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จดหมาย เขียน เถิง หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ จาว
ฮบีรู

บ่ มี ใผ แน่ใจ๋ ได้ วา่ ผู้ เขียน จดหมาย เถิง จาว ฮบีรู เป๋น ใผ ใน 
จดหมาย ฉบับ น้ี บ่ มี กํา ตัก๊ตวาย กับ บ่ ได้ บอก ชดัเจน วา่ เขียน 
เถิง ใผ เถิง แม้วา่ ผู้ เชีย่ว ชาญ พระคัมภีร ์คาด วา่ ผู้ เขียน อาจ 
จะ เป๋น เปาโล บารนาบัส กาวา่ อปอลโล แต่ ก็ บ่ มี ใผ ฮู ้ได้ อยา่ง 
แน่นอน แต่ ผู้เจ้ือ สมัย คริสตจักร ยุค แรก ยอมฮบั จดหมาย 
ฉบับ น้ี วา่ เป๋น ถ้อยกํา ต้ี พระเจ้า ดลใจ๋ หื้อ คน เขียน จดหมาย 
ฉบับ น้ี คาด วา่ คง เขียน ขึ้น ก่อน ป๋ี ค�ศ� 70

จดหมาย ฉบับ น้ี คง เขียน เถิง ผู้เจ้ือ จาว ยวิ ต้ี ฮอ้ง แหม จ้ือ วา่
จาว ฮบีรู หมู่ เขา โดน ค่ํา ยอ้น ความ เจ้ือ ของ หมู่ เขา เซิง่ อาจ จะ 
เยยีะ หื้อ หมู่ เขา ละ ความ เจ้ือ ยอ้น ก๋าน ค่ํา น้ัน บ่ มี ใผ ฮู ้ผู้เจ้ือ หมู่ 
น้ี อยู ่ต้ี ไหน พระธรรม กิจก๋าน ของ อคัรทูต รายงาน วา่ หลัง ส
เทเฟน ต๋าย แล้ว ครสิตจักร ต่าง ๆ ก็ โดน ค่ํา อยา่ง หนัก แล้ว 
หมู่ ผู้ เจ้ือ ก็ แตก ขะแล ขะแจ ไป หลาย ต้ี หลาย แหง่ กับ บอก 
ข่าวดี ใน กู้ ต้ี ต้ี ได้ ไป ( กิจก๋าน 8:1,4; 11:19 ) จดหมาย เขียน 
เถิง จาว ฮบีรู เซิง่ อาจ จะ เป๋น หมู่ น่ึง ต้ี ได้ แตก ขะแล ขะแจ ไป ต้ี 
อื่น น้ัน

เน้ือหา ใน จดหมาย อู ้เถิง จาว ฮบีรู ได้ ยก ข้อ พระ คัมภีร ์
พันธสัญญา เก่า มา อา้ง หลาย ข้อ จดหมาย ฉบับ น้ี ได้ บอก ไว ้
วา่ พระเจ้า พระบิดา ส่ง พระเยซู ครสิต์ มา เป้ือ รบัรอง พันธ
สัญญา ใหม่ ยอ้น พระเยซู ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน เป้ือ คน ตังหลาย
พันธสัญญา เก่า ต้ี รวม บท บัญญัติ กับ ก๋าน ถวาย สัตว ์ปู่จา ก็ 
บ่ มี ผล อะหยงั แล้ว กับ บ่ จํา๋เป๋น แหม ต่อ ไป จดหมาย ฉบับ น้ี ได้ 
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บอก เถิง วา่ พระเยซู ครสิต์ ยิง่ใหญ่ เหลือ ตึง หมู่ ทูตสวรรค์ ตึง 
หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า สมัย ก่อน แม้ แต่ โมเสส
ต้ี เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ต้ี ยิง่ ใหญ่ ต้ี สุด ใน 
สมัย พระคัมภีร ์พันธสัญญา เก่า กับ ได้ บอก วา่ พระเยซู เป๋น 
มหา ปุโรหติ ต้ี ยิง่ใหญ่ เหลือ มหา ปุโรหติ สมัย พันธสัญญา เก่า 
ตึงหมด พระองค์ น่ัง อยู ่ตัง เผิก ขวา ของ พระเจ้า ใน สวรรค์ กับ 
ออ้นวอน ขอ พระเจ้า เผื่อ ผู้เจ้ือ ตังหลาย

พระเจ้า อู ้ผ่าน ตาง พระบุตร ของ พระองค์
1 เมิน มา แล้ว พระเจ้า อู ้กับ ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ เฮา โดย 

ตาง ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ หลาย เต้ือ หลาย วธิ ี
ตวย กัน๋ 2 แต่ ใน ยุค สุดต๊าย น้ี พระเจ้า ได้ อู ้กับ เฮา โดย ตาง 
พระบุตร ผู้ ต้ี พระเจ้า ได้ แต่งตัง้ หื้อ เป๋น ผู้ ฮบั มรดก กู้ อยา่ง
กับ พระเจ้า ได้ สรา้ง จักรวาล โดย ตาง พระ บุตร ตวย 3 พระ
บุตร สําแดง หื้อ หนั รศัมี ของ พระเจ้า กับ เป๋น ปิม เดียว กัน๋ 
กับ พระเจ้า พระบุตร ก๊ํา จู กู้ อยา่ง โดย กํา อู ้ต้ี มี ฤทธิ ์อาํนาจ 
ของ พระองค์ เม่ือ พระบุตร ได้ ล้าง บาป หื้อ คน ตังหลาย แล้ว
พระองค์ ก็ ได้ น่ัง ตัง ขวา มือ ของ พระเจ้า ผู้ ต้ี ยิง่ใหญ่ ต้ี สุด ใน 
สวรรค์ 4 จาอัน้ พระบุตร ก็ ได้ เป๋น ใหญ่ เหลือ หมู่ ทูตสวรรค์
เหมือน กับ จ้ือ ต้ี พระองค์ ได้ฮบั ก็ ยิง่ใหญ่ เหลือ จ้ือ ของ หมู่ ทูต
สวรรค์

5ยอ้น วา่ บ่ มี ทูตสวรรค์ ต๋น ใด เลย ต้ี พระเจ้า เกย อู ้กับ เป้ิน วา่
�เจ้า เป๋น ลูก ของ เฮา วนั น้ี เฮา ได้ เป๋น ป้อ ของ เจ้า แล้ว�ก
กับ บ่ ได้ อู ้กับ ทูตสวรรค์ ต๋น ใด วา่
�เฮา เป๋น ป้อ ของ เจ้า เจ้า เป๋น ลูก ของ เฮา�
ก 1:5 1:5 สดด� 2:7
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6 เม่ือ พระเจ้า ส่ง พระบุตร ต้ี เป๋น ลูก คน เก๊า เข้า มา ใน โลก น้ี
พระองค์ ก็ อู ้วา่
�หื้อ หมู่ ทูต สวรรค์ ตัง หลาย ของ พระเจ้า นมัส ก๋า น พระ

บุตร�ข
7 ส่วน หมู่ ทูตสวรรค์ ของ พระองค์ พระเจ้า อู ้วา่
�พระเจ้า เยยีะ หื้อ หมู่ ทูตสวรรค์ ของ พระองค์ เป๋น เหมือน ลม

กับ เยยีะ หื้อ หมู่ ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระองค์ เป๋น เหมือน เปล๋ว
ไฟ�ค

8 แต่ ส่วน พระบุตร น้ัน พระเจ้า อู ้วา่
�ข้า แต่ พระเจ้า บัลลังก์ ของ พระองค์ จะ อยู ่ตลอดไป

กับ พระองค์ จะ ปกครอง แผ่น ดิน ของ พระองค์ อยา่ง 
ยุติธรรม

9 พระองค์ ฮกั ความ ถูกต้อง กับ จัง สิง่ บ่ ดี
ยอ้น จาอัน้ พระเจ้า ต้ี เป๋น พระเจ้า ของ พระองค์

จึง เลือก พระองค์ กับ หื้อ พระองค์ มี ความ จ้ืนจมยนิดี ต้ี ได้ ฮบั 
เกียรติ

นัก เหลือ หมู่ เป้ือน ของ พระองค์�ฅ
10 กับ ยงั อู ้แหม วา่

�ข้า แต่ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เม่ือ เก๊าหวัที
พระองค์ สรา้ง แผ่นดิน โลก กับ ฟ้า สวรรค์

โดย พระองค์ เอง
11 สิง่ หมู่ น้ี จะ หาย ไป แต่ พระองค์ จะ ยงั อยู่

สิง่ หมู่ น้ี จะ เป่ือย ยุย่ ไป เหมือน เส้ือผ้า
12 พระองค์ จะ หมวด สิง่ หมู่ น้ี เหมือน หมวด เส้ือ คุม

สิง่ หมู่ น้ี จะ เป่ียน ไป เหมือน เป่ียน เส้ือผ้า
แต่ พระองค์ ก็ ยงั คง เหมือน เก่า
ข 1:6 1:6 ฉธบ� 32:43 (ฉบับ กรกี LXX) ค 1:7 1:7 สดด� 104:4
ฅ 1:9 1:9 สดด� 45:6,8-9
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จีวติ ของ พระองค์ บ่ มี วนั สิน้สุด�ฆ
13 พระเจ้า เกย อู ้กับ ทูตสวรรค์ ต๋น ใด พ่อง วา่

�หื้อ น่ัง ตัง ขวา มือ ของ เฮา
จ๋น เต๊า ฮอด เฮา จะ เยยีะ หื้อ ศัตรู ๋ของ ต้าน
เป๋น ต้ี ฮอง ตีน๋ ของ ต้าน�ง

14 ทูตสวรรค์ ตึง หมด เป๋น ก้า วญิญาณ ต้ี ฮบัใจ๊ พระเจ้า ต้ี 
พระองค์ ส่ง มา จ้วยเหลือ คน ต้ี จะ ได้ ฮบั ความ รอด ป๊น บาป 
โต้ษ

2
ความ รอด อนั ยิง่ใหญ่

1ยอ้น จาอัน้ เฮา ต้อง เอาใจ๋ ใส่ สิง่ ต่าง ๆ ต้ี ได้ยนิ มา หื้อ นัก ขึ้น 
แหม เป้ือ เฮา จะ บ่ ได้ หลง ไป 2 ยอ้น ถ้า ถ้อยกํา ต้ี พระเจ้า อู ้ผ่าน 
หมู่ ทูตสวรรค์ ได้ฮบั ก๋าน พิสูจน์ วา่ เป๋น ความ จรงิ คน ต้ี บ่ เจ้ือ 
ฟัง ตึง ฝ่าฝืน ก็ ได้ฮบั โต้ษ อยา่ง สมควร 3 ถ้า จาอัน้ หมู่ เฮา จะ 
รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ จาใด ถ้า เฮา บ่ ได้ เอา ใจ๋ ใส่ ความ รอด อนั 
ยิง่ใหญ่ จาอี้ ความ รอด น้ี องค์ พระผูเ้ป๋นเจ้า เป๋น ผู้ ตัง้เก๊า บอก
แล้ว คน หมู่ น้ัน ต้ี ได้ยนิ จาก พระองค์ ก็ ยนืยนั เรือ่ง น้ี แก่ เฮา ตัง
หลาย วา่ เป๋น ความ จรงิ 4 พระเจ้า ก็ ยนืยนั ตวย โดย พระองค์ 
เยยีะ หมายสําคัญ ก๋าน อศัจ๋รรย์ กับ ก๋าน ปาฏิหารยิ ์ต่าง ๆ กับ 
หื้อ ของ ประทาน จาก พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ต๋าม ความ ต้อง 
ก๋าน ของ พระองค์

ผู้ ต้ี ปา เฮา ไป เถิง ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ
5 โลก ใหม่ ต้ี เฮา ก่ําลัง อู ้เถิง น้ัน พระเจ้า บ่ ได้ ยก หื้อ หมู่ ทูต

สวรรค์ ปกครอง เลย 6 แต่ มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์ต๋อน น่ึง วา่
�คน เฮา เป๋น ใผ ต้ี พระเจ้า ต้อง มา ก๊ึด เถิง
ฆ 1:12 1:12 สดด� 102:25-27 ง 1:13 1:13 สดด� 110:1
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คน เฮา เป๋น ใผ ต้ี พระเจ้า ต้อง มา เอา ใจ๋ ใส่
7 พระเจ้า เยยีะ หื้อ หมู่ เขา ต่ํา เหลือ หมู่ ทูตสวรรค์ สัก หวา่ง น่ึง

กับ หื้อ หมู่ เขา ได้ฮบั เกียรติ กับ กํา สรรเสรญิ
8 กับ ได้ เยยีะ หื้อ กู้ สิง่ อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ หมู่ เขา�จ

ต้ี วา่ พระเจ้า เยยีะ หื้อ กู้ อยา่ง อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ หมู่ เขา น้ัน ก็ 
แสดง วา่ บ่ มี อะหยงั เลย ต้ี บ่ อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ หมู่ เขา แต่ ต๋อน 
น้ี เฮา ยงั บ่ หนั กู้ สิง่ กู้ อยา่ง อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ หมู่ เขา เลย 9 แต่ 
เฮา หนั วา่ พระเยซู ผู้ ต้ี พระเจ้า เยยีะ หื้อ ต่ํา เหลือ หมู่ ทูตสวรรค์ 
หน้อย น่ึง น้ัน บ่าเด่ียวน้ี ก็ ได้ ฮบั เกียรติ กับ กํา สรรเสรญิ แล้ว
ยอ้น วา่ พระองค์ ได้ ยอม ฮบั ความ เจ็บปวด จ๋น ต๋าย ต้ี เป๋น จา
อี ้ก็ โดย พระคุณ ของ พระเจ้า พระเยซู เถิง ได้ ต๋าย เป้ือ เฮา กู้ 
คน 10 ก็ เปิง แล้ว ต้ี พระเจ้า ผู้ สรา้ง กู้ สิง่ กู้ อยา่ง กับ กู้ สิง่ เกิด 
ขึ้น มา เป้ือ พระองค์ จะ เยยีะ หื้อ พระเยซู เป๋น ผู้ ต้ี สมบูรณ์ แบบ 
โดย ความ ตุ๊ก ทรมาน เป้ือ ปา คน ของ พระองค์ จํา๋นวน นัก มา มี 
ส่วนฮว่ม ได้ ฮบั เกียรติ ของ พระองค์ ยอ้น พระเยซู เป๋น ผู้ ต้ี จะ 
นํา หมู่ เขา หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ

11 ตึง พระเยซู ผู้ ต้ี เยยีะ หื้อ คน ตังหลาย บรสุิทธิ์ กับ คน ต้ี 
พระองค์ เยยีะ หื้อ บรสุิทธิ ์แล้ว น้ัน ก็ มี พระบิดา องค์ เดียว กัน๋
จาอัน้ พระเยซู ก็ บ่ อาย ต้ี จะ ฮอ้ง คน หมู่ น้ัน วา่ เป๋น ป้ีน้อง กัน๋
12 เหมือน ต้ี พระเยซู ได้ อู ้กับ พระเจ้า แล้ว วา่
�ข้า พระองค์ จะ บอก จ้ือ ของ พระองค์ แก่ หมู่ ป้ี น้อง ของ ข้า 

พระองค์
กับ จะ สรรเสรญิ พระองค์ ใน ต้ี จุ มนุ ม หมู่ คน ของ 

พระองค์�ฉ
13 กับ อู ้แหม วา่

จ 2:8 2:8 สดด� 8:4-6 ฉ 2:12 2:12 สดด� 22:22
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�ข้าพเจ้า จะ ไว ้วางใจ๋ ใน พระองค์�ช
กับ อู ้แหม วา่
�ข้าพเจ้า ตึง หมู่ ลูก ตังหลาย ต้ี พระเจ้า ยก หื้อ แก่ ข้าพเจ้า อยู ่ต้ี 

