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จดหมาย จาก เปาโล เขียน เถิง หมู่ ป้ีน้อง ผู้
เจ้ือ ใน เมือง
เอเฟซัส

เปาโล เป๋น ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ต้าน เขียน ขึ้น ประมาณ 
ป๋ี ค�ศ� 61 ใน หละหวา่ง น้ัน ต้าน ติด คอก อยู ่ต้ี กรุง โรม
จดหมาย ฉบับ เอเฟซัส ฟีลิปปี โคโลสี กับ ฟีเลโมน ต้าน ก็ 
เขียน ขึ้น หละหวา่ง น้ัน ตวย ยอ้น จาอัน้ จดหมาย หมู่ น้ี บาง เต้ือ 
ก็ ฮอ้ง วา่ จดหมาย จาก คอก เปาโล ติด คอก อยู ่ต้ี กรุง โรม ก็ 
ยอ้น บอก ข่าวดี

ผู้ เชีย่ว ชาญ พระ คัมภีร ์ส่วน ใหญ่ ถือ วา่ เปาโล ได้ เขียน 
จดหมาย ฉบับ น้ี บ่ ใจ้ เขียน เถิง ก้า ผู้เจ้ือ ใน เอเฟซัส เต้าอัน้ แต่ 
ได้ เขียน เถิง ผู้เจ้ือ คน อื่น ๆ ใน เมือง อื่น ๆ ใน แควน้ เอเชยี ตวย
เปาโล ได้ อยู ่ใน เมือง เอเฟซัส สอง ป๋ี ป๋าย กับ ได้ บอก ข่าวดี ต๋อน 
ต้ี อยู ่ต้ี หัน้ ( กิจก๋าน 19:10 ) เอเฟซัส คือ เมือง ต้ี สําคัญ เซิง่ อยู ่
ตัง วนั ตก ติด กับ ทะเล ใน แควน้ เอเชยี ใน สมัย น้ี แควน้ เอเชยี 
จะ อยู ่ใน ประเทศ ตุรกี คาด วา่ ผู้เจ้ือ ใน เมือง เอเฟซัส อาจ จะ 
เอา จดหมาย ฉบับ น้ี ของ เปาโล ไป หื้อ กับ ผู้เจ้ือ ใน ต้ี ต่าง ๆ ใน 
แควน้ เอเชยี ได้ อา่น ตวย

เปาโล ได้ เขียน เถิง ความ สัมพันธ ์ของ คริสตจักร กับ พระ
เยซู ครสิต์ พระเจ้า เยยีะ หื้อ ความ ต้องก๋าน ของ พระองค์ ต้ี 
ตัง้ใจ๋ ไว ้ตัง้แต่ เก๊า น้ัน สําเรจ็ โดย ผ่าน ก๋าน ต๋าย กับ ก๋าน เป๋น 
ขึ้น จาก ความ ต๋าย ของ พระเยซู ครสิต์ ยอ้น จาอัน้ พระครสิต์ 
จึง เป๋น ผู้ นํา กับ ผู้ ปกครอง คน ของ พระเจ้า ก็ คือ คริสตจักร
จาว ยวิ กับ คน ต่างจ้าด ก็ มี สันติสุข ตวย กัน๋ ได้ ผ่าน ก๋าน ต๋าย 
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บน ไม้ ก๋าง เขน ของ พระเยซู ครสิต์ กับ หมู่ เขา ก็ ได้ เป๋น หมู่ 
เดียว กัน๋ คือ คริสตจักร ก๋าน ต๋าย ของ พระเยซู ครสิต์ เยยีะ 
หื้อ ผู้เจ้ือ กู้ คน สามารถ ฮบั ปอน ฝ่าย จิต วญิญาณ กู้ อยา่ง จาก 
พระเจ้า ก๋าน ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ เป๋น ของ ประทาน 
จาก พระเจ้า บ่ ใจ้ ขึ้น อยู ่กับ สิง่ ต้ี คน เยยี ะ พระ วญิญาณ 
บรสุิทธิ ์ก็ มา อยู ่ใน ใจ๋ ของ ผู้ เจ้ือ กู้ คน กับ พระองค์ ก็ หื้อ ของ 
ประทาน ฝ่าย วญิญาณ เป้ือ ผู้เจ้ือ กู้ คน จะ สามารถ จ้วย หื้อ ตัว๋ 
ของ พระครสิต์ แข็งแฮง ขึ้น กับ เติบโต เป๋น คน ใหญ่ ใน ความ 
เจ้ือ แล้ว ใจ๊ จีวติ อยา่ง บรสุิทธิ ์กับ ถูกต้อง ต๋าม ธรรม

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

พระเยซู ครสิต์ ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า
เถิง คน ของ พระเจ้า ต้ี สัตย์ซ่ือ ใน เมือง เอเฟซัส ผู้ ต้ี เป๋น อนั 

น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ พระเยซู ครสิต์ 2 ขอ หื้อ ต้าน ตังหลาย ได้ 
ฮบั พระคุณ ตึง สันติสุข จาก พระเจ้า พระบิดา ของ เฮา กับ จาก 
พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เต๊อะ

ปอน ต้ี มา จาก พระเยซู ครสิต์
3 สรรเสรญิ พระเจ้า ผู้ เป๋น พระเจ้า ตึง พระบิดา ของ พระ

เยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า ของ เฮา พระองค์ ป๋ัน ปอน 
ฝ่าย จิตวญิญาณ ของ เฮา กู้ อยา่ง ใน สวรรค์ โดย พระครสิต์
4 ก่อน สรา้ง โลก น้ี พระเจ้า ก็ ได้ เลือก เฮา เป๋น คน ของ พระองค์ 
แล้ว ใน ตาง ความ สัมพันธ ์กับ พระครสิต์ เป้ือ หื้อ เฮา เป๋น คน 
บรสุิทธิ์ บ่ มี ต้ี ติ ใน สาย ต๋า พระเจ้า 5 ยอ้น พระองค์ ฮกั เฮา
พระองค์ จึง ได้ กํา๋หนด เฮา ไว ้ก่อน แล้ว วา่ หื้อ เฮา เป๋น ลูก ของ 
พระองค์ โดย ตาง พระเยซู ครสิต์ น่ี เป๋น สิง่ ต้ี พระองค์ ปอใจ๋ กับ 
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เป๋น ความ ต้องก๋าน ของ พระองค์ 6 เป้ือ เฮา จะ ได้ สรรเสรญิ 
พระคุณ อนั ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ ต้ี หื้อ เฮา บ่ ดาย ผ่าน ตาง 
พระบุตร ผู้ ต้ี พระองค์ ฮกั 7 โดย ก๋าน ต๋าย ของ พระเยซู เลือด 
ของ พระองค์ ก็ ไถ่ เฮา แล้ว คือ เฮา ได้ฮบั ก๋าน ยกโต้ษ บาป ยอ้น 
พระคุณ อนั ใหญ่ หลวง ของ พระองค์ 8 พระเจ้า หื้อ พระคุณ 
อยา่ง เหลือล้น กับ เฮา ตึง หื้อ เฮา มี ผญา ป๋ัญญา กับ ความ เข้า
ใจ๋ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง 9 พระองค์ โผด หื้อ เฮา ฮู ้เถิง แผนก๋าน ล้ําเลิก็ 
ต้ี พระองค์ ตัง้ใจ๋ เยยีะ หื้อ สําเรจ็ ใน พระครสิต์ ต๋าม ความ ต้อ
งก๋าน ของ พระองค์ 10 แผน ก๋า น น้ัน ก็ คือ เม่ือ เถิง เวลา ต้ี 
เหมาะสม ใน สายต๋า ของ พระองค์ พระองค์ จะ ต้อม กู้ สิง่ กู้ 
อยา่ง ตึง ต้ี อยู ่ใน สวรรค์ กับ ใน โลก เข้า ตวย กัน๋ แล้ว หื้อ พระ
ครสิต์ ปกครอง

