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จดหมาย จาก เปาโล เขียน เถิง หมู่ ป้ีน้อง ผู้
เจ้ือ ใน กรุง

โรม
ต๋อน ตัง้เก๊า ของ จดหมาย ฉบับ น้ี มี ข้อความ วา่ เขียน โดย 

เปาโล เปาโล บ่ ใจ้ คน น่ึง ใน หมู่ อคัรทูต ต้ี ได้ อยู ่กับ พระเยซู 
ต๋อน ต้ี พระองค์ ยงั อยู ่ใน โลก น้ี แต่ เปาโล ได้ หนั พระเยซู ใน 
นิมิต ต๋อน ต้ี ต้าน ก่ําลัง เตียว ตาง ไป เมือง ดามัสกัส พระเจ้า 
ได้ ฮอ้ง ต้าน เป้ือ หื้อ ต้าน ไป บอก ข่าวดี หื้อ กับ คน ต่างจ้าด คน 
ส่วน ใหญ่ ถือ วา่ เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ขึ้น ประมาณ ป๋ี
ค�ศ� 57 ต๋อน ต้ี อยู ่ใน เมือง โครนิธ์

เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี เถิง หมู่ ผู้ เจ้ือ ใน กรุง โรม บ่ ฮู ้
แน่ ชดั วา่ ใผ เป๋น ผู้ ตัง้ คริสตจักร ขึ้น ใน กรุง โรม อาจ จะ เป๋น 
บาง คน ต้ี มา จาก กรุง โรม ต้ี ได้ ฟัง กํา เตสนา ของ เปโตร ใน วนั 
เพ็นเทคอสต์ ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว ฮบั เจ้ือ ต๋อน ต้ี ป๊ิก ไป กรุง 
โรม หมู่ เขา ก็ บอก ใน กรุง น้ัน กาวา่ อาจ จะ เป๋น ผู้เจ้ือ คน อื่น ๆ
ต้ี เตียว ตาง มา ต้ี ได้ บอก ข่าวดี ใน กรุง โรม ใน จดหมาย ฉบับ 
น้ี แสดง หื้อ หนั วา่ ครสิตจักร ต้ี หัน้ ก็ มี ตึง ผู้เจ้ือ จาว ยวิ กับ คน 
ต่างจ้าด เปาโล ใค่ อยาก ไป แอว่ หา ผู้เจ้ือ ใน กรุง โรม ตวย ก็ 
เลย เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ส่ง ไป หื้อ ก่อน เป้ือ จะ อธบิาย กํา สัง่
สอน ต้ี สําคัญ ของ เป้ิน เก่ียว กับ พระเยซู

ใน จดหมาย ฉบับ น้ี เปาโล ได้ อธบิาย หลาย สิง่ หลาย อยา่ง 
ต้ี สําคัญ เก่ียว กับ ความ เจ้ือ ใน พระเยซู ครสิต์ เจ้น กู้ คน ได้ 
เยยีะ บาป กู้ คน บ่ สมควร ต้ี จะ ได้ฮบั ความ เมตต๋า กรุณา จาก 
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พระเจ้า แต่ ยอ้น ความ ฮกั อนั ยิง่ใหญ่ ของ พระเจ้า ต้ี มี หื้อ กู้ 
คน พระองค์ ได้ ส่ง พระเยซู ครสิต์ เข้า มา ใน โลก น้ี เป้ือ จะ มี จี
วติ แบบ มนษุย์ ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน เป้ือ ฮบั โต้ษ แตน มนษุย ์
ตังหลาย แล้ว เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เป้ือ ทําลาย อาํนาจ ของ 
ความ ต๋าย กับ บาป เป้ือ กู้ คน จะ ได้ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ
ตึง จาว ยวิ กับ คน ต่างจ้าด จะ ได้ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ น้ี 
โดย เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระเยซู ครสิต์ บ่ ได้ ขึ้น อยู ่กับ สิง่ ต้ี เขา เยยี
ะ โดย ตัว๋ เขา เอง แต่ เป๋น ของขวญั จาก พระเจ้า กู้ คน ต้ี เจ้ือ 
วางใจ๋ ใน พระเยซู ครสิต์ ได้ฮบั พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์อยู ่ใน ใจ๋ 
ของ เขา พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์เยยีะ หื้อ กู้ คน เป๋น คน ถูกต้อง 
ต๋าม ธรรม กับ ใจ๊ จีวติ ต้ี เป๋น ต้ี เปิงใจ๋ ของ พระเจ้า เปาโล เน้น 
วา่ พระเจ้า มี ฤทธิ ์อาํนาจ สูง สุด พระองค์ เป๋น ผู้ ต้ี ฮอ้ง คน มา 
เป้ือ จะ เจ้ือ วางใจ๋ พระเยซู ครสิต์ แล้ว ฮบั ความ รอด ป๊น บาป 
โต้ษ

กํา ตัก๊ตวาย
1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ ฮบั ใจ๊ พระ เยซู 

ครสิต์ ผู้ ต้ี พระเจ้า ฮอ้ง มา เป๋น อคัรทูต กับ แต่งตัง้ หื้อ บอก 
ข่าวดี ของ พระเจ้า 2 ต้ี พระเจ้า สัญญา ไว ้เมิน มา แล้ว โดย ต้ี 
ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ ได้ เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์
ศักดิสิ์ทธิ์ 3 เป๋น เรือ่ง เก่ียวกับ พระบุตร ของ พระเจ้า คือ พระ
เยซู ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ หมู่ เฮา๑ เซิง่ ใน เรือ่ง ความ 
เป๋น มนษุย์ พระองค์ เกิด ใน ผะกุ๋น ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ 4 เซิง่ ใน 
เรือ่ง ความ เป๋น พระเจ้า ผู้ บรสุิทธิ์ พระเจ้า เยยีะ หื้อ พระองค์ 
เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย โดย ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระเจ้า เป้ือ หื้อ ฮู ้
๑ 1:3 1:3 ถ้า แป๋ ตรง กับ ภาษา กรกี ประโยค น้ี อยู ่ต๊าย ข้อ 4
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แจ้ง กัน๋ วา่ พระองค์ เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า 5 หมู่ ข้าพเจ้า 
ได้ ฮบั หน้าต้ี เป๋น อคัรทูต โดย พระคุณ ของ พระเยซู ครสิต์ หื้อ 
ไป บอก คน ใน กู้ ๆ จ้าด หื้อ เจ้ือฟัง กับ วางใจ๋ พระองค์ เป้ือ หนั
แก่ นาม ของ พระองค์ 6 หมู่ ต้าน ก็ อยู ่ใน หมู่ คน ต้ี พระเจ้า ฮอ้ง 
มา เป๋น คน ของ พระเยซู ครสิต์ เหมือน กัน๋

7 เถิง ป้ีน้อง ต้ี อยู ่กรุง โรม ผู้ ต้ี พระเจ้า ฮกั กับ ฮอ้ง มา เป๋น คน 
ของ พระองค์ ขอ หื้อ ต้าน ตังหลาย ได้ ฮบั พระคุณ ตึง สันติสุข 
จาก พระเจ้า พระบิดา ของ เฮา กับ จาก พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ
ผู้เป๋นเจ้า เต๊อะ

ความ ตัง้ใจ๋ ของ เปาโล ต้ี จะ ไป กรุง โรม
8 ก่อน อื่น ข้าพเจ้า ขอบ พระคุณ พระเจ้า ผ่าน ตาง พระเยซู 

ครสิต์ สําหรบั หมู่ ต้าน กู้ คน ยอ้น วา่ มี คน เล่าลือ เรือ่ง ความ 
เจ้ือ ของ หมู่ ต้าน ใคว ่โลก ไป หมด 9 พระเจ้า ต้ี ข้าพเจ้า ฮบัใจ๊ 
ใน ก๋าน บอก ข่าวดี เก่ียว กับ พระบุตร ของ พระองค์ อยา่ง สุด 
ใจ๋ น้ัน พระองค์ เป๋น พยาน ยนืยนั ได้ วา่ ข้าพเจ้า ก๊ึด เถิง หมู่ 
ต้าน ตลอด 10 เม่ือ ข้าพเจ้า อธษิฐาน กู้ เต้ือ ข้าพเจ้า ขอ วา่ ถ้า 
พระเจ้า เปิงใจ๋ ข้าพเจ้า จะ ได้ ไป แอว่ หา หมู่ ต้าน 11 ยอ้น วา่ 
ข้าพเจ้า ใค่ ปะ หมู่ ต้าน แต๊ ๆ เป้ือ วา่ ข้าพเจ้า จะ ได้ แบ่งป๋ัน ของ 
ประทาน ฝ่าย จิตวญิญาณ หื้อ หมู่ ต้าน เป้ือ หมู่ ต้าน จะ เข้ม
แข็ง นัก ขึ้น 12 คือ วา่ หมู่ เฮา จะ ได้ หื้อ กํา๋ลังใจ๋ กัน๋ โดย ความ 
เจ้ือ ของ เฮา ตึง สอง ฝ่าย

13 ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย เหย ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ ต้าน ตังหลาย 
ฮู ้วา่ ข้าพเจ้า ตัง้ใจ๋ หลาย เต้ือ แล้ว วา่ จะ มา หา หมู่ ต้าน เป้ือ จะ 
ได้ เก็บ เก่ียว ผล ใน หมู่ ต้าน เหมือน กับ ต้ี เกิด ขึ้น ใน หมู่ คน ต่าง
จ้าด อื่น ๆ มา แล้ว แต่ ก็ มี เหตุ ขัดข้อง หื้อ มา หา บ่ ได้ จ๋น แผว 
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บ่าเด่ียว น้ี 14 ข้าพเจ้า เป๋น หน้ี ต้ี ต้อง บอก ข่าวดี ต่อ คน กู้ จ้าด
ตึง คน กรกี ตึง คน ต้ี บ่ ใจ้ กรกี คน มี ก๋าน ศึกษา กับ คน บ่ มี ก๋าน 
ศึกษา ตวย 15 ยอ้นจาอัน้ ข้าพเจ้า จึง ใค่ บอก ข่าวดี หื้อ หมู่ ต้าน 
ต้ี อยู ่ใน กรุง โรม ฮู ้ตวย นัก ขนาด

ฤทธิ ์อาํนาจ ของ ข่าวดี
16 ข้าพเจ้า บ่ อาย ต้ี จะ บอก ข่าวดี ยอ้น วา่ เรือ่ง ข่าวดี เป๋น 

ฤทธิ ์อาํนาจ ต้ี มา จาก พระเจ้า เป้ือ จ้วย หื้อ กู้ คน ต้ี เจ้ือ ได้ รอด 
ป๊น บาป โต้ษ จ้วย จาว ยวิ ก่อน แล้ว ก็ จ้วย คน ต่างจ้าด 17 ยอ้น 
วา่ ข่าวดี น้ัน ได้ เปิดเผย หื้อ ฮู ้วา่ พระเจ้า เยยีะ หื้อ เฮา ตังหลาย 
เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม จาใด เฮา เป๋น จาอัน้ ได้ ก็ โดย ตาง 
ความ เจ้ือ เต้าอัน้ อยา่ง ต้ี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่ �คน ถูก
ต้อง ต๋าม ธรรม โดย ความ เจ้ือ ของ เขา จะ มี จีวติ�๒

มนษุย ์ตังหลาย เป๋น คน บาป
18 พระเจ้า ต้ี อยู ่ใน สวรรค์ เปิดเผย หื้อ หนั วา่ พระองค์ โขด 

ก๋าน บาป กับ ก๋าน ฮา้ย ต้ี คน เยยีะ หมู่ เขา เกิด็เกิง้ ความ จรงิ 
ไว ้โดย ความ บาป กับ ก๋าน ฮา้ย ของ เขา 19 ต้ี พระเจ้า โขด หมู่ 
เขา ก็ ยอ้น วา่ พระองค์ เปิดเผย เรือ่ง ของ พระองค์ หื้อ เขา หนั 
แจ้ง แล้ว 20 ยอ้น ตัง้แต่ พระเจ้า ได้ สรา้ง โลก มา แล้ว หมู่ เขา 
ก็ ได้ ฮบัฮู ้สภาพ ของ พระเจ้า ต้ี ผ่อ หนั บ่ ได้ คือ ฤทธิ ์อาํนาจ ของ 
พระองค์ ต้ี บ่ มี วนั เส่ือม กับ ความ เป๋น พระเจ้า อยา่ง แจ่มแจ้ง 
จาก สิง่ ต้ี พระองค์ สรา้ง มา แล้ว ยอ้นจาอัน้ มนษุย ์จึง แก้ ตัว๋ 
บ่ ได้ เลย 21 เถิง แม้ วา่ มนษุย ์ฮู ้เรือ่ง พระเจ้า มนษุย ์ก็ บ่ ได้ 
ถวาย เกียรติ กับ ขอบคุณ พระองค์ หื้อ สม กับ ต้ี พระองค์ เป๋น 
พระเจ้า แต่ มนษุย ์ก๊ึด เรือ่ง พระเจ้า ใน ตาง ต้ี บ่ มี สาระ แล้ว จิต
๒ 1:17 1:17 แป๋ ได้ แหม อยา่ง วา่ �คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม
จะ ใจ๊ จีวติ โดย ความ เจ้ือ� ฮบก� 2:4
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ใจ๋ ต้ี บ่ มี ความ เข้าใจ๋ ของ เขา ก็ มืดมัว ไป 22 เขา อา้ง วา่ เป๋น คน 
มี ป๋ัญญา แต่ แต๊ ๆ แล้ว เขา เป๋น คน งา่ว 23 แตน ต้ี เขา จะ นมัส
ก๋าน พระเจ้า ผู้ ต้ี บ่ มี วนั ต๋าย เขา ก็ ไป นมัสก๋าน ฮูป เคารพ ต้ี เขา 
แป๋ง คน เดียว เหยี แป๋ง เป๋น ฮูป คน ต้ี ต้อง ต๋าย พ่อง ฮูป นก พ่อง
ฮูป สัตว ์ส่ี ตีน๋ พ่อง กาวา่ เป๋น ฮูป สัตว ์เล้ือยกาน

24 ยอ้น จาอัน้ พระเจ้า จึง ป่อย เขา เยยีะ ก๋าน ลามก ต๋าม ตัณ๋
หา ใน ใจ๋ ของ เขา กับ เยยีะ สิง่ น่า อาย ตาง ก๋าย ต่อ กัน๋ 25 แตน 
ต้ี จะ เจ้ือ ความ จรงิ เรือ่ง พระเจ้า เขา กลับ เจ้ือ กํา ขี้ จุ แตน
เขา นมัส ก๋า น กับ ฮบั ใจ๊ สิง่ ต้ี พระเจ้า สรา้ง แตน ต้ี จะ นมัส
ก๋าน พระองค์ ผู้สรา้ง กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ผู้ ต้ี สมควร จะ ได้ ฮบั ก๋าน 
สรรเสรญิ ตลอดไป อาเมน

26 ยอ้น จา อี ้พระเจ้า จึง ป่อย หื้อ หมู่ เขา เยยี ะ ต๋าม ตัณ๋
หา เยยีะ สิง่ ต้ี น่า อาย แม้แต่ หมู่ แม่ญิง ก็ เป่ียน ก๋าน มี เพศ 
สัมพันธ ์ต๋าม ธรรมชาติ ไป เยยีะ หื้อ เป๋น ผิด ธรรมชาติ ไป เหยี
27 หมู่ ป้อจาย ก็ เหมือน กัน๋ เลิก มี เพศ สัมพันธ ์กับ แม่ญิง ต๋าม 
ธรรมชาติ แต่ หนั มา มัวเมา ใน ตัณ๋หา กับ ป้อจาย ตวย กัน๋ ป้อ
จาย กับ ป้อจาย มี เพศ สัมพันธ ์ต้ี น่า ละอาย หมู่ เขา จึง ได้ ฮบั 
โต้ษ ต๋าม ความ ผิด น้ัน

28 ยอ้น เขา หนั วา่ ก๋าน ฮู้ จัก พระเจ้า เป๋น เรือ่ง บ่ สําคัญ
พระองค์ จึง ป่อย หื้อ หมู่ เขา มี จิตใจ๋ เส่ือม ทราม เขา จึง เยยีะ ใน 
สิง่ ต้ี บ่ ควร เยยีะ 29 หมู่ เขา มี จีวติ ต้ี มี ก้า สิง่ บ่ ดี สะป๊ะ มี ความ 
บาป ขีโ้ลภ แน จะ เยยีะ ฮา้ย คน อื่น ขอย กัน๋ ฆ่า กัน๋ ผิด หวั กัน๋ จุ
ล่าย กัน๋ ก๊ึด ฮา้ย ต่อ กัน๋ เล่า ขวญั กัน๋ 30 วา่ หยอ้ กัน๋ จัง พระเจ้า
ดู แควน กัน๋ จ๋องหอง อวด ตัว๋ ฮ ิก๊ึด ก้า จะ เยยีะ สิง่ บ่ ดี สะป๊ะ
บ่ เจ้ือฟัง กํา ป้อ แม่ 31บ่ หลวก บ่ ฮกัษา สัญญา บ่ ฮกั กัน๋ กับ บ่ มี 
ความ เมตต๋า 32 เถิงแม้ หมู่ เขา จะ ฮู ้กฎเก๋ณฑ์ ต้ี ยุติธรรม ของ 
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พระเจ้า แล้ว ต้ี วา่ ใผ เยยีะ จาอัน้ สมควร ต๋าย หมู่ เขา ก็ ยงั เยยี
ะ อยู่ กับ หนั ดี หนั งาม กับ คน ต้ี เยยีะ จาอัน้ ตวย

2
พระเจ้า ลง โต้ษ คน บาป อยา่ง ยุติธรรม

1 ยอ้นจาอัน้ บ่ วา่ ต้าน จะ เป๋น ใผ ก็ ต๋าม ถ้า ต้าน ตัดสิน คน 
อื่น ต้าน ก็ บ่ มี ข้อ แก้ ตัว๋ ต่อ พระเจ้า เลย เม่ือ ต้าน ตัดสิน คน 
อื่น ต้าน ก็ ได้ ตัดสิน ลงโต้ษ ตัว๋ เก่า แล้ว ยอ้น วา่ ต้าน ก็ เยยี
ะ อยา่ง เดียว กับ เขา เหมือน กัน๋ 2 หมู่ เฮา ฮู ้แล้ว วา่ ต้ี พระเจ้า 
ตัดสิน ลงโต้ษ คน ต้ี เยยีะ จาอัน้ ก็ ยุติธรรม แต๊ ๆ 3 แล้ว ต้าน 
ต้ี ตัดสิน คน ต้ี เยยีะ จาอัน้ แต่ ต้าน ก็ ยงั เยยีะ อยา่ง เดียว กับ 
เขา ต้าน ก๊ึด วา่ ต้าน จะ หนี ก๋าน ลงโต้ษ ของ พระเจ้า ได้ กา 4 กา
วา่ ต้าน ดู หมิน่ ดู แควน ความ กรุณา ความ อดใจ๋ กับ ความ 
อดทน อนั ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์ ต้าน บ่ ฮู ้กา วา่ ความ กรุณา 
ของ พระองค์ น้ัน ก็ เป้ือ หื้อ โอกาส ต้าน กลับใจ๋ จาก บาป 5 แต่ 
ยอ้น ใจ๋ ของ ต้าน แข็ง ล้ํา ไป บ่ ยอม กลับใจ๋ จาก บาป ต้าน จึง 
สะสม โต้ษ สําหรบั ตัว๋ เก่า เอา ไว ้ใน วนั ต้ี พระเจ้า จะ เปิดเผย วา่ 
พระองค์ โขด แล้ว จะ ตัดสิน อยา่ง ยุติธรรม 6 ยอ้น วา่ ใน วนั น้ัน 
พระองค์ จะ ตัดสิน กู้ คน ต๋าม ต้ี เขา ได้ เยยีะ ไป แล้วก 7 ส่วน คน 
ต้ี หมัน่ เยยีะ สิง่ ดี ต้ี ฮ ิเซาะ หา ศักดิศ์รี เกียรติ กับ จีวติ ต้ี บ่ มี 
วนั ต๋าย น้ัน พระเจ้า ก็ จะ หื้อ จีวติ นิรนัดร์ 8 แต่ พระเจ้า จะ โขด 
กับ ลงโต้ษ คน ต้ี หนั แก่ ตัว๋ กับ บ่ ยอมฮบั ความ จรงิ แต่ เยยีะ บ่ ดี 
แตน 9 กู้ คน ต้ี เยยีะ บ่ ดี จะ ต้อง ปะ กับ ความ ตุ๊กยาก กับ ความ 
เจ็บปวด จะ เกิด แก่ จาว ยวิ ก่อน แล้ว ก็ คน ต่างจ้าด 10 แต่ 
พระเจ้า จะ หื้อ ศักดิศ์รี เกียรติ กับ สันติสุข แก่ กู้ คน ต้ี เยยีะ สิง่ ดี
จะ เกิด แก่ จาว ยวิ ก่อน แล้ว ก็ คน ต่างจ้าด 11 ยอ้น วา่ พระเจ้า 
บ่ หนั แก่ หน้า ใผ
ก 2:6 2:6 สดด� 62:12; สภษ� 24:12
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12 คน ต่างจ้าด บ่ มี บท บัญญัติ ของ โมเสส เม่ือ เยยีะ บาป ก็ 
ฉิบหาย โดย บ่ อา้ง บท บัญญัติ น้ัน ส่วน จาว ยวิ ถือ บท บัญญัติ 
ของ โมเสส ถ้า เยยี ะ บาป จะ ถูก ตัดสิน ต๋าม บท บัญญัติ น้ัน
13 ยอ้น คน ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ใน สายต๋า พระเจ้า บ่ ใจ้ คน ต้ี 
ได้ยนิ บท บัญญัติ เต้าอัน้ แต่ คน ต้ี เยยีะ ตวย ต๋าม บท บัญญัติ 
อยา่ง ดี น้ัน คือ คน ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม 14 คน ต่างจ้าด บ่ มี 
บท บัญญัติ ของ โมเสส แต่ เม่ือ ได้ เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ น้ัน 
โดย สามัญสํานึก ก็ หมายความ วา่ เขา มี บท บัญญัติ ใน ใจ๋ ของ 
เขา แล้ว 15 ก๋าน เยยีะ ของ เขา น้ัน ก็ จ๊ี หื้อ หนั วา่ บท บัญญัติ ได้ 
เขียน ไว ้ใน จิตใจ๋ ของ เขา ก็ ผ่อ ได้ จาก จิต สํานึก ของ เขา กับ 
กําก๊ึด ต่าง ๆ ของ เขา ต้ี ฟ้อง โต้ษ ตัว๋ เก่า ใน สิง่ ต้ี เยยีะ ผิด กาวา่ 
ยนืยนั วา่ สิง่ ต้ี เยยีะ น้ัน ถูกต้อง 16 สิง่ หมู่ น้ี ก็ จะ เกิด ขึ้น ใน วนั 
ต้ี พระเจ้า จะ หื้อ พระเยซู ครสิต์ ตัดสิน ความ ลับ ต่าง ๆ ของ คน
ต๋าม ข่าวดี ต้ี ข้าพเจ้า ได้ บอก แล้ว น้ัน