น้ี แล้ว�ซ
14 ยอ้น หมู่ ลูก ตังหลาย เป๋น คน มี เลือด มี เน้ือ จาใด พระ

เยซู ก็ ได้ มา เป๋น คน จาอัน้ ตวย เป้ือ ก๋าน ต๋าย ของ พระองค์ จะ 
เยยีะ หื้อ มาร ต้ี มี อาํนาจ แหง่ ความ ต๋าย หมด อาํนาจ ไป 15 กับ 
เป้ือ จะ ได้ จ้วย คน หมู่ น้ัน ต้ี ตก เป๋น ขี้ข้า ของ ความ กัว๋ ต๋าย หื้อ 
มี อสิระ 16 แต๊ ๆ แล้ว พระเยซู บ่ ได้ มา จ้วย หมู่ ทูตสวรรค์ แต่ 
พระองค์ มา จ้วย ลูกหลาน ของ อบัราฮมั 17 ยอ้น จาอี ้พระเยซู 
จึง ต้อง เป๋น เหมือน ป้ีน้อง ของ พระองค์ กู้ อยา่ง เป้ือ จะ ได้ เป๋น 
มหา ปุโรหติ ต้ี มี เมตต๋า กับ ซ่ือสัตย ์ต้ี จะ ฮบัใจ๊ พระเจ้า กับ เป้ือ 
คน ตังหลาย จะ ฮบั ก๋าน ยกโต้ษ บาป 18 พระองค์ จ้วย หมู่ คน ต้ี 
ก่ําลัง ถูก ลองใจ๋ ได้ ยอ้น พระองค์ เกย ทน ตุ๊ก ต๋อน ต้ี ถูก ลองใจ๋ 
มา ก่อน

3
พระเยซู ยิง่ใหญ่ เหลือ โมเสส

1 ป้ีน้อง ตังหลาย ผู้ ต้ี เป๋น คน ของ พระเจ้า ต้ี พระองค์ ฮอ้ง 
เหมือน กัน๋ ขอ หื้อ มี ใจ๋จดจ่อ ต้ี พระเยซู ผู้ ต้ี พระเจ้า ใจ๊ มา กับ 
เป๋น มหา ปุโรหติ ของ ความ เจ้ือ ของ เฮา 2 พระองค์ สัตย์ ซ่ือ 
ต่อ พระเจ้า ผู้ ต้ี แต่งตัง้ พระองค์ เหมือน กับ โมเสส ซ่ือสัตย ์ใน 
ก๋าน ฮบัใจ๊ คน ใน บ้าน ของ พระเจ้า 3 แต่ จาใด ก็ ต๋าม พระเยซู ก็ 
สมควร ได้ ฮบั เกียรติ นัก เหลือ โมเสส อยา่ง กับ คน แป๋ง บ้าน มี 
เกียรติ นัก เหลือ ตัว๋ บ้าน 4 ยอ้น วา่ บ้าน กู้ หลัง ต้อง มี คน สรา้ง
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แต่ พระเจ้า เป๋น ผู้ สรา้ง กู้ สิง่ กู้ อยา่ง 5 โมเสส น้ัน ฮบัใจ๊ คน ใน 
บ้าน ของ พระเจ้า ตึงหมด อยา่ง ซ่ือสัตย์ ต้าน เป๋น พยาน เถิง 
สิง่ ต้ี พระเจ้า จะ อู ้ใน ปาย หน้า 6 แต่ พระครสิต์ น้ัน ได้ เยยีะ หน้า
ต้ี ลูก ต้ี ปกครอง คน ใน บ้าน ของ พระเจ้า อยา่ง ซ่ือสัตย์ เฮา ก็ 
เป๋น คน ใน บ้าน ของ พระองค์ ถ้า เฮา ยดึมัน่ ใน ความ ก้า กับ 
ความ หวงั ต้ี เฮา ภูมิใจ๋ น้ัน

ก๋าน ยา้งพัก ของ คน ของ พระเจ้า
7 ยอ้น จาอัน้ ก็ เป๋น ต๋าม ต้ี พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์อู ้ไว ้วา่

�วนัน้ี ถ้า หมู่ ต้าน ได้ยนิ เสียง ของ พระองค์
8 บ่ ดี เยยีะ ใจ๋ หล่ึง

เหมือน ต๋อน ต้ี หมู่ ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ ต้าน ได้ กบฏ ต่อ 
พระเจ้า

ใน หละ หวา่ง มี ก๋าน ลองดี ต่อ พระองค์ ต๋อน อยู ่ใน ดิน
แดน ทุรกัน๋ดาร

9 ต้ี หัน้ หมู่ เขา ได้ ลองดี กับ ทดลอง เฮา
กับ ได้ หนั สิง่ ต้ี เฮา เยยีะ ตลอด ส่ี สิบ ป๋ี

10 ยอ้น จาอี ้เฮา จึง โขด คน หมู่ น้ัน กับ เฮา ได้ อู ้วา่
�ใจ๋ ของ หมู่ เขา หลงผิด สะลวด กับ หมู่ เขา บ่ เกย ฮู้ จัก 

ตาง ของ เฮา�
11 เฮา จึง ปฏิญาณ ต๋อน ต้ี เฮา โขด วา่

�หมู่ เขา บ่ มี วนั ต้ี จะ ได้ เข้า ไป ยา้งพัก ใน ต้ี ของ เฮา� �ญ
12 ป้ีน้อง ตังหลาย หละวงั ไว ้หื้อ ดี ต้ี จะ บ่ มี ใผ สัก คน ใน หมู่ ของ 
ต้าน มี ใจ๋ ฮา้ย กับ บ่ ยอม เจ้ือ แล้ว หลง ไป จาก พระเจ้า ผู้ มี จีวติ 
อยู่ 13 แต่ จง หื้อ กํา๋ลังใจ๋ กัน๋ กู้ ๆ วนั ตลอด เวลา ต้ี ยงั ฮอ้ง กัน๋ 
วา่ �วนัน้ี� เป้ือ จะ บ่ มี ใผ คน ใด ใน หมู่ ต้าน ถูก บาป ล่อลวง หื้อ 
หล่ึง ไป 14 ยอ้น เฮา มี ส่วน ฮว่ม กับ พระครสิต์ ถ้า เฮา ยดึมัน่ ใน 
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ความ เจ้ือ ต้ี เฮา มี ตัง้แต่ เก๊า จ๋น เถิง ต้ี สุด 15 พระคัมภีร ์มี เขียน 
ไว ้วา่
�วนั น้ี ถ้า หมู่ ต้าน ได้ ยนิ เสียง ของ พระองค์

บ่ ดี เยยีะ ใจ๋ หล่ึง
เหมือน ต๋อน ต้ี หมู่ ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ ต้าน ได้ กบฏ ต่อ 

พระเจ้า�ฎ
16 ใผ ต้ี ได้ยนิ เสียง พระเจ้า แล้ว กบฏ ต่อ พระองค์ ก็ คือ คน 

ตังหลาย ต้ี โมเสส ได้ ปา ออก มา จาก ประเทศ อยีปิต์ บ่ ใจ้ กา
17 ใผ ต้ี พระเจ้า โขด ตลอด ส่ี สิบ ป๋ี ก็ คือ คน ตังหลาย ต้ี เยยี
ะ บาป เซิง่ ได้ ต๋าย ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร บ่ ใจ้ กา 18 กับ ใผ 
ต้ี พระเจ้า ปฏิญาณ วา่ จะ บ่ มี วนั ได้ เข้า ไป ยา้งพัก ใน ต้ี ของ 
พระองค์ ก็ คือ คน ตังหลาย ต้ี บ่ เจ้ือฟัง บ่ ใจ้ กา 19 ยอ้น หมู่ เขา 
บ่ เจ้ือ เฮา จึง หนั วา่ หมู่ เขา บ่ สามารถ เข้า ไป ยา้งพัก อยู ่ใน ต้ี 
ของ พระองค์

4
1 พระ สัญญา ของ พระเจ้า ต้ี จะ หื้อ เฮา ได้ เข้า ไป ยา้งพัก อยู ่

ใน ต้ี ของ พระองค์ น้ัน ก็ ยงั มี อยู่ ยอ้น จาอัน้ หื้อ เฮา ตังหลาย 
หละวงั ตัว๋ ไว ้หื้อ ดี เป้ือ จะ ได้ บ่ มี ใผ คน ใด ใน หมู่ ต้าน เสีย โอกาส 
น้ัน ไป 2 แต๊ ๆ แล้ว เฮา ตังหลาย ก็ ได้ ฮบั ข่าวดี เหมือน กัน๋ กับ 
หมู่ เขา แต่ ข่าวดี ต้ี หมู่ เขา ได้ ยนิ น้ัน บ่ เป๋น ประโยชน์ ต่อ เขา
ยอ้น วา่ เขา หมู่ น้ัน บ่ ได้ เจ้ือ 3 ส่วน หมู่ เฮา ผู้ ต้ี เจ้ือ ก็ จะ ได้ เข้า ไป 
ยา้งพัก ใน ต้ี ของ พระเจ้า ส่วน หมู่ ต้ี บ่ ได้ เจ้ือ ก็ จะ เป๋น เหมือน ต้ี 
พระเจ้า ได้ อู ้วา่
�ยอ้น จาอัน้ เฮา จึง ปฏิญาณ ต๋อน ต้ี เฮา โขด วา่

�หมู่ เขา บ่ มี วนั ต้ี จะ ได้ เข้า ไป ยา้งพัก ใน ต้ี ของ เฮา� �๑
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พระเจ้า ได้ อู ้จา อี ้แม้ วา่ งาน ของ พระองค์ เสรจ็ แล้ว ตัง้แต่ 
ต๋อน ต้ี พระองค์ สรา้ง โลก 4 ยอ้น มี ต๋อน น่ึง ใน พระคัมภีร ์ต้ี 
พระองค์ ได้ อู ้เถิง วนั ต้ี เจ็ด วา่ �ใน วนั ต้ี เจ็ด น้ัน พระเจ้า ได้ ยา้ง 
จาก ก๋าน งาน ตึง หมด ของ พระองค์�ฎ 5 แต่ มี แหม ข้อความ ต้ี 
เขียน เถิง เรือ่ง น้ี วา่ �หมู่ เขา บ่ มี วนั ต้ี จะ ได้ เข้า ไป ยา้งพัก ใน ต้ี 
ของ เฮา�ฒ 6 หมู่ คน ต้ี ได้ยนิ ข่าวดี น้ี ก่อน หน้า น้ัน บ่ ได้ เข้า ไป 
ยา้งพัก อยู ่กับ พระเจ้า ยอ้น หมู่ เขา บ่ เจ้ือ ฟัง แต่ ก็ มี คน อื่น ๆ
บาง คน ต้ี จะ ได้ เข้า ไป ยา้งพัก น้ัน ตวย 7 จาอัน้ พระเจ้า จึง กํา๋
หนด มา แหม วนั น่ึง คือ วนั ต้ี ฮอ้ง วา่ �วนั น้ี� พระองค์ ก็ ได้ อู ้
เก่ียว กับ �วนั น้ี� ใน หลาย ป๋ี ต่อ มา ผ่าน กษัตรยิ ์ดาวดิ ต๋าม ข้อ 
ต้ี เกย อา้ง มา แล้ว วา่
�วนั น้ี ถ้า หมู่ ต้าน ได้ ยนิ เสียง ของ พระองค์

บ่ ดี เยยีะ ใจ๋ หล่ึง�ณ
8 ยอ้น วา่ ถ้า โยชูวา ได้ ปา หมู่ เขา เข้า สู่ ก๋าน ยา้งพัก น้ัน แล้ว
หลัง จาก น้ัน พระเจ้า ก็ คง บ่ อู ้เถิง วนั ยา้งพัก อื่น แหม 9 จาอัน้ 
จึง ยงั มี ก๋าน ยา้งพัก สะบาโต สําหรบั คน ของ พระเจ้า 10 ยอ้น 
วา่ คน ต้ี ได้ เข้า ไป ยา้งพัก ใน ต้ี ของ พระองค์ แล้ว น้ัน ก็ ได้ ยา้ง 
จาก ก๋าน งาน ของ ตัว๋ เก่า เหมือน กัน๋ กับ ต้ี พระเจ้า ได้ ยา้ง ก๋าน 
งาน ของ พระองค์ 11 ถ้า จาอัน้ ขอ หื้อ เฮา ฮ ิแต๊ ๆ ต้ี จะ ได้ เข้า 
ไป ยา้งพัก ใน ต้ี ของ พระองค์ เป้ือ จะ บ่ มี ใผ หลง ไป อยา่ง คน ต้ี 
บ่ เจ้ือฟัง หมู่ น้ัน

12 ถ้อยกํา ของ พระเจ้า น้ัน มี จีวติ เยยีะ หื้อ เกิด ผล คม เหลือ 
ดาบ สอง คม กู้ เถ่ียน แตง จิต จ๋น ผด เถิง วญิญาณ ตึง ข้อต่อ 
กระดูก ผด เถิง ไข ใน กระดูก ตัดสิน กําก๊ึด กับ ความ ใค่ ได้ ใน จิต
ใจ๋ ได้ 13 บ่ มี อะหยงั เลย ต้ี พระเจ้า สรา้ง มา แล้ว ถูก ซ่อน บ่ หื้อ 
พระองค์ หนั ได้ กู้ อยา่ง ก็ ถูก เปิดเผย อยา่ง บ่ มี อะหยงั ปิดบัง 
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ไว ้จาก สายต๋า พระเจ้า ผู้ ต้ี เฮา ตังหลาย ต้อง รายงาน ตัว๋ ต่อ 
พระองค์

พระเยซู เป๋น มหา ปุโรหติ ต้ี ยิง่ใหญ่
14 ยอ้น จาอัน้ เม่ือ เฮา มี มหา ปุโรหติ ยิง่ ใหญ่ ต้ี ได้ เข้า ไป 

อยู ่ใน สวรรค์ แล้ว คือ พระเยซู พระบุตร ของ พระเจ้า ก็ หื้อ 
เฮา ยดึ มัน่ ใน ความ เจ้ือ ต้ี เฮา ได้ ยอม ฮบั ไว้ 15 พระองค์ เป๋น 
มหา ปุโรหติ ต้ี เข้าใจ๋ กับ หนั ใจ๋ ใน ความ ออ่นแอ ของ เฮา ยอ้น 
พระองค์ ก็ เกย ถูก ลองใจ๋ เหมือน เฮา กู้ อยา่ง แต่ พระองค์ บ่ ได้ 
เยยีะ บาป เลย 16 ยอ้น จาอัน้ ขอ หื้อ เฮา มัน่ใจ๋ ต้ี จะ เข้า มา หา ต้ี 
หน้า บัลลังก์ ของ พระเจ้า ผู้ ต้ี มี พระคุณ เป้ือ เฮา จะ ได้ ฮบั ความ 
เมตต๋า กับ จะ ได้ฮบั พระคุณ ต้ี จะ จ้วยเหลือ เฮา ใน ยาม ต้ี เฮา 
ต้องก๋าน

