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จดหมาย จาก เปาโล เขียน เถิง หมู่ ป้ีน้อง ผู้
เจ้ือ ใน แควน้
กาลาเทีย

จดหมาย ฉบับ น้ี เขียน โดย เปาโล เซิง่ เขียน เถิง หมู่ ผู้เจ้ือ ต้ี 
แควน้ กาลาเทีย ต้าน ได้ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ขึ้น ประมาณ 
ป๋ี ค�ศ� 49-50 เปาโล ได้ ไป แอว่ หา หมู่ ผู้เจ้ือ ใน แควน้ กา
ลาเทีย สอง เต้ือ มา แล้ว ( กิจก๋าน 16:6 กับ 18:23 ) เต้ือ แรก 
เขา ได้ ไป เตสนา สัง่สอน ต้ี หัน้ กับ เต้ือ ต้ี สอง เขา ได้ ป๊ิก มา เป้ือ 
หื้อ กํา๋ลังใจ๋ หมู่ ผู้เจ้ือ ใน ความ เจ้ือ ของ หมู่ เขา แต่ หลัง จาก น้ัน 
เปาโล ได้ยนิ ข่าว วา่ หมู่ ผู้เจ้ือ ใน แควน้ กาลาเทีย ได้ ลืม ก๋าน มี 
อสิระ ของ หมู่ เขา ใน พระครสิต์ หมู่ เขา ได้ หลง ไป เจ้ือ วา่ หมู่ เขา 
ต้อง เยยีะ ต๋าม กฎเก๋ณฑ์ ของ จาว ยวิ เถิง จะ ได้ฮบั ความ รอด 
ป๊น บาป โต้ษ เปาโล จึง ต้อง เขียน ไป เตือ๋น หมู่ เขา วา่ ความ เจ้ือ 
จาอี ้บ่ ใจ้ ถูกต้อง ต๋าม ข่าวดี ต้ี แต๊ จรงิ เลย

เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ไป เถิง คริสต จักร ต่าง ๆ ใน 
แควน้ กาลาเทีย กาลาเทีย เป๋น แควน้ ของ อาณาจักร โรม ต้ี 
อยู ่ใน ดินแดน ของ ประเทศ ตุรกี ใน สมัย น้ี เปาโล คง เขียน 
จดหมาย ฉบับ น้ี หลัง จาก ได้ ออก เตียว ตาง ไป บอก ข่าวดี เป๋น 
เต้ือ แรก เขา ได้ เขียน ไว ้ต๋อน ต้ี เขา อยู ่เมือง อนัทิโอก

จดหมาย ฉบับ น้ี เหมือน กับ ต้ี ได้ เขียน ไว ้ใน จดหมาย เถิง ผู้
เจ้ือ กรุง โรม เปาโล เน้น วา่ พระเจ้า เยยีะ หื้อ คน เป๋น คน ถูก
ต้อง ต๋าม ธรรม ได้ โดย ก๋าน เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระเยซู ครสิต์ บ่ ใจ้ 
โดย ก๋าน เยยีะ โดย ตัว๋ เก่า หมู่ เขา บ่ ต้อง เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ 
บาง ข้อ เจ้น ก๋าน เข้า พิธ ีสุหนัต เปาโล สอน วา่ พระวญิญาณ 
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บรสุิทธิ ์จะ มา อยู ่ใน ใจ๋ ของ หมู่ ผู้เจ้ือ เม่ือ หมู่ เขา เจ้ือ วางใจ๋ ใน 
พระเยซู พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ก็ จะ จ้วย หื้อ ผู้เจ้ือ ใจ๊ จีวติ แบบ 
บรสุิทธิ ์กับ ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ได้

กํา ตัก๊ตวาย
1จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ข้าพเจ้า เปาโล ( ผู้ เป๋น อคัรทูต ต้ี บ่ ได้ 

ฮอ้ง มา โดย คน กาวา่ แต่งตัง้ โดย คน แต่ พระเยซู ครสิต์ กับ 
พระเจ้า พระบิดา ผู้ ต้ี ได้ เยยีะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ 
ต๋าย เป๋น ผู้ แต่งตัง้ หื้อ ข้าพเจ้า เป๋น อคัรทูต ) 2 ตึง หมู่ ป้ีน้อง ผู้
เจ้ือ ต้ี อยู ่ตวย ข้าพเจ้า

เถิง ครสิตจักร ตังหลาย ใน แควน้ กาลาเทีย
3 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 4 พระเยซู ได้ สละ จีวติ ของ พระองค์ เป้ือ บาป 
ของ เฮา เป้ือ จ้วย เฮา หื้อ ป๊น จาก บาป ใน ยุค น้ี ต๋าม ความ 
ต้องก๋าน ของ พระเจ้า พระบิดา ของ เฮา 5 ขอ เกียรติ จง มี แก่ 
พระเจ้า ตลอด ไป อาเมน

ข่าวดี ต้ี แต๊ จรงิ
6 ข้าพเจ้า งดื ขนาด วา่ ยงั บ่ ตัน หยงั เต้ือ หมู่ ต้าน ก็ ปา กัน๋ 

ละ พระเจ้า ผู้ ต้ี ฮอ้ง ต้าน เข้า มา หา พระองค์ โดย พระคุณ ของ 
พระเยซู ครสิต์ แล้ว ก่ํา ลัง จะ ไป ตวย ต๋าม กํา สอน อยา่ง อื่น 
ต้ี หมู่ เขา อา้ง วา่ เป๋น ข่าวดี เหยี 7 ความ จรงิ บ่ มี ข่าวดี อยา่ง 
อื่น แหม แล้ว แต่ มี บาง คน เยยีะ หื้อ ต้าน ตังหลาย เกิด ความ 
สับสน โดย ตัง้ใจ๋ จะ บิด เบือน ข่าวดี แต๊ ๆ ของ พระเยซู ครสิต์
ไป เป๋น อยา่ง อื่น เหยี 8 ถ้า มี ใผ มา บอก ข่าวดี อยา่ง อื่น ต้ี 
บ่ เหมือน ข่าวดี ต้ี หมู่ เฮา เกย บอก หื้อ ต้าน ตังหลาย ฟัง ก่อน 
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แล้ว น้ัน บ่ วา่ จะ เป๋น หมู่ เฮา ก็ ต๋าม กาวา่ ทูตสวรรค์ ก็ ต๋าม ก็ ขอ 
หื้อ คน น้ัน ถูก สาป แจ้ง 9 หมู่ เฮา เกย บอก ไว ้แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ขอ 
บอก ซ้ํา แหม กํา วา่ ถ้า ใผ บอก ข่าวดี อยา่ง อื่น ต้ี บ่ เหมือน ข่าวดี 
ต้ี หมู่ ต้าน ได้ฮบั จาก หมู่ เฮา แล้ว น้ัน ขอ หื้อ เขา ถูก สาป แจ้ง
10 ต้ี อู ้จาอี ้ข้าพเจ้า อู ้เอาใจ๋ คน กา บ่ ใจ้ เน่อ ข้าพเจ้า ก่ําลัง เยยีะ 
หื้อ พระเจ้า ปอใจ๋ ข้าพเจ้า อู ้หื้อ คน ยอมฮบั กา ถ้า ข้าพเจ้า เป๋น 
จาอัน้ ข้าพเจ้า ก็ บ่ มา เป๋น คน ฮบัใจ๊ พระครสิต์ อยู ่จาอี ้แน่ ๆ

จีวติ ของ เปาโล ก่อน เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ พระเจ้า
11 ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย ข้าพเจ้า ขอ บอก หื้อ ฮู ้วา่ ข่าวดี ต้ี 

ข้าพเจ้า บอก น้ัน บ่ ได้ มา จาก กํา ก๊ึด ของ คน 12 ข้าพเจ้า บ่ เกย 
ฮบั ข่าวดี น้ี จาก ใผ กับ บ่ มี ใผ คน ใด สอน ข้าพเจ้า แต่ พระเยซู 
ครสิต์ เป๋น ผู้ เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า ฮู้

