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จดหมาย จาก เปาโล เขียน เถิง หมู่ ป้ีน้อง ผู้
เจ้ือ ใน เมือง

โครนิธ์
ฉบับ ต้ี สอง

เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ ต้ี สอง น้ี ไป เถิง หมู่ ผู้เจ้ือ ใน เมือง 
โครนิธ์ ใน จดหมาย ฉบับ น้ี ต้าน ได้ อู ้เถิง สิง่ ต้ี เกิด ขึ้น ใน จีวติ 
ของ ต้าน จดหมาย ฉบับ น้ี เขียน ขึ้น ประมาณ ป๋ี ค�ศ� 57

เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ไป เถิง คริสตจักร ใน เมือง โค
รนิธ์ ยอ้น วา่ มี หมู่ อคัรทูต ตัว๋ ป๋อม มา ต้ี เมือง โครนิธ์ หมู่ เขา ได้ 
จุล่าย หมู่ ผู้เจ้ือ โดย กํา สอน ต้ี ผิด ๆ เปาโล จึง อยาก ต้ี จะ อธบิาย 
กํา สัง่สอน หมู่ น้ัน วา่ เป๋น สิง่ ต้ี ผิด หมู่ อคัรทูต ตัว๋ ป๋อม หมู่ น้ัน 
ได้ บอก วา่ เปาโล บ่ ใจ้ อคัรทูต แต๊ แต่ เปาโล ก็ ได้ เขียน สิง่ ต้ี เกิด 
ขึ้น กับ จีวติ ของ ต้าน เป้ือ แสดง หื้อ หนั วา่ ต้าน เป๋น อคัรทูต แต๊ ๆ
เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ต๋อน ต้ี ก่ําลัง แอว่ หา หมู่ ผู้เจ้ือ ใน 
แควน้ มาซิโดเนีย

เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี เป้ือ อธบิาย เถิง เหตุผล ต้ี 
เปาโล เป่ียน แผนก๋าน ต้ี จะ เตียว ตาง ไป แอว่ หา ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ 
ต้ี หัน้ อยา่ง ใด ก็ ดี ต้าน ได้ เขียน บอก หมู่ เขา เถิง สิง่ ต้ี สําคัญ 
คือ ก๋าน เก็บ ฮอม สตางค์ เป้ือ จ้วย เหลือ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ต้ี ตุ๊กยาก 
ใน กรุง เยรูซาเล็ม ต้าน สอน วา่ ผู้เจ้ือ ควร จะ จ้วย เหลือ เซิง่ กัน๋ 
และ กัน๋ โดย เฉพาะ คน ต้ี ก่ําลัง ตุ๊ก ต้าน ได้ เขียน เตือ๋น หมู่ ผู้
เจ้ือ ใน เมือง โครนิธ ์บ่ หื้อ เจ้ือ กํา ของ หมู่ อคัรทูต ตัว๋ ป๋อม หมู่ 
น้ัน ต้ี เข้า มา สอน ผิด ใน เมือง โครนิธ์ เปาโล ได้ เน้น ยํ้า วา่ ต้าน 
สามารถ ต้ี จะ เยยีะ ก๋าน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ใน ก๋าน บอก 
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ข่าวดี โดย อาํนาจ ของ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ต้ี อยู ่ใน ตัว๋ ต้าน 
เต้าอัน้

กํา ตัก๊ตวาย
1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ เป๋น อคัรทูต ของ 

พระเยซู ครสิต์ ต๋าม ความ ต้อง ก๋าน ของ พระเจ้า กับ จาก ทิ
โมธ ีน้อง บ่าว ใน ความ เจ้ือ ของ เฮา ตวย

เถิง ผู้ เจ้ือ ใน ครสิตจักร ของ พระเจ้า ต้ี เมือง โครนิธ์ กับ คน 
ของ พระเจ้า กู้ คน ต้ี อยู ่ใคว ่แควน้ อาคายา 2 ขอ หื้อ ต้าน ตัง
หลาย ได้ ฮบั พระคุณ ตึง สันติสุข จาก พระเจ้า พระบิดา ของ 
เฮา กับ จาก พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เต๊อะ

3 สรรเสรญิ พระเจ้า พระบิดา ของ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ 
ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา พระเจ้า เป๋น พระบิดา ต้ี มี เมตต๋า กับ เป๋น ผู้ 
ต้ี จ้วย เฮา กู้ อยา่ง 4 ต้ี พระองค์ หื้อ กํา๋ลัง ใจ๋ เฮา ใน ความ ตุ๊ก ยาก 
ของ เฮา กู้ เรือ่ง ก็ เป้ือ หื้อ เฮา หื้อ กํา๋ลัง ใจ๋ คน ตังหลาย ต้ี มี ความ 
ตุ๊กยาก ได้ เหมือน ต้ี พระองค์ ได้ หื้อ กับ เฮา 5 ยอ้น วา่ ยิง่ เฮา 
ฮว่ม ตุ๊ก ยาก กับ พระครสิต์ นัก เต้าใด เฮา ก็ ได้ฮบั กํา๋ลัง ใจ๋ จาก 
พระเจ้า ผ่าน ตาง พระครสิต์ นัก เต้าอัน้ 6 ต้ี เฮา ได้ฮบั ความ ตุ๊ก 
ยาก ก็ เป้ือ หื้อ หมู่ ต้าน ได้ฮบั กํา๋ลัง ใจ๋ กับ ได้ฮบั ความ รอด ป๊น 
บาป โต้ษ กับ ต้ี เฮา ได้ฮบั กํา๋ลัง ใจ๋ ก็ เป้ือ หมู่ ต้าน จะ ได้ฮบั กํา๋ลัง 
ใจ๋ ตวย เซิง่ จะ เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน อดทน ต่อ ความ ยาก ลําบาก 
อยา่ง เดียว กับ ต้ี หมู่ เฮา อดทน อยู ่น้ัน 7 เฮา เลย มัน่ใจ๋ หมู่ ต้าน 
ได้ อยา่ง เต๋มต้ี ยอ้น ฮู ้วา่ หมู่ ต้าน มี ส่วน ใน ความ ตุ๊ก ยาก ของ 
เฮา จาใด หมู่ ต้าน ก็ มี ส่วน ได้ฮบั กํา๋ลังใจ๋ อยา่ง ต้ี เฮา ได้ฮบั จา
อัน้



2 โครนิธ์ 1:8 iii 2 โครนิธ์ 1:16

8 ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย เฮา ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู ้เถิง ความ ตุ๊ก 
ยาก ลําบาก ต้ี เฮา ได้ฮบั ใน แควน้ เอเชยี เซิง่ เป๋น ความ ตุ๊ก ยาก 
อยา่ง หนัก เกิน๋ กํา๋ลัง ของ เฮา ต้ี จะ ทน ได้ เฮา ปอ หมด หวงั ต้ี จะ 
เอา จีวติ รอด 9 แต๊ ๆ เฮา ก๊ึด วา่ ถูก ตัดสิน หื้อ เถิง ต้ี ต๋าย แล้ว
แต่ ต้ี เป๋น จาอี ้ก็ เป้ือ วา่ เฮา จะ ได้ เป้ิง พระเจ้า ผู้ ต้ี เยยีะ หื้อ คน 
ต๋าย เป๋น ขึ้น มา ใหม่ บ่ ใจ้ เป้ิง ตัว๋ เก่า 10 พระองค์ จ้วย เฮา หื้อ 
ป๊น ภัย ต้ี ใหญ่ หลวง มา แล้ว กับ พระองค์ จะ จ้วย เฮา แหม เฮา 
มี ความ หวงั กับ พระองค์ วา่ พระองค์ จะ จ้วย เฮา แหม ต่อ ไป 
แน่ ๆ 11 ยอ้น หมู่ ต้าน ฮว่มใจ๋ กัน๋ อธษิฐาน เป้ือ เฮา พระเจ้า ก็ 
จะ ตอบ กํา อธษิฐาน หมู่ น้ัน ของ ต้าน กับ จะ ป๋ัน ปอน เฮา แล้ว 
คน จํา๋นวน นัก ก็ จะ ขอบคุณ พระเจ้า ยอ้น เฮา

เปาโล เป่ียน แผน ก๋าน เตียว ตาง
12 จิต สํานึก ของ เฮา ยนืยนั กับ หมู่ เฮา วา่ กู้ สิง่ ต้ี เฮา เยยีะ 

ใน โลก น้ี เฮา เยยีะ โดย ความ บรสุิทธิ ์ใจ๋ กับ น้ํา ใส ใจ๋ จรงิ ต้ี มา 
จาก พระเจ้า โดย เฉพาะ ใน ความ สัมพันธ ์กับ หมู่ ต้าน เฮา ได้ 
เยยีะ จาอัน้ โดย พระคุณ ของ พระเจ้า บ่ ใจ้ โดย ป๋ัญญา ของ คน
สิง่ น้ี ละ ต้ี เยยีะ หื้อ เฮา ภูมิใจ๋ 13 ยอ้น วา่ เฮา บ่ ได้ เขียน ปิดบัง 
อะหยงั ไว ้เลย กู้ สิง่ ต้ี เฮา เขียน เป๋น สิง่ ต้ี หมู่ ต้าน อา่น เข้าใจ๋ ได้
ข้าพเจ้า หวงั วา่ หมู่ ต้าน จะ เข้าใจ๋ เฮา ตึงหมด 14 ยอ้น หมู่ ต้าน 
เข้าใจ๋ เฮา อยู ่พ่อง แล้ว ต้ี วา่ ใน วนั ต้ี พระเยซู องค์ พระผู้เป๋น
เจ้า ของ เฮา ป๊ิก มา น้ัน หมู่ ต้าน จะ ได้ ภูมิใจ๋ ใน ตัว๋ เฮา เหมือน 
กับ ต้ี เฮา จะ ภูมิใจ๋ ใน ตัว๋ หมู่ ต้าน ตวย

15 ข้าพเจ้า มัน่ใจ๋ วา่ หมู่ ต้าน ภูมิใจ๋ ใน ตัว๋ เฮา ข้าพเจ้า จึง 
กะ วา่ จะ ไป แอว่ หา หมู่ ต้าน ก่อน เป้ิน เป้ือ หมู่ ต้าน จะ ได้ ปอน 
เถิง สอง เต้า 16 ข้าพเจ้า จะ แว ่ไป แอว่ หา หมู่ ต้าน ต๋อน ต้ี ก่ํา
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ลัง เตียว ตาง ไป แควน้ มา ซิ โด เนีย กับ จะ แว ่แอว่ หา แหม 
เต้ือ ต๋อน ขา ป๊ิก จาก แควน้ มา ซิ โด เนีย เป้ือ จะ ขอ หื้อ หมู่ 
ต้าน จ้วย ข้าพเจ้า เตียวตาง ไป แควน้ ยูเดีย ต่อไป 17 ต๋อน ต้ี 
ข้าพเจ้า วางแผน ไว ้จาอี้ แล้ว บ่ ได้ ไป หมู่ ต้าน จะ วา่ ข้าพเจ้า 
เหลาะแหละ เอาแน่ เอานอน บ่ ได้ กา กาวา่ ข้าพเจ้า วางแผน 
อยา่ง คน ใน โลก เยยีะ กัน๋ กา อยา่ง ต้ี กําเดียว ก็ บอก วา่ �ไป�
กํา เดียว ก็ บอก วา่ �บ่ ไป� 18 พระเจ้า สัตย์ ซ่ือ แต๊ ๆ จาใด
กํา ของ เฮา ต้ี อู ้กับ หมู่ ต้าน ก็ บ่ ใจ้ เป๋น กํา แต๊ กับ บ่ แต๊ พรอ้ม 
กัน๋ จาอัน้ 19 ยอ้น วา่ พระเยซู ครสิต์ พระบุตร ของ พระเจ้า
ผู้ ต้ี ข้าพเจ้า กับ สิ ล วานั ส ตึง ทิ โมธี ได้ บอก กับ หมู่ ต้าน
ก็ บ่ ใจ้ เป๋น �แต๊� กับ �บ่ แต๊� แต่ กู้ อยา่ง ต้ี พระองค์ บอก 
น้ัน ก็ เป๋น �แต๊� หมด 20 ยอ้น วา่ พระ สัญญา ของ พระเจ้า 
กู้ ข้อ ก็ เป๋น �แต๊� โดย พระครสิต์ ยอ้น จาอี ้หมู่ เฮา จึง อู ้กํา 
วา่ �อาเมน� ผ่าน ตาง พระครสิต์ เซิง่ เป๋น ก๋าน หื้อ เกียรติ 
พระเจ้า 21 พระเจ้า น้ี ละ เป๋น ผู้ ต้ี หื้อ เฮา กับ หมู่ ต้าน ตัง้ มัน่คง 
อยู ่ใน พระครสิต์ กับ เป๋น ผู้ ต้ี เลือก เฮา 22พระองค์ ได้ จ๊ําก๋า เฮา 
เป๋น คน ของ พระองค์ ไว้ กับ หื้อ พระวญิญาณ อยู ่ใน ใจ๋ เฮา เป้ือ 
เป๋น ก๋าน มัดจํา๋ พระสัญญา ของ พระองค์

23 ขอ พระเจ้า เป๋น พยาน วา่ ต้ี ข้าพเจ้า ตัดสินใจ๋ บ่ ไป เมือง 
โครนิธ ์น้ัน ก็ เป้ือ บ่ อยาก หื้อ หมู่ ต้าน จ๊ําใจ๋ นัก ขึ้น แหม 24 เฮา 
บ่ ได้ บังคับ ความ เจ้ือ ของ หมู่ ต้าน ยอ้น หมู่ ต้าน มี ความ เจ้ือ ต้ี 
มัน่คง ดี อยู ่แล้ว แต่ เฮา ฮว่ม ฮบัใจ๊ กับ หมู่ ต้าน เป้ือ เยยีะ หื้อ 
หมู่ ต้าน มี ความ สุข

2
1 จาอัน้ ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ใจ๋ ไว ้วา่ จะ บ่ ไป เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน ต้อง 