หมู่ จาว ยวิ กับ บท บัญญัติ
17 ส่วน ต้าน ต้ี ฮอ้ง ตัว๋ เก่า วา่ จาว ยวิ ต้ี เป้ิง บท บัญญัติ กับ 

อวด วา่ ตัว๋ ต้าน มี ความ สัมพันธ ์พิเศษ กับ พระเจ้า 18 ต้าน อู ้
วา่ ต้าน ฮู ้ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า ดี แล้ว ฮู ้วา่ อะหยงั ถูก 
อะหยงั ผิด ยอ้น เฮยีน จาก บท บัญญัติ 19 ต้าน มัน่ใจ๋ วา่ ตัว๋ เก่า 
เผียบ เหมือน เป๋น คน นํา ตาง คน ต๋า บอด เป๋น แสง แจ้ง หื้อ คน 
ตังหลาย ต้ี อยู ่ใน ความ มืด 20 เป๋น ผู้ สอน คน บ่ หลวก เป๋น ครู 
สอน คน ต้ี เป๋น เหมือน หละออ่น ยอ้น ต้าน มี บท บัญญัติ ต้ี มี ตึง 
ความ ฮู ้กับ ความ จรงิ กู้ อยา่ง อยู ่ใน น้ัน 21 ถ้า จาอัน้ เม่ือ ต้าน 
เป๋น ครู สอน คน อื่น ได้ เยยีะ หยงั บ่ สอน ตัว๋ เก่า พ่อง ต๋อน ต้ี 
ต้าน เตสนา วา่ �หา้ม เป๋น คน ขี้ ลัก ขี้ จก� แต่ ตัว๋ ต้าน ลัก ก่อ
22 เม่ือ ตัว๋ ต้าน บอก คน อื่น วา่ �หา้ม เล่นจู๊� แต่ ตัว๋ ต้าน เล่น 
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จู๊ ก่อ ตัว๋ ต้าน จัง ฮูป เคารพ แต่ ตัว๋ ต้าน ไป ลัก ของ ใน วหิาร ต้ี 
มี ฮูป เคารพ พ่อง ก่อ 23 ตัว๋ ต้าน ภูมิอก ภูมิใจ๋ วา่ มี บท บัญญัติ 
ของ โมเสส แต่ ตัว๋ ต้าน เยยีะ หื้อ พระเจ้า เส่ือมเสีย โดย บ่ เยยีะ 
ต๋าม บท บัญญัติ พ่อง ก่อ 24 อยา่ง ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่
�ยอ้น หมู่ ต้าน คน ต่างจ้าด จึง อู ้ดู แควน พระเจ้า�ข

25 ถ้า ต้าน ฮกัษา บท บัญญัติ อยา่ง ดี ก๋าน เข้า พิธ ีสุหนัต ก็ 
เป๋น ประโยชน์ แต๊ ๆ แต่ ถ้า ต้าน บ่ เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ ก๋าน 
เข้า พิธ ีสุหนัต ของ ต้าน ก็ เหมือน บ่ ได้ เข้า เลย 26 แล้ว ถ้า คน 
ต้ี บ่ ได้ เข้า พิธ ีสุหนัต แต่ เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ พระเจ้า ถือ วา่ 
เขา ได้ เข้า พิธ ีสุหนัต แล้ว บ่ ใจ้ กา 27 คน ต่างจ้าด ตังหลาย ต้ี 
บ่ ได้ เข้า พิธ ีสุหนัต แต่ เยยีะ ต๋าม กํา สอน ใน บท บัญญัติ เขา ก็ 
จะ นาบโต้ษ ต้าน ผู้ มี บท บัญญัติ กับ ได้ เข้า พิธ ีสุหนัต แล้ว แต่ 
บ่ เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ น้ัน 28 ยอ้นจาอัน้ คน ต้ี เป๋น จาว ยวิ 
แต๊ ๆ น้ัน บ่ ได้ เป๋น ยวิ ก้า ตัง นอก กาวา่ เป๋น เรือ่ง ก๋าน เข้า พิธ ี
สุหนัต เต้าอัน้ 29 แต่ คน เป๋น จาว ยวิ แต๊ ๆ คือ คน ต้ี เป๋น ยวิ ตัง 
ใน ก๋าน เข้า พิธ ีสุหนัต แต๊ เป๋น เรือ่ง ตัง จิตใจ๋ เซิง่ เกิด ขึ้น โดย 
พระวญิญาณ บ่ ใจ้ เกิด โดย ก๋าน เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ ต้ี เขียน 
ไว้ คน จาอัน้ ก็ จะ ได้ ฮบั ก๋าน ยกยอ่ง จาก พระเจ้า บ่ ใจ้ จาก คน

3
หมู่ ยวิ ฮบั สิทธ ิพิเศษ

1 ถ้า จาอัน้ จาว ยวิ จะ ได้ เผียบ คน ต่างจ้าด จาใด กับ ก๋าน 
เข้า พิธ ีสุหนัต จะ มี ประโยชน์ อะหยงั 2 มี แน่นอน มี ประโยชน์ 
กู้ อยา่ง เลย อยา่ง ต้ี น่ึง พระเจ้า มอบ หื้อ จาว ยวิ ฮกัษา ถ้อย
กํา ของ พระองค์ 3 ถ้า มี จาว ยวิ บาง คน บ่ ซ่ือสัตย์ ต้าน ก๊ึด วา่ 
ก๋าน บ่ ซ่ือสัตย ์ของ เขา จะ เยยีะ หื้อ พระเจ้า บ่ ซ่ือสัตย ์จาอัน้ กา
ข 2:24 2:24 อสย� 52:5
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4 บ่ ใจ้ จาอัน้ เน่อ เถิงแม้ กู้ คน จะ ขี้ จุ กัน๋ หมด แต่ พระเจ้า ก็ ยงั อู ้
ก้า ความ จรงิ อยา่ง ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่
�เป้ือ พิสูจน์ วา่ เม่ือ พระองค์ อู ้ก็ ถูก

กับ เม่ือ มี ก๋าน ตัดสิน คดี พระองค์ ก็ มี ชยั�ค
5 แต่ ถ้า เฮา เยยีะ บ่ ดี แล้ว เยยีะ หื้อ หนั เถิง ความ ยุติธรรม 
ของ พระเจ้า ชดั ขึ้น เฮา จะ วา่ จาใด เม่ือ พระเจ้า ลงโต้ษ เฮา
เฮา จะ อู ้วา่ พระเจ้า บ่ ยุติธรรม จาอัน้ กา ( ข้าพเจ้า อู ้อยา่ง คน 
ทัว่ไป ) 6 บ่ ใจ้ จาอัน้ เน่อ ถ้า เป๋น จาอัน้ แต๊ พระเจ้า จะ เป๋น ผู้ 
ตัดสิน คน ใน โลก ได้ จาใด 7 แต่ บาง คน อาจ เถียง วา่ ถ้า ก๋าน 
เป๋น คน บ่ ซ่ือสัตย ์ของ ข้าพเจ้า จ้วย ยนืยนั ได้ วา่ พระเจ้า น้ัน 
ซ่ือสัตย์ จ๋น พระองค์ ได้ ฮบั เกียรติ เป๋น จาใด พระเจ้า ตัดสิน 
ข้าพเจ้า วา่ เป๋น คน บาป 8 เป๋น จาใด จึง บ่ อู ้วา่ �หื้อ เฮา เยยีะ สิง่ 
บ่ ดี กัน๋ เต๊อะ เป้ือ ความ ดี จะ เกิด ขึ้น� มี บาง คน ใส่ฮา้ย ข้าพเจ้า 
วา่ สอน จาอัน้ พระเจ้า จะ ลงโต้ษ คน อู ้จาอัน้ ก็ ยุติธรรม แล้ว

คน ตังหลาย เป๋น คน บาป
9 ถ้า จาอัน้ แล้ว หมู่ เฮา จาว ยวิ ดี เหลือ คน อื่น กา บ่ ใจ้ จาอัน้ 

เน่อ หมู่ เฮา อธบิาย แล้ว วา่ ตึง จาว ยวิ ตึง คน ต่างจ้าด ก็ เป๋น 
คน บาป เหมือน กัน๋ หมด 10 อยา่ง ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่
�บ่ มี ใผ เป๋น คน ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม บ่ มี เลย สัก คน

11 บ่ มี คน ต้ี เข้าใจ๋ บ่ มี คน ต้ี เซาะหา พระเจ้า
12 คน ตังหลาย บิน่หลังตํา๋ พระเจ้า กัน๋ หมด

กับ บ่ ดี เหมือน กัน๋ หมด
บ่ มี ใผ เยยีะ ดี บ่ มี เลย สัก คน�ฅ

13 �กํา อู ้ของ หมู่ เขา เหม็น เหมือน ขุม ฝัง ศพ ต้ี เปิด อยู�่ฆ
�ลิน้ ของ หมู่ เขา อู ้จุ ล่าย เหมือน มี งู ป๊ิด อยู ่ใน ปาก ของ หมู่ 
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14 �ปาก ของ หมู่ เขา มี แต่ กํา แจ้งด่า กับ กํา ต้ี ขมขื่น�จ
15 �ตีน๋ ของ หมู่ เขา ก็ ล่น ไป ฆ่า คน

16 บ่ วา่ หมู่ เขา จะ ไป ตัง ใด ก็ เยยีะ หื้อ เกิด ความ ฉิบหาย
กับ มี แต่ ความ ตุ๊ก ต้ี หัน้

17 หมู่ เขา บ่ ฮูจั้ก ก๋าน อยู ่ตวย กัน๋ อยา่ง มี สันติสุข�ฉ
18 �หมู่ เขา บ่ เก๋งกัว๋ พระเจ้า�ช

19 หมู่ เฮา ฮู ้แล้ว วา่ สิง่ ต้ี เขียน ใน บท บัญญัติ ตึง หมด ก็ เป้ือ 
บอก กับ คน ต้ี อยู ่ใต้ บท บัญญัติ น้ัน จาอัน้ จึง บ่ มี ใผ มี ข้อ แก้ ตัว๋ 
ได้ กับ คน ตึง โลก จะ ต้อง ถูก พระเจ้า ตัดสิน เหมือน กัน๋ หมด
20 ยอ้น วา่ ใน สายต๋า ของ พระเจ้า บ่ มี ใผ เป๋น คน ต้ี ถูกต้อง ต๋าม 
ธรรม ได้ โดย ก๋าน เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ ยอ้น สิง่ ต้ี เขียน ใน บท 
บัญญัติ เยยีะ หื้อ หมู่ เฮา ฮู ้วา่ เฮา เป๋น คน บาป

คน ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ตาง ความ เจ้ือ
21 แต่ บ่าเด่ียว น้ี พระเจ้า ได้ เปิดเผย หื้อ หนั วา่ หมู่ เฮา จะ 

เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ได้ จาใด โดย บ่ ต้อง เป้ิง บท บัญญัติ
เซิง่ ตึง บท บัญญัติ กับ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 
ก็ ได้ ยนืยนั เรือ่ง น้ี ตวย 22 คือ หมู่ เฮา จะ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม 
ธรรม ได้ โดย ก๋าน เจ้ือ พระเยซู ครสิต์ เซิง่ พระเจ้า เยยีะ หื้อ 
เหมือน กัน๋ กู้ คน บ่ วา่ เป๋น ใผ ก็ ต๋าม 23 ยอ้น วา่ กู้ คน เยยี ะ 
บาป เหมือน กัน๋ หมด บ่ มี ใผ ไป เถิง มาตรฐาน อนั มี เกียรติ ของ 
พระเจ้า ได้ สัก คน 24แต่ พระเจ้า มี พระคุณ โผด หื้อ หมู่ เขา เป๋น 
คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม โดย ต้ี หมู่ เขา บ่ ต้อง หื้อ อะหยงั เป๋น ก้า 
ตอบ แตน พระองค์ เลย คือ โดย ตาง ต้ี หื้อ พระเยซู ครสิต์ ไถ่ หมู่ 
จ 3:14 3:14 สดด� 10:7 ฉ 3:17 3:17 อสย� 59:7-8 ช 3:18 3:18
สดด� 36:1



โรม 3:25 xi โรม 4:2

เขา หื้อ ป๊น โต้ษ บาป 25 พระเจ้า ตัง้ พระเยซู ครสิต์ ไว ้หื้อ เป๋น 
เครือ่งปู่จา เป้ือ ไถ่ บาป หื้อ หมู่ เฮา โดย ตาง ความ เจ้ือ วา่ พระ
เยซู หลัง่ เลือด เป้ือ หมู่ เฮา พระเจ้า เยยีะ จาอี ้เป้ือ หื้อ หนั เถิง 
ความ ยุติธรรม ของ พระองค์ ต้ี ตะก่อน พระองค์ อดใจ๋ บ่ ลงโต้
ษ บาป ต้ี คน ได้ เยยีะ มา 26 บ่าเด่ียว น้ี พระองค์ ก็ เยยีะ หื้อ หนั วา่
พระองค์ น้ัน ยุติธรรม กับ เยยีะ หื้อ กู้ คน ต้ี เจ้ือ พระเยซู เป๋น คน 
ถูกต้อง ต๋าม ธรรม

27 เม่ือ เป๋น จาอี ้แล้ว จาว ยวิ อยา่ง เฮา จะ เอา อะหยงั มา 
อวด วา่ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม บ่ มี เน่อ จะ อา้ง เรือ่ง เยยีะ 
ต๋าม บท บัญญัติ กา ก็ บ่ ใจ้ แต่ เรือ่ง น้ี ขึ้น อยู ่กับ ความ เจ้ือ เต้า
อัน้ 28 หมู่ เฮา ก็ หนั วา่ พระเจ้า โผด หื้อ คน เฮา เป๋น คน ถูกต้อง 
ต๋าม ธรรม ก็ โดย ความ เจ้ือ เต้าอัน้ บ่ ใจ้ ต้อง เยยีะ ตวย ต๋าม บท 
บัญญัติ

29 พระเจ้า เป๋น พระเจ้า ของ จาว ยวิ เต้าอัน้ กา พระองค์ บ่ ใจ้ 
เป๋น พระเจ้า ของ คน ต่างจ้าด ตวย กา แน่นอน ต้ี สุด พระองค์ 
ก็ เป๋น พระเจ้า ของ คน ต่างจ้าด ตวย 30 ยอ้น วา่ พระองค์ เป๋น 
พระเจ้า องค์ เดียว เต้าอัน้ กับ พระองค์ ก็ โผด หื้อ ตึง จาว ยวิ ตึง 
คน ต่างจ้าด เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม โดย ความ เจ้ือ ของ เขา
บ่ วา่ จะ เป๋น จาว ยวิ กาวา่ คน ต่างจ้าด ก็ ต๋าม 31 ถ้า จาอัน้ หมู่ 
เฮา จะ ยกเลิก บ่ เอา บท บัญญัติ โดย อา้ง ความ เจ้ือ กา บ่ ใจ้ จา
อัน้ แน่นอน แต่ เม่ือ เฮา มี ความ เจ้ือ เฮา ก็ ได้ สนับ สนนุ บท 
บัญญัติ ตวย

4
ตัว๋ อยา่ง ความ เจ้ือ ของ อบัราฮมั

1 ถ้า จา อัน้ เฮา จะ วา่ จาใด เก่ียว กับ อบั รา ฮมั ป้อ อุย๊ แม่ 
หม่อน ของ เฮา 2 ถ้า อบัราฮมั ได้ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม 



โรม 4:3 xii โรม 4:12

ยอ้น เยยี ะ ตวย ต๋าม บท บัญญัติ ต้าน ก็ มี เรือ่ง ต้ี จะ อวด ได้
แต่ ใน สายต๋า ของ พระเจ้า ต้าน บ่ มี อะหยงั อวด ได้ เลย 3 พระ
คัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่ จาใด �ยอ้น อบัราฮมั เจ้ือ พระเจ้า ก๋าน ต้ี 
ต้าน เจ้ือ พระองค์ น้ัน พระองค์ ก็ ถือ วา่ ต้าน เป๋น คน ถูกต้อง 
ต๋าม ธรรม�ซ

4 คน ต้ี เยยีะ ก๋าน ก็ บ่ ถือ วา่ เขา ได้ ของขวญั แต่ เป๋น ก้า แฮง 
สําหรบั ก๋าน เยยีะ ก๋าน น้ัน 5 ส่วน คน ต้ี บ่ ได้ เป้ิง ก๋าน เยยีะ แต่ 
ได้ เจ้ือ พระเจ้า ผู้ โผด เยยีะ หื้อ คน บาป เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม 
ธรรม ความ เจ้ือ ของ คน จาอี้ พระเจ้า ถือ วา่ เป๋น คน ถูกต้อง 
ต๋าม ธรรม 6 เหมือน ต้ี กษัตรยิ ์ดาวดิ อู ้เถิง ความ สุข ของ คน ต้ี 
พระเจ้า ถือ วา่ ถูกต้อง ต๋าม ธรรม โดย บ่ เป้ิง ก๋าน เยยีะ วา่
7 �คน ต้ี เยยีะ ผิด บท บัญญัติ แล้ว พระเจ้า โผด ยกโต้ษ หื้อ

โดย ลบ บาป ของ เขา จ๋น หมด เขา ก็ เป๋น สุข แต๊ ๆ
8 ใผ ต้ี พระเจ้า บ่ นับ บาป ของ เขา คน น้ัน ก็ เป๋น สุข แต๊ ๆ �ญ

9 ถ้า จาอัน้ จะ มี ก้า จาว ยวิ เต้าอัน้ ต้ี มี ความ สุข จาอี ้กา บ่ ใจ้ 
เน่อ คน ต่างจ้าด ก็ มี ตวย เหมือน ต้ี หมู่ เฮา เกย อู ้วา่ �ยอ้น 
ความ เจ้ือ ของ อบัราฮมั พระเจ้า ถือ วา่ ต้าน เป๋น คน ถูกต้อง 
ต๋าม ธรรม�ฎ 10 พระเจ้า ถือ จาอัน้ เม่ือใด ก่อน อบัราฮมั เข้า 
พิธ ีสุหนัต กาวา่ หลัง เข้า พิธ ีสุหนัต เป๋น ก่อน เข้า พิธ ีสุหนัต 
บ่ ใจ้ หลัง เข้า เน่อ 11 เม่ือ ลูน มา ต้าน ได้ เข้า พิธ ีสุหนัต เป้ือ 
เป๋น สิง่ ยนืยนั วา่ ต้าน เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม โดย ความ 
เจ้ือ ก่อน ต้ี ต้าน จะ เข้า พิธ ีสุหนัต ยอ้น จาอัน้ ต้าน จึง เป๋น ป้อ 
ของ คน ตังหลาย ต้ี เจ้ือ พระเจ้า พระองค์ ถือ วา่ คน หมู่ น้ัน เป๋น 
คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม เถิงแม้ วา่ เขา บ่ ได้ เข้า พิธ ีสุหนัต ก็ ต๋าม
12 กับ อบัราฮมั ก็ เป๋น ป้อ ของ คน ต้ี เข้า พิธ ีสุหนัต บ่ ใจ้ ยอ้น วา่ 
ซ 4:3 4:3 ปฐก� 15:6 ญ 4:8 4:8 สดด� 32:1-2 ฎ 4:9 4:9 ปฐก�
15:6



โรม 4:13 xiii โรม 4:17

หมู่ เขา เข้า พิธ ีสุหนัต อยา่ง เดียว เต้าอัน้ แต่ วา่ หมู่ เขา ใจ๊ จีวติ 
โดย ความ เจ้ือ เหมือน ต้ี อบัราฮมั ป้อ ของ หมู่ เฮา ใจ๊ จีวติ ก่อน ต้ี 
ต้าน ได้ เข้า พิธ ีสุหนัต แล้ว

พระสัญญา ของ พระเจ้า ตาง ความ เจ้ือ
13 พระสัญญา ต้ี พระเจ้า หื้อ กับ อบัราฮมั ตึง หมู่ ลูกหลาน 

