื้อ เฮา นิสัย บ่ ดี ไป ตวย� 34 จง มี สติ ได้ แล้ว เลิก 
เยยีะ บาป เหยี ยอ้น มี บาง คน ใน หมู่ ต้าน บ่ ฮู้จัก พระเจ้า เลย ต้ี 
ข้าพเจ้า อู ้จาอี ้ก็ เป้ือ หื้อ หมู่ ต้าน ละอาย ใจ๋

ตัว๋ ใน โลก น้ี กับ ตัว๋ ต้ี เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
35แต่ จะ มี คน ถาม วา่ �คน ต๋าย แล้ว จะ เป๋น ขึ้น มา ได้ จาใด�

เฮา จะ มี ตัว๋ แบบ ใด กัน๋ 36 โคะ คน งา่ว แต๊ ๆ เม็ด พืช ต้ี ต้าน 
หวา่น น้ัน ถ้า มัน บ่ แหง้ ต๋าย ไป ก่อน จะ งอก ขึ้น มา ใหม่ ได้ จาใด
37 เม็ด พืช ต้ี ต้าน หวา่น น้ัน บ่ วา่ จะ เป๋น ข้าว สาลี ก็ ดี กาวา่ 
เม็ด พืช อยา่ง อื่น ก็ ดี ต้ี ต้าน หวา่น เป๋น ก้า เม็ด เต้าอัน้ บ่ ใจ้ ต้น 
ต้ี จะ งอก ขึ้น มา 38 พระเจ้า หื้อ เม็ด ต้ี ต้าน หวา่น เป๋น ฮูป เป๋น 
ฮา่ง ขึ้น มา ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระองค์ พระองค์ หื้อ แต่ 
ละ เม็ด มี ฮูปฮา่ง เฉพาะ ของ มัน 39 ส่วน เน้ือ ของ สิง่ ต้ี มี จีวติ 
น้ัน บ่ เหมือน กัน๋ เน้ือ คน ก็ เป๋น อยา่ง น่ึง เน้ือ สัตว ์ก็ เป๋น แหม 
อยา่ง เน้ือ นก ก็ เป๋น แหม อยา่ง เน้ือ ป๋า ก็ เป๋น แหม อยา่ง 40 ตัว๋ 
สําหรบั สวรรค์ ก็ มี กับ ตัว๋ สําหรบั โลก ก็ มี แต่ วา่ ตัว๋ ใน สวรรค์ 
ก็ งาม อยา่ง น่ึง ตัว๋ ใน โลก ก็ งาม แหม อยา่ง น่ึง 41 ตะวนั ก็ งาม 
อยา่ง น่ึง ดวงเดือน ก็ งาม แหม อยา่ง น่ึง ดาว ก็ งาม แหม อยา่ง 
น่ึง แม้ แต่ ดาว แต่ ละ แก่น ก็ งาม ต่าง กัน๋