ตุ๊กใจ๋ แหม 2 ยอ้น วา่ ถ้า ข้าพเจ้า เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน ตุ๊กใจ๋ แล้ว 
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จะ มี ใผ แหม ต้ี จะ เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า มี ความ สุข ถ้า บ่ ใจ้ หมู่ ต้าน 
ต้ี ข้าพเจ้า เยยีะ หื้อ ตุ๊กใจ๋ 3 ข้าพเจ้า จึง เขียน จาอัน้ ใน ฉบับ ต้ี 
แล้ว เป้ือ เม่ือ ไป เถิง แล้ว ข้าพเจ้า จะ บ่ ต้อง ตุ๊กใจ๋ กับ คน ต้ี ควร 
จะ เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า มี ความ สุข ข้าพเจ้า มัน่ใจ๋ วา่ เม่ือ ข้าพเจ้า 
มี ความ สุข หมู่ ต้าน กู้ คน ก็ จะ มี ความ สุข ไป ตวย 4 ยอ้น ต๋อน ต้ี 
ข้าพเจ้า เขียน จดหมาย ฉบับ น้ัน เถิง หมู่ ต้าน ข้าพเจ้า ลําบาก 
ใจ๋ กับ หนักใจ๋ ขนาด น้ําต๋า ไหล แล้ว ไหล แหม ต้ี เขียน จาอัน้ 
บ่ ใจ้ เป้ือ จะ เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน ตุ๊กใจ๋ เน่อ แต่ ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู ้วา่ 
ข้าพเจ้า ฮกั หมู่ ต้าน กู้ คน นัก มอก ใด

ก๋าน ยกโต้ษ หื้อ กับ คน ต้ี เกย เยยีะ ผิด
5 ถ้า ใผ คน ใด คน น่ึง เยยีะ หื้อ คน ตุ๊กใจ๋ เขา บ่ ได้ เยยีะ หื้อ 

ข้าพเจ้า ตุ๊กใจ๋ คน เดียว เน่อ แต่ เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน กู้ คน ตุ๊กใจ๋ 
ตวย บ่ นัก ก็ หน้อย ( ข้าพเจ้า บ่ ใค่ อยาก อู ้หื้อ แฮง ไป ) 6 ต้ี หมู่ 
ต้าน ส่วน ใหญ่ ได้ ลงโต้ษ เขา ก็ ปอ แล้ว 7 จาอัน้ หมู่ ต้าน ก็ เปิง 
ดี ต้ี จะ ยกโต้ษ หื้อ เขา กับ หื้อ กํา๋ลังใจ๋ เขา เป้ือ บ่ หื้อ เขา จ๋ม อยู ่
กับ ความ ตุ๊ก หนัก น้ัน 8 ข้าพเจ้า ขอ ออ้นวอน หื้อ หมู่ ต้าน เยยี
ะ หื้อ เขา ฮู ้วา่ หมู่ ต้าน ฮกั เขา 9 น่ี เป๋น เหตุ ต้ี ข้าพเจ้า ได้ เขียน 
จดหมาย เถิง หมู่ ต้าน ก่อน หน้า น้ี เป้ือ จะ ทดสอบ วา่ หมู่ ต้าน 
จะ ยอม เจ้ือฟัง กู้ เรือ่ง ก่อ 10 ถ้า หมู่ ต้าน ยกโต้ษ หื้อ ใผ ข้าพเจ้า 
ก็ จะ ยกโต้ษ หื้อ เขา ตวย กับ เม่ือ ข้าพเจ้า ยกโต้ษ หื้อ น้ัน ( ถ้า มี 
เรือ่ง อะหยงั หื้อ ยกโต้ษ ) ข้าพเจ้า ก็ จะ เยยีะ ต่อหน้า พระครสิต์ 
ยอ้น หนั แก่ หมู่ ต้าน 11 เป้ือ บ่ หื้อ ซาต๋าน จุล่าย เฮา ได้ ยอ้น เฮา 
ฮู ้ตัน เล่หเ์หล่ียม ของ มัน ดี

จีวติ ของ เฮา ใน พระครสิต์
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12 ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า ไป เถิง เมือง โต รอสั เป้ือ บอก ข่าวดี 
ของ พระครสิต์ น้ัน องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ได้ เปิด โอกาส หื้อ กับ 
ข้าพเจ้า เยยีะ ก๋าน ต้ี หัน้ 13 แต่ ข้าพเจ้า ก็ บ่ สบายใจ๋ เลย ยอ้น 
บ่ ปะ ทิตัส น้อง บ่าว ใน ความ เจ้ือ ของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จึง ลา 
คน ต้ี หัน้ แล้ว เตียวตาง ไป ต้ี แควน้ มาซิโดเนีย

14 แต่ ขอบ พระคุณ พระเจ้า ผู้ ต้ี นํา หมู่ เฮา เซิง่ เป๋น เหมือน 
เชลย ของ พระครสิต์ ใน ขบวน แห ่ฉลอง มี ชยั ของ พระองค์ 
ตลอด มา พระเจ้า ใจ๊ เฮา เผยแพ่ ความ ฮู ้เรือ่ง พระครสิต์ ไป 
กู้ ๆ ต้ี เหมือน น้ําหอม ต้ี หอม ไป ใคว่ 15 ยอ้น วา่ เฮา เป๋น เหมือน 
กลิน่ ของ เครือ่งหอม ต้ี พระครสิต์ เผา ถวาย หื้อ พระเจ้า ต้ี ลอย 
ไป ต้ามก๋าง คน ต้ี ก่ําลัง จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ กับ คน ต้ี ก่ําลัง จะ 
ฉิบหาย 16 สําหรบั คน ต้ี ก่ําลัง จะ ฉิบหาย กลิน่ น้ัน ก็ เป๋น กลิน่ 
ต้ี นํา เขา ไป หา ความ ต๋าย แต่ สําหรบั คน ต้ี จะ รอด กลิน่ น้ัน ก็ 
เป๋น กลิน่ หอม ต้ี นํา ไป หา จีวติ จาอัน้ มี ใผ พ่อง ต้ี สามารถ เยยี
ะ ก๋าน น้ี ได้ 17 ยอ้น วา่ เฮา บ่ เหมือน หลาย ๆ คน ต้ี เอา ถ้อยกํา 
ของ พระเจ้า ไป หา กิน๋ แต่ พระเจ้า ใจ๊ เฮา มา เฮา จึง บอก ออก 
ไป อยา่ง น้ําใสใจ๋จรงิ ต่อหน้า พระองค์ ใน ฐานะ ต้ี เฮา เป๋น ผู้ ฮบั
ใจ๊ ของ พระเยซู ครสิต์

3
ผู้ ฮบัใจ๊ พระเจ้า ต๋าม พันธสัญญา ใหม่

1 น่ี ผ่อ เหมือน วา่ หมู่ เฮา ก่ําลัง ยกยอ่ง ตัว๋ เก่า แหม กา กาวา่ 
เฮา เป๋น เหมือน คน อื่น ๆ ต้ี ต้องก๋าน หนังสือ รบัรอง ตัว๋ เก่า หื้อ 
กับ ต้าน กาวา่ จะ ต้อง หื้อ ต้าน ออก หนังสือ รบัรอง หื้อ 2 แต๊ ๆ
หมู่ ต้าน น้ัน เนาะ ต้ี เป๋น หนังสือ รบัรอง ของ เฮา ต้ี เขียน ไว ้ใน 
ใจ๋ ของ เฮา หื้อ กู้ คน ได้ อา่น กับ ได้ ฮู้ 3 หมู่ ต้าน เยยีะ หื้อ หนั วา่ 
หมู่ ต้าน เป๋น หนังสือ ต้ี พระครสิต์ เขียน แล้ว เฮา เป๋น ผู้ ส่ง กับ 
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บ่ ได้ ใจ๊ หมึก เขียน แต่ ใจ๊ พระวญิญาณ ของ พระเจ้า ผู้ มี จีวติ 
อยู ่เขียน บ่ ได้ เขียน ลง บน แผ่น หนิ แต่ เขียน ลง บน ใจ๋ ของ คน

4 เฮา อู ้จาอี ้ได้ ยอ้น เฮา มี ความ มัน่ใจ๋ ใน พระเจ้า ผ่าน ตาง 
พระเยซู ครสิต์ 5 ความ สามารถ ของ เฮา ต้ี มี อยู ่น้ัน ก็ บ่ ได้ ถือ 
วา่ มา จาก ตัว๋ เฮา แต่ ความ สามารถ น้ัน มา จาก พระเจ้า 6 ผู้ 
ต้ี จ้วย หื้อ เฮา สามารถ ฮบัใจ๊ ต๋าม พันธสัญญา ใหม่ ต้ี บ่ ใจ้ เป๋น 
ไป ต๋าม บท บัญญัติ ต้ี เขียน ไว้ แต่ เป๋น ไป ต๋าม พระวญิญาณ
ยอ้น วา่ บท บัญญัติ ต้ี เขียน ไว ้น้ัน นํา ไป เถิง ความ ต๋าย ฝ่าย จิต
วญิญาณ แต่ พระวญิญาณ นํา ไป เถิง จีวติ ฝ่าย จิตวญิญาณ

7 แต่ ถ้า ก๋าน ฮบัใจ๊ ต๋าม บท บัญญัติ ต้ี นํา ไป เถิง ความ ต๋าย ต้ี 
ได้ เขียน ไว ้บน แผ่น หนิ ยงั มา กับ รศัมี ของ พระเจ้า ( เถิงแม้ จะ 
เป๋น รศัมี ต้ี จ๋าง หาย ไป ) จ๋น เยยีะ หื้อ จาว อสิราเอล ผ่อ หน้า ของ 
โมเสส บ่ ได้ ยอ้น รศัมี น้ัน อยู ่บน หน้า ของ ต้าน 8 แล้ว ก๋าน ฮบั
ใจ๊ ต๋าม พระวญิญาณ ก็ จะ มี รศัมี ของ พระเจ้า ต้ี ยิง่ใหญ่ เหลือ 
น้ัน แหม 9 ยอ้น ถ้า ก๋าน ฮบัใจ๊ ต้ี นํา ไป เถิง ก๋าน ลงโต้ษ ยงั มา 
โดย รศัมี แล้ว ก๋าน ฮบัใจ๊ ต้ี นํา ไป เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม จะ 
ซ้ํา มี รศัมี นัก เหลือ น้ัน มอก ใด 10 บ่าเด่ียว น้ี รศัมี ต้ี เกย มี ของ 
พันธสัญญา เก่า น้ัน ก็ เหมือน บ่ มี รศัมี เม่ือ เผียบ กับ รศัมี อนั 
ยิง่ใหญ่ ของ พันธสัญญา ใหม่ 11 จาอัน้ ถ้า พันธสัญญา เก่า 
ต้ี ก่ําลัง จะ ยกเลิก ไป ยงั มี รศัมี แล้ว พันธสัญญา ใหม่ ต้ี คง อยู ่
ตลอด ไป จะ บ่ มี รศัมี นัก เหลือ น้ัน แหม กา

12 เม่ือ มี ความ หวงั จา อี ้แล้ว เฮา จึง ก้า อู ้อยา่ง บ่ กัว๋ ใผ
13 เฮา บ่ เหมือน โมเสส ต้ี เอา ผ้า คุม หน้า ไว้ เป้ือ บ่ หื้อ จาว 
อสิราเอล ผ่อ รศัมี ต้ี ก่ําลัง หาย ไป จาก หน้า ก 14 แต่ จิตใจ๋ ของ 
หมู่ เขา ถูก เยยีะ หื้อ มืดมน ไป จ๋น เถิง บ่าเด่ียว น้ี เม่ือ เขา อา่น 
ก 3:13 3:13 อพย� 34:29
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พันธสัญญา เก่า ก็ เหมือน มี ผ้า คุม หน้า อยู่ บ่ ได้ เปิด ออก ยอ้น 
วา่ ผ้า คุม ผืน น้ัน จะ ถูก เปิด ออก โดย ฮบัเจ้ือ พระครสิต์ 15 แต่ 
จ๋น เถิง บ่าเด่ียวน้ี กู้ เต้ือ ต้ี อา่น บท บัญญัติ ของ โมเสส ผ้า ผืน 
น้ัน ก็ ยงั ปิด จิตใจ๋ ของ หมู่ เขา อยู่ 16 แต่ ถ้า ใผ ก็ ต๋าม ต้ี หนั ไป หา 
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผ้า คุม หน้า น้ัน ก็ ถูก เปิด ออก 17 องค์ พระ 
ผู้ เป๋น เจ้า ใน ข้อ น้ี ก็ คือ พระวญิญาณ ต้ี ไหน ต้ี มี พระวญิญาณ 
ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ต้ี หัน้ ก็ มี อสิระ 18 หมู่ เฮา กู้ คน ต้ี บ่ มี 
ผ้า คุม หน้า แล้ว ก็ ผ่อ หนั รศัมี ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า แล้ว 
เฮา ก็ ได้ฮบั ก๋าน เป่ียนแปลง หื้อ เป๋น เหมือน ภาพ สะท้อน ของ 
พระองค์ เยยีะ หื้อ เฮา มี รศัมี นัก ขึ้น ไป ติก ๆ เซิง่ มา จาก องค์ 
พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผู้ ต้ี เป๋น พระวญิญาณ