ของ ต้าน วา่ หมู่ เขา จะ ได้ โลก เป๋น มรดก พระเจ้า สัญญา จา
อี ้บ่ ใจ้ ยอ้น วา่ อบัราฮมั เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ แต่ ยอ้น วา่ อบั
ราฮมั เป๋น คน ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ก็ โดย ความ เจ้ือ 14 ถ้า หมู่ 
เขา ต้ี เยยีะ ตวย ต๋าม บท บัญญัติ จะ เป๋น คน ต้ี ได้ฮบั พระสัญญา 
น้ัน ความ เจ้ือ ก็ บ่ มี ความหมาย อะหยงั กับ พระสัญญา ของ 
พระเจ้า ก็ บ่ มี ประโยชน์ แหม ต่อไป 15 บท บัญญัติ มี แต่ จะ เยยี
ะ หื้อ พระเจ้า โขด เต้าอัน้ ยอ้น คน เยยีะ ผิด บท บัญญัติ เจ่ือ ๆ
แต่ ถ้า ต้ี ไหน บ่ มี กฎ ต้ี หัน้ ก็ บ่ มี ก๋าน เยยีะ ผิด กฎ

16 ยอ้น จา อัน้ พระ สัญญา ของ พระเจ้า น้ัน จึง ขึ้น อยู ่กับ 
ความ เจ้ือ เป้ือ ยนืยนั วา่ ลูกหลาน ของ อบัราฮมั กู้ คน จะ ได้ฮบั 
พระสัญญา น้ัน โดย บ่ ต้อง ตอบ แตน อะหยงั บ่ ใจ้ ก้า คน ต้ี เยยี
ะ ตวย ต๋าม บท บัญญัติ หมู่ เดียว๓ แต่ หื้อ กับ หมู่ ต้ี มี ความ เจ้ือ 
แบบ เดียว กับ อบัราฮมั ยอ้น ต้าน เป๋น ป้อ ตาง ความ เจ้ือ ของ 
หมู่ เฮา กู้ คน ตวย 17 ต๋าม ต้ี มี เขียน ใน พระคัมภีร ์ไว ้วา่ �เฮา หื้อ 
เจ้า เป๋น ป้อ ของ คน หลาย จ้าด�ฏ มี ความหมาย จาอี ้วา่ อบัรา
ฮมั เป๋น ป้อ ของ หมู่ เฮา ใน สายต๋า ของ พระเจ้า ต้ี ต้าน เจ้ือ คือ 
พระเจ้า ผู้ เยยีะ หื้อ คน ต๋าย เป๋น ขึ้น มา ใหม่ กับ สัง่ สิง่ ต้ี ยงั บ่ มี 
หื้อ เกิด ขึ้น
๓ 4:16 4:16 เปาโล อา้ง เถิง ผู้เจ้ือ จาว ยวิ ฏ 4:17 4:17 ปฐก� 17:5
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18 อยา่ง อบัราฮมั ต้ี ผ่อ เหมือน วา่ บ่ มี หวงั แล้ว แต่ ต้าน ก็ ยงั 
เจ้ือ กับ หวงั วา่ จะ ได้ เป๋น ป้อ ของ คน หลาย จ้าด ต๋าม ต้ี พระเจ้า 
อู ้ไว ้วา่ �เจ๊ือสาย ของ เจ้า จะ มี นัก ขนาด�ฒ 19 ความ เจ้ือ ของ 
ต้าน บ่ ได้ ลด ลง เลย ต้าน ฮู ้ดี วา่ อายุ ของ ต้าน เกือบ จะ รอ้ย ป๋ี 
แล้ว เฒ่า ฮมิ ต๋าย แล้ว ซาราห ์เมีย ของ ต้าน ก็ เป๋น หมัน 20 แต่ 
ต้าน ก็ ยงั มี ความ เจ้ือ อยา่ง มัน่คง กับ บ่ สงสัย พระสัญญา ของ 
พระเจ้า ความ เจ้ือ ของ ต้าน ก็ เข้มแข็ง ขึ้น ต้าน จึง สรรเสรญิ 
พระเจ้า 21 ต้าน เจ้ื อมัน่ วา่ พระเจ้า สามารถ เยยีะ ใน สิง่ ต้ี 
พระองค์ สัญญา ได้ 22 ยอ้น ต้าน เจ้ือ พระเจ้า พระองค์ จึง ถือ 
วา่ ต้าน เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม 23 ต้ี วา่ �พระเจ้า ถือ วา่ 
ต้าน เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม� บ่ ได้ เขียน ไว ้สําหรบั อบัรา
ฮมั คน เดียว 24 แต่ เขียน สําหรบั หมู่ เฮา ตวย พระเจ้า จะ ถือ วา่ 
หมู่ เฮา ต้ี เจ้ือ พระองค์ ผู้ เยยีะ หื้อ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 
ของ หมู่ เฮา เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม
25 ต้ี พระเยซู ถูก มอบ หื้อ คน ฆ่า ต๋าย น้ัน ก็ ยอ้น ความ บาป ของ 
หมู่ เฮา แล้ว พระเจ้า เยยีะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น มา ใหม่ เป้ือ หื้อ 
เฮา เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม

5
ผล ของ ก๋าน เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม

1 เม่ือ พระเจ้า โผด หื้อ เฮา เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม โดย 
ความ เจ้ือ เฮา จึง มี สันติสุข กับ พระเจ้า ผ่าน ตาง พระ เยซู 
ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา 2 พระเยซู ปา หมู่ เฮา มา 
อยู ่ใน พระคุณ น้ี หมู่ เฮา ก็ มี ความ จ้ืนจม ยนิดี ใน ความ หวงั ต้ี 
มัน่คง น้ี วา่ จะ มี ส่วน ใน ความ ยิง่ใหญ่ ของ พระเจ้า 3 นัก เหลือ 
น้ัน หมู่ เฮา ก็ จ้ืนจม ยนิดี ใน ความ ตุ๊ก ยาก ลําบาก ใน จีวติ ยอ้น 
ฒ 4:18 4:18 ปฐก� 15:5
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หมู่ เฮา ฮู ้วา่ ความ ตุ๊ก ยาก ลําบาก น้ัน สอน หื้อ หมู่ เฮา อดทน
4 กับ ความ อดทน เยยีะ หื้อ พระเจ้า ปอใจ๋ หมู่ เฮา กับ จ้วย หื้อ 
มี ความ หวงั ต้ี แน่นอน 5 เม่ือ มี ความ หวงั ต้ี แน่นอน หมู่ เฮา 
ก็ บ่ ผิด หวงั ยอ้น วา่ หมู่ เฮา ได้ ฮบั ความ ฮกั จาก พระเจ้า อยา่ง 
เต๋มล้น เข้า มา ใน ใจ๋ ของ เฮา โดย ตาง พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์
ต้ี พระเจ้า โผด ยก หื้อ หมู่ เฮา 6 ผ่อ ลอ ต๋อน ต้ี หมู่ เฮา จ้วย ตัว๋ 
เก่า หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ บ่ ได้ พระครสิต์ ต๋าย เป้ือ หมู่ เฮา ต้ี เป๋น 
คน บ่ ดี ต๋าม เวลา ต้ี พระเจ้า กํา๋หนด ไว ้แล้ว 7 คน ต้ี ยอม ต๋าย 
แตน คน ต้ี ดี น้ัน เซาะ หา ยาก แต่ อาจ มี คน ยอม ต๋าย แตน คน 
ต้ี ดี เลิศ ก็ ได้ 8 แต่ พระเจ้า เยยีะ หื้อ เฮา ตังหลาย หนั ความ ฮกั 
ของ พระองค์ โดย ยอม ส่ง พระเยซู ครสิต์ มา ต๋าย เป้ือ หมู่ เฮา
ใน ต๋อน ต้ี หมู่ เฮา ยงั เป๋น คน บาป อยู่

9 บ่าเด่ียว น้ี เม่ือ พระเจ้า โผด หื้อ หมู่ เฮา เป๋น คน ต้ี ถูกต้อง 
ต๋าม ธรรม แล้ว โดย เลือด ของ พระเยซู นัก เหลือ น้ัน หมู่ เฮา จะ 
ป๊น จาก ก๋าน ลง โต้ษ ของ พระเจ้า โดย พระองค์ ตวย 10 ยอ้น วา่ 
ต๋อน ต้ี เฮา ยงั เป๋น ศัตรู ๋ต่อ พระเจ้า น้ัน พระบุตร ของ พระเจ้า 
ยงั ต๋าย เป้ือ หมู่ เฮา เยยีะ หื้อ หมู่ เฮา ได้ คืนดี กับ พระเจ้า นัก 
เหลือ น้ัน แหม หมู่ เฮา ก็ จะ รอด จาก ก๋าน ลงโต้ษ ของ พระเจ้า 
โดย จีวติ ของ พระองค์ 11 บ่ ใจ้ ก้า เต้าอัน้ แต่ พระเจ้า ยงั หื้อ เฮา 
มี ความ จ้ืนจม ยนิดี โดย พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ 
หมู่ เฮา ผู้ ต้ี เยยีะ หื้อ เฮา คืนดี กับ พระเจ้า

อาดัม กับ พระเยซู ครสิต์
12 บาป ได้ เข้า มา ใน โลก ยอ้น อาดัม คน เดียว แล้ว บาป น้ัน 

ก็ เยยีะ หื้อ มี ความ ต๋าย ยอ้นจาอี ้ความ ต๋าย ก็ ลาม ไป ใคว ่กู้ คน
ยอ้น มนษุย ์เยยีะ บาป เหมือน กัน๋ หมด 13 ก่อน มี บท บัญญัติ
มนษุย ์เยยีะ บาป อยู ่แล้ว แต่ วา่ ต๋อน น้ัน ยงั บ่ มี บท บัญญัติ
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พระเจ้า จึง บ่ ได้ นับ บาป ของ มนษุย ์ไว้ 14 จาใด ก็ ดี ตัง้แต่ สมัย 
อาดัม มา แผว สมัย โมเสส มนษุย ์กู้ คน ต้อง ต๋าย แม้ แต่ คน 
ต้ี บ่ ได้ ฝ่าฝืน กํา สัง่ ของ พระเจ้า อยา่ง เดียว กัน๋ กับ ก๋าน ฝ่าฝืน 
ของ อาดัม

อาดัม เป๋น แบบ อยา่ง เล็ง เถิง พระเยซู ต้ี จะ มา เม่ือลูน 15แต่ 
สอง คน น้ี บ่ เหมือน กัน๋ ยอ้น ของขวญั จาก พระเจ้า ก็ บ่ เหมือน 
กับ บาป ของ อาดัม ถ้า คน ตังหลาย ต้อง ต๋าย ยอ้น คน คน เดียว 
เยยีะ ผิด นัก เหลือ น้ัน คน ตังหลาย ก็ ได้ฮบั พระคุณ กับ ของ
ขวญั ต้ี เต๋มล้น จาก พระเจ้า ต้ี มอบ หื้อ โดย พระคุณ ของ คน 
คน เดียว เหมือน กัน๋ คน ๆ น้ัน ก็ คือ พระเยซู ครสิต์ 16 ของ 
ขวญั ต้ี พระเจ้า หื้อ น้ัน ก็ บ่ เหมือน กับ ผล ต้ี เกิด จาก บาป ของ 
คน น้ัน คน เดียว ยอ้น วา่ อาดัม เยยีะ บาป เต้ือ เดียว พระเจ้า ก็ 
ถือ วา่ คน ตังหลาย มี โต้ษ แต่ ของขวญั ต้ี พระเจ้า หื้อ หลัง จาก 
ต้ี มนษุย ์เยยีะ บาป นัก ขึ้น ติก ๆ น้ัน จะ นํา ก๋าน ยก โต้ษ บาป มา 
หื้อ คน ตังหลาย 17 ถ้า ก๋าน เยยีะ ผิด ของ อาดัม คน เดียว เยยีะ 
หื้อ มนษุย ์กู้ คน ต้อง ต๋าย นัก เหลือ น้ัน พระคุณ ต้ี เต๋มล้น ของ 
พระเจ้า กับ ของขวญั ต้ี พระเจ้า หื้อ คือ ก๋าน เป๋น คน ต้ี ถูกต้อง 
ต๋าม ธรรม ก็ เยยีะ หื้อ คน ตังหลาย มี จีวติ ต้ี เข้มแข็ง โดย คน คน 
เดียว คือ พระเยซู ครสิต์

18 จาอัน้ ก๋าน เยยีะ ผิด เต้ือ เดียว เยยีะ หื้อ คน ตังหลาย มี 
โต้ษ จาใด ก๋าน เยยีะ ดี ของ พระเยซู เต้ือ เดียว ก็ เยยีะ หื้อ คน 
ตังหลาย เป๋น คน ต้ี ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม กับ ได้ฮบั จีวติ จาอัน้ 
เหมือน กัน๋ 19 อาดัม เป๋น เหตุ หื้อ คน หลาย คน เป๋น คน บาป
ยอ้น บ่ เจ้ือ ฟัง พระเจ้า จาใด พระเยซู ก็ เป๋น เหตุ หื้อ คน หลาย 
คน เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ยอ้น พระองค์ เจ้ือ ฟัง พระเจ้า 
จาอัน้ เหมือน กัน๋

20 เม่ือ มี บท บัญญัติ ก็ เยยีะ หื้อ คน เยยีะ บาป นัก ขึ้น แต่ เม่ือ 
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มี ก๋าน เยยีะ บาป นัก ขึ้น ต้ี ไหน พระคุณ ของ พระเจ้า ก็ มี นัก ขึ้น 
เหลือ น้ัน ต้ี หัน้ 21 เหมือน กับ ต้ี บาป เกย มี อาํนาจ เยยีะ หื้อ หมู่ 
เฮา ต้อง ต๋าย จาใด พระคุณ ของ พระเจ้า ก็ มี อาํนาจ เยยีะ หื้อ 
หมู่ เฮา เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม แล้ว ได้ฮบั จีวติ นิรนัดร ์ผ่าน 
ตาง พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ หมู่ เฮา จาอัน้

6
ก๋าน ต๋าย แล้ว มี จีวติ อยู ่กับ พระเยซู ครสิต์

1 เม่ือ เป๋น จาอัน้ หมู่ เฮา จะ วา่ จาใด หมู่ เฮา ยงั จะ เยยีะ บาป 
ต่อ ไป เป้ือ เฮา จะ ได้ฮบั พระคุณ ของ พระเจ้า นัก ขึ้น จาอัน้ กา
2 บ่ แม่น จาอัน้ เน่อ หมู่ เฮา จะ ยงั เยยีะ บาป ต่อ ไป ได้ จาใด
ใน เม่ือ เฮา ได้ ต๋าย จาก อาํนาจ ของ บาป แล้ว 3 ต้าน บ่ ฮู ้กา วา่
เม่ือ เฮา ตังหลาย ฮบั บัพติศมา เข้า ฮว่ม เป๋น คน ของ พระเยซู 
ครสิต์ ก็ ได้ ฮบั บัพติศมา เข้า ฮว่ม ใน ก๋าน ต๋าย ของ พระองค์ 
แล้ว 4 ยอ้น จาอัน้ โดย ก๋าน ฮบั บัพติศมา เข้า ฮว่ม ใน ก๋าน ต๋าย 
ของ พระองค์ น้ัน ก็ เหมือน วา่ หมู่ เฮา ถูก ฝัง ตวย พระองค์ เม่ือ 
พระเจ้า ใจ๊ ฤทธิ ์อาํนาจ อนั ยิง่ใหญ่ เยยีะ หื้อ พระเยซู ครสิต์ เป๋น 
ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว หมู่ เฮา ก็ มี วถีิ จีวติ ใหม่ ตวย เหมือน กัน๋

5 ถ้า หมู่ เฮา เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กับ พระเยซู โดย ก๋าน ต๋าย 
ของ พระองค์ แล้ว หมู่ เฮา ก็ จะ เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ 
พระองค์ โดย ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ของ พระองค์ ตวย 
เหมือน กัน๋ 6 เฮา ตังหลาย ฮู ้แล้ว วา่ จีวติ เก่า ของ หมู่ เฮา ได้ ถูก 
เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน ตวย พระเยซู แล้ว เป้ือ นิสัย ต้ี ใค่ เยยีะ บาป 
จะ ได้ ถูก ทําลาย หื้อ เส้ียง ไป หมู่ เฮา ก็ จะ บ่ ได้ เป๋น ขี้ข้า ของ บาป 
แหม ต่อ ไป 7 ยอ้น วา่ คน ต้ี ต๋าย แล้ว ก็ ป๊น จาก อาํนาจ ของ บาป 
แล้ว
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8 ถ้า หมู่ เฮา ต๋าย ตวย พระครสิต์ แล้ว หมู่ เฮา เจ้ือ วา่ หมู่ 
เฮา จะ มี จีวติ อยู ่กับ พระองค์ ตวย 9 เฮา ตังหลาย ฮู ้อยู ่แล้ว 
วา่ พระเจ้า เยยีะ หื้อ พระครสิต์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว
พระองค์ จึง จะ บ่ ต๋าย แหม ความ ต๋าย จะ บ่ มี อาํนาจ เหนือ 
พระองค์ แหม ต่อไป 10 ต้ี พระองค์ ได้ ต๋าย เต้ือ เดียว ก็ ปอ เป้ือ 
มี ชยั เหนือ อาํนาจ ของ บาป ตลอด ไป แต่ ต้ี พระองค์ มี จีวติ 
อยู ่น้ัน ก็ มี จีวติ อยู ่เป้ือ พระเจ้า 11 อยา่ง เดียว กัน๋ หื้อ ต้าน ตัง
หลาย ถือ วา่ หมู่ ต้าน ต๋าย จาก บาป แล้ว กับ หมู่ ต้าน ก็ ใจ๊ จีวติ 
เป้ือ พระเจ้า โดย เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ พระเยซู ครสิต์
12 ยอ้นจาอัน้ หา้ม หื้อ บาป ครอบงาํ ตัว๋ ต้ี ต้อง ต๋าย ของ ต้าน
เซิง่ เยยีะ หื้อ ต้าน ยอม เยยีะ ต๋าม ตัณ๋หา ของ ตัว๋ น้ัน 13 หา้ม 
ยอม หื้อ ตัว๋ ของ หมู่ ต้าน ส่วน ใด ส่วน น่ึง เป๋น เครือ่งมือ ใน ก๋าน 
เยยีะ บาป แต่ หื้อ ถวาย ตัว๋ ของ หมู่ ต้าน แก่ พระเจ้า เหมือน 
คน ต้ี เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย มี จีวติ ใหม่ แล้ว จง มอบ ถวาย กู้ 
ส่วน ใน ตัว๋ ของ หมู่ ต้าน หื้อ ใจ๊ ใน ก๋าน เยยีะ ใน สิง่ ต้ี ถูกต้อง ต๋าม 
ธรรม 14 บาป จะ บ่ ครอบงาํ หมู่ ต้าน แหม ยอ้น หมู่ ต้าน บ่ ได้ อยู ่
ใต้ อาํนาจ บท บัญญัติ แต่ อยู ่ใต้ พระคุณ ของ พระเจ้า

ขี้ข้า ของ ความ ดี
15 ถ้า จาอัน้ จะ วา่ จาใด เฮา จะ เยยีะ บาป ยอ้น บ่ ได้ อยู ่ใต้ บท 

บัญญัติ แต่ อยู ่ใต้ พระคุณ จาอัน้ กา บ่ ใจ้ เน่อ 16 ต้าน ตังหลาย 
บ่ ฮู ้กา วา่ ถ้า หมู่ ต้าน ยอม เป๋น ขี้ข้า เจ้ือฟัง ใผ หมู่ ต้าน ก็ เป๋น 
ขี้ข้า ของ คน ต้ี หมู่ ต้าน เจ้ือฟัง น้ัน หมู่ ต้าน จะ เป๋น ขี้ข้า ของ บาป 
ต้ี เยยีะ หื้อ ต๋าย กาวา่ เป๋น ขี้ข้า เจ้ือฟัง พระเจ้า ต้ี เยยีะ หื้อ เป๋น 
คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม 17 แต่ หื้อ ขอบ พระคุณ พระเจ้า ยอ้น วา่ 
หมู่ ต้าน เกย เป๋น ขี้ข้า ของ บาป มา ก่อน แต่ บ่าเด่ียวน้ี หมู่ ต้าน 
เต๋มใจ๋ เจ้ือฟัง หลักกําสอน ของ พระเจ้า ต้ี หมู่ ต้าน ได้ฮบั มา
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18หมู่ ต้าน ได้ ป๊น จาก ก๋าน เป๋น ขี้ข้า ของ บาป แล้ว ก็ ได้ เป๋น ขี้ข้า 
ของ พระเจ้า ต้ี เยยีะ แต่ สิง่ ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม 19 ต้ี ข้าพเจ้า 
ยก เอา ตัว๋ อยา่ง เรือ่ง คน เป๋น ขี้ข้า มา ก็ ยอ้น สิง่ น้ี เข้าใจ๋ ยาก 
สําหรบั หมู่ ต้าน หมู่ ต้าน เกย ยอม หื้อ กู้ ส่วน ของ ตัว๋ เป๋น ขี้ข้า 
ของ ก๋าน ลามก กับ ก๋าน เยยีะ บ่ ดี นัก ขึ้น ติก ๆ จาใด บ่าเด่ียว 
น้ี ขอ หื้อ หมู่ ต้าน ยอม หื้อ กู้ ส่วน ของ ตัว๋ เป๋น ขี้ข้า ต้ี เยยีะ ต๋าม 
ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า จาอัน้ เป้ือ จะ ได้ เป๋น คน บรสุิทธิ์