11 พระองค์ ได้ เลือก เฮา หื้อ เป๋น คน ของ พระองค์ โดย ต้ี หื้อ 
เฮา มี ความ สัมพันธ ์กับ พระครสิต์ ยอ้น น่ี เป๋น ความ ต้องก๋าน 
ของ พระองค์ ต้ี พระองค์ ได้ ตัง้ใจ๋ ไว ้ตัง้แต่ เก๊า 12 เป้ือ หื้อ หมู่ 
เฮา จาว ยวิ เซิง่ เป๋น หมู่ แรก ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระครสิต์ จะ 
สรรเสรญิ ความ ยิง่ ใหญ่ ของ พระเจ้า 13 หมู่ ต้าน ก็ มี ความ 
สัมพันธ ์กับ พระครสิต์ เหมือน กัน๋ เม่ือ หมู่ ต้าน ได้ ฟัง ถ้อยกํา 
ต้ี เป๋น ความ จรงิ คือ ข่าวดี เรือ่ง ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ หมู่ 
ต้าน ก็ ได้ วาง ใจ๋ ใน ข่าวดี น้ัน แล้ว พระองค์ ก็ ได้ จ๊ํา ก๋า เป๋น 
เจ้าของ หมู่ ต้าน โดย หื้อ พระ วญิญาณ บรสุิทธิ ์กับ หมู่ ต้าน 
ต๋าม ต้ี พระองค์ สัญญา ไว้ 14 พระวญิญาณ น้ัน เป๋น ก๋าน มัด
จํา๋ สําหรบั มรดก ของ หมู่ เฮา กับ เป๋น ก๋าน รบัรอง วา่ พระเจ้า 
จะ หื้อ หมู่ เฮา ต้ี เป๋น คน ของ พระองค์ ได้ฮบั ก๋าน ไถ่ จาก โต้ษ 
บาป ตึง หมด น้ี ก็ เป้ือ หื้อ หมู่ เฮา สรรเสรญิ ความ ยิง่ใหญ่ ของ 
พระองค์
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เปาโล อธษิฐาน เป้ือ จาว เอเฟซัส

15 ยอ้นจาอี้ ตัง้แต่ ต้ี ข้าพเจ้า ได้ยนิ วา่ หมู่ ต้าน เจ้ือ วางใจ๋ 
พระเยซู องค์ พระผู้เป๋นเจ้า กับ ฮกั คน ของ พระเจ้า ตังหลาย
16 ข้าพเจ้า จึง อธษิฐาน เผื่อ หมู่ ต้าน บ่ เกย ขาด ตึง ขอบคุณ 
พระเจ้า สําหรบั หมู่ ต้าน อยู ่ตลอด 17 เฮา อธษิฐาน ขอ พระเจ้า 
ของ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา ต้ี เป๋น พระ
บิดา ผู้ ยิง่ ใหญ่ โผด หื้อ พระวญิญาณ กับ หมู่ ต้าน ต้ี จะ เยยี
ะ หื้อ หมู่ ต้าน มี ผญา ป๋ัญญา กับ เปิดเผย เรือ่ง ของ พระเจ้า 
หื้อ หมู่ ต้าน เป้ือ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู้ จัก พระองค์ นัก ขึ้น 18 ขอ 
พระองค์ จ้วย เปิดต๋า เปิดใจ๋ ของ หมู่ ต้าน เป้ือ หมู่ ต้าน จะ ได้ 
ฮู ้วา่ พระองค์ ฮอ้ง หื้อ หมู่ ต้าน มา มี ความ หวงั อะหยงั กับ ฮู ้
วา่ ปอน ต้ี พระองค์ สัญญา วา่ จะ หื้อ กับ คน ของ พระองค์ น้ัน ดี
เลิศ มอก ใด 19 กับ ฮู ้วา่ ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระองค์ ต้ี จ้วย เฮา 
ต้ี เป๋น หมู่ ผู้เจ้ือ น้ัน ยิง่ใหญ่ ขนาด ไหน ฤทธิ ์อาํนาจ น้ี ก็ เป๋น 
อยา่ง เดียว กัน๋ กับ ฤทธิ ์อาํนาจ อนั ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์ 20 ต้ี 
พระองค์ ใจ๊ เม่ือ เยยีะ หื้อ พระเยซู ครสิต์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
กับ หื้อ น่ัง อยู ่ตัง ขวา มือ ของ พระองค์ ใน สวรรค์ 21 มี อาํนาจ 
เหนือ วญิญาณ ต้ี เป๋น ผู้ ปกครอง ต้ี เป๋น ผู้ มี สิทธ ิอาํนาจ ต้ี เป๋น 
เจ้า เป๋น นาย กาวา่ ต้ี มี ฤทธิ ์เดช อาํนาจ สูงสุด ใน สวรรค์ พระ
ครสิต์ อยู ่เหนือ กู้ ตํา๋แหน่ง ต้ี แสดง เถิง อาํนาจ ตึงหมด ต้ี ตัง้ 
ขึ้น บ่ ใจ้ ก้า ยุค บ่าเด่ียว น้ี เต้าอัน้ แต่ ใน ยุค ต้ี ก่ําลัง จะ มา ตวย
22 พระเจ้า ได้ หื้อ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ พระครสิต์ กับ 
ตัง้ หื้อ พระองค์ เป๋น เหมือน หวั ต้ี ปกครอง กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ใน คริ
สตจักร 23 ครสิตจักร น้ัน ก็ เป๋น เหมือน ตัว๋ ของ พระครสิต์ คริ
สตจักร น้ัน ก็ สมบูรณ์ โดย พระองค์ ผู้ ต้ี เยยีะ หื้อ กู้ สิง่ สมบูรณ์
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เกิด ใหม่ ใน พระครสิต์
1 ตะก่อน หมู่ ต้าน เผียบ เหมือน คน ต้ี ต๋าย ไป แล้ว ใน ฝ่าย 