13 ต้าน ตังหลาย ก็ ฮู ้อยู ่แล้ว วา่ ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า ถือ ศาสนา 
ยวิ น้ัน ข้าพเจ้า เป๋น คน จาใด ข้าพเจ้า ได้ ข่ม เหง คริสตจักร 
ของ พระเจ้า อยา่ง หนัก กับ ฮ ิต้ี จะ ทําลาย หมู่ เขา จ๋น เส้ี ยง 
ตึง หมด 14 สมัย น้ัน ข้าพเจ้า ก้าวหน้า ใน ศาสนา ยวิ นัก เหลือ 
คน อื่น ต้ี เป๋น คน รุน่ เดียว กัน๋ ข้าพเจ้า กระตือรอืรน้ ใน ก๋าน 
เยยีะ ต๋าม ฮตี เก่า ฮอย เดิม ของ ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ ข้าพเจ้า 
อยา่ง เครง่ครดั ต้ี สุด 15 แต่ พระเจ้า ได้ เลือก ข้าพเจ้า ไว้ ตัง้แต่ 
เม่ือ อยู ่ใน ต๊อง แม่ แล้ว พระเจ้า ได้ ฮอ้ง ข้าพเจ้า ด้วย พระคุณ 
ของ พระองค์ หื้อ มา เป๋น ผู้ ฮบั ใจ๊ พระองค์ 16 พระองค์ เปิงใจ๋ 
ต้ี จะ เปิดเผย เรือ่ง พระเยซู ครสิต์ พระบุตร ของ พระองค์ หื้อ 
ข้าพเจ้า ฮู้จัก เป้ือ ข้าพเจ้า จะ ได้ บอก ข่าวดี เรือ่ง พระบุตร แก่ 
คน ต่างจ้าด เวลา น้ัน ข้าพเจ้า บ่ ได้ เป็ิกษา ใผ คน ใด เลย 17 กับ 
บ่ ได้ ขึ้น ไป กรุง เยรูซาเล็ม เป้ือ เป็ิกษา คน ต้ี เป๋น อคัรทูต มา 
ก่อน ข้าพเจ้า แต่ ได้ ลวด ไป ประเทศ อาระเบีย เลย แล้ว เม่ือ
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ลูน ก็ ได้ ป๊ิก มา กรุง ดามัสกัส แหม 18 อยู ่ต้ี หัน้ ได้ สาม ป๋ี แล้ว 
ข้าพเจ้า ก็ ได้ ไป หา เปโตร ใน กรุง เยรูซาเล็ม กับ อยู ่ตวย เขา สิบ 
หา้ วนั 19 บ่ ได้ ปะ อคัรทูต คน อื่น ๆ เลย นอกจาก ยากอบ น้อง 
ของ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา เต้าอัน้ 20 ข้าพเจ้า 
ยนืยนั ต่อ หน้า พระเจ้า ได้ วา่ เรือ่ง ต้ี เขียน มา น้ี บ่ ได้ จุ ใผ เลย

21 เม่ือ ลูน มา ข้าพเจ้า ได้ เข้า ไป แควน้ ซีเรยี กับ แควน้ ซีลี
เซีย 22 ส่วน ครสิตจักร ตังหลาย ของ พระเยซู ครสิต์ ใน แควน้ 
ยูเดีย บ่ มี ใผ ฮู้จัก ข้าพเจ้า เป๋น ส่วน ตัว๋ 23 หมู่ เขา ได้ยนิ คน อู ้
กัน๋ วา่ �คน ต้ี เกย ข่ม เหง หมู่ เฮา ตะก่อน น้ัน บ่าเด่ียว น้ี เขา ได้ 
มา บอก เถิง ความ เจ้ือ ต้ี เขา เกย ฮ ิจะ ทําลาย มา ก่อน� 24 แล้ว 
หมู่ เขา ปา กัน๋ สรรเสรญิ พระเจ้า ยอ้น เรือ่ง ของ ข้าพเจ้า

2
อคัรทูต คน อื่น ๆ รบัรอง เปาโล

1 สิบ ส่ี ป๋ี ต่อ มา ข้าพเจ้า ตึง บา รนา บัส ได้ ขึ้น ไป กรุง 
เยรูซาเล็ม แล้ว ปา ทิตัส ไป ตวย แหม คน 2 ต้ี ไป น้ัน ก็ ยอ้น วา่ 
พระเจ้า ได้ เปิด เผย หื้อ ฮู ้วา่ ข้าพเจ้า ควร จะ ไป ข้าพเจ้า ได้ เล่า 
หื้อ ผู้นํา ครสิตจักร ฟัง เป๋น ก๋าน ส่วน ตัว๋ เรือ่ง ข่าวดี ต้ี ข้าพเจ้า 
ได้ บอก แก่ คน ต่างจ้าด ถ้า บ่ อู ้หื้อ ผู้นํา หมู่ น้ี ฟัง ก็ กัว๋ วา่ งาน 
เก่ียวกับ ก๋าน บอก ข่าวดี ต่อ คน ต่างจ้าด ต้ี เกย เยยีะ มา กับ ต้ี ก่ํา
ลัง เยยีะ อยู ่น้ัน จะ เสีย ไป บ่ ดาย ๆ 3 เถิง แม้ วา่ ทิตัส ต้ี อยู ่ตวย 
ข้าพเจ้า น้ัน เป๋น จาว กรกี ก็ บ่ ได้ ถูก เข หื้อ เข้า พิธ ีสุหนัต 4 ต้ี เฮา 
บอก เรือ่ง น้ี ก็ ยอ้น วา่ มี บาง คน ต้ี อา้ง วา่ เป๋น ป้ีน้อง ของ เฮา ได้ 
ลัก เข้า มา สอดแนม อยู ่ใน หมู่ เฮา เป้ือ มา ลู่ เอา อสิระ ต้ี เฮา มี ใน 
พระเยซู ครสิต์ ไป แล้ว เยยีะ หื้อ เฮา เป๋น ขี้ข้า ของ ฮตี เก่า ฮอย 



กาลาเทีย 2:5 v กาลาเทีย 2:13

เดิม ของ จาว ยวิ แหม 5 แต่ เฮา บ่ ยอม ออ่นข้อ หื้อ เขา เลย เป้ือ 
ฮกัษา ข่าวดี แต๊ ๆ หื้อ กับ ต้าน ตังหลาย ต่อ ไป

6 ส่วน คน สําคัญ ต้ี เป๋น ผู้ นํา คริสตจักร ใน กรุง เยรูซาเล็ม
ก็ บ่ ได้ เพิม่ อะหยงั ลง ไป ใน เรือ่ง ต้ี ข้าพเจ้า สอน ( เถิง เขา จะ 
เป๋น คน สําคัญ ใน ครสิตจักร ก็ ต๋าม ก็ บ่ ใจ้ เรือ่ง สําคัญ สําหรบั 
ข้าพเจ้า ยอ้น วา่ พระเจ้า บ่ ได้ หนั แก่ หน้า ใผ เลย ) 7 หมู่ เขา หนั 
วา่ พระเจ้า ได้ มอบ หมาย หื้อ ข้าพเจ้า ไป บอก ข่าวดี หื้อ คน ต่าง
จ้าด ฟัง เหมือน พระองค์ ได้ มอบ หมาย หื้อ เปโตร บอก ข่าวดี 
ใน หมู่ จาว ยวิ 8 ยอ้น วา่ พระเจ้า ผู้ ต้ี ดลใจ๋ เปโตร หื้อ เป๋น อคัร
ทูต ไป บอก ข่าวดี กับ จาว ยวิ ก็ ได้ ดลใจ๋ ข้าพเจ้า หื้อ ไป บอก แก่ 
คน ต่างจ้าด เหมือน กัน๋ 9 เม่ือ ยากอบ เปโตร กับ ยอหน์ ต้ี เป๋น 
เหมือน ผู้นํา ของ หมู่ ผู้เจ้ือ หนั พระคุณ ต้ี พระเจ้า ได้ หื้อ ก๋าน น้ี 
กับ ข้าพเจ้า แล้ว หมู่ เขา ก็ จับ มือ ข้าพเจ้า กับ บารนาบัส แสดง 
วา่ หมู่ เฮา เป๋น เป้ือน ฮว่ม ฮบัใจ๊ ตวย กัน๋ แล้ว ตกลง กัน๋ วา่ หื้อ 
เฮา ไป บอก ข่าวดี กับ คน ต่างจ้าด แล้ว หมู่ เขา ก็ จะ ไป บอก กับ 
หมู่ จาว ยวิ 10 สิง่ เดียว ต้ี หมู่ เขา ขอ คือ หื้อ เฮา จ้วย เหลือ คน ตุ๊ก 
คน จ๋น เรือ่ง น้ี ข้าพเจ้า ก็ ตึง ตัง้ ใจ๋ จะ เยยีะ อยู ่แล้ว