20 เม่ือ หมู่ ต้าน เป๋น ขี้ข้า ของ บาป ก็ บ่ ต้อง เยยีะ สิง่ ต้ี ถูกต้อง 
ต๋าม ธรรม 21 แล้ว หมู่ ต้าน ได้ ประโยชน์ อะหยงั จาก ก๋าน เยยี
ะ สิง่ หมู่ น้ัน ต้ี ต๋อน น้ี เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู้สึก อาย ผล ของ ก๋าน 
เยยีะ สิง่ หมู่ น้ัน ก็ คือ ความ ต๋าย 22 แต่ บ่าเด่ียวน้ี ต้าน ตังหลาย 
ป๊น จาก ก๋าน เป๋น ขี้ข้า ของ บาป แล้ว มา เป๋น ขี้ข้า ของ พระเจ้า
ประโยชน์ ต้ี หมู่ ต้าน จะ ได้ฮบั ก็ คือ ก๋าน เป๋น คน บรสุิทธิ์ แล้ว จะ 
เยยีะ หื้อ ต้าน ได้ฮบั จีวติ นิรนัดร์ 23 ยอ้น วา่ ก๋าน เยยีะ บาป นํา 
ไป สู่ ความ ต๋าย แต่ สิง่ ต้ี พระเจ้า โผด หื้อ บ่ ดาย คือ จีวติ นิรนัดร ์
โดย ผ่าน ตาง พระเยซู องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ เฮา

7
ตัว๋อยา่ง จาก ก๋าน แต่งงาน

1 ป้ี น้อง ตัง หลาย ต้ี ฮู ้บท บัญญัติ หมู่ ต้าน บ่ ฮู ้กา วา่ บท 
บัญญัติ มี อาํนาจ เหนือ คน เฮา ก็ ต๋อน ต้ี เฮา ยงั มี จีวติ อยู ่เต้า 
อัน้ 2 เหมือน กับ แม่ญิง ต้ี แต่งงาน แล้ว เม่ือ ผัว ยงั มี จีวติ อยู ่
นาง ต้อง เยยีะ ต๋าม กฎ ประเพณี เป๋น ผัว เมีย กัน๋ แต่ ถ้า ผัว ต๋าย 
แม่ญิง ก็ ป๊น จาก กฎ น้ัน 3 ถ้า แม่ญิง คน น้ัน ไป เป๋น เมีย ป้อจาย 
คน อื่น ต๋อน ผัว ยงั มี จีวติ อยู่ ก็ ถือ วา่ นาง มี จู๊ แต่ ถ้า ผัว ต๋าย แล้ว 
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นาง ก็ ป๊น จาก กฎ ประเพณี เป๋น ผัว เมีย กัน๋ นาง มี สิทธิ ์ต้ี จะ เป๋น 
เมีย ของ ป้อจาย อื่น ได้ บ่ ถือ วา่ นาง เล่น จู๊

4 เหมือน เดียว กัน๋ ป้ีน้อง ตังหลาย โดย ก๋าน ต๋าย ของ พระ
ครสิต์ หมู่ ต้าน จึง ได้ ต๋าย จาก บท บัญญัติ แล้ว เป้ือ หมู่ ต้าน 
จะ ได้ เป๋น คน ของ พระองค์ ผู้ ต้ี พระเจ้า เยยีะ หื้อ เป๋น ขึ้น จาก 
ความ ต๋าย เป้ือ วา่ จี วติ หมู่ เฮา จะ ได้ เป๋น ประโยชน์ สําหรบั 
พระเจ้า 5 ตะก่อน ต๋อน หมู่ เฮา ใจ๊ จีวติ ต๋าม สันดาน บาป บท 
บัญญัติ ก็ กระตุ้น ตัณ๋หา ต้ี อยู ่ใน ตัว๋ หื้อ เยยีะ สิง่ บ่ ดี เซิง่ จะ 
นํา หมู่ เฮา ไป เถิง ความ ต๋าย 6 แต่ บ่าเด่ียวน้ี เฮา ต๋าย จาก บท 
บัญญัติ แล้ว คือ ได้ ฮบั ก๋าน ปลด ปล่อย หื้อ มี อสิระ จาก บท 
บัญญัติ ต้ี เกย มี เหนือ เฮา ต๋อน น้ี เฮา สามารถ ฮบัใจ๊ พระเจ้า 
ต๋าม แนว ตาง ใหม่ ต้ี พระวญิญาณ จะ นํา เฮา บ่ ใจ้ เยยีะ ต๋าม ข้อ 
บังคับ แบบ เก่า ต้ี เขียน ไว ้แหม ต่อไป

ป๋ัญหา เรือ่ง บาป ต้ี ฝัง อยู ่ใน ตัว๋ เฮา
7 ถ้า จาอัน้ หมู่ เฮา จะ วา่ จาใด จะ วา่ บท บัญญัติ คือ บาป 

กา บ่ ใจ้ จา อัน้ แน่นอน ถ้า บ่ มี บท บัญญัติ ข้าพเจ้า ก็ บ่ ฮู ้วา่ 
อะหยงั เป๋น บาป พ่อง ข้าพเจ้า จะ บ่ ฮู ้เลย วา่ ก๋าน โลภ น้ัน ผิด 
ถ้า บท บัญญัติ บ่ ได้ เขียน วา่ �หา้ม โลภ�ณ 8 แต่ บาป ก็ ฉวย 
โอกาส ใจ๊ บท บัญญัติ ข้อ น้ัน กระตุ้น หื้อ เกิด ความ โลภ กู้ อยา่ง 
ใน ตัว๋ ข้าพเจ้า ยอ้น วา่ ถ้า บ่ มี บท บัญญัติ บาป ก็ บ่ มี อาํนาจ
9 เม่ือ ตะก่อน ข้าพเจ้า มี จีวติ อยู ่โดย บ่ ฮู ้บท บัญญัติ แต่ เม่ือ 
ฮู ้บท บัญญัติ แล้ว บาป ก็ มี อาํนาจ ขึ้น มา แล้ว ข้าพเจ้า ก็ 
ต๋าย๔ 10 บท บัญญัติ มี ไว ้เป้ือ หื้อ มี จีวติ แต่ ก๋าย เป๋น เหตุ หื้อ 
ข้าพเจ้า ต้อง ต๋าย 11 บาป ได้ ฉวย โอกาส ใจ๊ บท บัญญัติ น้ัน จุล่า
ณ 7:7 7:7 อพย� 20:17; ฉธบ� 5:21 ๔ 7:9 7:9 ต๋าย ใน ต้ี น่ี หมายเถิง
ต๋าย ใน ฝ่าย จิตวญิญาณ 
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ย ข้าพเจ้า กับ เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า ต้อง ต๋าย 12 จาอัน้ บท บัญญัติ 
เป๋น สิง่ ศักดิสิ์ทธิ์ ข้อ บัญญัติ ตึงหมด ก็ ศักดิสิ์ทธิ์ ยุติธรรม กับ 
ดี

13 ถ้า จาอัน้ สิง่ ดี น้ัน เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า ต้อง ต๋าย กา บ่ ใจ้ จา
อัน้ แน่นอน แต่ เป๋น บาป ต้ี ใจ๊ สิง่ ดี น้ัน เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า ต้อง 
ต๋าย เป้ือ เยยีะ หื้อ หนั วา่ บาป เป๋น จาใด แล้ว บท บัญญัติ ก็ เยยี
ะ หื้อ ข้าพเจ้า ฮู ้วา่ บาป เป๋น สิง่ บ่ ดี ขนาด

14 เฮา ฮู ้แล้ว วา่ บท บัญญัติ น้ัน เป๋น เรือ่ง ของ ฝ่าย จิต
วญิญาณ แต่ ข้าพเจ้า เป๋น ก้า คน บ่ดาย ต้ี ถูก ขาย ไป เป๋น ขี้ข้า 
ของ บาป 15 ข้าพเจ้า ก็ บ่ เข้าใจ๋ วา่ เยยีะ หยงั ข้าพเจ้า เยยีะ ใน 
สิง่ ต้ี ข้าพเจ้า เยยีะ ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า บ่ ได้ เยยีะ สิง่ ดี ต้ี ใค่ เยยีะ
แต่ สิง่ ต้ี ข้าพเจ้า จัง ข้าพเจ้า ก็ เยยีะ 16 แล้ว ถ้า ข้าพเจ้า เยยีะ 
สิง่ ต้ี ข้าพเจ้า บ่ ใค่ เยยีะ ข้าพเจ้า ก็ ยอม ฮบั วา่ บท บัญญัติ เป๋น 
สิง่ ดี งาม 17 ยอ้นจาอัน้ บ่ ใจ้ ตัว๋ ข้าพเจ้า เป๋น คน เยยีะ แต่ บาป 
เซิง่ อยู ่ใน ตัว๋ ข้าพเจ้า เป๋น ฝ่าย เยยีะ 18 ข้าพเจ้า ฮู ้วา่ สันดาน 
บาป ใน ตัว๋ ข้าพเจ้า น้ัน บ่ มี ความ ดี เลย ยอ้น ข้าพเจ้า ใค่ เยยีะ 
ดี แต่ ข้าพเจ้า เยยีะ บ่ ได้ 19 สิง่ ดี ต้ี ข้าพเจ้า ใค่ เยยีะ ก็ บ่ ได้ เยยีะ
แต่ สิง่ บ่ ดี ต้ี บ่ ใค่ เยยีะ ก็ ยงั เยยีะ อยู่ 20 จาอัน้ เม่ือ ข้าพเจ้า เยยี
ะ สิง่ บ่ ดี ต้ี บ่ ใค่ เยยีะ ก็ บ่ แม่น ตัว๋ ข้าพเจ้า เป๋น คน เยยีะ แต่ บาป 
ต้ี อยู ่ใน ตัว๋ ข้าพเจ้า เป๋น ฝ่าย เยยีะ

21 ข้าพเจ้า จึง หนั วา่ เป๋น กฎ ธรรมดา ใน จีวติ วา่ เม่ือ ใด ต้ี 
ข้าพเจ้า ตัง้ใจ๋ จะ เยยีะ สิง่ ดี ก็ จัง้ เลือก เยยีะ สิง่ บ่ ดี เหยี กู้ เต้ือ
22 ยอ้น วา่ ใน ใจ๋ ของ ข้าพเจ้า จ้ืนจมยนิดี ใน บท บัญญัติ ของ 
พระเจ้า 23 แต่ ข้าพเจ้า หนั วา่ มี กฎ ธรรมดา ใน จีวติ แหม อยา่ง 
ต้ี อยู ่ใน ตัว๋ ข้าพเจ้า เซิง่ ต่อสู้ กับ กฎ ต้ี ข้าพเจ้า ยอมฮบั ใน จิต
ใจ๋ แล้ว เยยี ะ หื้อ ข้าพเจ้า อยู ่ใน บังคับ ของ บาป ต้ี อยู ่ใน ตัว๋ 
ข้าพเจ้า 24 เฮอ่ ข้าพเจ้า เป๋น คน ต้ี น่า สังเวช เหยี แต๊ ๆ จะ มี ใผ 
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จ้วย ข้าพเจ้า หื้อ ป๊น จาก ตัว๋ น้ี ต้ี นํา ความ ต๋าย มา สู่ ข้าพเจ้า น้ี 
พ่อง 25 แต่ ขอบคุณ พระเจ้า ต้ี พระเยซู ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋น
เจ้า ของ หมู่ เฮา สามารถ จ้วย ข้าพเจ้า ได้

ข้าพเจ้า ก็ เป๋น จา อี ้ละ จิต ใจ๋ ของ ข้าพเจ้า ใค่ เจ้ือ ฟัง บท 
บัญญัติ ของ พระเจ้า แต่ สันดาน บาป ของ ข้าพเจ้า น้ัน ก็ เยยี
ะ ต๋าม บาป

8
จีวติ ต้ี อยู ่ฝ่าย พระวญิญาณ

1 จาอัน้ คน ตังหลาย ต้ี ได้ เจ้ือ วางใจ๋ พระเยซู ครสิต์ จะ บ่ ถูก 
ลงโต้ษ 2 ยอ้น วา่ กฎ ของ พระวญิญาณ ต้ี หื้อ จีวติ เฮา เป๋น 
อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ พระเยซู ครสิต์ ได้ จ้วย หื้อ ข้าพเจ้า มี 
อสิระ จาก กฎ ต้ี ควบคุม เฮา หื้อ เยยีะ บาป ต้ี นํา ไป เถิง ความ 
ต๋าย 3 สิง่ ต้ี บท บัญญัติ เยยีะ บ่ ได้ ยอ้น สันดาน บาป เยยีะ หื้อ 
อาํนาจ ของ บท บัญญัติ น้ัน ออ่น ลง พระเจ้า ได้ เยยีะ หื้อ แล้ว
พระองค์ ได้ ตัดสิน ลงโต้ษ บาป โดย ส่ง พระบุตร ของ พระองค์ 
มา ฮบั สภาพ เป๋น คน เหมือน เฮา ต้ี มี บาป เป้ือ เป๋น เครือ่ง ปู่
จา ไถ่ บาป 4 เป้ือ เฮา จะ สามารถ เยยีะ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต๋าม ต้ี บท 
บัญญัติ ต้องก๋าน โดย บ่ เยยีะ ตวย ต๋าม สันดาน บาป แต่ เยยีะ 
ตวย ต๋าม พระวญิญาณ

5 คน ตังหลาย ต้ี ใจ๊ จีวติ ตวย ต๋าม สันดาน บาป ก็ ก๊ึด เถิง ก้า 
เยยีะ บาป แต่ คน ตังหลาย ต้ี เยยีะ ต๋าม พระวญิญาณ ก็ ก๊ึด เถิง 
ก้า เยยีะ ตวย ต๋าม พระวญิญาณ 6 ถ้า หื้อ สันดาน บาป ควบคุม 
จิต ใจ๋ ก็ จะ นํา ไป เถิง ความ ต๋าย แต่ ถ้า หื้อ พระ วญิญาณ 
ควบคุม จิตใจ๋ ก็ จะ นํา ไป เถิง จีวติ กับ สันติสุข 7 ยอ้น วา่ จิตใจ๋ 
ต้ี ใค่ เยยีะ ตวย ต๋าม สันดาน บาป ก็ เป๋น ศัตรู ๋พระเจ้า คือ บ่ ยอม 
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เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ ของ พระเจ้า แต๊ ๆ แล้ว เยยีะ ต๋าม บ่ ได้
8 คน หมู่ น้ี ต้ี หื้อ สันดาน บาป ควบคุม จิตใจ๋ ก็ เยยีะ หื้อ พระเจ้า 
ปอ ใจ๋ บ่ ได้ เลย

9 ถ้า พระวญิญาณ ของ พระเจ้า อยู ่ใน จีวติ ต้าน สันดาน 
บาป ก็ ควบคุม ต้าน บ่ ได้ แต่ พระ วญิญาณ จะ ควบคุม ต้าน 
แตน คน ใด บ่ มี พระวญิญาณ ของ พระครสิต์ คน น้ัน ก็ บ่ ได้ 
เป๋น คน ของ พระองค์ 10 ถ้า ต้าน ตังหลาย มี พระครสิต์ อยู ่ใน 
ใจ๋ แล้ว แม้ วา่ ตัว๋ ของ ต้าน ต้อง ต๋าย ยอ้น บาป แต่ จิตวญิญาณ 
ยงั มี จีวติ อยู่ ยอ้น วา่ ต้าน เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม 11 กับ 
ถ้า พระวญิญาณ ของ พระเจ้า ผู้ เยยีะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก 
ความ ต๋าย อยู ่กับ ต้าน ตังหลาย พระเจ้า ผู้ เยยีะ หื้อ พระเยซู 
ครสิต์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว น้ัน ก็ จะ เยยีะ หื้อ ตัว๋ ต้ี ต้อง 
ต๋าย ของ ต้าน มี จีวติ โดย พระวญิญาณ ของ พระองค์ ต้ี อยู ่กับ 
ต้าน

12 ยอ้น จาอัน้ ป้ีน้อง ตังหลาย เหย เฮา ตังหลาย บ่ มี ความ 
จํา๋เป๋น จะ ต้อง เยยีะ ตวย ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ สันดาน บาป 
เลย 13 ถ้า ต้าน ใจ๊ จีวติ ตวย ต๋าม สันดาน บาป ต้าน จะ ต้อง ต๋าย
แต่ ถ้า ต้าน ใจ๊ จีวติ ตวย ต๋าม พระวญิญาณ ต้าน ก็ ได้ ทําลาย ก๋า
นงาน ของ สันดาน บาป แล้ว ต้าน จะ มี จีวติ ตลอด ไป 14 ยอ้น 
วา่ พระวญิญาณ ของ พระเจ้า นํา จีวติ ใผ คน น้ัน ก็ เป๋น ลูก ของ 
พระเจ้า 15 ยอ้น วา่ ต้ี ต้าน ฮบั พระวญิญาณ น้ัน บ่ ได้ เยยีะ หื้อ 
ต้าน เป๋น ขี้ข้า ต้ี ต้อง กัว๋ แหม แต่ เยยีะ หื้อ ต้าน เป๋น ลูก ของ 
พระเจ้า จึง ฮอ้ง พระเจ้า วา่ �อบับา ป้อ� 16 พระวญิญาณ 
น้ัน เยยีะ หื้อ เฮา มี ความ มัน่ใจ๋ ใน วญิญาณ ของ เฮา วา่ เฮา เป๋น 
ลูก ของ พระเจ้า 17 ถ้า เฮา เป๋น ลูก ของ พระเจ้า แล้ว เฮา ก็ มี 
ส่วน ได้ มรดก ต้ี พระเจ้า ได้ หื้อ ไว ้กับ พระครสิต์ ตวย ถ้า เฮา ตัง
หลาย ฮว่ม ตุ๊ก กับ พระองค์ น้ัน เฮา ก็ จะ ได้ ฮบั เกียรติ ตวย กัน๋ 
กับ พระองค์ ตวย
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18ข้าพเจ้า หนั วา่ ความ ตุ๊ก ลําบาก ต๋อน บ่าเด่ียวน้ี บ่ สมควร 
ต้ี จะ เอา ไป เผียบ กับ ความ ยิง่ใหญ่ ต้ี พระเจ้า จะ เปิดเผย กับ หมู่ 
เฮา ใน วนั หน้า 19 ยอ้น วา่ สะป๊ะ กู้ สิง่ ต้ี พระเจ้า สรา้ง ไว ้น้ัน ก่ํา
ลัง ตัง้ หน้า ตัง้ ต๋า กอย ถ้า หื้อ พระเจ้า เปิดเผย วา่ ใผ เป๋น ลูก ของ 
พระองค์ 20 ยอ้น วา่ พระเจ้า เยยีะ หื้อ สะป๊ะ กู้ สิง่ ต้ี ถูก สรา้ง น้ัน 
เป๋น อนิจจัง บ่ ใจ้ วา่ สิง่ หมู่ น้ัน อยาก หื้อ เป๋น จาอัน้ แต่ เป๋น ไป 
ต๋าม ต้ี พระเจ้า ต้องก๋าน หื้อ เป๋น 21 แต่ สะป๊ะ กู้ สิง่ น้ัน ก็ ยงั หวงั 
วา่ จะ ได้ ป๊น จาก อาํนาจ ของ ก๋าน เส่ือม สลาย แล้ว จะ มี อสิระ 
กับ ได้ฮบั เกียรติ อยา่ง เดียว กัน๋ กับ ต้ี ลูก ตังหลาย ของ พระเจ้า 
มี 22 เฮา ฮู ้วา่ สะป๊ะ กู้ สิง่ ต้ี พระเจ้า สรา้ง ขึ้น น้ัน ก่ําลัง โอดโอย 
อยา่ง ทรมาน เหมือน กับ แม่ญิง ต้ี ก่ําลัง จะ เกิด ลูก มา จ๋น แผว 
บ่าเด่ียว น้ี 23 บ่ ใจ้ ก้า สะป๊ะ กู้ สิง่ น้ัน เต้าอัน้ แม้ แต่ หมู่ เฮา เอง 
ผู้ ต้ี ได้ ฮบั พระวญิญาณ เซิง่ เป๋น ปอน ส่วน แรก ก็ ใจ๋จด ใจ๋จ่อ 
อยา่ง ทรมาน ใน ก๋าน กอยถ้า หื้อ พระเจ้า ฮบั เฮา เป๋น ลูก อยา่ง 
สมบูรณ์ คือ เฮา ก็ จะ มี ตัว๋ ใหม่ ต้ี ได้ฮบั ก๋าน ไถ่ แล้ว 24 ยอ้น วา่ 
เฮา รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ โดย ความ หวงั น้ี แต่ ความ หวงั ต้ี ได้ฮบั 
แล้ว ก็ บ่ ใจ๊ เป๋น ความ หวงั แหม ใผ จะ หวงั ใน สิง่ ต้ี ได้ แล้ว 25แต่ 
ถ้า เฮา หวงั ใน สิง่ ต้ี เฮา ยงั บ่ ได้ เฮา ก็ ถ้า อยา่ง อดทน

26 ก็ อยา่ง เดียว กัน๋ กับ เม่ือ เฮา ออ่น ก่ําลัง พระวญิญาณ ก็ 
จ้วย เฮา เฮา บ่ ฮู ้วา่ จะ ออ้นวอน ขอ จาใด จะ ขอ อะหยงั แต่ 
พระวญิญาณ ได้ ออ้นวอน ขอ ต่อ พระเจ้า แตน เฮา โดย ก๋าน 
โอดโอย ต้ี อู ้ออก มา เป๋น กํา บ่ ได้ 27 กับ พระเจ้า ผู้ ต้ี ฮู ้หนั จิตใจ๋ 
ของ คน ก็ ฮู ้วา่ พระวญิญาณ ก๊ึด อะหยงั ยอ้น วา่ พระวญิญาณ 
ออ้นวอน ขอ ต่อ พระเจ้า เป้ือ คน ของ พระองค์ ต๋าม ความ ต้อ
งก๋าน ของ พระเจ้า

