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มัทธิว 1:11

ข่าวดีของพระเจ้าเรื่องพระเยซูคริสต์
เขียนโดย

มัทธิว

หนั งสือสี่ เล่มแรกของพระคัมภีรพั
์ นธสัญญาใหม่ ฮ้องกั ๋นว่า หนั งสือข่าวดี ย้อนได้ บอกข่าวดี ของจี วต
ิ
กับความต๋ายของพระเยซู ผู้ตี้พระเจ้าพระบิดาส่งมาเปื้ อจ้วยหื้อมนุษย์รอดป๊นบาปโต้ษ ในหนั งสือข่าวดี
ตึง สี่ เล่ม นี้ ข่าวดี มัทธิว เป๋น เล่ม แรก คง จะ ย้อน ว่า คริสตจักร ยุค แรก ถือ ว่า เล่ม นี้ เป๋น เรือ
่ ง ตี้ สําคัญ ตี้ สุด
หนั งสือข่าวดีกู้เล่มได้เล่าเถิงจีวต
ิ พระเยซู กําสอน ก๋านต๋ายบนไม้ก๋างเขน กับก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย
ของพระองค์ หนั งสือข่าวดี กู้ เล่ม เขียนมาจากมุมมองของผู้ เขียนโดยได้ ฮบ
ั ก๋านดลใจ๋ จากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์
คริสตจักรสมัยยุคแรกก็ยอมฮับว่าผูเขี
้ ยนหนั งสือข่าวดีเล่มนี้ คือ มัทธิว เซิง่ เป๋นคนเก็บภาษี กับได้เป๋น
คนนึ่ ง ในอัครสาวกตึง สิบสองคนของพระเยซู กับเมื่อลูน มาต้านก็ ได้ เป๋น อัครทูต บ่มี หลักฐานแน่ ชัดว่า
มัทธิวได้เขียนหนั งสือข่าวดีเล่มนี้ เมื่อใด ผู้เชีย
่ วชาญหลายคนถือว่าคงเขียนขึ้นในหละหว่างปี๋ ค�ศ� 60
- 70 ก่อนตี้กรุ งเยรู ซาเล็มจะถูกทําลายในปี๋ ค�ศ� 70
มัทธิวได้เขียนหนั งสือข่าวดีเล่มนี้ หื้อจาวยิวตี้ฮับเจื้อพระเยซู อาจจะเป๋นจาวยิวตี้อยู่ในแคว้นซีเรียกา
ว่าดินแดนปาเลสไตน์ จาอัน
้ หนั งสือเล่มนี้ ได้เน้ นพระสัญญาในพระคัมภีรพั
์ นธสัญญาเก่าตี้เกิดขึ้นต๋าม
นั ้นโดยพระเยซู เล่มนี้ ตัง้ เก๊ ากับลําดับผะกุ๋นของพระเยซู นี่ ก็ แสดงหื้อผู้เจื้อจาวยิวฮู้ว่าพระเยซู เป๋นลูก
หลานของอับราฮัม กับเป๋นพระคริสต์ ผู้ตี้ เยียะหื้อพระสัญญาของพระเจ้าเป๋นแต๊ มัทธิวได้ อ้างกําตวาย
ตัก
๊ หลาย อย่าง ใน พระคัมภีร พั
์ นธสัญญา เก่า เปื้ อ แสดง หื้อ หัน ว่า ได้ เกิด ขึ้น แต๊ โดย พระเยซู ต้าน ได้ เชื่อม
โยงพันธสัญญาเก่ากับพันธสัญญาใหม่ แต่เมื่อพระเยซูได้หื้อพระมหาบัญชา(28:20)กับหมู่อัครสาวกไว้
ก็แสดงว่าหนั งสือข่าวดีเล่มนี้ ก็บ่ใจ้เปื้ อบอกก้าจาวยิวเต้าอัน
้ แต่บอกหื้อกับคนตึงโลกตวย
สิง่ สําคัญ แหม อย่าง ใน หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ คือ เรือ
่ ง แผ่น ดิน ของ พระเจ้า ตี้ ฮ้อง แหม อย่าง ว่า แผ่น ดิน
สวรรค์ มัทธิว ได้ รวบรวม กํา เผียบ ของ พระเยซู ตี้ สอน ว่า แผ่น ดิน ของ พระเจ้า เป๋น จาใด กับ ใน บท ตี้ 5-7
ต้านรวมกําสอนของพระเยซูตี้บอกว่า ผู้ตี้เจื้อวางใจ๋พระเยซูควรใจ๊จีวต
ิ จาใด
ลําดับผะกุ๋นป้ออุย
๊ แม่หม่อนของพระเยซู
1 นี้ เป๋ น บันทึก ราย จื้อ ป้ อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ พระเยซู คริสต์ ผู้ ตี้ เป๋น ลูก หลาน ของ กษั ตริย์ดาวิด ใน ผะกุ๋น
อับราฮัม
2 อับราฮัมเป๋ นป้ ออิสอัค อิสอัคเป๋ นป้ อยาโคบ ยาโคบเป๋ นป้ อยูดาห์ ตึงหมู่น้ องบ่าวของเขา
3 ยูดาห์เป๋ นป้ อเปเรศกับเศราห์ แม่จื้อทามาร์ เปเรศเป๋ นป้ อเฮสโรน เฮสโรนเป๋ นป้ อราม
4 รามเป๋ นป้ ออัมมีนาดับ อัมมีนาดับเป๋ นป้ อนาโชน นาโชนเป๋ นป้ อสัลโมน
5 สัลโมนเป๋ นป้ อโบอาส แม่จื้อราหับ โบอาสเป๋ นป้ อโอเบด แม่จื้อรู ธ โอเบดเป๋ นป้ อเจสซี
6 เจสซี เป๋ น ป้ อ ดาวิดผู้ เป๋ น กษั ตริย์ ดาวิด เป๋ น ป้ อ ซาโลมอน แม่ ของ ซาโลมอน เกย เป๋ น เมีย ของ อุ ร ย
ี าห์
มาก่อน
7 ซาโลมอนเป๋ นป้ อเรโหโบอัม เรโหโบอัมเป๋ นป้ ออาบียาห์ อาบียาห์เป๋ นป้ ออาสา
8 อาสาเป๋ นป้ อเยโฮชาฟัท เยโฮชาฟัทเป๋ นป้ อโยรัม โยรัมเป๋ นป้ ออุสซียาห์
9 อุสซียาห์เป๋ นป้ อโยธาม โยธามเป๋ นป้ ออาหัส อาหัสเป๋ นป้ อเฮเซคียาห์
10 เฮเซคียาห์เป๋ นป้ อมนั สเสห์ มนั สเสห์เป๋ นป้ ออาโมน อาโมนเป๋ นป้ อโยสิยาห์
11 โยสิ ยาห์ เป๋ น ป้ อ เยโคนิ ยาห์ ตึง หมู่ น้ อง บ่าว คน อื่นๆ ของ เขา ใน เวลา นั ้น หมู่ จาว ยิว ถูก บังคับ ไป เป๋ น
เชลยตี้ประเทศบาบิโลน
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12 หลังจากเหตุก๋ารณ์ นั ้นแล้ว

เยโคนิ ยาห์ก็มีลูกจื้อเชอัลทิเอล เชอัลทิเอลเป๋นป้อเศรุ บบาเบล
13 เศรุ บบาเบลเป๋ นป้ ออาบียุด อาบียุดเป๋ นป้ อเอลียาคิม เอลียาคิมเป๋ นป้ ออาซอร์
14 อาซอร์เป๋ นป้ อศาโดก

ศาโดกเป๋นป้ออาคิม อาคิมเป๋นป้อเอลีอูด

16 ยาโคบเป๋ นป้ อโยเซฟ

ตี้เป๋นผัวนางมารีย์ แม่ของพระเยซู ตี้ฮ้องกั ๋นว่าพระคริสต์

15 เอลีอูดเป๋ นป้ อเอเลอาซาร์ เอเลอาซาร์เป๋ นป้ อมัทธาน

มัทธานเป๋นป้อยาโคบ

17 ย้อนจาอัน
้ ตัง้ แต่อับราฮัมลงมาจ๋นเถิงกษั ตริยดาวิ
์
ดนั บได้สิบสี่เจ้นคน

ถ้านั บต่อจากดาวิดลงมาจ๋น
เถิงต๋อนตี้ถูกบังคับไปเป๋นเชลยตี้ประเทศบาบิโลน ก็นั บได้แหมสิบสี่เจ้นคน ตัง้ แต่ถูกบังคับไปเป๋นเชลย
จ๋นเถิงพระคริสต์ก็นั บได้แหมสิบสี่เจ้นคน
พระเยซูคริสต์มาเกิด

18 เรือ
่ งราวตี้พระเยซูคริสต์มาเกิดนั ้นเป๋นจาอีคื
้ อ

มารียตี
์ ้เป๋นแม่ของพระเยซูได้หมัน
้ กับโยเซฟไว้แล้ว
แต่ ก่อน ตี้ ตึง สอง จะ อยู่ กิน
๋ ตวย กั ๋น ป๋า กฏ ว่า มารีย์ มาน เหีย ก่อน โดย ฤทธิ์เดช ของ พระวิญญาณ บริสุทธิ์
19 โยเซฟ กู้ หมัน
้ ของ มารีย์ นั ้น กึ๊ด ใจ๋ จะ ยกเลิก ก๋าน หมัน
้ กับ นาง แต่ เขา เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม บ่อยาก
หื้อนางอับอาย จึงกะจะยกเลิกโดยบ่หื้อใผฮู้เรือ
่ งนี้ 20 หลังจากตี้โยเซฟกึ๊ดจะเยียะจาอัน
้ ทูตสวรรค์ของ
พระเจ้าองค์ นึ่ ง ก็ เข้าฝันโยเซฟบอกว่า “โยเซฟลูกหลานของกษั ตริย์ดาวิดเหย บ่ถ้ากั ๋วตี้ จะฮับมารีย์มา
เป๋นเมียเน่ อ ย้อนว่าหละอ่อนในต๊องของนางนั ้น เกิดขึ้นจากฤทธิเดช
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 21 มารีย์
์
จะ เกิด ลูก ป้อ จาย เมื่อ เกิด มา แล้ว หื้อ ตัง้ จื้อ ว่า ‘เยซู�๑ ย้อน ว่า ต้าน จะ จ้วย คน ของ ต้าน หื้อ รอด ป๊น บาป
โต้ษ�
22 เรือ
่ งตึงหมดนี้ เกิดขึ้นเปื้ อจะเป๋นไปต๋ามตี้พระเจ้าได้อูผ่
้ านตางผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระองค์ว่า
23 “จะมีแม่ญิงสาวบริสุทธิคน
์ นึ่ งมาน แล้วก็เกิดลูกป้อจาย คนตังหลายจะฮ้องต้านว่าอิมมานูเอล� แป๋
ว่า “พระเจ้าอยูกั
่ บเฮา�
เมื่อ โยเซฟ ตื่น ขึ้น มา ก็ ได้ เยีย ะ ต๋าม ตี้ ทูต สวรรค์ ของ พระเจ้า สัง่ ไว้ คือ ฮับ มารีย์ มา เป๋น เมีย ของ เขา
25 แต่บ่ได้มีอะหยังกับนางจ๋นเต๊าฮอดมารียเกิ
์ ดลูก แล้วโยเซฟก็ฮ้องจื้อลูกคนนั ้นว่า “เยซู�
24

2
หมู่โหราจ๋ารย์มานมัสก๋านพระเยซู

พระเยซู เกิด ตี้ หมู่บ้าน เบธเลเฮม ใน แคว้น ยู เดีย ใน สมัย ของ กษั ตริย์ เฮโรด๒เมื่อ ลูน มา มี หมู่ โหราจ๋า
รย์ ลุกตังวันออกเตียวตางมาตี้ กรุ งเยรู ซาเล็ม 2 ถามว่า “หละอ่อนคนนั ้น ตี้ เกิดมาเป๋นกษั ตริย์ของจาว
ยิวอยูตี
่ ้ไหน หมู่เฮาฮูว่
้ าต้านเกิดมาแล้ว ย้อนหันดาวตี้แสดงเถิงก๋านเกิดของต้านป๋ากฏขึ้นมาตังวันออก
ก็ปากั ๋นเตียวตางมาตี้นี่ เปื้ อนมัสก๋านต้าน� 3 เมื่อกษั ตริย์เฮโรดได้ยินจาอัน
้ ก็ตุ๊กอกตุ๊กใจ๋ขนาด หมู่จาว
4
กรุ งเยรู ซาเล็มก็ปากั ๋นตุ๊กใจ๋ตวย กษั ตริย์เฮโรดฮ้องหมู่หัวหน้าปุโรหิตตึงหมู่ธรรมาจ๋ารย์ มาจุมนุมกั ๋น
ถามว่า “พระคริสต์จะเกิดตี้ไหน� 5 หมู่เขาตอบว่า “ตี้หมู่บ้านเบธเลเฮมในแคว้นยูเดีย ย้อนว่าผูเป๋
้ นปาก
เป๋นเสียงแตนพระเจ้าได้เขียนไว้ว่า
6 ‘หมู่บ้านเบธเลเฮมในแผ่นดินยูดาห์
บ่ใจ้หมู่บ้านสะเล็กสะหน้ อยในหมู่เมืองต่างๆ ในแผ่นดินยูดาห์เน่ อ
1

ย้อนว่าจะมีเจ้านายคนนึ่ งออกมาจากหมู่เจ้า
ตี้จะมาเป๋นผู้นําตี้เอาใจ๋ใส่จาวอิสราเอล คนของเฮา�ก ”
๑

1:21 1:21 เยซู เป๋นภาษากรีก เซิง่ เป๋นกําเดียวกับกําว่า โยชูวา ในภาษาฮีบรู แป๋ว่า องค์พระผู้เป๋นเจ้าจ้วยหื้อรอด
สมัยนี้ คือ กษั ตริยเฮโรด
์
มหาราชตี้ 1 เซิง่ ปกครองแคว้นยูเดียหละหว่าง พ�ศ� 503 เถิง 539 ก 2:6 2:6 มคา� 5:2

๒

2:1 2:1

มัทธิว 2:7

3

มัทธิว 2:23

7 กษั ตริย์เฮโรดก็ เจิญ หมู่ โหราจ๋า รย์มาปะกั ๋นอย่างลับๆ

แล้วอู้กั ๋น ถามเกี่ยวกับดาวแก่นนั ้นป๋ากฏขึ้น
มาเมื่อใด 8 เมื่อฮู้แล้วก็ หื้อหมู่ โหราจ๋ารย์ไปตี้ หมู่บ้านเบธเลเฮมสัง่ ว่า “ไปเซาะหาหละอ่อนคนนั ้นหื้อดีๆ
เต๊อะ เมื่อปะแล้ว ขะใจ๋ปิ๊ กมาบอกเฮาเวยๆ เปื้ อเฮาจะไปนมัสก๋านต้านตวย�
9 แล้ว หมู่ โหราจ๋า รย์ ก็ ลา ออก ไป ดาว แก่น ตี้ ต้าน เกย หัน ใน ตัง วัน ออก นํา หน้า หมู่ เขา ไป จ๋น มา หยุด ตัด
๊
สถานตี้ ตี้หละอ่อนคนนั ้นอยู่ 10 เมื่อหมู่โหราจ๋ารย์หันดาวแก่นนั ้น ก็ดีอกดีใจ๋ขนาด 11 หมู่เขาปากั ๋นเข้า
ไปในบ้านหลังนั ้น ก็ปะหละอ่อนกับแม่คือมารีย์ ก็กราบไหว้กับนมัสก๋านแล้วเปิดหีบสมบัติเอา คํา กํายาน
มดยอบ๓ออกมาถวาย เป๋นของขวัญหื้อพระองค์ 12 แล้วพระเจ้าเตือ
๋ นหมู่โหราจ๋ารย์ในความฝัน บ่หื้อปิ๊ ก
ไปหากษั ตริยเฮโรด
์
แหม หมู่เขาก็ใจ๊เส้นตางตังอื่น เปื้ อปิ๊ กไปบ้านเมืองของตั ๋วเก่า
ปาพระเยซูหนี ไปประเทศอียป
ิ ต์

ทูตสวรรค์ของพระเจ้าองค์นึ่ งมาเข้าฝันโยเซฟบอกว่า “ลุกขึ้น ปาสอง
แม่ลูกหนี ไปอยูตี
่ ้ประเทศอียป
ิ ต์ เถิงแล้วหื้ออยูตี
่ ้หัน
้ จ๋นกว่าเฮาจะบอกหื้อปิ๊ กมาแหมใหม่ ย้อนว่ากษั ตริย์
เฮโรดกํ่าลังจะส่งคนมาตวยฆ่าลูก�
13 เมื่อหมู่โหราจ๋ารย์ปิ๊ กไปแล้ว

โยเซฟ ก็ ลุก ขึ้น ปา ลูก กับ มารีย์ ออก เตียวตาง ไป ประเทศ อียป
ิ ต์ ใน คืน นั ้น เลย 15 หมู่ เขา ปา กั ๋น อยู่ ตี้
ประเทศ อียป
ิ ต์ จ๋น กษั ตริย์ เฮโรด ต๋าย ก็ เป๋น ไป ต๋าม กํา ตี้ พระเจ้า ได้ บอก ไว้ ผ่าน ตาง ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง
แตนพระองค์ว่า “เฮาได้ฮ้องลูกของเฮาออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์�ข
14

เฮโรดสัง่ ฆ่าหละอ่อนป้อจายในเบธเลเฮม

16 เมื่อกษั ตริยเฮโรด
์
ฮูว่
้ าต้านโดนหมู่โหราจ๋ารย์จุก็โขดขนาด

จึงสัง่ หื้อทหารไปฆ่าหละอ่อนป้อจายอายุ
สองขวบลงมากู้คนตี้อยูใน
่ หมู่บ้านเบธเลเฮม ตึงตํา๋ หมู่บ้านใก้ๆ หัน
้ ย้อนว่ากษั ตริยเฮโรด
์
กึ๊ดว่าเป๋นเวลา
สองปี๋ ผ่านมาแล้วตี้หมู่โหราจ๋ารย์ได้หันดาว 17 เรือ
่ งนี้ เกิดขึ้นจาอี้ ก็เป๋นไปต๋ามตี้พระเจ้าได้อู้ผ่านคนจื้อ
เยเรมีย์ ตี้เป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระองค์ว่า
18 “ได้ยน
ิ เสียงคนในหมู่บ้านรามาห์
เป๋นเสียงไห้เสียงหุย ย้อนความเสียใจ๋ขนาด
คือเสียงนางราเชลไห้ๆ หุยๆ เรือ
่ งลูกตังหลายของนาง
ใผมาอูเล้
้ าโลมจาใดนางตึงบ่ยอมฟัง
ย้อนว่าลูกตังหลายของนางบ่มีแล้ว�ค

โยเซฟปาครอบครัวปิ๊ กอิสราเอล
หลัง จาก กษั ตริย์ เฮโรด ต๋าย แล้ว ทูต สวรรค์ ของ พระเจ้า ได้ เข้า ฝัน โยเซฟ ต๋อน อยู่ ใน ประเทศ อียป
ิ ต์
บอกว่า 20 “ลุกขึ้น หื้อปาสองแม่ลูกปิ๊ กไปตี้แผ่นดินอิสราเอล บ่าเดี่ยวนี้ คนตี้ต้องก๋านจะฆ่าลูกได้ต๋ายไป
หมดแล้ว�
21 โยเซฟก็ ลุกขึ้นปาลูกกับแม่ปิ๊ กไปตี้ แผ่นดินอิสราเอลแหมใหม่ 22 แต่ เมื่อโยเซฟฮู้ว่าอารเคลาอัสได้
ขึ้นเป๋นกษั ตริย์ปกครองแคว้นยูเดีย แตนกษั ตริย์เฮโรดป้อของเขา ก็กั ๋วบ่ก้าปิ๊ กเข้าไปในแคว้นยูเดีย แต่
ในความฝันโยเซฟได้ กําเตือ
๋ นจากพระเจ้าว่า หื้อเตียวตางไปตี้ แคว้นกาลิ ลีแตน 23 โยเซฟปาครอบครัว
ไปอยู่ตี้ เมืองนาซาเร็ธ กําตี้พระเจ้าเกยอู้ผ่านมาตางหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าก็ เกิดขึ้นแต๊ว่า
“คนตังหลายจะฮ้องต้านว่า จาวนาซาเร็ธ�
19

3
ยอห์นผู้หื้อบัพติศมาบอกหื้อกลับใจ๋จากบาป
๓

2:11 2:11 ของขวัญตึงสามอย่างนี้ เป๋นของสําหรับถวายกษั ตริย์
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2:15 2:15 ฮชย� 11:1
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2:18 2:18 ยรม� 31:15

มัทธิว 3:1
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มัทธิว 4:4

ยอห์นผู้หื้อบัพติศมาบอกคนในดินแดนทุรกั ๋นดารในแคว้นยูเดีย 2 ว่า “กลับใจ๋ จาก
บาป เน่ อ ย้อน ว่า แผ่น ดิน สวรรค์ ใก้ เข้า มา แผว แล้ว� 3 อิส ยาห์ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ได้ อู้ เถิง
ยอห์นคนนี้ ว่า
“มีเสียงฮ้องเอิน
้ ของคนนึ่ งในดินแดนทุรกั ๋นดารว่า
‘เกียมใจ๋หื้อพร้อม
สําหรับก๋านเข้ามาขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
จงแป๋งหนตางซื่อๆ หื้อพระองค์�ฅ ”
4 ยอห์นอยูใน
่ ดินแดนทุรกั ๋นดาร เขาใจ๊จีวต
ิ อย่างเรียบง่าย นุ่งเสื้อผ้าตี้แป๋งจากขนอูฐ มีสายฮ้างหนั งมัด
แอวแบบเดียวกับเอลี ยาห์ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าในสมัยโบราณ กิน
๊ แต๋นกับนํ้าเผิง้ ป่าเป๋น
๋ จัก
5
อาหาร คนจํา๋ นวนนั กจากกรุ งเยรู ซาเล็ม ใคว่แคว้นยูเดีย ตึงตํา๋ แถวแม่น้ําจอร์แดนปากั ๋นมาฟังยอห์น
เตสนา 6 เมื่อหมู่เขาสารภาพบาปแล้ว ยอห์นก็หื้อหมู่เขาฮับบัพติศมาในแม่น้ําจอร์แดน
7 แต่ เมื่อยอห์นหันหมู่ ฟาริสีกับหมู่ สะดู สีหลายคนปากั ๋นมาเปื้ อจะฮับบัพติศมา ยอห์นว่าหื้อหมู่ เขาว่า
“หมู่จ้าดงูปิ๊ ด ใผเตือ
๋ นหื้อหมู่เจ้าหลบหนี จากก๋านลงโต้ษของพระเจ้า ตี้กํ่าลังจะมาเถิง 8 เยียะหื้อผ่อกําลุ
ว่า หมู่เจ้ามีจีวต
ิ ตี้กลับใจ๋จากบาปแล้วแต๊ๆ ก่อนตี้มาฮับบัพติศมา 9 บ่ดีกึ๊ดเอาคนเดียวว่า ‘หมู่เฮาบ่ต้อง
ถูกลงโต้ษ ย้อนว่าหมู่เฮาเป๋นลูกหลานต๋านเต๊าของอับราฮัม� เฮาจะบอกหื้อฮู้ว่า พระเจ้าจะเยียะหื้อบ่า
หิน หมู่ นี้ ก๋าย เป๋น ลูก หลาน ของ อับ ราฮัม ก็ ได้ เน่ อ 10 มุย ได้ เกีย ม แน ไว้ตี้ ปื๊ น เก๊ า ไม้ แล้ว เก๊ า ไม้ กู้ เก๊า ตี้ เกิด
หน่วยบ่ดีจะถูกตัด แล้วขว้างใส่ในก๋องไฟ
11 “เฮา หื้อ หมู่ เจ้า ฮับ บัพ ติศ มา ด้วย นํ้า เปื้ อ หื้อ หัน ว่า หมู่ เจ้า กลับ ใจ๋ จาก บาป แล้ว แต๊ๆ แต่ จะ มี ผู้ นึ่ ง
มา เมื่อ ลูน เฮา ตี้ ยิง่ ใหญ่ เหลือ เฮา แม้แต่ จะ ติว
้ เลย
้ เกิบ หื้อ พระองค์ ตั ๋ว เฮา ยัง บ่สมควร ตี้ จะ เยีย ะ จาอัน
12
พระองค์จะหื้อเจ้าตังหลายฮับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ กับด้วยไฟ พระองค์เหมือนจาวนา
มือ ของ พระองค์ กํา๋ ผาก หะ ข้าว ไว้ แล้ว พระองค์ จะ สะสาง ตะราง ตี ข้
๋ าว จ๋น ใคว่ จะ เก็บ ข้าว เต้ง ไว้ใน หลอง
ข้าว ส่วนข้าวลีบก็จะเอาไปเผาไฟตี้บ่ฮูจ
้ ักดับ�
1 หลาย ปี๋ ผ่าน มา

พระเยซูฮับบัพติศมาจากยอห์น
13 ใน ต๋อน นั ้น พระเยซู เตียวตาง จาก แคว้น กาลิ ลี มา หา ยอห์น ตี้ แม่น้ํา จอร์แดน เปื้ อ ขอ ฮับ บัพ ติศ มา
14 แต่ยอห์นบ่ยอมเยียะหื้อ อ้างว่า “พระองค์ต้องเป๋ นคนหื้อบัพติศมาแก่ข้าพเจ้า บ่ใจ้ข้าพเจ้าเป๋ นคนหื้อ
บัพติศมาพระองค์�
15 แต่ พระเยซู ตอบ ยอห์น ว่า “ใน เตื้อ นี้ หื้อ เป๋ น จาอี้ ไป ก่อน ย้อน ว่า หมู่ เฮา เปิ ง ดี เยีย ะ กู้ อย่าง ต๋าม ตี้
พระเจ้า ต้อ งก๋าน� ยอห์น ก็ หื้อ บัพ ติศ มา พระองค์ 16 เมื่อ พระเยซู ฮับ บัพ ติศ มา แล้ว ก็ ผด ขึ้น มา จาก นํ้า
แล้วฟ้าสวรรค์ก็แหวกออก พระองค์หันพระวิญญาณของพระเจ้ามีฮูปฮ่างเหมือนนกก๋าแก๋ลงมาอยู่บน
พระองค์ 17 แล้วมีเสียงจากฟ้าสวรรค์ว่า “ต้านผู้นี้ เป๋นลูกตี้เฮาฮัก เฮาเปิงใจ๋แต๊ๆ�

4
มารมาลองใจ๋พระเยซู
1 แล้ว พระวิญญาณ ก็ ปา พระเยซู เข้า ไป อยู่ใน ดิน แดน ทุ รกั ๋นดาร เปื้ อ หื้อ มาร มา ลองใจ๋ พระองค์ 2 หลัง
จาก พระเยซู บ่กิน
๋ ข้าว มา ได้ เป๋น เวลา สี่ สิบ วัน สี่ สิบ คืน แล้ว พระองค์ ก็ ใค่ อยาก กิน
๋ ข้าว 3 มาร ก็ มา อู้ กับ
พระองค์ว่า “ถ้าต้านเป๋นพระบุตรของพระเจ้า หื้อสัง่ บ่าหินหมู่นี้ เป๋นเข้าหนมปังแล่�
4 พระเยซูตอบมารว่า “พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
‘คนเฮาจะเลี้ยงจีวต
ิ ด้วยอาหารอย่างเดียวบ่ได้
แต่ต้องเลี้ยงจีวต
ิ โดยถ้อยกําตี้ออกมาจากปากของพระเจ้ากู้กําตวย�ฆ ”
ฅ

3:3 3:3 อสย� 40:3

ฆ
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ต่อ จาก นั ้น มาร ก็ ปา พระเยซู ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม ปา ขึ้น ไป อยู่บน หลังคา พระวิหาร 6 แล้ว บอก พระองค์ ว่า
“ถ้าต้านเป๋นพระบุตรของพระเจ้าแต๊ๆ ก็หื้อโดดลงไปแล่ ย้อนพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
‘พระเจ้าจะสัง่ หื้อทูตสวรรค์มาปกปักฮักษาต้าน
เอามือฮับต้านไว้บ่หื้อตีน
๋ ไปตุ๊บใส่บ่าหิน�ง ”
7 พระเยซูตอบมารว่า “แต่พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้เหมือนกั ๋นว่า
‘ห้ามลองดีองค์พระผู้เป๋นเจ้า พระเจ้าของเจ้า�จ ”
8 ต่อไปมารปาพระเยซูขึ้นไปบนดอยตี้สู งๆ หื้อพระองค์ผ่อความจํา
๋ เริญ รุ ง่ เรืองของอาณาจักรตึงหมด
9
ในโลกนี้ มารบอกพระเยซูว่า “ถ้าต้านกราบไหว้นมัสก๋านเฮา เฮาจะยกตึงหมดนี้ หื้อ�
10 พระเยซู อู้กับมารว่า “ไอ่ซาต๋านไปไก๋ๆ บ่าเดี่ยวนี้ พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า ‘หื้อนมัสก๋านองค์พระผู้เป๋
ฉ
นเจ้า พระเจ้าของเจ้า กับฮับใจ๊พระองค์ผู้เดียวเต้าอัน
้ � ”
11 แล้วมารก็ละพระเยซูไป หมู่ทูตสวรรค์ก็มาผ่อกอยพระองค์
5

พระเยซูตัง้ เก๊าเยียะก๋านในแคว้นกาลิลี
12 เมื่อพระเยซูฮูข่
้ าวว่ายอห์นโดนยับขังคอก พระองค์ก็ปิ๊ กไปแคว้นกาลิลี 13 ไปเถิงเมืองนาซาเร็ธ แล้ว
ลวด ไป อยู่ เมือง คาเปอรนาอุม ตี้ อยู่ ฮิม ฝั่ ง ทะเลสาบ กาลิ ลี ใน เขต แดน ของ เศบู ลุน กับ นั ฟ ทาลี 14 เปื้ อ หื้อ
เป๋นไปต๋ามตี้อิสยาห์ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าได้อูว่
้ า
15 “คนในดินแดนเศบูลุนกับดินแดนนั ฟทาลี
ตี้อยูตาง
่
ไปทะเลสาบกาลิลี
ตังวันตกของแม่น้ําจอร์แดน
เป๋นดินแดนของแคว้นกาลิลีตี้คนต่างจ้าดอยู่
16 คนตี้อยูใน
่ ความมืดได้หันแสงแจ้งตี้ยิง่ ใหญ่แล้ว
คนตี้อยูปื๊่ นฮ่มเงาแห่งความต๋ายนั ้น
แสงสว่างก็ได้ส่องมาเถิงหมู่เขาแล้ว�ช
17 ตัง
้ แต่ นั ้น มา พระเยซู ก็ ตัง้ เก๊า บอก ว่า “หื้อ กลับ ใจ๋ จาก บาป เหีย ย้อน ว่า แผ่น ดิน สวรรค์ ใก้ เข้า มา แผว
แล้ว�
พระเยซูเลือกสาวกสี่คน
18 วันนึ่ งต๋อนตี้พระเยซูกํ่าลังเตียวอยู่ฮิมฝั่ งทะเลสาบกาลิลี ก็หันใส่คนหาป๋ าสองคนปี้ น้ อง คนอ้ายจื้อ
ซีโมนตี้ฮ้องแหมจื้อว่าเปโตร กับน้ องบ่าวจื้ออันดรู ว์ หมู่เขากํ่าลังต้อดแหอยู่ 19 พระองค์ก็อู้กับหมู่เขาว่า
“ตวยเฮามาเป๋นสาวกเฮาเต๊อะ เฮาจะสอนหื้อต้านเซาะหาคนเหมือนเซาะหาป๋า� 20 ตึงสองคนก็สวะแห
แล้วปากั ๋นตวยพระองค์ไปตันบาดตันบ้วง
21 เมื่อพระองค์ เตียวต่อไปแหมน่ อย ก็ หันแหมสองคนปี้ น้ อง คือ ยากอบกับยอห์น ตึงสองคนเป๋ นลูก
บ่าวของเศเบดี กํ่า ลังซ่อมแหกับป้อ ของเขาในเฮือ แล้ว พระองค์ ก็ ฮ้องสองคนปี้ น้ อง นี้ มา 22 ยากอบกับ
ยอห์นก็ละเฮือกับลาป้อแล้วตวยพระเยซูไปบ่าเดี่ยวนั ้นเลย
พระเยซูสอนกับฮักษาคนตังหลาย
23 พระเยซู เตียวตาง ไป ใคว่ แคว้น กาลิ ลี เปื้ อ เตสนา สัง
่ สอน ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว กับ บอก ข่าวดี
เรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้าหื้อคนฮู้ ป๋ายบ่ปอยังฮักษาคนเป๋นพยาธิต่างๆ หื้อหายตวย 24 เยียะหื้อจื้อเสียง
ของ พระองค์ ดัง ไป ใคว่ประเทศ ซีเรีย หมู่ คน ก็ ปา คน ตัง หลาย ตี้ เป๋น พยาธิต่างๆ มา หา พระองค์ อย่าง คน
ตี้ เจ็บ ป่วย นั ก คน โดน ผี เข้า คน เป๋น ลม บ้า หมู คน เป๋น ง่อย พระองค์ ก็ ได้ ฮัก ษา หมู่ เขา จ๋น หาย กั ๋น หมด กู้
ง
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คน 25 พระเยซู ไปตังใด คนจํา๋ นวนนั กก็ ตวยพระองค์ ไป มีตึงคนตี้ มาจากแคว้นกาลิ ลี แคว้นทศบุร ี กรุ ง
เยรู ซาเล็ม แคว้นยูเดีย ตึงดินแดนตังวันออกของแม่น้ําจอร์แดนตวย
พระเยซูสอนคนตังหลาย

5

1 เมื่อพระเยซูหันหมู่คนตวยมาเป๋ นจํา
๋ นวนนั ก

พระองค์ก็ขึ้นไปบนดอย แล้วนั ่งอยูตี
่ ้หัน
้ หมู่สาวกก็เข้า
มาหาพระองค์ 2 พระองค์ตัง้ เก๊าเตสนาสัง่ สอนหมู่เขาว่า
3 “คนใดตี้ตุ๊กยากตางฝ่ายวิญญาณ พระเจ้าโผดหื้อคนนั ้นเป๋ นสุ ข
ย้อนว่าเขาได้เป๋นคนของแผ่นดินสวรรค์แล้ว
4 คนใดเป๋ นตุ๊กโศกเศร้า พระเจ้าโผดหื้อคนนั ้นเป๋ นสุ ข
ย้อนว่าเขาจะได้ฮับก๋านเล้าโลมใจ๋จากพระเจ้า
5 คนใดมีจิตใจ๋อ่อนน้ อม พระเจ้าโผดหื้อคนนั ้นเป๋ นสุ ข
ย้อนว่าเขาจะได้ฮับแผ่นดินโลกเป๋นมรดก
6 คนใดใค่เยียะต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้านั กเหลือสิง
่ อื่นๆ
พระเจ้าโผดหื้อคนนั ้นเป๋นสุข ย้อนว่าเขาจะได้อิม
่ อกอิม
่ ใจ๋
7 คนใดมีใจ๋เมตต๋า พระเจ้าโผดหื้อคนนั ้นเป๋ นสุ ข
ย้อนว่าพระเจ้าจะเมตต๋าอินดูเขา
8 คนใดมีใจ๋บริสุทธิหมดใส
จงฮักภักดีต่อพระเจ้าแต๊ๆ
์
พระเจ้าโผดหื้อคนนั ้นเป๋นสุข ย้อนว่าเขาจะได้หันพระเจ้า
9 คนใดสร้างความสงบสุ ข พระเจ้าโผดหื้อคนนั ้นเป๋ นสุ ข
ย้อนว่าพระเจ้าจะถือว่าเขาเป๋นลูกของพระองค์
10 คนใดโดนคํ่าย้อนเยียะต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้า
พระเจ้าโผดหื้อคนนั ้นเป๋นสุข เขาได้เป๋นคนของแผ่นดินสวรรค์แล้ว
11 “เมื่อ ใด หมู่ ต้าน โดน ดู ถูก ดู แควน โดน คํ่า ถูก ใส่ ฮา
้ ย ตี้ บ่เป๋น เรือ
่ ง แต๊ ย้อน ติด ต๋าม ตวย เฮา พระเจ้า
12
โผดหื้อหมู่ ต้านเป๋นสุข จงจื้นจมยินดี เต๊อะ ย้อนว่าพระเจ้ามี รางวัลอันยิง่ ใหญ่ไว้ในสวรรค์ สําหรับหมู่
ต้านแล้ว หมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าสมัยเก่าก่อน ก็โดนคํ่าจาอีเหมื
้
อนกั ๋น
เกือ
๋ กับความเป่งแจ้ง
“ต้าน ตัง หลาย เผียบ เหมือน เกือ
๋ สําหรับ คน ใน โลก นี้ ๔ถ้า เกือ
๋ จ๋าง ไป เหีย จะ เยีย ะ หื้อ เก็ม แหม ตึง บ่ได้
บ่มีประโยชน์ อะหยังแหมต่อไป เอาขว้างหื้อคนยํ่าเต้าอัน
้ 14 ต้านตังหลายเผียบเป๋นความเป่งแจ้งสําหรับ
คนในโลกนี้ เมืองตี้แป๋งไว้บนดอยจะเอาซ่อนบ่หื้อคนหันตึงบ่ได้ 15 เผียบเหมือนเมื่อต๋ามโกมไฟ ก็บ่มีใผ
เอาถังมาควบไว้เหีย แต่จะเอาโกมนั ้นตัง้ ไว้บนตัง่ เปื้ อจะส่องแจ้งเฮื่อฮ่ามหื้อคนตังหลายในเฮือนนั ้นได้
หันถี่ๆ 16 หมู่ต้านก็เหมือนกั ๋น จงส่องแจ้งออกไปหื้อคนตังหลายได้หัน เปื้ อเมื่อหมู่เขาได้หันก๋านดีตี้ต้าน
ตังหลายเยียะ ก็จะสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาของต้าน ผู้ตี้อยูใน
่ สวรรค์
13

พระเยซูสอนเรือ
่ งบทบัญญัติต่างๆ

17 “จะไปกึ๊ดว่าเฮามายกเลิกบทบัญญัติของโมเสส

กาว่ามายกเลิกกําสอนตี้ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตน
พระเจ้าได้เขียนไว้ เฮาบ่ได้มายกเลิกของหมู่นั ้นเน่ อ แต่มาเยียะหื้อครบถูกต้องต๋ามตี้เขียนไว้นั ้น 18 เฮา
บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า เมื่อ ฟ้า กับ ดิน ยัง มี อยู่ จะ บ่มี อักษร ตั ๋ว ใด กาว่า ขีดๆ นึ่ ง จะ สูญหาย ไป
จากบทบัญญัติ จ๋นกว่ากู้สิง่ กู้อย่างในบทบัญญัตินั ้นจะสําเร็จครบถ้วน 19 ย้อนจาอัน
้ คนใดบ่เยียะต๋ามบท
บัญญัติข้อเล็กๆ หน้ อยๆ ยังแอกขะแตกสอนคนอื่นหื้อเยียะเหมือนตั ๋วเก่าแหม คนนั ้นจะได้จื้อว่าเป๋นคน
๔

5:13 5:13 เกือ
๋ ป้องกั ๋นของกิน
๋ จะจ้วยฮักษาหื้อจิตใจ๋คนบ่เสีย
๋ บ่หื้อเน่าเจ้นเดียวกั ๋นคนตี้เผียบเหมือนเกือ

มัทธิว 5:20
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มัทธิว 5:37

เล็ก หน้ อย ตี้ สุด ใน แผ่น ดิน สวรรค์ แต่ ถ้า คน ใด ตึง สอน ตึง ได้ เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ นั ้น คน นั ้น จะ ได้ จื้อ ว่า
เป๋น คน ยิง่ ใหญ่ ใน แผ่น ดิน สวรรค์ 20 เฮา จะ บอก หื้อ ฮู้ว่า ถ้า ต้าน ตัง หลาย บ่เยีย ะ ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ
พระเจ้านั กเหลือหมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่ฟาริสี ต้านจะเข้าแผ่นดินสวรรค์บ่ได้เลย
เรือ
่ งก๋านโขดเกี้ยด

21 “ต้าน ตัง หลาย เกย ได้ ยิน กํา สอน ของ โมเสส ตี้ สอน คน ใน สมัย โบราณ ว่า

‘ห้ามฆ่าคน�ซ ถ้าใผฆ่าคน

คนนั ้นจะถูกตัดสินลงโต้ษต๋ามบทบัญญัติ 22 แต่เฮาบอกต้านตังหลายว่า ถ้าใผโขด๕หื้อปี้ น้ องของตั ๋ว คน