เปาโล วา่ หื้อ เปโตร ต้ี เมือง อนัทิโอก
11 แต่ ต่อ มา เม่ือ เปโตร มา เถิง เมือง อนัทิโอก ข้าพเจ้า วา่ 

หื้อ เขา ต่อ หน้า ยอ้น เขา เยยีะ ผิด แน่ ๆ 12 คือ ต๋อนแรก เขา ได้ 
กิน๋ ได้ อยู ่กับ ผู้เจ้ือ คน ต่างจ้าด แต่ ปอ ผู้เจ้ือ จาว ยวิ ต้ี ยากอบ 
ส่ง มา น้ัน มา แผว เขา ก็ แยก ตัว๋ ออก จาก ผู้เจ้ือ คน ต่างจ้าด 
เหยี ยอ้น กัว๋ ผู้เจ้ือ จาว ยวิ หมู่ น้ี ต้ี มี กําก๊ึด วา่ ผูเ้จ้ือ คน ต่างจ้าด 
จะ ต้อง เข้า พิธ ีสุหนัต จะ วา่ หื้อ 13 ผู้เจ้ือ จาว ยวิ คน อื่น ๆ ต้ี อยู ่ต้ี 
หัน้ ก็ ก๋าย เป๋น คน หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด ตวย เปโตร แม้ แต่ บารนาบัส 
ก็ ยงั หลง ไป กับ หมู่ เขา เหมือน กัน๋
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14 เม่ือ ข้าพเจ้า หนั วา่ หมู่ เขา บ่ ได้ เยยีะ ตัว๋ ต๋าม ความ จรงิ 
ของ ข่าวดี ข้าพเจ้า จึง ได้ วา่ หื้อ เปโตร ต่อ หน้า คน ตังหลาย วา่
�ถ้า ต้าน ต้ี เป๋น จาว ยวิ ยงั เยยีะ ต๋าม อยา่ง คน ต่างจ้าด บ่ ได้ 
เยยีะ ต๋าม ฮตี เก่า ฮอย เดิม ของ จาว ยวิ แล้ว เป๋น จาใด ต้าน ไป 
บังคับ คน ต่างจ้าด หื้อ เยยีะ ต๋าม จาว ยวิ

15 �หมู่ เฮา เกิด มา เป๋น จาว ยวิ บ่ ใจ้ คน ต่าง จ้าด ต้ี จาว 
ยวิ ถือ วา่ เป๋น คน บาป 16 หมู่ เฮา จาว ยวิ ต้ี เป๋น ผู้เจ้ือ ยงั ฮู ้วา่
บ่ มี ใผ จ้วย ตัว๋ เก่า หื้อ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ได้ โดย ก๋าน 
เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ ของ โมเสส แต่ เป๋น ได้ โดย ความ เจ้ือ 
ใน พระเยซู ครสิต์ เต้าอัน้ หมู่ เฮา ก็ ได้ เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระเยซู 
ครสิต์ เป้ือ หมู่ เฮา จะ ได้ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม โดย ความ 
เจ้ือ บ่ ใจ้ โดย ก๋าน เยยีะ ตวย ต๋าม บท บัญญัติ ยอ้น วา่ บ่ มี ใผ 
เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม โดย ก๋าน เยยีะ ตวย ต๋าม บท บัญญัติ 
น้ี ได้ 17 ถ้า ต๋อน ต้ี เฮา ยอม เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ผ่าน ตาง 
พระครสิต์ แต่ จาว ยวิ ถือ วา่ เฮา เป๋น คน บาป ยอ้น บ่ เยยีะ ตวย 
ต๋าม บท บัญญัติ สิง่ น้ี หมายความ วา่ พระครสิต์ สนับ สนนุ หื้อ 
เฮา เยยีะ บาป กา บ่ ใจ้ แน่ ๆ 18 ถ้า ข้าพเจ้า ป๊ิก มา เยยีะ ตวย 
ต๋าม สิง่ ต้ี ข้าพเจ้า ได้ เกย ละ ไป แล้ว น้ัน ก็ แสดง วา่ ข้าพเจ้า ได้ 
เยยีะ บาป 19 ยอ้น ก๋าน เยยีะ ตวย ต๋าม บท บัญญัติ เยยีะ หื้อ 
ข้าพเจ้า ฮู ้ดี วา่ เยยีะ หื้อ พระเจ้า ยอมฮบั บ่ ได้ ข้าพเจ้า ก็ ได้ ต๋าย 
จาก บท บัญญัติ แล้ว เป้ือ มี จีวติ ฮบัใจ๊ พระเจ้า 20 ตัว๋ ข้าพเจ้า 
น้ี ได้ ถูก เขิง อยู ่บน ไม้ ก๋าง เขน  ตวย พระครสิต์ กับ ได้ ต๋าย ไป 
แล้ว บ่าเด่ียว น้ี พระเยซู ก็ อยู ่ใน ตัว๋ ของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ใจ๊ จี
วติ ต่อ ไป โดย ก๋าน เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระครสิต์ ผู้ เซิง่ เป๋น พระบุตร 
ของ พระเจ้า พระองค์ ฮกั ข้าพเจ้า กับ ได้ สละ จีวติ เป้ือ ข้าพเจ้า
21 ข้าพเจ้า บ่ ละ ขวา้ง พระคุณ ของ พระเจ้า ยอ้น วา่ ถ้า ก๋าน 
เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ เยยีะ หื้อ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ก๋าน 
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ต้ี พระครสิต์ ต๋าย น้ี ก็ บ่ เกิด ประโยชน์ อะหยงั�

3
ปอน ของ พระเจ้า เม่ือ เจ้ือ วางใจ๋ พระครสิต์

1 ป้ีน้อง จาว กาลาเทีย เหย เป๋น จาใด บ่ หลวก จาอี้ มี ใผ เป่า 
กาถา ใส่ ต้าน ตังหลาย หื้อ ก๊ึด ผิด กา เรือ่ง ต้ี พระเยซู ครสิต์ ถูก 
เขิง จ๋น ต๋าย น้ัน ข้าพเจ้า ก็ ได้ อู ้หื้อ ต้าน ตังหลาย เข้าใจ๋ ดี แล้ว 
ลอ

2 ข้าพเจ้า ใค่ ฮู ้ข้อ เดียว วา่ ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮบั พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ ์จาใด ได้ ฮบั โดย ก๋าน เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ 
กา กาวา่ ได้ ฮบั เม่ือ ได้ ฟัง ข่าวดี แล้ว มี ความ เจ้ือ 3 ต้าน ตัง
หลาย บ่ ก๊ึด พ่อง กา หลังจาก ต้ี ต้าน ก่อ เก๊า จีวติ ใน พระครสิต์ 
โดย พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์แล้ว บ่าเด่ียว น้ี จะ หื้อ มา เส้ียง สุด 
ลง โดย ก๋าน เป้ิง กํา๋ ลัง ตัว๋ เก่า กา 4 ประสบก๋ารณ์ ต้ี หมู่ ต้าน 
ได้ฮบั มา น้ัน บ่ มี ประโยชน์ อะหยงั พ่อง เลย กา ต้อง มี พ่อง ละ
5 พระองค์ ผู้ ต้ี หื้อ พระวญิญาณ กับ ต้าน ตังหลาย กับ ได้ เยยี
ะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์ต้ามก๋าง หมู่ ต้าน น้ัน ยอ้น ต้าน เยยีะ ต๋าม บท 
บัญญัติ กาวา่ ได้ ฟัง ข่าวดี แล้ว เจ้ือ กา