จิตวญิญาณ ยอ้น บ่ ยอม เจ้ือฟัง กับ เยยีะ บาป 2 หมู่ ต้าน เกย 
ใจ๊ จีวติ ต้ี บ่ ดี ต๋าม ตาง ของ โลก หมู่ ต้าน ยอม เจ้ือฟัง ซาต๋าน 
ผู้ มี อาํนาจ ใน ฟ้า อากาศ เซิง่ เป๋น วญิญาณ ต้ี ควบคุม คน ต้ี 
บ่ ยอม เจ้ือฟัง พระเจ้า 3 ตะก่อน หมู่ เฮา กู้ คน ก็ เกย ใจ๊ จีวติ 
อยา่ง คน หมู่ น้ัน เหมือน กัน๋ คือ เฮา เยยีะ ต๋าม กิเลส ตัณ๋หา ของ 
สันดาน บาป กับ เยยีะ ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ ตัว๋ กับ จิตใจ๋ 
ของ เฮา เซิง่ เฮา สมควร แล้ว ต้ี จะ ต้อง ฮบั ก๋าน ลงโต้ษ จาก 
พระเจ้า เหมือน คน อื่น ๆ ยอ้น บาป ของ เฮา เยยีะ หื้อ พระเจ้า 
โขด 4 แต่ ความ เมตต๋า ของ พระเจ้า กับ ความ ฮกั ต้ี พระองค์ 
มี หื้อ เฮา น้ัน นัก ขนาด 5 เถิง แม้วา่ เฮา ได้ ต๋าย ไป แล้ว ใน ฝ่าย 
จิตวญิญาณ ยอ้น ความ บาป ของ เฮา แต่ พระเจ้า ก็ หื้อ ต้าน มี 
จีวติ ใหม่ ฮว่ม กับ พระครสิต์ ต้ี หมู่ ต้าน รอด ป๊น บาป โต้ษ น้ัน ก็ 
ยอ้น พระคุณ ของ พระเจ้า 6 พระองค์ เยยีะ หื้อ เฮา เป๋น ขึ้น จาก 
ความ ต๋าย ตวย กัน๋ กับ พระครสิต์ กับ โผด หื้อ เฮา น่ัง ปกครอง 
อยู ่ใน สวรรค์ ฮว่ม กับ พระองค์ ตวย ยอ้น เฮา เป๋น อนั น่ึง อนั 
เดียว กัน๋ กับ พระเยซู ครสิต์ 7 ต้ี พระเจ้า เยยีะ จาอี้ ก็ เป้ือ หื้อ 
ยุค ต่อ ๆ ไป จะ ได้ หนั พระคุณ อนั เหลือ ล้น ของ พระองค์ โดย 
ความ เมตต๋า ของ พระองค์ ผ่าน ตาง พระเยซู ครสิต์ 8 ต้ี หมู่ 
ต้าน รอด ป๊น บาป โต้ษ น้ัน ก็ ยอ้น พระคุณ ของ พระเจ้า ผ่าน 
ตาง ความ เจ้ือ ของ หมู่ ต้าน บ่ ใจ้ จาก ตัว๋ ของ หมู่ ต้าน เน่อ แต่ 
พระเจ้า โผด หื้อ กับ หมู่ ต้าน 9 บ่ มี ใผ อวด ตัว๋ ได้ ยอ้น บ่ ได้ มา 
จาก สิง่ ต้ี คน เยยีะ 10 เฮา เป๋น ผล งาน ของ พระเจ้า ต้ี พระองค์ 
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สรา้ง ขึ้น ผ่าน ตาง พระเยซู ครสิต์ เป้ือ หื้อ เฮา เยยีะ สิง่ ดี ๆ ต้ี 
พระองค์ เกียม ไว ้หื้อ เฮา เยยีะ ก่อน แล้ว

ความ เป๋น น้ํา น่ึง ใจ๋ เดียว กัน๋ ใน พระครสิต์
11 จาอัน้ หมู่ ต้าน ต้ี เกิด มา เป๋น คน ต่างจ้าด เป๋น ผู้ ต้ี จาว 

ยวิ ฮอ้ง วา่ หมู่ บ่ ได้ เข้า พิธ ีสุหนัต ยอ้น จาว ยวิ ฮอ้ง ตัว๋ เก่า วา่
หมู่ เข้า พิธ ีสุหนัต ( แต่ หมายเถิง พิธ ีต้ี คน เยยีะ ต่อ ตัว๋ เต้า
อัน้ ) 12 หื้อ จํา๋ ไว ้เต๊อะ วา่ ตะก่อน หมู่ ต้าน ใจ๊ จีวติ โดย บ่ มี พระ
ครสิต์ บ่ ได้ เป๋น จาว อสิราเอล กับ บ่ มี ส่วน ฮว่ม ใน พันธสัญญา 
ต้ี พระเจ้า หื้อ ไว้ หมู่ ต้าน ใจ๊ จี วติ ใน โลก น้ี อยา่ง บ่ มี ความ 
หวงั กับ บ่ มี พระเจ้า 13 แต่ บ่าเด่ียว น้ี หมู่ ต้าน มี ความ สัมพันธ ์
กับ พระเยซู ครสิต์ จาก ต้ี ตะก่อน หมู่ ต้าน อยู ่ไก๋ พระเจ้า แต่ 
ต๋อน น้ี เลือด ของ พระครสิต์ เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน ได้ เข้า มา อยู ่ใก้ 
พระองค์ แล้ว 14 พระครสิต์ เป๋น ผู้ ต้ี เยยีะ หื้อ เกิด สันติสุข ขึ้น 
หละหวา่ง หมู่ เฮา พระองค์ เยยีะ หื้อ หมู่ จาว ยวิ กับ หมู่ คน ต่าง
จ้าด เป๋น หมู่ เดียว กัน๋ โดย ก๋าน ต๋าย ของ พระองค์ พระองค์ 
ได้ ทําลาย ก๋าน เป๋น ศัตรู ๋กัน๋ ก็ เผียบ เหมือน ได้ ตุ๊บ ก่ําแปง ต้ี 
เกิง้ หมู่ เขา ออก เหยี 15 พระองค์ ได้ ยกเลิก บท บัญญัติ ตึง กํา 
สัง่ กับ กฎเก๋ณฑ์ ต่าง ๆ เป้ือ เยยีะ หื้อ คน ตึง สอง ฝ่าย รวม เป๋น 
หมู่ ใหม่ เซิง่ เป๋น หมู่ เดียว กัน๋ โดย ความ สัมพันธ ์กับ พระองค์
แล้ว สันติสุข ก็ เกิด ขึ้น 16 ก๋าน ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน ของ พระเยซู 
ครสิต์ เยยีะ หื้อ ตึง สอง ฝ่าย บ่ เป๋น ศัตรู ๋กัน๋ แหม ต่อ ไป กับ ปา 
หมู่ เขา ต้ี เป๋น หมู่ เดียว กัน๋ แล้ว น้ัน ป๊ิก คืนดี กับ พระเจ้า 17 จา
อัน้ พระองค์ เลย มา บอก ข่าวดี เรือ่ง สันติสุข น้ี หื้อ หมู่ ต้ี อยู ่ไก๋ 
พระเจ้า กับ หมู่ จาว ยวิ ต้ี อยู ่ใก้ พระเจ้า แล้ว 18 ยอ้น วา่ โดย 
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ตาง พระเยซู ครสิต์ ตึง สอง หมู่ มี สิทธิ ์ต้ี จะ เข้า ใก้ พระบิดา ได้
โดย ตาง พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์องค์ เดียว กัน๋

19 จาอัน้ หมู่ ต้าน ก็ บ่ ใจ้ คน ต่างด้าว กาวา่ คน นอก แหม ต่อ
ไป แต่ เป๋น หมู่ เดียว กัน๋ กับ คน ของ พระเจ้า กับ เป๋น คน ใน 
ครอบครวั ของ พระองค์ 20 เผียบ เหมือน ตึก ต้ี พระเจ้า สรา้ง 
ขึ้น ต่อ จาก ฐาน ฐาน น้ัน ก็ คือ หมู่ อคัรทูต กับ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก 
เป๋น เสียง แตน พระเจ้า กับ มี พระเยซู ครสิต์ เป๋น ศิลามุมเอก
21 พระองค์ ยดึ กู้ ส่วน ของ ตึก น้ี หื้อ ติด กัน๋ ไว้ กับ เยยีะ หื้อ ตึก น้ี 
จํา๋เรญิ ขึ้น เป๋น พระวหิาร ต้ี ศักดิสิ์ทธิ ์ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า
22จาอัน้ หมู่ ต้าน ต้ี มี ความ สัมพันธ ์กับ พระครสิต์ ก็ ได้ฮบั ก๋าน 
ก่อ สรา้ง ขึ้น ฮว่ม กัน๋ กับ คน อื่น ๆ เป้ือ สรา้ง หื้อ เป๋น ต้ี อยู ่ของ 
พระวญิญาณ ของ พระเจ้า