นั ้นจะถูกตัดสินลงโต้ษ ถ้าใผด่าปี้ น้ องว่า ‘ไอ่สึ่งตึง� ก็จะถูกปาขึ้นศาลของสภาจาวยิว ถ้าใผด่าปี้ น้ องว่า
‘ไอ่ง่าว� คนนั ้นจะได้ฮับโต้ษเถิงตกหม้อหน้าฮก
23 “ย้อน จาอัน
้ ถ้า ต้าน เอา เครือ
่ ง ปู่ จา มา เถิง แต้น ปู่ จา แล้ว แต่ กึ๊ด ได้ ว่า ปี้ น้ อง โขด หื้อ ต้าน ใน สิง่ ตี้ ต้าน
24
ได้ เยียะ ไป หื้อ ต้าน วาง เครือ
่ ง ปู่ จา นั ้น ไว้หัน
้ แล้ว ขะใจ๋ ปิ๊ ก ไป คืนดี กับ ปี้ น้ อง คน นั ้น เหียก่อน แล้ว ปิ๊ ก มา
ถวายของปู่จาแก่พระเจ้า
25 “ถ้า เป๋ น ถ้อย เป๋ น ความ กับ ใผ คน ใด หื้อ ขะใจ๋ อู้ ตกลง กั ๋น เวยๆ ใน หละหว่าง ก๋าง ตาง ตี้ กํ่า ลัง เตียว ไป
ก่อน ตี้ กํ่า ลัง จะ ขึ้น ศาล ถ้า บ่จาอัน
้ คน ตี้ เป๋น คน ฟ้อง จะ มอบ ต้าน หื้อ ผู้ พิพากษา แล้ว ผู้ พิพากษา จะ มอบ
ต้านหื้อนายกุมคอก นายกุมคอกก็ จะเอาต้านไปขังคอกไว้เหีย 26 เฮาบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า
ต้านจะออกจากคอกตึงบ่ได้ จ๋นกว่าจะจ่ายก้าปรับจ๋นครบกู้บาทกู้สตางค์๖เหียก่อน
เรือ
่ งก๋านมีจู๊

‘ห้ามเป๋นจู๊ผัวเมียเปิ้ น�ญ 28 แต่เฮาจะบอกต้านว่า ถ้าต้าน
ผ่อแม่ญิงแล้วกึ๊ดในตางบ่ดี ต้านก็ได้หลงผิดเป๋นจู๊ตางใจ๋กับแม่ญิงคนนั ้นแล้ว 29 ย้อนจาอัน
้ ถ้าแก่นต๋า
เบื้องขวาของต้าน เยียะหื้อ ต้าน เป๋นบาป ก็ หื้อควัดต๋าเผิกนั ้น ขว้างไปเหีย ย้อนว่าถ้าเสีย อวัยวะไปอย่าง
นึ่ ง ก็ยังดีเหลือมีตึงเนื้ อตึงตั ๋วครบหมด แต่ต้องตกหม้อหน้าฮก 30 ถ้ามือเบื้องขวาของต้านเยียะหื้อต้าน
เป๋นบาป หื้อตัดมือเบื้องนั ้นขว้างไปเหีย ย้อนว่าถ้าเสียอวัยวะไปอย่างนึ่ ง ก็ยังดีเหลือมีตึงเนื้ อตึงตั ๋วครบ
หมดแต่ต้องถูกส่งลงหม้อหน้าฮก
27 “ต้านตังหลายฮูกํ
้ าตี้โมเสสได้สอนไว้ว่า

เรือ
่ งก๋านละผัวละเมีย

‘ถ้าใผคนใดจะละเมีย ก็หื้อเขียนใบหย่าหื้อเมียเหีย�ฎ 32 แต่เฮาบอกต้าน
ตัง หลาย ว่า ป้อ จาย คน ใด ละ เมีย ย้อน สาเหตุ อื่นๆ นอกจาก ป้อ จาย ไป เล่น จู๊ ก็ เยีย ะ หื้อ เมีย ผิด เรือ
่ ง ก๋าน
ล่วงประเวณี เมื่อมีผัวใหม่ ป้อจายคนใดตี้มาแต่งงานกับแม่ญิงคนนี้ ก็ผิดเรือ
่ งก๋านล่วงประเวณี เหมือน
กั ๋น
31 “โมเสสก็ ได้ สอนตวยว่า

เรือ
่ งก๋านสาบาน
“ต้าน ตัง หลาย เกย ได้ยน
ิ กํา สอน ของ โมเสส ตี้ สอน คน ใน สมัย โบราณ ว่า ‘ห้าม หื้อ เสีย กํา สาบาน
แต่ หื้อ เยีย ะ ตวย ต๋าม กํา สาบาน ตี้ ได้ ถวาย แก่ องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า นั ้น� 34 แต่ เฮา บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า
บ่ดี สาบาน เลย ถ้า สาบาน โดย อ้าง เถิง สวรรค์ ก็ เหมือน อ้าง เถิง พระเจ้า ย้อน ว่า สวรรค์ เป๋น ตี้ พระเจ้า นั ่ง
ปกครองอยูฏ
่ 35 กาว่าบ่ดีสาบานโดยอ้างเถิงโลกนี้ ในกําสาบาน ย้อนว่าโลกนี้ ก็เป๋นตี้ฮองตีน
๋ ของพระเจ้า
กาว่าโดยอ้างเถิงกรุ งเยรู ซาเล็มในกําสาบาน ย้อนว่ากรุ งเยรู ซาเล็มก็ เป๋นกรุ งของพระมหากษั ตริย์ อ้าง
จาอีก็
้ เหมือนอ้างเถิงพระเจ้าตวย 36 กาว่าจะใจ๊หัวของตั ๋วเก่าเป๋นประกั ๋นในกําสาบานก็เยียะบ่ได้ ย้อนว่า
ผม บน หัว ของ ต้าน แม้ แต่ เส้น เดียว ก็ ยังบ่มี ปั๋ ญญา เยีย ะ หื้อ ดํา กิก กาว่าหงอก ขาว เผือ ะ ขาว เผือก ได้ เลย
37 ถ้า ‘ใจ้� ก็บอกว่า ‘ใจ้� ถ้า ‘บ่ใจ้� ก็บอกว่า ‘บ่ใจ้� อูมอกอี
้
ปอ
้ แล้ว อูนั
้ กเหลือนี้ ก็มาจากมาร
33

ซ

เรือ
่ งก๋านแก้แค้น

5:21 5:21 อพย� 20:13 ๕ 5:22 5:22 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อความว่า โขดหื้อปี้ น้ องของตั ๋วโดยบ่มีสาเหตุ ๖ 5:26 5:26
ถ้าแป๋ตรงๆ กับภาษากรีกจื้อคอดรันเตส ญ 5:27 5:27 อพย� 20:14 ฎ 5:31 5:31 ฉธบ� 24:1 ฏ 5:34 5:34 ยก� 5:12;
อสย� 66:1

มัทธิว 5:38
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‘เอาแก่นต๋าส้ายแก่นต๋า เอาเขี้ยวส้ายเขี้ยว�ฒ 39 แต่เฮาบอก
ต้านตังหลายว่า บ่ดีแก้แค้นคนตี้เยียะผิดเยียะฮ้ายต่อต้าน ถ้าใผคนใดตบแก้มเผิกขวาของต้าน ก็หื้อบิน
่
40
แก้มเผิกซ้ายหื้อเขาตบแหม ถ้าใผคนใดก็ต๋ามไปฟ้องศาลเปื้ อลู่เอาเสื้อของต้านเป๋นก้าไหม ก็หื้อต้าน
ถอด เสื้อ คุม แถม เขา ไป แหม ผืน 41 ถ้า ทหาร คน ใด เข หื้อ ต้าน แบก ของ ของ เขา เตียว ตวย ก้น เขา ไป ไก๋ นึ่ ง
กิโลเมตร หื้อต้านยอมแบกของนั ้นเตียวต่อไปแหมนึ่ งกิโลเมตรเน่ อ 42 ถ้าใผมาขอของอะหยังจากต้านก็
หื้อเขาไป ถ้ามีใผมาขอยืมอะหยังจากต้าน ก็จะไปบิน
่ หลังตํา๋ เขาคนนั ้นเน่ อ
38 “ต้านตังหลายฮูกํ
้ าตี้โมเสสได้อูไว้
้ ว่า

หื้อฮักศัตรู ๋
“ต้าน ตัง หลาย ฮู้ กํา ตี้ โมเสส ได้ อู้ไว้ว่า ‘จง ฮัก เปื้ อน บ้าน ของ ต้าน แล้ว หื้อ จัง ศัตรู �
๋ ณ 44 แต่ เฮา บอก
ต้าน ตัง หลาย ว่า จง ฮัก ศัตรู ของ
๋
ต้าน หื้อ อธิษฐาน เผื่อ คน ตี้ คํ่า หมู่ ต้าน ตวย 45 ถ้า ต้าน ตัง หลาย เยีย ะ จาอี้
แล้ว ก็ แสดง ว่า ต้าน เป๋น ลูก แต๊ๆ ของ พระบิดา ตี้ อยู่ ใน สวรรค์ ย้อน ว่า พระองค์ ก็ เยีย ะ หื้อ ตะวัน ส่อง แจ้ง
หลึ แจ้งหลึ้งตึงคนบ่ดี กับคนดี ก็ หื้อฝนตกลงมาใส่ ตึงคนตี้ เยียะดี ตึงคนตี้ เยียะฮ้ายเหมือนกั ๋นหมดกู้ คน
46 ถ้า ต้าน ตัง หลาย ฮัก ก้า คน ตี้ ฮัก ต้าน ต้าน จะ ได้ รางวัล อะหยัง ย้อน ว่า แม้ แต่ คน เก็บ ภาษี ก็ ยัง ฮัก คน ตี้
ฮักเขาเหมือนกั ๋นบ่ใจ้กา 47 ถ้าต้านเอาก้าอู้ตัก
๊ ตวายหมู่ญาติปี้ น้ องเปื้ อนฝูงของตั ๋วเก่าอย่างเดียวเต้าอัน
้
48
ต้านจะดี เหลือคนอื่นๆ จาใด ย้อนว่าคนตี้ บ่ฮู้จักพระเจ้าก็ เยียะอย่างเดียวกั ๋น ย้อนจาอัน
้ หื้อเป๋นคนดี
พร้อมกู้อย่าง เหมือนพระบิดาของต้านตี้อยูใน
่ สวรรค์เป๋นผู้ดีพร้อมกู้อย่าง
43

6
เรือ
่ งก๋านหื้อตาน

1 “หละวังหื้อดีเน่ อ

ห้ามแต่งเยียะความดีตังศาสนา เปื้ ออวดคนอื่นเต้าอัน
้ ย้อนว่าถ้าเยียะจาอัน
้ ต้าน
จะบ่ได้ฮับรางวัลสักอย่างจากพระบิดาของต้านตี้อยูใน
่ สวรรค์
2 “ย้อนจาอัน
้ เมื่อใดก็ต๋ามตี้ต้านจ้วยเหลือคนตุ๊กคนจ๋น ก็ห้ามเยียะเหมือนกับหมู่คนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด ตี้
หูม เป่า แก ใน ธรรมศาลา กาว่า ต๋าม หน ตาง เปื้ อ จะ หื้อ คน ยกยอ ปอปั้ น เขา เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง
หลายว่า หมู่เขาก็ได้ฮับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จะบ่มีรางวัลจากพระเจ้าเลย 3 ต๋อนตี้หื้อตานนั ้น ห้ามหื้อใผ
ฮู้ เหมือนกับมือซ้ายหื้อตานแต่บ่หื้อมือขวาฮู้ 4 เปื้ อว่าก๋านหื้อตานของต้านนั ้น จะเป๋นความลับ แล้วพระ
บิดาของหมู่ต้าน ผู้ตี้หันสิง่ ตี้หมู่ต้านลักเยียะ ก็จะโผดหื้อรางวัลแก่ต้าน
เรือ
่ งก๋านอธิษฐาน
5 “เมื่อต้านอธิษฐาน ก็ห้ามเยียะเหมือนหมู่คนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด ตี้ซอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลา กับต๋าม
หนตาง เปื้ ออวดหื้อคนอื่นๆ หัน เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า หมู่เขาได้ฮับรางวัลของเขาไปแล้ว
6 ส่วน ต้าน ต๋อน ตี้ จะ อธิษฐาน ก็ หื้อ เข้า ไป ใน ห้อง หับ ปะตู๋ แล้ว อธิษฐาน ต่อ พระบิดา ของ ต้าน ตี้ ผ่อ บ่หัน
แล้วพระองค์ผู้ตี้หันสิง่ ตี้ต้านลักเยียะ ก็จะโผดหื้อรางวัลแก่ต้าน
7 “แล้วต๋อนตี้ ต้านอธิษฐานอยู่นั ้น ก็ ห้ามอู้หลื้มเก่าหลื้มใหม่ เหมือนคนตี้ บ่ฮู้จักพระเจ้าเยียะกั ๋น ย้อน
ว่าหมู่เขากึ๊ดว่าถ้าเยียะจาอัน
้ แล้ว หมู่เขาก็ จะได้ ฮับกําตอบจากก๋านอธิษฐานนั ้น 8 ห้ามเยียะเหมือนกับ
คนหมู่นั ้นเน่ อ ย้อนว่าพระบิดาฮูแล้
้ วว่าต้านต้องก๋านอะหยังพ่อง ก่อนตี้ต้านจะอ้าปากขอ
9 “ตัง
้ แต่นี้ ต่อไปหื้อต้านตังหลายอธิษฐานจาอีว่
้ า
‘ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ตังหลายผู้ตี้อยูใน
่ สวรรค์
ขอหื้อนามของพระองค์เป๋นตี้นั บถือ
10 ขอหื้อแผ่นดินของพระองค์มาตัง
้ อยู่
ขอ หื้อ คน ตัง หลาย เยีย ะ ตวย ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระองค์ ใน โลก นี้ เหมือน อย่าง เดียว กั ๋น ตี้ เยีย ะ ใน
สวรรค์
ฒ 5:38 5:38 อพย� 21:24 ณ 5:43 5:43 ลนต� 19:18
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11 ขอโผดหื้อข้าพระองค์ตังหลายมีอาหารกิน
๋ ในวันนี้
12 ขอโผดยกโต้ษบาปของข้าพระองค์ตังหลาย

เหมือนกับตี้ข้าพระองค์ตังหลายยกโต้ษหื้อคนอื่นตี้เยียะบ่ดีต่อข้าพระองค์ตังหลาย
13 แล้วขอบ่หื้อปาข้าพระองค์ตังหลายเข้าไปหาก๋านลองใจ๋
แต่ขอจ้วยหื้อป๊นจากสิง่ บ่ดี๗’
14 ย้อน ว่า ถ้า หมู่ ต้าน จะ ยกโต้ ษ หื้อ คน ตี้ เยีย ะ บ่ดี แก่ ต้าน พระบิดา ของ ต้าน ตี้ อยู่ ใน สวรรค์ ก็ จะ โผด ยกโต้
ษหื้อต้านเหมือนกั ๋น 15 แต่ ถ้าต้านบ่ยอมยกโต้ ษบาปหื้อคนอื่น พระบิดาของต้านก็ จะบ่ยอมโผดยกโต้ ษ
บาปของต้านเหมือนกั ๋น
ก๋านสอนเรือ
่ งถือศีลอดอาหาร

16 “เมื่อต้านถืออดอาหารเตื้อใดก็ต๋าม

ห้ามแป๋งหน้าหมองต๋องเศร้า เหมือนหมู่คนหน้าซื่อใจ๋ก๊ดเยียะ
กั ๋น หมูเขา
่ บ่ซ่วยหน้าล้างต๋า บ่หวีผมหื้อผ่อเหมือนบ่สบาย เปื้ อใค่หื้อคนตังหลายหันว่าเขากํ่าลังถือศีลอด
อาหาร อยู่ แล้ว ยกยอ ปอปั้ น เขา แต่ เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า หมู่ เขา ได้ ฮับ รางวัล เรียบร้อย
แล้ว จะบ่มีรางวัลจากพระเจ้าเลย 17 แต่เมื่อใดตี้ต้านตังหลายถือศีลอดอาหารอยู่ ขอหื้อซ่วยหน้าล้างต๋า
กับหวีผมเหมือนตี้เกยเยียะตึงวัน 18 เปื้ อจะบ่หื้อใผฮู้เลยว่าต้านกํ่าลังถือศีลอดอาหารอยู่ แต่พระบิดาผู้
ตี้ผ่อบ่หัน จะหันสิง่ ตี้ต้านลักเยียะ ก็จะหื้อรางวัลแก่ต้าน
ก๋านสอนเรือ
่ งเข้าของเงินคํา

19 “ห้ามเอาก้าเก็บฮอมทรัพย์สมบัติไว้หื้อตั ๋วในโลกนี้

เซิง่ ขี้เมี่ยงกาว่าแมงจะมาขบกิน
๋ เยียะหื้อทรัพย์
สมบัติเสีย หายได้ กาว่าตี้ ขโมยจะมาลัก เอาไปได้ แต่ หื้อ เก็บ ฮอมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ ตี้ ขี้เหมี้ ยง
กับแมงจะมาขบกิน
๋ เยียะหื้อทรัพย์สมบัติเสียหาย กาว่าขโมยเข้าบ้านลักเอาไปตึงบ่ได้ 21 ย้อนว่าทรัพย์
สมบัติของต้านอยูตี
่ ้ไหน จิตใจ๋ของต้านก็อยูตี
่ ้หัน
้
22 “แก่นต๋าเผียบเหมือนโกมไฟส่องแจ้งในตั ๋วของคนเฮา ถ้าแก่นต๋าของต้านดีตึงเนื้ อตึงตั ๋วก็เป่ งแจ้ง
ไปหมด 23 แต่ถ้าแก่นต๋าของต้านบ่ดีตึงเนื้ อตึงตั ๋วก็มืดไปหมด แล้วถ้ากึ๊ดว่าตั ๋วต้านเป่งแจ้งแต่แต๊ๆ เป๋น
ความมืด ความมืดนั ้นจะมืดนั กเหลือนั ้นขนาดไหน
24 “บ่มี ใผ จะ ฮับ ใจ๊ เจ้า นาย สอง คน พร้อม กั ๋น ได้ ย้อน ว่า เขา จะ จัง นาย คน นึ่ ง แล้ว ก็ ฮัก นาย แหม คน นึ่ ง
กาว่าเขาก็จะซื่อสัตย์กับนายคนนึ่ งแต่จะดูถูกดูแควนนายแหมคนนึ่ ง เจ้นเดียวกั ๋นต้านจะฮับใจ๊พระเจ้า
แล้วจะฮับใจ๊เงินคําพร้อมกั ๋นบ่ได้
20

สอนเรือ
่ งก๋านกระวนกระวาย

25 “ย้อน จาอัน
้ เฮาขอบอกต้านตังหลายว่า

บ่ถ้าฮ้อนใจ๋ จี้ วีจ้
้ อหว้อเกี่ยวกับจี วต
ิ ว่า จะเอาอะหยังมากิน
๋
เอาอะหยังมาดื่ม กาว่าเป๋นห่วงเรือ
่ งของตั ๋วว่าจะเซาะหาเสื้อผ้าตี้ไหนมานุ่ง ย้อนว่าจีวต
ิ สําคัญนั กเหลือ
26
ของกิน
๋ กับตั ๋วของคนเฮาก็ สําคัญนั กเหลือผ้านุ่งบ่ใจ้ กา แหงนผ่อนกตี้ บินอยู่บนฟ้าลอ มันบ่ได้ หว่าน
บ่ได้เก็บเกี่ยว แล้วก็บ่ได้เอาข้าวสะสมไว้ในหลองข้าว แต่พระบิดาของต้านตี้อยูใน
่ สวรรค์ เลี้ยงนกหมู่นั ้น
ไว้ แล้วหมู่ต้านลอ มีก้านั กเหลือนกหมู่นั ้นบ่ใจ้กา 27 ในหมู่ต้าน มีใผพ่องตี้ฮ้อนใจ๋ แล้วต่อจีวต
ิ ตั ๋วเก่าหื้อ
ยาวออกไปแหมสักหน้ อยนึ่ งได้
28 “แล้ว เป๋ น อะหยัง เถิง เป๋ น ห่วง เรือ
่ ง ผ้า นุ่ง แยง ผ่อ ดอกไม้ ตํา๋ โต้ง ตํา๋ นา ลอ ว่า งอก งาม ขึ้น มา ได้ จาใด
มัน บ่ได้ เยีย ะ ก๋าน บ่ได้ ปั่ น ฝ้าย 29 แต่ เฮา จะ บอก หื้อ ต้าน ตัง หลาย ฮู้ ว่า ขนาด กษั ตริย์ ซาโลมอน ตี้ นั บ ว่า
รํา่ รวยนั กขนาด ก็ ยังใส่ เสื้อผ้าบ่งามเต้าดอกไม้ หมู่ นี้ สักดอกเดียว 30 ถ้าพระเจ้าแต่งหย้องดอกหญ้าตํา๋
โต้งตํา๋ นา เซิง่ อยู่ได้วันนี้ วันเดียว ตกแหมวันก็จะถูกกํา๋ ปือเข้าก๋องไฟ จาอัน
้ แล้วพระองค์ก็จะแต่งหย้อง
หมู่ต้านนั กเหลือนั ้นแหม โอ หมู่ต้านมีความเจื้อหน้ อยแต๊ๆ 31 ย้อนจาอัน
้ บ่ถ้าฮ้อนใจ๋ว่า ‘จะมีอะหยังกิน
๋
พ่องก่อ� ‘จะมีอะหยังดื่มพ่องก่อ� กาว่า ‘จะมีอะหยังมานุ่งพ่องก่อ� 32 ย้อนว่าคนตี้บ่ฮู้จักพระเจ้าก็ปา
กั ๋นเซาะหาสิง่ หมู่นี้ แต่พระบิดาของต้านตังหลายตี้อยูใน
่ สวรรค์ ฮูดี
้ อยูแล้
่ วว่าสิง่ หมู่นี้ จํา๋ เป๋นสําหรับต้าน
๗

6:13 6:13 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อความนี้ เหตุว่าราชอํานาจ ฤทธิเ์ ดช กับเกียรติ เป๋นของพระองค์ตลอดไป
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33 แต่ สิง
่ ตี้ สําคัญตี้ สุดสําหรับหมู่ต้าน

ก็ คือหื้อเซาะหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน กับเยียะตวยต๋ามความ
ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า แล้ว พระองค์ จะ เตื่ อม แถ้ง สิง่ ตี้ จํา๋ เป๋ น ตึง หมด นี้ กับ หมู่ ต้าน 34 ย้อน จาอัน
้ ก็ บ่ต้อง
ฮ้อนใจ๋เรือ
่ งวันพูก วันพูกก็มีเรือ
่ งฮ้อนใจ๋สําหรับวันพูกอยูแล้
่ ว วันใดๆ ก็มีปั๋ ญหาปอสําหรับวันนั ้นอยูแล้
่ ว

7
สอนเรือ
่ งก๋านตัดสินคนอื่น
แล้วพระเจ้าจะบ่ตัดสินต้าน 2 ย้อนว่าต้านตังหลายจะตัดสินคนอื่นจาใด พระเจ้า
ก็จะตัดสินต้านตังหลายจาอัน
้ เผียบเหมือนต้านใจ๊ต๋างแก่นใดตวงหื้อคนอื่น พระเจ้าก็จะใจ๊ต๋างแก่นนั ้น
ตวงหื้อต้านเหมือนกั ๋น
3 “เป๋ นจาใดต้านผ่อหันขี้ฝุ่นตี้อยู่ในต๋าปี้ น้ องของต้าน แต่ไม้ตึงดุ้นอยู่ในต๋าตั ๋วเก่าผ่อบ่หัน 4 เป๋ นจาใด
ต้านอูกั
้ บหมู่ปี้ น้ องของต้านว่า ‘หื้อเฮาเขี่ยขี้ฝุ่นออกจากต๋าของเจ้าเนาะ� แต่ตี้ไหนได้มีไม้ตึงดุ้นอยูใน
่ ต๋า
ตั ๋วเก่า 5 คนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด หื้อจัก
๊ ไม้ตึงดุ้นออกจากต๋าตั ๋วเก่าเหียก่อน แล้วจะได้ผ่อหันถี่ๆ ก่อนตี้จะไปเขี่ย
ขีฝ
้ ุ่นออกจากต๋าของปี้ น้ องได้ 6 “ห้ามเอาของศักดิส
์ ิทธิยื
์ ่นหื้อหมา กับบ่ดีเอาไข่มุกโจ้งหื้อหมู ย้อนว่าหมา
กับหมูจะเอาตีน
๋ ซอกยํ่าของหมู่นั ้นหื้อจ๋มปื๊ นตีน
๋ ของมัน ป๋ายบ่ปอจะงว้ายปิ๊ กมาขบตวย
1 “บ่ดี ตัดสิน คน อื่น

ก๋านฮ้องกับก๋านเซาะหา
“จง ขอ แล้ว จะ ได้ จง เซาะ แล้ว จะ ปะ จง ฮ้อง ตี้ ปะตู๋ แล้ว จะ เปิด หื้อ 8 ย้อน ว่า กู้ คน ตี้ ขอ ก็ จะ ได้ กู้ คน ตี้
เซาะก็จะปะ กู้คนตี้ฮ้องตี้ปะตู๋ก็จะเปิดหื้อเขา
9 “มีใผในหมู่ต้านถ้าลูกขอของกิน
๋ จะเอาบ่าหินยื่นหื้อกิน
๋ แตนกา 10 กาว่าถ้าลูกของต้านขอป๋า จะเอา
งู ปิ๊ ด หื้อ จาอัน
้ กา 11 ย้อน ว่า ต้าน ตัง หลาย ตี้ เป๋น คน บาป ยัง ฮู้ จัก เอา ของ ดีๆ หื้อ ลูก แล้ว พระบิดา ตี้ อยู่ ใน
สวรรค์ จะ บ่เอา ของ ดีๆ นั ก เหลือ นั ้น หื้อ กับ คน ตี้ ขอ จาก พระองค์ กา 12 หื้อ เยีย ะ ต่อ คน อื่น อย่าง ตี้ ต้าน ต้อ
งก๋าน หื้อ คน อื่น เยีย ะ ต่อ ต้าน นี่ เป๋น ความหมาย ของ บท บัญญัติ ของ โมเสส กับ เป๋น กํา สอน ของ หมู่ ผู้ เป๋น
ปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า
7

ปะตู๋กีดกับปะตู๋กว้าง
“หื้อ เข้า ไป ตาง ปะตู๋ กีด ย้อน ว่า ปะตู๋ ใหญ่ กับ หน ตาง โล่ง กว้าง เตียว สบาย จะ ปา ไป เถิง ความ ฉิ บหาย
แล้วก็ มีคนจํา๋ นวนนั กเตียวไปตังนี้ 14 ส่วนปะตู๋ ตี้ กีดกับหนตางตี้ เตียวยาก จะปาไปเถิงจี วต
ิ แล้วก็ มีคน
จํา๋ นวนหน้ อยตี้เซาะปะ
13

ฮูจ
้ ักเก๊าไม้ก็ย้อนหน่วย

15 “หื้อหละวังผู้เป๋ นปากเป๋ นเสียงแตนพระเจ้าตั ๋วป๋ อม

ตี้มาหาต้านตังหลายในสภาพเป๋นเหมือนแกะ
แต่ตังในใจ๋นั ้นตี้แต๊เป๋นเหมือนหมาป่าขีสวก
้
ขนาด 16 ต้านจะฮูจ
้ ักเขาได้ดีก็ผ่อตี้ก๋านเกิดผลจากก๋านงาน
ของเขา มีใผพ่องเก็บหน่วยองุน
่ ได้จากเก๊าไม้ตี้มีหนาม กาว่าเก็บหน่วยบ่าเดื่อจากเก๊าหญ้าตี้มีหนาม 17 ก็
อย่างเดียวกั ๋นเก๊าไม้ตี้ดีก็จะออกหน่วยดี ส่วนเก๊าไม้ตี้บ่ดีก็จะออกหน่วยตี้บ่ดี 18 เป๋นไปบ่ได้ตี้เก๊าไม้ดีจะ
ออกหน่วยบ่ดี กาว่าเก๊าไม้บ่ดีจะออกหน่วยดีแต๊ๆ 19 เก๊าไม้กู้เก๊าตี้ออกหน่วยบ่ดี ก็จะถูกปั้ มขว้างแล้วเผา
ไฟเหีย 20 ย้อนจาอัน
้ ต้านจะฮูได้
้ จาใดว่าคนตี้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้านั ้น เป๋นตั ๋วแต๊ กาว่าตั ๋วป๋อม
ก็หื้อผ่อตี้ก๋านเกิดผลจากก๋านงานของเขา
21 “บ่ใจ้กู้คนตี้ฮ้องเฮาว่า ‘องค์พระผู้เป๋ นเจ้า� แล้วจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่คนตี้เยียะตวยต๋าม
ความต้องก๋านของพระบิดาตี้อยูใน
่ สวรรค์เต้าอัน
้ จะเข้าไปในแผ่นดินนั ้นได้ 22 เมื่อวันตัดสินลงโต้ษบาป
มาแผวนั ้น ก็จะมีคนเป๋นจํา๋ นวนนั กอูกั
้ บเฮาว่า ‘องค์พระผู้เป๋นเจ้า หมู่ข้าพระองค์ตังหลายได้อ้างจื้อของ
พระองค์ต๋อนตี้กํ่าลังเยียะหน้าตี้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระองค์ กับได้อ้างจื้อของพระองค์ต๋อนไล่ผีออก
ตึงได้ออกจื้อของพระองค์ต๋อนตี้เยียะก๋านอัศจ๋รรย์หลายอย่างบ่ใจ้กา� 23 แต่เฮาจะบอกหมู่ต้านซื่อๆ ว่า
‘เฮาบ่เกยฮูจ
้ ักหมู่เจ้าสักเตื้อ เจ้าเป๋นคนเยียะบ่ดี ขะใจ๋ปากั ๋นหนี ไปหื้อป๊นหน้าเฮาเหีย�
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กําเผียบคนหลวกกับคนง่าวแป๋งเฮือน

24 “ย้อนจาอัน
้ กู้ คนตี้ ได้ยน
ิ กําสอนหมู่นี้ ของเฮาแล้วเยียะตวย

ก็ เผียบเหมือนคนหลวกแป๋งเฮือนของ
็
ตั ๋ว เอาตีน
๋ เสาเฮือนจ่อมหล่อมลงในหินเลิก เปื้ อเอาหินเป๋นฐานของเฮือนนั ้น 25 ต๋อนฝนตกหนั กนํ้าก็ไหล
แฮง กับมีลมหลวงปั๊ ดตัง้ เฮือนซํ้าแล้วซํ้าแหม แต่ เฮือนหลังนั ้นก็ บ่โก้นหลุ แหลวลงมา ย้อนว่าได้ ฝังตีน
๋
เสาของเฮือนลงบนปื๊ นหินอย่างมัน
่ คงแล้ว 26 แต่สําหรับคนตี้ได้ฟังแล้วบ่เยียะตวยกําสอนหมู่นี้ ของเฮา
เขาก็ เผียบเหมือนคนง่าวแป๋งเฮือนอยู่บนปื๊ นทราย 27 ต๋อนฝนตกหนั กนํ้าก็ ไหลแฮง กับมีลมแฮงปั๊ ดตัง้
เฮือนซํ้าแล้วซํ้าแหม แล้วเฮือนนั ้นก็โก้นลงแหลวหมด นั บเป๋นความฉิ บหายอย่างใหญ่หลวงแต๊ๆ�
28 เมื่อ พระเยซู อู้ กํา เผียบ หมู่ นี้ จบ แล้ว จาว บ้าน จาว เมือง ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋น งืด ใน กํา สอน ของ พระองค์
29 ย้อนว่าพระองค์สอนอย่างผู้ตี้มีสิทธิอํานาจแต๊ๆ บ่เหมือนหมู่ธรรมาจ๋ารย์

8
พระเยซูฮักษาคนเป๋นขีต
้ ู้ ด

เมื่อพระเยซู เตียวลงมาจากดอยแล้ว ก็ มี คนเป๋นหมู่ ใหญ่ติดต๋ามพระองค์ ไป 2 ต๋อนนั ้นมี คนนึ่ งเป๋น
ขี้ตู้ด๘ มาคุกเข่าไหว้ต่อหน้าพระองค์ อู้ว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าพระองค์ใค่จ้วยข้าพเจ้าหื้อหาย ข้าพเจ้าก็
จะหายแน่ ๆ�
3 พระเยซู ก็ ยื่นมือไปหยุบป้ อจายคนนั ้นแล้วอู้ว่า “เฮาใค่ จ้วย จงหายโรคเต๊อะ� แล้วเขาก็ หายเป๋ นขี้ตู้
ดบ่าเดี่ยวนั ้นเลย 4 พระเยซูสัง่ เขาว่า “ห้ามเล่าเรือ
่ งนี้ หื้อใผฟังเน่ อ แต่หื้อไปแสดงตั ๋วต่อปุโรหิต แล้วเอา
เครือ
่ งปู่จาไปถวายต๋ามกําสัง่ ของบทบัญญัติของโมเสส เปื้ อแสดงหื้อคนตังหลายฮูว่
้ าเจ้าหายโรคแล้ว�
1

ก๋านฮักษาคนฮับใจ๊นายร้อยทหารโรมัน

5 ต๋อนตี้พระเยซูเตียวเข้าไปในเมืองคาเปอรนาอุม

มีนายร้อยทหารโรมันคนนึ่ งเข้ามาอ้อนวอน เปื้ อขอ
ความ จ้วยเหลือ จาก พระองค์ อู้ ว่า “ต้าน ครับ คน ฮับ ใจ๊ ของ ข้าพเจ้า เป๋น ง่อย ลุก บ่ได้ นอน อยู่ ตี้ บ้าน เขา
ตุ๊กลําบากนั กขนาด�
6

7 พระเยซูบอกนายร้อยคนนั ้นว่า

“เฮาจะไปโผดฮักษาเขาหื้อหาย�

“ต้านครับ ข้าพเจ้าบ่ดีปอตี้จะหื้อต้านลอดเข้ามาในจายคาเฮือนของข้าพเจ้า
เน่ อ ขอ ต้าน สัง่ กํา เดียว เต้า อัน
้ คน ฮับ ใจ๊ ของ ข้าพเจ้า ก็ จะ หาย จาก พยาธิตี้ เขา เป๋น 9 ข้าพเจ้า อยู่ ใต้ วินัย
ของทหาร กับมีทหารอยู่ใต้ บังคับของข้าพเจ้าตวย ข้าพเจ้าสัง่ คนนึ่ งว่า ‘ไป� เขาก็ ไป สัง่ คนนึ่ งว่า ‘มา�
เขาก็มา ข้าพเจ้าบอกคนฮับใจ๊ว่า ‘เยียะอันนี้ เน่ อ� เขาก็เยียะ�
10 เมื่อพระเยซู ได้ยน
ิ กําอู้กําจ๋าจาอัน
้ ก็งืดในความเจื้อของนายร้อย จึงอู้กับคนตี้ติดต๋ามว่า “เฮาบอก
ความจริงหื้อต้านตังหลายฮู้ว่า เฮาบ่เกยปะใผคนใดในประเทศอิสราเอลตี้มีความเจื้อนั กขนาดนี้ มาก่อน
เลย 11 เฮาบอกต้านตังหลายหื้อฮู้ว่า จะมีคนจํา๋ นวนนั กมาจากตังวันออกกับตังวันตก เปื้ อมาฮ่วมกับอับ
ราฮัม อิสอัคตึงยาโคบกิน
๋ เลี้ยงฉลองกั ๋นในแผ่นดินสวรรค์ 12 แต่คนตี้น่าจะได้เข้าไปอยู่ในแผ่นดินนั ้น๙
8 แต่เขาบอกพระองค์ว่า

จะต้องถูกไล่เหิบออกไปอยูใน
่ ตี้มืด ตี้มีเสียงคนไห้หุยขบเขี้ยวเกี๊ยวกางอย่างเจ็บปวด�

แล้ว พระเยซู ก็ บอก กับ นายร้อย คน นั ้น ว่า “ปิ๊ ก ไป บ้าน ของ ต้าน ก่อน เต๊อะ ส่วน เรือ
่ ง ตี้ ต้าน ต้อ งก๋าน
นั ้นก็จะเป๋นไปต๋ามตี้ต้านเจื้อ� เวลาเดียวกั ๋นนั ้นคนฮับใจ๊ก็หายเป๋นปกติ
13

พระเยซูฮักษาคนจํา๋ นวนนั ก

14 เมื่อพระเยซู เข้าไปในเฮือนของเปโตร

ก็หันแม่เมียของเขาบ่สบายเป๋นไข้นอนอยู่ 15 พระองค์ก็หยุบ
มือของนาง นางก็หายจากไข้ แล้วนางลุกขึ้นฮับใจ๊ผ่อกอยพระองค์
๘

8:2 8:2 ความหมายในภาษากรีกรวมเถิงโรคผิวหนั งทัว่ ไป

๙

8:12 8:12 หมายเถิง จาวยิว

มัทธิว 8:16
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มัทธิว 9:2

16 เมื่อแลงวันนั ้นหมู่คนปากั ๋นเอาหลายคนตี้โดนผีเข้ามาหาพระเยซู

พระองค์ก็ใจ๊กําอู้ขับไล่ผีหื้อออก
จากคนหมู่นั ้น แล้วยังได้ฮักษาคนเจ็บป่วยกู้คนหื้อหายตวย 17 สิง่ ตี้ได้เกิดขึ้นนี้ ก็เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามตี้อิส
ยาห์ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าอูไว้
้ ว่า
“พระองค์ได้ฮับเอาความเจ็บป่วยของหมู่เฮาไปเหีย
กับแบกพยาธิ ของเฮาไว้�ด
ก๋านติดต๋ามพระเยซู
18 เมื่อ พระ เยซู หัน คน เข้า มา แวด พระองค์ เป๋ น หมู่ พระองค์ จึง สัง
่ สาวก ปา ข้าม ไป แหม เผิก นึ่ ง ของ
19
ทะเลสาบ ต๋อนนั ้นมีธรรมาจ๋ารย์คนนึ่ ง เข้ามาอู้กับพระองค์ว่า “ต้านอาจ๋ารย์ ต้านไปตางใด ข้าพเจ้า
ขอตวยต้านไปตางนั ้น�
20 พระเยซู บอก เขา ว่า “หมาไน ยัง มี ฮู อยู่ นก ใน อากาศ ยัง มี ฮัง นอน แต่ เฮา ผู้ เป๋ น บุตรมนุษย์๑ยัง บ่มี ตี้
จะซุกหัวนอน�
21 มีสาวกแหมคนนึ่ งบอกพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า หื้อข้าพเจ้าปิ๊ กไปฝังศพป้ อก่อนเต๊อะ�
22 พระเยซูตอบเขาว่า “ตวยเฮามาก่อน ปล่อยหื้อคนต๋ายฝังคนต๋ายเอาคนเดียว�
พระเยซูห้ามลมหลวง
เมื่อพระเยซู ลงเฮือแล้ว หมู่ สาวกก็ ตวยพระองค์ ไป 24 ตันใดนั ้นก็ มี ลมหลวง ตึงฝนตึงลมแฮงเกิด
ขึ้นในทะเลสาบ คลื่นปั๊ ดเอานํ้าเข้าในเฮือจ๋นเต๋ม แต่พระเยซูก็ยังนอนหลับอยู่ 25 หมูสาวก
่
เข้ามาฮ้องพระ
เยซูตื่น บอกว่า “พระองค์เจ้าข้า ขะใจ๋จ้วยกําเต๊อะ หมู่เฮากํ่าลังจะจ๋มนํ้าต๋ายกั ๋นหมดแล้ว�
26 พระเยซู ก็ อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “กั ๋ว เยีย ะ หยัง มี ความ เจื้อ หน้ อย แต๊ๆ� แล้ว พระองค์ ก็ ลุก ขึ้น มา ห้าม ลม
หลวงตึงคลื่นใหญ่ แล้วลมกับคลื่นก็หยุดเลย
27 หมู่สาวกก็ปากั ๋นงืดอูกั
้ ๋นว่า “ต้านผู้นี้ เป๋นใผกั ๋น ขนาดลมหลวงกับคลื่นแฮงก็ยังเจื้อฟังต้าน�
23

พระเยซูไล่ผีออกตี้แคว้นกาดารา
28 เมื่อปากั ๋นข้ามทะเลสาบมาเถิงแหมเผิกในเขตของจาวกาดารา ก็มีสองคนตี้โดนผีเข้า ออกมาจาก
อุโมงค์ฝังศพ เข้ามาหาพระองค์ สองคนนี้ สวกขนาดจ๋นบ่มีใผก้าเตียวก๋ายเข้าไปใก้ตํา๋ หมู่หัน
้ 29 ป้อจาย
สองคนนั ้นเอ็กปั๊ ดใส่พระเยซูว่า “ต้านเป๋นพระบุตรของพระเจ้า มายุง่ กับหมู่เฮาเยียะหยัง ต้านต้องก๋าน
มาทรมานหมู่เฮาก่อนเวลาตี้พระเจ้ากํา๋ หนดไว้แล้วจาอัน
้ กา�
30 จาก ตี้ หัน
้ บ่ปอ ไก๋ เต้า ใด มี หมู หมู่ ใหญ่ กํ่า ลัง เซาะ หา กิน
้ 31 ผี ตี้ เข้า สอง คน นั ้น อ้อนวอน
๋ อยู่ ตํา๋ หมู่ หัน
พระองค์ว่า “ถ้าต้านจะไล่หมู่ข้าออกไปแต๊ๆ ขอหื้อหมู่ข้าไปเข้าในหมูหมู่นั ้นแตนเหียเต๊อะ�
32 พระเยซูก็สัง
่ ผีหมู่นั ้นว่า “ออกไป� แล้วหมู่ผีก็ออกจากป้อจายสองคนนั ้นไปเข้าในหมู่หมูแตน แล้ว
หมู ตึงหมดก็ ปากั ๋นล่นลงหน้าผาจิง๊ ลงไปในทะเล แก๊นนํ้าต๋ายกั ๋นหมด 33 ส่วนหมู่คนเลี้ยงหมู ปากั ๋นล่น
หนี เข้าไปในเมือง แล้วเล่าเรือ
่ งตี้เกิดขึ้นตึงหมดหื้อคนตังหลายฟัง ตึงเล่าเหตุก๋ารณ์ ตี้เกิดขึ้นกับป้อจาย
สอง คน ตี้ โดน ผี เข้า นั ้น ตวย 34 คน ตึง เมือง นั ้น ก็ ปา กั ๋น ออก มา หา พระเยซู เมื่อ ปะ พระองค์ แล้ว ก็ ปา กั ๋น
อ้อนวอนขอหื้อพระองค์ออกไปจากเขตแดนของหมู่เขาเหีย