6 หื้อ ผ่อ อบัราฮมั เต๊อะ พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่ �ต้าน ได้ 
เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระเจ้า พระเจ้า จึง ยอมฮบั ต้าน วา่ เป๋น คน ถูก
ต้อง ต๋าม ธรรม�ก 7 ขอ หื้อ ฮู ้เต๊อะ วา่ หมู่ คน ต้ี เจ้ือ วาง ใจ๋ 
ใน พระเจ้า ก็ ถือ วา่ เป๋น ลูก หลาน ของ อบัราฮมั เหมือน กัน๋
8 ใน พระคัมภีร ์ได้ เขียน กํา ตวายตัก๊ ล่วง หน้า มา เมิน แล้ว วา่
พระเจ้า จะ เยยีะ หื้อ คน ต่างจ้าด เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม 
โดย ความ เจ้ือ จึง ได้ บอก ข่าวดี น้ี หื้อ อบัราฮมั ฮู ้ล่วง หน้า วา่
�คน กู้ ๆ จ้าด ใน โลก จะ ได้ ฮบั ปอน ผ่าน ตาง เจ้า�ข 9 ยอ้น จา
ก 3:6 3:6 ปฐก� 15:6 ข 3:8 3:8 ปฐก� 12:3
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อัน้ คน ต้ี เจ้ือ วาง ใจ๋ ใน พระเยซู ก็ ได้ฮบั ปอน ตวย กัน๋ กับ อบัรา
ฮมั ต้ี มี ความ เจ้ือ ใน พระเจ้า น้ัน

10 คน ตังหลาย ต้ี เป้ิง ก๋าน เยยีะ ตวย ต๋าม บท บัญญัติ ก็ ถูก 
แจ้ง สาป ต๋าม ต้ี พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่ �คน ใด ต้ี บ่ ได้ เยยีะ 
ตวย ต๋าม ข้อ ความ ต้ี เขียน ไว ้ใน หนังสือ บท บัญญัติ กู้ ข้อ ก็ ถูก 
แจ้ง สาป�ค 11 เป๋น ต้ี ฮู ้กัน๋ ดี แล้ว วา่ บ่ มี ใผ เป๋น คน ถูกต้อง 
ต๋าม ธรรม ใน สาย ต๋า ของ พระเจ้า ได้ โดย ก๋าน เยยีะ ตวย ต๋าม 
บท บัญญัติ ยอ้น พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่ �คน ถูกต้อง ต๋าม 
ธรรม โดย ความ เจ้ือ ของ เขา จะ มี จีวติ�.ฅ 12 แต่ ก๋าน เยยี
ะ ตวย ต๋าม บท บัญญัติ น้ัน บ่ ได้ เป้ิง ความ เจ้ือ เป๋น หลัก พระ
คัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่ �คน ต้ี เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ กู้ ข้อ ก็ จะ ได้ 
จีวติ ตาง บท บัญญัติ น้ัน�ฆ 13 พระเยซู ครสิต์ ได้ จ้วย เฮา หื้อ 
ป๊น จาก ก๋าน แจ้ง สาป ของ บท บัญญัติ แล้ว พระองค์ ยอม ถูก 
แจ้ง สาป แตน เฮา ต๋าม ต้ี พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่ �คน ต้ี ถูก 
แขวน ไว ้บน เก๊าไม้ เป๋น คน ถูก แจ้ง สาป�ง 14 ต้ี เป๋น จาอี้ ก็ เป้ือ 
จะ หื้อ คน ต่างจ้าด ได้ ฮบั ปอน ผ่าน ตาง พระเยซู ครสิต์ ต๋าม 
ต้ี พระเจ้า ได้ สัญญา ไว ้กับ อบัราฮมั กับ เป้ือ จะ หื้อ หมู่ เฮา ได้ 
ฮบั พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์โดย ตาง ความ เจ้ือ ต๋าม ต้ี พระเจ้า 
สัญญา ไว้

บท บัญญัติ กับ พระสัญญา ของ พระเจ้า
15 ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย ข้าพเจ้า ขอ ยก ตัว๋ อยา่ง จาก จีวติ 

คน เฮา วา่ เม่ือ คน สอง ฝ่าย ตก ลง เยยีะ สัญญา กัน๋ ไว้ ฝ่าย 
น่ึง ฝ่าย ใด ก็ บ่ สามารถ ยกเลิก กาวา่ เพิม่ เติม สัญญา น้ัน ได้
16 พระสัญญา ต้ี พระเจ้า ได้ เยยีะ ไว ้กับ อบัราฮมั จ๋น แผว ลูก 
ค 3:10 3:10 ฉธบ� 27:26 .ฅ 3:11 3:11 ฮบก� 2:4 ฆ 3:12 3:12
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หลาน ของ เขา ก็ เหมือน กัน๋ พระเจ้า บ่ ได้ สัญญา กับ ลูก หลาน 
ของ เขา หลาย ๆ คน แต่ ได้ สัญญา กับ คน คน เดียว ลูก หลาน 
คน น้ัน คือ พระเยซู ครสิต์ 17 ความหมาย ของ ข้าพเจ้า ก็ คือ
บท บัญญัติ ของ โมเสส ต้ี เกิด ขึ้น เม่ือ ลูน เถิง ส่ี รอ้ย สาม สิบ ป๋ี 
น้ัน ก็ บ่ สามารถ ยกเลิก พันธสัญญา กับ ข้อ ตกลง ต้ี พระเจ้า 
ได้ หื้อ กับ อบั รา ฮมั ได้ 18 ถ้า ก๋าน ต้ี จะ ได้ ฮบั ปอน น้ี ขึ้น อยู ่
กับ บท บัญญัติ แล้ว ก็ แสดง วา่ บ่ ได้ ขึ้น อยู ่กับ พระ สัญญา
แต่ พระเจ้า โผด หื้อ ปอน น้ัน กับ อบัราฮมั โดย ผ่าน ตาง พระ
สัญญา อยา่ง เดียว

19 ถ้า เป๋น จาอี ้แล้ว บท บัญญัติ มี ไว ้เยยีะ หยงั ก็ มี ไว ้หื้อ 
คน ต้ี เยยีะ ผิด ฮู ้วา่ เขา ได้ ฝ่าฝืน บท บัญญัติ น้ัน จ๋น กวา่ ลูก 
หลาน คน น้ัน ต้ี พระเจ้า ได้ สัญญา ไว ้จะ มา เถิง พระเจ้า ใจ๊ ทูต
สวรรค์ เอา บท บัญญัติ น้ัน หื้อ โมเสส เป้ือ โมเสส จะ ได้ เป๋น คน 
ก๋าง เอา ไป หื้อ คน ตังหลาย 20 แต๊ ๆ แล้ว ถ้า มี หลาย ฝ่าย ก็ จํา๋
เป๋น ต้อง มี คน ก๋าง แต่ พระเจ้า ได้ หื้อ พระสัญญา กับ อบัราฮมั 
โดย พระองค์ เอง จึง บ่ ต้อง มี คน ก๋าง

เป้าหมาย บท บัญญัติ ของ โมเสส
21 ถ้า จาอัน้ บท บัญญัติ ของ พระเจ้า ต้ี หื้อ โมเสส กับ พระ

สัญญา ต้ี พระเจ้า ได้ หื้อ กับ อบัราฮมั น้ัน ขัดแยง้ กัน๋ กา แต๊ ๆ
แล้ว บ่ ใจ้ จาอัน้ ถ้า บท บัญญัติ สามารถ หื้อ จีวติ ต้ี เต้ียงแต๊ กับ 
เฮา ได้ บ่าเด่ียว น้ี เฮา ก็ คง เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ยอ้น 
เฮา มี บท บัญญัติ น้ัน แล้ว 22 พระคัมภีร ์บอก วา่ คน ตังหลาย 
ถูก บาป กักขัง ไว้ ต้ี เป๋น จาอี ้ก็ เป้ือ วา่ คน ต้ี เจ้ือ จะ ได้ ฮบั พระ
สัญญา ต๋าม ความ เจ้ือ ต้ี เขา มี ใน พระเยซู ครสิต์