28 เฮา ฮู ้แล้ว วา่ เหตุก๋ารณ์ กู้ อยา่ง ต้ี เกิด ขึ้น พระเจ้า โผด 
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หื้อ เป๋น ผล ดี ต่อ คน ต้ี ฮกั พระองค์ ต้ี พระองค์ ฮอ้ง หื้อ มา ต๋าม 
ความ ต้องก๋าน ของ พระองค์ 29 ยอ้น วา่ คน ต้ี พระเจ้า เลือก 
ไว ้แล้ว พระองค์ ได้ กํา๋หนด ไว ้ล่วงหน้า หื้อ เป๋น เหมือน พระ
บุตร ของ พระองค์ เป้ือ หื้อ พระบุตร น้ัน เป๋น ลูก คน เก๊า ใน หมู่ 
ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย 30 หมู่ คน ต้ี พระเจ้า ได้ กํา๋หนด ไว ้แล้ว 
น้ัน พระองค์ ฮอ้ง หื้อ มา หา พระองค์ หมู่ คน ต้ี พระองค์ ฮอ้ง มา 
หา พระองค์ เยยีะ หื้อ หมู่ เขา เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม หมู่ คน 
ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม น้ัน พระองค์ ก็ หื้อ มี เกียรติ ตวย

ความ ฮกั ของ พระเจ้า
31 ถ้า จาอัน้ เฮา จะ วา่ จาใด เก่ียว กับ เรือ่ง น้ี ถ้า พระเจ้า อยู ่

ฝ่าย เฮา ใผ คน ใด จะ ขัดขวาง เฮา ได้ 32 แม้แต่ พระบุตร องค์ 
เดียว ของ พระองค์ พระองค์ ก็ บ่ ได้ ขาง แต่ ยงั ยก หื้อ หมู่ เฮา 
กู้ คน ได้ ถ้า เป๋น จาอี้ จะ บ่ โผด หื้อ กู้ อยา่ง แก่ หมู่ เฮา ตวย กา
33 ใผ จะ ฟ้อง คน ต้ี พระเจ้า ได้ เลือก ไว ้เป๋น คน ของ พระองค์ 
แล้ว บ่ มี เน่อ ยอ้น พระเจ้า เป๋น ผู้ ต้ี โผด หื้อ หมู่ เขา เป๋น คน ถูก
ต้อง ต๋าม ธรรม แล้ว 34 แล้ว ใผ จะ ตัดสิน ลงโต้ษ หมู่ เฮา พระ
เยซู ครสิต์ กา บ่ ใจ้ เน่อ ยอ้น พระองค์ ได้ ต๋าย เป้ือ หมู่ เฮา แล้ว 
พระเจ้า เยยีะ หื้อ พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว อยู ่ตัง 
ขวา มือ ของ พระเจ้า กับ ได้ ออ้นวอน ขอ จาก พระเจ้า เป้ือ หมู่ 
เฮา 35 อะหยงั จะ มา แยก หมู่ เฮา ออก จาก ความ ฮกั ของ พระ
ครสิต์ ต้ี มี หื้อ หมู่ เฮา ได้ จะ เป๋น ความ ตุ๊ก ความ ยาก ลําบาก
ก๋าน ค่ํา ความ อดอยาก ความ จ๋น ภัย อนัตราย กาวา่ ก๋าน ถูก 
ฆ่า ต๋าย กา สิง่ หมู่ น้ี ตึงหมด บ่ สามารถ แยก หมู่ เฮา ออก ได้ เน่อ
36 ต๋าม ต้ี พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่
�ยอ้น หนั แก่ พระองค์ หมู่ เฮา จึง อยู ่ใน อนัตราย เถิง ต๋าย 

ตลอด เวลา
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เผียบ เหมือน แกะ ต้ี จะ ถูก ปา ไป ฆ่า�ด
37 แต่ ใน สิง่ ต้ี เกิด ขึ้น ตึงหมด น้ี หมู่ เฮา ก็ มี ชยั อยา่ง ยิง่ใหญ่ ต้ี 
สุด โดย ความ จ้วยเหลือ ของ พระครสิต์ ผู้ ต้ี ฮกั เฮา ตังหลาย
38 ข้าพเจ้า เจ้ือ มัน่ วา่ บ่ มี สิง่ ใด จะ มา แยก หมู่ เฮา ออก จาก 
ความ ฮกั ของ พระเจ้า ได้ บ่ วา่ หมู่ เฮา จะ ต๋าย กาวา่ ยงั มี จีวติ อยู่
ก็ แยก ออก บ่ ได้ บ่ วา่ ทูตสวรรค์ กาวา่ เทพเจ้า กาวา่ อาํนาจ 
ของ วญิญาณ ต่าง ๆ ก็ แยก ออก บ่ ได้ บ่ วา่ สิง่ ต้ี มี อยู ่บ่าเด่ียว
น้ี กาวา่ จะ มี ปายหน้า ก็ แยก หมู่ เฮา ออก จาก ความ ฮกั ของ 
พระเจ้า บ่ ได้ 39 บ่ วา่ บน ต๊องฟ้า กาวา่ ใน ทะเล เลิก็ กาวา่ สิง่ 
ใด ๆ ต้ี พระเจ้า สรา้ง ไว ้แล้ว ก็ บ่ สามารถ แยก หมู่ เฮา ออก จาก 
ความ ฮกั ของ พระเจ้า ต้ี เฮา หนั ได้ ใน พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ
ผู้เป๋นเจ้า ของ เฮา

9
พระเจ้า เลือก คน จ้าด อสิราเอล

1 ข้าพเจ้า อู ้ความ จรงิ บ่ ได้ จุ ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า เป๋น คน ของ 
พระ ครสิต์ จิต สํานึก ของ ข้าพเจ้า ต้ี พระ วญิญาณ บรสุิทธิ ์
ควบคุม อยู ่น้ัน ก็ ยนืยนั วา่ ข้าพเจ้า อู ้ความ จรงิ วา่ 2 ข้าพเจ้า 
มี ความ ตุ๊ก หนัก ตึง เจ็บ ปวดใจ๋ อยู ่ตลอด เวลา ยอ้น ป้ีน้อง จาว 
ยวิ 3 ยอม ถูก สาบ แจ้ง กับ ถูก ตัดขาด จาก พระครสิต์ ถ้า สิง่ 
หมู่ น้ัน สามารถ จ้วย ป้ี น้อง จาว ยวิ ของ ข้าพเจ้า ต้ี เป๋น เป้ือน 
ฮว่ม จ้าด เดียว กัน๋ หื้อ เจ้ือ วาง ใจ๋ พระ เยซู ได้ 4 หมู่ เขา คือ 
จาว อสิราเอล ต้ี พระเจ้า เลือก หื้อ เป๋น ลูก ของ พระองค์ หื้อ หมู่ 
เขา ได้ หนั ความ ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์ กับ หื้อ พันธสัญญา ตัง
หลาย กับ บท บัญญัติ แก่ หมู่ เขา หื้อ เขา ฮู ้วธิ ีก๋าน นมัสก๋าน 
ด 8:36 8:36 สดด� 44:22
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พระองค์ อยา่ง ถูก ต้อง กับ หื้อ พระสัญญา ต่าง ๆ แหม 5 หมู่ 
เขา มี ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ต้ี ยิง่ใหญ่ ๕ เม่ือ พระเยซู ครสิต์ เกิด มา 
เป๋น มนษุย ์ก็ สืบ เจ๊ือสาย จาก หมู่ เขา ขอ สรรเสรญิ พระเจ้า ผู้ 
เป๋น ใหญ่ เหนือ สะป๊ะ กู้ สิง่ ตลอด ไป อาเมน๖

6บ่ ใจ้ วา่ พระสัญญา ต้ี พระเจ้า หื้อ จาว ยวิ น้ัน ล้มเหลว ยอ้น 
วา่ คน ต้ี สืบ เจ๊ือสาย มา จาก อสิราเอล น้ัน๗ ก็ บ่ ได้ เป๋น จาว 
อสิราเอล แต๊ เหมือน กัน๋ หมด กู้ คน 7 บ่ ใจ้ วา่ ลูก หลาน ของ อบั
ราฮมั ตึง หมด จะ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า แต่ พระเจ้า บอก อบัรา
ฮมั วา่ �ลูก หลาน ของ อสิอคั เต้าอัน้ จะ นับ วา่ เป๋น เจ๊ือสาย 
ของ เจ้า�ต 8 หมายเถิง วา่ บ่ ใจ้ ลูก ต้ี เกิด ต๋าม สาย เลือด ของ 
อบัราฮมั จะ ถือ วา่ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า แต่ ลูก หลาน ต้ี เกิด ต๋าม 
พระสัญญา ของ พระเจ้า เต้าอัน้ ต้ี ถือ วา่ เป๋น ลูก หลาน แต๊ ๆ
9 ยอ้น พระเจ้า สัญญา กับ อบัราฮมั วา่ �เม่ือ เถิง กํา๋หนด เวลา 
เฮา จะ ป๊ิก มา แหม ต๋อน น้ัน นาง ซาราห ์จะ มี ลูก ป้อจาย�ถ

10 บ่ ใจ้ ก้า เต้าอัน้ นาง เรเบคาห ์ก็ มี ลูก แฝด กับ อสิอคั ป้อ 
อุย๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เฮา 11-12 ก่อน ต้ี ลูก แฝด จะ เกิด มา ก่อน 
ต้ี หมู่ เขา จะ เยยีะ ดี กาวา่ บ่ ดี พระเจ้า ก็ บอก นาง เรเบคาห ์วา่
�อา้ย จะ ฮบัใจ๊ น้อง� ต้ี พระเจ้า อู ้จาอี ้ก็ เป้ือ หื้อ ฮู ้วา่ ก๋าน เลือก 
ของ พระเจ้า บ่ ได้ เป๋น ไป ต๋าม ก๋าน เยยีะ ดี กาวา่ บ่ ดี ของ เขา แต่ 
เป๋น ไป ต๋าม ก๋าน ฮอ้ง คน ของ พระเจ้า เอง 13 เป๋น ไป ต๋าม กํา ต้ี มี 
เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่ �เฮา ฮกั ยาโคบ แต่ เฮา จัง เอซาว�ท

14 ถ้า จาอัน้ เฮา จะ วา่ จาใด พระเจ้า ลําเอยีง กา บ่ ใจ้ จาอัน้ 
เน่อ 15 ยอ้น พระเจ้า เกย บอก โมเสส วา่
๕ 9:5 9:5 อู ้เถิง อบัราฮมั อสิอคั กับ ยาโคบ ๖ 9:5 9:5 แป๋ ได้ แหม อยา่ง วา่
ขอ หื้อ พระครสิต์ ผู้ เป๋น เจ้า เป๋น นาย เหนือ กู้ สิง่ ได้ฮบั ก๋าน สรรเสรญิ ตลอด ไป
อาเมน ๗ 9:6 9:6 อสิราเอล น้ี อา้งเถิง ยาโคบ ต้ี มี แหม จ้ือ วา่ อสิราเอล
ปฐก� 32:28 ต 9:7 9:7 ปฐก� 21:12 ถ 9:9 9:9 ปฐก� 18:10,14
ท 9:13 9:13 มลค� 1:2-3



โรม 9:16 xxviii โรม 9:25

�เฮา ใค่ โผด คน ใด เฮา ก็ โผด คน น้ัน
เฮา ใค่ อนิดู คน ใด เฮา ก็ อนิดู คน น้ัน�ธ

16 ยอ้น จาอัน้ ก๋าน เลือก ของ พระเจ้า ก็ บ่ ได้ ขึ้น อยู ่กับ ความ 
ต้องก๋าน กาวา่ ก๋าน ฮ ิเยยีะ ของ คน เฮา แต่ ขึ้น อยู ่กับ ความ เม
ตต๋า ของ พระเจ้า 17 ยอ้น พระคัมภีร ์มี เขียน เก่ียวกับ ฟาโรห ์
วา่ �ต้ี เฮา ตัง้ หื้อ เจ้า เป๋น กษัตรยิ ์มี อาํนาจ น้ัน ก็ เป้ือ วา่ เฮา จะ 
สําแดง อาํนาจ ของ เฮา ผ่าน ตาง ตัว๋ เจ้า กับ เป้ือ หื้อ จ้ือ ของ เฮา 
เป๋น ต้ี ฮู้จัก กัน๋ ใคว ่ตึง โลก�น 18 ยอ้นจาอัน้ พระเจ้า จะ เมตต๋า 
ใผ ก็ จะ เมตต๋า คน น้ัน กับ พระองค์ ใค่ หื้อ ใผ มี ใจ๋ หล่ึง พระองค์ 
ก็ เยยีะ จาอัน้ ได้ เหมือน กัน๋

19 แล้ว บาง คน อาจ จะ ถาม ข้าพเจ้า วา่ �ถ้า เป๋น จา อี ้
พระเจ้า จะ วา่ หมู่ เฮา ผิด ได้ จาใด มี คน ใด พ่อง ต้ี ขัดขืน ความ 
ต้องก๋าน ของ พระเจ้า ได้� 20 คน หนอ คน เหย หมู่ ต้าน เป๋น 
ใผ เถิง เถียง พระเจ้า สิง่ ต้ี ถูก ป้ัน จะ ถาม ผู้ ป้ัน ได้ กา วา่ �เป๋น 
จาใด ต้าน ป้ัน ข้าพเจ้า หื้อ เป๋น จาอี�้บ 21 เผียบ เหมือน สล่า ป้ัน 
หม้อ เขา ยอ่ม มี สิทธิ ์เอา ดิน ก้อน เดียว กัน๋ ป้ัน ถ้วย งาม ๆ ใบ น่ึง 
สําหรบั ใจ๊ ใน งาน มี เกียรติ แล้ว ป้ัน ถ้วย แหม ใบ น่ึง สําหรบั ใจ๊ 
ก๋าน ธรรมดา 22 พระเจ้า ก็ มี สิทธิ ์ต้ี จะ แสดง หื้อ ฮู ้วา่ พระองค์ 
โขด กับ เยยีะ หื้อ มนษุย ์หนั ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระองค์ ก็ ได้ แต่ 
พระองค์ ยงั อดทน นัก ขนาด กับ คน ต้ี เยยีะ หื้อ พระองค์ โขด
เซิง่ สมควร ได้ ฮบั ความ ฉิบหาย วายวอด 23 เป้ือ พระเจ้า จะ 
เปิดเผย ความ ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์ ต่อ ผู้ ต้ี พระองค์ เมตต๋า 
แล้ว เป๋น ผู้ ต้ี พระองค์ ได้ เกียม ไว ้หื้อ มี ส่วน ใน ความ ยิง่ใหญ่ 
ของ พระองค์ 24 คือ เฮา ตังหลาย ต้ี พระองค์ ฮอ้ง มา แล้ว บ่ ใจ้ 
จาก หมู่ จาว ยวิ จ้าด เดียว แต่ จาก คน ต่างจ้าด ตวย 25 ต๋าม ต้ี 
พระเจ้า อู ้ใน พระธรรม โฮเชยา วา่
ธ 9:15 9:15 อพย� 33:19 น 9:17 9:17 อพย� 9:16 บ 9:20 9:20
อสย� 29:16; 45:9



โรม 9:26 xxix โรม 9:32

�เฮา จะ ฮอ้ง เขา หมู่ น้ัน วา่ คน ของ เฮา เซิง่ ตะก่อน บ่ ได้ เป๋น คน 
ของ เฮา

เฮา จะ ฮอ้ง เขา หมู่ น้ัน วา่ เป๋น คน ต้ี เฮา ฮกั เซิง่ ตะก่อน 
บ่ ได้ เป๋น คน ต้ี เฮา ฮกั�ป

26 กับ อู ้แหม วา่
�ใน ต้ี ต้ี พระเจ้า เกย บอก กับ หมู่ เขา วา่

�หมู่ เจ้า บ่ ใจ้ คน ของ เฮา�
ต้ี หัน้ เอง หมู่ เขา จะ ได้ จ้ือ วา่ เป๋น �ลูก ของ พระเจ้า ผู้ มี จีวติ 

อยู�่ �ผ
27 ส่วน เรือ่ง จาว ยวิ อสิ ยาห ์ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน 

พระเจ้า ได้ บอก วา่
�แม้ วา่ จาว อสิราเอล จะ มี นัก เหมือน เม็ด ทราย ฮมิ ทะเล

แต่ คน ต้ี จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ น้ัน มี หน้อย 28 ยอ้น วา่ 
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จะ ตัดสิน โลก น้ี อยา่ง เวย กับ 
แน่นอน�ฝ

29 เป๋น อยา่ง ต้ี อสิยาห ์ได้ อู ้ไว ้วา่
�ถ้า องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ สูง สุด

บ่ ได้ ไว ้จีวติ ลูกหลาน หื้อ เฮา ตังหลาย ไว ้พ่อง
หมู่ เฮา ก็ จะ ถูก ทําลาย จ๋น เส้ียง

เหมือน เมือง โสโดม กับ เมือง โกโมราห ์ไป แล้ว�พ
จาว ยวิ บ่ ยอมฮบั ข่าวดี

30 ถ้า จาอัน้ เฮา จะ วา่ จาใด จะ วา่ คน ต่างจ้าด ได้ เป๋น คน 
ถูกต้อง ต๋าม ธรรม โดย ความ เจ้ือ กา เถิงแม้ วา่ หมู่ เขา บ่ ได้ ตัง้
ใจ๋ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ก็ ต๋าม 31 แต่ จาว อสิราเอล ฮ ิจะ 
เป๋น คน ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม โดย ก๋าน เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ แต่ 
ก็ ยงั บ่ ได้ เป๋น 32 ต้ี เป๋น จาอัน้ ยอ้น วา่ เขา บ่ ได้ พยายาม โดย 
ป 9:25 9:25 ฮชย� 2:23 ผ 9:26 9:26 ฮชย� 1:10 ฝ 9:28 9:28
อสย� 10:22-23 พ 9:29 9:29 อสย� 1:9



โรม 9:33 xxx โรม 10:7

ความ เจ้ือ แต่ พยายาม โดย เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ เขา เลย ข้อง 
ใส่ ศิลา ต้ี วาง ไว ้หื้อ ข้อง 33 ต๋าม ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่
�ผ่อ เน่อ เฮา วาง ศิลา ก้อน น่ึง ไว ้ใน เมือง ศิโยน

เป๋น ศิลา ต้ี เยยีะ หื้อ คน ตังหลาย ข้อง สะดุด
กับ เป๋น ศิลา ต้ี เยยีะ หื้อ คน ตังหลาย ต้าว

แต่ คน ใด ต้ี เจ้ือ ใน พระองค์ จะ บ่ ผิดหวงั เลย�ฟ

10
1 ป้ี น้อง ผู้ เจ้ือ ตัง หลาย ใจ๋ ของ ข้าพเจ้า ก็ ออ้นวอน ต่อ 

พระเจ้า กับ ใค่ หื้อ จาว อสิราเอล ได้ ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ 
แต๊ ๆ 2 ข้าพเจ้า เป๋น พยาน หื้อ จาว ยวิ วา่ หมู่ เขา เอา แต๊ เอา 
วา่ ใน ก๋าน ฮบัใจ๊ พระเจ้า แต่ บ่ ได้ เข้าใจ๋ ก๋าน ฮบัใจ๊ อยา่ง ถูก
ต้อง 3 ยอ้น วา่ หมู่ เขา บ่ ฮู ้ตาง ต้ี จะ เยยีะ หื้อ เป๋น คน ถูกต้อง 
ต๋าม ธรรม หมู่ เขา ฮ ิหา ตาง เอา คน เดียว โดย บ่ ยอม ฮบั วธิ ีของ 
พระเจ้า ต้ี จะ เยยีะ หื้อ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม 4 พระครสิต์ 
เป๋น ผู้ ยกเลิก ตาง ต้ี เยยีะ หื้อ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม โดย 
ก๋าน เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ เป้ือ หื้อ กู้ คน ต้ี มี ความ เจ้ือ ได้ เป๋น 
คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม

กู้ คน รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้
5 โมเสส ได้ เขียน เถิง ก๋าน เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม โดย 

เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ ไว ้วา่ �คน ต้ี เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ กู้ ข้อ
ก็ จะ ได้ จีวติ ตาง บท บัญญัติ น้ัน�ภ 6 แต่ คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม 
โดย ก๋าน เจ้ือ วางใจ๋ พระเยซู โมเสส ได้ เขียน ไว ้วา่ �บ่ ดี ก๊ึด ใน 
ใจ๋ วา่ �ใผ จะ ขึ้น สวรรค์� � ( คือ วา่ จะ เจิญ พระครสิต์ ลง มา 
ใน โลก เป้ือ จ้วย หมู่ เฮา หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ )ม 7 �กาวา่ ก๊ึด 
ฟ 9:33 9:33 อสย� 28:16 ภ 10:5 10:5 ลนต� 18:5 ม 10:6 10:6
ฉธบ� 30:12
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วา่ �ใผ จะ ลง ไป ใน ต้ี เลิก็ ต้ี สุด ใน แดน คน ต๋าย� � ( คือ วา่ จะ 
เจิญ พระครสิต์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย )ย 8 แต่ พระคัมภีร ์มี 
เขียน ไว ้วา่ �ถ้อย กํา น้ัน อยู ่ใก้ ต้าน อยู ่ใน ปาก กับ อยู ่ใน ใจ๋ 
ของ ต้าน�ร คือ ข้อความ ต้ี เก่ียวกับ ความ เจ้ือ ต้ี หมู่ เฮา บอก 
อยู ่น้ี 9 คือ วา่ ถ้า ต้าน จะ ยอมฮบั ด้วย ปาก ของ ต้าน วา่ �พระ
เยซู เป๋น องค์ พระผู้เป๋นเจ้า� กับ ใน ใจ๋ ก็ เจ้ือ วา่ พระเจ้า เยยีะ 
หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว ต้าน ก็ จะ รอด ป๊น บาป 
โต้ษ 10 ยอ้น วา่ เม่ือ ใน ใจ๋ ของ ต้าน เจ้ือ ต้าน ก็ เป๋น คน ถูกต้อง 
ต๋าม ธรรม เม่ือ ยอมฮบั ด้วย ปาก ของ ต้าน ก็ จะ ได้ ฮบั ความ 
รอด ป๊น บาป โต้ษ 11 ยอ้น พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่ �คน ใด ต้ี 
เจ้ือ ใน พระองค์ จะ บ่ ผิดหวงั เลย�ล 12 พระเจ้า ถือ วา่ จาว ยวิ 
กับ คน ต่างจ้าด บ่ ต่าง กัน๋ ยอ้น พระองค์ เป๋น องค์ พระผู้เป๋น
เจ้า ของ กู้ คน กับ พระองค์ จะ ป๋ัน ปอน อยา่ง เต๋มต้ี หื้อ กับ กู้ คน 
ต้ี ออ้นวอน ขอ พระองค์ 13 ยอ้น วา่ �กู้ คน ต้ี ออ้นวอน ขอ องค์ 
พระผู้เป๋นเจ้า คน น้ัน จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ�ว