5
1 พระเจ้า เลือก มหา ปุโรหติ กู้ คน จาก คน น่ี ละ กับ ได้ฮบั 

ก๋าน แต่งตัง้ หื้อ ฮบัใจ๊ พระเจ้า เป๋น ตัว๋ แตน ของ คน ตังหลาย
เป้ือ เอา ของ ถวาย กับ เครือ่ง ปู่จา มา ถวาย เป้ือ ไถ่ บาป 2 มหา 
ปุโรหติ หนัอกหนั ใจ๋ คน บ่ ฮู ้เรือ่ง ต้ี ได้ หลงผิด ยอ้น วา่ มหา 
ปุโรหติ เอง ก็ มี ความ ออ่นแอ เหมือน กัน๋ 3 จาอัน้ ต้าน จึง ต้อง 
ถวาย เครือ่ง ปู่จา เป้ือ ไถ่ บาป หื้อ ตัว๋ เก่า ตึง คน อื่น ตวย

4 บ่ มี ใผ แต่งตัง้ ตัว๋ เก่า ใน ตํา๋แหน่ง มหา ปุโรหติ ต้ี มี เกียรติ น้ี 
ได้ แต่ พระเจ้า เลือก คน น้ัน เหมือน ต้ี พระองค์ ได้ เลือก อาโรน
ด 5 พระครสิต์ ก็ เหมือน กัน๋ พระองค์ บ่ ได้ ยก ตัว๋ เก่า ขึ้น เป๋น 
มหา ปุโรหติ แต่ พระเจ้า ได้ อู ้กับ พระองค์ วา่
�เจ้า เป๋น ลูก ของ เฮา วนั น้ี เฮา ได้ เป๋น ป้อ ของ เจ้า แล้ว�ต
6 พระเจ้า ยงั อู ้ไว ้แหม ต๋อน น่ึง วา่
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�เจ้า จะ เป๋น ปุโรหติ ตลอด ไป อยา่ง เมลคีเซเดค�ถ
7 ต๋อน ต้ี พระเยซู มี จีวติ อยู ่ใน โลก น้ี พระองค์ ได้ อธษิฐาน 

กับ ออ้นวอน ด้วย เสียง อนั ดัง กับ น้ําต๋า ไหล เถิง พระเจ้า ผู้ ต้ี 
สามารถ จ้วย พระองค์ หื้อ ป๊น จาก ความ ต๋าย แล้ว พระเจ้า ก็ 
ฟัง ยอ้น พระเยซู ยาํเก๋ง พระองค์ 8 เถิงแม้ วา่ พระเยซู เป๋น พระ
บุตร ของ พระเจ้า พระองค์ ก็ ได้ เฮยีนฮู ้ต้ี จะ เจ้ือฟัง โดย ก๋าน 
ทนตุ๊ก ทรมาน 9 เม่ือ พระเจ้า เยยีะ หื้อ พระเยซู สมบูรณ์ แบบ 
แล้ว พระเยซู ก๋าย เป๋น ผู้ ต้ี เยยีะ หื้อ กู้ คน ต้ี เจ้ือฟัง พระองค์ ฮบั 
ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ ต้ี คง อยู ่ตลอด ไป 10 โดย พระเจ้า ได้ 
แต่งตัง้ พระเยซู เป๋น มหา ปุโรหติ อยา่ง เมลคีเซเดค

เตือ๋น บ่ หื้อ หลง ผิด ไป
11 ยงั มี แหม หลาย อยา่ง ต้ี เฮา จะ อู ้เก่ียว กับ เรือ่ง พระครสิต์ 

เป๋น มหา ปุโรหติ เหมือน เมลคีเซเดค แต่ อธบิาย หื้อ ฟัง ยาก 
ยอ้น หมู่ ต้าน เฮยีน ฮู ้เข้า ใจ๋ จ๊า 12 แต๊ ๆ แล้ว ต๋อน น้ี หมู่ ต้าน น่า 
จะ เป๋น ครู สอน ได้ แล้ว แต่ ต้าน ก็ ยงั ต้องก๋าน คน มา สอน หลัก 
ธรรม เบื้องต้น เก่ียว กับ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า แหม เหมือน วา่ 
ต้าน ยงั ต้องก๋าน กิน๋ นม อยู่ ต้าน กิน๋ ของกิน๋ แข็ง ๆ บ่ ได้ 13 คน 
ใด ต้ี ยงั กิน๋ นม อยู ่ก็ เป๋น หละออ่น หน้อย เขา ยงั บ่ เข้าใจ๋ วา่ สิง่ 
ใด ดี สิง่ ใด บ่ ดี 14 แต่ ของกิน๋ แข็ง ๆ น้ัน เหมาะ สําหรบั คน ใหญ่ 
ต้ี ได้ เฝ็ิก จ๋น สามารถ ฮู ้วา่ สิง่ ใด ดี สิง่ ใด บ่ ดี

6
1 จาอัน้ ขอ หื้อ เฮา ผ่าน หลัก กําสอน เบื้องต้น เก่ียวกับ พระ

ครสิต์ แล้ว พัฒนา ความ เข้าใจ๋ ของ เฮา หื้อ เป๋น คน ใหญ่ เฮา 
บ่ ควร สอน ซ้ํา แหม ใน เรือ่ง ก๋าน กลับใจ๋ จาก ก๋าน เยยีะ บ่ ดี ต้ี นํา 
ถ 5:6 5:6 สดด� 110:4
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ไป เถิง ความ ต๋าย กับ เรือ่ง ความ เจ้ือ ใน พระเจ้า 2 เรือ่ง กําสอน 
เก่ียว กับ พิธ ีซ่วย ล้าง ต่าง ๆ ๒ เรือ่ง พิธ ีวาง มือ เรือ่ง ก๋าน เป๋น 
ขึ้น จาก ความ ต๋าย กับ เรือ่ง ก๋าน ตัดสิน ลงโต้ษ ตลอด ไป 3 เฮา 
ก็ จะ พัฒนา จาอี ้ต่อไป ถ้า พระเจ้า ยอม

4 ส่วน ผู้ ต้ี เกย อยู ่ใน ความ เป่งแจ้ง ของ พระเจ้า เกย ได้ ฮบั 
ของ ประทาน จาก พระเจ้า กับ ได้ มี ส่วน ฮว่ม ใน พระวญิญาณ 
บรสุิทธิ์ 5 กับ ต้ี เกย มี ประสบก๋ารณ์ วา่ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า น้ัน 
ดี กับ อาํนาจ ของ ยุค ต้ี จะ มา เถิง น้ัน เป๋น จาใด 6 ถ้า คน หมู่ น้ัน 
ยงั หลง ไป ก็ เป๋น ไป บ่ ได้ ต้ี จะ ปา หมู่ เขา กลับใจ๋ จาก บาป ได้ แหม
ยอ้น เหมือน กับ วา่ เขา ได้ เขิง พระบุตร ของ พระเจ้า บน ไม้ กาง 
เขน แหม เต้ือ กับ ซะหน้าซะต๋า พระองค์ ต่อ หน้า คน ตังหลาย

7 แผ่น ดิน ต้ี ได้ ฮบั น้ํา ฝน อยู ่ตลอด กับ เกิด พืช ผัก เป๋น 
ประโยชน์ แก่ คน ปูก เป๋น แผ่นดิน ต้ี ได้ ฮบั ปอน จาก พระเจ้า
8 แต่ แผ่นดิน ต้ี มี หนาม ตึง หน้อย ตึง ใหญ่ เต๋ม ไป หมด ก็ บ่ มี ก้า
กับ เส่ียง ต่อ ก๋าน ถูก แจ้ง สุดต๊าย ก็ ถูก เผา ไฟ

9 เป้ือน ต้ี ฮกั ตังหลาย เถิงแม้ วา่ หมู่ เฮา จะ อู ้จาอี้ เฮา ก็ 
มัน่ใจ๋ วา่ ต้าน ตังหลาย มี ปอน ต้ี ดี เหลือ เป๋น ปอน ต้ี จะ นํา ไป 
ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ 10 พระเจ้า ยุติธรรม พระองค์ จะ 
บ่ ลืม ก๋าน งาน ต้ี หมู่ ต้าน เยยีะ กับ ความ ฮกั ต้ี หมู่ ต้าน แสดง หื้อ 
พระองค์ หนั โดย ก๋าน ต้ี หมู่ ต้าน ได้ จ้วยเหลือ คน ของ พระองค์ 
กับ ยงั จ้วย อยู ่แหม ต่อไป 11 หมู่ เฮา ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน กู้ คน เอา 
แต๊ เอา วา่ จ๋น เถิง ต้ี สุด เป้ือ หื้อ แน่ใจ๋ วา่ สิง่ ต้ี ต้าน หวงั ไว ้น้ัน จะ 
เกิด ขึ้น แต๊ 12 หมู่ เฮา บ่ ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น คน ขี้ ค้าน แต่ หื้อ 

๒ 6:2 6:2 ถ้า แป๋ ตรง กับ ภาษา กรกี จะ เป๋น พิธ ีบัพติศมา ต่าง ๆ อาจ หมายเถิง
พิธ ีบัพติศมา ของ ครสิเตียน กาวา่ พิธ ีซ่วย ล้าง ต่าง ๆ ของ จาว ยวิ 
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เอา อยา่ง คน หมู่ น้ัน ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ กับ อดทน ก็ เลย ได้ฮบั สิง่ ต้ี 
พระเจ้า ได้ สัญญา ไว ้วา่ จะ หื้อ

พระ สัญญา ของ พระเจ้า ก็ เป๋น แต๊
13 ต๋อน ต้ี พระเจ้า หื้อ สัญญา กับ อบัราฮมั พระองค์ สาบาน 

โดย อา้ง เถิง ตัว๋ ของ พระองค์ เอง ยอ้น บ่ มี ใผ ใหญ่ เหลือ 
พระองค์ แหม แล้ว 14พระองค์ อู ้วา่ �เฮา จะ ป๋ัน ปอน เจ้า อยา่ง 
แน่นอน กับ จะ หื้อ เจ้า มี ลูก หลาน จํา๋นวน นัก�ท

15 หลังจาก ต้ี อบัราฮมั กอยถ้า อยา่ง อดทน ต้าน ก็ ได้ ฮบั 
ต๋าม ต้ี พระเจ้า สัญญา ไว้

16 ส่วน คน เฮา น้ัน สาบาน โดย อา้ง ผู้ ต้ี ใหญ่ เหลือ ตัว๋ เก่า
กํา สาบาน ยนืยนั สิง่ ต้ี ได้ อู ้แล้ว กับ เยยีะ หื้อ ก๋าน เถียง กัน๋ น้ัน 
จบ ลง 17 พระเจ้า ก็ ได้ ยนืยนั พระสัญญา ของ พระองค์ โดย กํา 
สาบาน เหมือน กัน๋ เป้ือ เยยีะ หื้อ คน ต้ี จะ ฮบั สิง่ ต้ี สัญญา ไว ้ฮู ้
อยา่ง แน่นอน วา่ พระเจ้า จะ บ่ มี วนั เป่ียนใจ๋ จาก สิง่ ต้ี พระองค์ 
ตัดสินใจ๋ จะ เยยีะ 18 สิง่ ต้ี พระองค์ สัญญา กับ สาบาน เป่ียน 
ตึง บ่ ได้ ยอ้น วา่ เป๋น ไป บ่ ได้ ต้ี พระเจ้า จะ อู ้จุ จาอัน้ หมู่ เฮา ต้ี ได้ 
เป้ิง พระองค์ ก็ มี กํา๋ลังใจ๋ นัก ขึ้น ขนาด ต้ี จะ ได้ ยดึ ความ หวงั ต้ี 
พระองค์ ได้ หื้อ ไว้ 19 เฮา มี ความ หวงั น้ี เผียบ เหมือน สมอ เฮอื 
ต้ี ยดึ จิตใจ๋ หื้อ แน่น กับ มัน่คง ความ หวงั น้ี ก็ เป๋น ความ หวงั ต้ี 
จะ ปา หมู่ เฮา ผ่าน ผ้ากัง้ ใน พระวหิาร บน สวรรค์ เข้า ไป ใน ต้ี ๆ
บรสุิทธิ ์ต้ี สุด 20 เป๋น ต้ี ต้ี พระเยซู ได้ เข้า ไป ก่อน เฮา แล้ว เป้ือ 
เฮา ตังหลาย พระองค์ ได้ เป๋น มหา ปุโรหติ ตลอดไป อยา่ง เมล
คีเซเดค

7
ปุโรหติ อยา่ง เมลคีเซเดค

ท 6:14 6:14 ปฐก� 22:17
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1 เมล คี เซ เดค คน น้ี เป๋น กษัตรยิ ์เมือง ซา เลม กับ เป๋น 
ปุโรหติ ของ พระเจ้า ผู้ สูงสุด ต้าน ได้ ไป หา อบัราฮมั ต๋อน ต้ี อบั
ราฮมั ก่ําลัง ป๊ิก มา จาก ก๋าน มี ชยั เหนือ หมู่ กษัตรยิ ์ต่าง ๆ แล้ว 
ต้าน ได้ ป๋ัน ปอน อบัราฮมั ธ 2 อบัราฮมั ก็ ได้ ถวาย ของ ต้ี ยดึ มา 
น่ึง ใน สิบ ส่วน แก่ เมลคีเซเดค จ้ือ เมลคีเซเดค มี ความ หมาย 
วา่ �กษัตรยิ ์ต้ี เยยีะ ต๋าม ความ ถูกต้อง� กับ ต้าน เป๋น กษัตรยิ ์
แหง่ เมือง ซาเลม หมายเถิง �กษัตรยิ ์แหง่ สันติสุข� 3 บ่ มี 
เขียน ไว ้วา่ ใผ เป๋น ป้อ แม่ ของ ต้าน กาวา่ ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ 
ต้าน เป๋น ใผ วนั เกิด กาวา่ วนั ต๋าย ของ ต้าน ก็ บ่ มี เขียน บอก 
ไว้ ต้าน เป๋น เหมือน พระบุตร ของ พระเจ้า ตัด๊ ต้ี วา่ ต้าน เป๋น 
ปุโรหติ ตลอด ไป

4 ก๊ึด ผ่อ เต๊อะ วา่ เมลคีเซเดค ยิง่ใหญ่ มอก ใด เถิง ขนาด อบั
ราฮมั ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน คน เก๊า ของ เฮา ยงั ถวาย ของ ต้ี ยดึ มา 
ได้ น่ึง ใน สิบ หื้อ ต้าน 5 บท บัญญัติ ของ โมเสส สัง่ หื้อ ลูก หลาน 
ผะกุ๋น เลว ีต้ี เป๋น ปุโรหติ ฮบั ส่วน แบ่ง น่ึง ใน สิบ จาก สิง่ ต้ี คน ตัง
หลาย ได้ มา คือ มา จาก หมู่ ป้ีน้อง ของ เขา เถิงแม้ วา่ หมู่ ป้ีน้อง 
ของ เขา จะ สืบ เจ๊ือสาย มา จาก อบัราฮมั เหมือน กัน๋ 6 แต่ เมล
คีเซเดค น้ัน บ่ ได้ สืบ เจ๊ือสาย มา จาก ผะกุ๋น เลวี ก็ ยงั ได้ ฮบั น่ึง 
ใน สิบ ส่วน จาก อบัราฮมั แล้ว ได้ ป๋ัน ปอน อบัราฮมั ผู้ ต้ี พระเจ้า 
หื้อ พระสัญญา 7 เฮา กู้ คน ฮู ้วา่ ผู้ ต้ี หื้อ ปอน ก็ ยิง่ใหญ่ เหลือ ผู้ ต้ี 
ได้ฮบั ปอน 8 ส่วน ปุโรหติ ผะกุ๋น เลว ีต้ี ได้ฮบั น่ึง ใน สิบ ส่วน เป๋น 
ก้า คน ต้ี ต้อง ต๋าย แต่ เมลคีเซเดค ผู้ ต้ี ได้ฮบั น่ึง ใน สิบ ส่วน เป๋น 
ผู้ ต้ี พระคัมภีร ์ได้ เขียน ไว ้วา่ ยงั มี จีวติ อยู่ 9 จะ อู ้จาอี ้ก็ ได้ วา่ ลูก
หลาน ผะกุ๋น เลว ีต้ี ได้ ฮบั น่ึง ใน สิบ ส่วน น้ัน ได้ ถวาย น่ึง ใน สิบ 
ส่วน แก่ เมลคีเซเดค ผ่าน ตาง อบัราฮมั ตวย 10 ยอ้น วา่ ต๋อน 
ต้ี เมลคีเซเดค กับ อบัราฮมั ปะ กัน๋ น้ัน เลว ียงั บ่ เกิด เต้ือ แต่ วา่ 
ธ 7:1 7:1 ปฐก� 14:18-20
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เลว ีก็ อยู ่ใน สายเลือด ของ อบัราฮมั ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ เขา
11 จาใด ก็ ต๋าม ถ้า คน ตังหลาย เป๋น คน ดี สมบูรณ์ แบบ ได้ 