23 ก่อน ต้ี เวลา น้ัน จะ มา คือ เวลา ต้ี เฮา เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระ
เยซู ครสิต์ หมู่ เฮา ก็ เผียบ เหมือน ถูก ขัง อยู ่ใน คอก ของ บท 
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บัญญัติ จ๋น เถิง พระเยซู ครสิต์ มา เป้ือ เฮา จะ ได้ เป๋น คน ถูก
ต้อง ต๋าม ธรรม โดย ความ เจ้ือ น้ัน 24 ถ้า จาอัน้ แล้ว บท บัญญัติ 
น้ี ก็ เผียบ เหมือน เป๋น ผู้ ต้ี ควบคุม เฮา จ๋น เถิง วนั ต้ี พระเยซู 
ครสิต์ มา เป้ือ พระเจ้า จะ เยยีะ หื้อ เฮา เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม 
ธรรม โดย ความ เจ้ือ 25 บ่าเด่ียว น้ี หมู่ เฮา ได้ เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระ
เยซู ครสิต์ แล้ว บท บัญญัติ ก็ บ่ ต้อง ควบคุม เฮา แหม

26 หมู่ ต้าน มี ความ เจ้ือ วาง ใจ๋ ใน พระ เยซู ครสิต์ จา อัน้ 
หมู่ ต้าน ก็ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า เหมือน กัน๋ 27 ยอ้น วา่ ต้าน ตัง
หลาย ต้ี ได้ฮบั บัพ ติศมา หื้อ เป๋น คน ของ พระครสิต์ แล้ว ก็ 
ก๋าย เป๋น เหมือน พระครสิต์ ตวย 28 โดย พระ เยซู ครสิต์ ต้าน 
ตังหลาย บ่ มี ก๋าน แยก วา่ เป๋น จาว ยวิ กาวา่ จาว กรกี เป๋น ขี้ข้า 
กาวา่ มี อสิระ เป๋น ป้อจาย กาวา่ แม่ญิง แหม ต่อ ไป ยอ้น วา่ หมู่ 
ต้าน ได้ เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ ใน พระเยซู ครสิต์ แล้ว 29 ถ้า 
ต้าน ตังหลาย เป๋น คน ของ พระครสิต์ แล้ว ต้าน ตังหลาย ก็ 
ถือ วา่ เป๋น ลูก หลาน ของ อบัราฮมั คือ เป๋น คน ต้ี ได้ ฮบั ปอน ต้ี 
พระเจ้า ได้ สัญญา ไว ้วา่ จะ หื้อ อบัราฮมั เหมือน กัน๋ เน่อ

4
เฮา จะ ได้ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า

1 ข้าพเจ้า จะ อธบิาย โดย กํา เผียบ วา่ ต๋อน ต้ี ผู้ ฮบั มรดก 
ยงั เป๋น หละออ่น อยู ่น้ัน เขา ก็ เหมือน เป๋น ขี้ข้า เถิง แม้วา่ เขา 
จะ เป๋น เจ้าของ ทรพัย ์สมบัติ ตึงหมด ก็ ต๋าม 2 เขา ก็ ต้อง อยู ่
ใต้ บังคับ ของ ผู้ ปกครอง กับ ผู้ ผ่อกอย ทรพัย ์สมบัติ ของ เขา 
อยู่ จ๋น แผว เวลา ต้ี ป้อ ของ เขา ได้ กํา๋ หนด ไว้ 3 หมู่ เฮา ตัง
หลาย ก็ เหมือน กัน๋ ก่อน ต้ี เฮา จะ เจ้ือ วางใจ๋ พระเยซู เฮา ตัง
หลาย ก็ เป๋น เหมือน หละออ่น อยู่ เฮา ก็ เป๋น ขี้ข้า อยู ่ใต้ อาํนาจ 
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ของ วญิญาณ ต้ี ครอบครอง อยู ่ใน โลก น้ี 4 แต่ เม่ือ เถิง เวลา ต้ี 
เหมาะสม แล้ว พระเจ้า ก็ ได้ ส่ง พระบุตร ของ พระองค์ ลง มา 
เกิด กับ แม่ญิง คน น่ึง เซิง่ พระองค์ เกิด อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ บท 
บัญญัติ 5 เป้ือ ไถ่ เฮา ตังหลาย ต้ี อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ บท บัญญัติ
หื้อ มี ฐานะ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า 6 เม่ือ เฮา ตังหลาย ได้ เป๋น ลูก 
ของ พระเจ้า แล้ว พระองค์ ก็ ส่ง พระวญิญาณ ของ พระบุตร 
ของ พระองค์ เข้า มา อยู ่ใน ใจ๋ เฮา เป้ือ เฮา จะ ได้ ฮอ้ง พระองค์ 
วา่ �อบับา� คือ ป้อ ของ เฮา 7 ยอ้น จาอัน้ เฮา ตังหลาย จึง บ่ ได้ 
เป๋น ขี้ข้า แหม ต่อ ไป แต่ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า เม่ือ เป๋น ลูก แล้ว
เฮา ก็ เป๋น ผู้ ฮบั กู้ สิง่ ต้ี พระเจ้า สัญญา ไว ้ตวย

เปาโล เป๋น หว่ง จาว เมือง กาลาเทีย
8 ตะก่อน เม่ือ ต้าน ตังหลาย ยงั บ่ ฮู้ จัก พระเจ้า เต้ือ ต้าน ก็ 

เป๋น ขี้ข้า ของ หมู่ เทพเจ้า ต้ี บ่ ใจ้ พระเจ้า 9 บ่าเด่ียว น้ี ต้าน ตัง
หลาย ได้ ฮู้ จัก พระเจ้า แล้ว กาวา่ อู ้หื้อ ถูกต้อง ก็ คือ พระเจ้า 
ได้ ฮู้ จัก ต้าน แล้ว เป๋น จาใด หมู่ ต้าน ใค่ ป๊ิก ไป เป๋น ขี้ข้า ของ 
วญิญาณ ต้ี บ่ มี อาํนาจ กับ บ่ มี ก้า ต้ี บ่ ใจ้ พระเจ้า 10 ต้าน ยงั 
ถือ ฤกษ์ ถือ ยาม ถือ วนั เดือน ป๋ี กาวา่ หละดู น้ัน หละดู น้ี อยู่
11 ข้าพเจ้า กัว๋ วา่ ก๋าน สอน ต้ี ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ใจ๋ สัง่ สอน อยา่ง 
เอา แต๊ เอา วา่ ใน หมู่ ต้าน น้ัน จะ หา ประโยชน์ อนั ใด บ่ ได้ เลย