3
เปาโล บอก ข่าวดี หื้อ กับ คน ต่างจ้าด

1 จาอัน้ ข้าพเจ้า เปาโล คน ต้ี ติด คอก ยอ้น ฮบัใจ๊ พระเยซู 
ครสิต์ เป้ือ หนั แก่ หมู่ ต้าน ต้ี เป๋น คน ต่างจ้าด 2 แน่ ละ หมู่ ต้าน 
ต้อง เกย ได้ยนิ แล้ว วา่ พระเจ้า โผด เมตต๋า หื้อ ก๋านงาน น้ี กับ 
ข้าพเจ้า เป้ือ จ้วย หมู่ ต้าน 3 พระเจ้า โผด เปิดเผย ข้อล้ําเลิก็ 
ของ พระองค์ หื้อ ข้าพเจ้า ฮู้ ต๋าม ต้ี ข้าพเจ้า เขียน ไว ้สัน้ ๆ น้ัน 
แล้ว 4 เม่ือ หมู่ ต้าน อา่น ผ่อ หมู่ ต้าน ก็ จะ ฮู ้วา่ ข้าพเจ้า เข้าใจ๋ 
ข้อ ล้ําเลิก็ ของ พระครสิต์ 5 ตะก่อน พระเจ้า บ่ ได้ เปิดเผย ข้อ
ล้ําเลิก็ น้ี หื้อ ใผ ฮู ้ใผ หนั แต่ บ่าเด่ียว น้ี พระองค์ โผด เปิดเผย 
หื้อ หมู่ อคัรทูต ผู้ บรสุิทธิ ์ของ พระองค์ กับ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น 
เสียง แตน พระเจ้า หื้อ ฮู ้ผ่าน ตาง พระวญิญาณ 6 ข้อล้ําเลิก็ 
น้ัน ก็ คือ โดย ผ่าน ตาง ข่าวดี น้ัน คน ต่างจ้าด ก็ จะ ได้ฮบั มรดก 
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ฮว่ม กัน๋ กับ จาว ยวิ กับ เป๋น เหมือน ส่วน ต่าง ๆ ใน ตัว๋ เดียว กัน๋
กับ มี ส่วนฮว่ม ใน พระสัญญา ต้ี พระเจ้า หื้อ ไว ้ผ่าน ตาง พระ
เยซู ครสิต์

7 ข้าพเจ้า ได้ฮบั หน้าต้ี หื้อ มา บอก ข่าวดี น้ัน ก็ โดย พระคุณ 
ของ พระเจ้า ต้ี หื้อ ข้าพเจ้า ผ่าน ตาง ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระองค์
8 เถิง แม้ วา่ ข้าพเจ้า เป๋น คน ต้ี ต่ําต้อย เหลือ คน ต่ําต้อย ต้ี 
สุด ใน หมู่ คน ของ พระเจ้า แต่ พระเจ้า ก็ ได้ หื้อ พระคุณ น้ี กับ 
ข้าพเจ้า เป้ือ หื้อ เอา ข่าวดี มา บอก คน ต่างจ้าด ข่าวดี น้ัน ก็ คือ 
ปอน ของ พระครสิต์ ต้ี นัก จ๋น สุด กําก๊ึด ต้ี จะ ก๊ึด ได้ 9 กับ เยยีะ 
หื้อ กู้ คน เข้าใจ๋ ถองแกะ ถองแก๋น เถิง แผนก๋าน อนั ล้ําเลิก็ ต้ี 
พระเจ้า ผู้ สรา้ง กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ได้ ซ่อน ไว ้ตัง้แต่ ก่อน สรา้ง โลก 
มา แล้ว 10 เป้ือ วา่ ต๋อน น้ี หมู่ ผู้ ปกครอง กับ ผู้ มี สิทธ ิอาํนาจ 
ใน สวรรค์ จะ ได้ หนั เถิง ผญา ป๋ัญญา ต้ี ล้น เหลือ ของ พระเจ้า 
ผ่าน ตาง ครสิตจักร 11 ก็ เป๋น ไป ต๋าม แผนก๋าน ต้ี พระองค์ วาง 
ไว ้ตัง้แต่ เก๊า เซิง่ เรือ่ง น้ี พระองค์ ก็ เยยีะ สําเรจ็ แล้ว ผ่าน ตาง 
พระเยซู ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ เฮา 12 เม่ือ หมู่ เฮา มี 
ความ เจ้ือ ใน พระครสิต์ หมู่ เฮา ก็ อธษิฐาน ต่อหน้า พระเจ้า 
ได้ อยา่ง มัน่ใจ๋ กับ บ่ ต้อง กัว๋ 13 จาอัน้ ข้าพเจ้า ขอ หื้อ หมู่ ต้าน
บ่ ต้อง ออ่นใจ๋ ต้ี ข้าพเจ้า ก่ําลัง ตุ๊กยาก เป้ือ หมู่ ต้าน ยอ้น สิง่ หมู่ 
น้ี ก็ เป้ือ หื้อ หมู่ ต้าน ได้ ฮบั เกียรติ

ความ ฮกั ของ พระครสิต์
14 ยอ้น จาอี ้ข้าพเจ้า จึง คุก เข่า ลง อธษิฐาน ต่อหน้า พระ

บิดา 15 ผู้ ต้ี สรา้ง กู้ คู่ กู้ คน ตึง ใน สวรรค์ กับ บน โลก 16 ข้าพเจ้า 
อธษิฐาน ขอ พระเจ้า ต้ี จะ หื้อ ฤทธิ ์อาํนาจ ตึงหมด กับ หมู่ ต้าน
จาก ปอน อนั ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ ใน สวรรค์ ผ่าน ตาง พระ
วญิญาณ เป้ือ ต้าน จะ ได้ มี จิตใจ๋ ต้ี เข้มแข็ง 17 ขอ หื้อ พระ
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ครสิต์ อยู ่ใน ใจ๋ ของ หมู่ ต้าน โดย ตาง ความ เจ้ือ ของ หมู่ ต้าน ขอ 
หื้อ ต้าน มัน่คง อยู ่ใน ความ ฮกั 18 เป้ือ หื้อ หมู่ ต้าน กับ คน ของ 
พระเจ้า กู้ คน เข้าใจ๋ เถิง ความ ฮกั ของ พระครสิต์ วา่ กวา้ง ยาว
สูง กับ เลิก็ มอก ใด 19 ขอ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู้จัก ความ ฮกั ของ พระ
ครสิต์ น้ัน เถิงแม้ วา่ จะ บ่ ได้ ฮู้จัก ตึงหมด ก็ ต๋าม เป้ือ พระเจ้า 
จะ ได้ จ้วย หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น เหมือน พระองค์ อยา่ง สมบูรณ์

20 จง ถวาย เกียรติ แก่ พระองค์ ผู้ ต้ี เยยีะ ได้ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง นัก 
เหลือ ต้ี เฮา ขอ กาวา่ ก๊ึด โดย ฤทธิ ์อาํนาจ ต้ี เยยีะ ก๋าน อยู ่ใน ตัว๋ 
เฮา 21 ขอ เกียรติ จาก ผู้เจ้ือ ใน คริสตจักร ตังหลาย จง มี แก่ 
พระเจ้า ผ่าน ตาง พระเยซู ครสิต์ กู้ เจ้น กู้ จ้าด ตลอด ไป อาเมน