โดย ตาง ระบบ ปุโรหติ ของ เผ่า เลวี เซิง่ บท บัญญัติ ของ โมเสส 
ก็ ตัง้ ขึ้น จาก ระบบ น้ี แล้ว เป๋น จาใด จะ ต้อง มี ปุโรหติ อยา่ง เมล
คีเซเดค แตน หมู่ ปุโรหติ ต๋าม แบบ อยา่ง อาโรน แหม 12 ยอ้น 
วา่ เม่ือ เป่ียน ระบบ ปุโรหติ แล้ว บท บัญญัติ ก็ ต้อง เป่ียน ตวย 
เป้ือ หื้อ เข้า กัน๋ 13 องค์ พระผู้เป๋นเจ้า คน ต้ี เฮา อู ้เถิง น้ี มา จาก 
เผ่า อื่น เซิง่ บ่ มี ใผ ใน เผ่า น้ี เกย เป๋น ปุโรหติ ฮบัใจ๊ อยู ่หน้า แต้น 
ปู่จา เลย 14 เฮา กู้ คน ฮู ้ดี อยู ่แล้ว วา่ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ เฮา 
สืบ เจ๊ือสาย มา จาก เผ่า ยูดาห ์เซิง่ โมเสส บ่ เกย อู ้เถิง วา่ จะ มี 
ปุโรหติ มา จาก เผ่า น้ี เลย

พระเยซู เป๋น ปุโรหติ เหมือน เมลคีเซเดค
15 สิง่ ต้ี เฮา ได้ อู ้มา แล้ว น้ัน ก็ ชดัเจน นัก ขึ้น ยอ้น มี ปุโรหติ 

แหม คน น่ึง เกิด ขึ้น ต๋าม แบบ อยา่ง เมลคีเซเดค 16 เซิง่ ผู้ ต้ี ได้ 
เป๋น ปุโรหติ น้ี น้ัน บ่ ได้ฮบั ก๋าน แต่งตัง้ ต๋าม บท บัญญัติ เรือ่ง เจ๊ื
อสาย แต่ ได้ฮบั ก๋าน แต่งตัง้ โดย ฤทธิ ์อาํนาจ ของ จีวติ ต้ี บ่ เส้ี
ยง สุด เลย 17 ต๋าม ต้ี พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่
�ต้าน เป๋น ปุโรหติ ตลอด ไป อยา่ง เมลคีเซเดค�น
18 บท บัญญัติ เก่า น้ัน ได้ ยกเลิก ไป แล้ว ยอ้น มี จุด ออ่น กับ บ่ มี 
ประโยชน์ 19 ยอ้น บท บัญญัติ ของ โมเสส บ่ ได้ เยยีะ หื้อ อะหยงั 
สมบูรณ์ แบบ เลย แต่ ต๋อน น้ี เฮา ได้ ฮบั ความ หวงั ต้ี ดี เหลือ ตะ
ก่อน เซิง่ โดย ความ หวงั น้ี เฮา จึง เข้า ใก้ พระเจ้า ได้

20 ป๋าย บ่ ปอ พระเจ้า ยงั ยนืยนั เรือ่ง ความ หวงั น้ี โดย กํา 
ปฏิญาณ ของ พระองค์ ส่วน คน อื่น ๆ ได้ เป๋น ปุโรหติ โดย บ่ มี 
น 7:17 7:17 สดด� 110:4
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กํา ปฏิญาณ อะหยงั เลย 21 แต่ พระเยซู ได้ เป๋น ปุโรหติ โดย กํา 
ปฏิญาณ เม่ือ พระเจ้า อู ้กับ พระองค์ วา่
�องค์ พระผู้เป๋นเจ้า๓ ได้ ปฏิญาณ ไว ้แล้ว

กับ จะ บ่ เป่ียนใจ๋
คือ �ต้าน จะ เป๋น ปุโรหติ ตลอด ไป� �บ
22 ยอ้น กํา ปฏิญาณ ของ พระเจ้า น้ี พระเยซู จึง เป๋น ผู้ ก๊ํา ประ
กัน๋ พันธสัญญา ต้ี ดี เหลือ อนั เก่า

23 ปุโรหติ ใน เผ่า เลว ีน้ัน มี ก๋าน สืบ ตํา๋แหน่ง ต่อ ๆ กัน๋ มา 
หลาย คน ยอ้น ปุโรหติ หมู่ น้ัน เม่ือ ต๋าย ก็ เยยีะ หน้าต้ี ต่อ บ่ ได้
24 แต่ พระเยซู ก็ เยยีะ หน้า ต้ี เป๋น ปุโรหติ ตลอด ไป ยอ้น วา่ 
พระองค์ มี จีวติ โดย บ่ มี วนั ต๋าย 25 พระเยซู จึง สามารถ จ้วย 
จีวติ หมู่ คน ต้ี มา หา พระเจ้า โดย ตาง พระองค์ อยา่ง สมบูรณ์
ยอ้น พระเยซู ยงั มี จีวติ อยู ่ตลอด เป้ือ ออ้นวอน พระเจ้า เผื่อ หมู่ 
เขา

26 มหา ปุโรหติ จา อี ้ก็ เปิง กับ เฮา ยอ้น พระองค์ เป๋น ผู้ 
บรสุิทธิ์ บ่ มี ความ ผิด บ่ มี มลทิน พระเจ้า แยก พระองค์ ออก 
จาก คน บาป ตังหลาย กับ ยก หื้อ อยู ่สูง เหลือ สวรรค์ 27 พระ
เยซู บ่ จํา๋เป๋น ต้อง ถวาย เครือ่ง ปู่จา กู้ วนั บ่ เหมือน มหา ปุโรหติ 
คน อื่น ๆ ต้ี ต้อง ถวาย เครือ่ง ปู่จา เป้ือ ไถ่ บาป หื้อ ตัว๋ เก่า ก่อน
แล้ว ก้อย ถวาย เครือ่ง ปู่จา เป้ือ ไถ่ บาป หื้อ คน ตังหลาย แต่ 
พระ เยซู ได้ ถวาย เครือ่ง ปู่ จา เต้ือ เดียว ก็ ปอ เม่ือ พระองค์ 
ถวาย จีวติ ของ พระองค์ เป๋น เครือ่ง ปู่จา 28 ต๋าม บท บัญญัติ 
ของ โมเสส น้ัน คน เฮา ต้ี ออ่นแอ ได้ฮบั ก๋าน แต่ง ตัง้ หื้อ เป๋น 
มหา ปุโรหติ แต่ กํา ปฏิญาณ ของ พระเจ้า ต้ี มา หลัง บท บัญญัติ 
๓ 7:21 7:21 องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ต้ี น่ี อา้งเถิง พระเจ้า บ 7:21 7:21 สดด�
110:4
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ได้ แต่งตัง้ พระบุตร ผู้ ต้ี พระเจ้า เยยีะ หื้อ สมบูรณ์ แบบ ตลอด 
ไป

8
พระเยซู เป๋น มหา ปุโรหติ ของ เฮา

1 สิง่ ต้ี สําคัญ ของ เรือ่ง ต้ี เฮา อู ้มา น้ี ก็ คือ วา่ เฮา มี มหา 
ปุโรหติ จา อี้ ผู้ ต้ี น่ัง อยู ่ตัง ขวา บัลลังก์ ของ พระเจ้า ผู้ ต้ี ยิง่
ใหญ่ ต้ี สุด ใน สวรรค์ 2 กับ เป๋น ผู้ ต้ี เยยี ะ หน้า ต้ี ใน สถาน ต้ี 
ศักดิสิ์ทธิ ์ต้ี สุด คือ ใน เต็นท์ ศักดิสิ์ทธิ ์ต้ี แต๊ จรงิ เซิง่ พระเจ้า 
เป๋น ผู้ ตัง้ ขึ้น บ่ ใจ้ คน ตัง้ 3 มหา ปุโรหติ กู้ คน ได้ ฮบั ก๋าน แต่ง
ตัง้ หื้อ ถวาย เครือ่ง ปู่จา กับ สัตว ์ปู่จา ยอ้นจาอี ้ก็ จํา๋เป๋น ต้ี มหา 
ปุโรหติ คน น้ี ของ เฮา จะ ต้อง เอา ของ มา ถวาย ตวย เหมือน กัน๋
4 ถ้า พระองค์ อยู ่ใน โลก น้ี ก็ คง บ่ ได้ เป๋น ปุโรหติ ยอ้น วา่ มี หมู่ 
ปุโรหติ ต้ี ถวาย เครือ่ง ปู่จา ต่าง ๆ ต๋าม บท บัญญัติ ของ โมเสส 
อยู ่แล้ว 5 ปุโรหติ หมู่ น้ัน ฮบัใจ๊ ใน สถานต้ี ศักดิสิ์ทธิ ์ต้ี เฮยีน 
แบบ กับ เป๋น ก้า เงา ของ สิง่ ต้ี อยู ่ใน สวรรค์ เต้าอัน้ เหมือน กับ 
ต๋อน ต้ี โมเสส ก่ําลัง จะ แป๋ง เต็นท์ น้ัน พระเจ้า ได้ เตือ๋น วา่
�หื้อ แป๋ง กู้ อยา่ง ต๋าม แบบ ต้ี เฮา ได้ สําแดง หื้อ เจ้า หนั ต๋อน อยู ่

บน ดอย น้ัน�ป
6 แต่ หน้า ต้ี ปุโรหติ ต้ี พระเยซู ได้ ฮบั ก็ ยิง่ ใหญ่ เหลือ หน้า

ต้ี ของ หมู่ ปุโรหติ หมู่ น้ัน เหมือน เดียว กัน๋ กับ พันธสัญญา ต้ี 
พระองค์ ได้ เป๋น คน ก๋าง หละหวา่ง พระเจ้า กับ คน ก็ ยิง่ ใหญ่ 
เหลือ พันธสัญญา ต้ี พระเจ้า เกย เยยีะ ผ่าน ตาง โมเสส ยอ้น 
พันธสัญญา ใหม่ น้ี เกิด ขึ้น จาก พระสัญญา ต้ี ดี เหลือ 7 ยอ้น วา่ 

ป 8:5 8:5 อพย� 25:40
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ถ้า พันธสัญญา เก่า ดี อยู ่แล้ว ก็ บ่ จํา๋เป๋น ต้อง มี พันธสัญญา 
ใหม่ มา แตน 8 แต่ พระเจ้า ตํา๋หนิ คน ของ พระองค์ วา่
�เวลา น้ัน จะ มา เถิง แล้ว

ต้ี เฮา จะ เยยีะ พันธสัญญา ใหม่ กับ จาว อสิราเอล กับ จาว 
ยูดาห์

9 เซิง่ บ่ เหมือน พันธสัญญา
ต้ี เฮา ได้ เยยีะ กับ หมู่ ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ เขา

ต๋อน ต้ี เฮา จู๋ง มือ หมู่ เขา ออก มา จาก ประเทศ อยีปิต์
ยอ้น หมู่ เขา บ่ ได้ ซ่ือสัตย ์ต่อ พันธสัญญา ของ เฮา

ยอ้น จาอัน้ เฮา เลย ละ หมู่ เขา ไว้
องค์ พระผู้เป๋นเจ้า อู ้จาอี ้ละ

10 น่ี คือ พันธสัญญา ต้ี เฮา จะ เยยีะ กับ จาว อสิราเอล
หลังจาก เวลา น้ัน องค์ พระผู้เป๋นเจ้า๔ อู ้จาอี้

เฮา จะ ใส่ บท บัญญัติ ของ เฮา ไว ้ใน จิต สํานึก ของ หมู่ เขา
กับ เฮา จะ เขียน มัน ไว ้ใน จิตใจ๋ ของ หมู่ เขา

เฮา จะ เป๋น พระเจ้า ของ หมู่ เขา
หมู่ เขา จะ เป๋น คน ของ เฮา

11 หมู่ เขา จะ บ่ สอน เป้ือน บ้าน
กาวา่ สอน หมู่ ป้ีน้อง แหม วา่ �หื้อ ฮู้ จัก องค์ พระผู้เป๋น

เจ้า�
ยอ้น วา่ กู้ คน จะ ฮูจั้ก เฮา

ตัง้แต่ คน ต่ําต้อย ต้ี สุด จ๋น เถิง คน ยิง่ใหญ่ ต้ี สุด
12 ยอ้น เฮา จะ ยกโต้ษ หื้อ ก๋าน บ่ ดี ของ หมู่ เขา

กับ จะ บ่ จํา๋ บาป ของ หมู่ เขา แหม ต่อ ไป�ผ

๔ 8:10 8:10 องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ต้ี น่ี อา้งเถิง พระเจ้า ผ 8:12 8:12 ยรม�
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13 เม่ือ พระเจ้า ฮอ้ง พันธ สัญญา น้ี วา่ �พันธ สัญญา ใหม่�
พระองค์ ก็ ถือ วา่ พันธสัญญา เก่า น้ัน ใจ๊ บ่ ได้ แหม แล้ว สิง่ ต้ี ใจ๊ 
บ่ ได้ กับ เก่า ไป น้ัน แหม บ่ เมิน ก็ จะ หาย ไป

9
ก๋าน นมัสก๋าน ใน โลก น้ี กับ ใน สวรรค์

1 พันธ สัญญา อนั ก่อน น้ัน มี กฎ เก่ียว กับ ก๋าน นมัส ก๋า น
กับ มี สถานต้ี ศักดิสิ์ทธิ ์ใน โลก น้ี 2 มี เต็นท์ ศักดิสิ์ทธิ ์ต้ี ตัง้ ขึ้น
เต็นท์ น้ี มี สอง หอ้ง หอ้ง จัน๊นอก ต้ี ฮอ้ง วา่ หอ้ง ศักดิสิ์ทธิ์ มี 
ขา ตัง้ โกมไฟ โต๊ะ กับ เข้าหนมปัง ต้ี ตัง้ ถวาย พระเจ้า วาง อยู ่
บน โต๊ะ 3 หลัง ผ้ากัง้ มี แหม หอ้ง เป๋น หอ้ง จัน๊ ใน ฮอ้ง วา่ หอ้ง 
ต้ี ศักดิสิ์ทธิ ์ต้ี สุด 4 ใน หอ้ง น้ี มี แต้น คํา ใจ๊ เผา เครือ่งหอม มี 
หบี แหง่ พันธสัญญา ต้ี ตังนอก เป๋น คํา ตัง ใน หบี มี ไห คํา ต้ี ใส่ 
มานา มี ไม้เต๊า ของ อาโรน ต้ี แตกใบ ออ่น กับ มี แผ่น หนิ แหง่ 
พันธสัญญาฝสอง แผ่น 5 บน หบี น้ัน มี ฮูปป้ัน ฮอ้ง วา่ เครูบ๕ 
ต้ี แสดง วา่ พระเจ้า อยู ่ต้ี หัน้ ปีก ของ เครูบ ก๋าง ออก ปก ตัด๊ ต้ี 
พระเจ้า ยกโต้ษ บาป หื้อ๖ แต่ ต๋อน น้ี เฮา อู ้เถิง เรือ่ง หมู่ น้ี นัก 
เหลือ น้ี บ่ ได้