4
อุง่ สมบัติ อนั ล้ําก้า

1 ยอ้น จาอี ้เฮา จึง บ่ หมด กํา๋ลังใจ๋ ยอ้น วา่ พระเจ้า เมตต๋า 
มอบหมาย หื้อ เฮา เยยีะ ก๋าน น้ี 2 แล้ว เฮา ก็ บ่ ได้ ใจ๊ วธิ ีต้ี ลับ ๆ
ซ่อน ๆ ต้ี น่า ละอาย กู้ อยา่ง เฮา บ่ ใจ๊ วธิ ีจุล่าย กับ บ่ ได้ บิดเบือน 
ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ไป แต่ เฮา บอก ความ จรงิ เฮา เยยีะ จา
อี ้ต่อหน้า พระเจ้า เป้ือ ยนืยนั ใน จิต สํานึก ของ กู้ คน หื้อ ฮู ้วา่
เฮา เป๋น คน จาใด 3 แต่ ถ้า ข่าวดี ต้ี เฮา บอก จะ ถูก ปิดซ่อน อยู ่
เหมือน ผ้า ปิด หน้า ก็ ปิด ได้ ก้า กับ หมู่ ต้ี ก่ําลัง จะ ฉิบหาย เต้า
อัน้ 4 พระ ของ คน ยุค น้ี ๑ได้ เยยีะ หื้อ กํา ก๊ึด ของ คน ต้ี บ่ เจ้ือ 
มืดมน ไป เหมือน คน ต๋าบอด เป้ือ บ่ หื้อ หมู่ เขา หนั แสง เป่งแจ้ง 
ของ ข่าวดี ข่าวดี น้ี ก็ คือ เรือ่ง รศัมี ของ พระครสิต์ ผู้ ต้ี เป๋น ภาพ 
สะท้อน ของ พระเจ้า 5 เฮา บ่ ได้ บอก เถิง เรือ่ง ของ ตัว๋เก่า แต่ 
๑ 4:4 4:4 อา้งเถิง ซาต๋าน
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เฮา บอก วา่ พระเยซู ครสิต์ เป๋น องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า กับ บอก วา่ 
ตัว๋ เฮา เป๋น ขี้ข้า ของ หมู่ ต้าน ยอ้น หนั แก่ พระครสิต์ 6 ยอ้น 
วา่ พระเจ้า ผู้ ต้ี บอก วา่ �หื้อ มี แสง เป่งแจ้ง ออก มา จาก ความ 
มืด�ข ก็ เป๋น องค์ เดียว กัน๋ กับ ต้ี ได้ ส่อง แสง เป่งแจ้ง เข้า มา ใน 
จิตใจ๋ ของ เฮา เยยีะ หื้อ เฮา ฮู ้เถิง รศัมี ของ พระองค์ ต้ี อยู ่บน 
หน้า ของ พระเยซู ครสิต์

7 แต่ เฮา เป๋น เหมือน ไห ต้ี มี สมบัติ อนั ล้ําก้า ขนาด ใส่ ไว้ เป้ือ 
แสดง หื้อ หนั วา่ ฤทธิ ์อาํนาจ ต้ี ล้ําเลิศ น้ัน เป๋น ของ พระเจ้า บ่ ได้ 
มา จาก ตัว๋ ของ เฮา 8 เฮา ต้อง ทน กับ ความ ตุ๊กยาก ใน กู้ เรือ่ง 
อยู่ แต่ เฮา บ่ ถูก ยํ่า หื้อ จ๋น จ๋ม ดิน เฮา หมด ป๋ัญญา บ่ ฮู ้วา่ จะ 
เยยีะ จาใด ดี แต่ เฮา ก็ บ่ หมด หวงั 9 เฮา ถูก ค่ํา แต่ ก็ บ่ เถิง กับ 
โดน ละขวา้ง เฮา ถูก บุบ ถูก ตี ๋แต่ ก็ บ่ เถิง กับ โดน ฆ่า 10 สิง่ ต้ี เฮา 
ก่ําลัง ตุ๊กยาก ลําบาก น้ี ก็ เหมือน กับ เฮา ก่ําลัง แบก ความ ต๋าย 
ของ พระเยซู ไว ้กับ ตัว๋ ของ เฮา ตลอด เป้ือ วา่ คน ตังหลาย จะ ได้ 
หนั จีวติ ของ พระเยซู ผ่าน ตัว๋ ของ เฮา 11 ยอ้น หนั แก่ พระเยซู
เฮา ต้ี ยงั มี จีวติ อยู ่น้ี จึง เส่ียง จีวติ กับ ความ ต๋าย อยู ่ตลอด เวลา
เป้ือ คน ตังหลาย จะ ได้ หนั จีวติ ของ พระเยซู ผ่าน ตัว๋ ของ เฮา ต้ี 
ต้อง ต๋าย น้ี 12 จาอัน้ จีวติ ของ เฮา ก็ เส่ียง ต๋าย อยู ่ตลอด เป้ือ 
หื้อ หมู่ ต้าน ได้ มี จีวติ

13 เฮา มี ความ เจ้ือ อยา่ง เดียว กัน๋ กับ คน ต้ี เขียน ไว ้ใน พระ
คัมภีร ์วา่ �ยอ้น ข้าพเจ้า เจ้ือ ข้าพเจ้า เลย อู�้ค เฮา ก็ เจ้ือ 
เหมือน กัน๋ เลย อู ้ไป ต๋าม น้ัน 14 ยอ้น เฮา ฮู ้วา่ พระเจ้า ผู้ ต้ี เยยี
ะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ก็ จะ เยยีะ หื้อ เฮา เป๋น ขึ้น 
จาก ความ ต๋าย ตวย กัน๋ กับ พระเยซู กับ พระเจ้า ก็ จะ ปา เฮา กับ 
หมู่ ต้าน มา อยู ่ต่อหน้า พระองค์ 15ยอ้น วา่ กู้ อยา่ง ต้ี เกิด ขึ้น กับ 
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เฮา น้ี ก็ เป้ือ หนั แก่ หมู่ ต้าน เป้ือ วา่ ยิง่ มี คน จํา๋นวน นัก เต้าใด ต้ี 
ได้ฮบั พระคุณ ของ พระเจ้า ก็ จะ มี คน จํา๋นวน นัก เต้าอัน้ ต้ี จะ 
อธษิฐาน ขอบพระคุณ พระเจ้า พระองค์ ก็ จะ ได้ฮบั เกียรติ

เฮา มี จีวติ อยู ่โดย ความ เจ้ือ
16 ยอ้น จาอัน้ เฮา จึง บ่ เกย ยอม ก๊าน เถิง แม้วา่ ตัว๋ ตังนอก 

ของ เฮา ก้อย ๆ เส่ือม สภาพ ไป แต่ จิตใจ๋ ตัง ใน ของ เฮา น้ัน 
ได้ฮบั กํา๋ ลัง ใหม่ ใน กู้ ๆ วนั 17 ยอ้น วา่ ความ ตุ๊กยาก ลําบาก 
ต้ี หน้อย เดียว กับ อยู ่ได้ บ่ เมิน ของ เฮา จะ เยยีะ หื้อ เฮา ได้ฮบั 
เกียรติ อนั ยิง่ใหญ่ ต้ี คง อยู ่ตลอด ไป กับ บ่ มี อะหยงั มา เผียบ ได้
18 เฮา บ่ ได้ จ๋ม อยู ่กับ สิง่ ต้ี ผ่อ หนั แต่ เฮา อยู ่กับ สิง่ ต้ี ผ่อ บ่ หนั
ยอ้น วา่ สิง่ ต้ี ผ่อ หนั น้ัน อยู ่ได้ บ่ เมิน แต่ สิง่ ต้ี ผ่อ บ่ หนั น้ัน คง อยู ่
ตลอด ไป

5
1ยอ้น เฮา ฮู ้วา่ ถ้า เต็นท์ ของ เฮา ต้ี เฮา อาศัย อยู ่ใน โลก น้ี คือ 

ตัว๋ ของ เฮา ถูก ทําลาย ไป พระเจ้า ก็ จะ หื้อ บ้าน หลัง ใหม่ ต้ี อยู ่
ใน สวรรค์ กับ เฮา ต้ี บ่ ได้ แป๋ง โดย คน กับ อยู ่ได้ ตลอด ไป 2 ต๋อน 
น้ี เฮา ยงั อยู ่ใน เต็นท์ น้ี เฮา ก็ โอดโอย ยอ้น ใค่ อยู ่บ้าน ของ เฮา 
ต้ี มา จาก สวรรค์ 3 แม่น ละ เม่ือ เฮา ได้ นุ่ง มัน เหมือน เส้ือผ้า
แล้ว เฮา จะ บ่ ป๋วย 4 เฮา ต้ี อยู ่ใน เต็นท์ น้ี ก็ ฮูสึ้ก ออ่นใจ๋ กับ ภาระ 
ต้ี หนัก เฮา บ่ ได้ อยาก จะ ละขวา้ง ตัว๋ ใน โลก น้ี ออก แต่ เฮา ใค่ 
นุ่ง ตัว๋ ใหม่ เป้ือ ตัว๋ ต้ี ต้อง ต๋าย น้ัน จะ ได้ฮบั ก๋าน เป่ียนแปลง หื้อ 
เป๋น ตัว๋ ต้ี อยู ่ได้ ตลอด ไป 5 พระเจ้า เป๋น ผู้ ต้ี เกียม เฮา ไว ้สําหรบั 
ก๋าน เป่ียนแปลง น้ี กับ พระองค์ เป๋น ผู้ ต้ี หื้อ พระวญิญาณ เป๋น 
ก้า มัดจํา๋ ของ สิง่ ต้ี พระองค์ สัญญา ไว ้กับ เฮา
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6 จาอัน้ เฮา เลย มัน่ใจ๋ อยู ่ตลอด กับ ฮู ้วา่ เต้า ต้ี เฮา ยงั อยู ่ใน 
ตัว๋ น้ี เฮา ก็ อยู ่ไก๋ จาก บ้าน องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 7 เฮา จึง ใจ๊ จีวติ 
ต๋าม ความ เจ้ือ บ่ ใจ้ ต๋าม ต้ี เฮา ผ่อ หนั 8 เฮา เลย มัน่ใจ๋ กับ ปอใจ๋ 
ต้ี จะ ไป จาก ตัว๋ น้ี แล้ว ไป อยู ่กับ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ดี กวา่ 9 จา
อัน้ เฮา จึง ตัง้ เป้า วา่ บ่ วา่ เฮา จะ อยู ่ใน ตัว๋ น้ี ก็ ดี กาวา่ จะ ไป จาก 
ตัว๋ น้ี ก็ ดี เฮา ก็ จะ เยยีะ หื้อ พระเจ้า ปอใจ๋ 10 ยอ้น วา่ เฮา กู้ คน 
ต้อง ไป อยู ่ต่อหน้า พระครสิต์ เป้ือ หื้อ พระองค์ ตัดสิน เป้ือ แต่ 
ละ คน จะ ได้ฮบั สิง่ ต้ี สมควร จะ ได้ฮบั ต๋าม ต้ี เฮา เยยีะ ดี กาวา่ 
บ่ ดี ต๋อน ต้ี อยู ่ใน ตัว๋ น้ี

ก๋าน ปา คน มา คืนดี กับ พระเจ้า
11 จาอัน้ ยอ้น เฮา เก๋งกัว๋ พระเจ้า เฮา จึง จัก๊จวน คน ตัง

หลาย หื้อ มา หา พระองค์ พระองค์ ฮู ้ดี วา่ เฮา เป๋น จาใด กับ 
ข้าพเจ้า ก็ หวงั วา่ จิต สํานึก ของ หมู่ ต้าน จะ ฮู้ จัก เฮา จา อัน้ 
ตวย 12 เฮา บ่ ได้ ยกยอ่ง ตัว๋ เก่า หื้อ กับ หมู่ ต้าน แหม แต่ เฮา หื้อ 
โอกาส หมู่ ต้าน ได้ ภูมิใจ๋ ใน ตัว๋ เฮา เป้ือ หมู่ ต้าน จะ ได้ ตอบโต้ 
คน หมู่ น้ัน ต้ี ภูมิใจ๋ แต่ สิง่ ต้ี อยู ่ตัง นอก แตน ต้ี จะ เป๋น สิง่ ต้ี อยู ่
ตัง ใน ใจ๋ 13 ถ้า เฮา เป๋น ผบี้า ก็ เป๋น ผบี้า ยอ้น หนัแก่ พระเจ้า กับ 
ถ้า เฮา มี สติ ดี เหมือน คน ปกติ ก็ ยอ้น หนัแก่ หมู่ ต้าน 14 ยอ้น 
ความ ฮกั ของ พระครสิต์ ควบคุม เฮา อยู่ เฮา มัน่ใจ๋ จาอี ้วา่ มี 
ผู้ น่ึง ต๋าย เป้ือ เฮา กู้ คน จาอัน้ เฮา กู้ คน ก็ ได้ ต๋าย กัน๋ หมด แล้ว
15 พระองค์ ต๋าย เป้ือ กู้ คน เป้ือ คน ต้ี มี จีวติ อยู่ จะ บ่ อยู ่เป้ือ ตัว๋ 
เก่า แหม ต่อ ไป แต่ จะ อยู ่เป้ือ พระองค์ ผู้ ต้ี ต๋าย แล้ว กับ เป๋น 
ขึ้น จาก ความ ต๋าย เป้ือ หมู่ เขา

16 ยอ้น จา อัน้ ตัง้แต่ น้ี ต่อ ไป เฮา จะ บ่ ตัดสิน ใผ ต๋าม 
มาตรฐาน ของ โลก เถิง แม้วา่ ตะ ก่อน เฮา เกย ตัดสิน พระ
ครสิต์ จาอัน้ แต่ บ่าเด่ียว น้ี เฮา บ่ ตัดสิน พระองค์ จาอัน้ แหม
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17 จาอัน้ ถ้า ใผ เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ พระครสิต์ เขา ก็ 
เป๋น คน ใหม่ แล้ว สิง่ เก่า ๆ ก็ หมด ไป ผ่อ ลอ สิง่ ใหม่ ๆ ก็ เกิด 
ขึ้น 18 ตึง หมด น้ี พระเจ้า เป๋น ผู้ เยยี ะ หื้อ เกิด ขึ้น เป๋น ผู้ ต้ี 
เยยีะ หื้อ เฮา ได้ คืนดี กับ พระองค์ โดย ตาง พระครสิต์ กับ มอบ 
หน้าต้ี หื้อ เฮา ปา คน ตังหลาย มา คืนดี กับ พระองค์ ตวย 19 คือ 
พระเจ้า เยยีะ หื้อ คน ใน โลก น้ี มา คืนดี กับ พระองค์ ผ่าน ตาง 
พระครสิต์ กับ ยกโต้ษ บาป หื้อ หมู่ เขา กับ พระองค์ ก็ มอบ เรือ่ง 
ก๋าน คืนดี น้ี หื้อ เฮา เอา ไป บอก หมู่ เขา 20 จาอัน้ เฮา จึง มา อู ้
แตน พระครสิต์ เหมือน กับ วา่ พระเจ้า ขอ หมู่ ต้าน ผ่าน ตาง 
เฮา เฮา จึง ขอ วงิวอน หมู่ ต้าน แตน พระครสิต์ หื้อ หมู่ ต้าน คืนดี 
กับ พระเจ้า เต๊อะ 21 พระเจ้า เยยีะ หื้อ พระ ครสิต์ ผู้ ต้ี บ่ มี บาป
หื้อ มี ส่วน ใน บาป ของ หมู่ เฮา เป้ือ หมู่ เฮา จะ ได้ เป๋น คน ต้ี ถูก
ต้อง ต๋าม ธรรม ผ่าน ตาง พระองค์