9

พระเยซูฮักษาคนเป๋นง่อย
1 พระเยซูก็ลงเฮือข้ามทะเลสาบปิ๊ กไปเมืองคาเปอรนาอุมตี้เป๋ นตี้อยูของ
่
พระองค์ 2 มีคนปากั ๋นหามคน
ง่อยนอนอยู่ตี้ นอนคนนึ่ งมาหาพระเยซู เมื่อพระองค์ หันความเจื้อของหมู่เขา ก็ อู้กับคนง่อยว่า “ลูกเหย
สบายใจ๋เต๊อะ บาปของเจ้าได้โผดยกหื้อแล้วเน่ อ�
ด

8:17 8:17 อสย� 53:4

๑

8:20 8:20 พระเยซูฮ้องตั ๋วเก่าว่าเป๋นบุตรมนุษย์ เป๋นจื้อตี้มาจากพระธรรมดาเนี ยล 7:13-14

มัทธิว 9:3
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“คนนี้ กํ่าลังอูหมิ
้ น
่ ประมาทพระเจ้า�
4 พระเยซู ฮู้กํากึ๊ดในใจ๋ของหมู่เขา ก็ถามว่า “เป๋ นจาใดหมู่ต้านจึงกึ๊ดบ่ดีในใจ๋ จาอี้ 5 อันใดจะง่ายเหลือ
กั ๋น ตี้ จะ ว่า ‘บาป ของ เจ้า ได้ โผด ยก แล้ว� กาว่า ‘ลุก ขึ้น เตียว ไป เต๊อะ� 6 แต่ เปื้ อ ว่า ต้าน ตัง หลาย จะ ฮู้ ว่า
บุตรมนุษย์๒มีสิทธิอํานาจในโลกตี้จะโผดยกโต้ษบาปได้� แล้วพระองค์ก็อูกั
้ บคนง่อยนั ้นว่า “ลุกขึ้นแบก
ตี้นอนปิ๊ กไปบ้านเต๊อะ� 7 คนง่อยนั ้นก็ลุกขึ้น แล้วเตียวปิ๊ กบ้าน 8 เมื่อจาวบ้านจาวเมืองหันจาอัน
้ กู้คนก็
เก๋งกั ๋ว แล้วปากั ๋นสรรเสริญพระเจ้า ตี้ยอมหื้อคนมีสิทธิอํานาจเยียะจาอัน
้ ได้ตวย
3 เมื่อหมู่ธรรมาจ๋ารย์บางคนได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็กึ๊ดในใจ๋ว่า

พระเยซูฮ้องมัทธิวเป๋นสาวก
9 เมื่อพระเยซูออกจากตี้หัน
้ มาแล้ว ก็หันป้อจายคนนึ่ งจื้อมัทธิวนั ่งอยูตี
่ ้ด่านเก็บภาษี พระองค์บอกเขา
ว่า “ตวยเฮามาเต๊อะ� มัทธิวก็ลุกขึ้นตวยพระองค์ไป
10 ต๋อน ตี้ พระเยซู กับ หมู่ สาวก กิน
๋ ข้าว อยู่ ใน บ้าน ของ มัทธิว คน เก็บ ภาษี กับ คน บาป หลาย คน ก็ เข้า มา
11
ฮ่วมกิน
้ ก็อูกั
้ บหมู่สาวกของพระเยซูว่า “เป๋นจาใดอาจ๋ารย์ของหมู่ต้าน
๋ ข้าวตวย เมื่อหมู่ฟาริสีหันจาอัน
มานั ่งกิน
้ �
๋ ข้าวฮ่วมกับคนเก็บภาษี ตึงคนบาปจาอัน
12 เมื่อ พระเยซู ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ตอบ ว่า “คน อยู่ ดี สบาย แข็ง แฮง บ่ต้อ งก๋าน หมอ แต่ คน ตี้ บ่สบาย ต้อ
งก๋าน หมอ 13 หื้อ ปิ๊ ก ไป เฮีย น พระคัมภีร ข้
์ อ นี้ หื้อ ดีๆ ตี้ พระเจ้า บอก ว่า ‘เฮา ต้อ งก๋าน ความ เมตต๋า บ่ใจ้ ต้อ
งก๋าน สัตว์มา ปู่ จา�ต ย้อนเฮา บ่ได้ มา เปื้ อ ฮ้องหา คน ตี้ กึ๊ด ว่าเป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม แต่ มา เปื้ อ ฮ้องหา
คนบาป�
เรือ
่ งก๋านถือศีลอดอาหาร

14 ส่วนสาวกของยอห์นผูหื
้ ้อบัพติศมา มาถามพระเยซูว่า “หมู่เฮาตึงหมูฟาริ
่
สีถือศีลอดอาหาร แต่เป๋น

จาใดสาวกตังหลายของต้านบ่เยียะพ่อง�
15 พระเยซูก็ตอบเป๋ นกําเผียบว่า “เมื่อเจ้าบ่าวยังอยู่ เปื้ อนๆ ของเขาจะเป๋ นตุ๊กโศกเศร้าได้จาใด แต่จะ
มีวันนึ่ งตี้เจ้าบ่าวจะถูกเอาไปจากหมู่เขา เถิงต๋อนนั ้นหมู่เขาก็จะปากั ๋นถือศีลอดอาหาร
16 “บ่มีใผเอาผ้าใหม่ไปปะเสื้อผ้าเก่าเน่ อ ย้อนว่าผ้าใหม่ตี้ปะไปนั ้นเมื่อหดก็จะจัก
๊ เสื้อผ้าผืนเก่าปุดนั ก
17
เหลือเก่า กับบ่มีใผเอาเหล้าองุน
่ หมัก๓ใหม่ๆ ใส่ ถงหนั งเก่า ย้อนว่าเหล้าองุน
่ หมักใหม่นั ้นจะเยียะหื้อ
ถงหนั งเก่าแตก เหล้าองุน
่ ก็ฮัว่ ออกมาหมด ถงแก่นนั ้นก็จะใจ๊บ่ได้ แต่เปิงดีตี้จะเอาเหล้าองุน
่ หมักใหม่ใส่
ในถงหนั งใหม่ แล้วเหล้าองุน
่ กับถงหนั งใจ๊ได้ตึงสอง�
พระเยซูจ้วยจีวต
ิ หละอ่อนกับฮักษาแม่ญิงเป๋นเลือดตกบ่หยุด
18 ต๋อนตี้พระเยซูกํ่าลังอูกํ
้ าเผียบอยูนั
่ ้น ก็มีนายธรรมศาลาของจาวยิวคนนึ่ ง เข้ามาคุกเข่าไหว้ต่อหน้า
พระองค์อูว่
้ า “ลูกสาวของข้าพเจ้าต๋ายบ่ปอเมินมานี่ ขอพระองค์โผดไปวางมือบนตั ๋วของเขา ลูกสาวของ
ข้าพเจ้าก็จะปิ๊ กเป๋นขึ้นมาแหมใหม่�
19 พระเยซูตึงหมู่สาวกของพระองค์ก็ตวยเขาไป
20 ต๋อนนั ้นก็มีแม่ญิงคนนึ่ งเป๋ นโรคเลือดตกบ่หยุดมาสิบสองปี๋ แล้ว ตุ๊กทรมานเหลือขนาด แม่ญิงคน
นี้ ลัก มอบ มา ตัง หลัง พระเยซู แล้ว ก็ หยุบ ตีน
๋ เสื้อ คุม ของ พระองค์ 21 ย้อน นาง กึ๊ด ใน ใจ๋ ว่า “ถ้า ได้ หยุบ ตีน
๋
เสื้อคุมของพระองค์เต้าอัน
้ เฮาก็จะหายแน่ ๆ�
22 ส่วนพระเยซูงว้ายหลังปิ๊ กมาหันใส่ก็อูกั
้ บนางว่า “ลูกเหย สบายใจ๋ได้แล้วเน่ อ ความเจื้อของเจ้าเยีย
ะหื้อเจ้าหายโรคแล้ว� แล้วนางก็หายบ่าเดี่ยวนั ้นเลย
23 เมื่อพระเยซูเตียวมาแผวเฮือนของนายธรรมศาลา ก็หันหมู่คนปากั ๋นเป่ าปี่ เป่ าแนเล่นเพลงงานศพ
กับคนจํา๋ นวนนั กเยียะเสียงดังวุน
่ วะวุน
่ วาย 24 พระเยซูก็ไล่คนหมู่นั ้นว่า “ออกไปหื้อหมด หละอ่อนแม่ญิง
๒

9:6 9:6 พระเยซูฮ้องตั ๋วเก่าว่าเป๋นบุตรมนุษย์ เป๋นจื้อตี้มาจากพระธรรมดาเนี ยล 7:13-14
9:17 เหล้าองุน
่ หมักใหม่มีแก๊สนั ก ถ้าใส่ในถงหนั งเก่าจะเยียะหื้อถงหนั งปุด

ต

9:13 9:13 ฮชย� 6:6

๓

9:17

มัทธิว 9:25

14

มัทธิว 10:9

คนนี้ ยังบ่ต๋ายเตื้อลอ กํ่าลังนอนหลับอยู่บ่ดาย� คนตังหลายก็ใค่หว
ั ใส่พระองค์ 25 หลังจากไล่ คนหมู่นั ้น
ออกไปหมดแล้ว พระเยซู ก็เข้าไปในห้องแล้วกํา๋ มือหละอ่อนไว้ หละอ่อนก็ลุกขึ้นมา 26 เรือ
่ งตี้เกิดขึ้นนี้ ก็
เล่าลืออูกั
้ ๋นไปใคว่แคว้นนั ้น
พระเยซูฮักษาคนต๋าบอด
27 เมื่อพระเยซูออกมาจากเฮือนของนายธรรมศาลา ก็มีคนต๋าบอดสองคนตวยมา ฮ้องเอิน
้ เสียงดังว่า
“ต้านผู้เป๋นบุตรของกษั ตริยดาวิ
์
ด๔ เหย ขอโผดอินดูหมู่เฮาตวยเต๊อะ�
28 เมื่อพระเยซูเข้าไปในเฮือนแล้ว คนต๋าบอดตึงสองคนก็ตวยเข้าไป พระองค์ถามเขาว่า “ต้านตึงสอง
เจื้อ ว่า เฮา จะ เยีย ะ หื้อ ต๋า ของ ต้าน ผ่อ หัน ได้ จาอัน
้ กา� คน ต๋า บอด สอง คน นั ้น ตอบ ว่า “ต้าน ครับ เฮา เจื้อ
แต๊ๆ�
29 พระเยซู เอา มือ จิ ตี้ แก่น ต๋า ของ คน ตึง สอง อู้ว่า “หื้อ เป๋ น ไปต๋าม ตี้ ต้าน เจื้อ เต๊อะ� 30 แล้ว เขา ตึง สอง
คนก็ผ่อหัน พระเยซูเตือ
๋ นเขาว่า “ห้ามบอกเรือ
่ งนี้ หื้อใผคนใดฮู�
้ 31 แต่เมื่อเขาตึงสองไปแล้ว ก็เล่าเรือ
่ ง
ตี้เกิดขึ้นเกี่ยวกับพระองค์หื้อคนอื่นในแคว้นนั ้นฮูจ๋
้ นใคว่ไปหมด
พระเยซูฮักษาคนเป๋นใบ้
32 ต๋อนตี้ป้ อจายตี้หายต๋าบอดสองคนนั ้นออกไปจากตี้หัน
้ มีคนปาป้อจายตี้โดนผีเข้ามาหาพระเยซู ผี
33
ได้เยียะหื้อเขาเป๋นใบ้ เมื่อพระเยซูไล่ผีนั ้นออกไปแล้ว ป้อจายคนนั ้นก็อูได้
้ คนตังหลายก็งืด ปากั ๋นอูว่
้ า
“บ่เกยฮูบ่
้ เกยหันเรือ
่ งจาอีใน
้ ประเทศอิสราเอลมาก่อนสักเตื้อ�
34 แต่หมู่ฟาริสีอูว่
้ า “คนนี้ ไล่ผีออกได้โดยใจ๊อํานาจของหัวหน้าผี�
พระเยซูอูเรื
้ อ
่ งจ้วยกั ๋นนําคนมาเจื้อ
35 พระเยซู เตียว ตาง ไป ใคว่กู้ เมือง ตึง กู้ หมู่ บ้าน แล้ว สัง
่ สอน ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว กับ บอก ข่าวดี
เรือ
่ ง แผ่น ดิน ของ พระเจ้า ก็ ฮัก ษา พยาธิตึง ก๋าน เจ็บ ป่วย ต่างๆ หื้อ คน ตัง หลาย หาย ตวย 36 เมื่อ พระเยซู
หันคนตังหลาย พระองค์ ก็ ฮู้สึกอินดู หมู่เขา ย้อนว่าหมู่เขาตุ๊กใจ๋ หลายอย่าง กับบ่มีใผจ้วย เผียบเหมือน
ฝูงแกะตี้บ่มีคนเลี้ยง 37 พระองค์อู้กับหมู่สาวกว่า “มีคนนั กตี้พร้อมจะฮับเจื้อเหมือนข้าวเหลืองเต๋มโต้ง
แต่คนงานตี้จะเกี่ยวนั ้นยังมีหน้ อยลํ้าไป 38 ย้อนจาอัน
้ หื้อจ้วยกั ๋นอ้อนวอนขอพระเจ้า ผู้เผียบเหมือนเจ้า
ของนาหื้อส่งคนงานมา เปื้ อจ้วยกั ๋นเกี่ยวพืชผลของพระองค์ตวย�

10

สาวกสิบสองคนออกไปบอกข่าวดี
พระเยซู ฮ้อง สาวก สิบ สอง คน มา แล้ว หื้อ สิทธิอํานาจ หมู่ เขา เปื้ อ จะ ไล่ ผี ฮ้าย๕ กับ ฮัก ษา โรค ตึง ก๋าน
เจ็บป่วยกู้อย่างหื้อหายได้ 2 หมู่อัครสาวกสิบสองคน มีจื้อว่า ซีโมน ตี้ฮ้องแหมจื้อว่าเปโตร อันดรู ว์ ตี้เป๋น
น้ องบ่าวของซีโมนเปโตร ยากอบ ยอห์น ตี้เป๋นน้ องบ่าวยากอบ ปี้ น้ องสองคนนี้ เป๋นลูกเศเบดี 3 ฟีลิป บา
รโธโลมิ ว โธมัส มัทธิว คน เก็บ ภาษี ยากอบ ลูก ของ อัลเฟอัส ธัดเดอัส 4 ซี โมน ตี้ เป๋น คน ของ พรรค จ้า ด
นิ ยม กับยูดาสอิสคาริโอท ต๋อนเมื่อลูนคนนี้ ได้หักหลังพระเยซู
5 เมื่อพระเยซูส่งสาวกสิบสองคนนี้ ออกไป ก็สัง
่ ว่า “ห้ามเข้าหาหมู่คนต่างจ้าด กาว่าเข้าไปในเมืองของ
6
หมู่จาวสะมาเรีย แต่หื้อไปหาคนอิสราเอลตี้เผียบเหมือนแกะของพระเจ้าตี้หลงหายไป 7 ต๋อนตี้หมู่ต้าน
เตียว ไป นั ้น หื้อ บอก ไป ตวย ว่า ‘แผ่น ดิน สวรรค์ มา ใก้ จะ แผว แล้ว เน่ อ� 8 แล้ว ฮัก ษา คน ป่วย หื้อ หาย เยีย
ะ หื้อ คน ต๋าย ไป แล้ว ปิ๊ ก เป๋น ขึ้น มา ใหม่ ฮัก ษา คน เป๋น ขี้ ตู้ ด หื้อ หาย สะอาด ไล่ ผี ออก จาก คน ตี้ ถูก เข้า ต้าน
ตังหลายได้ฮับฤทธิอํ
์ านาจนี้ มาบ่ดาย ก็หื้อจ้วยเหลือคนอื่นบ่ดาย 9 บ่ต้องเอาสตางค์ติดตั ๋วไปสักเหรียญ
1

๔

9:27 9:27 เป๋นก๋านอ้างเถิงเจื๊อสายพิเศษของกษั ตริยดาวิ
์
ด ตี้จาวยิวเจื้อว่า เจื๊อสายคนนี้ จะเป๋นพระเมสสิยาห์ (พระคริสต์)
10:1 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด

๕

10:1

มัทธิว 10:10

15

มัทธิว 10:35

บ่ต้องเอาถง เสื้อผ้าแหมผืน เกิบ กาว่าไม้ เต๊าไปตวย ย้อนว่าคนตี้ เยียะก๋าน ก็ สมควรจะได้ ฮับก๋าน ผ่
อกอยในสิง่ ตี้เขาจํา๋ เป๋นต้องใจ๊
11 “เมื่อ ต้าน ไป เถิง หมู่ บ้าน ใด กาว่า เมือง ใด ก็ ต๋าม หื้อ เซาะ หา คน ตี้ เต๋ม ใจ๋ ต้อนฮับ ต้าน แล้ว ย้าง อยู่ กับ
เขาคนนั ้น จ๋นกว่าจะออกเตียวตางต่อไปตี้อื่นแหม 12 เมื่อเข้าไปในเฮือนของเขา ก็หื้อปั๋ นปอนเขา 13 ถ้า
คนในเฮือนนั ้นยินดี ต้อนฮับหมู่ต้าน ก็ หื้อกําปอนนั ้นอยู่กับเขา แต่ ถ้าเขาบ่ต้อนฮับหมู่ ต้าน ก็ หื้อกําปอน
นั ้น ปิ๊ ก ย้อน มา หา หมู่ ต้าน เหีย 14 ถ้า บ้าน ใด เมือง ใด บ่ยินดี ต้อนฮับ ต้าน บ่ฟัง กํา อู้ ของ ต้าน เมื่อ ออก จาก
บ้านเมืองของเขา ก็ หื้อปัดขี้ฝุ่นตี้ ติดตีน
๋ ของต้านออก๖เหียก่อน 15 เฮาบอกความจริงแก่ เจ้าตังหลายว่า
ในวันตัดสินลงโต้ษบาปนั ้นจาวเมืองโสโดมกับเมืองโกโมราห์จะมีโต้ษเบาเหลือจาวเมืองนั ้นแหมถ
10

พระเยซูเตือ
๋ นว่าจะเกิดเรือ
่ งเดือดฮ้อน
เฮาส่งต้านตังหลายออกไป เผียบเหมือนส่งแกะเข้าไปอยู่ต้ามก๋างหมู่หมาป่า ย้อนจา
อัน
้ ต้องหลวกเหมือนงู ตึงซื่อใสอ่อนน้ อมเหมือนนกก๋าแก๋ 17 หละวังหื้อดี ย้อนว่าคนหมู่นั ้นจะยับต้านตัง
หลายปาไปขึ้นศาล แล้ว เฆี่ยน ลงโต้ษ ต้าน ตี้ ก๋าง ธรรมศาลาของจาวยิว 18 หมู่ เขาจะปาตั ๋วต้าน ไปยืนต่อ
หน้า เจ้า เมือง ต่อ หน้า กษั ตริย์ ย้อน ว่า หมู่ ต้าน ติด ต๋าม เฮา ต้าน จะ ต้อง เป๋น พยาน เรือ
่ ง เฮา หื้อ กษั ตริย์กับ
19
เจ้าเมืองตึงคนต่างจ้าดฟัง เมื่อต้านโดนยับ บ่ต้องฮ้อนอกตกใจ๋ ว่าจะอู้อะหยัง กาว่าจะอู้จาใดดี เมื่อ
เถิงเวลานั ้น ต้านจะฮูว่
้ าจะอูอะหยั
้
งพ่อง 20 แต่บ่ใจ้ตั ๋วต้านตี้อู้ แต่เป๋นพระวิญญาณของพระบิดาตี้อูผ่
้ าน
ตั ๋วต้าน
21 “ปี้ น้ อง จะ หัก หลัง กั ๋น จ๋น ถูก ฆ่า ต๋าย ป้ อ แม่ จะ หัก หลัง ลูก จ๋น ถูก ฆ่า ต๋าย หมู่ ลูกๆ ก็ จะ ต่อ ต้าน ป้ อ แม่
แล้ว เยีย ะ หื้อ ถูก ฆ่า ต๋าย เหมือน กั ๋น 22 คน ตัง หลาย จะ จัง หมู่ ต้าน ย้อนว่า หมู่ ต้าน ได้ ติด ต๋าม เฮา แต่ ถ้า ใผ
ตี้ ทน ได้ จ๋น เถิง ตี้ สุด ก็ จะ ได้ ฮบ
ั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ 23 ถ้า เขา คํ่า เข ต้าน ใน เมือง นี้ ก็ หื้อ หนี ไป เมือง ปู๊น
เฮาบอกความจริงแก่ต้านว่า ก่อนตี้หมู่ต้านจะไปเยียะก๋านหื้อแล้วจ๋นใคว่กู้เมืองของจาวอิสราเอล บุตร
มนุษย์จะมาแผวก่อน
24 “ลูก ศิษย์ บ่ใหญ่ เหลือ ครู กับ คน ฮับ ใจ๊ บ่ใหญ่ เหลือ เจ้า นาย 25 ลูก ศิษย์ ขึ้น ไป เปี ย ง ครู กาว่า คน ฮับ ใจ๊
เปียงนายของต๋น ก็นั กแล้ว ถ้าคนปากั ๋นฮ้องเฮาตี้เป๋นเจ้าของเฮือนว่า เบเอลเซบูล๗ แล้วเขาจะฮ้องจื้อ
ต้านตี้เป๋นสมาชิกในครอบครัวฮ้ายเหลือนั ้นสักมอกใด
26 “ย้อน จาอัน
้ บ่ต้อง กั ๋ว คน หมู่ นั ้น กู้ อย่าง ตี้ ปิดบัง ซุก ไว้จะ เปิด หื้อ หัน ตึง ตี้ เป๋น ความ ลับ กู้ อย่าง จะ ถูก
เปิด เผย ออก มา หมด หลึ้ง 27 สิง่ ใด ตี้ เฮา บอก หื้อ ต้าน ตัง หลาย ใน ตี้ มืด ก็ หื้อ ไป บอก ใน ตี้ แจ้ง สิง่ ใด ตี้ เฮา
ซูบซาบบอกหื้อต้าน ก็ หื้อเอิน
้ บอกตี้ ดาดฟ้าหลังคาตึก 28 บ่ต้องกั ๋วคนตี้ ฆ่าได้ ก้าตั ๋ว แต่ บ่มีอํานาจฆ่าจิต
วิญญาณของต้านได้ แต่หื้อกั ๋วพระเจ้าผูตี
้ ้มีฤทธิอํ
์ านาจทําลายตึงตั ๋วตึงจิตวิญญาณของต้านในหม้อหน้า
29
ฮก ได้ นกจอก สอง ตั ๋ว เปิ้ น ขาย กั ๋น บาท เดียว บ่ใจ้ กา ถ้า พระบิดา บ่ยอม นก หมู่ นั ้น สัก ตั ๋ว จะ ตก มา ต๋าย
บนปื๊ นดินตึงบ่ได้ 30 เส้นผมของต้านมีกี่เส้นพระองค์ก็นั บไว้หมดแล้ว 31 ย้อนจาอี้บ่ต้องกั ๋วเน่ อ หมู่ต้าน
มีก้านั กเหลือนกจอกหลายตั ๋วแหมก่อน
32 “ถ้าคนใดยอมฮับเฮาต่อหน้าคนในโลกนี้ เฮาก็จะยอมฮับเขาต่อหน้าพระบิดาของเฮาตี้อยูใน
่ สวรรค์
33 แต่ ถ้า คน ใด ตี้ บ่ยอมฮับ เฮา ต่อ หน้า คน ใน โลก นี้ เฮา ก็ จะ บ่ยอมฮับ เขา ต่อ หน้า พระบิดา ของ เฮา ตี้ อยู่ ใน
สวรรค์เหมือนกั ๋น
34 “บ่ดี กึ๊ดเอาคนเดียวว่า เฮามาในโลกนี้ เปื้ อนําเอาความสงบสุ ขมาหื้อเน่ อ แต่ เฮาเอาดาบมา 35 เฮา
มาเปื้ อเยียะหื้อ
‘ลูกบ่าวแตกแยกกับป้อ
ลูกสาวแตกแยกกับแม่
ลูกใป๊แตกแยกกับแม่ผัว
16 “ฟังหื้อดีเน่ อ

๖

10:14 10:14 เป๋นก๋านแสดงว่าบ่ยอมฮับ หื้อผ่อกิจก๋าน 13:51
เป๋นแหมจื้อนึ่ งตี้ฮ้องซาต๋าน ตี้เป๋นหัวหน้าของผี

ถ

10:15 10:15 ปฐก� 19:24-28

๗

10:25 10:25 เบเอลเซบูล

มัทธิว 10:36

16

มัทธิว 11:17

36 คนในสมาชิกครอบครัวเดียวกั ๋นจะเป๋ นศัตรู กั
๋ ๋น�ท

“คน ใด ตี้ ฮัก ป้อ กาว่า ฮัก แม่ ของ ตั ๋ว นั ก เหลือ เฮา ก็ บ่สมควร มา เป๋น สาวก ของ เฮา คน ตี้ ฮัก ลูก บ่าว ลูก
สาว ของ ตั ๋ว นั ก เหลือ เฮา ก็ บ่สมควร ตี้ จะ เป๋น สาวก ของ เฮา เหมือน กั ๋น 38 กับ คน ใด ตี้ บ่ยอม แบก ไม้ ก๋าง
เขน๘ของตั ๋วแล้วตวยเฮามา ก็บ่สมควรมาเป๋นสาวกของเฮา 39 คนตี้ใค่ฮักษาจีวต
ิ ของตั ๋วไว้ คนนั ้นจะฮัก
ษาจีวต
ิ นั ้นบ่ได้ก็จะต๋าย แต่คนยอมสละจีวต
ิ ของตั ๋วย้อนหันแก่เฮาก็จะมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์
40 “คน ตี้ ต้อนฮับ หมู่ ต้าน ก็ ต้อนฮับ เฮา คน ตี้ ต้อนฮับ เฮา ก็ ต้อนฮับ ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา มา ตวย 41 คน ตี้ ต้อนฮับ ผู้
เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า ย้อนหันว่าเขาเป๋นจาอัน
้ ก็ จะได้ ฮับรางวัลแบบเดียวกั ๋นกับคนนั ้น กาว่า
คนตี้ ต้อนฮับคนถูกต้องต๋ามธรรม ย้อนว่าเขาเป๋นจาอัน
้ ก็ จะได้ ฮับรางวัลแบบเดียวกั ๋นกับคนนั ้น 42 กา
ว่าคนตี้เอานํ้าเย็นสักแก้วนึ่ งหื้อสาวกตี้ตํ่าต้อยตี้สุด ย้อนหันว่าเขาเป๋นสาวกของเฮา เฮาบอกความจริง
แก่ต้านตังหลายว่า คนนั ้นก็จะได้ฮับรางวัลแน่ นอน�
37
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พระเยซูตอบยอห์นผู้หื้อบัพติศมา
1 เมื่อ พระเยซู สัง
่ หมู่ สาวก ตึง สิบ สอง คน เรียบร้อย แล้ว พระองค์ ก็ ออก จาก ตี้ หัน
้ ไป เตสนา กับ สัง่ สอน
ต๋ามเมืองต่างๆ ในตํา๋ หมู่แคว้นกาลิลี
2 ส่วน ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา ยัง อยู่ ใน คอก ได้ยน
ิ ข่าว เกี่ยว กับ สิง่ ต่างๆ ตี้ พระคริสต์ เยีย ะ อยู่ ก็ เลย หื้อ
สาวกของตั ๋วไปหาพระเยซู 3 ถามว่า “ต้านเป๋นผู้ตี้จะมานั ้นกา กาว่าจะต้องกองถ้าคนอื่นแหม�
4 พระเยซูตอบว่า “ปิ๊ กไปบอกยอห์นต๋ามตี้หมู่ต้านได้ยน
ิ กับได้หัน 5 คือคนต๋าบอดก็ผ่อหันได้ คนง่อยก็
เตียวได้ คนขี้ตู้ดก็หายสะอาดธ คนหูหนวกก็ได้ยิน คนต๋ายก็เป๋นขึ้นจากความต๋าย กับคนตุ๊กคนยากก็ได้
ฟังข่าวดี 6 คนตี้บ่ขัดใจ๋ในสิง่ ตี้เฮาอูกั
้ บเยียะ ก็เป๋นสุข�
7 เมื่อสาวกของยอห์นได้ปิ๊ กไปแล้ว พระเยซูตัง
้ เก๊าอูกั
้ บคนตังหลายเรือ
่ งยอห์นว่า “ต้านตังหลายไปผ่อ
อะหยังในดินแดนทุรกั ๋นดาร ไปผ่อต้นอ้อถูกลมปั๊ ดแกว่งไปแกว่งมาจาอัน
้ กา 8 ถ้าบ่ใจ้ ออกไปผ่ออะหยัง
กั ๋น ไปผ่อคนแต่ง ตั ๋วงามๆ กา ย้อนว่าคนตี้ แต่ง ตั ๋วอย่างดี นั ้น ย่อมปากั ๋นอยู่ในวังปู๊น 9 ถ้า จาอัน
้ หมู่ ต้าน
ออกไปผ่ออะหยังกั ๋น ไปผ่อผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าแม่นก่อ แม่นแล้ว เฮาบอกต้านตังหลายว่า
ยอห์นเป๋นนั กเหลือผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าแหมก่อน 10 คือยอห์นคนเนี ยะ มีกําเขียนเถิงต้านไว้
ว่า
‘เฮาจะส่งคนส่งข่าวนําหน้าต้านไปก่อน
เขาจะเกียมคน๙หื้อพร้อมก่อนต้านมา�น
11 เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า บ่มี ใผ ตี้ ยิง
่ ใหญ่ เหลือ ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา แต่ คน ตี้ เล็ก หน้ อย
ตี้ สุดในแผ่นดินสวรรค์ นั ้น ก็ ยังใหญ่เหลือยอห์นแหมก่อน 12 นั บตัง้ แต่ สมัยยอห์นผู้หื้อบัพติศมาเริม
่ เต
สนามาจ๋นแผวบ่าเดี่ยวนี้ แผ่นดินสวรรค์ ก็ โดนโจ๋มตี อย่
๋ างหนั ก กับหมู่หัวรุ นแรงก็ ฮิเอาแผ่นดินสวรรค์
หื้อ ได้ 13 ตี้ อู้ จาอัน
้ ย้อน ว่า ก่อน สมัย ยอห์น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตึง หมด กับ บท บัญญัติ ของ
โมเสสเกยบอกไว้เถิงเรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้า 14 ถ้าต้านตังหลายเจื้อกําของหมู่เขา แล้วตี้อู้ว่าเอลียาห์
จะมา ก็หมายเถิงยอห์นคนเนี ยะบ 15 ใผยอมฟังก็หื้อฟังไว้เต๊อะ
16 “เฮา จะ เผียบ คน ใน ยุค สมัย นี้ เหมือน กับ อะหยัง ดี หมู่ เขา ก็ เผียบ เหมือน กับ หละอ่อน นั ่ง เล่น อยู่ ก๋าง
กาดก๋างลี เอิน
้ ฮ้องใส่กั ๋นว่า
17 ‘หมู่เปิ้ นเป่ าปี่ เป่ าแนหื้อฟังแล้ว
หมู่ตั ๋วก็บ่เต้นบ่ฟ้อนตวย
ท
ธ

๘ 10:38 10:38 ก๋านยอมแบกไม้ก๋างเขน หมายเถิง ก๋านยอมเสียสละของตั ๋วเก่าเปื้ อหันแก่พระคริสต์
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หมู่เปิ้ นปากั ๋นฮ้องเพลงสําหรับงานศพหื้อฟัง
หมู่ตั ๋วก็บ่แป๋งหน้าหมองต๋องเศร้าตวย�
18 เมื่อยอห์นมา เขาก็ถือศีลอดอาหารบ่กิน
่ หมู่คนก็ว่า ‘คนนี้ มีผีเข้า� 19 ส่วนบุตรมนุษย์ได้ตึง
๋ เหล้าองุน
กิน
๋ ตึงดื่ม คนตังหลายก็ว่า ‘ผ่อคนนี้ ลอ ขี้กละ ขี้เมาตวย ป๋ายบ่ปอยังเป๋นเปื้ อนกับคนเก็บภาษี คบกั ๋นกับ
คนบาป� แต่ปั๋ ญญาของพระเจ้านั ้นก็ได้ฮบ
ั ก๋านยอมฮับว่าถูกต้องแล้วจากผลตี้ออกมา�
พระเยซูว่าหื้อเมืองตี้บ่ได้กลับใจ๋จากบาป
20 แล้วพระเยซูก็ตัง
้ เก๊าตํา๋ หนิ ว่าหื้อเมืองต่างๆ ตี้พระองค์ได้เยียะก๋านอัศจ๋รรย์ไว้นั กเหลือเปิ้ น ย้อนว่า
หมู่เขาบ่ยอมกลับใจ๋จากบาป 21 “ความฉิ บหายก็จะเกิดกับเมืองโคราซินกับเมืองเบธไซดา ถ้าเฮาไปเยีย
ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์แบบ เดียว กั ๋นนี้ ตี้ เมือง ไทระ กับ เมือง ไซดอน คน ตัง หลาย ตี้ หัน
้ ก็ จะ กลับ ใจ๋ จาก บาป ปา กั ๋น
22
นุ่งผ้ากระสอบกับเอาขี้เต้าผุกใส่หัวตั ๋วเก่าไปเมินแล้ว เฮาบอกหื้อเจ้าฮู้ว่า ในวันตัดสินลงโต้ษบาปนั ้น
เมืองไทระกับเมืองไซดอนจะมีโต้ษเบาเหลือหมู่เจ้าแหม 23 ส่วนเมืองคาเปอรนาอุม เจ้ากึ๊ดว่าเจ้าจะถูก
ยกขึ้นเปียงฟ้าสวรรค์กาบ่ใจ้เน่ อ แต่เจ้าจะถูกโจ้งลงไปในแดนคนต๋ายเน่ อ ย้อนว่าก๋านอัศจ๋รรย์ตี้เฮาได้
เยียะหื้อเจ้าหันนี้ ถ้าเอาไปเยียะตี้เมืองโสโดมเมืองนั ้น ก็จะยังมีอยู่จ๋นเถิงตึงวันนี้ 24 เฮาบอกหื้อฮู้ว่าใน
วันตัดสินลงโต้ษบาปนั ้น โต้ษตี้เมืองโสโดมจะฮับนั ้น ยังจะเบาเหลือโต้ษของเจ้าแหม�
คนจะได้พักผ่อนเมื่อมาหาพระเยซู
แล้ว พระ เยซู ก็ อู้ ว่า “ข้า แต่ พระ บิดา ผู้ เป๋น เจ้า ของ ฟ้า สวรรค์ กับ แผ่น ดิน โลก ข้า พระองค์ ขอ
สรรเสริญพระองค์ ย้อนว่าพระองค์ได้ปิดบังเรือ
่ งต่างๆ หมู่นี้ บ่หื้อผูมี
้ ผญาปั๋ ญญา ผูมี
้ ก๋านศึกษาได้ฮู้ แต่
ได้ เปิด เผย หื้อ กับ หมู่ คน ตี้ ถ่อมใจ๋ เป๋น เหมือน หละอ่อน หน้ อยๆ 26 ข้า แต่ พระบิดา เจ้า แม่น แล้ว พระองค์
ปอใจ๋ตี้จะเยียะจาอัน
้ �
27 แล้วพระองค์ก็อูกั
้ บคนตังหลายว่า “พระบิดาได้มอบสิทธิอํานาจเหนื อกู้สิง่ กู้อย่างหื้อเฮา บ่มีใผฮูจ
้ ัก
พระบุตรนอกจากพระบิดา บ่มีใผฮูจ
้ ักพระบิดานอกจากพระบุตร กับคนตี้พระบุตรต้องก๋านเปิดเผยหื้อฮู้
จักเต้าอัน
้
28 “ส่วน คน ตัง หลาย ตี้ ฮู้ สึก อิด อก อ่อนใจ๋ กับ มี ภาระ หนั ก หื้อ มา หา เฮา เต๊อะ แล้ว เฮา จะ หื้อ ต้าน ตัง
หลายหายอิดหายอ่อนกับได้ พักผ่อนหย่อนใจ๋ 29 ฮับเฮาเป๋นผู้นําจี วต
ิ แล้วเฮียนฮู้จากเฮา ย้อนว่าใจ๋ เฮา
อ่อนน้ อมถ่อมต๋น แล้วต้านตังหลายจะได้พักผ่อน 30 ย้อนเฮาจะนําจีวต
ิ ของต้านหื้อตวยได้ง่าย กับภาระ
ของเฮาก็มอกเหมาะ�
25
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กําถามเรือ
่ งวันสะบาโต

1 มีเตื้อนึ่ งพระเยซู เตียวลัดก๋างโต้ง

วันนั ้นเป๋นวันสะบาโต หมู่สาวกของพระองค์ใค่อยากกิน
๋ ข้าว ก็ปา
กั ๋น เด็ด งวงข้าว มา เก็ด กิน
้ ลอ หมู่ สาวก ของ ต้าน
๋ กั ๋น เมื่อ หมู่ ฟาริสี หัน เข้า ใส่ ก็ ถาม พระเยซู ว่า “ผ่อ หัน
เยียะในสิง่ ตี้ห้ามเยียะในวันสะบาโต�
3 พระเยซู ตอบ ว่า “หมู่ ต้าน บ่เกย อ่าน พระคัมภีร เรื
์ อ
่ ง ตี้ กษั ตริย์ ดาวิด เยีย ะ ต๋อน ตี้ ต้าน กับ หมู่ คน ตี้ มา
4
ตวย ใค่ อยาก กิน
๋ ข้าว กา ป ต้าน เข้า ไป ใน พระวิหาร ของ พระเจ้า แล้ว กิน
๋ เข้า หนมปัง ตี้ ตัง้ ถวาย พระเจ้า
5
เซิง่ ต๋ามกฎ ห้ามต้านกับหมู่ของต้านกิน
้ ตี้กิน
๋ นอกจากปุโรหิตเต้าอัน
๋ ได้ หมู่ต้านยังบ่เกยอ่านบทบัญญัติ
ของโมเสสกา ตี้ว่าหมู่ปุโรหิตตี้เยียะก๋านอยูใน
่ พระวิหารก็เยียะก๋านในวันสะบาโตเหมือนกั ๋น แต่หมู่เขาก็
6
บ่มีความผิด แล้วเฮาบอกหื้อฮูว่
้ า มีคนนึ่ งตี้อยูตี
่ ้นี่ ยิง่ ใหญ่เหลือพระวิหารแหม 7 ถ้าหมู่ต้านเข้าใจ๋ความ
หมายของข้อพระคัมภีรตี
์ ้ ว่า ‘เฮาต้องก๋านความเมตต๋า บ่ใจ้ ต้องก๋านสัตว์มาปู่ จา�ผ ต้านคงจะบ่ตัดสิน
ลงโต้ษคนหมู่นี้ ตี้บ่มีความผิดแน่ ๆ 8 ย้อนว่าบุตรมนุษย์เป๋นเจ้าเป๋นนายเหนื อวันสะบาโต�
2
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พระเยซูฮักษาป้อจายมือลีบ
9 พระเยซู ออก มา จาก ตี้ หัน
้ แล้วเข้าไปในธรรมศาลาของจาวยิว 10 มีป้อจายคนนึ่ งอยู่ตี้ หัน
้ มือเผิกนึ่ ง
ของเขาลีบ จาวยิวบางคนได้ถามว่า “ห้ามฮักษาคนเป๋นพยาธิในวันสะบาโตก่อ� ตี้เขาถามเปื้ อจะหาเหตุ
นาบโต้ษพระองค์
11 พระเยซู ก็ตอบหมู่เขาว่า “ถ้าคนใดในหมู่ต้านมีแกะอยู่ตั ๋วเดียว แล้วแกะตั ๋วนั ้นตกลงไปในนํ้าบ่อใน
วันสะบาโต เขาคนนั ้นจะบ่จ้วยจัก
๊ แกะขึ้นมาจากบ่อกา 12 คนๆ เดียวก็มีก้านั กเหลือแกะตั ๋วนึ่ งหลายเต้า
ย้อนจาอัน
้ ควรจะเยียะก๋านดีในวันสะบาโต�
13 แล้วพระเยซู สัง
่ คนมือลีบนั ้นว่า “เหยียดมือของเจ้าออกมา� เขาก็เยียะตวยต๋าม แล้วมือของเขาก็
หายดีเหมือนแหมเผิกนึ่ ง 14 แล้วหมู่ฟาริสีก็เลยปากั ๋นออกไปวางแผนว่าจะฆ่าพระเยซูได้จาใด
พระเยซูคือผู้ตี้พระเจ้าเลือก