4

ตัว๋ เดียว กัน๋ ใน พระครสิต์
1 ข้าพเจ้า คน ต้ี โดน ขัง คอก ยอ้น ฮบัใจ๊ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า

ขอ ออ้นวอน หื้อ หมู่ ต้าน ใจ๊ จีวติ หื้อ เปิง กับ ต้ี พระเจ้า ได้ ฮอ้ง 
หมู่ ต้าน มา เป๋น คน ของ พระองค์ 2 หื้อ ถ่อมใจ๋ ออ่นน้อม กับ 
อดทน ต่อ กัน๋ โดย ความ ฮกั 3 หื้อ พยายาม อยา่ง ต้ี สุด ต้ี จะ ฮกั
ษา ความ เป๋น น้ําน่ึง ใจ๋เดียว กัน๋ ต้ี ได้ฮบั จาก พระวญิญาณ ต้ี 
ได้ ผูกพัน หมู่ ต้าน ไว ้โดย สันติสุข 4 มี ตัว๋ อนั เดียว กัน๋ กับ มี พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ ์องค์ เดียว กัน๋ เหมือน กับ ต้ี พระเจ้า ฮอ้ง หมู่ 
ต้าน มา หื้อ มี ความ หวงั อยา่ง เดียว กัน๋ 5 มี องค์ พระผู้เป๋นเจ้า 
องค์ เดียว ความ เจ้ือ เดียว บัพติศมา เดียว 6 กับ มี พระเจ้า 
พระบิดา องค์ เดียว ของ กู้ คน ผู้ ต้ี มี อาํนาจ สูงสุด เยยีะ ก๋าน 
ผ่าน กู้ คน กับ อยู ่ใน กู้ คน
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7 แต่ เฮา กู้ คน ก็ ได้ฮบั ของ ประทาน ต๋าม พระคุณ ของ พระ
ครสิต์ ต้ี โผด ป๋ัน หื้อ เฮา 8 จาอัน้ ใน พระคัมภีร ์จึง มี กําเขียน ไว ้
วา่
�เม่ือ พระองค์ ขึ้น ไป อยู ่ต้ี สูง

พระองค์ ก็ เอา เชลย หลาย คน ไป ตวย
แล้ว พระองค์ ก็ หื้อ ของ ประทาน กับ มนษุย�์ก

9 ต้ี บอก วา่ �พระองค์ ขึ้น ไป� ก็ หมายเถิง วา่ พระองค์ เกย 
ลง ไป อยู ่ใน ต้ี ต้ี ต่ํา ต้ี สุด ของ โลก๑ ก่อน แล้ว 10 พระองค์ ผู้ ต้ี ลง 
ไป น้ัน ก็ คือ พระองค์ ต้ี ขึ้น ไป อยู ่ต้ี สูง ต้ี สุด เหนือ ฟ้า สวรรค์ ตวย
เป้ือ พระองค์ จะ ได้ อยู ่กู้ ต้ี กู้ ตาง 11 พระองค์ หื้อ ของ ประทาน 
แต่ ละ คน ก็ คือ หื้อ บาง คน เป๋น อคัรทูต บาง คน เป๋น ผู้ เป๋น 
ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า บาง คน เป๋น คน บอก ข่าวดี บาง 
คน เป๋น ศิษยาภิบาล กับ เป๋น ครู สอน ศาสนา 12 เป้ือ เกียม คน 
ของ พระเจ้า ไว ้สําหรบั งาน ฮบัใจ๊ กับ เสรมิสรา้ง ตัว๋ ของ พระ
ครสิต์๒ หื้อ แข็งแฮง ขึ้น 13 จ๋น หมู่ เฮา ตึงหมด จะ เป๋น อนั น่ึง 
อนั เดียว กัน๋ ตาง ความ เจ้ือ กับ ความ ฮู ้เก่ียว กับ พระบุตร ของ 
พระเจ้า แล้ว เฮา จะ เติบโต เป๋น คน ใหญ่ ใน ความ เจ้ือ อยา่ง 
สมบูรณ์ คือ เป๋น เหมือน พระครสิต์ กู้ อยา่ง 14 เป้ือ เฮา จะ 
บ่ เป๋น เหมือน หละออ่น แหม ต่อ ไป ต้ี ถูก คล่ืน ป๊ัด ไป ป๊ัด มา
กา วา่ ถูก ลม ป๊ัด ไป ตาง ปู๊น ไป ตาง เพ้ โดย กํา สอน ผิด ของ 
คน สอน ผิด ต้ี ใจ๊ อุบาย จุล่าย เฮา 15 แตน ต้ี จะ เป๋น จาอัน้ ก็ 
หื้อ หมู่ เฮา ยดึ ความ จรงิ ด้วย ความ ฮกั เป้ือ หมู่ เฮา จะ จํา๋เรญิ 
ขึ้น กู้ อยา่ง จ๋น เป๋น เหมือน พระ ครสิต์ ผู้ เป๋น หวั ของ ค ริสต
จักร 16 พระองค์ เยยีะ หื้อ ตัว๋ ตึงหมด ยดึ ติด กัน๋ โดย ข้อต่อ ต้ี 
ก 4:8 4:8 สดด� 68:18 ๑ 4:9 4:9
ภาษา กรกี สามารถ เข้าใจ๋ ได้ สอง อยา่ง คือ แดน คน ต๋าย กาวา่ ใน โลก น้ี 
๒ 4:12 4:12 หมายเถิง ครสิตจักร
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พระองค์ หื้อ มา เม่ือ แต่ ละ ส่วน เยยีะ ก๋าน ต๋าม หน้าต้ี ของ มัน
ก็ เยยีะ หื้อ ตัว๋ เติบโต กับ แข็งแฮง ขึ้น เอง โดย ความ ฮกั

มี จีวติ ใหม่ ใน พระครสิต์
17 ยอ้น จาอัน้ ข้าพเจ้า ขอ บอก กับ ยนืยนั แตน องค์ พระผู้

เป๋นเจ้า วา่ ต่อ ไป น้ี หื้อ หมู่ ต้าน เลิก ใจ๊ จีวติ เหมือน กับ คน บ่ ฮู้
จัก พระเจ้า ต้ี ก๊ึด ก้า เรือ่ง ต้ี บ่ มี ประโยชน์ 18 ยอ้น หมู่ เขา งา่ว 
กับ หลึกหล่ึง จิตใจ๋ ของ หมู่ เขา จึง ถูก เยยีะ หื้อ มืด มน ไป หมู่ 
เขา เลย บ่ มี ส่วน ใน จีวติ ต้ี มา จาก พระเจ้า 19 หมู่ เขา บ่ ละอาย 
ใน ก๋าน เยยีะ บาป แหม แล้ว ยอม หื้อ ตัว๋ เก่า มัว เมา อยู ่ใน กาม
เยยีะ เรือ่ง ลามก กู้ อยา่ง โดย บ่ หกัหา้ม ใจ๋ ตัว๋ เก่า 20 แต่ สิง่ หมู่ 
น้ี บ่ ใจ้ สิง่ ต้ี หมู่ ต้าน ได้ เฮยีนฮู ้ใน เรือ่ง พระครสิต์ 21 แต๊ ๆ หมู่ 
ต้าน ก็ เกย ได้ยนิ เรือ่ง ของ พระองค์ กับ เกย ได้ฮบั กํา สอน เรือ่ง 
ของ พระองค์ เซิง่ เป๋น ความ จรงิ ต้ี พระเจ้า เปิดเผย ไว ้ใน เรือ่ง 
ของ พระเยซู 22 กําสอน น้ัน ก็ คือ จีวติ เก่า ต้ี ถูก จุ ล่าย โดย 
กิเลส ตัณ๋หา ต้ี เยยีะ หื้อ หมู่ เฮา ต้อง ฉิบหาย น้ัน หื้อ เอา ขวา้ง 
เหยี 23 แล้ว จง ยอม หื้อ พระเจ้า เป่ียน กําก๊ึด กับ จิตใจ๋ ของ หมู่ 
ต้าน ใหม่ 24 กับ หื้อ หมู่ ต้าน ยอมฮบั จีวติ ใหม่ ต้ี พระเจ้า สรา้ง 
ขึ้น หื้อ เป๋น เหมือน พระองค์ เป๋น จีวติ ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม กับ 
บรสุิทธิ ์แต๊ ๆ