6
1 ใน ฐานะ ต้ี เฮา เยยี ะ ก๋าน ฮว่ม กับ พระเจ้า เฮา จึง ขอ 

วงิวอน หมู่ ต้าน บ่ ดี หื้อ พระคุณ ของ พระเจ้า ต้ี ได้ฮบั มา น้ัน 
เสีย ประโยชน์ ไป บ่ ดาย ๆ 2 ยอ้น วา่ พระองค์ อู ้วา่
�ใน เวลา ต้ี เหมาะสม เฮา ได้ ฟัง เสียง ของ เจ้า

ใน วนั แหง่ ความ รอด เฮา ได้ จ้วย เจ้า หื้อ รอด�ฅ
ฟัง หื้อ ดี เน่อ บ่าเด่ียว น้ี เถิง เวลา ต้ี เหมาะสม น้ัน แล้ว กับ เถิง 
วนั แหง่ ความ รอด น้ัน แล้ว ตวย 3 เฮา บ่ ใค่ หื้อ ใผ มา จับ ผิด ใน 
ก๋าน งาน ของ เฮา จาอัน้ เฮา เลย ฮ ิต้ี จะ บ่ เยยีะ หื้อ มี ป๋ัญหา 
กับ ใผ 4 แต่ ใน กู้ อยา่ง ต้ี เฮา เยยีะ เฮา ฮ ิต้ี จะ เยยีะ หื้อ คน ตัง
หลาย หนั วา่ เฮา เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ พระเจ้า โดย สู้ อดทน ขนาด หนัก 
ใน ความ ตุ๊กยาก ความ เดือดฮอ้น กับ ความ ยาก ลําบาก 5 เฮา 
ถูก เฆ่ียน ถูก ตี ๋ ถูก ยบั เอา ไป ขัง คอก ปะ กับ เหตุก๋ารณ์ วุน่วะ 
ฅ 6:2 6:2 อสย� 49:8
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วุน่วาย ฮาํ เยยีะ ก๋าน อยา่ง หนัก อด หลับ อด นอน ตึง ข้าว ก็ บ่ มี 
กิน๋ 6 เฮา เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ พระเจ้า โดย มี ใจ๋ ต้ี บรสุิทธิ์ มี ความ ฮู้ มี 
ความ อดทน มี ความ กรุณา มี พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์อยู ่ตวย
กับ มี ความ ฮกั ต้ี จรงิใจ๋ 7 เฮา อู ้ความ จรงิ กับ มี ฤทธิ ์อาํนาจ 
ของ พระเจ้า เฮา ใจ๊ จีวติ ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม เป๋น อาวุธ ใน มือ 
ซ้าย ตึง มือ ขวา 8 ตึง ใน ต๋อน ต้ี มี คน หื้อ เกียรติ กับ บ่ หื้อ เกียรติ
ตึง ต๋อน ต้ี มี คน ดู ถูก ดู แควน กับ ยกยอ ตึง ต๋อน ต้ี มี คน หา วา่ 
จุล่าย แต่ เฮา อู ้ความ จรงิ 9 มี คน ฮู้จัก กัน๋ ใคว่ เขา ก็ หา วา่ บ่ มี 
ใผ ฮูจั้ก เขา หา วา่ ใก้ จะ ต๋าย แต่ ผ่อ ลอ เฮา ยงั มี จีวติ อยู่ เฮา ถูก 
ลงโต้ษ แต่ ก็ ยงั บ่ ต๋าย 10 เฮา มี ความ ตุ๊ก แต่ เฮา ยงั ยนิดี อยู ่
ตลอด เฮา เป๋น คน ตุ๊ก แต่ ยงั เยยีะ หื้อ คน จํา๋นวน นัก รํา่รวย
เฮา บ่ มี อะหยงั เลย แต่ ก็ ยงั เป๋น เจ้า ของ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง

11 ป้ีน้อง จาว โครนิธ ์เหย เฮา อู ้กับ ต้าน ตังหลาย ซ่ือ ๆ เน่อ
กับ เปิด ใจ๋ หื้อ หมู่ ต้าน เต๋ม ต้ี 12 เฮา บ่ ใจ้ คน ต้ี ปิด ใจ๋ ใส่ หมู่ ต้าน 
เน่อ หมู่ ต้าน น้ัน เนาะ ต้ี ปิดใจ๋ ใส่ เฮา 13ขอ หมู่ ต้าน เยยีะ กับ เฮา 
เหมือน ต้ี เฮา เยยีะ กับ หมู่ ต้าน พ่อง เต๊อะ ขอ เปิดใจ๋ ของ ต้าน 
หื้อ กวา้ง น่ี ข้าพเจ้า อู ้กับ หมู่ ต้าน เหมือน ลูก เหมือน หลาน เน่อ

เตือ๋น เรือ่ง ความ สัมพันธ ์กับ คน ต้ี บ่ เจ้ือ
14 ต้าน หา้ม มี ความ สัมพันธ ์ต้ี บ่ เหมาะสม กับ คน ต้ี บ่ เจ้ือ 

เน่อ ยอ้น วา่ คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ใน สายต๋า พระเจ้า กับ คน 
บ่ ดี จะ อยู ่ฮว่ม กัน๋ ได้ จาใด ก็ เหมือน กับ ความ เป่งแจ้ง จะ อยู ่
กับ ความ มืด ได้ จาใด 15 พระครสิต์ กับ ซาต๋าน จะ ไป ตวย กัน๋ 
ได้ จาใด กาวา่ คน ต้ี เจ้ือ จะ มี อะหยงั ฮว่ม กับ คน ต้ี บ่ เจ้ือ ได้ กา
16 กาวา่ พระวหิาร ของ พระเจ้า จะ มี ฮูป เคารพ ตัง้ อยู ่ตวย ได้ 
จาใด ยอ้น เฮา เป๋น เหมือน พระวหิาร ของ พระเจ้า ผู้ มี จีวติ อยู่
อยา่ง ต้ี พระเจ้า ได้ อู ้ไว ้วา่
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�เฮา จะ อยู ่กับ หมู่ เขา กับ จะ เตียว อยู ่กับ หมู่ เขา
เฮา จะ เป๋น พระเจ้า ของ หมู่ เขา

กับ เขา ก็ จะ เป๋น คน ของ เฮา�ฆ 17 องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อู ้วา่
�จาอัน้ หมู่ เจ้า จง แยก ออก มา จาก หมู่ เขา

กับ หา้ม ยุง่ เก่ียว อะหยงั กับ สิง่ ต้ี เป๋น มลทิน ยอ้น บาป
แล้ว เฮา จะ ยอมฮบั หมู่ เจ้า�ง

18 องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ สูงสุด อู ้วา่
�เฮา จะ เป๋น ป้อ ของ หมู่ เจ้า

หมู่ เจ้า ก็ จะ เป๋น ลูกบ่าว กับ ลูกสาว ของ เฮา�จ

7
1 เป้ือน ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั เหย ยอ้น พระเจ้า ได้ สัญญา กับ เฮา จา

อี้ ก็ ขอ หื้อ เฮา ซ่วย ล้าง ตัว๋ หื้อ สะอาด จาก สิง่ ต้ี เยยีะ หื้อ ตัว๋ กับ 
จิต วญิญาณ เป๋น บาป หื้อ หมู่ ต้าน เยยีะ ตัว๋ หื้อ บรสุิทธิ ์อยา่ง 
สมบูรณ์ โดย ความ เก๋งกัว๋ พระเจ้า

ความ จ้ืนจม ยนิดี ของ เปาโล
2 หื้อ เปิดใจ๋ ฮบั เฮา ตวย เต๊อะ เฮา บ่ ได้ เยยีะ ผิด ต่อ ใผ กา

วา่ ทําลาย ความ เจ้ือ ของ ใผ กาวา่ เอา เผียบ ใผ 3 ข้าพเจ้า บ่ ได้ 
อู ้จาอี ้เป้ือ จะ นาบ โต้ษ หมู่ ต้าน ยอ้น ข้าพเจ้า เกย บอก แล้ว วา่
หมู่ ต้าน อยู ่ใน ใจ๋ ของ หมู่ เฮา จะ เป๋น จะ ต๋าย หมู่ เฮา ก็ อยู ่ตวย 
หมู่ ต้าน ตลอด 4 ข้าพเจ้า มัน่ใจ๋ กับ ภูมิใจ๋ ใน ตัว๋ หมู่ ต้าน ขนาด
หมู่ ต้าน เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า มี กํา๋ลัง ใจ๋ อยา่ง เต๋มต้ี กับ มี ความ จ้ืน
จม ยนิดี ได้ เถิง แม้ วา่ เฮา จะ มี ความ ตุ๊ก ยาก อยา่ง หนัก

5 ยอ้น วา่ เม่ือ มา เถิง แควน้ มาซิโดเนีย แล้ว เฮา บ่ ได้ ยา้ง 
เลย ผ่อ ไป ตาง ใด ก็ มี ก้า ป๋ัญหา ตังนอก ก็ ต้อง สู้ ตัง ใน ใจ๋ ก็ 
ฆ 6:16 6:16 ลนต� 26:11-12; อสค� 37:27 ง 6:17 6:17 อสย� 52:11;
อสค� 20:34,41 จ 6:18 6:18 2 ซมอ� 7:14; 1 พศด� 17:13; อสย�
43:6; ยรม� 31:9
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กัว๋ หัน้ กัว๋ น่ี 6 แต่ พระเจ้า ผู้ หื้อ กํา๋ลัง ใจ๋ คน หมด แฮง ก็ ได้ หื้อ 
กํา๋ลัง ใจ๋ เฮา โดย ก๋าน ส่ง ทิตัส มา 7 บ่ ใจ้ ก้า เรือ่ง ต้ี ทิตัส มา เต้า
อัน้ ต้ี หื้อ กํา๋ลัง ใจ๋ เฮา แต่ ยงั รวม ตึง เรือ่ง ต้ี ทิตัส ได้ฮบั กํา๋ลัง 
ใจ๋ จาก หมู่ ต้าน ตวย เขา บอก เฮา วา่ หมู่ ต้าน อาลัย หา ข้าพเจ้า 
ตึง เสียใจ๋ กับ สิง่ ต้ี เกิด ขึ้น ๒ กับ หมู่ ต้าน เป๋น หว่ง ข้าพเจ้า เยยี
ะ หื้อ ข้าพเจ้า มี ความ จ้ืนจมยนิดี นัก ขึ้น 8 เถิงแม้ วา่ จดหมาย 
ฉบับ น้ัน ของ ข้าพเจ้า เยยีะ หื้อ ต้าน เสียใจ๋ แต่ ข้าพเจ้า บ่ เสีย
ใจ๋ เลย ต้ี ได้ เขียน ไป ( ข้าพเจ้า เกย เสียใจ๋ ยอ้น หนั วา่ จดหมาย 
ฉบับ น้ัน เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน เสียใจ๋ อยู ่สัก กํา น่ึง ) 9 แต่ บ่าเด่ียวน้ี 
ข้าพเจ้า มี ความ ยนิดี บ่ ใจ้ ยนิดี ยอ้น หมู่ ต้าน เสียใจ๋ แต่ ยอ้น 
วา่ ความ เสียใจ๋ น้ัน เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน กลับใจ๋ จาก บาป เป๋น 
ความ เสียใจ๋ ต๋าม ต้ี พระเจ้า ต้อง ก๋าน หมู่ ต้าน จึง บ่ ได้ฮบั ผล 
เสีย อะหยงั จาก ข้าพเจ้า เลย 10 ยอ้น วา่ ความ เสียใจ๋ ต๋าม ต้ี 
พระเจ้า ต้อง ก๋าน เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน กลับใจ๋ จาก บาป เซิง่ จะ นํา 
หมู่ ต้าน ไป เถิง ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ กับ จะ บ่ เยยีะ หื้อ เสียใจ๋
แต่ ความ เสียใจ๋ อยา่ง ของ โลก น้ัน จะ นํา หมู่ ต้าน ไป เถิง ความ 
ต๋าย ฝ่าย จิต วญิญาณ 11 ผ่อ เต๊อะ ความ เสียใจ๋ ต๋าม ความ 
ต้อง ก๋าน ของ พระเจ้า น้ี เกิด ผล อะหยงั กับ หมู่ ต้าน พ่อง ก็ เยยี
ะ หื้อ หมู่ ต้าน เอา แต๊ เอา วา่ ขึ้น มา กระตือรอืรน้ ต้ี จะ พิสูจน์ 
วา่ ต้าน บ่ ได้ เยยีะ ผิด ขัดข้อง หมอง ใจ๋ คน น้ัน ต้ี เยยีะ ผิด กัว๋ 
ถูก ลง โต้ษ อาลัย หา กับ เป๋น หว่ง ข้าพเจ้า กับ พรอ้ม ต้ี จะ ลง 
โต้ษ คน ต้ี เยยีะ ผิด หมู่ ต้าน ได้ พิสูจน์ ตัว๋ เก่า กู้ ด้าน แล้ว วา่ หมู่ 
ต้าน บ่ มี ความ ผิด ใน เรือ่ง น้ี 12 จาอัน้ เถิง แม้วา่ ข้าพเจ้า เขียน 
จดหมาย ฉบับ น้ัน เถิง หมู่ ต้าน ก็ บ่ ใจ้ ยอ้น หนั แก่ คน ต้ี เยยีะ ผิด
กาวา่ คน ต้ี เดือด ฮอ้น ยอ้น คน ต้ี เยยีะ ผิด แต่ ข้าพเจ้า เขียน มา 
เป้ือ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู ้ต่อหน้า พระเจ้า วา่ หมู่ ต้าน เป๋น หว่ง หมู่ เฮา 
๒ 7:7 7:7 อา้งเถิง เรือ่ง ใน 2:5-11
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มอก ใด 13 เฮา มี กํา๋ลังใจ๋ ก็ ยอ้น เรือ่ง น้ี ละ
นอก จาก ได้ กํา๋ ลัง ใจ๋ แล้ว เฮา ยงั ดี ใจ๋ นัก ขึ้น ต้ี หนั ทิตั