6 เม่ือ จัด เกียม กู้ อยา่ง ต๋าม น้ี แล้ว หมู่ ปุโรหติ ก็ เข้า ไป ต้ี 
หอ้ง จัน๊ นอก เป้ือ เยยีะ หน้าต้ี ของ เขา เป๋น ประจํา๋ 7 แต่ มี ก้า 
มหา ปุโรหติ เต้าอัน้ ต้ี เข้า ไป ใน หอ้ง จัน๊ ใน ป๋ี ละ เต้ือ ต้อง เอา 
เลือด เข้า ไป ถวาย เป้ือ ตัว๋ เก่า กับ เป้ือ คน ตังหลาย ต้ี เยยีะ บาป 
โดย บ่ ฮู ้ตัว๋ 8 โดย สิง่ หมู่ น้ี พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์เยยีะ หื้อ หนั 
วา่ ตาง ต้ี จะ เข้า ไป ใน สถานต้ี ศักดิสิ์ทธิ ์ต้ี สุด น้ัน ยงั บ่ เปิด เต้ือ
ตราบ ใด ต้ี หอ้ง จัน๊ นอก ยงั อยู่ 9 น่ี เป๋น ภาพ ต้ี เยยีะ หื้อ หนั วา่ ใน 
ฝ 9:4 9:4 อพย� 31:18 ๕ 9:5 9:5
เครูบ เป๋น ทูตสวรรค์ ต้ี มี ปีก หมู่ น่ึง ๖ 9:5 9:5
เป๋น ตัด๊ บน ฝา หบี ต้ี ปุโรหติ เอา เลือด ของ สัตว ์ปู่จา มา พรม ป๋ี ละ เต้ือ เป๋น พิธ ียกโต้ษ บาป
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สมัย น้ี ก๋าน นํา เครือ่ง ปู่จา ก็ ดี สัตว ์ปู่จา ก็ ดี ต้ี เอา มา ถวาย หื้อ 
พระเจ้า บ่ สามารถ ซ่วย ล้าง จิตใจ๋ คน ต้ี มา นมัสก๋าน พระเจ้า 
หื้อ หมดใส ได้ 10 สิง่ หมู่ น้ี เป๋น ก้า เรือ่ง เก่ียว กับ ของ กิน๋ กับ พิธ ี
ซ่วย ล้าง ต่าง ๆ เป๋น กฎเก๋ณฑ์ ต้ี เก่ียวกับ เรือ่ง ภาย นอก เต้าอัน้
จ๋น เถิง เวลา ต้ี พระเจ้า จะ เป่ียน เป๋น ระบบ ใหม่

11 บ่าเด่ียวน้ี พระครสิต์ ได้ มา เป๋น มหา ปุโรหติ ต้ี เยยีะ หื้อ สิง่ 
ดี ๆ ต้ี อยู ่ต้ี น่ี แล้ว เกิด ขึ้น พระองค์ ก็ เข้า ไป ใน เต็นท์ ต้ี ยิง่ใหญ่ 
กับ สมบูรณ์ เหลือ เต็นท์ ต้ี อยู ่ใน โลก เป๋น เต็นท์ ต้ี คน บ่ ได้ แป๋ง
กับ บ่ ได้ เป๋น สิง่ ต้ี พระเจ้า สรา้ง ใน โลก น้ี 12 พระเยซู บ่ ได้ เอา 
เลือด แป๊ะ กาวา่ เลือด งวั เข้า ไป เป๋น เครือ่งปู่จา แต่ พระองค์ 
เอา เลือด ของ ตัว๋ เก่า เข้า ไป ใน หอ้ง ต้ี ศักดิสิ์ทธิ ์ต้ี สุด พระองค์ 
เยยีะ จาอี ้เต้ือ เดียว ก็ ปอ แต่ เยยีะ หื้อ เฮา รอด ป๊น บาป โต้ษ 
ได้ ตลอด ไป 13 ถ้า เลือด แป๊ะ กับ เลือด งวั ตึง น้ํา ขี้เต้า ของ ลูก 
งวั ต้ี ถูก เผา ต้ี เอา ไป พรม คน ต้ี มี มลทิน สามารถ ซ่วย ล้าง 
เขา หื้อ บรสุิทธิ ์ต๋าม บท บัญญัติ ได้ 14 แล้ว เลือด ของ พระเยซู 
ครสิต์ จะ ซ่วย ล้าง เฮา นัก เหลือ น้ัน มอก ใด ยอ้น โดย ตาง พระ
วญิญาณ ต้ี อยู ่ตลอด ไป พระครสิต์ ถวาย ตัว๋ เป๋น เครือ่งปู่จา ต้ี 
บ่ มี ตํา๋หนิ ต่อ พระเจ้า เลือด ของ พระองค์ ก็ สามารถ ซ่วย ล้าง 
จิต สํานึก ของ เฮา หื้อ บรสุิทธิ ์ป๊น จาก ก๋าน เยยีะ ต้ี นํา ไป เถิง 
ความ ต๋าย เป้ือ เฮา จะ ได้ ฮบัใจ๊ พระเจ้า ผู้ มี จีวติ อยู่

15 ยอ้น จาอี ้พระเยซู ครสิต์ จึง เป๋น คน ก๋าง นํา พันธสัญญา 
ใหม่ มา หื้อ เป้ือ คน ตังหลาย ต้ี พระเจ้า ฮอ้ง มา น้ัน จะ ได้ฮบั 
ปอน ต้ี คง อยู ่ตลอด ไป ต๋าม ต้ี พระเจ้า สัญญา ไว้ ยอ้น พระ 
ครสิต์ ได้ ต๋าย เป้ือ ไถ่ หมู่ เขา หื้อ ป๊น จาก บาป ต้ี ได้ เยยีะ ไป ต๋อน 
ต้ี ยงั อยู ่ภายใต้ สิทธ ิอาํนาจ ของ พันธสัญญา เก่า

16 ส่วน หนังสือ ยก ทรพัย ์สมบัติ หื้อ น้ัน จะ ต้อง พิสูจน์ วา่ 
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เจ้าของ หนังสือ น้ัน ต๋าย แล้ว 17 ยอ้น วา่ หนังสือ ยก ทรพัย ์
สมบัติ จะ มี ผล บังคับ ใจ๊ ได้ ก็ ต่อเม่ือ เจ้า ของ หนังสือ ต๋าย แล้ว
ถ้า เจ้า ของ หนังสือ ยงั มี จี วติ หนังสือ น้ัน ก็ บ่ มี ผล อะ หยงั
18 เหมือน เดียว กัน๋ พันธสัญญา อนั เก่า น้ัน จะ มี ผล บังคับ ใจ๊ 
ได้ ก็ ต่อเม่ือ มี ก๋าน ใจ๊ เลือด เต้าอัน้ 19 ต๋อน ต้ี โมเสส บอก บท 
บัญญัติ กู้ ข้อ แก่ จาว อสิราเอล แล้ว ต้าน ก็ เอา เลือด ลูก งวั กับ 
แป๊ะ ๗สูน กับ น้ํา แล้ว เอา ขน แกะ สี แดง สด มัด กิง่ ต้น หุสบ มา 
พรม หนังสือ บท บัญญัติ กับ จาว อสิราเอล 20 ต้าน อู ้วา่ �น่ี คือ 
เลือด แหง่ พันธสัญญา ต้ี พระเจ้า สัง่ หื้อ หมู่ ต้าน เยยีะ ต๋าม�
21แล้ว โมเสส ได้ เอา เลือด พรม เต็นท์ ศักดิสิ์ทธิ ์กับ กู้ สิง่ ต้ี ใจ๊ ใน 
ก๋าน นมัสก๋าน 22แต๊ ๆ แล้ว บท บัญญัติ บอก วา่ จะ ต้อง ใจ๊ เลือด 
ซ่วย ล้าง ของ เกือบ กู้ อยา่ง หื้อ หมดใส จาก ก๋าน เป๋น มลทิน ถ้า 
บ่ มี ก๋าน เสีย เลือด ก็ บ่ มี ก๋าน ยกโต้ษ บาป

เลือด ของ พระครสิต์ ซ่วย ล้าง บาป ได้
23 ยอ้น จาอัน้ จึง จํา๋เป๋น ต้อง ใจ๊ เครือ่ง ปู่จา จาอี ้ซ่วย ล้าง 

สิง่ ของ ต่าง ๆ หมู่ น้ี ต้ี เป๋น ของ เฮยีน แบบ ใน สวรรค์ หื้อ หมด
ใส ส่วน ของ ใน สวรรค์ น้ัน ต้อง ใจ๊ เครือ่ง ปู่จา ต้ี ดี เหลือ น้ัน มา 
เยยีะ หื้อ หมดใส 24 ยอ้น วา่ พระเยซู ครสิต์ บ่ ได้ เข้า สู่ สถานต้ี 
ศักดิสิ์ทธิ ์ต้ี คน แป๋ง เฮยีน แบบ จาก สถาน ต้ี ศักดิสิ์ทธิ ์แต๊ ๆ ใน 
สวรรค์ แต่ พระองค์ เข้า สู่ สวรรค์ น้ัน บ่าเด่ียว น้ี พระองค์ อยู ่
ต่อหน้า พระเจ้า เป้ือ เฮา ตังหลาย 25 กับ พระเยซู บ่ ได้ ถวาย ตัว๋ 
ของ พระองค์ หลาย เต้ือ เหมือน มหา ปุโรหติ ต้ี ต้อง เอา เลือด ต้ี 
บ่ ใจ้ ของ ตัว๋ เก่า เข้า ไป ใน หอ้ง ต้ี ศักดิสิ์ทธิ ์ต้ี สุด ใน เต็นท์ น้ัน กู้ 
ป๋ี 26 ยอ้น ถ้า เป๋น จาอัน้ พระครสิต์ ก็ ต้อง ทน ตุ๊ก หลาย เต้ือ นับ 
ตัง้แต่ สรา้ง โลก มา แต่ แต๊ ๆ แล้ว พระองค์ มา ป๋ากฏ ใน ยุค สุด
๗ 9:19 9:19 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ บ่ มี แป๊ะ
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ต๊าย เต้ือ เดียว เต้าอัน้ เป้ือ ถวาย ตัว๋ เป๋น เครือ่ง ปู่จา กํา๋จัด บาป 
จ๋น หมด เส้ียง

27 เฮา กู้ คน ก็ ต้อง ต๋าย เต้ือ เดียว หลัง จาก น้ัน ก็ จะ ถูก 
พระเจ้า ตัดสิน 28 ก็ เหมือน กัน๋ ต้ี พระครสิต์ ก็ ถวาย ตัว๋ เป๋น 
เครือ่ง ปู่จา เต้ือ เดียว เป้ือ ฮบั เอา บาป ของ คน จํา๋นวน นัก ไป
กับ พระองค์ จะ ป๊ิก มา เป๋น เต้ือ ต้ี สอง บ่ ได้ มา เป้ือ กํา๋จัด บาป
แต่ มา เป้ือ นํา ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ มา หื้อ กับ หมู่ คน ต้ี รอถ้า 
พระองค์

10
บ่ ต้อง ถวาย เครือ่ง ปู่จา แหม ต่อไป

1 บท บัญญัติ เป๋น ก้า เงา ของ สิง่ ดี ๆ ต้ี จะ มา เถิง บ่ ใจ้ ของ แต๊
ยอ้น จาอี ้บท บัญญัติ จึง บ่ สามารถ เยยีะ หื้อ คน ต้ี มา นมัสก๋า
น พระเจ้า สมบูรณ์ แบบ โดย ก๋าน ถวาย เครือ่ง ปู่จา เหมือน เก่า 
กู้ ๆ ป๋ี ตลอด 2 ถ้า ก๋าน ถวาย เครือ่ง ปู่จา เยยีะ หื้อ คน สมบูรณ์ 
แบบ ได้ แต๊ ๆ คน ก็ คง เลิก ถวาย เครือ่ง ปู่จา ไป แล้ว ยอ้น วา่ คน 
ต้ี มา นมัสก๋าน จะ ฮบั ก๋าน ซ่วย ล้าง บาป จ๋น หมดใส เต้ือ เดียว 
ก็ ปอ แล้ว เขา จะ บ่ ฮู้สึก ผิด ใน ความ บาป ของ เขา แหม ต่อไป
3 แต่ ก๋าน ถวาย เครือ่ง ปู่จา จาอี ้เป๋น สิง่ ต้ี เตือ๋น หื้อ คน ก๊ึด เถิง 
เรือ่ง บาป ของ ตัว๋ เก่า กู้ ๆ ป๋ี 4 ยอ้น วา่ เป๋น ไป บ่ ได้ ต้ี เลือด แป๊ะ 
เลือด งวั จะ ใจ๊ ซ่วย ล้าง บาป หื้อ หมด ไป 5 ยอ้น จาอัน้ เม่ือ พระ
ครสิต์ เข้า มา ใน โลก น้ี พระองค์ อู ้กับ พระเจ้า วา่
�พระองค์ บ่ ได้ ต้องก๋าน สัตว ์ปู่จา กับ เครือ่ง ปู่จา

แต่ พระองค์ ได้ เกียม ตัว๋ ต้ี เป๋น เน้ือหนัง หื้อ ข้า พระองค์
6 พระองค์ บ่ ได้ ปอใจ๋ สัตว ์ต้ี เผา ปู่จา

กับ เครือ่ง ปู่จา ล้าง บาป หมู่ น้ัน เลย
7 แล้ว ข้า พระองค์ อู ้วา่ �ข้า พระองค์ อยู ่ต้ี น้ี ข้า แต่ พระเจ้า
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ข้า พระองค์ มา แล้ว เป้ือ เยยีะ ตวย ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ 
พระองค์

อยา่ง ต้ี มี เขียน เถิง ข้า พระองค์ ใน หนังสือ ม้วน� �พ
8 พระองค์ ตัง้ เก๊า อู ้วา่ �พระองค์ บ่ ต้องก๋าน สัตว ์ปู่จา เครือ่ง 
ปู่จา สัตว ์ต้ี เผา ปู่จา กับ เครือ่ง ปู่จา ล้าง บาป พระองค์ บ่ ได้ 
ปอใจ๋ ใน สิง่ หมู่ น้ี� ( เถิงแม้ วา่ บท บัญญัติ สัง่ หื้อ เยยีะ จาอัน้ 
ก็ ต๋าม ) 9 พระองค์ อู ้แหม วา่ �ข้า พระองค์ อยู ่ต้ี น้ี ข้า พระองค์ 
มา เป้ือ เยยีะ ตวย ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระองค์� พระเจ้า 
ก็ เลย ยกเลิก ระบบ เก่า ต้ี ถวาย เครือ่ง ปู่จา เหยี เป้ือ ตัง้ ระบบ 
ใหม่ ต้ี ถวาย พระครสิต์ ขึ้น แตน 10 ยอ้น พระเยซู ครสิต์ ได้ เยยี
ะ ใน สิง่ ต้ี พระเจ้า ต้องก๋าน น้ี เฮา ตังหลาย จึง ได้ ฮบั ก๋าน ซ่วย 
ล้าง บาป หื้อ หมดใส โดย พระเยซู ครสิต์ ถวาย ตัว๋ ของ พระองค์ 
เป๋น เครือ่ง ปู่จา เต้ือ เดียว ก็ ปอ