42 คน ต้ี เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ก็ เป๋น จาอัน้ เหมือน กัน๋ ตัว๋ 
ต้ี ถูก ฝัง ไว ้ก็ เน่า เป่ือย ได้ แต่ เม่ือ เป๋น ขึ้น มา แล้ว ก็ จะ เป๋น ตัว๋ 
ต้ี เน่า เป่ือย บ่ ได้ แหม ต่อไป 43 ตัว๋ ต้ี ถูก ฝัง ใน ดิน น้ัน เน่า เป่ือย 
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บ่ งาม แต่ ตัว๋ ต้ี เป๋น ขึ้น มา ก็ งาม ตัว๋ ต้ี ถูก ฝัง ใน ดิน น้ัน บ่ แข็ง
แฮง แต่ ตัว๋ ต้ี เป๋น ขึ้น มา น้ัน มี ฤทธิ ์อาํนาจ 44 สิง่ ต้ี ถูก ฝัง ไว ้
ก็ เป๋น ก้า ตัว๋ ฝ่าย เน้ือหนัง แต่ เม่ือ เป๋น ขึ้น มา แล้ว ก็ เป๋น ตัว๋ 
ฝ่าย จิตวญิญาณ ถ้า มี ตัว๋ ฝ่าย เน้ือหนัง ก็ ต้อง มี ตัว๋ ฝ่าย จิต
วญิญาณ ตวย 45 อยา่ง ต้ี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่ �พระเจ้า 
หื้อ อาดัม เป๋น ป้อจาย คน เก๊า ต้ี มี จีวติ�ถ แต่ พระครสิต์ ผู้ เป๋น 
อาดัม คน สุดต๊าย น้ัน เป๋น วญิญาณ ต้ี หื้อ จีวติ 46 ตัว๋ ต้ี เป๋น 
เน้ือหนัง น้ัน มา ก่อน แล้ว ตัว๋ หลังจาก น้ัน เป๋น จิตวญิญาณ
47 ป้อจาย คน เก๊า หวัที น้ัน มา จาก ดิน ใน โลก น้ี แต่ ป้อจาย คน ต้ี 
สอง น้ัน มา จาก สวรรค์ 48 คน ต้ี มา จาก ดิน เป๋น จาใด คน ของ 
โลก ตังหลาย ก็ เป๋น จาอัน้ แต่ คน ต้ี มา จาก สวรรค์ เป๋น จาใด
คน ของ สวรรค์ ก็ เป๋น จาอัน้ 49 อยา่ง เดียว กัน๋ กับ บ่าเด่ียวน้ี
เฮา ต้ี มี ลักษณะ ของ คน ต้ี มา จาก ดิน วนั ใด วนั น่ึง เฮา ก็ จะ มี 
ลักษณะ ของ คน ต้ี มา จาก สวรรค์

50 ป้ีน้อง ตังหลาย ข้าพเจ้า หมาย ความ วา่ ตัว๋ ต้ี มี เลือด กับ 
เน้ือ บ่ สามารถ เข้า ใน แผ่นดิน ของ พระเจ้า ได้ สิง่ ต้ี เน่า เป่ือย 
ได้ จะ ป๋น กับ สิง่ ต้ี เน่า เป่ือย บ่ ได้ ได้ จาใด 51 ฟัง ข้อ ล้ําเลิก็ น้ี 
หื้อ ดี เฮา จะ บ่ ต๋าย กัน๋ กู้ คน แต่ เฮา กู้ คน จะ ได้ฮบั ก๋าน เป่ียน 
ใหม่ 52 ใน เส้ียว วนิาที เดียว ใน อดึใจ๋ เดียว ต๋อน ต้ี เป่า แก เป๋น 
เต้ือ สุดต๊าย น้ัน หมู่ ต้ี ต๋าย ไป แล้ว พระเจ้า จะ เยยีะ หื้อ เป๋น ขึ้น 
มา โดย บ่ มี วนั เน่า เป่ือย แล้ว เฮา ก็ จะ ได้ฮบั ก๋าน เป่ียน ใหม่
53 ยอ้น วา่ สิง่ ต้ี เน่า เป่ือย ได้ ก็ จะ ได้ฮบั ก๋าน เป่ียน ใหม่ เป๋น 
สิง่ ต้ี เน่า เป่ือย บ่ ได้ แล้ว ตัว๋ ต้ี ต้อง ต๋าย ก็ จะ ได้ ฮบั ก๋าน เป่ียน 
เป๋น ตัว๋ ต้ี บ่ มี วนั ต๋าย ได้ 54 จาอัน้ เม่ือ สิง่ ต้ี เน่า เป่ือย ได้ ได้ฮบั 
ก๋าน เป่ียน ใหม่ เป๋น สิง่ ต้ี เน่า เป่ือย บ่ ได้ กับ ตัว๋ ต้ี ต้อง ต๋าย ได้ฮบั 
ก๋าน เป่ียน เป๋น ตัว๋ ต้ี บ่ มี วนั ต๋าย เม่ือ น้ัน กํา ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระ
คัมภีร ์ก็ จะ เป๋น แต๊ ต้ี วา่ �ความ ต๋าย ได้ ก๊าน สิน้ ซาก แล้ว�ท
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55 �โอ ความ ต๋าย เจ้า จะ มี ชยั เหนือ อะหยงั ได้
โอ ความ ต๋าย ป๊ิด ของ เจ้า อยู ่ต้ี ไหน�ธ