ส มี ความ สุข ยอ้น หมู่ ต้าน กู้ คน เยยี ะ หื้อ เขา สบาย ใจ๋ ขึ้น
14 ข้าพเจ้า ได้ อวด เรือ่ง ของ หมู่ ต้าน หื้อ เขา ฟัง กับ หมู่ ต้าน ก็ 
บ่ ได้ เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า ขาย ขี้ หน้า เลย กู้ สิง่ ต้ี เฮา อู ้กับ หมู่ ต้าน 
เป๋น ความ จรงิ จาใด สิง่ ต้ี เฮา อวด กับ ทิตัส ก็ เป๋น แต๊ จาอัน้ 
ตวย 15 กับ เขา ก็ ฮกั หมู่ ต้าน นัก ขึ้น เม่ือ เขา ก๊ึด เถิง วา่ หมู่ ต้าน 
เจ้ือฟัง เขา กับ หมู่ ต้าน กู้ คน ต้อนฮบั เขา อยา่ง เก๋งกัว๋ จ๋น ตัว๋ 
สัน่ 16 ข้าพเจ้า จ้ืนจมยนิดี ขนาด ต้ี ข้าพเจ้า มัน่ใจ๋ หมู่ ต้าน ได้ 
อยา่ง เต๋มต้ี

8
เปาโล สอน เรือ่ง ก๋าน แบ่งป๋ัน หื้อ คน อื่น

1 ป้ี น้อง ตัง หลาย เฮา ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู ้เถิง พระคุณ ของ 
พระเจ้า ต้ี พระองค์ หื้อ กับ คริสตจักร ต่าง ๆ ใน แควน้ มาซิโด
เนีย 2ยอ้น วา่ ต๋อน ต้ี หมู่ เขา ได้ฮบั ความ ตุ๊กยาก อยา่ง หนัก มา 
ทดลองใจ๋ หมู่ เขา นัก ขนาด น้ัน หมู่ เขา ก็ มี ความ จ้ืนจมยนิดี 
จ๋น เต๋มล้น จ๋น เถิง ขนาด แบ่งป๋ัน หื้อ กับ คน อื่น อยา่ง ใจ๋ กวา้ง
เถิงแม้ วา่ หมู่ เขา จะ เป๋น คน ตุ๊กยาก นัก ขนาด 3 ข้าพเจ้า เป๋น 
พยาน ได้ วา่ หมู่ เขา หื้อ นัก เต้า ต้ี หมู่ เขา จะ หื้อ ได้ แต๊ ๆ ก็ เกิน๋ 
กํา๋ลัง ของ หมู่ เขา แหม ซ้ํา กับ หื้อ อยา่ง เต๋มใจ๋ ตวย 4 หมู่ เขา 
ออ้นวอน เฮา ขนาด ต้ี จะ จ้วยเหลือ คน ของ พระเจ้า หื้อ ได้ 5 กับ 
หื้อ นัก เหลือ ต้ี เฮา ก๊ึด ไว ้แหม คือ หมู่ เขา ได้ หื้อ จีวติ ของ หมู่ เขา 
แก่ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ก่อน แล้ว จึง ได้ หื้อ จีวติ ของ หมู่ เขา กับ 
เฮา ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า 6 ยอ้น จาอี้ เฮา จึง ได้ ขอ 
รอ้ง หื้อ ทิตัส ไป จ้วย หมู่ ต้าน ใน ก๋าน ดี น้ี หื้อ แล้ว ยอ้น เขา เป๋น 
คน เก๊า ต้ี เยยีะ 7 ใน เม่ือ หมู่ ต้าน มี กู้ สิง่ กู้ อยา่ง จ๋น เหลือล้น แล้ว
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บ่ วา่ จะ เป๋น ความ เจ้ือ กํา อู ้กํา จ๋า ความ ฮู้ ความ กระตือรอืรน้
กับ ความ ฮกั ของ เฮา ต่อ หมู่ ต้าน๓ ก็ ขอ หื้อ ต้าน มี ใจ๋ ใน ก๋าน ดี 
น้ี อยา่ง เหลือล้น ตวย

8 ข้าพเจ้า บ่ ได้ สัง่ เน่อ แต่ ใค่ หื้อ ต้าน ฮู ้เถิง ก๋าน เอา แต๊ เอา 
วา่ ของ คน อื่น ๆ แล้ว จะ ลอง ผ่อ วา่ ความ ฮกั ของ หมู่ ต้าน น้ัน 
เป๋น ความ ฮกั แต๊ ก่อ 9 ยอ้น หมู่ ต้าน ฮู้ จัก พระคุณ ของ พระ
เยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา แล้ว วา่ เถิงแม้ พระองค์ 
มัง่คัง่ แต่ ก็ ยอม เป๋น คน ตุ๊ก ยอ้น หนัแก่ หมู่ ต้าน เป้ือ หมู่ ต้าน 
จะ ได้ เป๋น คน มัง่คัง่ โดย ต้ี พระองค์ ยอม เป๋น คน ตุ๊ก ยาก

10 ส่วน เรือ่ง น้ี ข้าพเจ้า ขอ แนะนํา เป้ือ เป๋น ประโยชน์ กับ 
หมู่ ต้าน วา่ ป๋ี แล้ว หมู่ ต้าน บ่ ใจ้ เป๋น ก้า คน ตัง้เก๊า เยยีะ เต้า
อัน้ แต่ ยงั เป๋น หมู่ เก๊า ต้ี ใค่ เยยีะ ตวย 11 บ่าเด่ียว น้ี หมู่ ต้าน ก็ 
ควร ต้ี จะ เยยีะ ก๋าน น้ี หื้อ แล้ว ๆ เหยี โดย มี ความ กระตือรอืรน้ 
เหมือน ต้ี มี ตัง้แต่ เก๊า ต๋าม กํา๋ลัง ต้ี หมู่ ต้าน มี 12 ถ้า หมู่ ต้าน 
มี ใจ๋ กระตือรอืรน้ อยู ่แล้ว พระเจ้า ก็ จะ ยอมฮบั ต๋าม ต้ี ต้าน มี 
อยู่ บ่ ใจ้ ต๋าม ต้ี ต้าน บ่ มี 13 ข้าพเจ้า บ่ ได้ หมายเถิง จะ หื้อ ต้าน 
ไป จ้วย แบ่งเบา ภาระ คน อื่น แล้ว หมู่ ต้าน ต้อง ลําบาก นัก ขึ้น
แต่ ใค่ หื้อ กู้ คน มี ส่วน จ้วย เต้า ๆ กัน๋ 14 คือ ถ้า ต๋อน น้ี หมู่ ต้าน 
มี เหลือ อยู ่นัก ก็ จะ ได้ จ้วย คน ต้ี บ่ มี เกิด วนั หน้า วนั ต๋า หมู่ ต้าน 
บ่ มี แล้ว หมู่ เขา มี นัก หมู่ เขา ก็ จะ ได้ จ้วย หมู่ ต้าน พ่อง จาอี ้
ก็ เยยีะ หื้อ กู้ คน มี ความ เต้า กัน๋ 15 อยา่ง ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระ
คัมภีร ์วา่
� คน ต้ี เก็บ ไว ้นัก ก็ มี บ่ นัก ล้ํา ไป

ส่วน คน ต้ี เก็บ ไว ้หน้อย ก็ บ่ เถิง กับ ขาด �ฉ
๓ 8:7 8:7 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ วา่ �ความ ฮกั ของ หมู่ ต้าน ต่อ เฮา�
ฉ 8:15 8:15 อพย� 16:18
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ทิตัส กับ เป้ือน ฮว่ม งาน
16 แต่ ขอบพระคุณ พระเจ้า ผู้ ต้ี หื้อ ทิตัส มี ใจ๋ หว่ง หมู่ ต้าน 

เหมือน เฮา ตวย 17 เม่ือ ข้าพเจ้า ขอ หื้อ เขา ไป หา หมู่ ต้าน เขา 
บ่ ได้ฮบั ก้า กํา ปาก เต้าอัน้ แต่ ใค่ ไป แต๊ ๆ กับ ตัง้ใจ๋ ไว ้วา่ จะ ไป 
จ้วย อยู ่แล้ว 18 เฮา ส่ง ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ คน น่ึง เตียวตาง ไป กับ ทิตั
ส ตวย ผู้เจ้ือ คน น้ัน เขา เป๋น คน ต้ี คริสตจักร กู้ ๆ ต้ี นับถือ ใน 
เรือ่ง ก๋าน บอก ข่าวดี 19 บ่ ใจ้ เต้าอี้ คริสตจักร หลาย ๆ ต้ี ก็ 
ได้ เลือก กับ แต่งตัง้ หื้อ เขา เตียวตาง ไป กับ เฮา ใน ก๋าน เอา 
สตางค์ ไป บรจิาค หื้อ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ใน กรุง เยรูซาเล็ม เซิง่ ก็ เป๋น 
ก๋าน ถวาย เกียรติ หื้อ กับ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า กับ หื้อ หนั วา่ เฮา 
กระตือรอืรน้ ต้ี จะ จ้วย 20 เฮา ต้อง หละวงั ตัว๋ หื้อ ดี เป้ือ บ่ หื้อ ใผ 
ติเตีย๋น เฮา ได้ ใน เรือ่ง ก๋าน จัดก๋าน สตางค์ บรจิาค น้ี 21 ยอ้น 
เฮา ตัง้ใจ๋ เยยีะ ใน สิง่ ต้ี ถูกต้อง บ่ ใจ้ ก้า ใน สายต๋า ของ พระเจ้า 
เต้าอัน้ แต่ ใน สายต๋า ของ คน อื่น ตวย

22 เฮา ส่ง ป้ี น้อง ผู้เจ้ือ แหม คน น่ึง ไป กับ หมู่ เขา ตวย เขา 
แสดง หื้อ เฮา หนั หลาย เต้ือ แล้ว วา่ เขา ใค่ จ้วย หลาย อยา่ง บ่า
เด่ียว น้ี เขา ซ้ํา ใค่ จ้วย นัก ขึ้น ยอ้น เขา มัน่ ใจ๋ ใน หมู่ ต้าน นัก
23 ส่วน ทิตัส น้ัน เขา เป๋น หุน้ส่วน กับ เป๋น เป้ือน ฮว่ม ฮบัใจ๊ ของ 
ข้าพเจ้า ใน ก๋าน ฮบัใจ๊ หมู่ ต้าน ส่วน ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ สอง คน ต้ี ไป 
กับ เขา น้ัน หมู่ เขา เป๋น ตัว๋ แตน ครสิตจักร ต่าง ๆ กับ หมู่ เขา หื้อ 
เกียรติ พระครสิต์ ตวย 24 ยอ้น จาอัน้ แสดง หื้อ หมู่ เขา หนั วา่ 
หมู่ ต้าน ฮกั หมู่ เขา เป้ือ ครสิตจักร ตังหลาย จะ ได้ ฮู ้เถิง ความ 
ฮกั ของ หมู่ ต้าน กับ ฮู ้วา่ ต้ี เฮา อู ้อวด หมู่ ต้าน ไว ้น้ัน ก็ เป๋น แต๊

9
สตางค์ ต้ี ถวาย จ้วยเหลือ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ
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1 แต๊ ๆ แล้ว ข้าพเจ้า บ่ จํา๋เป๋น ต้อง เขียน เถิง ต้าน เก่ียวกับ 
เรือ่ง ก๋าน จ้วย เหลือ คน ของ พระเจ้า ใน กรุง เยรูซาเล็ม เลย
2 ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า ฮู ้วา่ หมู่ ต้าน เต๋มใจ๋ ต้ี จะ จ้วย อยู ่แล้ว จึง ได้ 
อู ้อวด หมู่ ต้าน หื้อ กับ หมู่ จาว มาซิโดเนีย ฟัง วา่ หมู่ ป้ีน้อง ผู้
เจ้ือ ใน แควน้ อาคายา ๔ได้ เกียม ต้ี จะ จ้วยเหลือ มา ตัง้แต่ ป๋ี ต้ี 
แล้ว กับ ความ กระตือรอืรน้ ของ หมู่ ต้าน ก็ เยยีะ หื้อ หมู่ จาว มา
ซิโดเนีย ใค่ อยาก จ้วย ตวย 3 แต่ ต้ี ข้าพเจ้า ส่ง ป้ีน้อง หมู่ น้ี ไป ก็ 
เป้ือ วา่ ต้ี ข้าพเจ้า อวด เก่ียวกับ หมู่ ต้าน น้ัน ก็ เป๋น แต๊ กับ เป้ือ 
หมู่ ต้าน จะ ได้ เกียม ตัว๋ หื้อ พรอ้ม อยา่ง ต้ี ข้าพเจ้า บอก ไว ้แล้ว
4 บ่ จาอัน้ ถ้า จาว มาซิโดเนีย บาง คน มา กับ ข้าพเจ้า แล้ว หนั 
วา่ หมู่ ต้าน ยงั บ่ พรอ้ม เต้ือ บ่ ต้อง วา่ เนาะ วา่ หมู่ ต้าน จะ ขาย ขี้
หน้า มอก ใด หมู่ เฮา ก็ ขาย ขี้หน้า เหมือน กัน๋ ต้ี ได้ มัน่ใจ๋ ใน หมู่ 
ต้าน จาอี้ 5 ยอ้น จาอัน้ ข้าพเจ้า ก๊ึด วา่ จํา๋เป๋น ต้ี จะ ต้อง ขอ รอ้ง 
หื้อ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ หมู่ น้ี ไป หา หมู่ ต้าน ก่อน แล้ว เกียม สตางค์ ต้ี 
หมู่ ต้าน สัญญา วา่ จะ บรจิาค หื้อ พรอ้ม ก่อน ต้ี ข้าพเจ้า จะ ไป หา 
หมู่ ต้าน เป้ือ หื้อ หนั วา่ ต้ี หมู่ ต้าน หื้อ น้ัน ก็ เต๋มใจ๋ หื้อ บ่ ใจ้ โดน 
บังคับ