11 ปุโรหติ กู้ คน ยนื หน้า แต้น ปู่จา เยยีะ หน้าต้ี ของ ตัว๋ เก่า กู้ 
วนั โดย ต้ี เขา ถวาย เครือ่ง ปู่จา อยา่ง เดียว กัน๋ กู้ วนั ๆ แต่ เครือ่ง 
ปู่จา หมู่ น้ัน ก็ ซ่วย ล้าง บาป หื้อ หมด ไป บ่ ได้ เลย 12 แต่ พระเยซู 
ครสิต์ ได้ ถวาย ตัว๋ เป๋น เครือ่ง ปู่จา เต้ือ เดียว ต้ี มี ผล ตลอด ไป
เป้ือ ล้าง บาป แล้ว ก็ น่ัง อยู ่เผิก ขวา มือ ของ พระเจ้า 13 ตัง้แต่ 
น้ัน มา พระองค์ ก็ รอถ้า จ๋น ศัตรู ๋ของ พระองค์ จะ ถูก เยยีะ หื้อ 
เป๋น ต้ี ฮอง ตีน๋ พระองค์ 14 โดย ก๋าน ถวาย ตัว๋ ของ พระองค์ เต้ือ 
เดียว พระองค์ ได้ เยยีะ หื้อ หมู่ คน ต้ี ได้ ฮบั ก๋าน ซ่วย ล้าง หื้อ 
หมดใส เป๋น คน สมบูรณ์ แบบ ตลอด ไป

15 พระ วญิญาณ บรสุิทธิ ์ก็ ยนืยนั เรือ่ง น้ี กับ เฮา ตวย
พระองค์ อู ้วา่
16 �องค์ พระผู้เป๋นเจ้า อู ้วา่ อนั น้ี เป๋น พันธสัญญา ต้ี เฮา จะ 

เยยีะ กับ เขา ตังหลาย หลัง จาก สมัย น้ัน
พ 10:7 10:7 สดด� 40:6-8
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คือ เฮา จะ ใส่ บท บัญญัติ ของ เฮา ไว ้ใน จิต สํานึก ของ หมู่ 
เขา

กับ เฮา จะ เขียน มัน ไว ้ใน จิตใจ๋ ของ หมู่ เขา�ฟ
17 กับ อู ้แหม วา่
�เฮา จะ บ่ จํา๋ บาป กับ ก๋าน บ่ ดี ของ เขา แหม เลย�ภ
18 เม่ือ มี ก๋าน ยกโต้ษ บาป หื้อ แล้ว ก็ บ่ ต้อง มี ก๋าน ถวาย เครือ่ง 
ปู่จา ไถ่ บาป แหม

กําเตือ๋น หื้อ เจ้ือฟัง องค์ พระผู้เป๋นเจ้า
19 ยอ้น จาอัน้ ป้ีน้อง ตังหลาย เฮา มี ความ มัน่ใจ๋ ต้ี จะ เข้า สู่ 

สถานต้ี ศักดิสิ์ทธิ ์ต้ี สุด โดย เลือด ของ พระเยซู 20 พระองค์ 
ได้ เปิด หนตาง ใหม่ ต้ี หื้อ จีวติ โดย ก๋าน ต๋าย ของ พระองค์ เฮา 
จึง ผ่าน ผ้ากัง้ เข้า ไป ตัง ใน สถานต้ี ศักดิสิ์ทธิ ์ได้ 21 เม่ือ เฮา มี 
ปุโรหติ ใหญ่ ต้ี ปกครอง คน ใน ครอบครวั ของ พระเจ้า แล้ว 22 ก็ 
หื้อ เฮา เข้า ใก้ พระเจ้า ด้วย ความ จรงิใจ๋ กับ ความ เจ้ือ อยา่ง มัน่
ใจ๋ โดย มี จิต สํานึก ต้ี ได้ ฮบั ก๋าน ซ่วย ล้าง หื้อ หมดใส จาก ความ 
ฮู้สึก ผิด ใน บาป กับ โดย ตัว๋ ของ เฮา ต้ี ได้ ฮบั ก๋าน ซ่วย ล้าง โดย 
น้ํา บรสุิทธิ ์แล้ว 23 หื้อ เฮา ยดึ มัน่ อยา่ง บ่ หวัน่ ไหว ใน ความ 
หวงั ต้ี เฮา ยอมฮบั ไว ้แล้ว น้ัน ยอ้น วา่ พระองค์ ผู้ ต้ี ได้ หื้อ พระ
สัญญา เป๋น ผู้ สัตย์ซ่ือ 24 ขอ หื้อ เฮา ก๊ึด หื้อ ดี วา่ จะ กระตุ้น กัน๋ 
หื้อ มี ความ ฮกั กับ เยยีะ ก๋าน ดี ได้ จาใด พ่อง 25 บ่ ดี ขาด ก๋าน จุ
มนุม กัน๋ เหมือน บาง คน ต้ี เยยีะ จาอัน้ เจ่ือ ๆ แต่ หื้อ เฮา หื้อ กํา๋
ลังใจ๋ กัน๋ นัก ขึ้น ๆ ยอ้น วา่ ต้าน ตังหลาย ก็ ฮู ้แล้ว วา่ วนั ต้ี องค์ 
พระผู้เป๋นเจ้า จะ ป๊ิก มา ก็ ใก้ เถิง แล้ว

26 ถ้า เฮา ฮู ้ความ จรงิ จาอี ้แล้ว แล้ว ยงั ตัง้ใจ๋ เยยีะ บาป แหม
ก็ จะ บ่ มี เครือ่ง ปู่จา ไว ้ล้าง บาป หื้อ เฮา เลย 27 มี แต่ ความ กัว๋ 
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ใน ก๋าน รอถ้า ก๋าน ตัดสิน ของ พระเจ้า กับ ก๋าน รอถ้า ไฟ ฮอ้น 
ต้ี จะ ทําลาย ศัตรู ๋ของ พระเจ้า 28 คน ใด ต้ี บ่ ยอม เจ้ือฟัง บท 
บัญญัติ ของ โมเสส ถ้า มี หลักฐาน จาก พยาน สอง สาม คน เขา 
ก็ ต้อง ถูก ฆ่า ต๋าย อยา่ง บ่ มี ก๋าน อนิดู 29 ก๊ึด ผ่อ เต๊อะ คน ต้ี ยํ่า 
พระบุตร ของ พระเจ้า กับ ถือ วา่ เลือด แหง่ พันธสัญญา ต้ี เยยีะ 
หื้อ เขา บรสุิทธิ ์น้ัน บ่ ศักดิสิ์ทธิ์ กับ ดู แควน พระวญิญาณ แหง่ 
พระคุณ เขา สมควร จะ ได้ ฮบั โต้ษ นัก เหลือ น้ัน มอกใด 30ยอ้น 
เฮา ฮู้จัก ผู้ ต้ี อู ้วา่ �ก๋าน แก้แค้น น้ัน เป๋น หน้าต้ี ของ เฮา เฮา จะ 
แก้แค้น หมู่ เขา เอง�ม กับ พระองค์ อู ้แหม วา่ �องค์ พระผู้เป๋
นเจ้า จะ ตัดสิน คน ของ พระองค์�ย 31 น่า กัว๋ ขนาด ต้ี ต้อง อยู ่
ใต้ อาํนาจ ของ พระเจ้า ผู้ ต้ี มี จีวติ อยู่

32 หื้อ ก๊ึด เถิง สมัย ตะก่อน ต้ี ต้าน ฮบั เจ้ือ ใหม่ ๆ หมู่ ต้าน ต้อง 
ต่อสู้ ต่อ ความ ตุ๊กยาก ลําบาก ขนาด หนัก 33 ซ้ําเต้ือ ต้าน ถูก 
เยยีะ หื้อ ขาย ขี้ หน้า กับ โดน ค่ํา ซ้ําเต้ือ ต้าน ก็ ฮว่ม ตุ๊ก กับ คน 
ต้ี ถูก เยยีะ จาอัน้ เหมือน กัน๋ 34 ต้าน ฮว่ม ตุ๊ก กับ คน ต้ี ติด คอก
กับ เม่ือ คน อื่น ยดึ ทรพัย ์สมบัติ ของ ต้าน ไป ต้าน ก็ ยนิดี ยอม 
หื้อ ยอ้น ต้าน ฮู ้วา่ ต้าน มี ทรพัย ์สมบัติ ต้ี ดี เหลือ น้ัน กับ เป๋น 
ทรพัย ์สมบัติ ต้ี อยู ่ได้ ตลอด ไป 35 ยอ้น จาอัน้ บ่ ดี เอา ความ มัน่
ใจ๋ ของ ต้าน ขวา้ง ไป เหยี เป๋น ความ มัน่ใจ๋ ต้ี จะ เยยีะ หื้อ ต้าน ได้
ฮบั รางวลั อนั ยิง่ใหญ่ 36 ต้าน ตังหลาย ต้อง อดทน เป้ือ วา่ เม่ือ 
ต้าน เยยีะ ตวย ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า แล้ว ต้าน จะ 
ได้ ฮบั ต๋าม ต้ี พระเจ้า สัญญา ไว้ 37 พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่
�แหม บ่ เมิน เต้าใด พระองค์ ผู้ ต้ี จะ มา น้ัน ก็ จะ มา แผว แล้ว

พระองค์ จะ บ่ รอจ๊า
38คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม โดย ความ เจ้ือ ของ เขา จะ มี จีวติ
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แต่ ถ้า เขา บ่ เจ้ือ แหม ต่อไป เฮา ก็ จะ บ่ ปอใจ๋ เขา�ร
39 ส่วน เฮา ตังหลาย บ่ ใจ้ เป๋น คน ต้ี เลิก เจ้ือ แล้ว ถูก ทําลาย แต่ 
เฮา เป๋น ผู้ ต้ี เจ้ือ จึง ฮกัษา จีวติ ไว ้ได้

11
ความ เจ้ือ วางใจ๋

1ความ เจ้ือ คือ ความ แน่ใจ๋ ใน สิง่ ต้ี เฮา หวงั ไว้ เป๋น ความ มัน่
ใจ๋ ใน สิง่ ต้ี เฮา ผ่อ บ่ หนั 2 ยอ้น ความ เจ้ือ คน สมัย ก่อน จึง ได้ฮบั 
ก๋าน ยกยอ่ง จาก พระเจ้า

3 ยอ้น ความ เจ้ือ เฮา จึง เข้าใจ๋ วา่ พระเจ้า สรา้ง จักรวาล ขึ้น 
มา โดย ถ้อยกํา ของ พระองค์ จาอัน้ สิง่ ต้ี คน เฮา หนั ได้ ก็ เกิด 
จาก สิง่ ต้ี คน เฮา ผ่อ บ่ หนั

4 ยอ้น ความ เจ้ือ อาแบล ได้ เอา เครือ่ง ปู่จา ต้ี ดี เหลือ ของ 
คา อนิ มา ถวาย พระเจ้า ยอ้น ความ เจ้ือ อา แบล จึง ได้ ฮบั 
ก๋าน ยกยอ่ง จาก พระเจ้า วา่ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม โดย ต้ี 
พระองค์ ยอมฮบั ของ ถวาย ของ เขา ยอ้น ความ เจ้ือ เถิงแม้ 
วา่ อาแบล ต๋าย แล้ว แต่ เรือ่ง ความ เจ้ือ ของ เขา ก็ ยงั สอน ใจ๋ 
เฮา อยู่ 5 ยอ้น ความ เจ้ือ ของ เอโนค พระเจ้า จึง ฮบั เขา ขึ้น ไป 
สวรรค์ เขา จึง บ่ ต้อง ต๋าย บ่ มี ใผ ปะ เขา แหม ยอ้น พระเจ้า ฮบั 
เขา ขึ้น ไป แล้ว ก่อน ต้ี พระองค์ จะ ฮบั เขา ขึ้น ไป น้ัน เขา ได้ฮบั 
ก๋าน ยกยอ่ง จาก พระเจ้า วา่ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม 6 ถ้า 
คน ใด บ่ มี ความ เจ้ือ ก็ เป๋น ไป บ่ ได้ ต้ี พระเจ้า จะ เปิงใจ๋ เขา ยอ้น 
วา่ คน ต้ี มา หา พระเจ้า ต้อง เจ้ือ วา่ พระเจ้า มี แต๊ กับ พระองค์ 
จะ หื้อ รางวลั แก่ คน หมู่ น้ัน ต้ี เซาะ หา พระองค์ 7 ยอ้น ความ 
เจ้ือ เม่ือ โนอาห ์ได้ฮบั กําเตือ๋น จาก พระเจ้า เถิง เรือ่ง ใน ปาย
หน้า ต้ี ยงั ผ่อ บ่ หนั เต้ือ โนอาห ์ก็ เจ้ือฟัง กําเตือ๋น น้ัน แล้ว เขา ก็ 
ได้ แป๋ง เฮอื ลํา ใหญ่ เป้ือ จ้วย คน ใน ครอบครวั ของ เขา หื้อ รอด 
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ต๋าย ยอ้น ความ เจ้ือ ของ เขา เขา เยยีะ หื้อ หนั วา่ โลก น้ี ผิด บาป
กับ เขา ได้ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม โดย ความ เจ้ือ

8 ยอ้น ความ เจ้ือ เม่ือ อบัราฮมั ได้ฮบั ก๋าน ฮอ้ง จาก พระเจ้า 
หื้อ ไป อยู ่ต้ี ต้ี พระองค์ สัญญา ไว ้วา่ จะ หื้อ ต้าน ก็ เจ้ือฟัง แล้ว 
ออก เตียวตาง ไป โดย บ่ ฮู ้วา่ จะ ไป ต้ี ไหน ตัง ใด 9 ยอ้น ความ เจ้ือ 
ต้าน ได้ เข้า ไป อยู ่อาศัย ใน แผ่นดิน ต้ี พระเจ้า สัญญา วา่ จะ หื้อ
กับ อยู ่อยา่ง คน ต่างด้าว ต้าน อาศัย อยู ่ใน เต็นท์ เหมือน กัน๋ กับ 
อสิอคั กับ ยาโคบ เซิง่ ได้ฮบั พระสัญญา เดียว กัน๋ จาก พระเจ้า
10 ต้ี ต้าน เยยีะ จาอี ้ก็ ยอ้น วา่ ต้าน ก่ําลัง รอถ้า เมือง ต้ี ตัง้ อยู ่บน 
ฐาน ต้ี มัน่คง เซิง่ เป๋น เมือง ต้ี พระเจ้า เป๋น ผู้ ออกแบบ กับ แป๋ง 
ขึ้น

11 ยอ้น ความ เจ้ือ เถิง แม้ วา่ อบัราฮมั เฒ่า แล้ว กับ ซาราห ์
เมีย ของ ต้าน ก็ เป๋น หมัน ตวย อบัราฮมั ก็ สามารถ มี ลูก ได้ 
ยอ้น วา่ ต้าน เจ้ือ วา่ พระเจ้า จะ ฮกัษา พระสัญญา ของ พระองค์
12 ยอ้น จาอัน้ ป้อจาย คน น้ี ต้ี เฒ่า จ๋น ใก้ จะ ต๋าย ก็ ยงั เกิด ลูก 
หลาน สืบ เจ๊ื อสา ย จํา๋ นวน นัก เหมือน ดาว บน ต๊ อง ฟ้า กับ 
เหมือน เม็ด ทราย จํา๋นวน นับ จ๋น บ่ ได้ ต้ี บน ฝ่ัง ทะเล