15 แต่ พระเยซู ฮู้ตั ๋วเหียก่อนว่าหมู่เขาวางแผนจะเยียะอะหยัง

ก็เลยออกไปจากตี้หัน
้ มีคนเป๋นจํา๋ นวน
นั กตวยพระองค์ไป พระองค์ก็ได้ฮักษาคนป่วยหื้อหายกู้คน 16 พระเยซูสัง่ ห้ามคนหมู่นั ้น บ่หื้อบอกคนอื่น
ว่า พระองค์เป๋นใผ 17 เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามกําตี้อิสยาห์ ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าได้อูไว้
้ แล้วว่า
18 “คนฮับใจ๊คนนี้ คือคนตี้เฮาได้เลือกไว้แล้ว
ตี้เฮาฮักกับเปิงใจ๋ขนาด
เฮาจะหื้ออํานาจกับต้านโดยพระวิญญาณของเฮา
ต้านจะบอกเรือ
่ งความยุติธรรมแก่คนกู้จ้าด
19 ต้านจะบ่ผิดหัวใผ กาว่าขึ้นเสียงดัง
บ่มีใผจะได้ยินเสียงของต้านตี้ก๋างกอง
20 ต้านจะบ่หักไม้อ้อตี้จํ๊าแล้วขว้าง
กับต้านจะบ่ดับไส้โกมไฟตี้เป๋นควันใก้จะดับ
ต้านจะเยียะจาอีจ๋
้ นกว่าต้าน
จะเยียะหื้อความยุติธรรมได้ฮบ
ั ชัย
21 ต้านจะเป๋ นความหวังของคนกู้ๆ จ้าด�ฝ
พระเยซูถูกหาว่าเป๋นของซาต๋าน
22 มี ป้ อ จาย คน นึ่ ง โดน ผี เข้า เยีย ะ หื้อ เขา ต๋า บอด กับ เป๋ น ใบ้ บาง คน ปา เขา มา หา พระเยซู พระองค์ ก็
ได้ ฮัก ษา เขา หื้อ หาย จ๋น ผ่อ หัน กับ อู้ได้ เหมือน เก่า 23 คน ตึง หมด ปา กั ๋น งืด ถาม กั ๋น ว่า “คน นี้ เป๋น บุตร ของ
กษั ตริยดาวิ
์
ด�๑ได้กา
24 เมื่อหมู่ฟาริสีได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็อูว่
้ า “ตี้คนนี้ ไล่ผีออกได้ ก็ย้อนว่าใจ๊อํานาจของเบเอลเซบูล หัวหน้าผี�
25 พระเยซู ฮู้กํากึ๊ดของหมู่เขา ก็ ตอบว่า “อาณาจักรตี้ แตกแยกกั ๋นจะฉิ บหาย เมืองใดกาว่าครอบครัว
ใด แตกแยก กั ๋น ก็ จะ ตัง้ อยู่ บ่ได้ 26 เหมือน เดียว กั ๋น ถ้า ซาต๋าน ขับ ไล่ หมู่ ของ มัน เอง ก็ เหมือน ต่อ สู้ ตั ๋วเก่า
แล้วอาณาจักรของมันจะตัง้ อยู่ได้จาใด 27 กับถ้าเฮาไล่ผีออกโดยใจ๊อํานาจของเบเอลเซบูล หมู่ของต้าน
ไล่ผีออกโดยใจ๊อํานาจของใผ จาอัน
้ หมู่ของต้านนั ้นละ จะเป๋นผูตั
้ ดสินเรือ
่ งนี้ ได้ 28 แต่ถ้าเฮาไล่ผีออกโดย
พระวิญญาณของพระเจ้า แสดงว่าแผ่นดินของพระองค์ก็มาเถิงหมู่ต้านแล้ว
29 “กาว่า ถ้า ใผ สามารถ เข้า ไป ปล้น เอา ทรัพย์ สมบัติ ใน บ้าน ของ คน ตี้ มี กํา
๋ ลัง นั ก เขา ก็ ต้อง มัด เจ้าของ
บ้านตี้แข็งแฮงนั ้นเหียก่อน เถิงจะสามารถปล้นได้
30 “ถ้าใผบ่ได้อยูฝ่
่ ายเดียวกับเฮาก็เป๋นศัตรู ต่
๋ อเฮา ใผบ่ได้จ้วยฮ้องคนเข้ามาเปาะมาต้อมกับเฮา ก็เป๋น
คนเยียะหื้อคนแตกขะแลขะแจไป 31 ย้อนจาอัน
้ เฮาขอบอกหื้อหมู่ต้านว่า ความบาปกับกําหมิน
่ ประมาท
พระเจ้า จะ ยก โต้ษ หื้อ ได้ กู้ อย่าง แต่ พระเจ้า จะ บ่ยกโต้ ษ หื้อ คน ใด ตี้ อู้ หมิน
่ ประมาท พระวิญญาณ บริสุทธิ์
ฝ

12:21 12:21 อสย� 42:1-4

๑

12:23 12:23 ถ้าแป๋ตรงๆ กับภาษากรีกเป๋น ลูกของดาวิด อ้างเถิง พระเมสสิยาห์ กาว่า พระคริสต์
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พระเจ้า ยัง จะ ยกโต้ ษ หื้อ กับ คน ตี้ ด่า บุตรมนุษย์ ได้ แต่ จะ ยกโต้ ษ หื้อ คน ตี้ ด่า พระวิญญาณ บริสุทธิ์ตึง
บ่ได้ บ่ว่าบ่าเดี่ยวนี้ กาว่าตลอดผดไปแผวยุคหน้า�
32

กําอูกํ
้ าจ๋าส่อว่าคนนั ้นเป๋นจาใด
33 พระเยซู อู้แหม ว่า “ถ้า เก๊ า ไม้ ดี หน่วย ก็ จะ ออก มา ดี ถ้า เก๊ า ไม้ บ่ดี หน่วย ออก มา ตึง บ่ดี เฮา จะ ฮู้ว่า เก๊า
นั ้นเป๋นจาใดก็หื้อผ่อตี้หน่วยของมัน 34 หมู่เจ้าเป๋นคนตี้เผียบเหมือนงูปิ๊ ด แล้วคนบ่ดีนั กอย่างเจ้าจะอูสิ
้ ง่
35
ดีได้จาใด ย้อนในใจ๋เป๋นจาใดปากก็อู้มาจาอัน
้
คนดีก็มีสิง่ ดีๆ ในใจ๋ แล้วก็จะอู้สิง่ ดีออกมา แต่คนบ่ดีก็
มีสิง่ บ่ดีในใจ๋ แล้วก็จะอู้สิง่ บ่ดีออกมาเหมือนกั ๋น 36 เฮาจะบอกต้านตังหลายว่า ในวันตัดสินลงโต้ษบาป
นั ้นต้านตังหลายจะต้องฮับผิดชอบในกําอู้ตี้บ่มีสาระ 37 กําอู้ของหมู่ต้านจะจี๊หื้อหันว่าต้านจะป๊นโต้ษ กา
ว่าจะถูกตัดสินลงโต้ษ�
ผู้นําศาสนาขอพระเยซูเยียะก๋านอัศจ๋รรย์

38 เวลา นั ้น มี หมู่ ฟาริสี กับ ธรรมาจ๋า รย์บาง คน บอก พระเยซู ว่า

“อาจ๋ารย์ ขอต้านเยียะหมายสําคัญหื้อ

หมู่เฮาหันกําลอ ว่าต้านมาจากพระเจ้าแต๊ๆ�
39 พระเยซู ก็ ตอบ ว่า “มี ก้า หมู่ คน บ่ดี กับ คน บ่ซื่อสัตย์ ต่อ พระเจ้า ตี้ ฮ้อง ขอ หื้อ เยีย ะ หมายสําคัญ หื้อ ผ่อ
แต่ พระเจ้า จะ บ่เยีย ะ หื้อ หัน เน่ อ นอก จาก หมายสําคัญ ตี้ เกิด ขึ้น กับ โยนาห์๒ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน
พระเจ้า 40 คือ โยนาห์ อยู่ ใน ต๊อง ป๋า ตั ๋ว ใหญ่ เถิง สาม วัน สาม คืน จาใด บุตรมนุษย์ ก็ จะ อยู่ ใต้ ผืน แผ่น ดิน
โลก เป๋น เวลา สาม วัน สาม คืน จาอัน
้ เหมือน กั ๋น 41 จาว เมือง นี นะเวห์จะ ยืน ขึ้น นาบโต้ ษ คน สมัย นี้ ใน วัน ตี้
พระเจ้า ตัดสิน โลก ย้อน ว่า เขา ตัง หลาย ได้ กลับ ใจ๋ จาก บาป เมื่อ โยนาห์ ไป สัง่ สอน หมู่ เขา แต่ ต๋อน นี้ คน ตี้
เป๋นใหญ่เหลือโยนาห์อยู่ส่องหน้าหมู่ต้าน แต่ยังบ่มีใผกลับใจ๋จากบาปสักคน 42 แล้วในวันนั ้น พระราชินี
ของตังใต้ก็จะยืนขึ้นนาบโต้ษคนในสมัยนี้ ย้อนว่าพระนางได้มาจากตี้สุดป๋ายแผ่นดินโลก เปื้ อจะมาฟัง
สติปั๋ ญญาของกษั ตริย์ซาโลมอน แต่บ่าเดี่ยวนี้ คนตี้เป๋นใหญ่เหลือกษั ตริย์ซาโลมอนอยู่ตี้นี่ แล้ว หมู่ต้าน
ก็บ่ยอมฟัง
ผีฮ้ายปิ๊ กมาเข้าคนเก่าแหม
“ผีฮ้ายตั ๋วนึ่ ง เมื่อออกจากตั ๋วของคนไปแล้ว ก็ ฮ่อนไปต๋ามตี้ กั ๋นดารแห้งแล้งเปื้ อเซาะหาตี้ อยู่ใหม่
แต่ก็เซาะหาบ่ปะ 44 ผีฮ้ายตั ๋วนั ้นเลยอูขึ
้ ้นว่า ‘ข้าจะปิ๊ กไปเฮือนหลังเก่าตี้ได้ออกมาแล้วดีกว่า� เมื่อผีฮ้าย
ปิ๊ กมาแล้ว ก็หันว่าเฮือนหลังเก่านั ้นยังว่าง บ่มีใผอยู่เตื้อ กับเผี้ยวสะอาดเรียบร้อยดี 45 ผีฮ้ายตั ๋วนั ้นก็ไป
จวนผีตั ๋วอื่นๆ แหมเจ็ดตั ๋วตี้ฮ้ายเหลือมันแหม แล้วปากั ๋นเข้ามาอยูใน
่ เฮือนหลังนั ้น สุดต๊ายแล้วคนๆ นั ้น
ก็ซํ้าฮ้ายเหลือเก่าแหม คนบ่ดีในสมัยนี้ ก็จะมีสภาพเหมือนจาอัน
้ ตวย�
43

ใผเป๋นครอบครัวของพระองค์

46 ต๋อนตี้ พระเยซู กํ่าลังอู้กับหมู่คนตังหลาย

แม่กับหมู่น้ องบ่าวของพระองค์ก็มายืนถ้าอยู่ตังนอก แน
จะอู้กับพระองค์ 47 มีคนมาบอกพระเยซู ว่า “แม่กับหมู่น้ องบ่าวของอาจ๋ารย์มายืนถ้าอยู่ตังนอก หมู่เขา
บอกว่าใค่อูตวย
้
ต้าน�
48 พระเยซู บอก ว่า “ใผ เป๋ น แม่ กับ ปี้ น้ อง ของ เฮา� 49 แล้ว พระเยซู ก็ จี๊ ไป ตี้ หมู่ สาวก ของ พระองค์ อู้ ว่า
“หมู่เนี ยะเป๋นแม่กับปี้ น้ องของเฮา 50 ย้อนว่าคนตี้เยียะตวยต๋ามความต้องก๋านของพระบิดาของเฮาตี้อยู่
ในสวรรค์ คนนั ้นก็เป๋นปี้ น้ องกับเป๋นแม่ของเฮา�

13
๒

กําเผียบเรือ
่ งดินสี่อย่าง
12:39 12:39 ผ่อตี้พระธรรมโยนาห์
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ใน วัน เดียว กั ๋น นั ้น พระเยซู ออก จาก เฮือน มา นั ่ง อยู่ ฮิม ทะเลสาบ 2 มี คน จํา๋ นวน นั ก ปา กั ๋น มา หลุ้ม
พระองค์ พระเยซู ก็ลงไปนั ่งอยู่ในเฮือ คนตังหลายก็ยืนอยู่ฮิมฝั่ ง 3 แล้วพระองค์ก็เล่าเรือ
่ งต่างๆ เป๋นกํา
เผียบสอนหมู่เขา พระองค์เล่าว่า “มีจาวนาคนนึ่ ง ออกไปหว่านเม็ดพืช 4 ต๋อนตี้หว่านอยูนั
่ ้น บางเม็ดตก
5
ต๋าม หน ตาง เตียว นก ก็ มา จิก กิน
๋ เหีย หมด บาง เม็ด ก็ ตก ลง ดิน ตี้ ปื๊ น ตัง ลุ่ม เป๋น บ่า หิน เต๋ม ไป หมด มี ดิน
บางแตะแหยะอยู่ตังบน ก็ เยียะหื้อเม็ดพืชนั ้นงอกขึ้นเวย 6 แต่ เมื่อโดนแดดเผานั กขึ้นติกๆ ก็ เหีย
่ วแห้ง
ต๋าย ย้อนว่าฮากอยูตื
่ ้ นลํ้าไป 7 บางเม็ดตกก๋างป่าหนาม ต้นหนามนั ้นก็ใหญ่ขึ้นมางําต้นนั ้นเหียหมด 8 แต่
มี บางเม็ดตกบนดินดี ก็ งอกงามใหญ่ขึ้น เกิดดอกออกผลร้อยเต้าพ่อง หกสิบเต้าพ่อง สามสิบเต้าพ่อง
9 ใผยอมฟังก็หื้อฟังไว้เต๊อะ�
1

พระเยซูจี๊แจ๋งกําเผียบเรือ
่ งดิน
10 หมู่สาวกปากั ๋นมาถามพระเยซูว่า “เป๋ นจาใดอาจ๋ารย์เถิงสอนคนตังหลายหมู่นั ้นเป๋ นกําเผียบ�
11 พระเยซู ตอบ ว่า “ข้อ ลํ้า เลิก
็ เรือ
่ งแผ่นดินของสวรรค์ โผดหื้อต้านตังหลายฮู้ได้ ส่วนหมู่ คนอื่นๆ นั ้น
บ่โผดหื้อใผฮู้สักคน 12 คนตี้เข้าใจ๋อยู่แล้ว ก็จะเข้าใจ๋นั กขึ้นจ๋นเหลือล้น ส่วนคนตี้บ่เข้าใจ๋ กับบ่สนใจ๋นั ้น
แม้สิง่ ตี้เขาเข้าใจ๋ พระเจ้าก็จะเยียะหื้อเขาบ่เข้าใจ๋แหมเลย 13 ย้อนจาอัน
้ เฮาจึงได้อูได้
้ สอนหมู่เขาเป๋นกํา
14
เผียบ เปื้ อหมู่เขาผ่อแล้วผ่อแหมก็บ่หัน ฟังแล้วฟังแหมก็บ่ได้ยน
ิ กับบ่เข้าใจ๋ ก็เป๋นไปต๋ามกําตี้อิสยาห์
ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าได้บอกไว้ว่า
‘หมู่เจ้าจะฟังแล้วฟังแหม แต่จะบ่เข้าใจ๋
จะผ่อแล้วผ่อแหมแต่จะบ่หัน
15 ย้อนจิตใจ๋ของคนหมู่นี้ หลึ่ง
หมู่เขาปิดหูปิดต๋าเหีย
ถ้าบ่จาอัน
้ หมู่เขาก็จะหันกับต๋า
ได้ยน
ิ กับหู เข้าใจ๋ด้วยจิตใจ๋ของหมู่เขา
แล้วปิ๊ กมาหาเฮาเปื้ อหื้อเฮาฮักษาหมู่เขาหื้อหายดี�พ
16 แต่หมู่ต้านได้หันกับต๋าได้ยินกับหูก็เป๋ นสุ ข 17 เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า

หมู่ผูเป๋
้ นปากเป๋น
เสียงแตนพระเจ้ากับหมู่ คนยําเก๋งพระเจ้าตังหลาย ใค่ หันสิง่ ตี้ ต้านตังหลายหัน แต่ ก็ บ่เกยหัน ใค่ ได้ยน
ิ
สิง่ ตี้ต้านตังหลายได้ยน
ิ แต่ก็บ่เกยได้ยน
ิ
ความหมายของกําเผียบ
ต่อไปนี้ เป๋นความหมายของกําเผียบเรือ
่ งคนหว่านเม็ดพืช ตี้ เอาเม็ดพืชไปหว่าน คือ
19
ว่า เม็ดตี้ตกต๋ามหนตางเตียว ก็เหมือนคนตี้ได้ฟังเรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้า แต่บ่เข้าใจ๋ แล้วซาต๋านก็
มาลู่เอากํานั ้นตี้หว่านลงในใจ๋ของเขาไปเหีย 20 เม็ดตี้ตกลงดินตี้ปื๊ นตังลุ่มเป๋นบ่าหินเต๋มไปหมด เหมือน
็ อยูได้
คนตี้ได้ฟังถ้อยกําแล้ว ก็ฮับถ้อยกํานั ้นไว้บ่าเดี่ยวนั ้น อย่างจื้นจมยินดี 21 แต่ฮากลงดินบ่เลิก
่ บ่เมิน
เมื่อ เกิด ปั๋ ญหา กาว่า โดน คํ่า ย้อน ถ้อยกํา นั ้น เขา ก็ เลิก เจื้อ ไป เหีย 22 เม็ด ตี้ ตก ก๋าง ป่า หนาม นั ้น ก็ เหมือน
คนตี้ได้ฟังถ้อยกําแล้ว แต่ยังเป๋นห่วงเรือ
่ งต่างๆ เกี่ยวกับจีวต
ิ ในโลกนี้ กับหลงมัวเมาข้าวของเงินคํา สิง่
23
หมู่นี้ ก็มางําถ้อยกําไว้ เยียะหื้อถ้อยกํานั ้นบ่เกิดผลในจีวต
ิ
ส่วนเม็ดตี้ตกบนดินดี ก็เหมือนคนตี้ได้ฟัง
ถ้อยกําแล้วเข้าใจ๋ คนนั ้นก็เกิดดอกออกผลร้อยเต้าพ่อง หกสิบเต้าพ่อง กาว่าสามสิบเต้าพ่อง�
18 “ฟัง หื้อ ดี เน่ อ

กําเผียบเรือ
่ งข้าวเจื๊อดีกับหญ้าข้าวนก
พระเยซู เล่า กํา เผียบ แหม เรือ
่ ง นึ่ ง หื้อ เขา ตัง หลาย ฟัง ว่า “แผ่น ดิน สวรรค์ เผียบ เหมือน คน นึ่ ง คัด
25
ข้าวเจื๊อดีมาหว่านในนาของเขา ตกต๋อนเมื่อคืนนั ้นเมื่อคนหลับหมดแล้ว ศัตรูของ
๋
เขาได้มาหว่านหญ้า
ข้าวนกลงไปในนาตัด
๊ ตี้เดียวกั ๋น แล้วก็หนี ไป 26 เมื่อเถิงเวลาข้าวเจื๊อดีนั ้นออกงวง หญ้าข้าวนกก็งอกงาม
24

พ

13:15 13:15 อสย� 6:9-10

มัทธิว 13:27

21

มัทธิว 13:48

ขึ้นมาตวย 27 หมู่คนฮับใจ๊ก็ถามนายของเขาว่า ‘นายครับ นายหว่านข้าวเจื๊ออย่างดีลงในนาบ่ใจ้กา แล้ว
หญ้าข้าวนกขึ้นมาได้จาใด�
28 “นาย ตอบ ว่า ‘ศัตรู เยี
๋ ยะ� คนฮับใจ๊ ถามว่า ‘นายจะหื้อหมู่เฮาไปหลกเอาหญ้าข้าวนกออกขว้างเหีย
ก่อนก่อ�
29 “นาย ตอบ ว่า ‘บ่ดี เยีย ะ ย้อน กั ๋ว ว่า ต๋อน หลก หญ้า ข้าวนก จะ หลัน หลก ใส่ ข้าว เจื๊อ ดี ติด มือ ออก มา
ตวย 30 ป่อยหื้อตึงสองใหญ่งามไปตวยกั ๋นก่อน จ๋นเถิงหน้าเกี่ยวก็ได้ แล้วเฮาจะสัง่ หื้อคนงานเกี่ยวหญ้า
ข้าวนกออกก่อน มัดเป๋นหลุ้นๆ เอาไปเผาไฟเหีย แล้วปิ๊ กมาเกี่ยวข้าวเจื๊อดี นั ้นเอาไปเก็บไว้ในหลองข้าว
ของเฮา� �
กําเผียบเรือ
่ งเม็ดมัสตาร์ดกับเจื๊อผงฟู

“แผ่นดินสวรรค์ เผียบเหมือนเม็ดมัสตาร์ด๓เม็ดนึ่ ง
ตี้ คนนึ่ งเอาไปปูกไว้ในสวนของเขา 32 เป๋นเม็ดหน้ อยตี้ สุดในหมู่ เม็ดพืชตังหลาย แต่ ถ้าได้ ใหญ่งอกงาม
ขึ้นมา ก็สูงใหญ่เหลือหมู่ จ๋นนกมาแป๋งฮังบนกิง่ ของเก๊านั ้นได้�
33 พระเยซูก็เล่ากําเผียบแหมเรือ
่ งนึ่ งหื้อเขาฟังว่า “แผ่นดินสวรรค์เผียบเหมือนเจื๊อผงฟู ตี้แม่ญิงคน
นึ่ งเอามาสูนกับแป้งสามถัง เจื๊อนั ้นก็เยียะหื้อแป้งนั ้นปุ๊ขึ้นตึงหมด�
34 พระเยซู เล่าเรือ
่ งตึงหมดนี้ หื้อคนตังหลายฟังเป๋นกําเผียบ นอกจากกําเผียบแล้ว พระองค์บ่ได้อู้อะ
35
หยัง เลย ย้อน จาอัน
้ ก็ เป๋น ไป ต๋าม ตี้ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า เกย อู้ ไว้ว่า “ข้าพเจ้า จะ อู้ ออก มา
เป๋นกําเผียบ จะอูเรื
้ อ
่ งความลับตี้ปิดบังไว้ตัง้ แต่สร้างโลกมาแล้ว�ฟ
31 พระเยซูเล่ากําเผียบแหมเรือ
่ งนึ่ งหื้อเขาฟังว่า

ความหมายกําเผียบเรือ
่ งหญ้าข้าวนก
36 พระเยซู แหละออกมาจากคนตังหลายเข้าไปในเฮือน หมู่สาวกเข้ามาหาพระองค์ อู้ว่า “จ้วยอธิบาย
เรือ
่ งหญ้าข้าวนกในนานั ้นหื้อฟังหน้ อยเต๊อะ� 37 พระเยซูตอบว่า “คนตี้หว่านข้าวเจื๊อดีนั ้นคือบุตรมนุษย์
38 นาก็ เผียบเหมือนโลกนี้ ข้าวเจื๊อดี ก็ เผียบเหมือนคนของแผ่นดินสวรรค์ หญ้าข้าวนกเผียบเหมือนคน
ของ มาร 39 ศัตรู ตี
๋ ้ เข้า มา หว่าน เม็ด หญ้า ข้าวนก นั ้น ก็ คือ มาร หน้า เกี่ยว ข้าว เผียบ เหมือน เป๋น วัน สิน
้ โลก
หมู่คนงานตี้ปากั ๋นเกี่ยวข้าวก็เผียบเหมือนหมู่ทูตสวรรค์
40 “หญ้า ข้าวนก ถูก หลก มัด เอา ไป เผา ไฟ จาใด ใน วัน สิน
้
้ โลก คน ของ มาร ก็ จะ ถูก ปา ไป เผา ไฟ จาอัน
41 บุตรมนุษย์จะส่งหมู่ทูตสวรรค์ของพระเจ้ามา เปื้ อรวบรวมคนตี้เยียะหื้อคนอื่นเยียะบาป กับคนตี้เยียะ
บ่ดีออกไปจากแผ่นดินของพระองค์ 42 แล้วจะเอาคนหมู่นี้ ไปโจ้งลงในเต๋าไฟตี้ฮ้อนขนาด ตี้หัน
้ มีก้าเสียง
ไห้หุยอย่างเจ็บปวดตึงขบเขี้ยวเกี๊ยวกาง 43 ในเวลาเดียวกั ๋นคนของพระเจ้าจะส่องแสงเหมือนแสงของ
ตะวัน ในแผ่นดินของพระบิดาของหมู่เขา ใผยอมฟังก็หื้อฟังไว้เต๊อะ
เรือ
่ งข้าวของกับไข่มุก
44 “แผ่นดินสวรรค์ เผียบเหมือนว่ามีอุง
่ สมบัติซ่อนไว้ตี้ก๋างโต้ง เมื่อมีคนมาปะเข้าใส่ ก็ดีใจ๋ขนาด เอา
ปิ๊ กเก็บซ่อนไว้เหมือนเก่าจึงไปขายกู้สิง่ กู้อย่างตี้เขามีแล้วเอาสตางค์ไปซื้อตี้นาหัน
้ เหีย
45 “แผ่นดินสวรรค์ ก็เผียบเหมือนป้ อก๊าไปเซาะซื้อไข่มุกเม็ดงาม 46 เมื่อปะไข่มุกลํ้าก้าเม็ดนึ่ ง เขาก็ไป
ขายกู้สิง่ กู้อย่างตี้เขามีเปื้ อเอาสตางค์ไปซื้อไข่มุกงามเม็ดนั ้น
เรือ
่ งอวนยับป๋า

47 “แหมอย่างนึ่ งแผ่นดินสวรรค์เผียบเหมือนอวนตี้ลากป๋ าอยูใน
่ ทะเล แล้วยับป๋าได้หลายอย่าง 48 เมื่อ

ยับได้ป๋าเต๋มอวนแล้ว ก็ลากขึ้นฝั่ ง ปากั ๋นนั ่งเลือกเอาก้าป๋าตี้กิน
๋ ได้ใส่ซ้าเก็บไว้ แล้วเอาป๋าตี้กิน
๋ บ่ได้ขว้าง
๓

13:31 13:31 เป๋นเครือ
่ งเทศชนิ ดนึ่ ง ตี้มีในดินแดนปาเลสไตน์ จะเป๋นเม็ดหน้ อยๆ แต่ต้นของมันใหญ่
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เหีย 49 แล้ว ใน วันสิน
้ หมู่ ทูต สวรรค์ จะ แยก คน บ่ดี ออก จาก คน ยําเก๋ง พระเจ้า 50 ส่วน
้ โลก ก็ จะ เป๋น จาอัน
หมู่คนบ่ดีก็เอาไปโจ้งในเต๋าไฟตี้ฮ้อน มีก้าเสียงไห้หุยอย่างเจ็บปวดตึงขบเขี้ยวเกี๊ยวกาง
51 “ตึงหมดตึงเสี้ยงตี้เฮาอูมา
้ นี้ หมู่ต้านเข้าใจ๋กั ๋นก่อ� หมู่สาวกตอบว่า “เข้าใจ๋ดีแล้ว�
52 พระเยซู อู้กับหมู่ สาวกแหมว่า “หมู่ ธรรมาจ๋ารย์กู้ คนตี้ ได้ ฮับเอากําสอนเรือ
่ งแผ่นดินสวรรค์แล้ว ก็
เผียบเหมือนเจ้าของบ้านคนนึ่ ง ตี้ได้เอาสมบัติลํ้าก้าตึงเก่าตึงใหม่ออกมาจากห้องเก็บของของตั ๋ว�
พระเยซูปิ๊ กไปเมืองนาซาเร็ธ
53 เมื่อพระเยซู เล่ากําเผียบต่างๆ แล้วพระองค์ก็ไปจากตี้หัน
้ 54 ปิ๊ กไปเมืองนาซาเร็ธบ้านของพระองค์
แล้ว สัง่ สอน คน ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว หมู่ เขา ก็ ปา กั ๋น งืด อู้ กั ๋น ว่า “คน นี้ ไป ได้ ผญา ปั๋ ญญา กับ ฤทธิ์
อํานาจ เยีย ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์ นี้ มา จาก ไหน 55 เขา เป๋น ลูก สล่า ไม้ แม่ จื้อ มารีย์ มี น้ องบ่าว จื้อ ยากอบ โยเซฟ
ซี โมน กับ ยู ดาส บ่ใจ้ กา 56 น้ องสาว กู้ คน ก็ อยู่ เมือง เดียว กั ๋น กับ หมู่ เฮา ตวย บ่ใจ้ กา แล้ว เขา ไป ได้ สิง่ ต่างๆ
หมู่ นี้ มา จาก ตี้ ไหน กั ๋น� 57 หมู่ เขา บ่ยอมฮับ พระองค์ พระองค์ อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน
พระเจ้านั ้นจะได้ฮบ
ั เกียรติในกู้ๆ ตี้ ยกเว้นในบ้านเมืองเดียวกั ๋นกับครอบครัวของตั ๋วเต้าอัน
้ � 58 พระเยซู
ก็บ่ได้เยียะก๋านอัศจ๋รรย์ตี้หัน
้ นั กเต้าใด ย้อนว่าหมู่เขาบ่มีความเจื้อ

14
เฮโรดได้ยน
ิ เรือ
่ งพระเยซู
1 เมื่อกษั ตริย์เฮโรดตี้ปกครองแคว้นกาลิลีได้ยน
ิ เรือ
่ งราวของพระเยซู 2 ก็อู้กับหมู่ตี้เปิ็กษาว่า “เขาคน
นี้ จะ ต้อง เป๋น ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แหม เตื้อ แน่ ๆ เขา เถิง เยีย ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์ หมู่ นี้
ได้�
เฮโรดฆ่ายอห์นผู้หื้อบัพติศมา

3 กษั ตริยเฮโรด
์
กึ๊ดจาอัน
้ ย้อนว่าต้านได้ยับยอห์นเอาเจื้อกเหล็กล่ามไว้ในคอก

ย้อนหันแก่นางเฮโรเดีย
ส เมีย ฟี ลิป น้ อง บ่าว ของ ต๋น ภ 4 เซิง่ ยอห์น เกย อู้กับ เฮโรด ว่า “ต้าน บ่มี สิทธิเอา
เมี
ย ของ น้ อง มา เป๋น เมีย
์
ของตั ๋ว� 5 เยียะหื้อเฮโรดใค่ฆ่ายอห์น แต่ก็กั ๋วจาวเมืองตังหลายตี้นั บถือยอห์นว่าเป๋นผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียง
แตนพระเจ้า
6 ในงาน วันเกิด ของกษั ตริย์เฮโรด ในงาน นั ้น ลูก สาวของเฮโรเดียส ฟ้อน หื้อ เฮโรดกับ แขกตี้ มาในงาน
ผ่อ เฮโรดปออกปอใจ๋ขนาด 7 จึงได้สัญญาต่อคนตังหลายว่านางขออะหยังก็จะหื้อ 8 นางก็เลยขอต๋ามตี้
แม่ของนางบอกคือ “ข้าเจ้าขอหัวของยอห์นผู้หื้อบัพติศมาใส่ถาดมาหื้อข้าเจ้าตี้นี่ � 9 กษั ตริย์เฮโรดก็ตุ๊ก
ใจ๋ขนาด แต่ได้สัญญาต่อหน้าแขกตังหลายไว้ แล้ว ก็สัง่ คนหื้อเยียะต๋ามตี้นางขอ 10 เฮโรดก็ใจ๊คนไปกก
คอยอห์นขําในคอก 11 แล้วเอาหัวใส่ ถาดมาหื้อนางคนนั ้น แล้วนางก็ เอาไปหื้อแม่ 12 ส่วนหมู่ สาวกของ
ยอห์นก็มาฮับศพของยอห์นไปฝัง แล้วไปเล่าเรือ
่ งตี้เกิดขึ้นนี้ หื้อพระเยซูฟัง
พระเยซูเลี้ยงห้าปันคน

13 เมื่อพระเยซู ได้ยน
ิ เรือ
่ งของยอห์นแล้ว

ก็ลงเฮือไปตี้เงียบๆ เป๋นส่วนตั ๋ว คนตังหลายต๋ามเมืองต่างๆ
ฮู้ ก็ ปา กั ๋น เตียว ตวย พระองค์ ไป 14 เมื่อ พระเยซู ขึ้น จาก เฮือ ก็ หัน คน เป๋น จํา๋ นวน นั ก พระองค์ ก็ ฮู้ สึก อิน ดู
แล้วฮักษาคนเป๋นพยาธิในหมู่นั ้นหื้อหาย
15 ตกต๋อนแลงหมู่สาวกก็มาบอกพระเยซู ว่า “อาจ๋ารย์ บ่าเดี่ยวนี้ ก็คํ่านั กแกแล้ว ตํา
๋ หมู่นี้ ก็ทุรกั ๋นดาร
หื้อคนหมู่นี้ ปิ๊ กไปก่อนบ๋อ เปื้ อจะได้ไปเซาะซื้อของกิน
๋ กั ๋นต๋ามหมู่บ้านต่างๆ นั ้น�
16 แต่พระเยซูตอบว่า “หื้อหมู่เขาอยูกั
่ ๋นตี้นี่ เต๊อะ แต่หมู่ต้านไปเซาะของกิน
๋ มาเลี้ยงเขาเหีย�
17 หมู่สาวกตอบว่า “ตี้นี่ หมู่เฮามีก้าเข้าหนมปั งห้าก้อนกับป๋ าสองตั ๋วเต้าอัน
้ �
ภ
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พระเยซู บอก ว่า “เอา มา หื้อ เฮา ตี้ นี่ ลอ� 19 พระเยซู สัง่ คน ตัง หลาย นั ่ง ลง บน หญ้า แล้ว ฮับ เข้า หนม
ปังห้าก้อนกับป๋าสองตั ๋วนั ้นมา แล้วแหงนหน้าขึ้นไปผ่อฟ้าสวรรค์ขอบพระคุณพระเจ้า พระองค์ก็หักเข้า
หนมปังแล้วเอาเข้าหนมปังกับป๋านั ้นหื้อหมู่สาวกแจกคนตังหลาย 20 คนตึงหมดได้กิน
๋ อิม
่ กู้คน แล้วหมู่
21
สาวกก็ เก็บของกิน
้ มีป้อจายประมาณห้าปันคน แม่ญิงกับ
๋ ตี้ เหลือได้ สิบสองซ้าเต๋มๆ คนตี้ กิน
๋ อยู่ตี้ หัน
หละอ่อนบ่ได้นั บ
18

พระเยซูเตียวบนนํ้า
22 หลัง จาก นั ้น สัก กํา พระเยซู ก็ บอก หื้อ หมู่ สาวก ลง เฮือ ข้าม ฟาก ไป ก่อน ส่วน พระองค์ ยัง อยู่ ตี้ หัน
้ เปื้ อ
23
ส่งคนตังหลายปิ๊ กบ้าน เมื่อส่งคนตังหลายปิ๊ กเมือบ้านหมดแล้ว พระองค์ก็ขึ้นไปบนดอยคนเดียวเปื้ อ
อธิษฐาน มืดคํ่าแล้วพระองค์ก็ยังอยู่ตี้หัน
้ คนเดียว 24 ส่วนเฮือของหมู่สาวกได้ออกจากฝั่ งไปจ้าดไก๋แล้ว
กํ่าลังถูกคลื่นลมปั๊ ดไปปั๊ ดมาย้อนเฮือตอลม
25 ประมาณตีสาม
๋
เถิงหกโมงเจ๊า พระเยซูเตียวบนนํ้าไปหาหมู่เขา 26 เมื่อหมู่สาวกหันพระองค์เตียวมา
บนนํ้า ก็ตกใจ๋กั ๋ว ปากั ๋นฮ้องเสียงดังว่า “ผี�
27 แต่พระเยซูอูกั
้ บหมู่เขาต๋อนนั ้นว่า “แป๋งใจ๋ดีๆ ไว้ นี่ เฮาเน่ อ บ่ถ้ากั ๋ว�
28 เปโตรอูว่
้ า “ถ้าเป๋นอาจ๋ารย์แต๊ๆ แล้ว ฮ้องข้าพเจ้าเตียวบนนํ้าไปหากํา�
29 พระเยซูบอกว่า “มาแหละ� เปโตรก็ออกจากเฮือเตียวบนนํ้าไปหาพระเยซู 30 แต่เมื่อเปโตรหันคลื่น
ลมแฮงก็กั ๋ว เมื่อกํ่าลังจะจ๋มลงนํ้า ก็เอิน
้ เสียงดังว่า “อาจ๋ารย์ จ้วยกําเต๊อะ�
31 พระเยซูก็ฟั่ งยื่นมือจัก
๊ ตั ๋วเขาไว้อูว่
้ า “ต้านมีความเจื้อหน้ อยแต๊ๆ สงสัยเยียะหยัง�
32 เมื่อพระเยซู กับเปโตรขึ้นเฮือแล้วลมก็ ย้าง 33 หมู่สาวกตี้ อยู่ในเฮือปากั ๋นมากราบไหว้พระเยซู แล้ว
อูว่
้ า “ต้านเป๋นพระบุตรของพระเจ้าแต๊ๆ�
พระเยซูฮักษาคนป่วยจํา๋ นวนนั ก

34 หลังจากข้ามฟากมาแล้ว ก็มาแผวฝั่ งแคว้นเยนเนซาเรท 35 เมื่อคนตี้หัน
้ จํา๋ พระเยซูได้ ก็ส่งข่าวเอิน
้

บอกกั ๋นไปใคว่แคว้น คนตังหลายก็ปาคนป่วยมาหาพระองค์ 36 เปื้ ออ้อนวอนขอหยุบตีน
๋ เสื้อของพระองค์
เต้าอัน
้ ก็ปอแล้ว ใผตี้ได้หยุบตีน
๋ เสื้อคุมของพระองค์ก็หายป่วยกั ๋นหมดกู้คน

15
กําสอนเรือ
่ งความบริสุทธิตั
์ งในใจ๋
1 ต๋อนนั ้นมีหมู่ฟาริสีกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์บางคนเตียวตางมาจากกรุ งเยรู ซาเล็มมาหาพระเยซู ถามว่า
2 “เป๋ น จาใด หมู่ สาวก ของ ต้าน จึง ปา กั ๋น ดูถูก ดู แควน กํา สอน ต๋าม ฮีต เก่า ฮอย เดิม ตี้ ป้ อ อุย
๊ แม่ หม่อนสอน
ไว้เรือ
่ งก๋านซ่วยมือต๋ามธรรมเนี ยมก่อนกิน
๋ ข้าว�
3 พระเยซู จึง ตอบ หมู่ เขา ว่า “เป๋ น จาใด หมู่ ต้าน เถิง ดูถูก ดู แควน กํา สัง
่ ของพระเจ้าเรือ
่ งตี้ เอาก้าหันแต่
ฮีตเก่าฮอยเดิมต่างๆ ของหมู่ต้าน 4 ย้อนพระเจ้าบอกว่า ‘หื้อเคารพนั บถือป้อแม่ของตั ๋ว�ม กับ ‘คนใดตี้
สาปแจ้งป้อแม่จะต้องมีโต้ษเถิงต๋าย�ย 5 แต่หมูต้
่ านแอกขะแตกสอนว่า ‘ทรัพย์สมบัติตี้ควรจะจ้วยเหลือ
ป้อแม่นั ้นก็เปิงดีตี้จะเอาไปถวายหื้อกับพระเจ้าแตน� 6 จาอี้ละหมู่ต้านก็เยียะหื้อถ้อยกําของพระเจ้าบ่มี
ผลย้อนฮีตเก่าฮอยเดิมตี้สอนต่อๆ กั ๋นมา 7 หมู่ต้านเป๋นคนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด อิสยาห์อูถู
้ กแต๊ๆ ตี้ตวายตัก
๊ เถิง
ต้านตังหลายว่า
8 ‘คนหมู่นี้ นั บถือเฮาก้าปากของเขาเต้าอัน
้
แต่ใจ๋อยูห่
่ างไก๋จากเฮา
9 ก็เลยบ่มีประโยชน์ ตี้หมู่เขาจะนมัสก๋านเฮา
ม
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ย้อนเขาเอากฎตี้คนตัง้ ขึ้นมาอ้างเป๋นกําสัง่ ของพระเจ้า�ร ”
10 แล้วพระเยซู ก็ ฮ้องคนตังหลายเข้ามา อู้กับหมู่เขาว่า “ฟังหื้อดีๆ หื้อเข้าใจ๋ แต๊ๆ เน่ อ 11 บ่ใจ้ สิง
่ ตี้เข้า
ปากเยียะหื้อคนเป๋นมลทินในสายต๋าพระเจ้าเน่ อ แต่สิง่ ตี้ออกมาจากปากเยียะหื้อคนเป๋นมลทิน�
12 หมู่ สาวก ของ พระเยซู เข้า มา บอก ว่า “อาจ๋า รย์ ฮู้ ก่อ ตี้ ต้าน อู้ ไป นั ้น เยีย ะ หื้อ หมู่ ฟาริสี ปา กั ๋น เจ็บ ใจ๋
ขนาด�
13 พระเยซู ตอบเป๋ นกําเผียบว่า “เก๊ าไม้ เก๊าใดตี้ พระบิดาของเฮาตี้ อยู่บนสวรรค์ บ่ได้ ปูก ก็ จะหลกออก
เหียหมดตึงฮาก 14 บ่ถ้าไปใส่ใจ๋หมู่เขาเน่ อ เขาหมู่นั ้นเผียบเหมือนคนนําตางตี้ต๋าบอด ถ้าคนต๋าบอดจู๋ง
คนต๋าบอด ตึงสองคนก็จะปากั ๋นตกขุมตกบ่อ�
เปโตร บอก พระเยซู ว่า “ขอ จ้วย อธิบาย เรือ
่ ง กํา เผียบ ตี้ ได้ เล่า ไป นั ้น หื้อ ข้าพเจ้า ตัง หลาย แหม กํา
เต๊อะ�
16 พระเยซูอู้ว่า “ต้านตังหลายยังบ่เข้าใจ๋แหมกา 17 บ่ฮู้กา ของกู้อย่างตี้เข้าไปในปาก ก็จะลงต๊องแล้ว
ก็ถ่ายออกไปเหีย 18 แต่กําอูตี
้ ้ออกมาจากปากนั ้นก็ออกมาจากจิตใจ๋ สิง่ ตี้ออกมานี้ เยียะหื้อคนเป๋นมลทิน
19 ย้อนว่าก๋านกึ๊ดฮ้าย ก๋านฆ่าคน ก๋านเล่นจู๊ ก๋านเยียะบาปตางเพศกู้ อย่าง ก๋านลักของ ก๋านขี้จุ ก๋านใส่
ฮ้ายคนอื่นก็ออกมาจากจิตใจ๋ของคน 20 สิง่ หมู่นี้ เยียะหื้อเป๋นคนมลทินในสายต๋าพระเจ้า แต่เรือ
่ งตี้บ่ได้
ซ่วยมือก่อนกิน
๋ ข้าวนั ้น บ่ได้เยียะหื้อคนเป๋นมลทินเน่ อ�
15