14 แต่ หมู่ เขา จะ ออ้นวอน ขอ พระองค์ จ้วย หื้อ รอด ได้ จาใด
ถ้า ยงั บ่ เจ้ือ พระองค์ หมู่ เขา จะ เจ้ือ พระองค์ ได้ จาใด ถ้า ยงั 
บ่ ได้ยนิ เรือ่ง ของ พระองค์ หมู่ เขา จะ ได้ ยนิ ได้ จาใด ถ้า บ่ มี 
ใผ บอก ข่าว เรือ่ง พระองค์ หื้อ ฟัง 15 กับ หมู่ เขา จะ ไป บอก ได้ 
จาใด ถ้า บ่ มี ใผ ใจ๊ หมู่ เขา ไป อยา่ง ต้ี พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่
�ก็ เป๋น สิง่ ต้ี ดี นัก ขนาด ต้ี มี คน มา บอก ข่าวดี�ศ 16 แต่ บ่ ใจ้ กู้ 
คน ต้ี ได้ ยอมฮบั ข่าวดี น้ัน เหมือน อยา่ง ต้ี อสิยาห ์อู ้ไว ้วา่ �ข้า 
แต่ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า มี ใผ พ่อง ต้ี เจ้ือ ใน สิง่ ต้ี หมู่ เขา ได้ยนิ 
ย 10:7 10:7 ฉธบ� 30:13 ร 10:8 10:8 ฉธบ� 30:14 ล 10:11
10:11 อสย� 28:16 ว 10:13 10:13 ยอล� 2:32 ศ 10:15 10:15
อสย� 52:7
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จาก หมู่ เฮา�ษ 17 ยอ้น จาอัน้ ความ เจ้ือ เกิด ขึ้น ได้ เม่ือ ได้ยนิ 
ข่าวดี คน จะ ได้ยนิ ข่าวดี ได้ ก็ เม่ือ มี ก๋าน บอก เรือ่ง พระเยซู 
ครสิต์ 18 ข้าพเจ้า ใค่ ถาม วา่ �หมู่ จาว อสิราเอล ยงั บ่ ได้ยนิ 
เรือ่ง ข่าวดี น้ัน เต้ือ กา� หมู่ เขา ได้ยนิ แล้ว แน่นอน ต๋าม ต้ี พระ
คัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่
�เสียง ของ หมู่ เขา ดัง ไป ใคว ่โลก

กํา ของ หมู่ เขา ก็ ลาม ไป แผว จ๋น สุด แผ่นดิน โลก�ส
19 ข้าพเจ้า ขอ ถาม แหม วา่ �หมู่ จาว อสิราเอล ฟัง แล้ว 

บ่ เข้า ใจ๋ กา� โมเสส เป๋น คน เก๊า ต้ี บอก จาว อสิราเอล วา่
�เฮา จะ เยยีะ หื้อ เจ้า ขอย จ้าด กระจอก
เฮา จะ เยยีะ หื้อ เจ้า โขด ยอ้น จ้าด ต้ี งา่ว เซอะ�ห
20 ต่อ มา พระเจ้า ก็ บอก จาว อสิราเอล ผ่าน อสิยาห ์ต้ี ก้า อู ้วา่
�คน ต้ี บ่ ได้ เซาะ หา เฮา ก็ ได้ ปะ เฮา
คน ต้ี บ่ เกย ถาม หา เฮา เฮา ก็ เปิดเผย ตัว๋ หื้อ ฮู�้ฬ
21 แต่ ส่วน จาว อสิราเอล พระเจ้า อู ้วา่
�เฮา ได้ ยื่น มือ ออก ต้อนฮบั วนัค่ํา หื้อ กับ คน ต้ี หลึกหล่ึง กับ 

บ่ ยอม เจ้ือฟัง เฮา� อ

11
พระเจ้า เมตต๋า จาว อสิราเอล

1 ข้าพเจ้า ขอ ถาม วา่ �พระเจ้า ละ ขวา้ง คน ของ พระองค์ 
แล้ว กา� บ่ ใจ้ เน่อ ข้าพเจ้า เอง ก็ เป๋น จาว อสิราเอล เป๋น ลูก
หลาน ของ อบัราฮมั เป๋น คน จาก เผ่า เบนยามิน 2 พระเจ้า 
บ่ ได้ ละขวา้ง คน ต้ี พระองค์ เลือก ไว ้แล้ว ตัง้แต่ เม่ือ เก๊าหวัที
ต้าน จํา๋ พระคัมภีร ์ต้ี มี เขียน ไว ้เก่ียว กับ เอลียาห ์ได้ ก่อ ต๋อน 
ต้ี เขา นาบโต้ษ จาว อสิราเอล ต่อ พระเจ้า วา่ 3 �พระองค์ เจ้า 
ษ 10:16 10:16 อสย� 53:1 ส 10:18 10:18 สดด� 19:4 ห 10:19
10:19 ฉธบ� 32:21 ฬ 10:20 10:20 อสย� 65:1 อ 10:21 10:21
อสย� 65:2
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ข้า หมู่ เขา ได้ ฆ่า ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ กับ แต้น ปู่
จา ของ พระองค์ เขา ก็ เต เหยี เหลือ ข้า พระองค์ คน เดียว แต่ 
เขา ก็ ฮ ิฆ่า ข้า พระองค์ ตวย�ฮ 4 แล้ว พระเจ้า ตอบ เอลียาห ์
วา่ จาใด �เฮา ยงั ฮกัษา คน ของ เฮา ไว ้เจ็ด ปัน คน เป๋น คน ต้ี 
บ่ ได้ กราบ ไหว ้พระ บาอลั�ก 5 สมัย น้ี ก็ เหมือน กัน๋ ยงั มี จาว 
ยวิ เหลือ อยู ่พ่อง ต้ี พระเจ้า เลือก ไว ้หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ โดย 
พระคุณ 6 พระเจ้า เลือก โดย พระคุณ เป๋น หลัก บ่ ใจ้ ต๋าม ก๋าน 
เยยีะ ดี ของ มนษุย์ ยอ้น วา่ ถ้า เลือก โดย ก๋าน เยยีะ ดี เป๋น หลัก
พระคุณ ของ พระเจ้า จะ เป๋น พระคุณ ได้ จาใด

7 ถ้า จาอัน้ จะ วา่ จาใด ดี จาว อสิราเอล บ่ ได้ ปะ สิง่ ต้ี เขา เซาะ 
หา แต่ มี คน จํา๋นวน หน้อย ต้ี พระเจ้า เลือก ไว ้น้ัน ได้ ปะ ส่วน 
จาว อสิราเอล คน อื่น ๆ น้ัน พระเจ้า ก็ เยยีะ หื้อ ใจ๋ เขา หลึกหล่ึง 
ไป เหยี 8 ต๋าม ต้ี พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่
�พระเจ้า เยยีะ หื้อ จิตใจ๋ เขา เซ่ืองซึม

ต๋า ของ เขา ก็ ผ่อ บ่ หนั
หู ของ เขา ก็ บ่ ได้ยนิ จ๋น แผว ตึง วนั น้ี�ข

9 กษัตรยิ ์ดาวดิ ได้ อู ้อยา่ง เดียว กัน๋ น้ี ไว ้วา่
�ขอ หื้อ ก๋าน มี กิน๋ อยา่ง เหลือเฟือ ของ เขา เป๋น แฮว้ ดัก เขา

เป๋น สิง่ ต้ี เยยีะ เขา ล้ม ลง กับ ฮบั ผล ใน สิง่ ต้ี เยยีะ ไว้
10 ขอ หื้อ ต๋า เขา บอด ไป เป้ือ จะ ได้ ผ่อ อะหยงั บ่ หนั

กับ ขอ หื้อ หลัง เขา ก่อง ๘ตลอด ไป�ค
11 ข้าพเจ้า ขอ ถาม แหม วา่ จาว อสิราเอล ต้าว จ๋น ลุก บ่ ได้ 

กา บ่ ใจ้ จาอัน้ เน่อ แต่ ยอ้น บาป ของ หมู่ เขา คน ต่างจ้าด จึง 
ได้ ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ เป้ือ เยยีะ หื้อ จาว อสิราเอล ขอย
12 ถ้า ก๋าน เยยีะ บาป ของ จาว อสิราเอล เยยีะ หื้อ คน ตึง โลก ได้ 
ฮบั ปอน จาก พระเจ้า กับ ถ้า ความ ผิดพลาด ของ จาว ยวิ เยยีะ 
ฮ 11:3 11:3 1 พกษ� 19:10,14 ก 11:4 11:4 1 พกษ� 19:18
ข 11:8 11:8 ฉธบ� 29:4; อสย� 29:10 ๘ 11:10 11:10 หลัง ก่อง
เป๋น ภาพ แสดง เถิง ก๋าน ตุ๊กยาก ค 11:10 11:10 สดด� 69:22-23
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หื้อ คน ต่างจ้าด ได้ ฮบั ปอน นัก ขนาด น้ี แล้ว ลอง ก๊ึด ผ่อ เต๊อะ
ถ้า ได้ จาว ยวิ มา ยอมฮบั ครบ หมด ปอน จะ นัก เหลือ น้ัน มอก 
ใด

13 ต๋อน น้ี ข้าพเจ้า จะ อู ้กับ ต้าน ตังหลาย ต้ี เป๋น คน ต่างจ้าด 
วา่ พระเจ้า แต่งตัง้ หื้อ ข้าพเจ้า เป๋น อคัรทูต สําหรบั คน ต่างจ้า
ด ข้าพเจ้า จึง ภูมิใจ๋ ใน พันธกิจ ของ ข้าพเจ้า 14 เป้ือ จะ กระตุ้น 
หื้อ ป้ีน้อง จาว ยวิ ขอย แล้ว จะ ได้ จ้วย หมู่ เขา บาง คน หื้อ รอด 
ป๊น บาป โต้ษ ได้ 15 ยอ้น ถ้า พระเจ้า ละ จาว ยวิ เยยีะ หื้อ คน ตึง 
โลก คืนดี กับ พระเจ้า จะ ดี มอก ใด ถ้า พระเจ้า จะ ฮบั หมู่ จาว 
ยวิ ป๊ิก มา แหม ใหม่ ก็ เป๋น เหมือน หมู่ เขา ต๋าย แล้ว แต่ เป๋น ขึ้น 
มา ใหม่ 16 ถ้า เข้าหนมปัง ส่วน แรก ต้ี เอา ไป ถวาย พระเจ้า น้ัน 
บรสุิทธิ์ ส่วน ต้ี เหลือ ตึง หมด ก็ บรสุิทธิ ์ตวย เก๊าไม้ ก็ เหมือน 
กัน๋ ถ้า ฮาก ของ เก๊าไม้ บรสุิทธิ์ ตึง เก๊า ก็ บรสุิทธิ ์ตวย

17 แต่ พระเจ้า ได้ หกั บาง กิง่ ของ เก๊า บ่า กอก เทศ สวน ต้ี 
เผียบ เหมือน จาว ยวิ ออก เหยี แล้ว เอา หมู่ ต้าน ต้ี เป๋น คน ต่าง
จ้าด เผียบ เหมือน กิง่ บ่ากอก เทศ ป่า มา ต่อ ไว ้แตน หมู่ ต้าน จึง 
ได้ฮบั ก๋าน หล่อเล้ียง จาก ฮาก เก๊า บ่ากอก เทศ สวน 18 หมู่ ต้าน 
หา้ม อวด ดี ต้ี ได้ เข้า แตน กิง่ ต้ี ถูก หกั ไป แล้ว น้ัน ต้าน จะ อวด ดี 
ได้ จาใด ต้าน บ่ ได้ หล่อเล้ียง ฮาก แต่ เป๋น ฮาก เน่อ ต้ี หล่อเล้ียง 
หมู่ ต้าน

19 หมู่ ต้าน อาจ อู ้วา่ �กิง่ หมู่ น้ัน ถูก หกั ขวา้ง เป้ือ จะ เอา หมู่ 
ข้า เข้า มา แตน� 20 ก็ แม่น อยู ่แล้ว ต้ี หมู่ เขา ถูก หกั ขวา้ง ก็ ยอ้น 
บ่ เจ้ือ ต้ี ต้าน ตังหลาย อยู ่แตน ได้ ก็ ยอ้น วา่ ต้าน ตังหลาย เจ้ือ 
เต้าอัน้ หา้ม อวด ดี เน่อ แต่ หื้อ เก๋งกัว๋ 21 ยอ้น วา่ ถ้า พระเจ้า 
ตัด จาว ยวิ ต้ี เป๋น เหมือน กิง่ เก่า ได้ พระองค์ ก็ ตัด ต้าน ต้ี เป๋น 
เหมือน กิง่ ใหม่ ได้ เหมือน กัน๋ 22 ยอ้นจาอัน้ หื้อ ตอง ผ่อ เรือ่ง 
ความ เมตต๋า กับ ความ เด็ดขาด ของ พระเจ้า หื้อ ดี พระองค์ 
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เยยีะ กับ คน ต้ี บ่ เจ้ือ อยา่ง เด็ดขาด แต่ จะ เมตต๋า ต่อ ต้าน ถ้า 
ต้าน เยยีะ ตัว๋ หื้อ สม กับ ความ เมตต๋า น้ัน ต่อไป แต่ ถ้า ต้าน 
บ่ เยยีะ จาอัน้ พระองค์ ก็ จะ ตัด ต้าน ขวา้ง เหมือน กัน๋ 23 ส่วน 
หมู่ จาว ยวิ น้ัน ถ้า เป่ียนใจ๋ ป๊ิก มา เจ้ือ พระเจ้า แหม พระองค์ 
ก็ จะ เอา หมู่ เขา ป๊ิก มา ต่อ กับ เก๊า แหม ใหม่ ยอ้น พระเจ้า เยยีะ 
จาอัน้ ได้ 24 หมู่ ต้าน เผียบ เหมือน กิง่ บ่ากอก เทศ ป่า พระเจ้า 
ยงั เอา มา ต่อ เข้า กับ เก๊า บ่ากอกเทศ สวน ได้ เซิง่ บ่ ใจ้ เป๋น เรือ่ง 
ปกติ แล้ว ถ้า จะ เอา จาว ยวิ ต้ี เผียบ เหมือน กิง่ ต้ี ถูก ตัด ขวา้ง ไป 
แล้ว น้ัน มา ต่อ เข้า กับ เก๊า เก่า จะ งา่ย เหลือ น้ัน มอก ใด

ความ เมตต๋า ของ พระเจ้า ต่อ กู้ คน
25 ป้ีน้อง ตังหลาย ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู ้เรือ่ง เก่ียว กับ 

ความ จรงิ อนั ล้ําเลิก็ น้ี เป้ือ หมู่ ต้าน จะ บ่ อวด ฮู้ คือ หมู่ จาว 
อสิราเอล บาง ส่วน ใจ๋แข็ง แต่ จะ เป๋น จาอัน้ จ๋น เถิง คน ต่างจ้า
ด จะ เข้า มา เจ้ือ พระเจ้า จ๋น ครบ จํา๋นวน ก่อน 26 ตาง น้ี ละ เป๋น 
ตาง ต้ี จาว อสิราเอล ตึง หมด ก็ จะ ได้ ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ 
ต๋าม ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่
�พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ จะ มา จาก เมือง ศิโยน

พระองค์ จะ เอา ความ บ่ ดี ตึงหมด ออก ไป จาก เจ๊ือสาย 
ของ ยาโคบ๙

27 น่ี คือ พันธสัญญา ของ เฮา กับ หมู่ เขา
เม่ือ เฮา ได้ ยก โต้ษ บาป หมู่ เขา แล้ว�ฅ

28 จาว ยวิ บ่ ยอมฮบั ข่าวดี จึง เป๋น ศัตรู ๋ต่อ พระเจ้า เซิง่ เป๋น 
ประโยชน์ ต่อ ต้าน ตังหลาย ส่วน เรือ่ง ต้ี พระเจ้า ได้ เลือก หมู่ 
เขา ไว้ พระองค์ ก็ ยงั ฮกั หมู่ เขา ยอ้น เกย สัญญา กับ ป้อ อุย๊ แม่ 
หม่อน ของ หมู่ เขา ไว ้แล้ว 29 ยอ้น เม่ือ พระเจ้า หื้อ ปอน กับ ใผ 
๙ 11:26 11:26 เจ๊ือสาย ยาโคบ หมายเถิง จาว ยวิ ฅ 11:27 11:27 อสย�
59:20-21
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ก็ จะ บ่ เอา คืน กับ เม่ือ เลือก ใผ แล้ว ก็ จะ บ่ เป่ียนใจ๋ 30 ตะก่อน 
ต้าน ตังหลาย บ่ ได้ เจ้ือฟัง พระเจ้า แต่ บ่าเด่ียวน้ี พระเจ้า เม
ตต๋า หมู่ ต้าน ก็ ยอ้น จาว ยวิ บ่ เจ้ือฟัง 31 ก็ เป๋น อยา่ง เดียว กัน๋
หมู่ จาว ยวิ ก็ บ่ เจ้ือฟัง พระเจ้า แต่ โดย ความ เมตต๋า ต้ี ได้ หื้อ กับ 
หมู่ ต้าน หมู่ เขา ก็ ได้ฮบั ความ เมตต๋า จาก พระเจ้า ตวย 32ยอ้น 
วา่ คน กู้ คน ถูก กํา๋หนด หื้อ อยู ่ใน ฐานะ ต้ี บ่ เจ้ือฟัง พระเจ้า เป้ือ 
พระองค์ จะ ได้ เมตต๋า ต่อ เขา ตังหลาย กู้ คน

สรรเสรญิ พระเจ้า
33 โอ ป๋ัญญา กับ ความ ฮู ้ของ พระเจ้า ก็ ล้ําเลิก็

ก๋าน ตัดสิน ของ พระองค์ น้ัน บ่ มี ใผ อธบิาย ได้
กับ วถีิ ตาง ต่าง ๆ ของ พระองค์ ใผ ก็ บ่ เข้าใจ๋

34 �ใผ จะ ฮู ้จิตใจ๋ ของ พระองค์ ได้ พ่อง
ใผ จะ หื้อ กํา เป็ิกษา พระองค์ ได้�ฆ

35 �ใผ หื้อ สิง่ ใด สิง่ น่ึง แก่ พระเจ้า กา พระองค์ เถิง จะ ต้อง ส้าย 
เขา�ง

36 ยอ้น วา่ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง มา จาก พระองค์ โดย พระองค์ กับ อยู ่
เป้ือ พระองค์

ขอ เกียรติ จง มี แก่ พระองค์ ตลอด ไป อาเมน

12
จง ถวาย จีวติ ฮบั ใจ๊ พระเจ้า

1 ยอ้นจาอัน้ ป้ี น้อง ตังหลาย หื้อ ก๊ึด เถิง ความ เมตต๋า ต้ี 
พระเจ้า มี ต่อ หมู่ เฮา ข้าพเจ้า ขอ วงิวอน หมู่ ต้าน หื้อ ถวาย ตัว๋ 
ต่อ พระเจ้า เป๋น เครือ่ง ปู่จา ต้ี มี จีวติ อยู ่กับ บรสุิทธิ์ เป๋น เครือ่ง
ปู่จา ต้ี พระเจ้า เปิงใจ๋ อนั น้ี ละ เป๋น ก๋าน นมัสก๋าน ต้ี หมู่ ต้าน 
สมควร เยยีะ 2 หา้ม เยยีะ เหมือน อยา่ง คน สมัย น้ี แต่ ยอม หื้อ 
ฆ 11:34 11:34 อสย� 40:13 ง 11:35 11:35 โยบ 41:11
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พระเจ้า เป่ียน จีวติ เป๋น คน ใหม่ โดย หื้อ พระองค์ เป่ียน จิตใจ๋ 
ของ หมู่ ต้าน เหยี ใหม่ แล้ว หมู่ ต้าน จะ ได้ ฮู ้ความ ต้องก๋าน ของ 
พระเจ้า วา่ อะหยงั ดี อะหยงั เยยีะ หื้อ พระเจ้า ปอใจ๋ กับ อะหยงั 
สมบูรณ์ แบบ ใน ก๋าน ใจ๊ จีวติ