12 ป้ี น้อง ตัง หลาย ตะ ก่อน น้ัน ข้าพเจ้า ได้ ปรบั ตัว๋ หื้อ 
เป๋น เหมือน หมู่ ต้าน บ่า เด่ียว น้ี ข้าพเจ้า วงิวอน หื้อ ต้าน ตัง
หลาย เป๋น เหมือน ข้าพเจ้า หมู่ ต้าน บ่ ได้ เยยีะ ผิด อะหยงั ต่อ 
ข้าพเจ้า เลย 13 ต้าน ตังหลาย ก็ ฮู ้อยู ่วา่ เม่ือ หวั ที ต้ี ข้าพเจ้า 
มา บอก ข่าวดี แก่ ต้าน น้ัน ก็ ยอ้น ข้าพเจ้า บ่ สบาย 14 เถิง แม้ 
วา่ ข้าพเจ้า บ่ สบาย เยยี ะ หื้อ เป๋น ภาระ แก่ ต้าน ตัง หลาย ต้ี 
ต้อง ผ่อ กอย เอา ใจ๋ ใส่ ต้าน ตังหลาย ก็ บ่ ได้ ดู แควน กาวา่ ละ 
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ข้าพเจ้า แต่ ได้ ต้อนฮบั เหมือน กับ วา่ ข้าพเจ้า เป๋น ทูตสวรรค์ 
จาก พระเจ้า กาวา่ เป๋น พระเยซู ครสิต์ เหยี เลย 15 บ่าเด่ียว น้ี
ความ จ้ืนจม ยนิดี หมู่ น้ัน หาย ไป ไหน เหยี หมด ข้าพเจ้า เป๋น 
พยาน ได้ วา่ ต๋อน น้ัน ถ้า ต้าน ควดั แก่น ต๋า ออก หื้อ ข้าพเจ้า ได้
ต้าน ก็ คง จะ ควดั หื้อ แล้ว 16 บ่าเด่ียว น้ี ข้าพเจ้า ได้ ก๋าย เป๋น 
ศัตรู ๋ของ ต้าน ตังหลาย ไป เหยี แล้ว ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า ได้ อู ้ความ 
จรงิ ต่อ ต้าน ตังหลาย จาอัน้ กา

17 คน หมู่ น้ัน ต้ี สอน ผิด ก็ เอา อก เอา ใจ๋ ต้าน ตังหลาย แต่ 
บ่ ได้ หวงั ดี เลย หมู่ เขา อยาก จะ กีด กัน๋ หมู่ ต้าน ออก จาก 
ข้าพเจ้า เป้ือ ต้าน ตังหลาย จะ ได้ เป๋น หมู่ เดียว กับ เขา 18 ก๋าน 
เอา อก เอา ใจ๋ ด้วย ความ หวงั ดี ก็ เป๋น ก๋าน ดี ต้ี ควร เยยีะ ตลอด
ก็ บ่ ใจ้ ก้า ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า อยู ่กับ หมู่ ต้าน เต้าอัน้ 19 ต้าน ตัง
หลาย ต้ี เผียบ เหมือน ลูก ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั เหย ข้าพเจ้า ต้อง เจ็บ 
ปวด ยอ้น ต้าน ตังหลาย แหม แล้ว เหมือน แม่ เม่ือ เจ็บ ต๊อง 
เกิด ลูก จ๋น กวา่ จีวติ ของ ต้าน ตังหลาย จะ เป๋น เหมือน พระเยซู 
ครสิต์ 20บ่าเด่ียว น้ี ข้าพเจ้า ใค่ อยู ่ตวย หมู่ ต้าน ขนาด ข้าพเจ้า 
จะ ได้ บ่ ต้อง อู ้กับ หมู่ ต้าน ด้วย น้ําเสียง จาอี ้แหม หมู่ ต้าน เยยีะ 
หื้อ ข้าพเจ้า งง ไป หมด

กําเผียบ เรือ่ง นาง ฮาการ ์กับ นาง ซาราห์
21 หมู่ ต้าน ต้ี ใค่ อยู ่ใต้ บท บัญญัติ หมู่ ต้าน บ่ ฮู ้กา วา่ บท 

บัญญัติ น้ัน เขียน วา่ จาใด พ่อง 22 พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่ อบั
ราฮมั มี ลูก สอง คน คน น่ึง เกิด จาก แม่ญิง ต้ี เป๋น ขี้ข้า แหม 
คน น่ึง เกิด จาก แม่ญิง ต้ี มี อสิระ 23 ลูก ของ แม่ญิง ต้ี เป๋น ขี้ข้า 
น้ัน เกิด มา ต๋าม ปกติ ของ คน แต่ ลูก ของ แม่ญิง ต้ี มี อสิระ น้ัน
เกิด มา ต๋าม พระสัญญา ของ พระเจ้า 24 เรือ่ง น้ี เป๋น กํา เผียบ 
วา่ แม่ญิง สอง คน น้ัน เป๋น เหมือน พันธสัญญา สอง อยา่ง คือ 
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พันธสัญญา ต้ี น่ึง มา จาก ดอย ซีนาย จนาง ฮาการ ์เป๋น ขี้ข้า ก็ 
เผียบ เหมือน พันธสัญญา น้ี จาอัน้ ลูกหลาน ต้ี เกิด จาก นาง 
ก็ เป๋น ขี้ข้า เหมือน กัน๋ 25 นาง ฮาการ ์น้ัน เป๋น สัญลักษณ์ ของ 
ดอย ซีนาย ใน ประเทศ อาระเบีย กับ เป๋น สัญลักษณ์ ของ กรุง 
เยรูซาเล็ม ใน ต๋อน น้ี ตวย ยอ้น วา่ คน ใน เมือง น้ี เป๋น ขี้ข้า ของ 
บท บัญญัติ อยู่ 26 แต่ นาง ซาราห ์ต้ี เป๋น แม่ญิง อสิระ น้ัน เผียบ 
เหมือน กรุง เยรูซาเล็ม ต้ี อยู ่บน สวรรค์ หมู่ เฮา เป๋น ลูก ของ 
กรุง เยรูซาเล็ม ต้ี อยู ่บน สวรรค์ น้ัน กับ นาง ก็ เป๋น แม่ ของ 
เฮา ยอ้น วา่ หมู่ เฮา จะ บ่ เป๋น ขี้ข้า ของ บท บัญญัติ แหม แล้ว
27 เหมือน พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่
�แม่ญิง ต้ี เป๋น หมัน

ต้ี บ่ เกย เกิด ลูก หื้อ ยนิดี เต๊อะ
คน ต้ี บ่ เกย เจ็บ ต๊อง เกิด ลูก

หื้อ โห ่ฮอ้ง ด้วย ความ ยนิดี เต๊อะ
ยอ้น วา่ ลูก ของ แม่ ฮา้ง

จะ มี นัก เหลือ ลูก ของ แม่ญิง ต้ี มี ผัว�ฉ
28 ป้ีน้อง ตังหลาย ต้าน เป๋น ลูก แหง่ พระสัญญา เหมือน อสิ

อคั 29 ตะก่อน น้ัน ลูก ต้ี เกิด มา ต๋าม ปกติ ของ คน คือ อิชมา
เอล ได้ ข่มเหง ลูก ต้ี เกิด มา ต๋าม พระวญิญาณ คือ อสิอคั จาใด
บ่าเด่ียว น้ี หมู่ ต้าน ก็ ถูก ข่มเหง จาอัน้ เหมือน กัน๋ 30 แต่ พระ
คัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่ �ไล่ นาง ขี้ข้า กับ ลูก ของ นาง ออก ไป เหยี
ลูก ของ นาง ขี้ข้า จะ ฮบั มรดก ฮว่ม กัน๋ กับ ลูก ของ นาง ต้ี มี อสิระ 
บ่ ได้�ช 31ยอ้น จาอัน้ ป้ีน้อง ตังหลาย เฮา บ่ ได้ เป๋น ลูก ของ นาง 
ฮาการ ์ต้ี เป๋น ขี้ข้า แต่ เฮา เป๋น ลูก ของ นาง ซาราห ์ต้ี มี อสิระ
จ 4:24 4:24 อพย� 19-20 ฉ 4:27 4:27 อสย� 54:1 ช 4:30 4:30
ปฐก� 21:10
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5
พระเยซู ผู้ ต้ี จ้วย หื้อ เฮา มี อสิระ

1 พระเยซู ครสิต์ ได้ โผด หื้อ เฮา ตังหลาย มี อสิระ แล้ว ก็ หื้อ 
เฮา อยู ่อยา่ง อสิระ บ่ ต้อง ยอม เป๋น ขี้ข้า ของ บท บัญญัติ แหม 
ซ้ํา เน่อ