พระเยซูจ้วยแม่ญิงต่างจ้าด

21 แล้วพระเยซู ก็ ออกมาจากตี้ หัน
้

เตียวเข้าไปในเขตเมืองไทระกับเมืองไซดอน 22 มีแม่ญิงจาวคานา
อันคนนึ่ งตี้อยู่ตํา๋ หมู่หัน
้ เข้ามาเอิน
้ ฮ้องพระเยซูว่า “พระองค์เจ้าข้า ต้านผู้เป๋นบุตรของกษั ตริย์ดาวิด ขอ
โผดอินดูข้าเจ้าพ่องเต๊อะ ลูกสาวของข้าเจ้าโดนผีเข้า เป๋นตุ๊กทรมานขนาด�
23 ส่วนพระเยซู บ่ยอมอู้กับแม่ ญิงคนนั ้นสักกํา

นางฮ้องเอิน
้ ตวยตื๊อหมู่เฮามาบ่ยอมย้าง�

หมู่สาวกก็เข้ามาบอกพระองค์ว่า “ไล่ เหิบไปไก๋ๆ เต๊อะ

พระเยซู งว้าย หลัง ไป ตอบ แม่ ญิง คน นั ้น ว่า “พระเจ้า ส่ง เฮา มา จ้วย ก้า คน อิสราเอล เต้า อัน
้ ตี้ เป๋น
เหมือนแกะหลง�
25 แต่ แม่ ญิง คน นั ้น ก็ เข้า มา คุกเข่า ต่อ หน้า พระเยซู แล้ว อู้ ว่า “พระองค์ เจ้า ข้า ขอ โผด จ้วย ข้า เจ้า ตวย
เต๊อะ�
26 พระเยซูตอบว่า “บ่ถูกต้องตี้จะเอาของกิน
๋ ของลูกไปโจ้งหื้อหมา�
24

แต่ แม่ ญิง คน นั ้น ตอบ ว่า “แม่น แล้ว แต่ ว่า ต้าน เจ้า ข้า แม้ แต่ หมา ก็ ยัง ได้ กิน
๋ เศษ ของกิน
๋ ตี้ ตก จาก
โต๊ะของเจ้าของ�
28 พระเยซู ตอบว่า “หญิงเหย เจ้ามีความเจื้อนั กแต๊ๆ สิง
่ ตี้เจ้าขอก็หื้อเป๋นไปต๋ามตี้ต้องก๋านนั ้นเต๊อะ�
เวลาเดียวกั ๋นนั ้นลูกสาวของนางก็หายเป๋นปกติ
27

พระเยซูฮักษาคนป่วยจํา๋ นวนนั ก

29 พระเยซู ออก จาก ตี้ หัน
้ เตียวเลาะฮิมฝั่ งทะเลสาบกาลิ ลี

แล้วก็ ขึ้นบนดอยนั ่งอยู่ตี้ หัน
้ 30 มีหมู่คนจํา๋
นวน นั ก มา หา พระองค์ ปา หมู่ คน ง่อย คน ต๋า บอด คน พิ ก๋า น คน เป๋น ใบ้ ตึง คน ตี้ เป๋น พยาธิสะป๊ะ มา วาง
นอน ใก้ ตีน
๋ พระเยซู แล้ว พระองค์ ก็ โผด ฮัก ษา หมู่ เขา จ๋น หาย กั ๋น หมด กู้ คน 31 จ๋น คน ตัง หลาย ปา กั ๋น งืด
เมื่อ ได้ หัน คน ใบ้ อู้ได้ คน พิ ก๋า น ก็ หาย คน ง่อย ก็ เตียว ได้ คน ต๋า บอด ก็ ผ่อ หัน ได้ แหม คน ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋น
สรรเสริญพระเจ้าของจาวอิสราเอล
พระเยซูเลี้ยงคนสี่ปันคน
ร
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“เฮาอินดูคนหมู่นี้ ขนาด ย้อนหมู่เขาอยู่ตวยเฮาสามวันมาแล้ว บ่า
เดี่ยวนี้ บ่มีอะหยังกิน
๋ สักอย่าง ถ้าเฮาหื้อหมู่เขาปิ๊ กบ้านโดยบ่ได้กิน
๋ อะหยังเตื้อ หมู่เขาก็จะเป๋นปิหมดแฮง
ก๋างตางก็ได้�
33 หมู่สาวกอูว่
้ า “ในตี้ทุรกั ๋นดารจาอีจะ
้ ไปเซาะของกิน
้ �
๋ ตี้ไหนมาเลี้ยงคนจํา๋ นวนนั กมอกอีได้
34 พระเยซูถามหมู่สาวกว่า “หมู่ต้านมีเข้าหนมปั งกี่ก้อน� หมู่สาวกตอบว่า “มีเข้าหนมปั งเจ็ดก้อนกับ
ป๋าตั ๋วหน้ อยๆ บ่กี่ตั ๋ว�
35 พระองค์สัง
่ หื้อคนตังหลายนั ่งลงบนปื๊ นดิน 36 แล้วพระองค์ฮับเอาเข้าหนมปังเจ็ดก้อนกับป๋านั ้นมา
อธิษฐาน ขอบพระคุณ พระเจ้า แล้ว ก็ หัก เข้า หนมปัง ตึง ป๋า ยื่น หื้อ หมู่ สาวก เอา ไป แจก คน ตัง หลาย 37 กู้
คนกิน
๋ อิม
่ กั ๋นหมด แล้วยังเก็บของกิน
๋ ตี้เหลือใส่ก๋วยได้แหมเจ็ดแก่นเต๋มๆ 38 คนตึงหมดตี้นั ่งกิน
๋ ของกิน
๋
39
ตวยกั ๋นหัน
้ นั บก้าป้อจายได้สี่ปันคน บ่นั บแม่ญิงกับหละอ่อน เมื่อพระเยซูส่งกู้คนปิ๊ กเมือบ้านหมดแล้ว
พระองค์ก็ลงเฮือไปแคว้นมากาดาน
32 พระเยซู ฮ้องหมู่สาวกมาหาอู้ว่า

16

ขอหื้อพระเยซูเยียะก๋านอัศจ๋รรย์
1 หมู่ ฟาริสี กับ หมู่ สะดู สี มา ทดลอง พระเยซู ขอ หื้อ เยีย ะ หมายสําคัญ จาก ฟ้า สวรรค์ หื้อ ผ่อ เปื้ อ จะ ฮู้ ว่า
พระองค์มาจากพระเจ้าแต๊ๆ ก่อ
2 พระเยซู ตอบ ว่า “วัน ใด ก็ ต๋าม ต๋อน เมื่อ แลง ตี้ ต๊ องฟ้า เป๋ น สี แดง หมู่ ต้าน ก็ บอก ว่า ‘วัน พูก อากาศ จะ
ดี� 3 แต่ถ้าต๋อนเจ๊าวันใดต๊องฟ้าสีแดงกับมืดอึมคึม ต้านก็จะบอกว่า ‘วันนี้ ฝนจะตก� ต้านตังหลายแยง
ผ่อต๊องฟ้าแล้วก็ฮู้ว่าอากาศวันนี้ จะเป๋นจาใด แต่เมื่อต้านหันสิง่ ตี้เฮาเยียะมา เยียะหยังต้านตังหลายยัง
บ่ฮู้ บ่เข้า ใจ๋ ว่า หมายเถิง อะหยัง เตื้อ 4 มี ก้า หมู่ คน บ่ดี กับ คน บ่ซื่อสัตย์ ต่อ พระเจ้า ตี้ ฮ้อง ขอ หื้อ เยีย ะ หมาย
สําคัญ หื้อ ผ่อ แต่ พระเจ้า จะ บ่เยีย ะ หื้อ หัน เน่ อ นอก จาก หมายสําคัญ ตี้ เกิด ขึ้น กับลโยนาห์ผู้ เป๋น ปาก เป๋น
เสียงแตนพระเจ้า� แล้วพระเยซูก็ละหมู่เขาไป
เจื๊อของหมู่ฟาริสีกับหมู่สะดูสี
5 เมื่อ หมู่ สาวก ของ พระเยซู ปา กั ๋น ข้าม ไป แหม ฟาก นึ่ ง ของ ทะเลสาบ แล้ว หมู่ เขา ลืม เอา เข้า หนมปั ง มา
ตวย 6 พระเยซูเตือ
๋ นหมู่เขาว่า “หื้อแนหละวังเจื๊อฟูของหมู่ฟาริสีกับหมู่สะดูสีไว้หื้อดีเน่ อ�
7 หมู่สาวกอูกั
้ ๋นว่า “ตี้พระองค์อูจาอี
้
ก็
้ ย้อนว่าหมู่เฮาลืมเอาเข้าหนมปังมาตวยแน่ ๆ�
8 พระเยซู ฮู้ว่าหมู่เขาอู้เรือ
่ งอะหยังกั ๋นอยู่ ก็เลยอู้ว่า “หมู่ต้านมีความเจื้อหน้ อยเหียแต๊ๆ เยียะหยังหมู่
ต้านปากั ๋นอูเรื
้ อ
่ งบ่มีเข้าหนมปัง 9 หมู่ต้านยังบ่เข้าใจ๋เตื้อกา จํา๋ ได้อยูก่
่ อต๋อนตี้เฮาเอาเข้าหนมปังห้าก้อน
เลี้ยงตึงห้าปันคน แล้วเก็บของกิน
่ งเข้าหนมปังเจ็ดก้อนเลี้ยงได้ตึงสี่ปัน
๋ ตี้เหลือใส่ซ้าได้กี่แก่น 10 กับเรือ
11
คน แล้วเก็บของกิน
้ อ
่ งเข้า
๋ ตี้เหลือใส่ก๋วยนั บได้กี่แก่นฮึ เป๋นจาใดหมู่ต้านเถิงบ่เข้าใจ๋เตื้อว่า เฮาบ่ได้อูเรื
หนมปัง แต่เฮาเตือ
๋ นหมู่ต้านหื้อแนหละวังเจื๊อของหมู่ฟาริสีกับหมู่สะดูสีหื้อดี�
12 ในตี้ สุ ดหมู่ สาวกก็ เข้าใจ๋ แล้วว่า พระเยซู บ่ได้ อู้เถิงเรือ
่ งหละวังเจื๊อตี้ใส่ ในเข้าหนมปัง แต่ หื้อหละวัง
กําสอนของหมู่ฟาริสีกับหมู่สะดูสี
เปโตรบอกว่าพระเยซูเป๋นพระคริสต์
13 เมื่อพระเยซู มาเถิงแคว้นซีซารียา ฟีลิปปี พระองค์ถามหมู่สาวกของพระองค์ว่า “คนตังหลายอู้กั ๋น
ว่าบุตรมนุษย์เป๋นใผกา�
14 หมู่สาวกตอบว่า “บางคนก็ว่าเป๋ นยอห์นผู้หื้อบัพติศมา บางคนก็ว่าเป๋ นเอลียาห์ เป๋ นเยเรมียก็
์ มี กา
ว่าเป๋นคนใดคนนึ่ งในหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า�
ล
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“หมู่ต้านลอกึ๊ดว่าเฮาเป๋นใผ�
16 ซีโมนตี้ฮ้องแหมจื้อว่าเปโตรตอบว่า “พระองค์เป๋ นพระคริสต์เป๋ นพระบุตรของพระเจ้าตี้มีจีวต
ิ อยู�
่
17 พระเยซู ตอบ ว่า “ซี โมน ลูก ของ โยนาห์ เหย ต้าน ได้ ฮับ ปอน แต๊ๆ ย้อน ว่า เรือ
่ ง นี้ พระบิดา ของ เฮา ตี้
18
อยู่ในสวรรค์ เป๋นผู้เปิดเผยหื้อต้านฮู้ บ่ใจ้คนบอกหื้อเน่ อ เฮาจะบอกหื้อฮู้ว่าต้านคือเปโตร๔ ต้านเป๋น
เหมือนบ่าหินตี้ เฮาจะสร้างคริสตจักรของเฮาขึ้นตัง้ ไว้ อํานาจตึงหมดของความต๋ายจะมีชัยเหนื อคริสต
จักรของเฮานั ้นตึงบ่ได้ 19 เฮาจะเอาขะแจ๋ ตี้ ไขแผ่นดินสวรรค์ ไว้หื้อต้าน อะหยังก็ ต๋ามตี้ ต้านห้ามในโลก
นี้ พระเจ้า ก็ ห้าม สิง่ นั ้น ใน สวรรค์ แล้ว อะหยัง ก็ ต๋าม ตี้ ต้าน หื้อ เยีย ะ ใน โลก นี้ พระเจ้า ก็ หื้อ เยีย ะ สิง่ นั ้น ใน
สวรรค์เหมือนกั ๋น� 20 แล้วพระเยซูสัง่ หมู่สาวกบ่หื้อบอกคนอื่นว่า พระองค์เป๋นพระคริสต์
15 พระเยซูก็ถามหมู่เขาว่า

พระเยซูตวายตัก
๊ ก๋านต๋ายของพระองค์
ตัง้ แต่ นั ้น เป๋น ต้น มา พระ เยซู อธิบาย หื้อ หมู่ สาวก ของ พระองค์ ฟัง ว่า พระองค์ จะ ต้อง ไป กรุ ง
เยรู ซาเล็ม แล้วจะต้องฮับความตุ๊กทรมานหลายอย่างจากหมู่คนเฒ่าคนแก่กับหมู่หัวหน้าปุโรหิตตึงหมู่
ธรรมาจ๋ารย์ ในตี้ สุดพระองค์ จะถูกฆ่าต๋าย แต่ หลังจากนั ้นแหมสามวัน พระเจ้าจะเยียะหื้อเป๋นขึ้นจาก
ความต๋าย
22 เมื่อ เปโตร ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ปา พระเยซู ออก จาก หมู่ แล้ว ว่า หื้อ พระองค์ ว่า “อู้ จาอี้ ได้ จาใด พระเจ้า จะ
บ่หื้อสิง่ นี้ เกิดขึ้นแน่ ๆ�
23 พระเยซูก็งว้ายหลังมาอูกั
้ บเปโตรว่า “ไอ่ซาต๋าน ไปหื้อป๊นหูป๊นต๋า เจ้ากํ่าลังขัดขวางเฮา ย้อนว่าเจ้า
บ่ได้กึ๊ดอย่างพระเจ้า แต่กึ๊ดอย่างคน�
24 พระเยซู ก็ อู้ กับ หมู่ สาวก ว่า “ถ้า ใผ คน ใด ใค่ เป๋ น สาวก ของ เฮา ก็ หื้อ คน นั ้น ตัด อก ตัด ใจ๋ แบก ไม้ ก๋าง
เขนของตั ๋วเก่าแล้วตวยเฮามา 25 ย้อนว่าถ้าคนใดใค่ฮักษาจีวต
ิ ของตั ๋วไว้ คนนั ้นจะฮักษาจีวต
ิ นั ้นบ่ได้ก็จะ
26
ต๋าย แต่ถ้าคนใดยอมสละจีวต
ิ ของตั ๋วย้อนหันแก่เฮา คนนั ้นจะมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ จะมีประโยชน์ อะหยังถ้า
ได้เป๋นเจ้าของกู้สิง่ กู้อย่างในโลกนี้ แต่ต้องเสียจีวต
ิ ของตั ๋วไปเหีย ต้านจะเอาอะหยังไปแลกกับจีวต
ิ ของ
ต้านปิ๊ กคืนมาได้ 27 แต่บุตรมนุษย์จะปิ๊ กมาด้วยรัศมีของพระบิดาพร้อมกับทูตสวรรค์ของพระองค์ แล้ว
บุตรมนุษย์จะมาตัดสินกู้ คนต๋าม ตี้ แต่ ละคนได้ เยียะเอาไว้ 28 เฮาบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า หมู่
ต้านบางคนตี้ยืนอยูตี
่ ้นี่ จะยังบ่ต๋ายเตื้อ จ๋นกว่าจะได้หันบุตรมนุษย์เข้ามาอย่างกษั ตริยตี
์ ้ยิง่ ใหญ่�
21

17
พระเยซูมาอูตวย
้
โมเสสกับเอลียาห์

1 หลังจากนั ้นหกวันพระเยซู ปาเปโตร

ยากอบ กับ ยอห์นน้ องของยากอบ ขึ้นไปบนดอยสูงตวยกั ๋นบ่มี
คนอื่นตี้หัน
้ 2 แล้วตั ๋วของพระองค์ก็เปี่ ยนไปต่อหน้าต่อต๋าหมู่เขา หน้าของพระองค์ส่องแสงแจ้งเหมือน
ตะวัน เสื้อผ้าก็ขาวจ๋นเหลื้อมมาบๆ 3 แล้วหมู่เขาก็หันโมเสสกับเอลียาห์๕กํ่าลังอูกั
้ บพระเยซูอยู่
4 เปโตรอู้กับพระเยซู ว่า “พระองค์ เจ้าข้า เป๋ นสิง
่ ดีแต๊ๆ ตี้หมู่เฮาได้มาอยู่ตี้นี่ ถ้าพระองค์ต้องก๋าน หมู่
เฮาจะแป๋งตูบไว้สามหลังหื้อพระองค์ โมเสส กับเอลียาห์คนละหลัง�
5 เปโตร อู้ ลิน
้ หมู่ เขา ไว้ แล้ว มี เสียง ออก มา จาก เมฆ ว่า
้ ยัง บ่ตัน เข้า ปาก ก็ มี เมฆ สว่าง แจ้ง หลึ้ง มา หุม
“ต้านผู้นี้ เป๋นลูกตี้เฮาฮัก เฮาปอใจ๋ต้านนั กขนาดเน่ อ หื้อเจื้อฟังต้านเต๊อะ�
6 เมื่อหมู่ สาวกได้ยน
ิ ก็ กั ๋วขนาด ปากั ๋นก้มกราบลง 7 พระเยซู เตียวมาหยุบตั ๋วหมู่เขาอู้ว่า “ลุกขึ้นเต๊อะ
บ่ต้องกั ๋ว� 8 เมื่อหมู่เขาแหงนหน้าขึ้นผ่อ ก็บ่หันใผ หันก้าพระเยซูเต้าอัน
้
9 ต๋อนตี้ปากั ๋นเตียวลงมาจากดอยนั ้น พระองค์สัง
่ หมู่เขาว่า “ห้ามบอกหื้อใผฮูเน่
้ อว่า หมู่ต้านได้หันอะ
หยังมาแล้วพ่องจ๋นกว่าบุตรมนุษย์จะเป๋นขึ้นจากความต๋ายเหียก่อน�
๔
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“เป๋นจาใดหมู่ธรรมาจ๋ารย์ปากั ๋นอูว่
้ า เอลียาห์ต้องมาก่อนพระคริสต์�
11 พระเยซู ตอบ ว่า “ถูก แล้ว ตี้ เอลี ยาห์ ต้อง มา ก่อน เปื้ อ มา เกีย ม กู้ สิง
่ กู้ อย่าง หื้อ ปิ๊ ก เหมือน เก่า 12 แต่
เฮาจะบอกหื้อฮู้ว่า เอลียาห์ได้มาแล้ว หมู่เขาบ่ฮู้ว่าเป๋นเอลียาห์ แต่ปากั ๋นเยียะบ่ดีกับเปิ้ นต๋ามใจ๋ของหมู่
เขา เต้าอัน
้ ยังบ่ปอหมู่เขาก็จะทรมานบุตรมนุษย์จาอัน
้ เหมือนกั ๋น� 13 หมู่สาวกก็ฮู้ว่า ตี้พระเยซู อู้มานั ้น
หมายเถิงยอห์นผู้หื้อบัพติศมา
10 หมู่สาวกถามว่า

พระเยซูฮักษาหละอ่อนตี้มีผีเข้า
14 เมื่อ พระเยซู กับ หมู่ สาวก ปิ๊ ก ลง มา เถิง ตี้ หมู่ คน อยู่ กั ๋น ก็ มี ป้ อ จาย คน นึ่ ง มา คุก เข่า ส่อง หน้า พระองค์
15 อูว่
้ า “พระองค์เจ้าข้า ขอโผดอินดูลูกบ่าวของข้าพเจ้าตวยเต๊อะ เขาเป๋นโรคลมบ้าหมู ตุ๊กทรมานขนาด
เกยตกนํ้าตกไฟเจื่อๆ 16 ข้าพเจ้าเกยปาลูกบ่าวคนนี้ มาหาหมู่สาวกของพระองค์ แต่หมู่เขาฮักษาหื้อหาย
บ่ได้�
17 พระเยซู ตอบว่า “เฮ่อ หมู่คนบ่มีความเจื้อกับเยียะบ่ดี เฮาจะต้องอยู่กับหมู่สู แหมเมินสักเต้าใด เฮา
จะ ต้อง อดทน กับ หมู่ สู ไป แผว ไหน ปา หละอ่อน คน นั ้น มา นี่ แล่� 18 แล้ว พระเยซู สัง่ ผี ตั ๋ว นั ้น หื้อ ออก มา ผี
นั ้นก็ออกจากหละอ่อนคนนั ้นเวยบ่ค้าน หละอ่อนคนนั ้นก็หายเป๋นปกติ
19 เมื่อ พระเยซู อยู่ คน เดียว หมู่ สาวก ก็ มา ถาม พระองค์ ว่า “เป๋ น จาใด หมู่ เฮา เถิง ไล่ ผี ตั ๋ว นั ้น ออก บ่ได้�
20 พระเยซูตอบหมู่เขาว่า “ย้อนหมู่ต้านมีความเจื้อหน้ อยลํ้าไป เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า ถ้า
ต้านตังหลายมีความเจื้อเต้าเม็ดมัสตาร์ดเม็ดนึ่ ง แล้วสัง่ ดอยม่อนนี้ หื้อย้ายจากตี้นี่ ไปอยูตั
่ งปู๊น ก็จะเป๋น
ไปต๋ามตี้ต้านว่านั ้น จะบ่มีอะหยังตี้ต้านตังหลายจะเยียะบ่ได้�๖
พระเยซูตวายตัก
๊ เถิงก๋านต๋ายของพระองค์แหม
22 เมื่อพระเยซูกับหมู่สาวกมาจุมนุมกั ๋นตี้แคว้นกาลิลี พระเยซูบอกกับหมู่เขาว่า “จะมีคนหักหลังบุตร
มนุษย์ แล้วมอบพระองค์หื้ออยูใน
่ อํานาจของคน 23 แล้วหมูเขา
่ จะฆ่าพระองค์หื้อต๋าย แต่พระองค์จะเป๋น
ขึ้นจากความต๋ายในวันตี้สาม� หมู่สาวกก็ปากั ๋นแป๋งหน้าหมองต๋องเศร้าเสียใจ๋ขนาด
พระเยซูสอนเรือ
่ งก๋านจ่ายภาษี
24 เมื่อพระเยซู กับหมู่สาวกเตียวตางมาเถิงเมืองคาเปอรนาอุม มีคนเก็บสตางค์ก้าบํารุ งพระวิหารมา
ถามเปโตรว่า “อาจ๋ารย์ของต้านบ่เสียสตางค์ก้าบํารุ งพระวิหารกา�ว
25 เปโตรตอบว่า “เสียก่า บ่เสียจาใด� เมื่อเปโตรเข้าไปหาพระเยซู ในเฮือน พระองค์ก็อู้ขึ้นก่อนว่า “ซี
โมน ตั ๋วต้านกึ๊ดจาใดพ่อง คนตี้เป๋นกษั ตริยใน
์ โลกนี้ เกยเก็บก้าถาต่างๆ จากใผ เก็บจากหมู่ลูกๆ ของต้าน
กาว่าเก็บจากคนอื่นๆ�
26 เปโตรตอบว่า “เก็บจากคนอื่นๆ� พระเยซูบอกว่า “ถ้าจาอัน
้ หมู่ลูกๆ ของพระองค์ ก็บ่ต้องเสียก้าถา
แม่น ก่อ 27 แต่ เปื้ อ บ่หื้อ คน ตี้ มา เก็บ สตางค์ ก้า บํารุ ง โขด หื้อ ต้าน ไป จ่อม เบ็ด ตี้ ทะเลสาบ เมื่อ ได้ ป๋า ตั ๋ว เก๊
าหัวที หื้อง้างปากป๋าออก แล้วต้านจะปะสตางค์ เหรียญนึ่ งเชเขล หื้อเอาสตางค์ นั ้น ไปจ่ายก้าบํารุ งพระ
วิหารสําหรับเฮากับต้านเต๊อะ�
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ใผตี้เป๋นใหญ่เหลือเปิ้ น

“ในแผ่นดินสวรรค์ ใผเป๋นใหญ่ตี้สุด�
พระเยซู ฮ้องหละอ่อนหน้ อยคนนึ่ งมายืนอยู่ส่องหน้า หมู่ สาวก 3 แล้วอู้กับ หมู่ เขาว่า “เฮาบอกความ
จริงแก่ ต้านตังหลายว่า ถ้าหมู่ต้านบ่ยอมเปี่ ยนใจ๋ หื้อเป๋นเหมือนหละอ่อนหน้ อยหมู่นี้ ก็ จะเข้าไปในแผ่น
1 มีต๋อนนึ่ งหมู่สาวกมาถามพระเยซูว่า
2

๖

17:20 17:20 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ 21 ตี้ว่า “จะไล่ผีจาอีออก
้
บ่ได้นอกจากอธิษฐาน กับอดอาหารเต้าอัน
้ �
อพย� 30:13; 38:26

ว

17:24 17:24

มัทธิว 18:4

28

มัทธิว 18:25

ดินสวรรค์ตึงบ่ได้ 4 ย้อนจาอัน
้ ถ้าใผคนใดอ่อนน้ อมถ่อมต๋น เหมือนหละอ่อนหน้ อยๆ คนนี้ ก็จะนั บได้ว่า
เป๋นคนตี้ยิง่ ใหญ่เหลือเปิ้ นในแผ่นดินสวรรค์
5 “แหมอย่าง ใผคนใดตี้ต้อนฮับคนตี้เป๋ นเหมือนหละอ่อนหน้ อยจาอี้ ย้อนหันแก่เฮา ก็เผียบเหมือนกับ
ว่าคนนั ้นได้ต้อนฮับเฮาตวย 6 แต่ถ้าใผคนใดเยียะหื้อคนตี้เป๋นเหมือนหละอ่อนหน้ อยตี้เจื้อวางใจ๋ในเฮา
หลงผิดไปสัก คนนึ่ ง ก็ หื้อ เอาบ่าหินโม่ ก้อนใหญ่ๆ มัดติด คอคนนั ้น แล้ว อุม
้ โจ้ง ลงในทะเลหื้อ ต๋ายเหีย ก็
ยังดีเหลือ
ก๋านลองใจ๋หื้อเยียะบาป
“ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ โลก นี้ ย้อน ว่า สิง่ ต่างๆ ตี้ เยีย ะ หื้อ คน หลงผิด แต่ ความ ฉิ บหาย จะ เกิด ขึ้น
กับคนตี้เยียะหื้อเกิดเรือ
่ งจาอี้นั ้น 8 ย้อนจาอัน
้ ถ้ามือกาว่าตีน
๋ ของต้านเยียะหื้อตั ๋วต้านเป๋นบาป ก็หื้อกก
ขว้างเหีย ย้อนว่าถ้ามีมือกุดกาว่าตีน
๋ ปุดแต่ยังมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ ก็ยังดีเหลือมีมือกาว่าตีน
๋ ตึงสองข้างดีครบ
หมด แต่ต้องตกในไฟตี้บ่มีวันดับ 9 ถ้าแก่นต๋าของต้านเยียะหื้อตั ๋วต้านเป๋นบาป ก็หื้อควัดขว้างเหีย ย้อน
ว่าถ้าเหลือแก่นต๋าเผิกเดียวแต่มีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ ก็ยังดีเหลือมีต๋าครบตึงสองแก่น แต่ต้องตกหม้อหน้าฮก
7

เรือ
่ งแกะหาย
“หละวัง หื้อ ดี ห้าม ดูถูก ดู แควน คน ตี้ ตํ่าต้อย หมู่ นี้ แม้ แต่ คน เดียว เฮา ขอ บอก หื้อ ต้าน ตัง หลาย ฮู้ ว่า
ทูตสวรรค์ประจํา๋ ตั ๋วของหมู่เขาเข้าเฝ้าพระบิดาของเฮาตี้ในสวรรค์ตลอด๗
12 “หมู่ต้านจะกึ๊ดจาใด ถ้าป้ อจายคนนึ่ งมีแกะร้อยตั ๋วแล้วมีตั ๋วนึ่ งหายไป เขาก็ละแกะเก้าสิบเก้าตั ๋วไว้
บนดอย แล้วไปตวยเซาะหาแกะตั ๋วตี้ หาย 13 เฮาบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า เมื่อเขาปะแกะตั ๋วตี้
หายไปนั ้นแล้ว เขาจะจื้นจมยินดีตี้ได้ปะแกะตั ๋วนั ้นนั กเหลือตี้มีเก้าสิบเก้าตั ๋วตี้บ่ได้หายไปแหมก่อน 14 ก็
เหมือน เดียว กั ๋น กับ พระบิดา ของ ต้าน ตัง หลาย ตี้ อยู่ ใน สวรรค์ ก็ บ่ใค่ หื้อ คน ตํ่าต้อย หมู่ นี้ คน ใด คน นึ่ ง หลง
หายไปแม้แต่คนเดียว
10

กําสอนเกี่ยวกับคนเยียะผิดต่อเฮา
ก็หื้อไปอธิบายตั ๋วต่อตั ๋วหื้อเขาหันความผิดของเขา ถ้าเขาฟังต้านก็
นั บว่าเขากับต้านปิ๊ กมาเป๋นปี้ น้ องกั ๋นแหม 16 แต่ถ้าเขาบ่ยอมฟัง ก็หื้อปาแหมสักคนสองคนตวยต้านไป
หาเขา เปื้ อว่าเรือ
่ งราวตี้เกิดขึ้นนั ้นจะได้มีพยานสองสามคนเถิงจะเจื้อถือได้ 17 ถ้าเขายังบ่ยอมฟังแหม
ก็ หื้อเอาเรือ
่ งนี้ ไปบอกคริสตจักร แต่ ถ้าเขายังบ่ยอมฟังคริสตจักร ก็ หื้อเยียะกับเขาเหมือนเป๋นคนตี้ บ่ฮู้
จักพระเจ้ากาว่าเขาเป๋นเหมือนคนเก็บภาษี ตี้ขีโ้ ก๋ง
18 “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า อะหยัง ก็ ต๋าม ตี้ ต้าน ห้าม ใน โลก นี้ พระเจ้า ก็ ห้าม สิง
่ นั ้น ใน
สวรรค์ แล้วอะหยังก็ต๋ามตี้ต้านหื้อเยียะในโลกนี้ พระเจ้าก็หื้อเยียะสิง่ นั ้นในสวรรค์เหมือนกั ๋น
19 “เฮาบอกต้านแหมว่า ถ้าหมู่ต้านตี้อยูใน
่ โลกนี้ สักสองคนฮ่วมใจ๋กั ๋นตี้จะขอสิง่ นึ่ งสิง่ ใด พระบิดาของ
เฮาตี้อยู่ในสวรรค์ก็จะเยียะสิง่ นั ้นหื้อต้านเหมือนกั ๋น 20 ย้อนว่าตี้ไหนก็ต๋ามตี้มีสองสามคนมาจุมนุมกั ๋น
ในนามของเฮา เฮาก็จะอยูกั
่ บหมู่เขาตี้หัน
้ �
15 “ถ้าปี้ น้ องผูเ้ จื้อเยียะบ่ดีต่อต้าน

กําเผียบเรือ
่ งเจ้าหนี้ บ่ยอมยกโต้ษ

21 ต๋อนนั ้นเปโตรเข้ามาถามพระเยซูว่า

“อาจ๋ารย์ ถ้าปี้ น้ องเยียะผิดต่อเฮาติกๆ เฮาจะยกโต้ษหื้อกี่เตื้อ

ดี แผวเจ็ดเตื้อปอก่อ�
22 พระเยซูตอบว่า “อึ บ่ใจ้เจ็ดเตื้อเน่ อ แต่ต้องเป๋ นเจ็ดคูณแหมเจ็ดสิบเตื้อ�
23 “ตี้ เป๋ น จาอี้ย้อน ว่า แผ่น ดิน สวรรค์ เผียบ เหมือน กับ เจ้า องค์ นึ่ ง ตี้ ต้อ งก๋าน จะ สะสาง หนี้ ตี้ หมู่ คน ฮับ
ใจ๊ติดค้างอยู่ 24 เมื่อลงมือจัดก๋านบัญชี ก็ปาคนฮับใจ๊คนนึ่ งตี้เป๋นหนี้ อยู่นึ่ งหมื่นตะลันต์๘ เข้ามา 25 แต่
เขามีสตางค์บ่ปอส้ายหนี้ เจ้าองค์นั ้นก็เลยสัง่ หื้อเอาตั ๋วคนฮับใจ๊คนนี้ ตึงลูกเมียกับข้าวของกู้อย่างตี้เขามี
เอาไปขายเหียหื้อหมดเปื้ อเอาสตางค์มาส้ายหนี้
๗ 18:10 18:10 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ 11 คือ
๘ 18:24 18:24 นึ่ งตะลันต์ มีก้าเต้ากับก้าแฮง 15 ปี๋

“ย้อนว่าบุตรมนุษย์ได้ลงมาในโลกนี้ เปื้ อจ้วยคนหลงหายหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ�

มัทธิว 18:26

29

มัทธิว 19:14

“คนฮับใจ๊ คนนั ้นก็ คุกเข่าลงอ้อนวอนต่อเจ้าองค์ นั ้นว่า ‘ขอเวลาหื้อแหมหน้ อยเต๊อะ จะเอาสตางค์
ตึง หมด มา ใจ๊ หนี้ หื้อ จ๋น ครบ กู้ บาท กู้ สตางค์� 27 เจ้า องค์ นั ้น มี ความ อิน ดู คน ฮับ ใจ๊ คน นั ้น เลย ยก หนี้ ตึง
หมดหื้อ แล้วป่อยตั ๋วไป
28 “บ่ากองคนฮับใจ๊คนนั ้นออกไปแล้ว ไปปะเปื้ อนตี้เป๋ นคนฮับใจ๊ตวยกั ๋น ตี้เป๋ นหนี้ เขาอยูนึ
่ ่ งร้อยเดนา
ริอน
ั ๙ เขาก็เข้าไปบีบคอเปื้ อนคนฮับใจ๊คนนั ้นแล้วสัง่ ว่า ‘ส้ายสตางค์ตี้เป๋นหนี้ มาบ่าเดี่ยวนี้ เลย�
29 “เปื้ อน คน ฮับ ใจ๊ ตี้ เป๋ น ลูก หนี้ ก็ คุก เข่า ลง อ้อนวอน ว่า ‘ขอ เวลา แหม สัก หน้ อย เต๊อะ แล้ว เฮา จะ เอา
สตางค์ตึงหมดมาส้ายหนี้ หื้อจ๋นครบ�
30 “แต่เขาบ่ยอม เลยสัง
่ หื้อยับเปื้ อนคนฮับใจ๊คนนั ้นไปขังคอกไว้จ๋นกว่าจะส้ายหนี้ จ๋นครบตึงหมดก่อน
31 เมื่อคนฮับใจ๊คนอื่นๆ หันเหตุก๋ารณ์ ตี้เกิดขึ้น ก็ฮูส
้ ึกสลดใจ๋ เลยไปเล่าเรือ
่ งตี้เกิดขึ้นนี้ หื้อเจ้าองค์นั ้นฟัง
32 “เจ้า องค์ นั ้น ฮ้อง คน ฮับ ใจ๊ คน เก่า มา หา อู้ ว่า ‘ไอ่ ขี้ข้า ใจ๋ ดํา เฮา ได้ ยก หนี้ หื้อ เจ้า ตึง หมด แล้ว ย้อน ว่า
เจ้า ได้ อ้อนวอน เฮา 33 เจ้า ก็ น่า จะ อิน ดู เปื้ อน คน ฮับ ใจ๊ คน อื่นๆ เหมือน อย่าง ตี้ เฮา อิน ดู เจ้า ตวย บ่ใจ้ กา�
34 เจ้าองค์นั ้นโขดขนาด เลยเอาคนฮับใจ๊คนนี้ ขังคอก แล้วก็หื้อลงโต้ษเขาจ๋นกว่าจะส้ายหนี้ จ๋นครบ
35 “พระบิดาของเฮาตี้อยูใน
่ สวรรค์จะเยียะจาอีกั
้ บหมู่ต้านกู้คนเหมือนกั ๋น ถ้าหมู่ต้านบ่ยอมยกโต้ษหื้อ
กับปี้ น้ องจากใจ๋แต๊ๆ�
26

19
เรือ
่ งของผัวเมียละกั ๋น

1 หลังจากตี้พระเยซู อู้เรือ
่ งหมู่นี้ แล้ว

ก็ออกจากแคว้นกาลิลีเตียวตางเข้าไปแคว้นยูเดียตี้อยู่แหมเผิก
นึ่ งของแม่น้ําจอร์แดน 2 มีคนติดต๋ามพระเยซูไปเป๋นจํา๋ นวนนั ก พระองค์ก็ฮักษาคนเป๋นพยาธิในหมู่เขา
ตี้หัน
้
3 หมู่ ฟาริสี บาง คน มา ลอง เจิง พระเยซู ถาม ว่า “จะ ผิด บท บัญญัติ ก่อ ถ้า ผัว จะ ละ เมีย เหีย บ่ว่า จะ มี
สาเหตุมาจากเรือ
่ งอะหยังก็ต๋าม�
4 พระเยซู ตอบว่า “หมู่ ต้านบ่เกยอ่านกา ว่าต๋อนเก๊ าหัวที พระผู้สร้างได้ สร้างคนเป๋ นป้ อจายกับแม่ญิง
5 พระเจ้าอูว่
้ า ‘ย้อนจาอัน
้ ป้อจายจะแยกจากป้อแม่ของตั ๋วไปอยูฮ่
่ วมผูกพันกั ๋นกับเมีย ตึงสองคนจะก๋าย
6
ศ
เป๋น คนๆ เดียว กั ๋น�
กับ จะ บ่เป๋น สอง คน แหม ต่อ ไป แต่ เป๋น คนๆ เดียว กั ๋น ย้อน จาอัน
้ สิง่ ตี้ พระเจ้า ได้
มัดได้ปันเข้าตวยกั ๋นแล้ว บ่ดีหื้อใผมาเตเขาตึงสองออกจากกั ๋นเน่ อ�
7 หมู่ฟาริสีถามแหมว่า “เป๋ นจาใดโมเสสเถิงสัง
่ หื้อเขียนใบหย่าหื้อเมียเหีย แล้วก็ละนางไปได้เลย�
8 พระเยซู ตอบว่า “โมเสสยอม หื้อ หมู่ ต้าน ละ เมีย ได้ ย้อนว่า หมู่ ต้าน หลึก หลึ่ง แต่ พระเจ้า บ่ได้ ตัง
้ ใจ๋ หื้อ
9
เป๋นไปจาอัน
้ ตัง้ แต่เก๊าแต่เหง้า แต่เฮาบอกต้านตังหลายว่า ป้อจายคนใดละเมียแล้วไปมีเมียใหม่ ย้อน
สาเหตุอื่นๆ เว้นแต่เมียไปเล่นจู๊ ก็ถือว่าผิดเรือ
่ งก๋านล่วงประเวณี �๑