3 ใน ฐานะ ต้ี พระเจ้า โผด หื้อ ข้าพเจ้า เป๋น คน บอก ข่าวดี ของ 
พระองค์ ข้าพเจ้า ขอ บอก ต้าน ตังหลาย วา่ หา้ม ก๊ึด วา่ ตัว๋ เก่า 
ดี เลิศ นัก เหลือ ต้ี สมควร จะ ก๊ึด แต่ ก๊ึด หื้อ สม เหตุ สม ผล ต๋าม 
ขนาด ความ เจ้ือ ต้ี พระเจ้า โผด หื้อ หมู่ ต้าน น้ัน 4 ยอ้น วา่ ใน ตัว๋ 
อนั เดียว ของ เฮา น้ัน ก็ มี อวยัวะ หลาย อยา่ง แต่ ละ อยา่ง ก็ มี 
หน้าต้ี บ่ เหมือน กัน๋ 5 ใน ทํานอง เดียว กัน๋ เถิง แม้ วา่ หมู่ เฮา มี 
หลาย คน หมู่ เฮา ก็ ยงั เป๋น เหมือน ตัว๋ เดียว กัน๋ ยอ้น เป๋น อนั น่ึง 
อนั เดียว กัน๋ กับ พระครสิต์ หมู่ เฮา อยู ่ฮว่ม กัน๋ โดย กู้ คน เป๋น 
เหมือน อวยัวะ ต่าง ๆ ใน ตัว๋ เดียว 6 เฮา แต่ ละ คน ได้ฮบั ของ 
ประทาน ต่าง ๆ ต๋าม ต้ี พระเจ้า โผด หื้อ ถ้า พระเจ้า โผด หื้อ บอก 
ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ก็ หื้อ บอก ต๋าม ต้ี เจ้ือ 7 ถ้า โผด หื้อ ฮบั ใจ๊ ก็ 
หื้อ ฮบั ใจ๊ ถ้า โผด หื้อ สอน ก็ หื้อ สอน 8 ถ้า โผด หื้อ เก่ง ใน เรือ่ง 
ก๋าน หื้อ กํา๋ลังใจ๋ ก็ หื้อ กํา๋ลังใจ๋ ถ้า โผด หื้อ แบ่งป๋ัน ก็ หื้อ แบ่ง ป๋ัน 
ด้วย ใจ๋ เอื้อเฟ้ือ ถ้า โผด หื้อ ปกครอง ก็ หื้อ ปกครอง ด้วย ก๋าน 
เอา ใจ๋ ใส่ ถ้า โผด หื้อ สําแดง ความ เมตต๋า ก็ หื้อ สําแดง ด้วย ใจ๋ 
ยนิดี

9 หื้อ ฮกั กัน๋ จาก ใจ๋ จรงิ หื้อ จัง สิง่ ต้ี บ่ ดี หื้อ ยดึมัน่ ใน สิง่ ต้ี ดี
10 หื้อ ฮกั กัน๋ เหมือน ป้ี เหมือน น้อง หื้อ ยนิดี ยกยอ่ง หื้อ เกียรติ 
กัน๋ 11 หื้อ หมัน่ เยยี ะ ก๋าน หา้ม ขี้ ค้าน หื้อ กระตือรอืรน้ ใน 
ก๋าน ฮบัใจ๊ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า 12 หื้อ จ้ืนจม ยนิดี ยอ้น มี ความ 
หวงั หื้อ อดทน ต่อ ความ ตุ๊ก ยาก หื้อ หมัน่ อธษิฐาน 13 เม่ือ 
คน ของ พระเจ้า ขาดแคลน หื้อ จ้วยเหลือ เขา หื้อ เป๋น คน มี 
น้ํา ใจ๋ ต้อน ฮบั แขก 14 หื้อ ขอ พระเจ้า ป๋ัน ปอน คน ต้ี ค่ํา หมู่ ต้าน
หื้อ พระองค์ ป๋ัน ปอน เขา เต๊อะ บ่ ดี ขอ หื้อ พระเจ้า แจ้ง สาป เขา
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15หื้อ จ้ืนจมยนิดี กับ คน ต้ี มี ความ จ้ืนจมยนิดี หื้อ โศกเศรา้ กับ 
คน ต้ี ก่ําลัง โศกเศรา้ 16 หื้อ อยู ่ตวย กัน๋ โดย เป๋น น้ําน่ึง ใจ๋เดียว 
กัน๋ บ่ ดี เป๋น คน หยิง่ จ๋องหอง แต่ หื้อ เป๋น คน ถ่อม ใจ๋ ลง ยอม 
คบ กับ คน มี ฐานะ ต่ํา๑ บ่ ดี ก๊ึด วา่ ตัว๋ เก่า เป๋น คน หลวก

17 ถ้า ใผ เยยีะ บ่ ดี หื้อ หมู่ ต้าน หา้ม เยยีะ บ่ ดี ตอบ แต่ หื้อ เยยี
ะ ใน สิง่ ต้ี คน ตังหลาย หนั วา่ ดี 18หื้อ เยยีะ กู้ อยา่ง เต้า ต้ี หมู่ ต้าน 
จะ เยยีะ ได้ เป้ือ จะ ได้ อยู ่กับ คน อื่น อยา่ง สงบสุข 19 ป้ีน้อง ผู้
เจ้ือ ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั บ่ ดี แก้แค้น คน ใด เลย แต่ ป่อย หื้อ พระเจ้า 
ลงโต้ษ เขา เอง ยอ้น มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่ พระเจ้า บอก 
วา่ �ก๋าน แก้แค้น น้ัน เป๋น หน้าต้ี ของ เฮา เฮา จะ ตอบ แตน เขา 
เอง�ง 20 แต่ หื้อ เยยีะ เหมือน ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่
�ถ้า ศัตรู ๋ของ ต้าน ใค่ อยาก กิน๋ ข้าว ก็ หื้อ เอา ข้าว หื้อ เขา กิน๋

ถ้า อยาก กิน๋ น้ํา ก็ หื้อ เอา น้ํา หื้อ เขา กิน๋
ก๋าน เยยีะ จาอี ้จะ เยยีะ หื้อ เขา ละอาย ใจ๋�ฉ
21 หา้ม หื้อ ความ บ่ ดี มี ชยั เหนือ ต้าน แต่ หื้อ มี ชยั เหนือ ความ 
บ่ ดี ด้วย ความ ดี

13
ก๋าน เจ้ือฟัง ผู้ปกครอง

1 ต้าน กู้ คน ต้อง เจ้ือฟัง ผู้ ปกครอง บ้าน เมือง ยอ้น วา่ บ่ มี ใผ 
มี อาํนาจ ปกครอง ได้ นอกจาก พระเจ้า จะ ยอม ผู้ ปกครอง ต้ี มี 
อยู ่น้ัน พระองค์ เป๋น ผู้ แต่งตัง้ หมู่ เขา 2 ยอ้น จาอัน้ คน ใด ต้ี 
ขัดขืน ผู้ มี อาํนาจ น้ัน ก็ ขัดขืน สิง่ ต้ี พระเจ้า แต่งตัง้ ตวย แล้ว 
คน ต้ี เยยีะ จาอัน้ ก็ จะ ถูก ลงโต้ษ 3 คน ต้ี เยยีะ ตัว๋ ดี ก็ บ่ ต้อง กัว๋ 
อาํนาจ ของ ผู้ ปกครอง แต่ คน ต้ี เยยีะ บ่ ดี น้ัน ต้อง กัว๋ ถ้า บ่ ใค่ 
๑ 12:16 12:16 แป๋ ได้ แหม อยา่ง วา่ ยอม เยยีะ ก๋าน ต่ํา ๆ ง 12:19 12:19
ฉธบ� 32:35 ฉ 12:20 12:20 สภษ� 25:21-22
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กัว๋ ผู้ ปกครอง ก็ หื้อ เยยีะ สิง่ ดี เน่อ แล้ว หมู่ เขา ก็ จะ ปอใจ๋ ต้าน
4 ยอ้น ผู้ ปกครอง บ้าน เมือง น้ัน เป๋น คน ฮบัใจ๊ พระเจ้า เป้ือ หื้อ 
เป๋น ประโยชน์ แก่ หมู่ ต้าน แต่ ถ้า หมู่ ต้าน เยยีะ บ่ ดี ก็ หื้อ กัว๋ 
เขา เน่อ ยอ้น หมู่ เขา มี อาํนาจ ลงโต้ษ หมู่ ต้าน ได้ หมู่ เขา เป๋น 
คน ฮบัใจ๊ ต้ี พระเจ้า ใจ๊ เป้ือ ลงโต้ษ คน เยยีะ บ่ ดี แตน พระเจ้า
5 ยอ้นจาอัน้ ต้าน ตังหลาย จํา๋เป๋น ต้อง เจ้ือฟัง ผู้ปกครอง บ่ ใจ้ 
ยอ้น กัว๋ ถูก ลงโต้ษ เต้าอัน้ แต่ เจ้ือฟัง ยอ้น เยยีะ ต๋าม จิต สํานึก 
ของ ต้าน ตวย 6 จาอัน้ ต้าน ตังหลาย ต้อง เสีย ภาษี ตวย ยอ้น 
วา่ ผู้ มี อาํนาจ น้ัน เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระเจ้า ต้ี เยยีะ ต๋าม หน้าต้ี 
ของ เขา อยู่ 7 ต้าน ต้อง หื้อ กู้ คน ต๋าม ต้ี ต้อง หื้อ เขา คือ หื้อ ส่ง 
ส่วย แก่ ผู้ ต้ี ต้อง ส่ง หื้อ เสีย ภาษี แก่ คน ต้ี ต้อง เสีย หื้อ หื้อ ยาํ
เก๋ง แก่ คน ต้ี ต้อง ยาํเก๋ง หื้อ เกียรติ แก่ คน ต้ี สมควร ได้ฮบั

หน้า ต้ี ของ เฮา
8 บ่ ดี เป๋น หน้ี ใผ ยกเวน้ หน้ี ต้ี เก่ียวกับ ความ ฮกั ต้ี มี ต่อ กัน๋

คน ใด ต้ี ฮกั คน อื่น ก็ ได้ เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ ครบถ้วน แล้ว
9 บท บัญญัติ มี วา่ �หา้ม เป๋น จู๊ ผัว เมีย เป้ิน หา้ม ฆ่า คน หา้ม 
ลัก ของ หา้ม โลภ�ช ข้อ หมู่ น้ี ตึง ข้อ อื่น ๆ ก็ รวม อยู ่ใน ข้อ เดียว 
น้ี คือ �จง ฮกั เป้ือน บ้าน เหมือน ฮกั ตัว๋ เก่า�ซ 10 ความ ฮกั 
บ่ เยยีะ อนัตราย หื้อ เป้ือน บ้าน จาอัน้ ความ ฮกั จึง เป๋น ก๋าน เยยี
ะ ต๋าม บท บัญญัติ ครบถ้วน

11 หื้อ ต้าน เยยีะ จาอี ้ยอ้น ต้าน ฮู ้ดี วา่ บ่าเด่ียว น้ี เถิง เวลา ต้ี 
สมควร จะ ต่ืน จาก หลับ แล้ว เวลา ต้ี เฮา จะ ได้ฮบั ความ รอด น้ัน 
ก็ ใก้ เข้า มา เถิง เหลือ ต๋อน ต้ี เฮา ฮบั เจ้ือ ใหม่ ๆ 12 เม่ือคืน ใก้ จะ 
ผ่าน ไป แล้ว ต๋อน เจ๊า ก็ ใก้ เข้า มา ยอ้นจาอัน้ หื้อ เลิก เยยีะ สิง่ ต้ี 
เป๋น ของ ความ มืด เหยี แล้ว ใส่ เครือ่ง ป้องกัน๋ ต้ี เป๋น ของ ความ 
เป่งแจ้ง 13 หื้อ หมู่ เฮา ใจ๊ จีวติ หื้อ สม กับ เป๋น คน ต้ี อยู ่ใน ความ 
ช 13:9 13:9 อพย� 20:13-15,17 ซ 13:9 13:9 ลนต� 19:18
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เป่งแจ้ง บ่ ใจ้ กิน๋ เล้ียง เมา เหล้า กัน๋ บ่ ใจ้ เยยีะ บาป ตาง เพศ กับ 
ลามก บ่ ใจ้ ผิดหวั กัน๋ กับ ขอย กัน๋ 14 แต่ ต้าน ตังหลาย ควร เยยี
ะ ตัว๋ ต๋าม แบบ อยา่ง พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า กับ 
หา้ม เปิด โอกาส หื้อ เยยีะ ต๋าม กิเลส ตัณ๋หา ของ สันดาน บาป

14
พระเจ้า ผู้ เดียว ต้ี เป๋น ผู้ ตัดสิน

1 หื้อ ยอมฮบั คน ต้ี ยงั มี ความ เจ้ือ หน้อย อยู่ บ่ ดี เถียง กัน๋ 
เก่ียว กับ เรือ่ง กําก๊ึด ต้ี ต่าง กัน๋ 2 เจ้น คน น่ึง เจ้ือ วา่ กิน๋ อะหยงั 
ก็ ได้ แต่ แหม คน ต้ี มี ความ เจ้ือ หน้อย ก๊ึด วา่ กิน๋ ได้ ก้า ผัก อยา่ง 
เดียว เต้าอัน้ 3 คน ต้ี กิน๋ กู้ อยา่ง ก็ หา้ม ดู แควน คน ต้ี บ่ กิน๋ คน ต้ี 
บ่ กิน๋ ก็ หา้ม นาบโต้ษ คน ต้ี กิน๋ กู้ อยา่ง ยอ้น พระเจ้า ได้ ยอมฮบั 
เขา แล้ว 4 ต้าน เป๋น ใผ ต้ี จะ ตัดสิน คน ฮบัใจ๊ ของ คน อื่น คน ฮบั
ใจ๊ คน น้ัน จะ ได้ ดี กาวา่ หล้มจ๋ม ก็ อยู ่ต้ี นาย ของ เขา เขา จะ ได้ ดี 
แน่นอน ยอ้น องค์ พระผู้เป๋นเจ้า เยยีะ หื้อ เขา ได้ ดี ได้

5 คน น่ึง หนั วา่ วนั น่ึง สําคัญ นัก เหลือ แหม วนั น่ึง แต่ แหม 
คน น่ึง หนั วา่ กู้ วนั สําคัญ เต้า กัน๋ หมด หื้อ กู้ คน ยดึ มัน่ ต๋าม กํา 
ก๊ึด ของ ใผ ของ มัน 6 คน ต้ี ถือ วา่ วนั น่ึง เป๋น วนั พิเศษ ก็ เยยีะ 
จาอัน้ เป้ือ หื้อ เกียรติ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า คน ต้ี กิน๋ ได้ กู้ อยา่ง 
ก็ กิน๋ เป้ือ หื้อ เกียรติ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ยอ้น เขา ได้ ขอบคุณ 
พระเจ้า สําหรบั ของกิน๋ น้ัน แล้ว กับ คน ต้ี บ่ ยอม กิน๋ บาง อยา่ง
ก็ บ่ กิน๋ เป้ือ หื้อ เกียรติ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ยอ้น เขา ก็ ขอบคุณ 
พระเจ้า เหมือน กัน๋ 7 ยอ้น เฮา บ่ ได้ อยู ่เป้ือ ตัว๋ เฮา เอง กับ เฮา 
ก็ บ่ ได้ ต๋าย เป้ือ ตัว๋ เฮา เอง เหมือน กัน๋ 8 ถ้า หมู่ เฮา มี จีวติ อยู ่ก็ 
อยู ่เป้ือ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ถ้า เฮา ต๋าย ก็ ต๋าย เป้ือ องค์ พระผูเ้ป๋
นเจ้า ยอ้นจาอัน้ บ่ วา่ เฮา จะ มี จีวติ อยู ่กา วา่ จะ ต๋าย เฮา ก็ เป๋น 
คน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 9 ยอ้นจาอี ้พระเยซู ครสิต์ จึง ยอม 
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ต๋าย แล้ว เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เป้ือ จะ ได้ เป๋น องค์ พระ ผู้ เป๋น 
เจ้า ของ คน ต๋าย ตึง คน เป๋น ตวย

10 แล้ว เป๋น จาใด ต้าน จึง ตัดสิน ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ของ ต้าน กาวา่ 
ดู แควน ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ของ ต้าน ยอ้น เฮา ตังหลาย ต้อง ยนื ต่อ 
หน้า พระเจ้า หื้อ พระองค์ ตัดสิน กัน๋ กู้ คน 11 ต๋าม ต้ี มี เขียน ใน 
พระคัมภีร ์วา่
�องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อู ้วา่ �เฮา มี จีวติ อยู ่แน่นอน จาใด ก็ หื้อ 

แน่ ใจ๋ จาอัน้ วา่�
กู้ คน จะ คุก เข่า ลง นมัสก๋าน เฮา กับ

กู้ คน จะ ยอมฮบั วา่ เฮา เป๋น พระเจ้า�ญ
12 จาอัน้ เฮา แต่ ละ คน จะ ต้อง รายงาน เรือ่ง ของ ตัว๋ เก่า ต่อ 

พระเจ้า

บ่ ดี เป๋น เหตุ หื้อ ป้ีน้อง เยยีะ บาป
13 ถ้า จาอัน้ หื้อ เฮา เลิก ตัดสิน กัน๋ เต๊อะ เน่อ แต่ หื้อ ตัดสิน 

ใจ๋ เอง วา่ จะ บ่ เยยี ะ อะ หยงั หื้อ ป้ี น้อง ผู้ เจ้ือ ของ ต้าน เยยี ะ 
บาป 14 ใน ฐานะ ต้ี เป๋น คน ของ พระเยซู องค์ พระผู้เป๋นเจ้า
ข้าพเจ้า ก็ ฮู ้กับ แน่ใจ๋ วา่ บ่ มี ของกิน๋ ใด ต้ี เป๋น มลทิน ใน ตัว๋ ของ 
มัน เอง แต่ ถ้า คน ใด หนั วา่ ของกิน๋ ใด เป๋น มลทิน ก็ จะ เป๋น 
มลทิน สําหรบั เขา 15 ถ้า ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ของ ต้าน บ่ สบายใจ๋ ยอ้น 
ของ ต้ี ต้าน กิน๋ ต้าน ก็ บ่ ได้ เยยีะ ตวย ต๋าม ความ ฮกั เลย หา้ม หื้อ 
เรือ่ง ของกิน๋ มา ทําลาย ความ เจ้ือ ของ ป้ีน้อง ของ ต้าน ป้ีน้อง 
ต้ี พระครสิต์ ต๋าย เป้ือ เขา 16 จาอัน้ บ่ ดี หื้อ สิง่ ต้ี ต้าน เจ้ือ วา่ ดี 
เยยีะ หื้อ คน อื่น ตํา๋หนิ ต้าน ได้ 17ยอ้น แผ่นดิน ของ พระเจ้า น้ัน
บ่ เก่ียวกับ ก๋าน กิน๋ ก๋าน ด่ืม แต่ เป๋น เรือ่ง ก๋าน เยยีะ ตวย ต๋าม จี
วติ ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม เรือ่ง สันติสุข กับ เรือ่ง ความ จ้ืนจม 
ยนิดี ต้ี มา จาก พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ 18 คน ต้ี ฮบัใจ๊ พระเยซู 
ญ 14:11 14:11 อสย� 45:23
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ครสิต์ จาอี้ จะ เยยีะ หื้อ พระเจ้า เปิงใจ๋ เขา กับ คน ตังหลาย ก็ 
หนั ดี หนั งาม ตวย

19 ยอ้นจาอัน้ ขอ หื้อ เฮา ตังหลาย อุตส่าห ์เยยีะ ใน สิง่ ต้ี เยยีะ 
หื้อ มี สันติสุข กับ จ้วย กัน๋ หื้อ มี ความ เจ้ือ ต้ี มัน่คง ขึ้น 20 บ่ ดี หื้อ 
เรือ่ง ของกิน๋ เยยีะ หื้อ สิง่ ต้ี พระเจ้า ได้ เยยีะ เสียหาย ของกิน๋ กู้ 
อยา่ง ดี กิน๋ ได้ หมด แต่ เป๋น สิง่ ต้ี บ่ ถูกต้อง ถ้า กิน๋ แล้ว เยยีะ หื้อ 
ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ เยยีะ บาป 21 เป๋น สิง่ ต้ี ดี ต้ี จะ บ่ กิน๋ จิน๊ กาวา่ บ่ กิน๋ 
เหล้า องุน่ กาวา่ เยยีะ สิง่ อื่น ๆ ต้ี จะ เยยีะ หื้อ ป้ีน้อง ของ ต้าน 
เยยีะ บาป 22 หื้อ ความ เจ้ือ ของ ต้าน ใน เรือ่ง หมู่ น้ี เป๋น เรือ่ง 
หละหวา่ง ต้าน กับ พระเจ้า คน ใด เยยีะ อะหยงั ต้ี ถือ วา่ ถูกต้อง
แล้ว ใน ใจ๋ บ่ ได้ ฟ้อง ผิด คน น้ัน ก็ เป๋น สุข 23 แต่ คน ต้ี สงสัย แล้ว 
ยงั กิน๋ คน น้ัน ก็ จะ ถูก ตัดสิน ลงโต้ษ ยอ้น เขา บ่ ได้ กิน๋ ต๋าม ต้ี 
เขา เจ้ือ กู้ อยา่ง ต้ี บ่ ได้ เยยีะ ต๋าม สิง่ ต้ี เขา เจ้ือ ก็ เป๋น บาป