13 คน หมู่ น้ี ต๋าย ไป โดย ยงั มี ความ เจ้ือ อยู่ หมู่ เขา บ่ ได้ ฮบั สิง่ 
ต้ี พระเจ้า สัญญา ไว ้วา่ จะ หื้อ แต่ ก็ เหมือน ได้ หนั อยู ่ไก๋ ๆ กับ 
เกียม ตัว๋ จะ ฮบั ด้วย ความ จ้ืนจมยนิดี เต้าอัน้ หมู่ เขา ยอม ฮบั 
วา่ เป๋น ก้า คน แปลกหน้า กับ เป๋น คน ต่างด้าว ใน โลก น้ี 14 คน ต้ี 
อู ้จาอี ้ส่อ หื้อ หนั วา่ ก่ําลัง ผ่อ หา บ้าน เมือง ต้ี จะ ได้ เป๋น ของ ตัว๋ 
เก่า 15 ถ้า หมู่ เขา ก๊ึด เถิง บ้าน เมือง เก่า ต้ี จาก มา หมู่ เขา จะ ป๊ิก 
ไป เหยี ก็ ได้ 16แต่ หมู่ เขา ใค่ ได้ บ้าน เมือง ต้ี ดี เหลือ น้ัน คือ เมือง 
สวรรค์ ยอ้นจาอัน้ พระเจ้า จึง บ่ อาย ต้ี หมู่ เขา ฮอ้ง พระองค์ วา่ 
เป๋น พระเจ้า ของ หมู่ เขา ยอ้น พระองค์ เกียม เมือง น่ึง ไว ้หื้อ หมู่ 
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เขา แล้ว
17 ยอ้น ความ เจ้ือ เม่ือ พระเจ้า ทดสอบ อบัราฮมั ต้าน ก็ ได้ 

เอา อสิอคั มา ถวาย เป๋น เครือ่ง ปู่จา ต้าน เป๋น ผู้ ต้ี ได้ ฮบั พระ
สัญญา จาก พระเจ้า เก่ียวกับ ลูก คน น้ี แต่ ก็ พรอ้ม ต้ี จะ ถวาย 
ลูก คน เดียว ของ ตัว๋ เก่า 18 เถิง แม้ วา่ พระเจ้า ได้ อู ้วา่ �ลูก 
หลาน ของ อสิอคั เต้าอัน้ จะ นับ วา่ เป๋น เจ๊ือสาย ของ เจ้า�ล
19 อบัราฮมั เจ้ือ วา่ พระเจ้า เยยีะ หื้อ คน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 
ได้ ก็ ถือ ได้ วา่ ต้าน ได้ อสิอคั คืน มา จาก ความ ต๋าย

20 ยอ้น ความ เจ้ือ อสิอคั ป๋ัน ปอน ยาโคบ กับ เอซาว สําหรบั จี
วติ ปายหน้า ของ หมู่ เขา

21 ยอ้น ความ เจ้ือ ต๋อน ต้ี ยา โคบ ก่ํา ลัง จะ ต๋าย ต้าน ได้ 
ป๋ัน ปอน ลูก ๆ แต่ ละ คน ของ โยเซฟ กับ ต้าน ได้ ก้ม นมัสก๋าน 
พระเจ้า โดย มี ไม้เต๊า ยนั ตัว๋ ไว้

22 ยอ้น ความ เจ้ือ ต๋อน ต้ี โยเซฟ ใก้ จะ ต๋าย ต้าน ได้ อู ้เถิง 
ก๋าน ต้ี จาว อสิราเอล จะ อพยพ ออก จาก ประเทศ อยีปิต์ กับ ได้ 
สัง่ หื้อ จัดก๋าน เรือ่ง ก๋าน ฝัง กระดูก ของ ต้าน

23 ยอ้น ความ เจ้ือ หลัง จาก โมเสส เกิด ป้อ แม่ ได้ ซ่อน ต้าน 
ไว ้เถิง สาม เดือน ป้อ แม่ ของ โมเสส บ่ กัว๋ กําสัง่ ของ กษัตรยิ ์
เลย ยอ้น ตึง สอง หนั วา่ โมเสส น่า ฮกั บ่ เหมือน หละออ่น คน อื่น

24 ยอ้น ความ เจ้ือ เม่ือ โมเสส เป๋น คน ใหญ่ ขึ้น แล้ว ต้าน 
บ่ ยอม หื้อ ใผ ฮอ้ง ต้าน วา่ เป๋น ลูก ของ ลูก สาว ฟาโรห์ 25 ต้าน 
เลือก ต้ี จะ ถูก ข่มเหง ฮว่ม กับ คน ของ พระเจ้า แตน ต้ี จะ เยยีะ 
บาป แล้ว มี ความ สุข สบาย สัก บึด สัก เม่ือ 26 ต้าน ถือ วา่ ก๋าน 
ยอม ถูก ดูถูก ดู แควน เป้ือ พระครสิต์ ยงั มี ก้า นัก เหลือ สมบัติ 
ต่าง ๆ ของ ประเทศ อยีปิต์ ยอ้น ต้าน ผ่อ ไป ตังหน้า เถิง รางวลั ต้ี 
จะ ได้ ฮบั 27 ยอ้น ความ เจ้ือ ต้าน ออก จาก ประเทศ อยีปิต์ อยา่ง 
บ่ กัว๋ ก๋าน โขด ของ กษัตรยิ์ ต้าน ตัง้ใจ๋ แน่วแน่ อยา่ง กับ ได้ หนั 
ล 11:18 11:18 ปฐก� 21:12
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พระเจ้า ผู้ ต้ี ผ่อ หนั บ่ ได้ 28 ยอ้น ความ เจ้ือ ต้าน ได้ ตัง้ ม้ือ ปัส
กา กับ สัง่ หื้อ พรม เลือด ต้ี ขอบ ปะตู๋ เป้ือ ทูต แหง่ ความ ต๋าย ต้ี 
พระเจ้า ส่ง มา จะ บ่ ฆ่า ลูก ป้อจาย คน เก๊า ของ จาว อสิราเอล

29 ยอ้น ความ เจ้ือ จาว อสิราเอล คน ของ พระเจ้า เตียว ข้าม 
ทะเล แดง เหมือน เตียว บน ป๊ืน ดิน แหง้ แต่ เม่ือ จาว อยีปิต์ ฮ ิจะ 
ข้าม พ่อง หมู่ เขา ก็ จ๋ม น้ํา ต๋าย กัน๋ หมด

30 ยอ้น ความ เจ้ือ จาว อสิราเอล เตียว แวด เมือง เยรโีค ได้ 
เจ็ด วนั เยยีะ หื้อ ก่ําแปง หล้ม ลง มา 31 ยอ้น ความ เจ้ือ แม่ญิง 
ขายตัว๋ จ้ือ ราหบั ได้ ต้อนฮบั คน สอดแนม ไว้ เยยีะ หื้อ นาง บ่ ได้ 
ถูก ฆ่า ต๋าย ฮว่ม กับ คน ตังหลาย ต้ี บ่ เจ้ือฟัง พระเจ้า

32 แล้ว จะ หื้อ ข้าพเจ้า ยก ตัว๋ อยา่ง แหม กา ข้าพเจ้า บ่ มี 
เวลา ปอ ต้ี จะ อู ้เถิง เรือ่ง ของ กิเด โอน บา ราค แซม สัน
เยฟธาห์ ดา วดิ ซา มู เอล กับ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน 
พระเจ้า ตังหลาย 33ยอ้น ความ เจ้ือ ของ คน หมู่ น้ี เขา ได้ ฮบ จ๋น 
มี ชยั เหนือ ประเทศ ต่าง ๆ ได้ เยยีะ สิง่ ต้ี ถูกต้อง ได้ ฮบั สิง่ ต่าง ๆ
ต้ี พระเจ้า สัญญา ไว้ ได้ ปิด ปาก สิงโต 34 ได้ ดับ ไฟ แฮง ต้ี ก่ําลัง 
ไหม้ กับ ได้ รอด ต๋าย จาก คม ดาบ เขา เกย เป๋น คน ออ่นแอ แต่ 
ก๋าย เป๋น คน มี กํา๋ลัง นัก ใน สงคราม กับ มี ชยั เหนือ ก๋องทัพ ต่าง
จ้าด

35 ยอ้น ความ เจ้ือ หมู่ แม่ญิง ได้ ฮบั ญาติ ป้ีน้อง ของ นาง คืน 
มา จาก ความ ต๋าย บาง คน ถูก ทรมาน จ๋น ต๋าย แต่ ก็ บ่ ยอมฮบั 
ก๋าน ป่อย หื้อ มี อสิระ เป้ือ จะ ได้ ฮบั จีวติ ต้ี ดี เหลือ น้ัน เม่ือ เป๋น 
ขึ้น จาก ความ ต๋าย 36 บาง คน โดน ดู ถูก ดู แควน กับ ถูก เฆ่ียน
แล้ว บาง คน ก็ ถูก ล่าม เจ้ือก เหล็ก กับ ถูก ขัง คอก 37 บาง คน 
ถูก บ่าหนิ ตุ๊บ จ๋น ต๋าย บาง คน ถูก เล่ย จ๋น ตัว๋ ปุด เกิง่ บาง คน ถูก 
ดาบ ฟัน ต๋าย บาง คน หม่ หนัง แป๊ะ หนัง แกะ บ่ ได้ อยู ่เป๋น หลัก 
เป๋น แหล่ง ตุ๊ก จ๋น หมด เน้ือ หมด ตัว๋ โดน ค่ํา กับ ถูก เยยีะ ฮา้ย
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38 โลก น้ี ก็ บ่ ดี ปอ สําหรบั คน หมู่ น้ี เลย หมู่ เขา อยู ่บ่ เป๋น หลัก 
เป๋น แหล่ง อาศัย อยู ่ต๋าม ดินแดน ทุรกัน๋ดาร กับ บน ดอย อยู ่
ใน ถ้ํา กับ เซาะ โหม้ง อยู ่พ่อง

39 คน หมู่ น้ี กู้ คน พระเจ้า ยกยอ่ง ยอ้น ความ เจ้ือ ของ หมู่ เขา
แต่ ก็ ยงั บ่ มี ใผ คน ใด ใน หมู่ เขา ได้ ฮบั สิง่ ต้ี พระเจ้า สัญญา ไว้
40 พระเจ้า เกียม สิง่ ต้ี ดี เหลือ น้ัน ไว ้หื้อ เฮา เป้ือ หมู่ เขา จะ ได้ 
สมบูรณ์ แบบ ฮว่ม กับ หมู่ เฮา

12
ก๋าน ตีส๋อน ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า

1 ยอ้น จาอัน้ เม่ือ เฮา มี พยาน จํา๋นวน นัก อยู ่แวด หวั แวด 
เก้า เฮา จาอี ้แล้ว ก็ หื้อ เฮา ละ ขวา้ง กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี ขวาง เฮา กับ 
บาป ต้ี เกาะ ติด เฮา เหยี หื้อ เฮา อดทน แข่ง ล่น ไป ต๋าม ตาง ต้ี อยู ่
ตัง หน้า เฮา 2 หื้อ ตัง้ ต๋า ผ่อ ไป ต้ี พระเยซู ผู้ นํา ตาง ความ เจ้ือ 
กับ เยยีะ หื้อ ความ เจ้ือ น้ัน สมบูรณ์ พระองค์ อดทน ต่อ ความ 
ตุ๊ก ทรมาน บน ไม้ ก๋าง เขน เป้ือ ความ จ้ืนจม ยนิดี ต้ี อยู ่ต่อหน้า 
พระองค์ โดย บ่ ก๊ึด วา่ ก๋าน ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน เป๋น สิง่ น่า อาย
แล้ว บ่า เด่ียว น้ี พระองค์ น่ัง อยู ่ตัง ขวา บัลลังก์ ของ พระเจ้า 
แล้ว 3 หื้อ ต้าน ตังหลาย ก๊ึด เถิง พระองค์ ผู้ ต้ี ได้ อดทน ต่อ ก๋าน 
ต่อต้าน อยา่ง หนัก จาอี ้จาก คน บาป เป้ือ วา่ ต้าน จะ บ่ อดิ อก 
ออ่น ใจ๋ กับ หมด ก่ําลัง ใจ๋

4 ใน เรือ่ง ก๋าน ต่อสู้ กับ บาป ต้าน ยงั บ่ ได้ ต่อสู้ จ๋น เถิง ถูก ฆ่า 
ต๋าย เลย 5 ต้าน ลืม ถ้อย กํา ต้ี หื้อ กํา๋ลังใจ๋ แล้ว กา ต้ี พระเจ้า ได้ 
อู ้กับ ต้าน ใน ฐานะ ต้ี ต้าน เป๋น ลูก วา่
�ลูก เหย หื้อ เอาใจ๋ ใส่ ก๋าน ตีส๋อน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า

บ่ ดี ท้อใจ๋ เม่ือ พระองค์ ตักเตือ๋น ต้าน
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6 ยอ้น องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ตีส๋อน คน ต้ี พระองค์ ฮกั
กับ ลงโต้ษ คน ต้ี พระองค์ ฮบั เป๋น ลูก�ว

7 หื้อ ทน ต่อ ความ ตุ๊ก ถือ วา่ เป๋น ก๋าน ตีส๋อน พระเจ้า เยยีะ กับ 
ต้าน เหมือน ต้าน เป๋น ลูก ยอ้น วา่ มี ลูก คน ใด พ่อง ต้ี ป้อ บ่ เกย 
ตีส๋อน 8 ถ้า ต้าน บ่ ถูก ตีส๋อน เหมือน กับ ต้ี ลูก ๆ ของ พระองค์ 
กู้ คน ได้ ฮบั ต้าน ก็ บ่ ใจ้ ลูก แต๊ แต่ เป๋น ลูก เล้ียง 9 แหม อยา่ง 
น่ึง เฮา ตังหลาย มี ป้อ ต้ี เป๋น คน ต้ี กอย ตี ๋สอน เฮา กับ เฮา ตัง
หลาย ก็ ยงั นับถือ ป้อ ของ เฮา แล้ว เฮา ตังหลาย บ่ ดี ต้ี จะ เจ้ือ
ฟัง พระบิดา ใน สวรรค์ ของ เฮา นัก เหลือ น้ัน เป้ือ จะ มี จีวติ อยู ่
กา 10 ป้อ ของ เฮา ใน โลก น้ี ตี ๋สอน เฮา ต๋าม ต้ี เขา หนั วา่ เปิง 
สัก หวา่ง น่ึง แต่ พระเจ้า ตีส๋อน เฮา เป้ือ ประโยชน์ ของ เฮา เป้ือ 
เฮา จะ บรสุิทธิ ์หมดใส เหมือน พระองค์ 11 ต๋อน ถูก ตีส๋อน น้ัน 
เฮา บ่ ม่วน สัก หน้อย มี แต่ ก๋าน เจ็บ ปวด แต่ หลัง จาก ต้ี เฮา ได้
ฮบั ก๋าน เฝ็ิก ฝน จาก ก๋าน ตีส๋อน น้ัน ผล ก็ คือ มี สันติสุข กับ มี จี
วติ ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม

12 ยอ้น จาอัน้ จง เยยีะ หื้อ แขน ต้ี เม่ือย กับ หวัเข่า ต้ี ออ่น มี ก่ํา
ลัง ขึ้น 13 หื้อ เตียว บน ตาง ต้ี ถูกต้อง เป้ือ ขา ต้ี เป๋น งอ่ย น้ัน จะ 
บ่ เป๋น นัก ขึ้น แต่ จะ หาย เป๋น ปกติ

หื้อ หละวงั ใน ก๋าน ใจ๊ จีวติ
14 หื้อ พยายาม อยู ่ฮว่ม กับ คน ตังหลาย อยา่ง สงบ สุข กับ มี 