6 จํา๋ ไว ้เต๊อะ วา่ คน ต้ี หวา่น หน้อย ก็ จะ เก็บเก่ียว ได้ หน้อย
คน ต้ี หวา่น นัก ก็ จะ เก็บเก่ียว ได้ นัก 7 กู้ คน ก็ ควร หื้อ ต๋าม ต้ี 
เขา ตัง้ใจ๋ ไว้ บ่ ใจ้ หื้อ โดย ความ เสียดาย บ่ ใจ้ หื้อ โดย จํา๋ใจ๋ ต้อง 
หื้อ ยอ้น วา่ พระเจ้า ฮกั คน ต้ี หื้อ ด้วย ใจ๋ ต้ี จ้ืนจมยนิดี 8พระเจ้า 
สามารถ หื้อ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง จ๋น เหลือ ล้น แก่ หมู่ ต้าน ได้ เป้ือ วา่ หมู่ 
ต้าน จะ ได้ มี กู้ อยา่ง ต้ี จํา๋เป๋น สําหรบั จีวติ อยู ่ตลอด เวลา กับ 
มี อยา่ง เหลือล้น สําหรบั ใจ๊ ใน ก๋าน เยยีะ ดี กู้ อยา่ง 9 อยา่ง ต้ี มี 
เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่
�เขา ใจ๋กวา้ง หื้อ กับ คน ตุ๊กยาก
๔ 9:2 9:2 เมือง โครนิธ ์ก็ อยู ่ใน แควน้ อาคายา 
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ความ ดี ของ เขา ก็ คง อยู ่ตลอด ไป�ช
10 กับ พระเจ้า ผู้ ต้ี หื้อ เม็ด พืช กับ คน ต้ี หวา่น กับ หื้อ ของ กิน๋ 
กับ คน ต้ี กิน๋ ก็ จะ หื้อ เม็ด พืช แก่ หมู่ ต้าน กับ จะ เยยีะ หื้อ มัน มี 
นัก ขึ้น แล้ว จะ หื้อ หมู่ ต้าน เก็บเก่ียว ผล นัก ขนาด จาก ความ ใจ๋
กวา้ง ของ หมู่ ต้าน 11 โดย พระองค์ จะ เยยีะ หื้อ ต้าน ตังหลาย 
มัง่คัง่ ขึ้น ใน กู้ อยา่ง เป้ือ หมู่ ต้าน จะ สามารถ หื้อ อยา่ง ใจ๋กวา้ง 
ได้ ตลอด กับ จะ เยยีะ หื้อ หลาย ๆ คน ได้ ขอบ พระคุณ พระเจ้า 
ผ่าน ตาง เฮา 12 ยอ้น ก๋าน ฮบัใจ๊ ต้ี หมู่ ต้าน เยยีะ น้ี บ่ ใจ้ ก้า จ้วย 
คน ของ พระเจ้า ใน กรุง เยรูซาเล็ม ต้ี บ่ มี เต้าอัน้ แต่ ยงั ได้ เยยีะ 
หื้อ คน ตังหลาย ขอบพระคุณ พระเจ้า บ่ ยา้ง ปาก 13 ต้ี หมู่ ต้าน 
ได้ ฮบัใจ๊ จาอี ้ก็ เยยีะ หื้อ หนั ความ เจ้ือ ของ หมู่ ต้าน จึง เยยีะ หื้อ 
หมู่ เขา สรรเสรญิ พระเจ้า ยอ้น หมู่ ต้าน มี ใจ๋ เจ้ือฟัง ต้ี มา จาก 
ความ เจ้ือ ใน ข่าวดี ของ พระครสิต์ กับ ยอ้น หมู่ ต้าน หื้อ หมู่ เขา 
กับ กู้ คน อยา่ง ใจ๋กวา้ง 14 หมู่ เขา ก็ จะ อธษิฐาน เป้ือ หมู่ ต้าน 
กับ ก๊ึด เถิง ต้าน ยอ้น พระคุณ อนั เหลือล้น ต้ี พระเจ้า หื้อ กับ 
หมู่ ต้าน 15 ขอ ขอบพระคุณ พระเจ้า สําหรบั ของ ประทาน ของ 
พระองค์ ต้ี ดี เลิศ จ๋น เกิน๋ จะ อู ้ได้

10
เปาโล แก้ต่าง หื้อ ตัว๋เก่า

1ข้าพเจ้า เปาโล ขอ ออ้นวอน หมู่ ต้าน เป๋น ก๋าน ส่วน ตัว๋ โดย 
ความ สุภาพ ออ่นน้อม กับ ความ เมตต๋า ของ พระครสิต์ บาง 
คน วา่ ข้าพเจ้า เป๋น คน ขี้แขะ เม่ือ อยู ่กับ ต้าน ตังหลาย แต่ เม่ือ 
อยู ่ไก๋ หมู่ ต้าน ก็ จะ เป๋น คน หา้ว 2 คือ เม่ือ ข้าพเจ้า มา อยู ่กับ หมู่ 
ต้าน ข้าพเจ้า ขอ เต๊อะ วา่ บ่ ดี หื้อ ข้าพเจ้า ต้อง เป๋น คน หา้ว ใส่ 
ช 9:9 9:9 สดด� 112:9
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หมู่ ต้าน ยอ้น ข้าพเจ้า แน่ใจ๋ วา่ จะ เป๋น จาอัน้ ได้ กับ หมู่ คน ต้ี 
ก๊ึด วา่ เฮา ใจ๊ จีวติ ต๋าม คน ใน โลก น้ี 3 ยอ้น วา่ เถิงแม้ เฮา จะ 
ใจ๊ จีวติ อยู ่ใน โลก น้ี แต่ เฮา ก็ บ่ ได้ สู้ฮบ เหมือน กับ คน ใน โลก 
น้ี 4 ยอ้น วา่ อาวุธ ของ เฮา ต้ี ใจ๊ สู้ฮบ น้ัน บ่ เหมือน อาวุธ ใน โลก 
น้ี แต่ อาวุธ ของ เฮา มี ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระเจ้า ต้ี จะ ทําลาย 
ฐาน ต้ี ตัง้ ได้ คือ ทําลาย เหตุผล ผิด ๆ 5 กับ ทําลาย ก่ําแปง สูง 
ต้ี ขัดขวาง บ่ หื้อ คน ฮู ้เก่ียวกับ เรือ่ง ของ พระเจ้า ตึง ยบั กําก๊ึด 
กู้ อยา่ง ของ คน หื้อ มา เจ้ือฟัง พระครสิต์ 6 กับ หลังจาก ต้ี หมู่ 
ต้าน เจ้ือฟัง อยา่ง สมบูรณ์ แล้ว เฮา ก็ พรอ้ม ต้ี จะ ลงโต้ษ กู้ คน 
ต้ี บ่ เจ้ือฟัง

7ผ่อ สิง่ ต้ี มี หื้อ หนั หัน้ เต๊อะ๕ ถ้า ใผ มัน่ใจ๋ วา่ ตัว๋ เป๋น ของ พระ
ครสิต์ ก็ หื้อ เขา ก๊ึด ผ่อ แหม เต้ือ วา่ ถ้า เขา เป๋น ของ พระครสิต์
เฮา ก็ เป๋น ของ พระครสิต์ เหมือน กัน๋ 8 เถิง แม้วา่ ข้าพเจ้า ผ่อ 
เหมือน วา่ จะ อวด นัก ไป หน้อย ใน เรือ่ง สิทธ ิอาํนาจ ของ เฮา ต้ี 
องค์ พระผู้เป๋นเจ้า หื้อ กับ เฮา ไว้ ข้าพเจ้า ก็ บ่ อาย ต้ี จะ อวด ต้ี 
พระองค์ หื้อ สิทธ ิอาํนาจ กับ เฮา ก็ สําหรบั เสรมิสรา้ง หมู่ ต้าน
บ่ ใจ้ ทําลาย 9 ข้าพเจ้า บ่ ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน ก๊ึด วา่ ข้าพเจ้า เขียน 
จดหมาย มา ขู่ หมู่ ต้าน หื้อ กัว๋ 10 ยอ้น วา่ มี บาง คน อู ้วา่ �กํา ใน 
จดหมาย ของ เปาโล น้ัน แฮง กับ เด็ดขาด ก็ แต๊ แต่ จาใด ต๋อน ต้ี 
เขา มา อยู ่กับ เฮา เขา หยงั มา ผ่อ เหมือน คน ออ่นแอ กับ อู ้บ่ เป๋น 
เรือ่ง� 11 คน ต้ี อู ้จาอี ้ก็ หื้อ จํา๋ ไว ้เต๊อะ วา่ ใน จดหมาย เฮา เขียน 
ไว ้จาใด เม่ือ เฮา ไป เถิง เฮา ก็ จะ เยยีะ จาอัน้ เหมือน กัน๋ 12 เฮา 
บ่ ก้า ต้ี จะ เทียบ จัน๊ กาวา่ เอา ตัว๋ ไป เผียบ กับ บาง คน ต้ี ยกยอ่ง 
ตัว๋ เก่า เน่อ คน หมู่ น้ี ก็ บ่ หลวก แต๊ ๆ ต้ี เอา ตัว๋ ไป เผียบ กับ หมู่ 
เดียว กัน๋ กับ เอา ตัว๋ เก่า เป๋น มาตรฐาน ใน ก๋าน วดั กัน๋

13 แต่ เฮา จะ บ่ อวด เกิน๋ ขอบเขต ต้ี สมควร เน่อ จะ อวด ก้า 
๕ 10:7 10:7 แป๋ ได้ แหม อยา่ง วา่ หมู่ ต้าน ผ่อ ก้า ภาย นอก
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ใน ขอบเขต ก๋าน งาน ต้ี พระเจ้า มอบ หมาย หื้อ เฮา เยยีะ เต้า
อัน้ เซิง่ ก็ รวม ตึง ก๋าน งาน ต้ี เยยีะ กับ หมู่ ต้าน ตวย 14 ยอ้น วา่ 
เฮา บ่ ได้ เยยีะ เกิน๋ หน้าต้ี แต่ ถ้า เฮา บ่ ได้ มา หา หมู่ ต้าน น่ัน ก็ 
แสดง วา่ เฮา อวด เกิน๋ ไป แต่ เฮา เป๋น หมู่ เก๊า ต้ี เอา ข่าวดี ของ 
พระครสิต์ มา บอก หมู่ ต้าน 15 เฮา บ่ ได้ อวด เกิน๋ ขอบเขต ก๋าน 
งาน ของ เฮา บ่ ได้ อวด ใน ก๋าน งาน ของ คน อื่น แต่ เฮา หวงั วา่ 
เม่ือ หมู่ ต้าน มี ความ เจ้ือ นัก ขึ้น ก๋านงาน ของ เฮา ก็ จะ ได้ ขยาย 
ใหญ่ นัก ขึ้น ต้ามก๋าง หมู่ ต้าน ตวย 16 เป้ือ วา่ เฮา จะ ได้ บอก 
ข่าวดี ใน ต้ี อื่น ๆ ต้ี อยู ่นอก เขต ของ หมู่ ต้าน ยอ้น วา่ เฮา บ่ อยาก 
จะ อวด ใน ก๋าน งาน ของ คน อื่น ต้ี ได้ เยยีะ ไว ้ใน ต้ี ของ เขา แล้ว
17 อยา่ง ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่ �ใผ ใค่ อวด ก็ หื้อ อวด ใน 
สิง่ ต้ี องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เยยีะ เต๊อะ�ซ 18 ยอ้น วา่ คน ต้ี ยกยอ่ง 
ตัว๋เก่า ก็ บ่ ได้ ฮบั ก๋าน ยอมฮบั แต่ คน ต้ี พระเจ้า ยกยอ่ง ก็ จะ ได้ 
ฮบั ก๋าน ยอมฮบั

11
เปาโล กับ อคัรทูต ป๋อม

1 ข้าพเจ้า หวงั วา่ ต้าน ตัง หลาย จะ อดทน กับ ความ งา่ว 
หน้อย ๆ ของ ข้าพเจ้า ก็ ขอ หื้อ อดทน เต๊อะ 2 ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า 
ขาง หมู่ ต้าน เหมือน ต้ี พระเจ้า ขาง ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน เป๋น 
เหมือน สาว บรสุิทธิ ์ต้ี บ่ มี มลทิน ต้ี ข้าพเจ้า ได้ หมัน้ หมาย หื้อ 
กับ ป้อจาย คน เดียว คือ พระครสิต์ 3 แต่ ข้าพเจ้า ก็ กัว๋ วา่ จิต
ใจ๋ ของ หมู่ ต้าน จะ ถูก จุล่าย หื้อ หลง ไป จาก ความ ซ่ือสัตย ์กับ 
ความ บรสุิทธิ ์ต่อ พระครสิต์ เหมือน ต้ี เอวา ถูก งู จุล่าย ญโดย 
อุบาย ของ มัน 4 ยอ้น เม่ือ มี คน มา สอน เถิง เรือ่ง พระเยซู ต้ี 
แตกต่าง จาก ต้ี เฮา เกย สอน ไป น้ัน กาวา่ เขา หื้อ หมู่ ต้าน ฮบั 
ซ 10:17 10:17 ยรม� 9:24 ญ 11:3 11:3 ปฐก� 3:1-5,13
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พระวญิญาณ อื่น กาวา่ ข่าวดี อนั อื่น ต้ี แตกต่าง จาก ต้ี หมู่ ต้าน 
เกย ฮบั มา แล้ว หมู่ ต้าน ก็ ยอมฮบั เขา ไว ้โดย งา่ย 5ข้าพเจ้า ก๊ึด 
วา่ ข้าพเจ้า ก็ บ่ ได้ ต่ําต้อย เหลือ หมู่ อคัรทูต พิเศษ หมู่ น้ัน เลย 
เน่อ 6 เถิงแม้ วา่ ข้าพเจ้า อู ้บ่ เก่ง แต่ ข้าพเจ้า ก็ มี ความ ฮู้ ต้ี หมู่ 
ต้าน ฮู ้กัน๋ แล้ว จาก กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี เฮา ได้ เยยีะ