หมู่ สาวก อู้ กับ พระเยซู ว่า “ถ้า มี ข้อ นี้ ข้อ เดียว ตี้ ป้อ จาย จะ ละ เมีย ได้ บ่แต่งงาน เหีย เลย จะ ดี เหลือ
ก่อน�
11 พระเยซูตอบว่า “บ่ใจ้ว่ากู้คนยอมฮับกํานี้ ได้ แต่จะมีบางคนเต้าอัน
้ ตี้พระเจ้าเยียะหื้อฮับได้ 12 อย่าง
บาง คน เกิด มา เป๋น จาอัน
้ ๒ บาง คน ถูก ยับ ต๋อน เหีย และ บาง คน บ่แต่งงาน ย้อน หัน แก่ แผ่น ดิน สวรรค์ ถ้า
ใผยอมฮับกําสอนนี้ ได้ก็หื้อยอมฮับเต๊อะ�
10

พระเยซูปั๋ นปอนหละอ่อน
ต๋อน นั ้น มี บาง คน ปา หละอ่อน หน้ อยๆ ของ หมู่ เขา เข้า มา หา พระเยซู เปื้ อ หื้อ พระองค์ วาง มือ กับ
อธิษฐานเผื่อ แต่หมู่สาวกว่าหื้อ 14 แต่พระเยซูบอกว่า “หื้อหมู่หละอ่อนเข้ามาหาเฮาเต๊อะ บ่ดีห้ามเขาไว้
13

๙

ศ 19:5 19:5 ปฐก�
18:28
18:28 1 เดนาริอน
ั เต้ากับก้าแฮง ป้อจาย 1 วัน
สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อความว่า กับคนใดตี้ฮับแม่ญิงตี้หย่าแล้วนั ้นมาเป๋นเมีย ก็ผิดประเวณี ตวย
กับภาษากรีก คือ “บางคนเป๋นขันทีตัง้ แต่เกิด�

๑ 19:9 19:9
2:24
19:12 19:12 ถ้าแป๋ตรงๆ

๒

มัทธิว 19:15
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ย้อน ว่า แผ่น ดิน สวรรค์ เป๋น ของ คน ตี้ เผียบ เหมือน หละอ่อน หมู่ นี้ �
หละอ่อนหมู่นั ้นแล้ว พระองค์ก็ออกไปจากตี้หัน
้

มัทธิว 20:6

15

หลัง จาก ตี้ พระเยซู วาง มือ ปั๋ น ปอน

พระเยซูอูกั
้ บเศรษฐีเรือ
่ งจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์
16 มี ป้ อจายคนนึ่ งมาหาพระเยซู ถามว่า “อาจ๋ารย์ ข้าพเจ้าจะต้องเยียะความดี อะหยังพ่องเถิงจะได้ จี
วิตนิ รน
ั ดร์�
17 พระเยซู ตอบว่า “เป๋ นจาใดต้านเถิงถามเฮาว่าอะหยังดี มีก้าพระเจ้าเต้าอัน
้ ตี้ดี ถ้าต้านต้องก๋านจะ
มีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ก็ต้องเยียะต๋ามบทบัญญัติ�
18 ป้ อ จาย คน นั ้น ถาม ว่า “ข้อ ไหน พ่อง� พระเยซู ตอบ ว่า “ข้อ ตี้ ว่า ‘ห้าม ฆ่า คน ห้าม เป๋ น จู๊ ผัว เมีย เปิ้ น
ห้าม ลัก ของ ของ เปิ้ น ห้าม เป๋น พยาน ตี้ อู้ บ่แต๊ 19 จง เคารพ นั บถือ ป้อ แม่ ของ ตั ๋วษ แล้ว จง ฮัก เปื้ อน บ้าน
เหมือนฮักตั ๋วเก่า�ส ”
20 ป้ อจายหนุ่มคนนั ้นตอบว่า “ข้อต่างๆ ในบทบัญญัตินี้ ข้าพเจ้าได้ถือฮักษากู้ข้อบ่ได้ขาดอยูแล้
่ ว ยังมี
อะหยังตี้จะต้องเยียะแหมก่อ�
21 พระเยซู ตอบ ว่า “ถ้า ต้าน ต้อ งก๋าน เป๋ น คน ดี พร้อม ใน สายต๋า ของ พระเจ้า ต้าน จะ ต้อง ไป ขาย ของ กู้
อย่าง ตี้ ต้าน มี อยู่ แล้ว เอา สตางค์ ไป แจก คน ตุ๊ก คน จ๋น ต้าน จึง จะ มี สมบัติ ใน สวรรค์ แล้ว ตวย เฮา มา เป๋น
สาวกของเฮาเต๊อะ�
22 เมื่อป้ อจายหนุ่มคนนั ้นได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็เตียวออกไปด้วยใจ๋เป๋นตุ๊ก ย้อนว่าเขารวยนั กขนาด
23 พระเยซู อู้กับหมู่สาวกว่า “เฮาบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า คนรวยจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ ก็
ยากนั กแก 24 เฮาขอบอกหมู่ต้านแหมเตื้อว่า ตั ๋วอูฐลอดเข้าฮูเข็ม ยังง่ายเหลือตี้คนรวยจะเข้าในแผ่นดิน
ของพระเจ้าแหมก่อน�
25 เมื่อหมู่สาวกได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ปากั ๋นงืดขนาด ถามว่า “ถ้าจาอัน
้ ใผจะรอดป๊นบาปโต้ษได้�
26 พระเยซู ผ่อหมู่สาวกแล้วอู้ว่า “สําหรับคน เป๋ นไปบ่ได้ อยู่แล้ว แต่ สําหรับพระเจ้ากู้ สิง
่ กู้อย่างเป๋นไป
ได้ตึงหมด�
27 เปโตรถามพระเยซู ว่า “ผ่อลอ หมู่ เฮาได้ ละกู้ สิง
่ กู้ อย่างเปื้ อติดต๋ามอาจ๋ารย์มา แล้วหมู่เฮาจะได้อะ
หยังตอบแตนพ่อง�
28 พระเยซู ตอบ ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า ใน ยุค ใหม่ บุตรมนุษย์ จะ นั ่ง บน บัลลังก์ อัน
ยิง่ ใหญ่ แล้ว ต้าน ตัง หลาย ตี้ ได้ ตวย เฮา ก็ จะ ได้ นั ่ง บน บัลลังก์ สิบ สอง ตี้ เปื้ อ ตัดสิน สิบ สอง ผะกุ๋น ของ คน
อิสราเอล 29 กู้ คนตี้ ละบ้าน กาว่าละปี้ น้ อง ละป้อแม่ ละลูกๆ กาว่าละไฮ่นาย้อนหันแก่ เฮา ก็ จะได้ ฮับผล
ตอบ แตน เป๋น ร้อย เต้า กับ จะ ได้ ฮับ จี วต
ิ นิ รัน ดร์ตวย 30 แต่ มี หลาย คน ตี้ เป๋น คน ตัง เก๊ า ใน ต๋อน นี้ จะ ก๋าย
เป๋นคนตังป๋าย กับคนตังป๋ายต๋อนนี้ จะก๋ายไปเป๋นคนตังเก๊า�

20

กําเผียบเรือ
่ งคนงานฮับก้าจ้างเต้ากั ๋น

1 “แผ่นดินสวรรค์เผียบเหมือนเจ้าของสวนคนนึ่ ง

ตี้ออกจากเฮือนไปเจ๊ามืด เปื้ อไปจ้างคนงานมาเยีย
แล้วก็ส่งคนงานเข้าไป

2 เมื่อตกลงกั ๋นแล้วว่าจะหื้อก้าแฮงนึ่ งเดนาริอน
ั ต่อวัน

ะก๋านในสวนองุน
่ ของเปิ้ น
เยียะก๋านในสวนองุน
่
3 “ประมาณเก้าโมงเจ๊า เจ้าของสวนก็ เตียวเข้าไปตี้ กาดแหม ก็ หันบางคนยืนอยู่บ่ดาย บ่ได้ เยียะก๋าน
อะหยัง 4 เจ้าของสวนอูว่
้ า ‘ถ้าหมู่เจ้าไปเยียะก๋านในสวนองุน
่ ของเฮา เฮาจะหื้อก้าจ้างต๋ามสมควร� 5 คน
หมู่นั ้นก็ตกลงไปเยียะก๋าน ในสวนองุน
่ ประมาณเติงตอน เจ้าของสวนก็ออกไปแหม บ่ายสามโมงแล้วก็
6
ยังออกไปเยียะจาอัน
้ เหมือนกั ๋น ประมาณห้าโมงแลง เจ้าของสวนก็ออกไปแหมเตื้อ ก็หันบางคนยืนอยู่
บ่ดาย เปิ้ นก็เข้าไปถามคนหมู่นั ้นว่า ‘เป๋นจาใดหมู่เจ้าเถิงยืนตี้นี่ บ่เยียะก๋านอะหยังวันคํ่าจาอี�
้
ษ

19:19 19:19 อพย� 20:12-16; ฉธบ� 5:16-20

ส

19:19 19:19 ลนต� 19:18
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7 “เขาหมู่นั ้นตอบว่า
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‘บ่มีใผจ้างหมู่เฮา� เจ้าของสวนก็จวนหมู่เขาว่า ‘ไปเยียะก๋านตี้สวนองุน
่ ของเฮา

บ๋อ�
8 “ตก เมื่อ แลง วัน นั ้น เถิง เวลา เลิก งาน แล้ว เจ้า ของ สวน สัง
่ หัวหน้า คน งาน ว่า ‘ไป ฮ้อง คน งาน ตึง หมด
มา แล้วจ่ายก้าแฮงหื้อหมู่เขา จ่ายต๋ามลําดับตัง้ แต่คนมาเมื่อลูนจ๋นเถิงคนตี้มาเก๊าหัวที�
9 “คนงานตี้มาเมื่อลูนต๋อนห้าโมงแลง

ได้ก้าแฮงไปคนละนึ่ งเดนาริอน
ั 10 หมู่คนงานฮับจ้างตี้มาก่อน
ก็คาดว่าจะได้นั กเหลือนั ้น แต่ก็ได้คนละนึ่ งเดนาริอน
ั เต้ากั ๋นหมด 11 เมื่อหมู่เขาฮับก้าแฮงไปแล้ว ก็จ่มว่า
หื้อเจ้าของสวนว่า 12 ‘คนหมู่นั ้นเยียะก๋านจัว้ โมงเดียว แต่ได้ก้าแฮงเต้ากับหมู่เฮาตี้เยียะก๋านฮิมต๋ายอยู่
ก๋างแดดฮ้อนวันคํ่า�
13 “เจ้าของสวนองุน
่ ก็ตอบคนนึ่ งในหมู่คนนั ้นว่า ‘เปื้ อนเหย เฮาบ่ได้โก๋งเจ้าเน่ อ ก็ตกลงก้าแฮงกั ๋นไว้
แล้วว่านึ่ งเดนาริอน
ั บ่ใจ้กา 14 ฮับก้าแฮงของเจ้าแล้วไปเหียเต๊อะ เฮาปอใจ๋จะจ่ายหื้อคนตี้เฮาจ้างมาเมื่อ
ลูนเต้ากับตี้ เฮาจ่ายหื้อเจ้า 15 เฮามี สิทธิตี
์ ้ จะเยียะจาอี้กับสตางค์ ของเฮา กาว่าเจ้าขอยย้อนเฮาใจ๋ กว้าง
จาอัน
้ กา�
16 “แต่มีหลายคนตี้เป๋ นคนตังเก๊าในต๋อนนี้ จะก๋ายเป๋ นคนตังป๋ าย กับคนตังป๋ ายต๋อนนี้ จะก๋ายไปเป๋ น
คนตังเก๊า�
พระเยซูตวายตัก
๊ เรือ
่ งก๋านต๋ายของพระองค์แหมเตื้อ

17 ต๋อนตี้พระเยซู กํ่าลังเตียวตางไปกรุ งเยรู ซาเล็ม

พระองค์ฮ้องสาวกตึงสิบสองคนหื้อออกจากคนตัง
หลายมาอยู่เปาะกั ๋น แล้วอู้กับหมู่เขาว่า 18 “ผ่อเน่ อ หมู่เฮากํ่าลังจะไปกรุ งเยรู ซาเล็ม แล้วบุตรมนุษย์จะ
ถูกหักหลังหื้ออยู่ในอํานาจของหมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์ เขาหมู่นั ้นจะตัดสินลงโต้ษต้านเถิง
ต๋าย 19 แล้วจะมอบต้านหื้อกับคนต่างจ้าดเฆี่ยนตีกั
๋ บเยาะเย้ย แล้วก็ปาไปเขิงตี้ไม้ก๋างเขนจ๋นต๋าย แต่ใน
วันตี้สามพระเจ้าจะเยียะหื้อเป๋นขึ้นจากความต๋าย�
พระเยซูสอนเรือ
่ งก๋านฮับใจ๊คนอื่น

20 แม่ของยากอบกับยอห์นตี้เป๋ นลูกบ่าวของเศเบดี

สามคนแม่ลูกปากั ๋นมาหาพระเยซู นางคุกเข่าลง

แล้วขอหื้อพระองค์เยียะหื้อนางอย่างนึ่ ง
21 พระเยซูถามนางว่า “มีเรือ
่ งอะหยังกา� นางตอบว่า “เมื่อพระองค์ขึ้นเป๋นเจ้าองค์นั ้นแล้ว ขอหื้อลูก
บ่าวตึงสองคนของข้าเจ้านั ่งอยูเผิ
่ กขวาคนนึ่ ง เผิกซ้ายคนนึ่ งตวยเน่ อ�

“หมู่ต้านบ่ฮู้ว่า กํ่าลังขออะหยัง ต้านจะกิน
๋ นํ้าจากถ้วยแห่งความตุ๊กตี้เฮาจะกิน
๋ ได้
กา� เขาตึงสองตอบว่า “ได้ก่า�
23 พระเยซู บอก เขา ว่า “หมู่ ต้าน จะ ได้ กิน
๋ จาก ถ้วย ของ เฮา แน่ นอน แต่ ตี้ จะ หื้อ ใผ นั ่ง เผิก ขวา เผิก ซ้าย
ของเฮานั ้น บ่ใจ้เฮาเป๋นคนจัดหื้อนั ่งเน่ อ แต่พระบิดาของเฮาเต้าอัน
้ ตี้เป๋นผู้เลือกว่าจะหื้อใผนั ่งตัด
๊ ไหน�
22 พระเยซู ตอบว่า

24 เมื่อหมู่สาวกแหมสิบคนได้ยน
ิ จาอัน
้

ก็ปากั ๋นโขดสองคนปี้ น้ องนั ้น 25 พระเยซู ก็ฮ้องหมู่เขาตึงหมด
มา หา แล้ว อู้ ว่า “ต้าน ตัง หลาย ก็ ฮู้ แล้ว ว่า ผู้ ปกครอง ของ คน ต่างจ้า ด วาง ตั ๋ว เป๋น นาย เหนื อ เขา ตัง หลาย
หมู่ ผู้นําก็ ใจ๊ อํานาจเหนื อเขาตังหลายตวย 26 แต่ สําหรับหมู่ ต้านนั ้นบ่เป๋นจาอัน
้ เน่ อ ในหมู่ ต้านถ้าใผคน
27
ใดใค่ เป๋นใหญ่ ก็ หื้อเขาเป๋นผู้ฮับใจ๊ หมู่ ต้าน ถ้าใผคนใดใค่ เป๋นใหญ่เหลือเปิ้ น ก็ ต้องยอมสมัครใจ๋ เป๋น
คน ฮับ ใจ๊ ของ หมู่ ต้าน 28 เหมือน เดียว กั ๋น กับ บุตรมนุษย์ตี้ บ่ได้ มา เปื้ อ หื้อ คน อื่น ฮับใจ๊ แต่ มา เปื้ อ ฮับใจ๊ คน
อื่น แล้วก็สละจีวต
ิ ของต้านเปื้ อเป๋นก้าไถ่คนจํา๋ นวนนั กหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ�
พระเยซูฮักษาคนต๋าบอดสองคน

29 ต๋อนตี้พระเยซู กับสาวกกํ่าลังออกจากเมืองเยรีโค

มีคนเตียวไปตวยเป๋นจํา๋ นวนนั ก 30 มีคนต๋าบอด
สอง คน นั ่ง อยู่ฮิม หนตาง เมื่อ ได้ยน
ิ ว่า พระเยซู กํ่า ลัง เตียว ก๋าย มา ก็ ฮ้อง เอิน
้ เสียง ดัง ว่า “องค์ พระผู้ เป๋ น
เจ้า บุตรของกษั ตริยดาวิ
์
ดเหย ขอโผดอินดูเฮาสองคนตวยเต๊อะ�
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คนตังหลายปากั ๋นด่าคนต๋าบอดสองคนนั ้นหื้อดักเหีย แต่ เขาก็ เอิน
้ ดังขึ้นติกๆ ว่า “องค์ พระผู้เป๋ น
เจ้า บุตรของกษั ตริยดาวิ
์
ดเหย ขอโผดอินดูหมู่เฮาสองคนน่ อยเต๊อะ�
32 พระเยซูก็เลยหยุด แล้วฮ้องมาถามว่า “เจ้าต้องก๋านหื้อเฮาเยียะอะหยังหื้อกา�
33 คนต๋าบอดตอบว่า “องค์พระผู้เป๋ นเจ้า หมู่เฮาใค่ผ่อหัน�
34 พระเยซู อินดูเขา ก็เลยเอามือจิตี้แก่นต๋าของเขา เขาตึงสองก็ผ่อหันบ่าเดี่ยวนั ้นเลย แล้วเขาก็ตวย
พระองค์ไป
31

21

พระเยซูขี่ลาเข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม
1 เมื่อพระเยซู กับหมู่ สาวกเข้ามาใก้ กรุ งเยรู ซาเล็ม ก็ มาแผวหมู่ บ้านเบธฟายีบนดอยบ่ากอกเทศ ก็ ใจ๊
สาวก สอง คน เข้า ไป ก่อน 2 สัง่ ว่า “เข้า ไป ใน หมู่ บ้าน ตัง หน้า หัน
้ เน่ อ ตัน ที ตี้ เข้า ไป แล้ว จะ ปะ แม่ ลา กับ ลูก
3
ของมันมัดอยู่ตี้ หัน
้ หื้อแก้ เจื้ อกจู๋งมาหื้อเฮาตึงสองตั ๋ว ถ้ามีคนถาม หื้อตอบเขาว่า องค์ พระผู้เป๋ นเจ้า
ต้องก๋านใจ๊ เขาก็จะหื้อมาเลยตันที�
4 สิง
้ ว่า
่ ตี้เกิดขึ้นนี้ ก็เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามตี้ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าอูไว้
5 “หื้อบอกจาวเมืองศิโยน๓ว่า
‘ผ่อหัน
้ ลอ กษั ตริยของ
์
หมู่เจ้ากํ่าลังมาหาเจ้าตังหลาย
พระองค์สุภาพอ่อนโยนขี่หลังลา
ขี่หลังลูกลามา�ห ”
6 สาวกสองคนนั ้นก็ไป แล้วเยียะต๋ามตี้พระเยซูสัง
่ 7 เขาจู๋งลาสองตั ๋วแม่ลูกมาหื้อพระเยซู เอาเสื้อผ้าของ
หมู่เขาปู๋บนหลังลา พระองค์ก็ขึ้นขี่ 8 หมู่คนจํา๋ นวนนั กปากั ๋นเอาเสื้อผ้าของตั ๋วปู๋บนหนตาง บางคนก็ฟัน
กิง่ ไม้มายายต๋ามหนตางตวย 9 หมู่คนตี้เตียวนําหน้ากับเตียวตวยหลังพระเยซู ปากั ๋นโห่ฮ้องเสียงดังว่า
“โฮซันนา๔แก่บุตรของกษั ตริยดาวิ
์
ด
ขอพระเจ้าปั๋ นปอนผู้ตี้มาในนามองค์พระผู้เป๋นเจ้า
โฮซันนาในตี้สูงสุด�
10 เมื่อพระเยซูเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็ม คนตึงเมืองแตกตื่นถามกั ๋นว่า “คนนี้ เป๋ นใผกา�
11 คนตังหลายตอบว่า “คนนี้ จื้อเยซู เป๋ นผู้เป๋ นปากเป๋ นเสียงแตนพระเจ้ามาจากหมู่บ้านนาซาเร็ธใน
แคว้นกาลิลี�
พระเยซูเข้าไปในพระวิหาร

12 พระเยซู เข้าไปในบริเวณพระวิหาร

แล้วไล่ เหิบหมู่คนตี้กํ่าลังซื้อขายของกั ๋นอยู่ตี้หัน
้ กับปึ๊ ดโต๊ะของ
คนฮับแลกสตางค์ กับยู้ตี้นั ่งของคนขายนกก๋าแก๋ ขว้างตวย 13 พระองค์อู้กับคนหมู่นั ้นว่า “มีกําเขียนไว้
ในพระคัมภีรว่
์ า ‘พระวิหารของเฮาจะฮ้องว่าเป๋นตี้สําหรับอธิษฐาน�ฬ แต่หมู่เจ้ามาเยียะหื้อก๋ายเป๋นถํ้า
ของโจ๋รเหีย�อ
14 มี คน ต๋า บอด กับ คน ง่อย ปา กั ๋น เข้า มา หา พระเยซู ตี้ พระวิหาร แล้ว พระองค์ ฮัก ษา หมู่ เขา หื้อ หาย
15 เมื่อหมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์หันสิง
ิ เสียงหละอ่อน
่ อัศจ๋รรย์ต่างๆ ตี้พระเยซูเยียะ กับได้ยน
โห่เอิน
์
ด�หมู่เขาก็ปากั ๋นโขดพระเยซู
้ กั ๋นในบริเวณพระวิหารว่า “โฮซันนาแก่บุตรของกษั ตริยดาวิ
16 หมู่ เขา ถาม พระเยซู ว่า “ต้าน บ่ได้ยน
ิ ตี้ หละอ่อน หมู่ นี้ โห่เอิน
ิ ก่า หมู่
้ กั ๋น กา� พระเยซู ตอบ ว่า “ได้ยน
ต้านบ่เกยอ่านปะในพระคัมภีรพ่
์ องกาตี้ว่า ‘พระเจ้าได้เกียมหละอ่อน กับหละอ่อนเกิดใหม่ๆ หื้อฮ้องถวาย
ฮ
กําสรรเสริญพระองค์� ”
๓
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17 พระเยซูก็ละหมู่เขา
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แล้วก็ออกจากกรุ งเยรู ซาเล็มไปนอนตี้หมู่บ้านเบธานี

พระเยซูด่าต้นบ่าเดื่อตี้บ่มีหน่วย
18 เมื่อแจ้งเจ๊าต๋อนพระเยซูกํ่าลังเตียวปิ๊ กเข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม พระองค์อยากกิน
๋ ข้าว 19 เมื่อพระองค์หัน
ใส่ เก๊า บ่า เดื่อ อยู่ฮิม ตาง ก็ เตียว เข้า ไป ใก้ แต่ บ่มี อะหยัง บน เก๊า มี ก้า ใบ เต้า อัน
้ พระองค์ ก็ บอก บ่า เดื่อ เก๊า
นั ้นว่า “ห้ามออกหน่วยแหมซํ้าเน่ อ� บ่ากองว่าหื้อแล้ว บ่าเดื่อเก๊านั ้นก็เหีย
่ วแห้งต๋ายขําหน้าขําต๋า
20 เมื่อหมู่สาวกหันก็ปากั ๋นงืด ถามพระเยซูว่า “เป๋ นไปได้จาใดเก๊าบ่าเดื่อเหีย
่ วแห้งต๋ายเวยจาอี�
้
21 พระเยซูตอบว่า “เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า ถ้าต้านมีความเจื้อ บ่อิกขะหลิกใจ๋สักหน้ อย
ต้าน ก็ จะ เยีย ะ จาอี้ ได้ เหมือน กั ๋น จะ เยีย ะ ได้ นั ก เหลือ นี้ แหม ตวย บ่ว่า จะ สัง่ ดอย ม่อน นี้ ย้าย ลง ไป ใน ทะเล
เหีย ก็จะเป๋นไปจาอัน
้ 22 ถ้าต้านเจื้อ ต้านก็จะได้ฮับกู้อย่างต๋ามตี้ต้านอธิษฐานขอ�
ผู้นําศาสนาต๊าพระเยซูเรือ
่ งสิทธิอํานาจ
23 พระเยซู เข้า ไป ใน บริเวณ พระวิหาร ต๋อน ตี้ กํ่า ลัง สอน อยู่นั ้น หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่
เข้ามาถามพระองค์ว่า “ต้านมีสิทธิอํานาจอะหยังเยียะสิง่ หมู่นี้ ใผหื้อสิทธิอํานาจต้าน�
24 พระเยซู ตอบว่า “เฮาจะถามหมู่ต้านสักข้อนึ่ งก่อน ถ้าหมู่ต้านตอบเฮา เฮาเถิงจะบอกว่าเฮาใจ๊สิทธิ
อํานาจของใผมาเยียะสิง่ หมู่นี้ 25 ลองตอบเฮามากําลอว่า สิทธิอํานาจของยอห์นตี้เขาหื้อบัพติศมานั ้นมา
จากไหน มาจากพระเจ้ากาว่ามาจากคน� หมู่เขาก็เปิ็กษากั ๋นว่า “ถ้าหมู่เฮาจะว่า ‘มาจากพระเจ้า� ต้าน
ก็จะย้อนถามหมู่เฮาแหมว่า ‘แล้วเป๋นจาใดบ่เจื้อยอห์น� 26 แต่ถ้าหมู่เฮาจะว่า ‘มาจากคน� ก็กั ๋วคนตัง
หลายจะโขด ย้อนว่าคนตังหลายปากั ๋นเจื้อว่ายอห์นเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า�
27 หมู่ เขา ก็ เลย ตอบ พระองค์ ว่า “หมู่ เฮา บ่ฮู้ เน่ อ� พระเยซู ก็ บอก หมู่ เขา ว่า “ถ้า จาอัน
้ เฮา ก็ จะ บ่บอก
เหมือนกั ๋นว่า เฮาใจ๊สิทธิอํานาจของใผเยียะสิง่ หมู่นี้
กําเผียบเรือ
่ งลูกบ่าวสองคน
หมู่ต้านกึ๊ดจาใดเกี่ยวกับเรือ
่ งตี้จะเล่าต่อไปนี้ คือป้อจายคนนึ่ งมีลูกบ่าวสองคน เขา
บอกลูกบ่าวคนเก๊าว่า ‘ลูกป้อ วันนี้ ไปเยียะก๋านในสวนองุน
่ ของป้อกําเน่ อ�
29 “ลูกบ่าวคนเก๊าตอบว่า ‘อึ บ่ไป� แต่เมื่อลูนเขาเปี่ ยนใจ๋ไป
30 “จาก นั ้น ป้ อ ก็ ไป บอก ลูก บ่าว คน หล้า เหมือน กั ๋น ว่า ‘ลูก ป้ อ วัน นี้ ไป เยีย ะ ก๋าน ใน สวน องุน
่ ของ ป้อ กํา
เน่ อ� ลูกบ่าวคนหล้าตอบว่า ‘ตกลงครับ ผมจะไปเยียะ� แต่เขาก็บ่ได้ไปเยียะสักกํา
31 “ขอ ถาม ว่า ลูก บ่าว สอง คน นี้ คน ใด ตี้ เจื้อ ฟัง เยีย ะ ต๋าม กํา สัง
่ ของ ป้อ� หมู่ เขา ตอบ ว่า “ลูก บ่าว คน
เก๊า� พระเยซู ก็ บอกหมู่เขาว่า “เฮาบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า คนเก็บภาษี กับแม่ญิงขายตั ๋ว จะ
ได้ เข้า ใน แผ่น ดิน สวรรค์ ก่อน หมู่ ต้าน เน่ อ 32 ย้อน ว่า ยอห์น ได้ มา จี๊ ตาง หื้อ หัน ว่า จะ ใจ๊ จี วต
ิ อย่าง ถูก ต้อง
ต๋ามธรรมได้จาใด หมู่ต้านก็บ่ยอมเจื้อยอห์น แต่ คนเก็บภาษี กับแม่ญิงขายตั ๋วได้เจื้อยอห์น เถิงแม้ต้าน
ตังหลายได้หันสิง่ หมู่นี้ แล้ว แต่ก็ยังบ่ยอมกลับใจ๋จากบาปมาเจื้อยอห์นเลย
28 “บอกกําลอว่า

กําเผียบเรือ
่ งสวนองุน
่ กับคนเจ้า
33 “ฟัง กํา เผียบ ตี้ จะ เล่า นี้ หื้อ ดี เรือ
่ งมี อยู่ว่า เจ้าของสวนคนนึ่ งเยียะสวนองุน
่ เขาล้อมฮัว้ แวดสวนไว้
หมด เจาะ หิน แป๋ง เป๋น บ่อ ยํ่า องุน
่ กับ แป๋ง ป้อม สําหรับ เฝ้า สวน ไว้ แล้ว หื้อ คน มา เจ้า ส่วน เจ้าของ ก็ เตียว
34
ตาง ไป อยู่ ต่าง ประเทศ เมื่อ เถิง หน้า เก็บ หน่วย องุน
่ เจ้าของ สวน ก็ หื้อ ลูกจ้าง ไป หา หมู่ คน เจ้า เปื้ อ ฮับ
ส่วนแบ่งองุน
่ ตี้เป๋นส่วนแบ่งของเขา
35 “แต่ หมู่ คน เจ้า ก็ ยับ ลูกจ้าง หมู่ นั ้น ไว้ แล้ว ปา กั ๋น บุบ ตี คน
๋ นึ่ ง ฆ่า เหีย คน นึ่ ง กับ เอา บ่า หิน ขว้าง คน ตี้
36
สามจ๋นต๋าย เจ้าของสวนก็ส่งหมู่ลูกจ้างมาหาแหมจํา๋ นวนนั กเหลือเตื้อตี้แล้ว แต่ก็ถูกหมู่คนเจ้าสวน
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ปากั ๋นเยียะจาอัน
้ แหม 37 สุดต๊ายเจ้าของสวนส่งลูกบ่าวของเขาไป เจ้าของสวนอู้ว่า ‘คนเจ้าหมู่นั ้นก็ จะ
นั บถือลูกบ่าวของเฮาพ่อง�
38 “แต่เมื่อหมู่คนเจ้าหันใส่ลูกบ่าวเจ้าของสวนมา

ก็อู้กั ๋นว่า ‘นี่ ลอ คนตี้จะฮับมรดก หมู่เฮาจ้วยกั ๋นฆ่า
มันเหียเต๊อะ แล้วมรดกนั ้นจะตกเป๋นของหมู่เฮา� 39 หมู่เขาก็ ยับลูกบ่าวเจ้าของสวนนั ้น อุม
้ โจ้งออกไป
40
นอกสวนแล้วก็ฆ่า เมื่อเจ้าของสวนปิ๊ กมาเขาจะเยียะจาใดกับคนเจ้าหมู่นี้ �
41 หมูหั
่ วหน้าปุโรหิตกับคนเฒ่าคนแก่ตอบว่า “เจ้าของสวนจะฆ่าคนบ่ดีหมูนั
่ ้นหื้อต๋ายอย่างตุ๊กทรมาน

แล้วก็หื้อคนตี้ยอมแบ่งองุน
่ หื้อกับเจ้าของสวนเมื่อเถิงหน้าเก็บหน่วยเจ้าต่อ�
42 พระเยซูบอกหมู่เขาว่า

“หมู่ต้านบ่เกยอ่านพระคัมภีรข้
์ อนี้ กาตี้ว่า

‘ศิลาตี้สล่าแป๋งเฮือนเอาขว้างไปแล้วนั ้น
ป๋ากฏว่าเป๋นศิลามุมเอก

สิง่ นี้ มาจากองค์พระผู้เป๋นเจ้า
ตี้หมู่เฮาหันกับต๋า ก็งืดแต๊ๆ�ก
43 เฮาจะบอกหื้อฮู้ว่า แผ่นดินของพระเจ้าจะถูกยึดเอาไปจากหมู่ต้าน แล้วก็ ยกหื้อกับคนตี้ เยียะต๋ามกํา
สัง่ ของพระเจ้า 44 คนใดก็ต๋ามตี้โก้นเต๋งบ่าหินก้อนนี้ เขาก็จะแหลวเป๋นบ่าหลิน
่ ติน
่ ต่อน ถ้าบ่าหินก้อนนี้
ตกเต๋งใส่ใผ คนนั ้นก็จะแหลวไปเลย�๕
45 เมื่อ หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ ฟาริสี ได้ยน
ิ กํา เผียบ เรือ
่ ง นี้ ของ พระเยซู ก็ ฮู้ว่า พระองค์ กํ่า ลัง อู้เถิง หมู่
เขา 46 หมู่เขาก็ปากั ๋นหาตางตี้จะยับพระองค์ แต่ก็กั ๋วคนตังหลาย ย้อนว่ามีคนจํา๋ นวนนั กเจื้อว่าพระเยซู
เป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า

22
กําเผียบเรือ
่ งก๋านเจิญคนมางานเลี้ยง
1 พระเยซู เล่า เรือ
่ ง เป๋น กํา เผียบ หื้อ หมู่ เขา ฟัง แหม ว่า 2 “แผ่น ดิน สวรรค์ เผียบ เหมือน กษั ตริย์ ตี้ ได้ จัด
งานเลี้ยงฉลองแต่งงานหื้อลูกบ่าวของต้าน 3 เมื่อเกียมเสร็จแล้ว กษั ตริย์ส่งคนฮับใจ๊ ไปฮ้องแขกตี้ เจิญ
ไว้หื้อมางานได้แล้ว แต่ก็บ่มีใผยอมมา 4 กษั ตริย์ก็ส่งคนฮับใจ๊คนอื่นไปฮ้องแหม สัง่ หื้อบอกจาอี้ว่า ‘เฮา
ได้ฆ่าหมู่งัวตั ๋วตุ้ยๆ ไว้ กู้อย่างพร้อมแล้ว หื้อมางานเลี้ยงฉลองก๋านแต่งงานนี้ ได้เลย�
5 “แต่บ่มีใผสนใจ๋สักคน

ต่างคนต่างไปเยียะก๋านของตั ๋วเหีย คนนึ่ งไปเยียะไฮ่เยียะนา แหมคนนึ่ งก็ไป
ก๊าขายเหีย
ก็ยับหมู่คนฮับใจ๊ตี้มาบอกนั ้นแล้วบุบฆ่าเหีย 7 กษั ตริยโขด
์
ขนาด เลยส่งก๋องทัพมา
ฆ่าฆาตกรหมู่นั ้น แล้วเผาเมืองของหมู่เขาตวย
6 คนอื่นๆ

8 “กษั ตริย์อู้กับ คน ฮับ ใจ๊ ของ พระองค์ ว่า

‘งานเลี้ยงฉลองก๋านแต่งงานก็ เกียมไว้พร้อมแล้ว แต่ แขกตี้
เฮาได้เจิญไว้นั ้นบ่เปิงตี้จะมาในงานของเฮา 9 หื้อออกไปต๋ามกู้ฮ่อมตางเตียว เมื่อปะใผก็เจิญมาในงานนี้
หื้อหมด 10 แล้วหมู่คนฮับใจ๊ออกไปต๋ามหนตาง แล้วก็เจิญกู้คนตี้หมู่เขาปะ ตึงคนดีตึงคนบ่ดีแล้วปามา
จ๋นในตี้สุดห้องฮับแขกก็มีคนมาเต๋มห้อง
11 “เมื่อกษั ตริย์เข้ามาผ่อแขกตี้ มา

ก็หันใส่ป้อจายคนนึ่ งแต่งตั ๋วบ่เปิงกับงานแต่งงาน 12 พระองค์ก็อู้
ว่า ‘เปื้ อนเหย เข้ามาตี้นี่ ได้จาใด เสื้อคุมสําหรับงานแต่งก็บ่มี� ป้อจายนั ้นก็ปากบ่ออก 13 กษั ตริยก็
์ สัง่ หมู่
คนฮับใจ๊ว่า ‘มัดตีน
๋ มัดมือคนนี้ แล้วโจ้งออกไปตังนอก ตัด
๊ ตี้มืดตี้มีเสียงคนไห้หุยขบเขี้ยวเกี๊ยวกางอย่าง
เจ็บปวด� �
14 พระเยซูก็สรุ ปว่า “มีหลายคนตี้ได้ฮบ
ั เจิญมา แต่มีคนหน้ อยตี้จะถูกเลือกไว้�
ก

กําถามเกี่ยวกับก๋านเสียภาษี
21:42 21:42 สดด� 118:22-23

๕

21:44 21:44 บางฉบับบ่มีข้อนี้

มัทธิว 22:15

35

มัทธิว 22:42

หมู่ ฟาริสี ก็ ออก ไป วางแผน หา ตาง เอา ผิด กํา อู้ ของ พระเยซู 16 หมู่ เขา ก็ เลย ส่ง สาวก ของ ตั ๋ว กับ หมู่
ตี้ สนั บ สนุน เฮโรด ไป ถาม พระเยซู ว่า “อาจ๋า รย์ หมู่ เฮา ฮู้ ว่า อาจ๋า รย์ เป๋น คน สัตย์ ซ่ือ สอน เรือ
่ ง ตาง ของ
พระเจ้าต๋ามความจริงโดยบ่ได้เอาใจ๋ ใผ ย้อนอาจ๋ารย์บ่หันแก่หน้าใผเลย 17 ถ้าจาอัน
้ จ้วยบอกหมู่เฮากํา
ลอว่า อาจ๋ารย์กึ๊ดว่าจาใด ตี้จะเสียภาษี หื้อซีซาร์ เฮาควรจะเสียดีกาว่าบ่ควรเสียดี�
18 แต่ พระเยซู ฮู้กํากึ๊ดฮ้ายของหมู่เขา พระองค์ เลยอู้ย้อนไปว่า “หมู่คนหน้าซื่อใจ๋ ก๊ด ต้านจะมาจับผิด
เฮา เยีย ะ หยัง 19 เอา เหรียญ ตี้ ใจ๊ เสีย ภาษี มา หื้อ เฮา ผ่อ ลอ� หมู่ เขา ก็ ยื่น เหรียญ เดนาริอน
ั เหรียญ นึ่ ง หื้อ
พระองค์ 20 พระเยซูถามหมู่เขาว่า “ฮูปกับจื้อตี้อยูบน
่ เหรียญนี้ เป๋นของใผ�
15

หมู่ เขาตอบว่า “เป๋นของซี ซาร์� พระเยซู ก็ บอกหมู่ เขาว่า “ของของซี ซาร์ก็ เอาไปหื้อซี ซาร์ แต่ ของ
ของพระเจ้าก็หื้อพระเจ้า�
22 เมื่อได้ยน
ิ จาอัน
้ หมู่เขาก็งืด แล้วละพระองค์ไว้ปากั ๋นออกไป
21

หมู่สะดูสีแนยับผิดพระเยซู

ใน วัน นั ้น สะดู สี บาง คน มา หา พระเยซู คน หมู่ นี้ ถือ ว่า บ่มี ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย หมู่ เขา ถาม
พระองค์ว่า 24 “อาจ๋ารย์ บทบัญญัติของโมเสสเขียนไว้ว่า ‘ถ้าป้อจายคนใดต๋าย แต่ยังบ่ตันมีลูกเตื้อ น้ อง
บ่าวเขาก็ต้องฮับเอาปี้ ใป๊ มาเป๋นเมียเหีย กับหื้อมีลูกสืบเจื๊อสายของอ้ายไว้�ข 25 สมมุติว่า ในหมู่เฮานี้ มี
ป้อ จาย ตี้ เป๋น ปี้ น้ อง กั ๋น เจ็ด คน อ้าย เก๊า แต่งงาน ยัง บ่ตัน มี ลูก ก็ ต๋าย ไป เหีย น้ องบ่าว คน ถัด มา ฮับ นาง มา
เป๋น เมีย ต่อ 26 น้ องบ่าว คน ตี้ สอง ก็ ต๋าย บ่มี ลูก เหมือน กั ๋น แล้ว ก็ เป๋น อย่าง เดียว กั ๋นกับ น้ องบ่าว คน ตี้ สาม
จ๋นเถิงคนตี้ เจ็ดตี้ ต้องฮับเอาปี้ ใป๊ มาเป๋นเมียต่อๆ กั ๋นมา 27 แล้วสุดต๊ายแม่ญิงคนนั ้นก็ ต๋ายตวย 28 เมื่อ
เถิงวันตี้ เป๋นขึ้นจากความต๋ายนั ้น แม่ญิงคนนี้ จะเป๋นเมียของใผ ย้อนว่าตึงเจ็ดคนนั ้นก็ เกยเป๋นผัวของ
นางมาหมดแล้ว�
29 พระเยซู ตอบ หมู่ เขา ว่า “หมู่ ต้าน เข้า ใจ๋ ผิด แล้ว ย้อน ว่า หมู่ ต้าน บ่เข้า ใจ๋ พระคัมภีร ์ กับ บ่ฮู้ จัก ฤทธิ์
อํานาจของพระเจ้า 30 เมื่อเถิงวันตี้ กู้ คนเป๋นขึ้นจากความต๋าย จะบ่แต่งงานกั ๋น กาว่ายกหื้อเป๋นผัวเป๋น
เมีย กั ๋น แหม แต่ จะ เป๋น เหมือน ทูต สวรรค์ 31 ส่วน เรือ
่ ง ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย นั ้น หมู่ ต้าน บ่เกย อ่าน
32
กา ตี้ พระเจ้า อู้ ว่า ‘เฮา เป๋น พระเจ้า ตี้ อับ ราฮัม อิส อัค กับ ยาโคบ นั บถือ�ค พระองค์ บ่เป๋น พระเจ้า ของ
คนต๋าย แต่เป๋นพระเจ้าของคนตี้มีจีวต
ิ �
33 เมื่อคนตังหลายได้ยน
ิ จาอีก็
้ ปากั ๋นงืดในกําสอนของพระเยซู
23