จีวติ ต้ี บรสุิทธิ์ ยอ้น วา่ ใผ ต้ี มี จีวติ ต้ี บ่ บรสุิทธิ ์ก็ จะ บ่ หนั องค์ 
พระ ผู้ เป๋น เจ้า เลย 15 หละวงั หื้อ ดี บ่ ดี หื้อ ใผ คน ใด บิน่หลัง
ตํา๋ พระคุณ ของ พระเจ้า บ่ ดี หื้อ ฮาก ต้ี ขม งอก ขึ้น มา เยยีะ หื้อ 
คน อื่น เดือดฮอ้น กับ เยยีะ หื้อ แหม หลาย คน เป๋น มลทิน 16 บ่ ดี 
หื้อ ใผ คน ใด เยยีะ ผิด ตาง เพศ กาวา่ เป๋น คน บ่ นับถือ พระเจ้า 
เหมือน เอซาว ผู้ ต้ี เอา สิทธิ ์ลูก คน เก๊า แลก กับ ของกิน๋ คาบ 
ว 12:6 12:6 สภษ� 3:11-12
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เดียว 17 ต้าน ตังหลาย ก็ ฮู ้อยู ่แล้ว วา่ ต๋อน เม่ือ ลูน เอซาว ต้อ
งก๋าน ฮบั ปอน จาก ป้อ แต่ ป้อ ก็ บ่ ยอม หื้อ เอซาว ก็ บ่ ฮู ้จะ แก้ไข 
สิง่ ต้ี เขา ได้ เยยีะ ไป แล้ว จาใด เถิง แม้ วา่ เขา ได้ ไห ้ออ้นวอน ขอ 
แล้ว ก็ ต๋าม

18 หมู่ ต้าน บ่ ได้ มา แผว ดอย ต้ี หยุบ ได้ เหมือน ต้ี จาว 
อสิราเอล ปะ ต้ี ดอย ซีนาย ต้ี มี ไฟ ไหม้ ต้ี มืด ต๊ึก ต้ี มืด มน กับ 
ต้ี ลม ป๊ัด แฮง 19 ต้ี มี เสียง แก ดัง กับ มี เสียง อู ้ของ พระเจ้า ต้ี คน 
ตังหลาย ได้ ยนิ แล้ว ก็ ปา กัน๋ ออ้นวอน หื้อ ยา้ง อู้ 20 ยอ้น หมู่ เขา 
ทน ฟัง กําสัง่ ของ พระเจ้า บ่ ได้ ต้ี วา่ �แม้ แต่ สัตว ์ต้ี จิ ดอย น้ี จะ 
ต้อง ถูก เอา บ่าหนิ ขวา้ง จ๋น ต๋าย�ศ 21 สิง่ ต้ี หนั น้ัน น่า กัว๋ ขนาด
โมเสส เถิง กับ อู ้วา่ �ข้าพเจ้า กัว๋ จ๋น ตัว๋ สัน่�ษ

22 แต่ ต้าน ตังหลาย ได้ มา แผว ดอย ศิ โยน มา แผว กรุง 
เยรูซาเล็ม ต้ี อยู ่ใน สวรรค์ เป๋น เมือง ของ พระเจ้า ผู้ มี จีวติ อยู่
กับ เป๋น ต้ี ต้ี หมู่ ทูตสวรรค์ จํา๋นวน นัก เป๋น หม่ืน ๆ จุมนุม กัน๋ 
อยา่ง จ้ืนจมยนิดี 23 ต้าน ได้ มา แผว ต้ี จุมนมุ ของ หมู่ ต้ี เป๋น ลูก 
คน เก๊า ผู้ ต้ี มี จ้ือ จด ไว ้แล้ว ใน สวรรค์ ต้าน ได้ มา แผว พระเจ้า
ผู้ ตัดสิน กู้ คน ต้าน ได้ มา แผว วญิญาณ ของ คน ถูกต้อง ต๋าม 
ธรรม ต้ี พระองค์ เยยีะ หื้อ สมบูรณ์ แบบ แล้ว 24 ต้าน ได้ มา 
แผว พระเยซู ผู้ เป๋น คน ก๋าง หละหวา่ง พันธสัญญา ใหม่ กับ 
มา แผว เลือด ต้ี พรม แล้ว๘ เป๋น เลือด ต้ี แสดง เถิง สิง่ ต้ี ดี เหลือ 
เลือด ของ อาแบล

25 หื้อ ฟัง พระองค์ อู ้หื้อ ดี ถ้า คน หมู่ น้ัน ต้ี บ่ ได้ ยอม ฟัง กํา
เตือ๋น ของ พระองค์ ใน โลก น้ี ยงั หนี ก๋าน ลงโต้ษ บ่ ป๊น แล้ว เฮา 
ต้ี บิน่หลังตํา๋ พระองค์ ต้ี เตือ๋น เฮา จาก สวรรค์ จะ หนี ป๊น กา
26 ใน ต๋อน น้ัน เสียง ของ พระเจ้า เยยีะ หื้อ โลก สน่ัน ป่ัน ป๊ืน แต่ 
ศ 12:20 12:20 อพย� 19:12-13 ษ 12:21 12:21 ฉธบ� 9:19
๘ 12:24 12:24 เลือด น้ี อา้งเถิง ก๋าน ต๋าย ของ พระเยซู
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ต๋อน น้ี พระองค์ สัญญา วา่ �แหม เต้ือ น่ึง เฮา จะ เยยีะ หื้อ ตึง 
โลก ตึง สวรรค์ สน่ัน หวัน่ไหว ไป ตวย กัน๋�ส 27 กํา วา่ �แหม 
เต้ือ น่ึง� หมาย ความ วา่ สิง่ ต้ี ถูก สรา้ง มา ตึงหมด จะ ถูก สัน่
ไหว แล้ว สิง่ ต้ี สัน่ ไหว ได้ น้ัน จะ ถูก เอา ออก ไป เป้ือ จะ เหลือ แต่ 
สิง่ ต้ี มัน่คง บ่ สัน่ไหว

28 ยอ้น จาอัน้ เม่ือ เฮา ก่ําลัง ได้ฮบั แผ่นดิน ต้ี บ่ สัน่ ไหว ก็ หื้อ 
เฮา ขอบพระคุณ กับ นมัสก๋าน พระเจ้า ใน แบบ ต้ี พระองค์ เปิง
ใจ๋ โดย ความ เคารพ กับ ยาํเก๋ง 29 ยอ้น วา่ พระเจ้า ของ เฮา น้ัน 
เป๋น เหมือน ไฟ ต้ี เผา ทําลาย กู้ อยา่ง

13
ก๋าน เยยีะ ต้ี พระเจ้า เปิงใจ๋

1 หื้อ ฮกั กัน๋ เหมือน ป้ี เหมือน น้อง ต่อไป 2 บ่ ดี ลืม ต้อนฮบั 
แขก แปลก หน้า ยอ้น วา่ บาง คน ต้ี เยยีะ จาอี้ ได้ ต้อนฮบั ทูต
สวรรค์ อยา่ง บ่ ฮู ้ตัว๋ 3 หื้อ ก๊ึด เถิง หมู่ คน ต้ี อยู ่ใน คอก เหมือน 
กับ วา่ ต้าน ได้ ติด คอก ตวย เขา หื้อ ก๊ึด เถิง คน ตังหลาย ต้ี ถูก 
ทรมาน เหมือน กับ วา่ ต้าน ก็ ถูก ทรมาน เหมือน กับ เขา

4 ขอ หื้อ จีวติ ก๋าน แต่งงาน ของ ต้าน เป๋น ต้ี นับถือ ของ กู้ คน
กับ หื้อ ผัว เมีย ซ่ือสัตย ์ต่อ กัน๋ ยอ้น วา่ พระเจ้า จะ ลงโต้ษ คน ต้ี 
เยยีะ ผิด ตาง เพศ กับ ล่วง ประเวณี

5 บ่ ดี เป๋น คน ขี้โลภ เงนิ คํา หื้อ ปอใจ๋ ใน ข้าว ของ ต้ี ตัว๋ เก่า มี
ยอ้น พระเจ้า อู ้วา่
�เฮา จะ บ่ ละ ต้าน เฮา จะ บ่ ขวา้ง ต้าน แน่นอน�ห

6 ยอ้น จาอัน้ เฮา ก็ อู ้อยา่ง มัน่ใจ๋ ได้ วา่
�องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เป๋น ผู้ จ้วย เหลือ ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้า จะ บ่ กัว๋
ใผ จะ เยยีะ อะหยงั ข้าพเจ้า ได้�ฬ
ส 12:26 12:26 ฮกก� 2:6 ห 13:5 13:5 ฉธบ� 31:6 ฬ 13:6 13:6
สดด� 118:6
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7 หื้อ ก๊ึด เถิง หมู่ ผู้นํา ของ ต้าน ผู้ ต้ี ได้ อู ้เรือ่ง ถ้อยกํา ของ 
พระเจ้า แก่ ต้าน หื้อ ผ่อ ดี ๆ วา่ ตลอด จีวติ ของ หมู่ เขา เป๋น จาใด
แล้ว หื้อ เฮยีน แบบ ความ เจ้ือ ของ เขา

8 พระเยซู ครสิต์ บ่ เกย เป่ียน บ่ วา่ จะ เป๋น ตะวา วนั น้ี กาวา่ 
ตลอดไป

9บ่ ดี หื้อ กําสอน แปลก ๆ เยยีะ หื้อ ต้าน หลง ไป ยอ้น เป๋น สิง่ ต้ี 
ดี ต้ี จะ หื้อ จิตใจ๋ ของ เฮา เข้มแข็ง ขึ้น โดย พระคุณ บ่ ใจ้ โดย ก๋าน 
เยยีะ ต๋าม ฮตี เก่า ฮอย เดิม เรือ่ง ก๋าน กิน๋ เซิง่ บ่ มี ประโยชน์ แก่ 
จิตใจ๋ ของ คน ต้ี ถือ ต๋าม จาอัน้ เลย 10 เฮา มี แต้น ปู่จา แต้น น่ึง 
เซิง่ ปุโรหติ ต้ี ฮบัใจ๊ ใน เต็นท์ ศักดิสิ์ทธิ ์บ่ มี สิทธิ ์กิน๋ ของ ถวาย 
จาก แต้น น้ัน

11 มหา ปุโรหติ จะ เอา เลือด สัตว ์ปู่ จา เข้า ไป ใน หอ้ง ต้ี 
ศักดิสิ์ทธิ ์ต้ี สุด เป๋น เครือ่ง ปู่จา ไถ่ บาป แต่ ตัว๋ ของ สัตว ์หมู่ 
น้ัน จะ เอา ไป เผา นอก ค่าย 12 ยอ้น จาอัน้ พระเยซู จึง ได้ ทน
ตุ๊ก นอก ปะตู๋ เมือง เหมือน กัน๋ เป้ือ ซ่วย ล้าง บาป ของ คน ตัง
หลาย หื้อ บรสุิทธิ ์โดย เลือด ของ พระองค์ เอง 13 จาอัน้ หื้อ เฮา 
ตังหลาย ออก ไป หา พระเยซู นอก ค่าย กับ ยอม ฮบั กํา ดูถูก ดู 
แควน เหมือน กัน๋ กับ พระองค์ 14 ใน โลก น้ี เฮา บ่ มี เมือง ต้ี คง 
อยู ่ได้ ตลอด ไป แต่ เฮา ก่ําลัง เซาะหา เมือง ต้ี ก่ําลัง จะ มา ปาย
หน้า 15 ยอ้น จาอัน้ หื้อ เฮา ถวาย กํา ยกยอ่ง เป๋น เครือ่ง ปู่จา 
แก่ พระเจ้า ตลอด โดย ตาง พระเยซู เครือ่งปู่จา น้ัน ก็ คือ กํา 
ยกยอ่ง สรรเสรญิ พระองค์ ต้ี ยอมฮบั อยา่ง เปิดเผย วา่ เฮา เจ้ือ 
พระองค์ 16 แล้ว บ่ ดี ลืม ต้ี จะ เยยีะ ความ ดี กับ จ้วยเหลือ คน อื่น
ยอ้น วา่ ก๋าน เยยีะ จาอี ้ก็ เป๋น เครือ่ง ปู่จา ต้ี พระเจ้า เปิงใจ๋

17 หื้อ ต้าน ตังหลาย เจ้ือฟัง กับ ยอม อยู ่ใต้ สิทธ ิอาํนาจ ผู้นํา 
ของ ต้าน ยอ้น หมู่ เขา เฝ้า ผ่อ กอย จีวติ ของ ต้าน อยา่ง คน ต้ี 
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ต้อง รายงาน ก๋าน งาน ของ เขา หื้อ กับ พระเจ้า หื้อ เจ้ือฟัง เขา 
เป้ือ เขา จะ เยยี ะ หน้า ต้ี น้ี อยา่ง จ้ืน จม ยนิดี บ่ ใจ้ อยา่ง หน้า 
หมอง ต๋อง เศรา้ เซิง่ บ่ เป๋น ประโยชน์ ต่อ ต้าน เลย

18 หื้อ อธษิฐาน เผื่อ เฮา เฮา แน่ ใจ๋ วา่ เฮา มี จิต สํานึก ต้ี 
บรสุิทธิ์ กับ ใค่ มี จีวติ ต้ี น่า ยกยอ่ง กู้ ด้าน 19 ข้าพเจ้า ออ้นวอน 
ต้าน แต๊ ๆ วา่ หื้อ อธษิฐาน เผื่อ ข้าพเจ้า เป้ือ ข้าพเจ้า จะ ได้ ป๊ิก 
มา หา ต้าน แหม เวย ๆ น้ี

20 ขอ พระเจ้า ผู้ หื้อ สันติสุข ผู้ ต้ี เยยีะ หื้อ ผู้ เล้ียง แกะ ต้ี ยิง่
ใหญ่ คือ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋นเจ้า ของ เฮา เป๋น ขึ้น จาก 
ความ ต๋าย โดย เลือด แหง่ พันธสัญญา ต้ี เป๋น นิรนัดร์ 21 โผด 
หื้อ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี ดี กับ ต้าน ตังหลาย เป้ือ หมู่ ต้าน จะ เยยีะ ตวย 
ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระองค์ ขอ หื้อ พระองค์ เยยีะ ก๋าน 
อยู ่ใน หมู่ เฮา ต๋าม ต้ี พระองค์ เปิงใจ๋ โดย ผ่าน ตาง พระเยซู 
ครสิต์ ขอ หื้อ พระองค์ ได้ ฮบั เกียรติ ตลอดไป อาเมน

22 ป้ีน้อง ตังหลาย ข้าพเจ้า ขอ หื้อ ต้าน อดทน ฟัง กําเตือ๋น น้ี
ยอ้น ข้าพเจ้า ได้ เขียน จดหมาย เถิง หมู่ ต้าน สัน้ ๆ เต้าอัน้

23 ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ ต้าน ฮู ้วา่ ทิโมธ ีน้อง ของ เฮา ออก คอก แล้ว
ถ้า เขา มา แผว ต้ี น่ี เวย ข้าพเจ้า กับ เขา ก็ จะ ไป หา ต้าน

24 ข้าพเจ้า ขอ ฝาก กํา ก๊ึดเติง มา หา ผู้นํา ของ ต้าน กับ หมู่ คน 
ของ พระเจ้า กู้ คน หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ จาก ประเทศ อติาลี ก็ ฝาก 
กํา ก๊ึดเติง มา หา ต้าน ตังหลาย ตวย

25 ขอ หื้อ พระคุณ ของ พระเจ้า อยู ่กับ หมู่ ต้าน กู้ คน เต๊อะ
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