25 ยอ้น จาอัน้ หื้อ เลิก จุล่าย กัน๋ หื้อ กู้ คน อู ้แต่ ความ จรงิ ต่อ 
กัน๋ ยอ้น หมู่ เฮา ก็ เป๋น ส่วน ต่าง ๆ ของ ตัว๋ เดียว กัน๋ 26 ถ้า โขด 
ก็ หา้ม เยยีะ บาป กับ หา้ม โขด จ๋น เถิง ตะวนั ตก ดิน 27 หา้ม หื้อ 
มาร มี โอกาส จุล่าย หมู่ ต้าน ได้ 28 คน ขี้ลัก ขี้จก ก็ หื้อ ยา้ง เหยี
หื้อ ฮ ิหา เอา คน เดียว โดย สอง มือ ของ ตัว๋ เก่า เป้ือ วา่ จะ มี สิง่ 
ของ ต้ี จะ แบ่งป๋ัน จ้วยเหลือ คน ยากจ๋น
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29 หา้ม อู ้กํา บ่ ดี แต่ หื้อ อู ้กํา ต้ี ดี ต้ี จ้วย หื้อ คน ฟัง มี กํา๋ลังใจ๋
ต๋าม ต้ี เขา ต้องก๋าน เป้ือ กํา อู ้ของ ต้าน จะ ได้ เป๋น ประโยชน์ 
กับ คน ต้ี ได้ยนิ 30 หา้ม เยยีะ หื้อ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ของ 
พระเจ้า เสียใจ๋ ยอ้น วา่ พระเจ้า ได้ หื้อ พระวญิญาณ น้ัน จ๊ํา ก๋า 
เฮา ไว้ เป้ือ วา่ เฮา จะ บ่ ถูก ตัดสิน ลงโต้ษ ใน วนั ต้ี จะ ได้ฮบั 
ก๋าน ไถ่ ใน วนั สุดต๊าย น้ัน 31 หื้อ เอา สิง่ หมู่ น้ี ออก ไป จาก หมู่ 
ต้าน หื้อ หมด คือ ความ ฮู้ สึก ขมขื่น ตึงหมด ก๋าน โขด ก๋าน 
โมโห ก๋าน ผิด หวั กัน๋ ก๋าน ใส่ ฮา้ย ป้าย สี รวม ตึง ก๋าน ก๊ึดฮา้ย กู้ 
อยา่ง 32หื้อ เมตต๋า เอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ กับ ยกโต้ษ หื้อ กัน๋ เหมือน 
พระเจ้า ได้ ยกโต้ษ หื้อ กับ หมู่ ต้าน ผ่าน ตาง พระครสิต์

5
1 ยอ้น หมู่ ต้าน เป๋น ลูก ต้ี พระเจ้า ฮกั หื้อ หมู่ ต้าน เฮยีน แบบ 

พระองค์ 2 หื้อ มี ความ ฮกั ใน ก๋าน ใจ๊ จีวติ เหมือน กับ ต้ี พระ
ครสิต์ ฮกั เฮา กับ สละ จีวติ ของ พระองค์ เป๋น เครือ่ง ถวาย กับ 
เครือ่ง ปู่จา ต้ี หอม หวาน ต้ี พระเจ้า เปิงใจ๋ เป้ือ เฮา

3 หมู่ ต้าน ต้ี เป๋น คน ของ พระเจ้า ก็ บ่ สมควร ต้ี จะ ยุง่ เก่ียว 
กับ เรือ่ง ก๋าน เยยี ะ บาป ตาง เพศ ก๋าน ลามก กับ ก๋าน โลภ
แม้แต่ อู ้เถิง ก็ หา้ม เลย 4 ตึง ก๋าน อู ้ลามก อู ้เล่น ไป เล่ย บ่ มี 
สาระ ก๋าน อู ้ฮะ ก็ บ่ สมควร เหมือน กัน๋ แต่ หื้อ อู ้ขอบ พระคุณ 
พระเจ้า ดี กวา่ เน่อ 5 กู้ คน ต้ี ล่วง ประเวณี กาวา่ ลามก กา
วา่ โลภ ( ความ โลภ เยยีะ หื้อ คน ยก ทรพัยสิ์น สิง่ ของ ขึ้น เป๋น 
พระเจ้า ) หื้อ หมู่ ต้าน แน่ใจ๋ ได้ เลย วา่ คน หมู่ น้ี จะ บ่ มี ส่วน ใน 
แผ่นดิน ของ พระครสิต์ กับ พระเจ้า เลย

6 หา้ม หื้อ ใผ มา จุล่าย หมู่ ต้าน โดย กํา อู ้ต้ี บ่ ใจ๊ เรือ่ง แต๊ ได้
ยอ้น สิง่ ต้ี อู ้มา ตึงหมด น้ี จะ เยยีะ หื้อ พระเจ้า ลงโต้ษ หมู่ คน ต้ี 
บ่ เจ้ือฟัง 7 จาอัน้ หา้ม ไป ยุง่ เก่ียว อะหยงั กับ คน หมู่ น้ัน 8 ยอ้น 
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วา่ ตะก่อน หมู่ ต้าน ก็ เกย อยู ่ใน ความ มืด แต่ บ่าเด่ียวน้ี หมู่ 
ต้าน อยู ่ใน ความ เป่งแจ้ง แล้ว ยอ้น เป๋น คน ของ องค์ พระผู้เป๋
นเจ้า ก็ หื้อ ใจ๊ จีวติ อยา่ง คน ต้ี อยู ่ใน ความ เป่งแจ้ง 9 ( ยอ้น วา่ 
ความ เป่งแจ้ง น้ัน เยยีะ หื้อ เฮา เยยีะ แต่ สิง่ ดี สิง่ ต้ี ถูกต้อง ต๋าม 
ธรรม กับ สิง่ ต้ี เป๋น ความ จรงิ ) 10 หื้อ ค้น ผ่อ ลอ วา่ มี อะหยงั 
พ่อง ต้ี จะ เยยีะ หื้อ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ปอใจ๋ 11 หา้ม ไป ยุง่ เก่ียว 
อะหยงั กับ ก๋าน ของ คน ต้ี อยู ่ใน ความ มืด เซิง่ บ่ มี ประโยชน์ น้ัน
แต่ หื้อ เปิดเผย ก๋าน หมู่ น้ัน ออก มา หื้อ คน ฮู ้เหยี เน่อ 12 แม้แต่ 
จะ อู ้เถิง สิง่ หมู่ น้ัน ต้ี หมู่ เขา เยยีะ กัน๋ ใน ต้ี ลับ ก็ ยงั เป๋น เรือ่ง น่า 
อาย แต๊ ๆ 13 เม่ือ เขา เอา กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ออก มา ไว ้ต้ี เป่งแจ้ง สิง่ ต้ี 
หมกเม็ด ก็ จะ หนั ได้ หมด 14 ยอ้น วา่ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี แสง ส่อง หื้อ 
หนั น้ัน ก็ เป่งแจ้ง ไป ตวย จาอัน้ เลย มี กําเขียน ไว ้วา่
�คน ต้ี หลับ อยู ่ก็ หื้อ ลุก ขึ้น เต๊อะ

หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
แล้ว พระครสิต์ จะ ส่อง แสง ไป ต้อง ตัว๋ ต้าน�

15 จาอัน้ จง หละวงั ใน ก๋าน ใจ๊ จีวติ หื้อ ดี หา้ม ใจ๊ จีวติ เหมือน 
คน งา่ว แต่ หื้อ ใจ๊ จีวติ เหมือน คน หลวก 16 จง ใจ๊ กู้ ๆ โอกาส 
หื้อ เป๋น ประโยชน์ ยอ้น วา่ กู้ วนั น้ี ก็ มี ก้า คน เยยีะ บ่ ดี 17 จา
อัน้ หา้ม เป๋น คน งา่ว แต่ หื้อ เข้าใจ๋ วา่ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ใค่ 
อยาก หื้อ หมู่ ต้าน เยยีะ อะหยงั 18 หา้ม กิน๋ เหล้า องุน่ จ๋น เมา
ยอ้น มัน จะ เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน คุม สติ ตัว๋ เก่า บ่ ได้ แต่ หื้อ พระ
วญิญาณ อยู ่กับ หมู่ ต้าน เต๋ม ต้ี 19 หื้อ ฮอ้ง เพลง สดุดี เพลง 
นมัสก๋าน กับ เพลง สรรเสรญิ จาก จิตวญิญาณ หื้อ กัน๋ กับ 
หื้อ ฮอ้ง กับ สรรเสรญิ องค์ พระผู้ เป๋นเจ้า ออก มา จาก ใจ๋ หมู่ 
ต้าน แต๊ ๆ 20 หื้อ ขอบ พระคุณ พระเจ้า พระบิดา ใน นาม พระ
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เยซู ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ เฮา สําหรบั กู้ สิง่ กู้ อยา่ง อยู ่
ตลอด

หน้าต้ี ของ ผัวเมีย
21 หื้อ หมู่ ต้าน เจ้ือฟัง กัน๋ ยอ้น หมู่ ต้าน เคารพ ยาํเก๋ง พระ

ครสิต์
22 คน เป๋น เมีย ก็ ต้อง เจ้ือฟัง ผัว เหมือน ต้ี เจ้ือฟัง องค์ พระผู้

เป๋นเจ้า 23 ยอ้น วา่ ผัว ก็ เป๋น หวั ของ เมีย เหมือน ต้ี พระครสิต์ 
เป๋น หวั ของ คริสตจักร ต้ี เป๋น ตัว๋ ของ พระองค์ ต้ี พระองค์ ได้ 
จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ 24 คริสตจักร เจ้ือฟัง พระครสิต์ 
จาใด คน เป๋น เมีย ก็ สมควร เจ้ือฟัง ผัว กู้ อยา่ง จาอัน้ เหมือน 
กัน๋

25 คน เป๋น ผัว ต้อง ฮกั เมีย ตัว๋เก่า เหมือน ต้ี พระครสิต์ ฮกั ค
ริสตจักร กับ ยอม สละ จีวติ เป้ือ คริสตจักร 26 พระองค์ เยยีะ 
จาอี ้ก็ เป้ือ ซ่วย ล้าง คน ใน ครสิตจักร หื้อ บรสุิทธิ ์ด้วย น้ํา๓ กับ 
ถ้อยกํา ของ พระองค์ 27 เป้ือ พระองค์ จะ ได้ มอบ ครสิตจักร ต้ี 
สงา่งาม บรสุิทธิ ์หมดใส บ่ มี ตํา๋หนิ บ่ มี ต้ี ติ กาวา่ บ่ มี มลทิน 
อะหยงั เลย หื้อ กับ พระองค์ เอง 28 อยา่ง เดียว กัน๋ คน เป๋น ผัว 
ก็ ต้อง ฮกั เมีย เหมือน ฮกั ตัว๋ เก่า ใผ ต้ี ฮกั เมีย ก็ เต้า กับ ฮกั ตัว๋ 
เก่า 29 ยอ้น วา่ บ่ มี ใผ จัง ตัว๋ ของ ตัว๋เก่า มี ก้า เล้ียงดู เอา ใจ๋ ใส่
เหมือน ต้ี พระครสิต์ เล้ียงดู เอา ใจ๋ ใส่ คริสตจักร 30 ยอ้น เฮา 
เป๋น ส่วน ต่าง ๆ ใน ตัว๋ ของ พระครสิต์ 31 เหมือน ต้ี มี กําเขียน 
ใน พระคัมภีร ์วา่ �ยอ้น จาอัน้ ป้อจาย จะ แยก จาก ป้อ แม่ ของ 
ตัว๋ ไป อยู ่ฮว่ม ผูกพัน กัน๋ กับ เมีย ตึง สอง คน จะ ก๋าย เป๋น คน ๆ
เดียว กัน๋�ข 32 พระคัมภีร ์ข้อ น้ี มี ความ จรงิ ต้ี ล้ําเลิก็ นัก ตัว๋ 
ข้าพเจ้า เข้าใจ๋ วา่ หมายเถิง พระครสิต์ กับ ครสิตจักร 33 จาใด 
ก็ ดี หมู่ ต้าน ต้ี เป๋น ผัว ต้อง ฮกั เมีย เหมือน ฮกั ตัว๋ เก่า กับ คน 
เป๋น เมีย ก็ ต้อง เคารพ นับถือ ผัว ตวย
๓ 5:26 5:26 อา้ง เถิง ก๋าน ฮบั บัพติศมา ด้วย น้ํา ข 5:31 5:31 ปฐก� 2:24
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6
เปาโล เตือ๋น ป้อ กับ ลูก

1 เน่ือง จาก หมู่ ต้าน เป๋น คน ของ องค์ พระผู้ เป๋นเจ้า คน 
เป๋น ลูก จึง ต้อง เจ้ือฟัง ป้อแม่ ของ ตัว๋ ยอ้น น่ี เป๋น สิง่ ต้ี ถูกต้อง
2 �จง เคารพ นับถือ ป้อ แม่ ของ ตัว๋� น่ี เป๋น บท บัญญัติ ข้อ แรก
เซิง่ พระเจ้า มี พระสัญญา ไว ้ตวย วา่ 3 �หมู่ ต้าน จะ ได้ อยู ่ดี มี 
สุข กับ มี อายุ ยนื ใน โลก น้ี�ค

4 คน เป๋น ป้อ บ่ ดี ยัว่ หื้อ ลูก โขด แต่ หื้อ เล้ียงดู หมู่ เขา โดย 
ก๋าน อบรม สัง่ สอน กับ เตือ๋น สติ หมู่ เขา ต๋าม หลัก กําสอน ต้ี 
มา จาก องค์ พระผู้เป๋นเจ้า