7 ข้าพเจ้า เยยี ะ ผิด กา ต้ี ได้ ถ่อม ตัว๋ ลง เป้ือ ยก หมู่ ต้าน 
ขึ้น เม่ือ ข้าพเจ้า บอก ข่าวดี ของ พระเจ้า กับ หมู่ ต้าน โดย บ่ ก๊ึด 
สตางค์ สัก หน้อย 8บาง คน อาจ จะ วา่ ข้าพเจ้า ปล้น ครสิตจักร 
อื่น ๆ โดย ก๋าน ฮบั สตางค์ บรจิาค จาก หมู่ เขา เป้ือ เอา มา ฮบัใจ๊ 
หมู่ ต้าน 9 กับ ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า อยู ่กับ หมู่ ต้าน แล้ว ข้าพเจ้า บ่ มี 
สตางค์ ข้าพเจ้า ก็ บ่ เกย เป๋น ภาระ หื้อ ใผ ยอ้น วา่ หมู่ ป้ีน้อง ผู้
เจ้ือ ต้ี มา จาก แควน้ มาซิโดเนีย ได้ เกียม กู้ อยา่ง ต้ี จํา๋เป๋น ไว ้
หื้อ ข้าพเจ้า แล้ว ข้าพเจ้า บ่ เยยีะ ตัว๋ เป๋น ภาระ หื้อ กับ หมู่ ต้าน 
จาใด ข้าพเจ้า ก็ จะ เป๋น จาอัน้ ต่อไป 10 ความ จรงิ ของ พระ
ครสิต์ อยู ่ใน ใจ๋ ของ ข้าพเจ้า จาใด ก็ หื้อ มัน่ใจ๋ ได้ วา่ จะ บ่ มี ใผ ใน 
แควน้ อาคายา ต้ี จะ หา้ม บ่ หื้อ ข้าพเจ้า อวด เก่ียวกับ เรือ่ง น้ี ได้ 
จาอัน้ 11 ยอ้น อะหยงั ต้ี ข้าพเจ้า เถิง บ่ ยอม เป๋น ภาระ หมู่ ต้าน
ข้าพเจ้า บ่ ได้ ฮกั หมู่ ต้าน กา พระเจ้า ฮู ้ดี อยู ่แล้ว วา่ ข้าพเจ้า ฮกั 
หมู่ ต้าน

12 ข้าพเจ้า บ่ ได้ เป๋น ภาระ หื้อ หมู่ ต้าน จาใด ข้าพเจ้า ก็ จะ 
เยยีะ จาอัน้ ต่อไป เป้ือ บ่ หื้อ คน หมู่ น้ัน ต้ี หา โอกาส ต้ี จะ อวด 
วา่ หมู่ เขา เยยีะ ก๋าน แบบ เดียว กับ เฮา อวด จาอัน้ ได้ 13 ยอ้น 
วา่ คน หมู่ น้ัน เป๋น หมู่ อคัรทูต ตัว๋ ป๋อม เป๋น คน งาน ต้ี จุล่าย ต้ี 
ป๋อม ตัว๋ มา เป๋น อคัรทูต ของ พระครสิต์ 14 บ่ ต้อง งดื เนาะ ยอ้น 
วา่ ขนาด ซาต๋าน ยงั ป๋อม ตัว๋ เป๋น ทูตสวรรค์ ของ ความ เป่งแจ้ง 
เลย 15ยอ้น จาอัน้ ก็ บ่ แปลก อะหยงั ต้ี คน ฮบัใจ๊ ของ ซาต๋าน จะ 
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ป๋อม ตัว๋ เป๋น คน ฮบัใจ๊ ต้ี เยยีะ ดี สุดต๊าย จีวติ ของ หมู่ เขา ก็ จะ ได้
ฮบั ผล ต้ี สมควร กับ สิง่ ต้ี หมู่ เขา เยยีะ

ความ ตุ๊ก ทรมาน ของ เปาโล
16 ข้าพเจ้า ขอ อู ้แหม รอบ วา่ บ่ ดี หื้อ ใผ ก๊ึด วา่ ข้าพเจ้า เป๋น 

คน งา่ว แต่ ถ้า หมู่ ต้าน ก๊ึด วา่ ข้าพเจ้า เป๋น จาอัน้ ก็ หื้อ ยอม
ฮบั ข้าพเจ้า อยา่ง คน งา่ว คน น่ึง เต๊อะ เป้ือ ข้าพเจ้า จะ อวด ได้ 
พ่อง 17 ต้ี ข้าพเจ้า อวด ตัว๋ ด้วย ความ มัน่ใจ๋ อยู ่น้ี ก็ อู ้อยา่ง คน 
ต้ี บ่ หลวก บ่ ได้ อู ้อยา่ง ต้ี องค์ พระผู้เป๋นเจ้า หื้อ อู้ 18 ยอ้น ใน 
เม่ือ หลาย คน ปา กัน๋ อวด ตัว๋ ต๋าม อยา่ง คน ใน โลก ข้าพเจ้า ก็ 
จะ อวด พ่อง 19 ต้ี หมู่ ต้าน ยนิดี อดทน ต่อ คน งา่ว ๆ ตังหลาย ได้ 
น้ัน หมู่ ต้าน ก็ ท่า จะ หลวก กัน๋ ขนาด เนาะ 20 เถิงแม้ วา่ เขา จะ 
เอา หมู่ ต้าน ไป เป๋น ขี้ข้า กาวา่ จุ ใจ๊ หมู่ ต้าน เอา เผียบ หมู่ ต้าน
ยก ตัว๋ ขึ้น เป๋น ใหญ่ เหลือ หมู่ ต้าน แม้ แต่ ตบ หน้า หมู่ ต้าน หมู่ 
ต้าน ก็ ยงั อดทน ได้ 21 ข้าพเจ้า อาย ต้ี จะ บอก วา่ เฮา ออ่นแอ ล้ํา 
ไป ต้ี จะ เยยีะ จาอัน้ กับ หมู่ ต้าน

แต่ ใผ ก้า อวด ใน เรือ่ง ใด ( ข้าพเจ้า ก่ําลัง อู ้อยา่ง คน งา่ว )
ข้าพเจ้า ก็ ก้า อวด ใน เรือ่ง น้ัน เหมือน กัน๋ 22 หมู่ เขา เป๋น คน 
ฮบีรู กา ข้าพเจ้า ก็ เป๋น เหมือน กัน๋ หมู่ เขา เป๋น จาว อสิราเอล 
กา ข้าพเจ้า ก็ เป๋น เหมือน กัน๋ หมู่ เขา เป๋น ลูกหลาน ของ อบั
ราฮมั กา ข้าพเจ้า ก็ เป๋น เหมือน กัน๋ 23 หมู่ เขา เป๋น คน ฮบัใจ๊ 
ของ พระครสิต์ กา ข้าพเจ้า ก็ เป๋น นัก เหลือ น้ัน แหม ( ข้าพเจ้า 
อู ้อยา่ง คน เป๋น ผีบ้า ) ข้าพเจ้า ฮาํ เยยีะ ก๋าน นัก เหลือ หมู่ เขา
ติด คอก นัก เหลือ หมู่ เขา ถูก เฆ่ียน นัก เหลือ หมู่ เขา หวดิ ต๋าย 
หลาย เต้ือ 24หมู่ จาว ยวิ เฆ่ียน ข้าพเจ้า หา้ รอบ รอบ ละ สาม สิบ 
เก้า เต้ือ 25 ข้าพเจ้า ยงั โดน ไม้ บุบ สาม เต้ือ โดน บ่าหนิ ขวา้ง 
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ใส่ เต้ือ น่ึง เฮอื หล้ม สาม เต้ือ ลอย คอ อยู ่ใน ทะเล วนั ค่ํา คืน ฮุง่
26 ข้าพเจ้า เตียวตาง เจ่ือ ๆ ปะ กับ อนัตราย ใน แม่ น้ํา อนัตราย 
จาก โจ๋ร อนัตราย จาก ตึง หมู่ ป้ีน้อง จาว ยวิ ของ ข้าพเจ้า กับ 
คน ต่างจ้าด อนัตราย จาก ใน เมือง ตึง ใน ป่า อนัตราย ใน ทะเล 
กับ อนัตราย จาก ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ต้ี บ่ แต๊ 27 ต้อง ฮาํ เยยีะ ก๋าน หนัก
อด หลับ อด นอน เจ่ือ ๆ อยาก ข้าว กัน้ น้ํา อด ข้าว หลาย เต้ือ ทน 
หนาว กับ เส้ือผ้า ก็ บ่ มี ใส่ 28นอก จาก ตึงหมด น้ี แล้ว ก็ ยงั มี ป๋ัญ
หา สะป๊ะ มา กด ดัน ข้าพเจ้า อยู ่ตึง วนั ๆ คือ ข้าพเจ้า เป๋น หว่ง ค
ริสตจักร ตึงหมด 29 มี ใผ พ่อง ต้ี ออ่นแอ แล้ว ข้าพเจ้า บ่ ได้ ฮู้
สึก ออ่นแอ ไป ตวย เขา มี ใผ พ่อง ต้ี ถูก ปา ไป เยยีะ บาป แล้ว 
ข้าพเจ้า บ่ ได้ เป๋น เดือด เป๋น แค้น

30 ถ้า ข้าพเจ้า จะ ต้อง อวด ข้าพเจ้า ก็ จะ อวด ใน สิง่ ต้ี แสดง 
วา่ ข้าพเจ้า ออ่นแอ 31 พระเจ้า พระบิดา ของ พระเยซู ครสิต์ 
องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ผู้ ต้ี สมควร จะ ได้ฮบั ก๋าน สรรเสรญิ ตลอด 
ไป พระองค์ ฮู ้วา่ ข้าพเจ้า บ่ ได้ จุ 32 ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า อยู ่ต้ี เมือง 
ดามัสกัส เจ้า เมือง ต้ี อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ กษัตรยิ ์อาเรทัส ได้ สัง่ 
หื้อ ทหาร ยาม เฝ้า หน้า ปะตู๋ เมือง ไว้ เป้ือ จะ ยบั ข้าพเจ้า 33 แต่ 
มี คน เอา ข้าพเจ้า ใส่ ก๋วย แล้ว หยอ่น ลง มา ตาง ป่อง ก่ําแปง 
เมือง ข้าพเจ้า จึง หนี ป๊น จาก อาํนาจ ต้าน เจ้าเมือง มา ได้

12
ก๋าน เปิดเผย ของ พระเจ้า

1 ข้าพเจ้า จํา๋เป๋น ต้อง อวด เถิงแม้ วา่ ก๋าน อวด จาอี ้มัน จะ 
บ่ มี ประโยชน์ อะหยงั แต่ ข้าพเจ้า จะ ขอ อู ้แหม เก่ียวกับ เรือ่ง 
นิมิต กับ สิง่ ต้ี องค์ พระผู้เป๋นเจ้า เปิดเผย หื้อ ฮู้ 2 ข้าพเจ้า ฮู้
จัก ป้อจาย คน น่ึง ต้ี เจ้ือ ใน พระครสิต์ สิบ ส่ี ป๋ี ต้ี แล้ว พระเจ้า 
ได้ฮบั เขา ขึ้น ไป บน สวรรค์ จัน๊ ต้ี สาม ( ข้าพเจ้า บ่ ฮู ้วา่ เขา ไป 
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โดย สภาพ ต้ี มี ตัว๋ กาวา่ ไป โดย จิตวญิญาณ มี ก้า พระเจ้า เต้า
อัน้ ต้ี ฮู ้) 3-4 ขอ ยํ้า วา่ ข้าพเจ้า ฮู ้วา่ ป้อจาย คน น้ี ถูก ฮบั ไป ใน 
สวน สวรรค์ ( ข้าพเจ้า บ่ ฮู ้วา่ เขา ไป โดย สภาพ ต้ี มี ตัว๋ กาวา่ 
ไป โดย จิตวญิญาณ มี ก้า พระเจ้า เต้าอัน้ ต้ี ฮู ้) เขา ได้ยนิ กํา อู ้
ต้ี เขา บ่ สามารถ อู ้ได้ ยอ้น เป๋น สิง่ ต้ี คน บ่ ได้ฮบั อนญุาต หื้อ อู ้
เถิง 5 ข้าพเจ้า จะ อวด เถิง ป้อจาย คน น้ี ละ จะ บ่ อวด ตัว๋ ของ 
ข้าพเจ้า เน่อ นอกจาก จะ อวด เรือ่ง ต้ี ข้าพเจ้า ออ่นแอ เต้าอัน้
6 ยอ้น วา่ ถ้า ข้าพเจ้า ใค่ อยาก จะ อวด ข้าพเจ้า ก็ บ่ ใจ้ คน งา่ว
ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า จะ อวด ใน สิง่ ต้ี เป๋น ความ จรงิ แต่ ข้าพเจ้า 
จะ บ่ เยยีะ จาอัน้ ยอ้น ข้าพเจ้า บ่ ใค่ หื้อ ใผ ยกยอ่ง ข้าพเจ้า เกิน๋ 
เหลือ สิง่ ต้ี เขา ได้ หนั กาวา่ ได้ยนิ จาก ข้าพเจ้า