56 ป๊ิด ของ ความ ต๋าย ก็ คือ บาป กับ อาํนาจ ของ บาป มา จาก 
บท บัญญัติ 57 แต่ ขอบ พระคุณ พระเจ้า ต้ี หื้อ หมู่ เฮา มี ชยั ตาง 
พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา

58 จาอัน้ ป้ีน้อง ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั หื้อ มัน่คง ไว้ หา้ม สัน่ คลอน
หื้อ เยยีะ ก๋าน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อยา่ง เต๋มต้ี กู้ เวลา ต้าน 
ตังหลาย ก็ ฮู ้วา่ ก๋าน ต้ี เฮา ฮบัใจ๊ พระเจ้า น้ัน จะ บ่ เสีย ไป โดย 
บ่ มี ประโยชน์

16
ก๋าน ฮบั บรจิาค เป้ือ จ้วย คน ของ พระเจ้า

1 ส่วน เรือ่ง ก๋าน ฮอม สตางค์ จ้วย เหลือ คน ของ พระเจ้า
ข้าพเจ้า สัง่ คน ใน ครสิตจักร ต้ี แควน้ กาลาเทีย จาใด ต้าน ตัง
หลาย ก็ ต้อง เยยีะ จาอัน้ ตวย 2 กู้ วนั ติด๊ หื้อ กู้ คน กัน๋ สตางค์ 
ส่วน น่ึง ของ ต้ี เซาะ มา ได้ ออก แล้ว เก็บ ไว้ เป้ือ วา่ เม่ือ ข้าพเจ้า 
ไป หา ต้าน จะ ได้ บ่ ต้อง ไป เซาะ ฮอม กัน๋ แหม 3 เม่ือ มา แผว
ข้าพเจ้า จะ ส่ง คน ต้ี หมู่ ต้าน เลือก หื้อ เอา สตางค์ ต้ี หมู่ ต้าน 
ถวาย กับ จดหมาย แนะนํา ตัว๋ ไป กรุง เยรูซาเล็ม 4 ถ้า หนั 
วา่ ข้าพเจ้า สมควร จะ ไป ตวย หมู่ เขา ก็ จะ ไป พรอ้ม กัน๋ กับ 
ข้าพเจ้า

แผน ก๋าน เตียวตาง ของ เปาโล
5 หลังจาก ต้ี ข้าพเจ้า เลย แควน้ มาซิโดเนีย แล้ว ข้าพเจ้า 

จะ มา หา หมู่ ต้าน ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า ตัง้ ใจ๋ จะ ผ่าน มา ตาง น้ัน
6 ข้าพเจ้า อาจ จะ ยา้ง อยู ่กับ หมู่ ต้าน สัก หวา่ง น่ึง อาจ จะ อยู ่
จ๋น เส้ียง หน้า หนาว ก็ ได้ เป้ือ วา่ หมู่ ต้าน จะ ได้ จ้วย สนับ สนนุ 
ข้าพเจ้า หื้อ เตียวตาง ต่อไป 7 ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า บ่ ได้ อยาก แว ่
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แอว่ หา ต้าน กําเดียว เต้าอัน้ เม่ือ ผ่าน ไป ถ้า องค์ พระ ผู้ เป๋น 
เจ้า หนั สมควร ข้าพเจ้า ก็ ใค่ ยา้ง อยู ่กับ หมู่ ต้าน เมิน ๆ หน้อย
8 แต่ ข้าพเจ้า กะ วา่ จะ อยู ่ต้ี เมือง เอเฟซัส น้ี จ๋น เถิง งาน เพ็น
เทคอสต์ 9 ยอ้น ต้ี น่ี องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ได้ เปิด โอกาส หื้อ กับ 
ข้าพเจ้า เยยีะ ก๋าน หื้อ เกิด ผล ได้ นัก ขนาด แต่ ก็ มี คน ขัดขวาง 
นัก เหมือน กัน๋ 10 ถ้า ทิโมธ ีแว ่มา หา หมู่ ต้าน บ่ ดี เยยีะ หื้อ เขา 
บ่ ม่วน ใจ๋ เม่ือ อยู ่กับ หมู่ ต้าน เน่อ ยอ้น วา่ เขา เยยีะ ก๋าน หื้อ องค์ 
พระ ผู้ เป๋น เจ้า เหมือน ข้าพเจ้า 11 จาอัน้ หา้ม หื้อ ใผ ดู แควน 
เขา แต่ หื้อ จ้วย เขา เตียวตาง ต่อ ไป อยา่ง สันติสุข เป้ือ เขา จะ 
ป๊ิก มา หา ข้าพเจ้า ยอ้น ข้าพเจ้า ก่ําลัง กอย ถ้า เขา กับ หมู่ ป้ีน้อง 
คน อื่น ๆ อยู่