เปาโล เตือ๋น เจ้านาย กับ ขี้ข้า
5 คน เป๋น ขี้ข้า ต้อง เจ้ือฟัง เจ้านาย อยา่ง เก๋งกัว๋ จ๋น ตัว๋ สัน่

กับ ฮบัใจ๊ อยา่ง ซ่ือสัตย ์เหมือน ต้ี ฮบัใจ๊ พระครสิต์ 6 บ่ ใจ้ หมัน่ 
ก้า ต่อ หน้า อยา่ง หมู่ เลียแข้ง เลียขา แต่ หื้อ เยยีะ ก๋าน เหมือน 
เป๋น ขี้ข้า ของ พระครสิต์ ต้ี เต๋ม อก เต๋ม ใจ๋ เยยีะ ต๋าม ความ ต้อ
งก๋าน ของ พระเจ้า 7 หื้อ ม่วน อก ม่วน ใจ๋ ใน ก๋าน ฮบัใจ๊ เจ้านาย
อยา่ง กับ ต้ี ฮบัใจ๊ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า บ่ ใจ้ ฮบัใจ๊ คน 8 หื้อ ฮู ้ไว ้
เต๊อะ วา่ ใผ เยยีะ ดี จาใด ก็ จะ ได้ฮบั ผล ดี จาก องค์ พระผู้เป๋น
เจ้า จาอัน้ บ่ วา่ เป๋น ขี้ข้า กาวา่ มี อสิระ

9 คน เป๋น เจ้านาย ก็ หื้อ เยยีะ กับ ขี้ข้า อยา่ง เดียว กัน๋ หา้ม ค่ํา 
ขี้ข้า ของ ตัว๋ หื้อ จํา๋ ไว ้วา่ ต้าน กับ ขี้ข้า ก็ มี เจ้านาย องค์ เดียว กัน๋ 
อยู ่บน สวรรค์ กับ พระองค์ ก็ บ่ หนั แก่ หน้า ใผ ตวย

หื้อ ใส่ เครือ่ง ป้องกัน๋ ของ พระเจ้า
10 สุด ต๊าย น้ี หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น คน เข้มแข็ง ใน องค์ พระผู้เป๋

นเจ้า กับ โดย ฤทธิ ์อาํนาจ อนั ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์ 11 หื้อ ใส่ 
ค 6:3 6:3 ฉธบ� 5:16
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เครือ่ง ป้องกัน๋ ใน ก๋าน ฮบ ตึงหมด ของ พระเจ้า เป้ือ ต้าน จะ 
ยนื อยู ่ต่อสู้ กับ แผนก๋าน ของ มาร ได้ 12 ยอ้น เฮา บ่ ได้ ฮบ กับ 
คน๔ แต่ ฮบ กับ หมู่ วญิญาณ บ่ ดี ต้ี เป๋น ผู้ ปกครอง ผู้ มี อาํนาจ 
ใน โลก ฝ่าย วญิญาณ ตึง ฮบ กับ หมู่ เทพเจ้า ต้ี ครอบครอง ใน 
ยุค มืด น้ี 13 ยอ้น จาอี ้หื้อ ใส่ เครือ่ง ป้องกัน๋ ใน ก๋าน ฮบ ตึงหมด 
ของ พระเจ้า ไว้ เม่ือ ปะ สิง่ บ่ ดี หมู่ น้ัน เม่ือ ใด หมู่ ต้าน ก็ จะ ต่อสู้ 
กับ สิง่ หมู่ น้ัน ได้ เม่ือ กู้ อยา่ง จบ เส้ียง แล้ว หมู่ ต้าน ก็ จะ ยงั 
ยนื หยดั อยู ่ได้ 14 จาอัน้ หื้อ พรอ้ม ยนื หยดั อยู่ โดย เอา ความ 
จรงิ มา ฮดั แอว ไว ้เหมือน สายฮา้ง แล้ว เอา จีวติ ต้ี ถูกต้อง ต๋าม 
ธรรม ใส่ ไว ้เหมือน เกราะ กัน๋ หน้าอก 15 กับ เอา ความ พรอ้ม ใน 
ก๋าน บอก ข่าวดี ต้ี เยยีะ หื้อ มี สันติสุข มา สุบ เหมือน เกิบ 16 กับ 
นอก เหนือ จาก น้ี หื้อ เอา ความ เจ้ือ มา เป๋น เหมือน โล่ กํา๋บัง
ต้ี หมู่ ต้าน จะ ใจ๊ เกิง้ ลูก ธน ูไฟ ตึงหมด ของ มาร 17 เอา ความ 
รอด ป๊น บาป โต้ษ เป๋น เหมือน หมวก เหล็ก มา สุบ หวั กับ หื้อ กํา๋ 
ดาบ ต้ี มา จาก พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ ดาบ น้ัน ก็ คือ ถ้อยกํา ของ 
พระเจ้า 18 หื้อ อธษิฐาน ใน กู้ ๆ โอกาส กู้ ๆ เรือ่ง โดย หื้อ พระ
วญิญาณ จ้วย นํา หมู่ ต้าน อธษิฐาน ยอ้น จาอี ้หื้อ เฝ้า หละวงั 
หื้อ ดี กับ หา้ม ขาด ก๋าน อธษิฐาน เผื่อ คน ของ พระเจ้า

19 หื้อ อธษิฐาน เผื่อ ข้าพเจ้า ตวย เป้ือ เม่ือ ข้าพเจ้า อู้
พระเจ้า จะ หื้อ กํา กับ ข้าพเจ้า ต้ี จะ เปิด เผย ข้อ ล้ํา เลิก็ ของ 
ข่าวดี น้ี อยา่ง บ่ กัว๋ อะหยงั 20 ต้ี ข้าพเจ้า ติด อยู ่ใน คอก ก็ ยอ้น 
เป๋น ทูต บอก ข่าวดี น้ี ขอ อธษิฐาน เผื่อ ข้าพเจ้า ต้ี จะ ก้า อู ้ต๋าม ต้ี 
ข้าพเจ้า สมควร จะ อู้

เปาโล ป๋ัน ปอน คน ตังหลาย
๔ 6:12 6:12 ถ้า แป๋ ตรง กับ ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ เลือด กับ เน้ือหนัง
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21 ทีคิกัส น้องบ่าว ใน ความ เจ้ือ ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั เขา เป๋น ผู้ ฮบั
ใจ๊ ต้ี ซ่ือสัตย ์ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า จะ เล่า เรือ่ง ตึงหมด ของ 
ข้าพเจ้า หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง เป้ือ หมู่ ต้าน จะ ได้ ฮู ้วา่ ข้าพเจ้า เป๋น 
จาใด กับ เยยีะ อะหยงั อยู่ 22 ต้ี ข้าพเจ้า ส่ง เขา มา หา ต้าน ก็ เป้ือ 
หื้อ ต้าน ฮู ้วา่ หมู่ เฮา เป๋น จาใด พ่อง กับ เขา จะ ได้ หื้อ กํา๋ลังใจ๋ หมู่ 
ต้าน ตวย

23 ขอ พระเจ้า พระบิดา กับ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋น
เจ้า โผด หื้อ สันติสุข ความ ฮกั กับ ความ เจ้ือ แก่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ 
กู้ คน ตวย 24 ขอ พระคุณ ของ พระเจ้า อยู ่กับ กู้ ๆ คน ต้ี ฮกั พระ
เยซู ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ หมู่ เฮา อยา่ง บ่ มี วนั หมด
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