15
ดําเนิน จีวติ หื้อ เป๋น ต้ี ปอ ใจ๋ ของ เป้ือน บ้าน

1 หมู่ เฮา ต้ี มี ความ เจ้ือ เข้ม แข็ง ควร จ้วย คน ต้ี มี ความ 
เจ้ือ ออ่นแอ ใน เรือ่ง ต้ี เขา สงสัย กับ บ่ สมควร เยยีะ ต๋าม ใจ๋ ตัว๋
เก่า 2 เฮา กู้ คน สมควร เยยีะ หื้อ ผู้เจ้ือ คน อื่น ปอใจ๋ เป้ือ เป๋น 
ประโยชน์ ต่อ เขา กับ หื้อ ความ เจ้ือ ของ เขา จํา๋เรญิ ขึ้น 3 ยอ้น 
พระเยซู ครสิต์ ก็ บ่ ได้ เยยีะ ต๋ามใจ๋ ตัว๋ เก่า อยา่ง ต้ี มี เขียน ไว ้
ใน พระคัมภีร ์วา่ �กํา อู ้ดู แควน ของ ผู้ ต้ี เยาะเยย้ พระเจ้า น้ัน
แต๊ ๆ ก็ เป๋น กํา อู ้ดู แควน ข้า พระองค์�ฎ 4 ยอ้น สิง่ ต้ี เขียน ไว ้
ใน พระคัมภีร ์ตัง้แต่ สมัย ก่อน น้ัน ก็ เขียน ไว ้เป้ือ สอน เฮา เป้ือ 
หื้อ เฮา มี ความ หวงั โดย ความ อดทน กับ กํา๋ ลัง ใจ๋ ต้ี ได้ จาก 
พระคัมภีร์ 5 ขอ หื้อ พระเจ้า ผู้ ต้ี หื้อ ความ อดทน กับ กํา๋ลังใจ๋
ฎ 15:3 15:3 สดด� 69:9
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โผด จ้วย ต้าน ตังหลาย เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ ต๋าม แบบ อยา่ง 
พระเยซู ครสิต์ 6 เป้ือ ต้าน ตังหลาย จะ ได้ ฮว่มใจ๋ เป๋น อนั น่ึง 
อนั เดียว กัน๋ สรรเสรญิ พระเจ้า ผู้ เป๋น พระบิดา ของ พระเยซู 
ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ หมู่ เฮา

7 ยอ้นจาอัน้ หื้อ ยอมฮบั กัน๋ เหมือน พระเยซู ครสิต์ ยอม
ฮบั ต้าน เป้ือ คน ตังหลาย จะ ได้ ยกยอ่ง พระเจ้า 8 ข้าพเจ้า ขอ 
บอก วา่ พระเยซู ครสิต์ มา ฮบัใจ๊ จาว ยวิ แล้ว เป้ือ เยยีะ หื้อ หนั 
วา่ พระเจ้า สัตย์ ซ่ือ ต้ี จะ เยยีะ ต๋าม พระสัญญา ต้ี พระองค์ ได้ 
หื้อ ไว ้กับ ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เขา 9 เป้ือ คน ต่างจ้าด จะ 
สรรเสรญิ พระเจ้า ยอ้น พระองค์ เมตต๋า หมู่ เขา ต๋าม ต้ี มี เขียน 
ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่
�ยอ้นจาอี ้ข้าพเจ้า ขอ สรรเสรญิ พระองค์ ต้ามก๋าง คน ต่างจ้า

ด
กับ จะ ฮอ้ง เพลง สรรเสรญิ พระองค์�ฏ

10 กับ มี เขียน ใน พระคัมภีร ์แหม วา่
�คน ต่าง จ้าด เหย จง จ้ืนจมยนิดี ฮว่ม กับ คน ของ พระเจ้า 

เต๊อะ�ฒ
11 กับ มี เขียน ไว ้แหม ต๋อน น่ึง วา่
�คน ต่างจ้าด ตังหลาย เหย หื้อ สรรเสรญิ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 

เต๊อะ
กับ หื้อ จ้าด ตัง หลาย สรรเสรญิ พระองค์ ตวย กัน๋ 

เต๊อะ�ณ
12 แล้ว อสิยาห ์ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า เกย อู ้วา่
�จะ มี คน เกิด มา จาก เจ๊ือสาย ของ เจสซี

คน น้ัน จะ ปกครอง คน กู้ จ้าด
แล้ว คน หมู่ น้ัน จะ มี ความ หวงั ยอ้น ต้าน�ด

ฏ 15:9 15:9 สดด� 18:49 ฒ 15:10 15:10 ฉธบ� 32:43 ณ 15:11
15:11 สดด� 117:1 ด 15:12 15:12 อสย� 11:10
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13 ขอ หื้อ พระเจ้า ผู้ หื้อ ความ หวงั โผด หื้อ ต้าน ตัง หลาย มี 
ความ จ้ืนจมยนิดี กับ สันติสุข อยา่ง เต๋ม บรบูิรณ์ ยอ้น ความ 
เจ้ือ ของ หมู่ ต้าน เป้ือ หมู่ ต้าน จะ ได้ มี ความ หวงั อยา่ง เต๋มล้น
โดย ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระวญิญาณ บรสุิทธิ์

ก๋าน ของ เปาโล
14 ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย ข้าพเจ้า แน่ใจ๋ วา่ ต้าน ตังหลาย มี 

ความ ดี งาม เต๋ม ไป หมด มี ความ ฮู ้กู้ อยา่ง ต้ี พระเจ้า ใค่ หื้อ 
หมู่ ต้าน ฮู้ กับ สามารถ สอน กัน๋ ได้ 15 แต่ ต้ี ข้าพเจ้า ก้า เขียน 
บาง เรือ่ง เถิง หมู่ ต้าน เป้ือ เตือ๋น ความ จํา๋ ของ หมู่ ต้าน แหม 
เต้ือ ก็ ยอ้น พระคุณ ของ พระเจ้า ต้ี ได้ หื้อ กับ ข้าพเจ้า 16 เป้ือ 
หื้อ ข้าพเจ้า เป๋น ผู้ ฮบั ใจ๊ พระ เยซู ครสิต์ ไป หา คน ต่าง จ้า ด
มี หน้าต้ี เหมือน เป๋น ปุโรหติ บอก ข่าวดี ของ พระเจ้า เป้ือ คน 
ต่าง จ้าด ต้ี เจ้ือ จะ เป๋น คน ต้ี พระเจ้า ยอมฮบั เหมือน เครือ่ง
ปู่จา ต้ี พระวญิญาณ เยยีะ หื้อ บรสุิทธิ์ 17 ยอ้น ข้าพเจ้า เป๋น 
คน ของ พระเยซู ครสิต์ ข้าพเจ้า ภูมิใจ๋ ใน งาน ต้ี ได้ เยยีะ หื้อ 
พระเจ้า 18 ข้าพเจ้า ก้า อู ้เถิง งาน ต้ี พระครสิต์ จ้วย หื้อ ข้าพเจ้า 
เยยีะ เต้าอัน้ ใน ก๋าน นํา คน ต่างจ้าด มา เจ้ือฟัง พระเจ้า ผ่าน 
ตาง สิง่ ต้ี ข้าพเจ้า ได้ อู ้กับ เยยีะ 19 คือ โดย ฤทธิ ์อาํนาจ ของ 
หมายสําคัญ กับ ก๋าน อศัจ๋รรย ์ต่าง ๆ ตึง ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ์ ข้าพเจ้า ก็ ได้ บอก ข่าวดี เรือ่ง พระเยซู ครสิต์ 
กู้ ๆ ต้ี ตัง้เก๊า ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม ไป จ๋น แผว เมือง อลิลีรคุิม 20 ใน 
ก๋าน บอก ข่าวดี ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ เป้า ไว ้วา่ จะ ไป บอก ใน ต้ี ต้ี คน 
ยงั บ่ เกย ได้ยนิ เรือ่ง พระเยซู ครสิต์ มา ก่อน เป้ือ ข้าพเจ้า จะ ได้ 
บ่ ต้อง เยยีะ งาน ต่อ จาก ของ คน อื่น ต้ี ได้ ตัง้เก๊า เยยีะ มา แล้ว
21 ต๋าม ต้ี มี เขียน ใน พระคัมภีร ์วา่
�คน ต้ี บ่ เกย มี ใผ มา บอก หื้อ ฮู ้เรือ่ง พระองค์ ก็ จะ ได้ หนั



โรม 15:22 xlv โรม 15:30

กับ คน ต้ี บ่ เกย ได้ยนิ มา ก่อน ก็ จะ ได้ เข้าใจ๋�ต
เปาโล วางแผน จะ ไป กรุง โรม

22 ยอ้น งาน ต้ี ก่ําลัง เยยีะ อยู ่น้ี เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า ไป หา หมู่ 
ต้าน บ่ ได้ อยู ่หลาย เต้ือ 23 แต่ บ่า เด่ียว น้ี งาน ของ ข้าพเจ้า 
ใน แควน้ หมู่ น้ี เส้ี ยง หมด แล้ว กับ ข้าพเจ้า ใค่ อยาก ไป หา 
ต้าน หลาย ป๋ี มา แล้ว 24 ข้าพเจ้า จึง ก๊ึด วา่ จะ แว ่ไป แอว่ หา 
หมู่ ต้าน ต๋อน เม่ือ จะ ไป ประเทศ สเปน แล้ว หลัง จาก ต้ี ได้ อยู ่
กับ หมู่ ต้าน สัก หวา่ง น่ึง แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หวงั วา่ หมู่ ต้าน จะ 
จ้วย ข้าพเจ้า เตียว ตาง ต่อ ไป จ๋น เถิง สเปน 25 แต่ บ่าเด่ียว น้ี 
ข้าพเจ้า ก่ํา ลัง จะ ไป กรุง เยรูซาเล็ม เป้ือ จ้วย เหลือ คน ของ 
พระเจ้า ต้ี หัน้ 26 ยอ้น วา่ หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ใน แควน้ มาซิโดเนีย 
กับ แควน้ อาคายา ยนิดี จะ ฮอม สตางค์ กัน๋ แล้ว ส่ง ไป จ้วย 
เหลือ คน ของ พระเจ้า ต้ี ตุ๊ก ใน กรุง เยรูซาเล็ม 27 เรือ่ง น้ี หมู่ 
เขา ยนิดี เยยีะ กัน๋ คน เดียว แต๊ ๆ แล้ว หมู่ เขา ฮู้สึก วา่ เป๋น หน้ี 
บุญคุณ ผู้เจ้ือ จาว ยวิ อยู่ ยอ้น ป้ีน้อง จาว ยวิ หมู่ น้ัน ได้ ป๋ัน ปอน 
ตาง จิตวญิญาณ หื้อ กับ หมู่ เขา ก็ สมควร ต้ี หมู่ เขา จะ ป๋ัน ปอน 
ตาง ของ ใจ๊ หื้อ ป้ี น้อง ผู้เจ้ือ หมู่ น้ัน พ่อง 28 เม่ือ ข้าพเจ้า เยยี
ะ งาน น้ี เสรจ็ แล้ว คือ เอา สตางค์ ต้ี ได้ ฮอม ไป หื้อ หมู่ ป้ี น้อง 
ใน กรุง เยรูซาเล็ม เรยีบรอ้ย แล้ว ข้าพเจ้า ก็ จะ เตียวตาง ไป 
ประเทศ สเปน แล้ว หละหวา่ง ตาง ก็ จะ แว ่แอว่ หา หมู่ ต้าน
29 ข้าพเจ้า มัน่ใจ๋ วา่ เม่ือ ข้าพเจ้า มา หา หมู่ ต้าน จะ นํา ปอน 
ของ พระครสิต์ มา หื้อ ต้าน ตังหลาย อยา่ง เต๋มต้ี

30 ป้ีน้อง ตังหลาย ยอ้น หนัแก่ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ 
เป๋น เจ้า ของ เฮา ตังหลาย กับ ยอ้น หนัแก่ ความ ฮกั ต้ี มา จาก 
พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ ข้าพเจ้า ขอ รอ้ง ต้าน ตังหลาย จ้วย ออก 
ต 15:21 15:21 อสย� 52:15
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แฮง กัน๋ อธษิฐาน ต่อ พระเจ้า เผื่อ ข้าพเจ้า ตวย 31 ต้ี ข้าพเจ้า 
จะ ป๊น ภัย จาก คน ต้ี บ่ เจ้ือ พระ เยซู ใน แควน้ ยู เดีย แล้ว ขอ 
หื้อ คน ของ พระเจ้า ใน กรุง เยรูซาเล็ม เต๋ม ใจ๋ ฮบั ก๋าน จ้วย
เหลือ จาก ข้าพเจ้า 32แล้ว ถ้า เป๋น ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า
ข้าพเจ้า จะ ได้ มา หา หมู่ ต้าน โดย มี ความ ยนิดี กับ มี ความ จ้ืน
ใจ๋ ต้ี ได้ อยู ่กับ หมู่ ต้าน 33 ขอ หื้อ พระเจ้า ผู้ หื้อ สันติสุข อยู ่ตวย 
ต้าน ตังหลาย เต๊อะ อาเมน

16
กํา ก๊ึดเติง หา ผู้เจ้ือ ใน กรุง โรม

1 ข้าพเจ้า ขอ แนะนํา เฟบี น้องสาว ใน ความ เจ้ือ ของ เฮา หื้อ 
กับ ต้าน ตังหลาย นาง เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ ๒พระเจ้า ของ คริสตจักร 
ใน เมือง เคนเครยี 2 ขอ หมู่ ต้าน ต้อน ฮบั นาง ใน นาม องค์ พระ 
ผู้ เป๋น เจ้า หื้อ สม กับ เป๋น คน ของ พระเจ้า ขอ จ้วยเหลือ นาง 
ต๋าม ต้ี นาง ต้องก๋าน ยอ้น วา่ นาง เกย จ้วยเหลือ หลาย คน ตึง 
ข้าพเจ้า ตวย

3ขอ ฝาก ความ ก๊ึด เติง หา ปรสิคา กับ อาควลิลา ตึง สอง เป๋น 
เป้ือน ฮว่ม ฮบัใจ๊ พระเยซู ครสิต์ กับ ข้าพเจ้า มา ก่อน 4 สอง คน 
น้ี เกย เส่ียง จีวติ จ้วยเหลือ ข้าพเจ้า มา แล้ว บ่ ใจ้ ข้าพเจ้า เต้า
อัน้ ต้ี เป๋น หน้ี บุญคุณ หมู่ เขา แต่ คริสตจักร คน ต่างจ้าด ตัง
หลาย ก็ เป๋น หน้ี หมู่ เขา เหมือน กัน๋ 5 ขอ ฝาก กํา ก๊ึด เติง หา ป้ี
น้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย ต้ี ฮว่ม นมัสก๋าน ใน บ้าน ของ เขา ตึง สอง 
ตวย กับ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา เอเปเนทัส เป้ือน ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั เขา 
เป๋น คน เก๊า หวัที ต้ี ฮบั เจ้ือ พระเยซู ครสิต์ ใน แควน้ เอเชยี 6 ขอ 
ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา มารยี ์ต้ี เยยีะ ก๋าน หนัก เป้ือ ต้าน ตังหลาย
7 ขอ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา อนัโดรนิคัส กับ ยู นีอสั ผู้ เป๋น ป้ี น้อง 
๒ 16:1 16:1 หมายเถิง มัคนายก
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จาว ยวิ ต้ี เกย ถูก ขัง คอก ตวย ข้าพเจ้า ตึง สอง คน น้ี เป๋น คน มี จ้ื
อเสียง ดี ใน หมู่ อคัรทูต กับ ได้ เจ้ือ พระเยซู ครสิต์ ก่อน ข้าพเจ้า
8 ขอ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา อมัพลีอาทัส ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ใน องค์ พระผู้
เป๋นเจ้า ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั 9 ขอ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา อูรบานัส เป้ือน 
ฮว่ม ฮบัใจ๊ พระเยซู ครสิต์ ตวย กับ เฮา ตึง ฝาก กําก๊ึดเติง หา 
สทาคิส เป้ือน ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั ตวย 10 ขอ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา อา
เป็ลเลส คน ต้ี ผ่าน ก๋าน ทดสอบ ความ จงฮกั ภักดี ต่อ พระเยซู 
ครสิต์ แล้ว กับ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา คน ใน ครอบครวั อาริสโท
บูลัส 11 ขอ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา เฮโรดิโอน ผู้ เป๋น ป้ีน้อง จาว ยวิ 
ของ ข้าพเจ้า ขอ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา คน ใน ครอบครวั นารซิสสัส 
ต้ี เจ้ือ ใน องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 12 ขอ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา ตรเีฟนา 
กับ ตรีโฟสา ต้ี ยอม เยยีะ ก๋าน หนัก ฮบัใจ๊ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
ขอ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา นาง เปอรซี์ส ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั ผู้ ต้ี ยอม เยยี
ะ ก๋าน หนัก ขนาด เป้ือ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 13 ขอ ฝาก กํา ก๊ึดเติง 
หา รูฟัส ผู้ ต้ี องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ได้ คัด เลือก ไว ้แล้ว กับ ฝาก กํา 
ก๊ึดเติง หา แม่ ของ เขา เซิง่ เป๋น เหมือน แม่ ของ ข้าพเจ้า เหมือน 
กัน๋ 14 ขอ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา อาสินครทัีส ฟเลโกน เฮอรเ์มส
ปัทโรบัส เฮอร์มาส กับ หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ต้ี อยู ่ตวย เขา 15 ขอ 
ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา ฟิโลโลกัส ยูเลีย เนเรอัส กับ น้อง สาว ของ 
เขา กับ โอลิมปัส ตึง หมู่ คน ของ พระเจ้า ต้ี อยู ่ตวย เขา หมู่ น้ัน
16 หื้อ จูบ ตัก๊ตวาย กัน๋ อยา่ง เป๋น ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ หมู่ คริสตจักร 
ของ พระครสิต์ ตึงหมด ได้ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา มา เถิง ต้าน ตัง
หลาย ตวย

17 ป้ีน้อง ตังหลาย ข้าพเจ้า ขอ วงิวอน ต้าน วา่ หื้อ หละวงั กับ 
หลีก เล่ียง คน ต้ี เป๋น เหตุ หื้อ แตก แยก กัน๋ คน หมู่ น้ี ต่อต้าน กํา 
สอน ต้ี ต้าน ตังหลาย เกย เฮยีน ฮู ้มา แล้ว 18ยอ้น วา่ หมู่ เขา บ่ ได้ 
ฮบั ใจ๊ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา แต่ เขา เยยีะ 
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ก๋าน เป้ือ ปาก ต๊อง ของ ตัว๋ เก่า เต้าอัน้ หมู่ เขา ล่อลวง คน ฮู ้บ่ ตัน 
หื้อ หลง ไป ต๋าม กํา อู ้ม่วนจ๋าหวาน ของ หมู่ เขา 19 กู้ คน ได้ยนิ 
เรือ่ง ต้ี ต้าน จงฮกั ภักดี ต่อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า แล้ว ข้าพเจ้า 
ก็ จ้ืนจมยนิดี ยอ้น หมู่ ต้าน นัก ขนาด แต่ ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ หมู่ 
ต้าน หลวก ใน เรือ่ง ต้ี ดี กับ บ่ สนใจ๋ ใน เรือ่ง ต้ี บ่ ดี 20 แหม บ่ เมิน 
พระเจ้า ผู้ หื้อ สันติสุข จะ ผาบ มาร ซาต๋าน หื้อ อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ 
หมู่ ต้าน ขอ หื้อ พระคุณ ของ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ 
เฮา จง มี แก่ ต้าน ตังหลาย เต๊อะ

21 ทิ โมธ ีเป้ือน ฮว่ม ฮบัใจ๊ กับ ข้าพเจ้า ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา 
ต้าน ตังหลาย ตวย ลูสิอสั ยาโสน กับ โสสิปาเทอร ์ป้ีน้อง จาว 
ยวิ ของ ข้าพเจ้า ก็ ฝาก กํา ก๊ึดเติง มา เหมือน กัน๋

22 ข้าพเจ้า จ้ือ เทอรทิ์อสั เป๋น คน เขียน จดหมาย น้ี ต๋าม กํา 
บอก ของ เปาโล ก็ เป๋น ผู้เจ้ือ ใน องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ขอ ฝาก กํา 
ก๊ึดเติง มา หา ต้าน ตังหลาย ตวย

23 กายอสั ผู้ เป๋น เจ้าของ บ้าน ต้ี ข้าพเจ้า อยู ่น้ี กับ ต้ี หมู่ ผู้
เจ้ือ ใจ๊ เป๋น ต้ี นมัสก๋าน พระเจ้า ก็ ขอ ฝาก กํา ก๊ึด เติง มา หา 
ต้าน ตังหลาย ตวย เอรสัทัส หวัหน้า ฝ่าย ก๋าน คลัง ของ เมือง 
น้ี กับ ควารทัส น้องบ่าว ใน ความ เจ้ือ ของ เฮา ก็ ขอ ฝาก กํา ก๊ึด
เติง มา หา ต้าน ตังหลาย ตวย 24 ขอ หื้อ พระคุณ ของ พระเยซู 
ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา จง มี แก่ ต้าน ตังหลาย เต๊อะ
อาเมน๓

กํา สรรเสรญิ พระเจ้า
25จง ถวาย เกียรติ แก่ พระเจ้า ผู้ ต้ี สามารถ เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน 

ตัง้ มัน่ ใน ความ เจ้ือ ต๋าม ข่าวดี เรือ่ง พระเยซู ครสิต์ ต้ี ข้าพเจ้า 
ได้ บอก แล้ว น้ัน กับ ต๋าม ก๋าน เปิดเผย ความ จรงิ อนั ล้ําเลิก็
เซิง่ ได้ ปิด ไว ้เมิน มา แล้ว ตัง้แต่ สมัย โบราณ 26 แต่ บ่าเด่ียว 
น้ี พระเจ้า เปิด เผย หื้อ ฮู ้ผ่าน ตาง ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน 
๓ 16:24 16:24 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ บ่ มี ข้อ 24
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พระเจ้า ต้ี ได้ เขียน ไว ้ต๋าม กําสัง่ ของ พระเจ้า ผู้ เป๋น อยู ่ตลอด
เป้ือ คน ใน กู้ ๆ จ้าด จะ ได้ เจ้ือ วางใจ๋ กับ เจ้ือฟัง พระองค์ 27 โดย 
พระเยซู ครสิต์ ขอ เกียรติ จง มี แก่ พระเจ้า ผู้ มี ป๋ัญญา ใน กู้ สิง่ 
กู้ อยา่ง แต่ องค์ เดียว อาเมน
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