2 ฟัง กํา อู ้ของ ข้าพเจ้า เปาโล หื้อ ดี เน่อ ถ้า ต้าน ตังหลาย 
ยอม เข้า พิธ ีสุหนัต สิง่ ต้ี พระเยซู ครสิต์ เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน ก็ จะ 
บ่ มี ประโยชน์ อะหยงั เลย 3 ข้าพเจ้า ขอ ยํ้า แหม วา่ คน ต้ี เข้า 
พิธ ีสุหนัต น้ัน เขา ก็ ต้อง ฮกัษา บท บัญญัติ กู้ ข้อ ตวย 4 ใผ ต้ี 
อยาก เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม โดย บท บัญญัติ ของ โมเสส 
น้ัน เขา ก็ ได้ แยก จาก พระเยซู ครสิต์ แล้ว กับ ได้ เอา พระคุณ 
ของ พระเจ้า ขวา้ง เหยี 5 แต่ ยอ้น วา่ เฮา มี ความ เจ้ือ จึง ได้ ตัง้ 
หน้า ตัง้ ต๋า ถ้า ใน สิง่ ต้ี เฮา หวงั ไว้ คือ เฮา จะ ได้ เป๋น คน ถูกต้อง 
ต๋าม ธรรม ของ พระเจ้า โดย พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ 6 ยอ้น วา่ 
เม่ือ เจ้ือ ใน พระเยซู ครสิต์ แล้ว ก๋าน เข้า กาวา่ บ่ เข้า พิธ ีสุหนัต
ก็ บ่ มี ประโยชน์ อะหยงั แต่ สิง่ ต้ี สําคัญ ก็ คือ ความ เจ้ือ ต้ี แสดง 
ออก มา โดย ความ ฮกั

7 ตะก่อน น้ัน หมู่ ต้าน ก็ ได้ เยยีะ ตวย กํา สัง่ สอน ของ พระเยซู 
อยา่ง ดี แล้ว เป๋น ใผ ต้ี เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน ยา้ง เยยีะ ไป เหยี บ่ หื้อ 
หมู่ ต้าน เยยีะ ตวย เรือ่ง ต้ี แต๊ จรงิ น้ัน 8 ใผ ต้ี เยยีะ จาอัน้ ก็ บ่ ได้ 
มา จาก พระเจ้า ต้ี ฮอ้ง หมู่ ต้าน มา แน่ ๆ 9 กําสอน ต้ี บ่ ถูกต้อง 
ก็ เผียบ เหมือน เจ๊ือ ฟู หน้อย เดียว ก็ เยยีะ หื้อ แป้ง เข้าหนมปัง 
ฟู ตึง ก้อน 10 ข้าพเจ้า มัน่ใจ๋ ใน องค์ พระผู้เป๋นเจ้า วา่ ต้าน ตัง
หลาย จะ บ่ ยอมฮบั กําก๊ึด ต้ี แตก ต่าง จาก น้ี แหม แล้ว คน ต้ี มา 
เยยีะ หื้อ ต้าน สับสน น้ัน บ่ วา่ เขา จะ เป๋น ใผ ก็ ต๋าม ต้อง ได้ ฮบั 
โต้ษ จาก พระเจ้า อยา่ง แน่ นอน
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11 ป้ี น้อง ผู้ เจ้ือ ตังหลาย ถ้า เป๋น เรือ่ง แต๊ ต้ี ข้าพเจ้า สอน 
หื้อ ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ โดย ก๋าน เข้า พิธ ีสุหนัต แล้ว 
เป๋น จาใด ข้าพเจ้า จึง ถูก ค่ํา จาอี้ ถ้า ข้าพเจ้า สอน จาอัน้ ก๋าน 
สอน เรือ่ง ก๋าน ต๋าย ของ พระเยซู บน ไม้ ก๋าง เขน ก็ บ่ เป๋น ป๋ัญหา 
สําหรบั จาว ยวิ แหม ต่อไป 12 ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ คน หมู่ น้ัน ต้ี เยยีะ 
หื้อ ต้าน ตังหลาย เกิด ความ สับสน ได้ ต๋อน ตัว๋ เก่า เหยี บ่ ใจ้ ก้า 
เยยีะ พิธ ีสุหนัต เต้าอัน้

13 ป้ี น้อง ตัง หลาย พระเจ้า ฮอ้ง หมู่ ต้าน มา เป๋น คน ต้ี มี 
อสิระ แล้ว แต่ หา้ม เอา ความ อสิระ น้ี มา เป๋น ข้ออา้ง ใน ก๋าน 
เยยีะ ต๋าม สันดาน บาป แต่ หื้อ ฮบัใจ๊ กัน๋ ด้วย ความ ฮกั เต๊อะ
14 บท บัญญัติ ตึง หมด น้ัน สรุป ได้ ใน ข้อ เดียว วา่ �จง ฮกั เป้ือน 
บ้าน เหมือน ฮกั ตัว๋ เก่า�ซ 15แต่ ถ้า ยงั ขบ หวั กัน๋ อยู่ หื้อ หละวงั 
ตัว๋ หื้อ ดี เน่อ กํา เดียว จะ ปา กัน๋ วอด วาย ตึง หมด

พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์กับ ตัณ๋หา ของ คน
16 ข้าพเจ้า ขอ บอก วา่ หื้อ ใจ๊ จีวติ ตวย พระวญิญาณ เน่อ

แล้ว ต้าน จะ บ่ เยยีะ อะหยงั ต๋าม สันดาน บาป 17 ยอ้น วา่ ตัณ๋
หา ของ สันดาน บาป ก็ ขัด แยง้ กับ ความ ต้อง ก๋าน ของ พระ
วญิญาณ ก็ จะ ต่อสู้ กัน๋ ตึง สอง ฝ่าย น้ี เป๋น ศัตรู ๋กัน๋ ยอ้น จา
อัน้ สิง่ ต้ี ต้าน ใค่ เยยีะ จึง เยยีะ บ่ ได้ 18 แต่ ถ้า ต้าน ตังหลาย หื้อ 
พระวญิญาณ เป๋น ผู้ นํา จีวติ ต้าน ก็ จะ บ่ อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ บท 
บัญญัติ แหม ต่อ ไป

19 ถ้า ต้าน ตังหลาย หื้อ สันดาน บาป เป๋น ผู้ นํา เฮา ก็ ฮู ้ก็ หนั 
อยู ่แล้ว วา่ เป๋น จาใด คือ มี ก๋าน เยยีะ บาป ตาง เพศ ก๋าน เยยี
ะ ตัว๋ บ่ บรสุิทธิ์ ตึง ก๋าน ลามก อื่น ๆ ตวย 20 กับ ก๋าน นับถือ ฮูป 
เคารพ ก๋าน ถือ กาถา อาคม ก๋าน เป๋น ศัตรู ๋กัน๋ ก๋าน ผิด เถียง 
ซ 5:14 5:14 ลนต� 19:18
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กัน๋ ก๋าน ขอย กัน๋ ก๋าน โขด หื้อ กัน๋ ก๋าน มัก ใหญ่ ใฝ่ สูง ก๋าน ซอบ 
เยยีะ หื้อ คน อื่น เถียง กัน๋ ก๋าน แตกแยก กัน๋ เป๋น ก๊ก เป๋น เหล่า
21 ก๋าน ใค่ ได้ ของ เป้ิน ก๋าน กิน๋ เหล้า เมา ยา ก๋าน มัว่สุม ตาง 
เพศ ตึง ก๋าน บ่ ดี อื่น ๆ บ่าเด่ียว น้ี ขอ เตือ๋น หมู่ ต้าน แหม เต้ือ 
เหมือน ต้ี ข้าพเจ้า ได้ เตือ๋น ไว ้ตะก่อน น้ัน วา่ คน ใด ต้ี เยยีะ บ่ ดี 
จาอี้ จะ บ่ มี ส่วน เข้า ใน แผ่นดิน ของ พระเจ้า เน่อ