12 ส่วน อปอลโล ต้ี เป๋น ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ของ เฮา น้ัน ข้าพเจ้า 
วงิวอน เขา ขนาด หนัก วา่ หื้อ ไป แอว่ หา หมู่ ต้าน กับ หมู่ ป้ีน้อง 
คน อื่น ๆ ตวย แต่ เขา ยงั บ่ ใค่ ไป ต๋อน น้ี เต้ือ ถ้า เขา มี โอกาส เขา 
ก็ จะ ไป

กําสอน สุดต๊าย ของ จดหมาย เปาโล
13 หื้อ ต้าน ตังหลาย หละวงั ไว ้หื้อ ดี หื้อ มัน่คง ใน ความ เจ้ือ

หื้อ มี ใจ๋ ก้า กับ เข้มแข็ง 14 หื้อ เยยีะ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง โดย ความ ฮกั
15 ป้ีน้อง ตังหลาย ต้าน ก็ ฮู ้เรือ่ง สเทฟานัส กับ ครอบครวั ของ 
เขา แล้ว วา่ เป๋น จาใด หมู่ เขา เป๋น ครสิเตียน หมู่ เก๊า ใน แควน้ 
อาคายา ตึง ได้ เอา แต๊ เอา วา่ ใน ก๋าน ฮบั ใจ๊ คน ของ พระเจ้า
ข้าพเจ้า ขอ วงิวอน 16 หื้อ เจ้ือฟัง ต่อ คน จาอี้ กับ กู้ ๆ คน ต้ี ฮาํ 
เยยีะ ก๋าน ตวย เขา 17 ข้าพเจ้า จ้ืนจม ยนิดี ขนาด ต้ี สเทฟานัส
ฟอรทู์นาทัส กับ อาคายคัส มา หา ข้าพเจ้า แตน หมู่ ต้าน ต้ี บ่ ได้ 
มา 18 ยอ้น วา่ หมู่ เขา หื้อ กํา๋ลังใจ๋ ข้าพเจ้า อยา่ง ต้ี หมู่ เขา ได้ หื้อ 
กํา๋ลังใจ๋ หมู่ ต้าน สมควร แล้ว ต้ี ต้าน จะ หื้อ เกียรติ คน จาอี้
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19 คน ใน ครสิตจักร ต่าง ๆ ใน แควน้ เอเชยี ฝาก กํา ตัก๊ตวาย 
มา หื้อ ต้าน ตังหลาย ตวย อาควลิลา กับ ปริสคา ตึง คน ใน ค
รสิตจักร ต้ี อยู ่ใน บ้าน ของ เขา ก็ ฝาก กํา ตัก๊ตวาย ใน นาม องค์ 
พระ ผู้ เป๋น เจ้า มา หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น พิเศษ 20 ป้ีน้อง กู้ คน ต้ี น่ี ก็ 
ฝาก กํา ตัก๊ตวาย มา หื้อ ต้าน เหมือน กัน๋ หื้อ จูบ ตัก๊ตวาย กัน๋ 
อยา่ง เป๋น ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ

21 กํา ตัก๊ตวาย น้ี ข้าพเจ้า เปาโล เป๋น คน เขียน 22 ถ้า ใผ บ่ ฮกั 
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ก็ ขอ หื้อ เขา ถูก แจ้ง ขอ หื้อ องค์ พระ ผู้ เป๋น 
เจ้า มา เต๊อะ 23 ขอ พระคุณ ของ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 
อยู ่กับ หมู่ ต้าน เต๊อะ 24 ความ ฮกั ของ ข้าพเจ้า อยู ่กับ หมู่ ต้าน กู้ 
คน ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ พระเยซู ครสิต์๘

๘ 16:24 16:24 สําเนา เก่า ๆ บาง ฉบับ มี กํา วา่ อาเมน
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