7 แต่ เป้ือ บ่ หื้อ ข้าพเจ้า หลง ตัว๋ เก่า เกิน๋ ไป ยอ้น สิง่ ต้ี ยิง่ใหญ่ 
ต้ี พระเจ้า ได้ เปิดเผย หื้อ ข้าพเจ้า ได้ หนั จาอัน้ พระองค์ ก็ หื้อ 
หนาม อยู ่ใน ตัว๋ ของ ข้าพเจ้า หนาม น้ัน ก็ คือ ทูต ของ ซาต๋าน ต้ี 
มา ทรมาน ข้าพเจ้า 8 ข้าพเจ้า ได้ ออ้นวอน ต่อ องค์ พระผู้เป๋น
เจ้า เถิง สาม เต้ือ หื้อ จ้วย เอา หนาม น้ี ออก ไป จาก ข้าพเจ้า เหยี
9 แต่ พระองค์ บอก วา่ �พระคุณ ของ เฮา ก็ ปอดี แล้ว สําหรบั 
เจ้า ยอ้น วา่ เม่ือ เจ้า ออ่นแอ ฤทธิ ์อาํนาจ ของ เฮา ก็ เยยีะ ก๋าน 
ใน เจ้า ได้ เต๋มต้ี� ยอ้น จาอัน้ ข้าพเจ้า ก็ ยนิดี จะ อวด เถิง ความ 
ออ่นแอ ของ ตัว๋ เก่า นัก ขึ้น เป้ือ ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระครสิต์ จะ 
อยู ่กับ ข้าพเจ้า 10 ยอ้น จาอี้ เป้ือ หนั แก่ พระครสิต์ ข้าพเจ้า ก็ 
มี ใจ๋ ยนิดี ต้ี มี ความ ออ่นแอ มี คน ดู หมิน่ ดู แควน มี ความ ตุ๊ก 
ยาก มี คน ค่ํา กับ มี ความ ยาก ลําบาก ต่าง ๆ ยอ้น วา่ เม่ือใด ต้ี 
ข้าพเจ้า ออ่นแอ ข้าพเจ้า ก็ จะ เข้มแข็ง ขึ้น

เปาโล ฮกั ผู้เจ้ือ ใน เมือง โครนิธ์
11 ข้าพเจ้า ได้ อู ้อวด อยา่ง กับ คน งา่ว ไป แล้ว ก็ ยอ้น หมู่ 

ต้าน น้ัน เนาะ บังคับ หื้อ ข้าพเจ้า เยยี ะ จา อัน้ แต๊ ๆ แล้ว หมู่ 
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ต้าน ก็ น่า จะ รบัรอง ข้าพเจ้า ยอ้น วา่ เถิงแม้ ข้าพเจ้า บ่ ได้ วเิศษ 
อะหยงั เลย แต่ ก็ บ่ ได้ หน้อยหน้า หมู่ อคัร ทูต พิเศษ หมู่ น้ัน 
เน่อ 12 ข้าพเจ้า ได้ พิสูจน์ ตัว๋ ของ ข้าพเจ้า แล้ว วา่ ข้าพเจ้า 
เป๋น อคัรทูต แต๊ ก่อ โดย ก๋าน เยยีะ หมายสําคัญ ก๋าน อศัจ๋รรย ์
กับ ปาฏิหารยิ ์ต่าง ๆ ข้าพเจ้า เยยีะ สิง่ หมู่ น้ี โดย ความ อดทน 
ต๋อน ต้ี อยู ่กับ หมู่ ต้าน 13 มี เรือ่ง ใด พ่อง ต้ี ข้าพเจ้า ได้ เยยีะ 
กับ หมู่ ต้าน บ่ ดี เต้า คริสตจักร อื่น ๆ มี ก้า เรือ่ง เดียว เต้าอัน้
คือ ข้าพเจ้า เอง บ่ ได้ เป๋น ภาระ หื้อ หมู่ ต้าน ขอ โผด ยก โต้ษ หื้อ 
ข้าพเจ้า ใน เรือ่ง น้ี ตวย เต๊อะ

14 ข้าพเจ้า เกียม จะ ไป แอว่ หา หมู่ ต้าน เป๋น เต้ือ ต้ี สาม กับ 
จะ บ่ เป๋น ภาระ หื้อ หมู่ ต้าน ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า บ่ ใค่ ได้ อะหยงั จาก 
หมู่ ต้าน แต่ ใค่ ได้ ก้า ตัว๋ ของ หมู่ ต้าน ยอ้น วา่ ลูก ก็ บ่ ต้อง สะสม 
อะหยงั หื้อ ป้อแม่ แต่ เป๋น ป้อแม่ เน่อ ต้ี ต้อง สะสม หื้อ ลูก ๆ
15 ข้าพเจ้า ก็ ยนิดี แต๊ ๆ ต้ี จะ เสีย สละ กู้ สิง่ ต้ี ข้าพเจ้า มี แม้แต่ 
ตัว๋ ของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ก็ หื้อ กับ หมู่ ต้าน เม่ือ ข้าพเจ้า ฮกั หมู่ 
ต้าน นัก ขึ้น จาอี้ หมู่ ต้าน จะ ฮกั ข้าพเจ้า หน้อย ลง กา

16 หมู่ ต้าน ก็ หนั ตวย บ่ ใจ้ กา วา่ ข้าพเจ้า บ่ ได้ เป๋น ภาระ 
หื้อ หมู่ ต้าน เลย แต่ ก็ ยงั มี บาง คน อู ้วา่ ข้าพเจ้า เป๋น คน เจ้า
เล่ห์ กับ ได้ ใจ๊ เล่หเ์หล่ียม ยบั หมู่ ต้าน ไว้ 17 ข้าพเจ้า ได้ ใจ๊ คน ต้ี 
ข้าพเจ้า ส่ง ไป แอว่ หา หมู่ ต้าน หื้อ โก๋ง หมู่ ต้าน กา 18 ข้าพเจ้า 
ขอ รอ้ง หื้อ ทิตัส มา แอว่ หา หมู่ ต้าน กับ ส่ง ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ แหม คน 
ไป ตวย ทิตัส ได้ โก๋ง หมู่ ต้าน กา หมู่ ต้าน ก็ ฮู ้วา่ ทิตัส กับ ข้าพเจ้า 
เยยีะ โดย มี จิตใจ๋ อยา่ง เดียว กัน๋ กับ เตียว ต๋าม ฮอย ตีน๋ ฮอย 
เดียว กัน๋ บ่ ใจ้ กา

19 หมู่ ต้าน ท่า จะ ก๊ึด วา่ เฮา แก้ ตัว๋ กับ หมู่ ต้าน แต่ แต๊ ๆ
แล้ว เฮา อู ้ใน ฐานะ คน ของ พระครสิต์ ต้ี อยู ่ต่อหน้า พระเจ้า ป้ี
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น้อง ตังหลาย ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั เหย กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี เฮา เยยีะ น้ัน ก็ 
เป้ือ จะ จ้วย หมู่ ต้าน หื้อ จํา๋เรญิ ขึ้น 20 ยอ้น ข้าพเจ้า กัว๋ วา่ เม่ือ 
ข้าพเจ้า ไป เถิง หมู่ ต้าน จะ บ่ เป๋น เหมือน อยา่ง ต้ี ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ 
เป๋น กับ ข้าพเจ้า ก็ บ่ ได้ เป๋น อยา่ง ต้ี หมู่ ต้าน ใค่ หื้อ ข้าพเจ้า เป๋น 
เหมือน กัน๋ คือ กัว๋ วา่ หมู่ ต้าน จะ ผิด จะ เถียง กัน๋ ขอย กัน๋ โขด 
กัน๋ แตกแยก กัน๋ ใส่ ฮา้ย ป้าย สี กัน๋ เล่าขวญั กัน๋ หยิง่ จ๋องหอง 
กัน๋ กับ มี แต่ ความ วุน่วาย สะป๊ะ 21ข้าพเจ้า กัว๋ วา่ เม่ือ ข้าพเจ้า 
ไป แอว่ หา แหม พระเจ้า จะ หื้อ ข้าพเจ้า ต้อง ขาย ขี้ หน้า ต่อ หน้า 
หมู่ ต้าน แล้ว ข้าพเจ้า จะ เสียใจ๋ กับ คน หลาย คน หมู่ น้ัน ต้ี เยยี
ะ บาป มา กับ ยงั บ่ ยอม กลับใจ๋ จาก มลทิน ก๋าน เยยีะ บาป ตาง 
เพศ กับ ก๋าน ลามก ต้ี หมู่ เขา เยยีะ อยู ่น้ัน

13
กํา ตัก๊ตวาย กับ กํา เตือ๋น สุด ต๊าย

1 เต้ือ น้ี จะ เป๋น เต้ือ ต้ี สาม ต้ี ข้าพเจ้า จะ ไป แอว่ หา หมู่ ต้าน
อยา่ง ต้ี มี เขียน ใน พระ คัมภีร ์วา่ �ข้อ กล่าว หา กู้ ข้อ ต้อง มี 
พยาน สอง เถิง สาม คน เถิง จะ เจ้ือถือ ได้� 2 ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า 
ไป หา หมู่ ต้าน เป๋น เต้ือ ต้ี สอง น้ัน ข้าพเจ้า ได้ เตือ๋น หมู่ ต้ี เยยี
ะ บาป อยู ่น้ัน บ่าเด่ียว น้ี เถิงแม้ ข้าพเจ้า จะ บ่ ได้ อยู ่ตวย หมู่ 
ต้าน ข้าพเจ้า ก็ ขอ เตือ๋น หมู่ น้ัน แหม เต้ือ กับ คน อื่น ๆ กู้ คน
เม่ือ ข้าพเจ้า ไป แหม เต้ือ ข้าพเจ้า จะ บ่ เวน้ โต้ษ หื้อ ใผ เลย 3 ต้ี 
ข้าพเจ้า เยยีะ จาอี ้ก็ ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน ใค่ อยาก ได้ หลักฐาน ต้ี 
วา่ พระครสิต์ อู ้ผ่าน ตาง ข้าพเจ้า แต๊ ๆ พระครสิต์ บ่ ได้ ออ่นแอ 
ต่อ หมู่ ต้าน แต่ มี ฤทธิ ์อาํนาจ นัก ต้ามก๋าง หมู่ ต้าน 4 เถิงแม้ 
วา่ พระองค์ ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน ยอ้น พระองค์ ยอม ออ่นแอ
แต่ พระองค์ ก็ ยงั มี จีวติ อยู ่ยอ้น ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระเจ้า เถิง
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แม้ วา่ เฮา ออ่นแอ ฮว่ม กับ พระครสิต์ แต่ โดย ฤทธิ ์อาํนาจ ของ 
พระเจ้า เฮา จะ มี จีวติ อยู ่กับ พระองค์ เป้ือ ฮบัใจ๊ หมู่ ต้าน

5 หื้อ กวด ผ่อ ตัว๋ เก่า ลอ วา่ หมู่ ต้าน ใจ๊ จีวติ อยา่ง ผู้เจ้ือ แต๊ 
ก่อ ทดสอบ ตัว๋ เก่า ผ่อ ลอ หมู่ ต้าน บ่ ฮู ้กา วา่ พระเยซู ครสิต์ อยู ่
ใน หมู่ ต้าน เวน้ แต่ วา่ หมู่ ต้าน บ่ ผ่าน ก๋าน ทดสอบ 6 ข้าพเจ้า 
หวงั วา่ หมู่ ต้าน จะ ฮู ้วา่ เฮา บ่ ใจ้ หมู่ ต้ี บ่ ผ่าน ก๋าน ทดสอบ วา่ เป๋น 
อคัรทูต แต๊ ๆ 7 เฮา อธษิฐาน ต่อ พระเจ้า ขอ บ่ หื้อ หมู่ ต้าน เยยี
ะ อะหยงั ผิด เลย ข้าพเจ้า บ่ ได้ อธษิฐาน เป้ือ หื้อ คน หนั วา่ เฮา 
เป๋น คน ต้ี ผ่าน ก๋าน ทดสอบ แต่ เป้ือ หื้อ หมู่ ต้าน เยยีะ ใน สิง่ ต้ี 
ถูกต้อง เถิงแม้ วา่ เฮา ผ่อ เหมือน บ่ สามารถ ผ่าน ก๋าน ทดสอบ 
ก็ ต๋าม 8 มัน เป๋น ไป บ่ ได้ ต้ี เฮา จะ เยยีะ ใน สิง่ ต้ี ขัด กับ ความ 
จรงิ แต่ เฮา เยยีะ เป้ือ ความ จรงิ เต้าอัน้ 9 เม่ือ เฮา ออ่นแอ
แต่ หมู่ ต้าน เข้มแข็ง เฮา ก็ ยนิดี เฮา อธษิฐาน ก็ เป้ือ สิง่ น้ี คือ 
ขอ พระเจ้า เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน ป๊ิก ไป อยู ่ใน สภาพ ต้ี ดี อยา่ง เก่า
10 ยอ้น จาอี้ ข้าพเจ้า จึง เขียน สิง่ หมู่ น้ี มา ใน หวา่ง ต้ี ข้าพเจ้า 
บ่ ได้ อยู ่ตวย เป้ือ วา่ เม่ือ ข้าพเจ้า ไป เถิง ข้าพเจ้า จะ ได้ บ่ ต้อง 
เยยีะ แฮง ต่อ หมู่ ต้าน โดย ก๋าน ใจ๊ สิทธ ิอาํนาจ ต้ี พระเจ้า มอบ 
หื้อ ข้าพเจ้า เป้ือ เสรมิสรา้ง หมู่ ต้าน บ่ ใจ้ ทําลาย

11 สุดต๊าย น้ี ข้าพเจ้า ขอ ลา ป้ีน้อง ตังหลาย ขอ หื้อ ป๊ิก ไป อยู ่
ใน สภาพ ต้ี ดี อยา่ง เก่า เน่อ ขอ หื้อ เยยีะ ตวย ต๋าม สิง่ ต้ี ข้าพเจ้า 
บอก หื้อ เยยีะ ขอ หื้อ เป๋น น้ําน่ึง ใจ๋เดียว กัน๋ กับ ขอ หื้อ อยู ่ตวย 
กัน๋ อยา่ง สงบสุข แล้ว พระเจ้า แหง่ ความ ฮกั กับ สันติสุข ก็ จะ 
อยู ่กับ หมู่ ต้าน

12 หื้อ จูบ ตัก๊ตวาย กัน๋ อยา่ง เป๋น ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ 13 หมู่ คน ของ 
พระเจ้า กู้ คน ก็ ฝาก ความ ก๊ึดเติง มา หา หมู่ ต้าน ตวย
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14 ขอ พระคุณ ของ พระ เยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
กับ ความ ฮกั ของ พระเจ้า ตึง ก๋าน มี ส่วน ฮว่ม กัน๋ ยอ้น พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ์ จง มี แก่ หมู่ ต้าน เต๊อะ
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