22 แต่ ถ้า ต้าน ตังหลาย หื้อ พระวญิญาณ เป๋น ผู้ นํา จีวติ ผล 
ของ พระวญิญาณ น้ัน คือ ความ ฮกั ความ จ้ืน จม ยนิ ดี สันติสุข
ความ อด ทน ความ เมตต๋า ความ ดี ความ ซ่ือสัตย์ 23 ความ 
สุภาพ ออ่น น้อม กับ ก๋าน ฮู้จัก บังคับ ตัว๋ สิง่ หมู่ น้ี บ่ ขัดแยง้ กับ 
บท บัญญัติ แม้ แต่ ข้อ เดียว 24 คน ของ พระเยซู ครสิต์ ได้ เอา 
สันดาน บาป ตึง ตัณ๋หา ของ มัน เขิง ไว ้กับ พระองค์ บน ไม้ ก๋าง 
เขน  แล้ว 25 ยอ้น วา่ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ได้ หื้อ จีวติ กับ หมู่ 
เฮา หมู่ เฮา ก็ ควร ใจ๊ จีวติ ตวย พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ 26 หมู่ เฮา 
บ่ ดี อวด ตัว๋ บ่ ดี ยัว่ หื้อ โขด กัน๋ กับ บ่ ดี อจิฉา ขอย ก๋วน คน อื่น 
เน่อ

6
ก๋าน จ้วย เหลือ กัน๋

1 ป้ีน้อง ผู้ เจ้ือ ตังหลาย ถ้า ฮู ้วา่ คน น่ึง คน ใด หลง ผิด ไป หื้อ 
ต้าน ตังหลาย ต้ี มี พระวญิญาณ อยู ่ตวย จ้วย คน น้ัน ด้วย จิต 
ใจ๋ ออ่น น้อม หื้อ เขา ป๊ิก ตัง้ ตัว๋ ใหม่ ได้ แหม หื้อ ก๊ึด เถิง ตัว๋ เก่า
แต่ หละวงั ตัว๋ ไว ้หื้อ ดี ต้าน ก็ อาจ ถูก ลองใจ๋ ได้ เหมือน กัน๋ 2 ใผ 
มี ป๋ัญหา ก็ ขอ หื้อ จ้วย กัน๋ ก๋าน ต้ี หมู่ ต้าน เยยีะ จาอี ้ก็ เป๋น ก๋าน 
เยยีะ ตวย กําสอน ของ พระครสิต์ 3 ถ้า ใผ ก๊ึด วา่ ตัว๋ เก่า เป๋น คน 
สําคัญ แต่ แต๊ ๆ แล้ว บ่ ใจ้ จาอัน้ คน น้ัน ก็ จุ ตัว๋ เก่า 4 หื้อ เฮา 
กวด ผ่อ ตัว๋ เก่า ใน สิง่ ต้ี เฮา ได้ เยยีะ ลง ไป เป๋น สิง่ ดี กาวา่ บ่ ดี ถ้า 
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ได้ เยยีะ ดี เฮา ก็ จะ มี ความ ยนิดี ใน ตัว๋ เฮา บ่ ใจ้ เอา ตัว๋ ไป เผียบ 
กับ คน น้ัน คน น้ี 5 ยอ้น วา่ เฮา ตังหลาย ต่าง คน ก็ ต้อง ฮบัผิด
ชอบ ต่อ ก๋าน ต้ี ตัว๋ ได้ เยยีะ ลง ไป ของ ใผ ของ มัน

6 หื้อ คน ต้ี ฮบั กํา สอน ของ พระเยซู ครสิต์ แล้ว แบ่ง กู้ สิง่ ต้ี 
ดี ๆ หื้อ คน สอน ตวย

7 หา้ม หื้อ ใผ จุ หมู่ ต้าน วา่ หมู่ ต้าน สามารถ ดู แควน พระเจ้า 
ได้ ใผ หวา่น สิง่ ใด ลง ไป ก็ จะ เก็บ เก่ียว สิง่ น้ัน 8 คน ใด ต้ี หวา่น 
เป้ือ ตัณ๋หา ของ สันดาน บาป ก็ จะ เก็บ เก่ียว ความ ฉิบหาย คน 
ใด ต้ี หวา่น เป้ือ ความ ต้องก๋าน ของ พระวญิญาณ ก็ จะ เก็บ 
เก่ียว จีวติ นิรนัดร์ 9 ยอ้น จาอัน้ บ่ ดี ท้อ ถอย ใน ก๋าน เยยีะ ก๋าน 
ดี ถ้า เฮา บ่ ท้อ ถอย แล้ว เฮา ก็ จะ ฮบั ผล ดี ใน เวลา ต๋าม สมควร
10 เม่ือ มี โอกาส ก็ หื้อ เยยีะ สิง่ ต้ี ดี ต่อ คน ตังหลาย โดย เฉพาะ 
คน ใน ครอบครวั ผู้เจ้ือ

กํา สอน สุดต๊าย ของ เปาโล
11 หื้อ ต้าน ตัง หลาย สังเกต ผ่อ วา่ ตัว๋ หนังสือ ต้ี ข้าพเจ้า 

เขียน ด้วย ลายมือ ของ ข้าพเจ้า น้ัน ตัว๋ ใหญ่ มอก ใด 12 คน ต้ี 
ใค่ ได้ หน้า ก็ พยายาม บังคับ ต้าน ตังหลาย หื้อ เข้า พิธ ีสุหนัต
เป้ือ หมู่ เขา จะ บ่ ถูก ค่ํา เม่ือ เขา บอก เรือ่ง พระครสิต์ ต๋าย บน ไม้ 
ก๋าง เขน 13 ขนาด คน ต้ี เข้า พิธ ีสุหนัต แล้ว ก็ ยงั บ่ เยยีะ ตวย 
บท บัญญัติ เลย แต่ ต้ี หมู่ เขา บังคับ ต้าน ตังหลาย หื้อ เข้า พิธ ี
สุหนัต ก็ เป้ือ หมู่ เขา จะ อู ้อวด ตัว๋ วา่ หมู่ ต้าน ได้ ติดต๋าม หมู่ เขา 
แล้ว 14 ข้าพเจ้า บ่ ขอ อวด อะหยงั เลย นอก จาก เรือ่ง ก๋าน ต๋าย 
บน ไม้ ก๋าง เขน ของ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ หมู่ 
เฮา เต้า อัน้ โดย ไม้ ก๋าง เขน น้ัน โลก น้ี ได้ ต๋าย ๑จาก ข้าพเจ้า ไป 
แล้ว กับ ข้าพเจ้า ก็ ได้ ต๋าย จาก โลก น้ี เหมือน กัน๋ 15 ก๋าน เข้า กา
วา่ บ่ เข้า พิธ ีสุหนัต บ่ ใจ้ เรือ่ง สําคัญ เลย เรือ่ง สําคัญ คือ ก๋าน 
๑ 6:14 6:14 ฉบับ ภาษา กรกี แป๋ ตรง ๆ วา่ ถูก เขิง 
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เป๋น คน ต้ี พระเจ้า ได้ สรา้ง ขึ้น ใหม่ 16 ขอ หื้อ สันติสุข ตึง ความ 
เมตต๋า กรุณา ของ พระเจ้า จง มี แก่ คน ต้ี ใจ๊ จีวติ ต๋าม กํา สอน น้ี
กับ มี แก่ คน๒ ของ พระเจ้า เต๊อะ

17 ตัง้ แต่ น้ี ต่อ ไป ขอ บ่ หื้อ ใผ มา ก๋วนใจ๋ ข้าพเจ้า แหม ยอ้น 
ฮอย แผล ใน ตัว๋ ของ ข้าพเจ้า น้ัน เยยีะ หื้อ ฮู ้วา่ ข้าพเจ้า เป๋น คน 
ของ พระเยซู ครสิต์๓

18 ป้ีน้อง ตังหลาย ขอ หื้อ พระคุณ ของ พระเยซู ครสิต์ องค์ 
พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา จง มี แก่ ต้าน ตังหลาย เต๊อะ อาเมน

๒ 6:16 6:16 ฉบับ ภาษา กรกี แป๋ ตรง ๆ วา่ อสิราเอล ของ พระเจ้า
๓ 6:17 6:17 ฮอย แผล อา้งเถิง ฮอย ต้ี เปาโล โดน เฆ่ียน ตี ๋
ยอ้น สอน เรือ่ง ของ พระเยซู ครสิต์ 
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