บัญญัติข้อใดสําคัญตี้สุด

เมื่อ หมู่ ฟาริสี ได้ยน
ิ ว่า หมู่ สะดู สี จับ ผิด ใน กํา อู้ พระเยซู บ่ได้ หมู่ เขา ก็ มา จุ มนุ ม กั ๋น เปื้ อ ถาม พระเยซู
แหม เตื้อ 35 มี ผู้ ชํานาญ บท บัญญัติ คน นึ่ ง ลองเจิง พระองค์ ว่า 36 “อาจ๋า รย์ ใน บท บัญญัติ ตึง หมด ข้อ ใด
สําคัญเหลือเปิ้ น�
37 พระเยซู ตอบว่า “ ‘จงฮักองค์พระผู้เป๋ นเจ้า พระเจ้าของต้านจ๋นสุ ดจิตสุ ดใจ๋กับสุ ดผญาปั๋ ญญาของ
เจ้า�ฅ 38 คือ เป๋น บท บัญญัติ ข้อ เก๊า กับ เป๋น ข้อ ตี้ สําคัญ ตี้ สุด 39 ส่วน ข้อ สอง ตี้ สําคัญ ปอๆ กั ๋น คือ ‘จง ฮัก
เปื้ อนบ้านเหมือนฮักตั ๋วเก่า�ฆ 40 บทบัญญัติกับหนั งสือของผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตี้ได้เขียนไว้
ก็ขึ้นอยูกั
่ บบทบัญญัติสองข้อนี้ �
34

เจื๊อสายกษั ตริยดาวิ
์
ดใหญ่เหลือกษั ตริยดาวิ
์
ด
41 ต๋อนตี้ หมู่ ฟาริสีมาจุ มนุมกั ๋นอยู่ตี้ หัน
้ พระเยซู ได้ถามหมู่เขาว่า 42 “หมู่ต้านกึ๊ดจาใดพ่องเรือ
่ งเกี่ยว
กับพระคริสต์ ต้านเป๋นเจื๊อสายของใผ� หมู่ฟาริสีตอบว่า “เป๋นเจื๊อสายของกษั ตริยดาวิ
์
ด�
ข

22:24 22:24 ฉธบ� 25:5

ค

22:32 22:32 อพย� 3:6

ฅ

22:37 22:37 ฉธบ� 6:5

ฆ

22:39 22:39 ลนต� 19:18

มัทธิว 22:43
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มัทธิว 23:19

พระเยซู ถาม ต่อ ว่า “แล้ว เป๋น จาใด เมื่อ กษั ตริย์ ดาวิด อู้ โดย พระวิญญาณ บริสุทธิ์ นั ้น จึง ฮ้อง พระ
คริสต์ว่า ‘องค์พระผู้เป๋นเจ้า� ย้อนกษั ตริยดาวิ
์
ดได้อูว่
้ า
44 ‘พระเจ้าอูกั
้ บองค์พระผู้เป๋นเจ้าของข้าพเจ้าว่า
“หื้อนั ่งตังขวามือของเฮา
จ๋นเต๊าฮอดเฮาจะเยียะหื้อศัตรู ของ
๋
ต้าน
อยูลุ
่ ่มปื๊ นตีน
๋ ของต้าน�ง ’
45 ใน เมื่อ กษั ตริย์ ดาวิด ฮ้อง พระองค์ ว่า ‘องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า� แล้ว พระองค์ จะ เป๋ น เจื๊ อสาย ของ กษั ตริย์
ดาวิดได้ จาใด� 46 บ่มี ใผ ตอบ พระเยซู ได้ สัก คน นั บ ตัง้ แต่ วัน นั ้น เป๋น ต้น มา ก็ บ่มี ใผ ก้า เข้า มา ถาม อะหยัง
พระองค์แหมเลย
43

23

พระเยซูเตือ
๋ นหื้อฮูเกี
้ ่ยวกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่ฟาริสี
1 พระเยซู อู้ กับ คน ตัง หลาย ตึง หมู่ สาวก ของ พระองค์ ว่า 2 “หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กับ หมู่ ฟาริสี มี อํานาจ ตี้ จะ
สอน ต้าน ตัง หลาย เรือ
่ ง บท บัญญัติ ของ โมเสส 3 อะหยัง ตี้ เขา สอน ก็ หื้อ เจื้อ ฟัง กับ เยีย ะ ตวย ต๋าม กํา สอน
นั ้น แต่สิง่ ตี้หมู่เขาเยียะ ห้ามเยียะตวยเน่ อ ย้อนว่าคนหมู่นี้ สอนอย่างนึ่ ง แต่เยียะแหมอย่างนึ่ ง 4 เขาตัง้
กฎตี้ยากๆ หื้อคนตังหลายยึดถือ เผียบเหมือนหมู่เขาเอาของหนั กๆ หื้อคนอื่นแบกไว้ แต่หมู่เขาก็บ่ยอม
จ้วยจิสักหน้ อย
5 “เขาฮิเยียะกู้อย่างเปื้ ออวดคนเต้าอัน
้ เขาแป๋งแอ็บใส่ข้อพระคัมภีรแก่
์ นใหญ่เหลือเปิ้ นมัดตี้ตั ๋ว แล้ว
6
ใส่ เสื้อคุมตี้ มีพู่ห้อยยาวเหลือเปิ้ น เขาซอบนั ่งตัด
๊ ตี้ มีเกียรติในงานเลี้ยง กับตี้ สําคัญในธรรมศาลาของ
7
จาวยิว หมู่เขาซอบหื้อคนไหว้ก๋างกาดก๋างลี กับซอบหื้อคนตังหลายฮ้องเขาว่า ‘อาจ๋ารย์�
8 “แต่ ห้าม หื้อ คน อื่น ฮ้อง หมู่ ต้าน ว่า ‘อาจ๋า รย์� ย้อน ว่า ต้าน ตัง หลาย มี อาจ๋า รย์ คน เดียว กับ หมู่ ต้าน ก็
เป๋นปี้ น้ องกั ๋นตึงหมด 9 ห้ามฮ้องคนบนโลกนี้ ว่า ‘พระบิดา� ย้อนว่าต้านตังหลายมีพระบิดาองค์ เดียวตี้
อยู่ในสวรรค์ คือพระเจ้า 10 ห้ามหื้อคนใดฮ้องต้านตังหลายว่า ‘เจ้านาย� ย้อนว่าต้านตังหลายมีเจ้านาย
คนเดียวคือพระคริสต์ 11 ในหมู่ต้านคนตี้เป๋นใหญ่เหลือเปิ้ น จะต้องเป๋นคนตี้ฮับใจ๊ต้านตังหลาย 12 คนตี้
ยกตั ๋วขึ้น คนนั ้นจะถูกเต็กหื้อตํ่าลง ส่วนคนตี้ถ่อมตั ๋วลง ก็จะได้ฮบ
ั ก๋านยกขึ้น
พระเยซูด่าหมู่ผู้นําศาสนา
13 “ความฉิ บหายก็ จะเกิดกับหมู่ ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่ ฟาริสี ย้อนว่าหมู่ เจ้าเป๋ นคนหน้าซื่อใจ๋ ก๊ด หมู่ เจ้า
ได้ กีดกั ๋นคนอื่นบ่หื้อไปแผวแผ่นดินสวรรค์ เซิง่ หมู่เจ้าก็ บ่ยอมเข้าไป เมื่อคนอื่นฮิจะเข้าไป หมู่เจ้าเองก็
ขวางไว้เหีย๖
15 “ความฉิ บหายก็จะเกิดกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่ฟาริสี เจ้าเป๋ นคนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด ตี้ต้องฮับความตุ๊ก
หมู่ เจ้ายอมข้ามนํ้าข้ามทะเล เปื้ อเซาะหาคนก้าคนเดียวหื้อเข้าฮีตศาสนายิว เมื่อเข้าฮีตแล้ว ก็ เยียะหื้อ
เขาสมควรตี้จะตกหม้อหน้าฮกนั กเหลือเจ้าตังหลายแหมสองเต้า
16 “ความฉิ บหายก็จะเกิดกับคนนําตางตี้ต๋าบอด ตี้ต้องฮับความตุ๊ก หมูเจ้
่ าสอนว่า ‘ถ้าคนใดก็ต๋ามเมื่อ
สาบานโดยอ้างพระวิหาร ก็ บ่มี ความหมายอะหยัง แต่ ถ้าคนใดสาบานอ้างคําของพระวิหาร เขาจะต้อง
เยียะ ตวย กํา สาบาน ตี้ ได้ อ้างแล้ว นั ้น หื้อ ได้� 17 หมู่ คน ง่าว ป๋าย บ่ปอ ต๋า บอด แหม อัน ไหน สําคัญ เหลือ กั ๋น
คํา ใน พระวิหาร กาว่า พระวิหาร ตี้ เยีย ะ หื้อ คํา นั ้น เป๋น สิง่ ศักดิส
์ ิทธิ์ 18 หมู่ เจ้า ยัง อู้ แหม ว่า ‘ถ้า คน ใด ก็ ต๋าม
สาบานโดยอ้างแต้นปู่จา ก็บ่มีความหมายอะหยัง แต่ถ้าคนใดสาบานโดยอ้างเครือ
่ งปู่จาบนแต้นปู่จานั ้น
เขาจะต้องเยียะตวยกําสาบานตี้ ได้ ว่านั ้นหื้อได้� 19 เจ้าคนต๋าบอดแต๊ๆ อะหยังสําคัญเหลือกั ๋น เครือ
่ งปู่
ง

๖ 23:13
22:44
22:44
สดด�
110:1
23:13
สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ
14
คือ
“ความฉิ บหายก็จะเกิดกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่ฟาริสี
เจ้าเป๋นคนหน้าซื่อใจ๋ก๊ดตี้ต้องฮับความตุ๊ก
ย้อนว่า
หมู่เจ้ายึดเอาสมบัติของหมู่แม่หม้ายไปเป๋นของตั ๋วเก่าเหีย แล้วก็ขี้แต่งอธิษฐานยาวๆ ย้อนจาอัน
้ เจ้าตังหลายจะต้องฮับโต้ษใหญ่หลวง�
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จากาว่าแต้นปู่ จา อันใดตี้ เยียะหื้อเครือ
่ งปู่ จานั ้นศักดิส
์ ิทธิ์ 20 ย้อนจาอี้ใผก็ ต๋ามตี้ สาบานโดยอ้างแต้นปู่
จา เขาก็สาบานโดยอ้างแต้นปู่จาตึงเครือ
่ งปู่จากู้อย่างตี้อยู่บนแต้นนั ้นตวย 21 คนตี้สาบานโดยอ้างพระ
วิหาร เขาก็สาบานโดยอ้างพระวิหารผดแผวพระเจ้าผู้ตี้ อยู่ในพระวิหารตวย 22 กับคนตี้ สาบานโดยอ้าง
สวรรค์ ก็สาบานโดยอ้างบัลลังก์ของพระเจ้าตึงพระองค์ตี้นั ่งอยูบน
่ บัลลังก์นั ้นตวย
23 “ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์กับ หมู่ ฟาริสี

เจ้าเป๋นคนหน้าซื่อใจ๋ ก๊ด ย้อนหมู่เจ้าถวาย
สิบ ลด จาก หอมด่วน เม็ด ผัก จี กับ ยีห
่ ร่า แต่ สิง่ ตี้ สําคัญ เหลือ นั ้น ใน บท บัญญัติ คือ ความ ยุติธรรม ความ
เมตต๋า กับความซื่อสัตย์ก็ละเลยเหีย ส่วนก๋านถวายสิบลด เจ้าก็ควรเยียะอยู่ แต่บ่ดีละสิง่ สําคัญหมู่นั ้น
ตวย 24 คนนําตางตี้ต๋าบอด หมู่เจ้ากรองแมงตั ๋วหน้ อยๆ ออกจากนํ้ากิน
๋ แต่ลืนอูฐเข้าไปตึงตั ๋ว
25 “ความฉิ บหายก็จะเกิดกับหมูธรรมาจ๋
่
ารย์กับหมูฟาริ
่
สี เจ้าเป๋นคนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด หมูเจ้
่ าล้างถ้วยจาน

ก้าตังนอกเต้าอัน
้ แต่ตังในนั ้นมีก้าความโลภกับความมัวเมาในกิเลสเต๋มไปหมด 26 หมู่ฟาริสีต๋าบอด หื้อ
หมู่เจ้าล้างตังในถ้วยจานหื้อสะอาดเหียก่อน แล้วตังนอกก็จะสะอาดไปตวย
27 “ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์กับ หมู่ ฟาริสี

เจ้าเป๋นคนหน้าซื่อใจ๋ ก๊ด ย้อนหมู่เจ้าเผียบ
เหมือน อุโมงค์ ฝัง ศพ ตี้ ตา สี ขาว ตัง นอก ผ่อ งาม แต๊ๆ แต่ ตัง ใน มี ก้า กระดูก คน ต๋าย กับ สิง่ ตี้ เป๋น มลทิน กู้
อย่างเต๋มไปหมด 28 เหมือนกับหมู่ เจ้า ตี้ หื้อคนหันว่าเป๋นคนเยียะสิง่ ตี้ ถูกต้องต๋ามธรรม แต่ แต๊ๆ ในตั ๋ว
เจ้ามีความหน้าซื่อใจ๋ก๊ดกับความบ่ดีเต๋มไปหมด
29 “ความฉิ บหายก็จะเกิดกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่ฟาริสี เจ้าเป๋ นคนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด ย้อนหมู่เจ้าได้แป๋ ง
อุโมงค์ ฝังศพตี้ เปิงกับผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า แล้วแต่งหย้องหลุมฝังศพของคนหมู่ตี้ เยียะถูก
ต้องต๋ามธรรม 30 หมู่เจ้าก็อู้ว่า ‘ถ้าเฮาอยู่ในสมัยป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮานั ้น เฮาจะบ่ยอมฮ่วมมือกับเขา
ตี้ฆ่าหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าหมู่นี้ แน่ ๆ� 31 เป๋นก๋านแสดงหื้อหันว่าหมู่เจ้ายอมฮับว่า ตั ๋วเก่า
เป๋นลูกหลานของคนหมู่นั ้น ตี้ฆ่าผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า 32 ย้อนจาอัน
้ หื้อเยียะบาปตี้ป้ออุย
๊ แม่
หม่อนของหมู่เจ้าได้ตัง้ เก๊าเยียะไว้หื้อเสร็จเหียเต๊อะ
33 “หมู่จ้าดงู

หมู่จ้าดงูปิ๊ ด หมู่เจ้าจะป๊นจากหม้อหน้าฮกได้จาใด 34 ย้อนจาอัน
้ เฮาจะส่งผูเป๋
้ นปากเป๋น
เสียงแตนพระเจ้า คนตี้มีปั๋ ญญา กับธรรมาจ๋ารย์มาหาเจ้าตังหลาย แล้วเจ้าตังหลายก็จะยับเขาหมู่นั ้น
ไปฆ่าเหียพ่อง ไปเขิงบนไม้ก๋างเขนพ่องไปเฆี่ยนในธรรมศาลาของจาวยิวพ่อง ไล่หมู่เขาหนี จากเมืองนึ่ ง
ไป แหม เมือง นึ่ ง พ่อง 35 ย้อนจาอัน
้ โต้ษ จะ มา เถิง หมู่ เจ้า นี่ ละ ตี้ ได้ ฆ่า คน ตี้ บริสุทธิ์ ตัง้ แต่ อาแบล ตี้ ถูก ฆ่า
ต๋ายจ๋นเถิงเศคาริยาห์ลูกของเบเรคิยาห์ ตี้ถูกฆ่าต๋ายหละหว่างพระวิหารกับแต้นปู่จา จ 36 เฮาบอกความ
จริงแก่เจ้าตังหลายว่า โต้ษตี้ได้ฆ่าคนหมู่นั ้นก็จะมาเถิงคนในยุคนี้ อย่างแน่ นอน
พระเยซูเตือ
๋ นคนในกรุ งเยรู ซาเล็ม

37 “โอ

เยรู ซาเล็ม เยรู ซาเล็มเหย เจ้าคือผูตี
้ ้ได้ฆ่าผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า แล้วเอาบ่าหินขว้าง
คนหมู่นั ้นตี้พระเจ้าส่งมาหาหมู่เจ้าจ๋นต๋าย หลายเตื้อเฮาใค่เอาลูกของเจ้ามาไว้ในอ้อมอก เหมือนแม่ไก่
กกลูกอยู่ใต้ ปีกของมัน แต่ เจ้าบ่ยอม 38 ผ่อหื้อดี เน่ อ เฮือนของเจ้า๗จะถูกละขว้างหื้อฮ้างไปเหีย 39 เฮา
ขอบอกเจ้าตังหลายไว้เน่ อว่า ตัง้ แต่นี้ ต่อไปปายหน้า เจ้าตังหลายจะบ่หันเฮาแหมแล้ว จ๋นกว่าหมู่เจ้าจะ
เอิน
้ ว่า ‘ขอพระเจ้าปั๋ นปอนผู้ตี้มาในนามขององค์พระผู้เป๋นเจ้า�ฉ ”
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1 ต๋อนตี้พระเยซูกํ่าลังเตียวออกจากบริเวณพระวิหาร

หมู่สาวกมาจี๊หื้อพระองค์ผ่อตึกต่างๆ ในบริเวณ
พระวิหาร 2 พระองค์อู้กับหมู่เขาว่า “ต้านตังหลายหันตึกหมู่นี้ ก่อ เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า
บ่าหินตี้ซ้อนกั ๋นหมู่นี้ จะถูกเตขว้างจ๋นบ่หันวางซ้อนกั ๋นเลยสักก้อน�
3 ต๋อนตี้พระเยซูกํ่าลังนั ่งอยูบน
่ ดอยบ่ากอกเทศ หมู่สาวกมาถามพระองค์เป๋นก๋านส่วนตั ๋วว่า “ขอบอก
หมู่เฮากําเต๊อะว่า สิง่ หมู่นี้ จะเกิดขึ้นเมื่อใด แล้ววันตี้พระองค์จะปิ๊ กมากับวันสิน
้ โลกจะมีหมายสําคัญอะ
หยังพ่อง�
4 พระองค์ตอบว่า “หละวังหื้อดี ห้ามหื้อใผจุล่ายต้านเน่ อ 5 ย้อนว่าจะมีหลายคนอ้างจื้อของเฮาว่า ‘เฮา
เป๋น พระคริสต์� แล้ว จุ ล่า ย หื้อ หลาย คน หลง เจื้อ 6 ต้าน ตัง หลาย จะ ได้ยน
ิ เรือ
่ ง สงคราม กับ ได้ ข่าว ลือ ว่า
เกิดสงครามตึงใก้ตึงไก๋ ก็บ่ถ้าตกอกตกใจ๋ ย้อนเรือ
่ งจาอี้จะต้องเกิดขึ้นก่อน แต่ยังบ่เถิงวันเสี้ยงสุดของ
7
โลก เตื้อ ประเทศ นึ่ ง จะ สู้ ฮบ กับ แหม ประเทศ นึ่ ง อาณาจักร นึ่ ง ก็ จะ สู้ ฮบ กับ แหม อาณาจักร นึ่ ง จะ เกิด
ก๋าน กัน
้ ข้าว อยาก นํ้า กับ แผ่น ดิน จะ ไหว หลาย ตี้ 8 แต่ เหตุ ก๋า รณ์ หมู่ นี้ ก็ เผียบ เหมือน ก๋าน ตัง้ เก๊ า เจ็บ ต๊อง
ก่อนเกิดลูก
9 “หมูต้
่ านจะถูกยับไปทรมาน แล้วถูกฆ่า คนจะจังต้านใคว่ไปหมด ย้อนว่าหมูต้
่ านได้ติดต๋ามเฮา 10 เถิง
ต๋อน นั ้น หลาย คน จะ เลิก เจื้อ จะ หัก หลัง กั ๋น กับ จะ จัง กั ๋น ตวย 11 จะ มี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตั ๋ว
ป๋อมหลายคน แล้วมาจุล่ายคนจํา๋ นวนนั ก 12 คนตังหลายจะบ่มีความฮักหื้อกั ๋นแหมต่อไป ย้อนว่าความ
บ่ดีจะนั กขึ้นติกๆ 13 แต่ถ้าใผตี้ทนได้จ๋นเถิงตี้สุดจะได้ฮบ
ั ความรอดป๊นบาปโต้ษ 14 คนจะบอกข่าวดีเรือ
่ ง
แผ่นดินของพระเจ้าไปใคว่ตึงโลก เปื้ อกู้จ้าดจะได้ยน
ิ ข่าวดีนี้ แล้ววันสิน
้ โลกจะมาเถิง
ความหล้มจ๋มครัง้ ใหญ่หลวง
15 “ดาเนี ย ล ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง แตน พระเจ้า เกย อู้ เถิง ‘สิง
่ ตี้ มา ยํ่า สิง่ ศักดิส
์ ิทธิ์ ตี้ เยีย ะ หื้อ เกิด ความ
ฉิ บหาย�ช เมื่อต้านหันสิง่ นั ้นตัง้ อยู่ในสถานตี้ ศักดิส
์ ิทธิ์ (หื้อคนตี้ อ่านกํานี้ เข้าใจ๋ ความหมายหื้อดี) 16 ก็
หื้อคนตี้อยู่ในแคว้นยูเดียขะใจ๋หนี ไปอยู่บนดอยเวยๆ 17 คนตี้อยู่บนดาดฟ้าหลังคาบ้าน ห้ามลงมากาว่า
ปิ๊ กเข้าไปเก็บคัวในบ้าน 18 คนตี้อยู่ต๋ามโต้งต๋ามนา ห้ามปิ๊ กไปเอาเสื้อคุมตี้บ้าน หื้อลวดหนี ไปเลย 19 ใน
หว่างนั ้นความฉิ บหายก็จะเกิดกับหมูแม่
่ มานกับแม่ลูกหน้ อยตี้ลูกยังกิน
๋ นมอยู่ 20 หื้ออ้อนวอนขอพระเจ้า
ตี้ จะบ่ต้องหนี ในหน้าหนาว กาว่าในวันสะบาโต 21 ย้อนว่ายามนั ้นจะเกิดความตุ๊กยากลําบากอย่างใหญ่
หลวงขนาด อย่างตี้บ่เกยเกิดขึ้นมาก่อนเลย นั บตัง้ แต่โลกเกิดขึ้นจ๋นเถิงบ่าเดี่ยวนี้ กับจะบ่มีจาอี้เกิดขึ้น
แหมเลย 22 ถ้าพระเจ้าบ่หย้อวันเวลาหมู่นั ้นหื้อสัน
้ ลง ก็จะบ่มีใผรอดจีวต
ิ เลย แต่ย้อนว่าพระองค์หันแก่
23
คนตี้พระองค์ได้เลือกไว้เป๋นของพระองค์แล้ว ก็หื้อเวลานั ้นสัน
้ ลง ในเวลานั ้นถ้ามีคนใดมาบอกว่า ‘ผ่อ
ลอพระคริสต์อยูหั
่ น
้ � กาว่า ‘พระคริสต์อยูนี
่ ้ � ห้ามเจื้อเขาเน่ อ 24 ย้อนว่าจะมีพระคริสต์ตั ๋วป๋อม กับผูเป๋
้ น
ปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตั ๋วป๋อมเกิดขึ้น แล้วหมู่เขาก็จะเยียะก๋านอัศจ๋รรย์กับหมายสําคัญต่างๆ เปื้ อจุ
ล่ายแม้แต่คนตี้พระเจ้าได้เลือกไว้แล้ว ถ้าเป๋นไปได้ 25 ฟังไว้หื้อดีเน่ อ เฮาได้เตือ
๋ นหมู่ต้านไว้ก่อนแล้ว
26 “ย้อนจาอัน
้ ถ้ามีใผมาบอกต้านตังหลายว่า ‘หัน
้ ลอ พระคริสต์อยู่ตี้ดินแดนทุรกั ๋นดาร� ห้ามออกไป
หาเขา กาว่าถ้ามีคนบอกว่า ‘พระคริสต์หลบอยู่นี่ ลอ� ก็ห้ามเจื้อเน่ อ 27 ย้อนว่าเมื่อบุตรมนุษย์ปิ๊ กมา จะ
เผียบเหมือนกับฟ้าแมบตังวันออก อยู่ตังวันตกก็ หันแจ้งหลึ้ง 28 เหมือนกับตี้ ไหนมี ซากศพ ตี้ หัน
้ ก็ จะมี
หมู่แฮ้งหลุ้มต๋อมกั ๋นเต๋มไปหมด
29 “ตันทีตี้เวลาตุ๊กยากลําบากนั ้นผ่านป๊ นไปแล้ว
‘ตะวันจะมืดตึ๊ก
เดือนจะบ่ส่องแสง
ดาวจะหยวะตกจากต๊องฟ้า
หมู่ผู้มีอํานาจตังหลายในต๊องฟ้าก็จะสัน
่ ไหวเฝื่ อนคลอน�ซ
ช

24:15 24:15 ดนล� 9:27; 11:31; 12:11

ซ

24:29 24:29 อสย� 13:10; 34:4
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“ใน เวลา นั ้น จะ มี หมายสําคัญ บน ต๊ องฟ้า บอก หื้อ ฮู้ ว่า บุตรมนุษย์ กํ่า ลัง ปิ๊ ก มา คน ตัง หลาย หมด ตึง
โลก จะ ไห้ สนั ่น ปั่ น ปื๊ น หมู่ เขา จะ หัน บุตรมนุษย์ ลง มา บน เมฆ ใน ต๊ องฟ้า ด้วย ฤทธิ์ อํานาจ กับ รัศมี อัน ยิง่
ใหญ่ 31 พระองค์จะส่งหมู่ทูตสวรรค์ของพระองค์มา พร้อมกับเสียงแกตี้ดังขนาด หมู่ทูตสวรรค์นั ้นจะมา
รวบรวมคนตี้พระองค์เลือกไว้แล้ว จากตึงสี่ทิศตัง้ แต่ขอบฟ้าเผิกนึ่ ง จ๋นเถิงสุดขอบฟ้าแหมเผิกนึ่ ง
30

หื้อเฮียนฮูจาก
้
เก๊าบ่าเดื่อ

32 “หื้อเฮียนฮู้จากเรือ
่ งเก๊าบ่าเดื่อ

คือเมื่อกิง่ บ่าเดื่อโป่งใบใหม่ ต้านก็ฮู้ว่าใก้จะเถิงหน้าฮ้อนแล้ว 33 ก็
เหมือนเดียวกั ๋น เมื่อต้านตังหลายหันเหตุ ก๋ารณ์ ตี้ เฮาบอกแล้ว ก็ หื้อฮู้ว่าใก้ เถิงเวลาตี้ พระองค์ จะปิ๊ กมา
ใก้จะเถิงเวลาแต๊ๆ แล้วเน่ อ 34 เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า คนในยุคนี้ จะยังบ่ต๋ายก่อนเหตุก๋า
รณ์ ตี้ว่าหมู่นี้ จะเกิดขึ้น 35 ต๊องฟ้ากับโลกจะยุบหายไป แต่ถ้อยกําของเฮาจะบ่สูญหายไปเลย
พระเจ้าเต้าอัน
้ ตี้ฮูว่
้ าเมื่อใดจะเถิงเวลา

36 “แต่ว่าวันนั ้นเวลานั ้นตี้สิง
่ หมู่นี้ จะเกิดขึ้น

บ่มีใผฮูสั
้ กคน หมู่ทูตสวรรค์ก็บ่ฮู้ บุตรของพระเจ้าก็บ่ฮู้ มี
ก้าพระบิดาองค์เดียวเต้าอัน
้ ตี้ฮู้ 37 เมื่อบุตรมนุษย์จะมา ก็จะเป๋นอย่างเดียวกับในสมัยของโนอาห์ 38 คือ
ว่าในสมัยของโนอาห์นั ้น ก่อนตี้นํ้าจะท่วมโลก คนตังหลายได้กิน
๋ กับดื่ม มีก๋านแต่งงานกั ๋น ตึงยกลูกหื้อ
เป๋นผัวเมียกั ๋น จ๋นเถิงวันตี้ โนอาห์ได้ เข้าไปในเฮือ 39 คนตังหลายหมู่ นี้ บ่ฮู้ตั ๋วเลยว่าจะเกิดเหตุ ก๋ารณ์ อะ
หยังขึ้น เต๊าฮอดนํ้าท่วมปั๊ ดปาคนหมู่นี้ ไปหมด เมื่อบุตรมนุษย์จะมาก็จะเป๋นจาอัน
้ เหมือนกั ๋น 40 ในยาม
นั ้นป้อจายสองคนตี้กํ่าลังเยียะนา คนนึ่ งจะถูกฮับไปแต่แหมคนนึ่ งจะถูกละไว้ 41 กับแม่ญิงสองคนกํ่าลัง
โม่แป้งอยูตวย
่
กั ๋น คนนึ่ งจะถูกฮับไปแต่แหมคนนึ่ งจะถูกละไว้
42 “ย้อนจาอัน
้ หมู่ต้านจงหละวังตั ๋วหื้อดี

ย้อนต้านบ่ฮู้ว่าองค์พระผู้เป๋ นเจ้าของต้านจะปิ๊ กมาเมื่อใดวัน
ไหนกั ๋นแน่
ถ้าเจ้าของบ้านฮูตั
้ ๋วว่าขโมยจะลักเข้ามาต๋อนเมื่อคืนเวลาใด เขาก็จะแนหละวัง
44
บ่หื้อขโมยงัดเข้ามาในบ้านได้แน่ ๆ เหมือนเดียวกั ๋น ต้านตังหลายจงเกียมตั ๋วไว้หื้อพร้อม ย้อนว่าบุตร
มนุษย์จะมาในเวลาตี้หมู่ต้านกึ๊ดบ่เถิง
43 หื้อจํา
๋ ไว้ว่า

“ใผ คน ใด ตี้ เป๋น คน ฮับ ใจ๊ ตี้ ซื่อสัตย์ กับ หลวก ตี้ เจ้า นาย มอบ หน้า ตี้ หื้อ เป๋น หัวหน้า คน ฮับ ใจ๊ คน อื่นๆ
เปื้ อ แจก ของกิน
๋ ต๋าม เวลา 46 เมื่อ เจ้า นาย ปิ๊ ก มา หัน เขา ยัง เยีย ะ ก๋าน อยู่อย่าง ดี คน ฮับ ใจ๊ คน นั ้น ก็ เป๋น สุข
47 เฮาบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า เจ้านายจะตัง
้ หื้อเขาผ่อกอยกู้อย่างตี้เป๋นของเปิ้ น 48 แต่ถ้าคน
ฮับ ใจ๊ คน นั ้น เป๋น คน บ่ดี แล้ว กึ๊ด ใน ใจ๋ ว่า ‘แหม เมิน อยู่ กว่า เจ้า นาย จะ ปิ๊ ก มา� 49 แล้ว ตัง้ เก๊ า บุบ ตี คน
๋ ฮับ
50
ใจ๊คนอื่นๆ กับปากั ๋นตึงกิน
๋ ตึงดื่มกับหมู่เปื้ อนขี้เหล้า เจ้านายของเขาก็จะปิ๊ กมาในวันเวลาตี้เขาบ่ฮู้กับ
บ่ตันฮู้คิง 51 แล้วก็จะลงโต้ษเขาอย่างหนั ก ตึงไล่หื้อไปอยู่ตวยหมู่คนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด ตัด
๊ ตี้มีเสียงคนไห้หุย
ขบเขี้ยวเกี๊ยวกางอย่างเจ็บปวด�
45

25
กําเผียบเรือ
่ งเปื้ อนเจ้าสาวสิบคน
แผ่นดินสวรรค์จะเผียบเหมือนเปื้ อนเจ้าสาวสิบคน กํา๋ โกมไฟออกมาถ้าฮับเจ้าบ่าว 2 ใน
แม่ ญิง หมู่ นั ้น มี ห้าคน เป๋น คน ง่าว แหม ห้าคน เป๋น คน หลวก 3 แม่ ญิง ง่าว ห้าคน นั ้น เอา โกม ไฟ ไป แต่ บ่ได้
เอานํ้ามันสํารองไปตวย 4 แต่แม่ญิงหลวกห้าคนนั ้นเอานํ้ามันสํารองใส่ก๋าไปพร้อมกับโกมไฟตวย 5 เป๋น
เวลาเมินขนาดแต่เจ้าบ่าวก็ยังบ่มาเตื้อ แม่ญิงสาวตึงสิบคนก็ใค่หลับแล้วก็หลับไป
6 “เมื่อเถิงเวลาเตี้ยงคืน ก็มีเสียงเอิน
้ ฮ้องว่า ‘เจ้าบ่าวมาแล้ว ขะใจ๋ออกมาต้อนฮับเน่ อ�
7 “เปื้ อนเจ้าสาวตึงหมดสิบคนก็ตื่น แล้วแป๋ งไส้โกมไฟของตั ๋วหื้อพร้อม 8 หมู่แม่ญิงง่าวอูกั
้ บหมู่แม่ญิง
หลวกว่า ‘ขอแบ่งนํ้ามันของหมู่เจ้าหื้อหมู่เฮาพ่องเต๊อะ โกมไฟของหมู่เฮากํ่าลังจะดับอยูแล้
่ ว�
1 “ในเวลานั ้น
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9 “หมู่แม่ญิงหลวกตอบว่า
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‘บ่ได้ก้า นํ้ามันตี้มีอยู่นี้ มีปอสําหรับตั ๋วเฮาเต้าอัน
้ หมู่เจ้าไปเซาะซื้อจากคน

ขายเอาคนเดียวเต๊อะ�
10 “ต๋อนตี้หมู่แม่ญิงง่าวออกไปเซาะซื้อนํ้ามัน เจ้าบ่าวก็มาแผว เปื้ อนเจ้าสาวตี้พร้อมอยูแล้
่ วได้ไปงาน
เลี้ยงแต่งงานกับเจ้าบ่าว แล้วปะตู๋ก็หับ
11 “ต่อมาเมื่อหมู่แม่ญิงง่าวห้าคนปิ๊ กมา ก็ปากั ๋นฮ้องว่า ‘ต้านเจ้าๆ จ้วยไขปะตู๋หื้อเฮากําเต๊อะ�
12 “แต่เจ้าบ่าวตอบว่า ‘เฮาบอกความจริงแก่หมู่เจ้าว่า เฮาบ่ฮูจ
้ ักหมู่เจ้าเลย�
13 “ย้อนจาอัน
้ หื้อต้านตังหลายเฝ้าหละวังอยูตลอด
่
ย้อนต้านบ่ฮูวั
้ นเวลาตี้เฮาจะปิ๊ กมา
กําเผียบเรือ
่ งคนฮับใจ๊สามคน

14 “แผ่น ดิน สวรรค์ ก็ เผียบ เหมือน ป้ อ จาย คน นึ่ ง ตี้ กํ่า ลัง จะ ออก เตียว ตาง ไป เมือง ไก๋

เขาฮ้องหมู่คนฮับ
ใจ๊ เข้ามาหา แล้วมอบข้าวของเงินคําหื้อ ฮับผิดชอบ 15 ต้านหื้อสตางค์ ห้าตะลัน ต์ แก่ คนตี้ นึ่ ง หื้อสองตะ
ลัน ต์ แก่ คน ตี้ สอง แล้ว ก็ หื้อ คน ตี้ สาม ตะลัน ต์ เดียว โดย แบ่ง หื้อ ต๋าม ความ สามารถ ของ แต่ ละ คน แล้ว
ต้านก็ ออกเตียวตาง 16 คนฮับใจ๊ ตี้ ได้ ห้าตะลันต์ ก็ เอาไปเป๋นตืนก๊าขายเลย แล้วก็ ได้ กํ่าไฮมาแหมห้าตะ
ลัน ต์ 17 คน ฮับ ใจ๊ ตี้ ได้ สอง ตะลัน ต์ ก็ เอา ไป เป๋น ตืน ก๊า ขาย เหมือน กั ๋น แล้ว ก็ ได้ กํ่า ไฮ มา แหม สอง ตะลัน ต์
18 สําหรับคนฮับใจ๊ตี้ได้ตะลันต์เดียว ก็ขุดดินเป๋ นฮ่อม แล้วซ่อนสตางค์ของเจ้านายไว้ในหัน
้ เหีย
19 “เวลาผ่านไปเมินแล้ว เจ้านายปิ๊ กมา จึงฮ้องหมู่คนฮับใจ๊สามคนมาถามว่าได้เอาสตางค์ไปเยียะอะ
หยังกั ๋นพ่อง 20 คนฮับใจ๊ตี้ได้ห้าตะลันต์ เอาตึงตืนตึงกํ่าไฮแหมห้าตะลันต์มาหื้อนายแล้วก็บอกว่า ‘นาย
เจ้าข้า สตางค์ตี้หื้อข้าพเจ้าไว้ห้าตะลันต์ ผ่อนี่ ลอ ตืนห้าตะลันต์ข้าพเจ้าได้กํ่าไฮมาเปาะแหมห้าตะลันต์�
21 “นายก็อู้กับเขาว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป๋ นคนฮับใจ๊ตี้ดี กับซื่อสัตย์ เจ้าซื่อสัตย์ในสิง
่ เล็กๆ หน้ อยๆ เฮาจะตัง้
หื้อเจ้าผ่อกอยของจํา๋ นวนนั ก มาฮ่วมยินดีกับนายของเจ้าเต๊อะ�
22 “แล้วคนฮับใจ๊ตี้ได้สองตะลันต์ ก็เข้ามาอูว่
้ า ‘นายเจ้าข้า สตางค์ตี้หื้อข้าพเจ้าไว้สองตะลันต์ ผ่อนี่ ลอ
ตืนสองตะลันต์ข้าพเจ้าได้กํ่าไฮมาเปาะแหมสองตะลันต์�
23 “นายก็อู้กับเขาว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป๋ นคนฮับใจ๊ตี้ดี กับซื่อสัตย์ เจ้าซื่อสัตย์ในสิง
่ เล็กๆ หน้ อยๆ เฮาจะตัง้
หื้อเจ้าผ่อกอยของจํา๋ นวนนั ก มาฮ่วมยินดีกับนายของเจ้าเต๊อะ�
24 “แล้ว คน ฮับ ใจ๊ ตี้ ได้ ตะลัน ต์ เดียว ก็ เข้า มา อู้ ว่า ‘นาย เจ้าข้า ข้าพเจ้า ฮู้ ว่า ต้าน เป๋ น คน เขี้ยว ต้าน เก็บ
เกี่ยวสิง่ ตี้ ต้านบ่ได้ ปูก แล้วก็ เก็บพืชผลตี้ ต้านบ่ได้ หว่าน 25 ข้าพเจ้ากั ๋วก็ เลยเอาสตางค์ ตะลันต์ เดียว ไป
ขุดขุมซ่อนไว้ในดินเหีย ผ่อนี่ ลอ สตางค์ตะลันต์เดียวของต้าน�
26 “นาย ก็ ตอบ เขา ว่า ‘ไอ่ ขี้ ข้า บ่ดี ขี้ ค้าน เจ้า ก็ ฮู้ ว่า เฮา เก็บ เกี่ยว ใน สิง
่ ตี้ เฮา บ่ได้ ปูก กับ เก็บ พืช ผล ตี้ เฮา
27
บ่ได้หว่าน ถ้าจาอัน
้ เป๋นจาใดบ่เอาสตางค์นั ้นไปฝากธนาคารไว้ เมื่อเฮาปิ๊ กมาก็จะได้สตางค์ตึงต้นตึง
ดอก�
28 “แล้วเจ้านายก็สัง
่ หื้อเอาสตางค์นึ่ งตะลันต์จากเขาไปหื้อคนตี้มีสิบตะลันต์ 29 ย้อนคนตี้มีอยู่แล้ว ก็
จะเตื่อมนั กขึ้นจ๋นเหลือล้น ส่วนคนตี้บ่มี แม้แต่สิง่ ตี้เขามีอยูนั
่ ้นก็จะเอาไปจากเขาเหีย 30 จากนั ้นก็สัง่ หื้อ
เอาคนฮับใจ๊บ่มีประโยชน์ คนนั ้น โจ้งออกไปตี้มืดตังนอกเหีย ตี้หัน
้ จะมีเสียงไห้หุยขบเขี้ยวเกี๊ยวกางอย่าง
เจ็บปวด
บุตรมนุษย์จะตัดสินลงโต้ษกู้คน
31 “เมื่อบุตรมนุษย์จะปิ๊ กมาโดยรัศมี อันยิง
่ ใหญ่ฮ่วมกับหมู่ทูตสวรรค์ พระองค์จะนั ่งบนบัลลังก์ตี้เต๋ม
ไปด้วยรัศมี ตี้ มาจากสวรรค์ 32 คนเจื๊อจ้าดต่างๆ จะมาเปาะกั ๋นส่องหน้าบุตรมนุษย์ พระองค์ จะแบ่งหมู่
เขาออกเป๋นสองหมู่ เหมือนกับคนเลี้ยงแกะตี้แยกแกะออกจากแป๊ะ 33 พระองค์จะเอาแกะไว้ตังขวามือ
ส่วนแป๊ะก็จะเอาไว้ตังซ้ายมือ
34 “แล้ว พระองค์ ผู้ เป๋ น กษั ตริย์ จะ อู้ กับ หมู่ ตี้ อยู่ ตัง ขวา มือ ว่า ‘ต้าน ตัง หลาย ตี้ ได้ ฮบ
ั ปอน จาก พระบิดา
35
ของเฮา เจิญฮับอาณาจักรตี้ได้เกียมไว้สําหรับต้านตังหลายตัง้ แต่สร้างโลกมาแล้ว ย้อนว่าต๋อนตี้เฮา
ใค่อยากกิน
๋ ข้าว หมู่ต้านก็เลี้ยงเฮา เฮาใค่อยากกิน
๋ นํ้า ต้านก็เอานํ้าหื้อเฮากิน
๋ เฮาเป๋นคนแปลกหน้า หมู่
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ต้านก็ต้อนฮับเฮาหื้อเข้าไปในบ้าน 36 เฮาบ่มีเสื้อผ้าใส่ ต้านก็เอามาหื้อเฮานุ่ง เฮาบ่สบาย ต้านก็ผ่อกอย
เอาใจ๋ใส่ เฮาติดคอก ต้านก็มาแอ่วหาเฮา�
37 “แล้วหมู่ตี้เยียะถูกต้องต๋ามธรรมจะตอบว่า ‘องค์พระผู้เป๋ นเจ้า หมู่เฮาเกยหันพระองค์ใค่อยากกิน
๋
38
ข้าวแล้วเลี้ยงพระองค์เมื่อใด กาว่าหันพระองค์ใค่อยากกิน
๋ นํ้าแล้วเอานํ้าหื้อพระองค์กิน
๋ เมื่อใด หมู่เฮา
เกย หัน พระองค์ เป๋น คน แปลก หน้า แล้ว เจิญ พระองค์ เข้า มา ใน บ้าน กาว่า หัน พระองค์ บ่มี เสื้อผ้า ใส่ แล้ว
เอาเสื้อผ้ามาหื้อนุ่งเมื่อใด 39 หมู่เฮาหันพระองค์บ่สบาย กาว่าติดคอกแล้วไปแอ่วหาพระองค์เมื่อใด�
40 “แล้วพระองค์ผู้เป๋ นกษั ตริยจะ
์ ตอบหมู่เขาว่า ‘เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า เมื่อใดก็ต๋ามตี้
หมู่ต้านเยียะกับคนตี้ตํ่าต้อยตี้สุดคนนึ่ งในหมู่ปี้ น้ องของเฮา ก็เหมือนต้านตังหลายได้เยียะต่อเฮาตวย�
41 “แล้วพระองค์ จะบิน
่ หน้าไปบอกหมู่ตี้อยู่ตังเผิกซ้ายมือว่า ‘ไปหื้อป๊นหูป๊นต๋าเฮาเหีย หมู่เจ้าถูกแจ้ง
หื้อ ตก หม้อ หน้า ฮก ใน ไฟ ตี้ บ่มี วัน ดับ เป๋น ไฟ ตี้ เกีย ม ไว้สําหรับ มาร กับ หมู่ ของ มัน 42 ย้อน ว่า ต๋อน ตี้ เฮา ใค่
อยากกิน
๋ ข้าว เจ้าตังหลายก็บ่ได้หื้ออะหยังเฮากิน
๋ เฮาใค่อยากกิน
๋ นํ้า เจ้าตังหลายบ่ได้หื้อนํ้าเฮากิน
๋ 43 เฮา
เป๋นคนแปลกหน้า เจ้าตังหลายก็ บ่ได้ เจิญเฮาเข้าไปในบ้าน เฮาบ่มีเสื้อผ้าใส่ เจ้าตังหลายบ่ได้ หื้อเสื้อผ้า
เฮานุ่ง เฮาบ่สบายกับติดคอก เจ้าตังหลายบ่เกยมาแอ่วหาเฮา�
44 “หมู่เขาก็จะตอบว่า ‘พระองค์เจ้าข้า หมู่เฮาหันต้านใค่อยากกิน
๋ ข้าว กิน
๋ นํ้า กาว่าเป๋นคนแปลกหน้า
กาว่าบ่มีเสื้อผ้านุ่ง บ่สบายกับติดคอก แล้วหมูเฮา
่ บ่ได้เยียะอะหยังสักอย่างตี้จะจ้วยเหลือต้านเมื่อใดกา�
45 “พระองค์จะตอบว่า ‘เฮาบอกความจริงแก่เจ้าตังหลายว่า อะหยังก็ต๋ามตี้เจ้าตังหลายบ่ได้เยียะกับคน
ตํ่าต้อยตี้สุดคนนึ่ ง เจ้าตังหลายก็บ่ได้เยียะต่อเฮาเลย�
46 “แล้วคนตังหลายหมู่นั ้นก็จะต้องฮับโต้ษตลอดไป แต่คนตี้เยียะถูกต้องต๋ามธรรมจะเข้าสู่จีวต
ิ นิ รน
ั
ดร์�

26
ผู้นําศาสนาวางแผนฆ่าพระเยซู
1 เมื่อ พระเยซู อู้ เรือ
่ ง หมู่ นี้ เป๋น กํา เผียบ จบ แล้ว พระองค์ บอก หมู่ สาวก ของ พระองค์ ว่า 2 “หมู่ ต้าน ก็ ฮู้
แล้ว ว่า แหม สอง วัน จะ เถิง งาน ปัส กา ต๋อน นั ้น บุตรมนุษย์ จะ ถูก ยับ ส่ง ไป หื้อ ศัตรู เปื้
๋ อ เอา ไป เขิง บน ไม้ ก๋าง
เขนจ๋นต๋าย�
3 กวม เดียว กั ๋น นั ้น หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ มา จุ มนุม กั ๋น ตี้ บ้าน ของ มหา ปุโรหิต ตี้ จื้อ คา
ยาฟาส 4 หมู่ เขา วางแผน ตี้ จะ ลัก ยับ พระเยซู ไป ฆ่า 5 แต่ หมู่ เขา ตกลง กั ๋น ว่า “ใน หละหว่าง งาน นี้ บ่ดี ฟั่ ง
เยียะอะหยังเตื้อ กั ๋วว่าคนตังหลายจะวุน
่ วายแตกตื่นกั ๋น�
แม่ญิงคนนึ่ งเอานํ้ามันหอมใส่ผมพระเยซู

6 เมื่อพระเยซูอยูตี
่ ้หมู่บ้านเบธานี ในบ้านของซีโมนคนตี้เกยเป๋นขี้ตู้ด 7 มีแม่ญิงคนนึ่ งกํา๋ ขวดใส่นํ้ามัน

หอมรากาแปงขนาดเข้ามาหาพระองค์ นางถอกนํ้ามันหอมลงบนหัวของพระองค์๘ต๋อนตี้พระองค์กํ่าลัง
กิน
่ ้น
๋ ข้าวอยูนั
8 เมื่อ หมู่ สาวก ซัด ต๋า หัน จาอัน
้ ก็ บ่ปอใจ๋ อู้ กั ๋น ว่า “เป๋น จาใด เยีย ะ หื้อ เสีย ของ ไป เหีย บ่ดาย 9 ถ้า เอา ไป
ขายก็จะได้สตางค์นั ก แล้วเอาสตางค์นั ้นไปปั๋ นหื้อคนตุ๊กคนจ๋นก็ได้�
10 พระเยซู ฮู้ กํา กึ๊ด จาอัน
้ ก็ อู้กับ หมู่ สาวก ว่า “ไป ยุง่ กับ นาง เยีย ะ หยัง นาง ได้ เยีย ะ สิง่ ตี้ ดี งาม หื้อ กับ เฮา
11 คน ตุ๊ก คน จ๋น จะ ยัง อยู่ ตวย หมู่ ต้าน ไป ตลอด แต่ เฮา จะ บ่อยู่ ตวย หมู่ ต้าน ไป ตลอด 12 ตี้ นาง เอา นํ้ามัน
หอม ถอก ลง บน ตั ๋ว เฮา นั ้น ก็ เปื้ อ จะ เกีย ม ไว้สําหรับ ก๋าน ฝัง ศพ ของ เฮา 13 เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง
หลาย ว่า บ่ว่า คน จะ บอก ข่าวดี เรือ
่ ง แผ่น ดิน สวรรค์ ไป ตี้ ไหน ก็ ต๋าม ใน โลก เขา ก็ จะ เล่า เรือ
่ ง ตี้ นาง เยีย ะ นี้
เป๋นก๋านระลึกเถิงนางตวย�
๘
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ยูดาสตกลงจะหักหลังพระเยซู
14 ยู ดาส อิส คาริโอท เป๋ น สาวก คน นึ่ ง ใน สิบ สอง คน ของ พระเยซู ไป ปะ หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต 15 ถาม ว่า
“หมู่ ต้าน จะ หื้อ เฮา เต้า ใด ถ้า เฮา จี๊ ตั ๋ว พระเยซู หื้อ� หมู่ มหา ปุโรหิต ก็ หื้อ สตางค์ ยู ดาส สาม สิบ เหรียญ เงิน
16 ตัง
้ แต่หัน
้ มายูดาสก็แนหาโอกาสตี้จะหักหลังพระเยซูหื้อหมู่เขา
มื้อสุดต๊ายของพระเยซูฮ่วมกับหมู่สาวก

17 วันตี้นึ่ งของงานกิน
๋ เข้าหนมปังบ่ใส่เจื๊อ

หมู่สาวกเข้ามาหาพระเยซูแล้วถามว่า “จะหื้อหมู่เฮาไปเกีย

มมื้อปัสกาหื้อพระองค์กิน
๋ ตี้ไหนดี�
18 พระเยซูบอกว่า “หื้อเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็มไปหาป้ อจายคนนึ่ ง แล้วบอกเขาว่า ‘อาจ๋ารย์บอกว่า กํา
๋
หนดเวลาของเฮามาใก้จะแผวแล้ว เฮาต้องก๋านจะเลี้ยงฉลองงานปัสกากับหมู่สาวกตี้บ้านของต้าน� �
19 หมู่สาวกเยียะต๋ามตี้พระเยซูบอก แล้วได้จัดเกียมมื้อปั สกาไว้
20 เถิงต๋อนเมื่อคํ่า พระเยซู ฮ่วมกิน
๋ กับสาวกตึงสิบสองคน 21 ต๋อนตี้กํ่าลังกิน
๋ อยู่นั ้น พระเยซูอู้ว่า “เฮา
บอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า คนนึ่ งในหมู่ต้านจะหักหลังเฮา�
22 หมู่สาวกก็ตุ๊กใจ๋ขนาด เปี่ ยนกั ๋นถามพระองค์กําคนว่า “พระองค์เจ้าข้าเป๋ นเฮากา�
23 พระเยซู ตอบ ว่า “คน ตี้ จุ่ม ลง ถ้วย เดียว กับ เฮา จะ เป๋ น คน ตี้ หัก หลัง เฮา 24 บุตรมนุษย์ จะ ต้อง จาก ไป
ต๋ามตี้ มี เขียนไว้ในพระคัมภีรเกี
์ ่ยวกับพระองค์ แต่ ความฉิ บหายก็ จะเกิดกับคนตี้ หักหลังบุตรมนุษย์ ถ้า
คนนั ้นบ่ได้เกิดมาก็ยังดีเหลือนี้ �
25 ยูดาสคนตี้จะหักหลังพระองค์ถามว่า “อาจ๋ารย์ เป๋ นเฮากา� พระองค์ตอบว่า “ต้านว่าคนเดียวเน่ อ�
ความหมายของเข้าหนมปังกับเหล้าองุน
่
พระเยซูหยิบเข้าหนมปังขึ้นมาขอบพระคุณพระเจ้า แล้วบิยื่นหื้อ
หมู่สาวก อูว่
้ า “นี่ คือก๋ายของเฮา หื้อฮับเอาไปกิน
๋ เต๊อะ�
27 แล้วพระเยซู ก็กํา
๋ ถ้วยเหล้าองุน
่ ขึ้นมา ขอบพระคุณพระเจ้า แล้วก็ส่งหื้อหมู่สาวก อู้ว่า “หื้อกู้คนกิน
๋
28
๙
จากถ้วยนี้ ย้อนว่าสิง่ ตี้อยูใน
่ ถ้วยนี้ คือเลือดของเฮาตี้จะไหลออกมาเปื้ อรับรองพันธสัญญา หละหว่าง
พระเจ้ากับคนตังหลาย กับเปื้ อยกโต้ ษบาปของคนตังหลาย 29 เฮาบอกต้านตังหลายว่า ตัง้ แต่ นี้ ไป เฮา
จะบ่กิน
่ แหมต่อไป จ๋นกว่าจะเถิงวันนั ้นตี้ เฮาจะกิน
๋ เหล้าองุน
๋ ตวยกั ๋นกับหมู่ต้านในแผ่นดินพระบิดาของ
เฮา แต่เป๋นความหมายแบบใหม่�
30 เมื่อหมู่เขาฮ้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้ว ก็ปากั ๋นออกไปตี้ดอยบ่ากอกเทศ
26 ต๋อนตี้กํ่าลังกิน
่ ้น
๋ ข้าวตวยกั ๋นอยูนั

พระเยซูบอกว่าหมู่สาวกจะหนี ละไป
“คืนนี้ หมู่ต้านจะหนี ละเฮาไปเหียหมด เหมือนกับตี้เขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
‘พระเจ้าจะฆ่าคนเลี้ยงแกะ
แล้วแกะหมู่นั ้นจะแตกขะแลขะแจหนี ไปหมด�ญ
32 แต่ เมื่อ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ เฮา เป๋ น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เฮา จะ ไป แคว้น กาลิ ลี ก่อน หมู่ ต้าน แล้ว ปะ กั ๋น ตี้ หัน
้
น่ อ�
33 เปโตรบอกพระองค์ว่า “เถิงคนอื่นๆ จะละพระองค์ไปหมด แต่ข้าพเจ้าจะบ่มีวันเยียะจาอัน
้ �
34 พระเยซู อู้ กับ เขา ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ว่า คืน นี้ ก่อน ตี้ ไก่ จะ ขัน ต้าน จะ บอก บ่ฮู้ จัก เฮา เถิง
สามเตื้อ�
35 แต่เปโตรยืนยันว่า “แม้ว่าข้าพเจ้าจะต้องต๋ายตวยพระองค์ ข้าพเจ้าตึงบ่มีวันปฏิเสธพระองค์เลย�
หมู่สาวกคนอื่นๆ ตึงหมด ก็อูจาอั
้
น
้ เหมือนกั ๋น
31 พระเยซูอูกั
้ บหมู่สาวกว่า

พระเยซูเป๋นตุ๊กในสวนคนเดียว
๙

26:28 26:28 สําเนาโบราณบางฉบับมีกําว่า พันธสัญญาใหม่

ญ
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จาก นั ้น พระเยซู ก็ ปา สาวก เตียว ไป ใน ตี้ นึ่ ง จื้อ ว่า เกทเสมนี แล้ว บอก หมู่ สาวก ว่า “นั ่ง อยู่ ตัด
๊ นี่ เน่ อ
เฮาจะไปอธิษฐานตังปู๊น� 37 พระองค์ปาเปโตร ยอห์นกับยากอบ ตี้เป๋นลูกบ่าวสองคนของเศเบดีไปตวย
เวลานั ้นพระองค์โศกเศร้าเป๋นตุ๊กขนาด 38 พระองค์บอกหมู่เขาว่า “ใจ๋เฮาเป๋นตุ๊กปอจะต๋ายอยู่แล้ว เฝ้า
อยูตี
่ ้นี่ กับเฮาเน่ อ�
39 แล้วพระองค์เตียวห่างออกไปหน้ อย ก็ก้มหน้าลงปื๊ น แล้วอธิษฐานว่า “พระบิดาเจ้าข้า ถ้าเป๋ นไปได้
ขอ หื้อ ถ้วย แห่ง ความ ตุ๊ก ยาก นี้ ป๊น ไป จาก ข้า พระองค์ เหีย เต๊อะ แต่ ขอ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ
พระองค์บ่ใจ้ของข้าพระองค์� 40 แล้วพระองค์เตียวปิ๊ กมาหาสาวกสามคนนั ้นตี้นั ่งถ้าอยูหั
่ น
้ ก็หันหมู่เขา
41
กํ่าลังนอนหลับอยู่ ก็ถามเปโตรว่า “หมูต้
่ านนั ่งเฝ้าเฮาสักจัว้ โมงบ่ได้กา หื้อเฝ้าหละวังกับอธิษฐานตวย
เปื้ อว่าต้านจะบ่ตกอยู่ในอํานาจของก๋านลองใจ๋ เถิงแม้ว่าจิตใจ๋ฝ่ายวิญญาณใค่ยอมเยียะ แต่ตั ๋วของคน
เฮายังอ่อนแออยู�
่
42 พระองค์ ปิ๊ ก ไป อธิษฐาน แหม เป๋ น เตื้อ ตี้ สอง ว่า “ข้า แต่ พระบิดา ถ้า ถ้วย แห่ง ความ ตุ๊ก ยาก นี้ ป๊ น ไป
บ่ได้ จํา๋ เป๋ นต้องกิน
๋ แต๊ๆ ก็ ขอหื้อเป๋นไปต๋ามความต้องก๋านของพระองค์ เต๊อะ� 43 จากนั ้นพระองค์ ก็ มา
หาสาวกสามคนนั ้นแหม ก็หันหมู่เขายังหลับอยู่ ย้อนว่าหมู่เขามืนต๋าบ่ขึ้น 44 พระเยซูก็ละเขาไปอธิษฐาน
เหมือนสองเตื้อตี้ผ่านมา 45 จากนั ้นพระองค์มาหาหมู่สาวก อูว่
้ า “ยังหลับหื้อหายอิดอยูแหม
่
กา ใก้จะเถิง
เวลาตี้บุตรมนุษย์จะถูกหักหลังยกหื้อหมู่คนบาปแล้ว 46 ลุกขึ้นไปกั ๋นเต๊อะ คนตี้หักหลังเฮามาแผวแล้ว�
36

พระเยซูโดนยับ
47 บ่า กอง พระเยซู อู้ ลิน
้ ยัง บ่ตัน เข้า ปาก เตื้อ ยู ดาส ตี้ เป๋น สาวก คน นึ่ ง ใน สิบ สอง คน นั ้น ก็ เตียว มา เถิง
ตวย กั ๋น กับ คน จํา๋ นวน นั ก ตี้ กํา๋ ดาบ กํา๋ ค้อน มา ตวย หมู่ เขา เป๋น คน ตี้ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่
ของคนตังหลายส่งมา 48 ยูดาสได้ตกลงกับคนหมู่นั ้นไว้ก่อนแล้วว่า “เฮาจูบ๑คนใด ก็แม่นคนนั ้น หื้อไป
ยับเขาได้เลย� 49 เมื่อมาแผว ยูดาสก็เข้ามาหาพระเยซูเวยบ่าค้าน แล้วอูกั
้ บพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ครับ�
แล้วก็จูบพระองค์
50 พระเยซูอูกั
้ บเขาว่า “เปื้ อนเหย จะเยียะอะหยังก็ขะใจ๋เยียะเหีย� แล้วคนหมู่นั ้นก็เข้ามายับพระองค์
กุมตั ๋วไว้ 51 สาวกคนนึ่ งตี้อยูกั
่ บพระเยซูก็จัก
๊ ดาบออกมาฟันถูกหูคนฮับใจ๊ของมหาปุโรหิตปุด
52 พระเยซูอูกั
้ บเขาว่า “เก็บดาบใส่ฝักเหียเต๊อะ ย้อนว่าคนตี้ใจ๊ดาบก็จะต๋ายย้อนดาบ 53 ต้านกึ๊ดว่าเฮา
จะ ขอ ความ จ้วยเหลือ จาก พระบิดา เฮา แล้ว พระองค์ จะ ส่ง ทูต สวรรค์ มา หื้อ กับ เฮา นั ก เหลือ สิบ สอง ก๋อง
ตันทีบ่ได้กา 54 แต่ถ้าเฮาเยียะจาอัน
้ ก็จะบ่เป๋นไปต๋ามตี้พระคัมภีรเขี
์ ยนไว้ว่าจะต้องเป๋นไปต๋ามนี้ �
55 พระเยซู อู้กับคนหมู่นั ้นว่า “หมู่เจ้าหันเฮาเป๋ นโจ๋รกา เถิงได้กํา
๋ ดาบกํา๋ ค้อนมายับเฮา เฮานั ่งสัง่ สอน
อยูใน
่ พระวิหารกู้วัน ต้านตังหลายก็บ่มายับเฮา 56 แต่ตี้เกิดขึ้นตึงหมดนี้ ก็เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามตี้ผูเป๋
้ นปาก
เป๋นเสียงแตนพระเจ้าได้เขียนไว้� แล้วหมู่สาวกตึงหมดก็ละขว้างพระองค์แล้วปากั ๋นหนี ไป
พระเยซูอยูต่
่ อหน้าผู้นําจาวยิว

57 หมู่ตี้ปากั ๋นมายับพระเยซูนั ้น

ปาพระองค์ไปตี้บ้านของคายาฟาสมหาปุโรหิต ตี้หัน
้ มีหมู่ธรรมาจ๋ารย์
กับหมู่คนเฒ่าคนแก่มาจุมนุมกั ๋นอยู่ 58 ส่วนเปโตรเตียวถ่อมตวยพระเยซูไปห่างๆ มาจ๋นเข้าไปแผวก๋าง
ข่วงบ้านของมหาปุโรหิต เขาเข้าไปนั ่งก๋างข่วงบ้านกับหมู่ยาม แนผ่อว่าจะมีอะหยังเกิดขึ้นพ่อง
59 หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ สมาชิก สภา จาว ยิว ปา กั ๋น เซาะ หา พยาน เท็จ มา ใส่ ฮา
้ ย พระเยซู เปื้ อ จะ ฆ่า
พระองค์ เหีย 60 เถิงแม้จะมีพยานเท็จหลายคน แต่ หมู่เขาก็ หาหลักฐานตี้ ดี ปอบ่ได้ แล้วในตี้ สุดก็ มีสอง
คนมาหื้อก๋านว่า 61 “เยซูคนนี้ เกยอูว่
้ า ‘เฮาสามารถตุ๊บพระวิหารของพระเจ้าขว้างได้ แล้วแป๋งขึ้นมาใหม่
ภายในสามวัน� �
๑

26:48 26:48 จูบ ต๋ามธรรมเนี ยมของจาวยิวเป๋นวิธตั
ี ก
๊ ตวาย
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มหา ปุโรหิต จึง ลุก ยืน ขึ้น ถาม พระเยซู ว่า “ต้าน จะ บ่แก้ ตั ๋ว ใน กํา กล่าวหา ตี้ หมู่ เขา ว่า มา นี่ พ่อง กา�
63 แต่พระเยซูดักอยู่ มหาปุโรหิตก็อูกั
้ บพระองค์ว่า “ขอต้านสาบานในนามพระเจ้าตี้มีจีวต
ิ อยู่ ขอหื้อบอก
หมู่เฮามาเต๊อะว่า ต้านเป๋นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าจาอัน
้ กา�
64 พระเยซู ตอบ เขา ว่า “อู้ ถูก แล้ว แต่ เฮา จะ บอก หื้อ ฮู้ แหม ว่า ตัง
้ แต่ นี้ ไป ต้าน ตัง หลาย จะ ได้ หัน บุตร
มนุษย์นั ่งตังเผิกขวาของพระเจ้าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจ กับจะลงมาบนเมฆในฟ้าสวรรค์�
65 มหาปุโรหิตก็ฉี กเสื้อผ้าของตั ๋วเก่า๒อูว่
้ า “เขาอูหมิ
้ น
่ ประมาทพระเจ้า เฮาบ่ต้องมีพยานอะหยังแหม
หันก่อ ต้าน ตัง หลายก็ ได้ยน
ิ เขาอู้หมิน
่ ประมาทพระเจ้าแล้ว� 66 “หมู่ ต้าน กึ๊ดจาใดพ่อง� หมู่ เขาตอบว่า
“เปิงฮับโต้ษเถิงต๋าย�
67 หมู่ เขาก็ ถ่มนํ้าลายใส่ หน้าพระองค์ กับบุบตี พระองค์
๋
คนอื่นๆ ปากั ๋นตบหน้าพระองค์ตวย 68 อู้หย้อ
ว่า “พระคริสต์ตวายมากําลอว่า ใผตบหน้าเจ้า�
62

เปโตรกั ๋วตี้จะยอมฮับว่าฮูจ
้ ักพระเยซู
69 ต๋อน ตี้ เปโตร กํ่า ลัง นั ่ง อยู่ ตี้ ก๋าง ข่วง บ้าน มี สาวใจ๊ คน นึ่ ง เข้า มา ตัก
๊ ว่า “ต้าน ก็ อยู่ ตวย เยซู จาว กาลิ ลี
ตวยบ่ใจ้กา�
70 แต่เปโตรปฏิเสธต่อหน้าคนตังหลายว่า “ตี้เจ้าอูนั
้ ้นเฮาบ่ฮูเรื
้ อ
่ งลอ�
71 แล้ว เปโตร ก็ เตียว ออก ไป ตี้ ปะตู๋ ฮัว
้ บ้าน สาวใจ๊ แหม คน หัน ใส่ ก็ บอก กับ คน ตัง หลาย ตี้ อยู่ ตัด
๊ หัน
้ ว่า
“คนนี้ อยูกั
่ บเยซูจาวนาซาเร็ธตวยเน่ อ�
72 เปโตรปฏิเสธแหมว่า “เฮาสาบานได้เลยว่าเฮาบ่เกยฮูจ
้ ักจายคนนั ้นเลย�
73 ต่อ มา สัก กํา นึ่ ง คน ตี้ ยืน อยู่ ตี้ หัน
้ ก็ เตียว เข้า มา หา เปโตร อู้ ว่า “เจ้า เป๋น คน นึ่ ง ใน หมู่ นั ้น แน่ ๆ ฟัง
สําเนี ยงของเจ้าก็ฮูแล้
้ ว�
74 เปโตรก็ อู้ว่า “สาบานก็ ได้ ว่าข้าอู้แต๊ ข้าบ่เกยฮู้จักเขา ขอหื้อพระเจ้าลงโต้ ษเต๊อะถ้าข้าจุ� แล้วไก่ ก็
ขันขึ้นมาตันกําเดียวนั ้น 75 เปโตรก็เลยกึ๊ดเถิงกําอู้ตี้พระเยซู เกยบอกเขาว่า “ก่อนไก่ขัน ต้านจะบอกว่า
บ่ฮูจ
้ ักเฮาเถิงสามเตื้อ� เปโตรก็ออกไปตังนอก แล้วไห้เสียใจ๋ขนาด

27
พระเยซูถูกปาไปหื้อเจ้าเมืองปีลาต
1 เถิงต๋อนเจ๊ามืด หมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่คนเฒ่าคนแก่ตึงหมดได้ตัดสินใจ๋กั ๋นว่าพระเยซูสมควรต๋าย
2 หมู่เขามัดพระเยซูแล้วปาไปมอบหื้อปี ลาตตี้เป๋ นเจ้าเมือง
ยูดาส อิสคาริโอท ฆ่าตั ๋วต๋าย

3 เมื่อยูดาส อิสคาริโอท คนตี้หักหลังพระเยซู หันว่าพระเยซูถูกตัดสินลงโต้ษเถิงต๋าย ก็กิน
๋ แหนงขนาด

เขาเอาสตางค์สามสิบเหรียญเงินตี้ได้ มาคืนหื้อกับหมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่คนเฒ่าคนแก่ 4 อู้ว่า “เฮาได้
เยียะบาปไปแล้วตี้ได้หักหลังผู้บริสุทธิคน
่ ง
์ นึ่ งเถิงต๋าย� หมู่มหาปุโรหิตกับหมู่คนเฒ่าคนแก่ตอบว่า “เรือ
นี้ เกี่ยวอะหยังกับเฮาตวย เป๋นเรือ
่ งของเจ้าคนเดียวตี้ต้องฮับผิดชอบ�
5 ยูดาสเอาสตางค์นั ้นกํา
๋ ปือเข้าไปในพระวิหาร แล้วก็ออกไปแขวนคอต๋าย
6 หมู่หัวหน้าปุโรหิตก็เก็บสตางค์นั ้นมา อู้ว่า “เป๋ นก๋านผิดบทบัญญัติตี้จะเอาสตางค์จาอี้เก็บไว้ในคลัง
พระวิหาร ย้อนเป๋นสตางค์เปื้ อนเลือด� 7 หมู่เขาตัดสินใจ๋เอาสตางค์นั ้นไปซื้อตี้นาของสล่าปั้ นหม้อ เปื้ อ
เอา ไว้เป๋น ตี้ ฝัง ศพ คน ต่าง บ้าน ต่าง เมือง 8 ตี้ ตัด
๊ หัน
้ เลย ฮ้อง ว่า “นา เลือด� มา เต๊า ฮอด เถิง วัน นี้ 9 แล้ว ก็
เป๋นไปต๋ามตี้เยเรมีย์ ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าได้อู้ไว้ว่า “หมู่เขาเอาสตางค์สามสิบเหรียญเงิน ตี้
๒

26:65 26:65 เป๋นก๋านแสดงออกเถิง ยอมฮับสิง่ นั ้นบ่ได้ บ่ปอใจ๋นั กขนาด
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เป๋นก้าหัวของคนนั ้นต๋ามตี้จาวอิสราเอลตัง้ หื้อ 10 เอาไปซื้อนาของสล่าปั้ นหม้อ ต๋ามตี้องค์พระผู้เป๋นเจ้า
ได้สัง่ ไว้�ฎ

เจ้าเมืองปีลาตสอบสวนพระเยซู
11 หมู่เขาปาพระเยซู ไปยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าเมืองปี ลาต ปี ลาตถามพระเยซู ว่า “ต้านเป๋ นกษั ตริย์ของจาว
ยิวกา� พระองค์ก็ตอบว่า “ต้านอูแล้
้ ว�
12 แต่ เมื่อหมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่คนเฒ่าคนแก่ ใส่ ความพระเยซู พระองค์ บ่ได้ ตอบอะหยังหมู่เขาสัก
กําเดียวเลย
13 ปี ลาตถามพระองค์ว่า “ต้านบ่ได้ยน
ิ ข้อหาตึงหมดตี้เขาว่าหื้อต้านกา�
14 แต่พระเยซูบ่ตอบกาว่าแก้ตั ๋วสักกํา ปี ลาตก็งืดขนาด
ปีลาตฮิหาตางจะป่อยตั ๋วพระเยซู
เป๋น ธรรมเนี ยม ใน หละหว่าง งาน ปัส กา ตี้ เจ้า เมือง จะ ป่อย นั ก โต้ ษ คน นึ่ ง ต๋าม ตี้ คน ตัง หลาย เลือก
16 ต๋อนนั ้นมี นั ก โต้ ษตี้ มี จื้อเสียงดัง คนนึ่ ง จื้อบารับบัส 17 เมื่อ คนตังหลายมาจุ มนุมกั ๋นแล้ว ปี ลาตก็ ถาม
หมู่เขาว่า “ใค่หื้อเฮาป่อยใผหละหว่างบารับบัส กับเยซูตี้ฮ้องกั ๋นว่าพระคริสต์� 18 ปีลาตฮูว่
้ าตี้ผู้นําจาวยิว
ยับพระเยซูมาหื้อต้านตัดสินก็ย้อนขอยพระองค์
19 ต๋อนตี้ปี ลาตนั ่งอยู่บนตี้นั ่งของผู้พิพากษา เมียของต้านใจ๊คนมาบอกว่า “ห้ามยุง
่ กับจายคนนี้ ต้าน
เป๋นคนบ่มีความผิด ตะคืนข้าเจ้าฝันฮ้ายบ่สบายใจ๋ขนาดเกี่ยวกับต้านคนนี้ �
20 แต่ หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ อู้ สุ่ย คน ตัง หลาย หื้อ ปี ลาต ป่ อย บารับ บัส แล้ว หื้อ ฆ่า พระ
เยซูเหีย
21 เจ้าเมืองถามคนตังหลายแหมว่า “สองคนนี้ จะหื้อป่ อยใผดี� คนตังหลายเอิน
้ ตอบว่า “บารับบัส�
22 ปี ลาต ถาม ว่า “แล้ว เยซู คน ตี้ ฮ้อง กั ๋น ว่า พระคริสต์ นี้ ลอ จะ หื้อ เฮา เยีย ะ จาใด� หมู่ เขา กู้ คน เอิน
้ ตอบ
ว่า “เขิงบนไม้ก๋างเขน�
23 ปีลาตก็ถามว่า “เขิงเขาเยียะหยัง เขาเยียะอะหยังผิด� แต่คนตังหลายเอิน
้ เสียงดังขึ้นติกๆ ว่า “เขิง
บนไม้ก๋างเขน�
24 เมื่อปี ลาตหันว่าเยียะอะหยังบ่ได้ นั กเหลือ นี้ แล้ว กําเดียวจะเกิด วุน
่ วายขึ้น เขาก็ เอานํ้าซ่วยมือส่อง
หน้าคนตังหลายอู้ว่า “ก๋านต๋ายของจายคนนี้ เฮาบ่เกี่ยว เฮาบ่มีความผิดเน่ อ หมู่ต้านฮับผิดกั ๋นคนเดียว
เต๊อะ�
25 คนตังหลายตอบว่า “หมู่เฮากับลูกๆ ของเฮาจะฮับผิดชอบเรือ
่ งก๋านต๋ายของเขาคนเดียว�
26 ปี ลาตจึงป่ อยบารับบัสหื้อหมู่เขาไป จากนั ้นก็ สัง
่ หื้อเฆี่ยนพระเยซู แล้วหื้อหมู่ทหารเอาไปเขิงบนไม้
ก๋างเขน
15

ทหารโรมันดูแควนพระเยซู

27 หลังจากนั ้นหมู่ทหารของปี ลาตปาพระเยซู เข้าไปตี้ ศู นย์บัญชาก๋านใหญ่ของโรมัน

หมู่ทหารตึงก๋อง
เข้ามาแวดพระองค์
แล้วเอาเสื้อคุมสีแดงสดมาใส่แตน 29 หมู่เขาเอา
กิง่ ไม้ตี้มีหนามมาแป๋งเป๋นมงกุฎ แล้วเอาสุบหัวหื้อพระองค์ มือขวาหื้อกํา๋ ก้านไม้อ้อไว้ แล้วขี้แต่งคุกเข่า
ลงส่องหน้าพระองค์ เหล้นหน้าว่า “ขอกษั ตริย์ของจาวยิวจงจํา๋ เริญเต๊อะ� 30 แล้วก็ถ่มนํ้าลายใส่ เอาไม้
อ้อนั ้นฟาดหัวพระองค์หลายกํา 31 เมื่อดูแควนจ๋นปอใจ๋แล้ว หมู่เขาก็แก้เสื้อคุมออก แล้วเอาเสื้อผืนเก่า
ของพระองค์มานุ่งหื้อใหม่ แล้วปาพระองค์ออกไปเขิงบนไม้ก๋างเขน
28 หมู่เขาแก้เสื้อของพระองค์ออก

พระเยซูถูกเขิงบนไม้ก๋างเขน

32 ต๋อนตี้หมู่เขากํ่าลังเอาพระองค์เตียวออกมา ก็ปะป้ อจายคนนึ่ งจื้อซีโมนมาจากเมืองไซรีน หมู่ทหาร

ก็ เข ซี โมน แบก ไม้ ก๋าง เขน แตน พระเยซู ไป
ฎ

27:10 27:10 ยรม� 32:6-9; ศคย� 11:12-13

33

เมื่อ มา แผว ตี้ นึ่ ง ตี้ ฮ้อง กั ๋น ว่า กลโกธา หมายเถิง เนิ น กระ
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โหล้งหัว 34 หมู่เขาเอาเหล้าองุน
่ สูนกับดีขมมาหื้อ แต่พระองค์จิมบ่ดายบ่ยอมกิน
๋ 35 เมื่อเขาเขิงพระองค์
บนไม้ก๋างเขนแล้ว ก็ เอาเสื้อผ้าของพระองค์ มาจกเบอร์แบ่งกั ๋น 36 แล้วหมู่เขาก็ นั ่งเฝ้าพระเยซู อยู่ตี้ หัน
้
37 หมู่เขาได้เขียนข้อหาติดไว้เลยหัวพระเยซู ขึ้นไปว่า “คนนี้ คือเยซู กษั ตริย์ของจาวยิว� 38 มีโจ๋รสองคน
ถูกเขิงบนไม้ก๋างเขนพร้อมพระองค์ ตังขวาคนนึ่ งตังซ้ายคนนึ่ ง 39 คนตังหลายตี้เตียวก๋ายไปก๋ายมา ปา
กั ๋นสว่ายหน้าอู้หยามพระองค์ว่า 40 “เจ้าเป๋นคนตี้อู้ว่าจะทําลายพระวิหาร แล้วจะแป๋งขึ้นใหม่ในสามวัน
บ่ใจ้กา ถ้าเจ้าเป๋นพระบุตรของพระเจ้าแต๊ จ้วยตั ๋วเก่าหื้อรอดก่อนเต๊อะ ลงมาจากไม้ก๋างเขนเหียแหล่�
41 หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ปา กั ๋น เยาะเย้ย พระองค์ เหมือน กั ๋น ว่า
42 “เขา จ้วย จี วต
ิ คน อื่น หื้อ รอด ได้ แต่ จ้วย จี วต
ิ ตั ๋ว เก่า บ่ได้ ถ้า เขา เป๋น กษั ตริย์ ของ อิสราเอล แต๊ หื้อ ลง มา
จากไม้ก๋างเขนบ่าเดี่ยวนี้ เต๊อะ แล้วเฮาจะได้ เจื้อ 43 เขาไว้ใจ๋ พระเจ้า ถ้าพระเจ้าต้องก๋านจ้วยจี วต
ิ เขา ก็
หื้อพระเจ้าจ้วยเขาบ่าเดี่ยวนี้ ย้อนเขาอู้ว่า ‘เฮาเป๋นพระบุตรของพระเจ้า� � 44 โจ๋รสองคนตี้ถูกเขิงตวย
พระองค์นั ้น ก็อูถ่
้ อยจ๊าใส่พระองค์เหมือนกั ๋น
พระเยซูต๋ายบนไม้ก๋างเขน
45 ตัง
้ แต่ ต๋อนเตี้ยงวัน ก็ มืดไปใคว่แผ่นดินจ๋นเถิงบ่ายสามโมง 46 ประมาณบ่ายสามโมงพระเยซู ฮ้อง
เสียง ดัง ว่า “เอลี เอลี ลามา สะบัก ธานี � แป๋ ว่า “พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ เป๋น
จาใดพระองค์มาละข้าพระองค์ไปเหีย�ฏ
47 มีบางคนตี้อยูตี
่ ้หัน
้ ได้ยน
ิ ก็อูกั
้ ๋นว่า “เขาฮ้องหาเอลียาห์�
48 มีคนนึ่ งในหมู่เขาล่นไปเอาฟองนํ้ามาจุ่มเหล้าองุน
่ ส้ม เสียบป๋ายไม้อ้อ ยื่นหื้อพระเยซูกิน
๋ 49 แต่คน
อื่นๆ อูกั
้ ๋นว่า “กําเดียวก่อน แนผ่อว่าเอลียาห์จะมาจ้วยจีวต
ิ เขาก่อ�
50 เมื่อพระเยซูฮ้องเสียงดังขึ้นแหมเตื้อ พระองค์ก็ต๋าย
51 เวลากวมกั ๋นนั ้น ผ้ากัง
้ ในพระวิหาร๓ก็ฉี กออกเป๋นสองเผิกตัง้ แต่ตังบนลงลุ่ม แผ่นดินก็ไหว บ่าหิน
ก็ บะ ออก จาก กั ๋น 52 อุโมงค์ ฝัง ศพ เปิด อ้า โต้ โล้ คน ของ พระเจ้า หลาย คน ตี้ ต๋าย ไป แล้ว เป๋น ขึ้น จาก ความ
ต๋าย 53 คนต๋ายหมู่นั ้นเตียวออกมาจากอุโมงค์ฝังศพ หลังจากพระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋ายแล้ว ปากั ๋น
เข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็ม ตี้หัน
้ หลายคนหันหมู่เขา
54 เมื่อ นายร้อย กับ หมู่ ทหาร ตี้ เฝ้า พระเยซู อยู่ หัน แผ่น ดิน ไหว กับ เหตุ ก๋า รณ์ ตึง หมด ตี้ เกิด ขึ้น ก็ กั ๋ว กั ๋น
ขนาด อูว่
้ า “แต๊ๆ แล้วต้านคนนี้ เป๋นพระบุตรของพระเจ้า�
55 มีแม่ญิงหลายคนยืนผ่ออยู่ไก๋ๆ หมู่นางเกยติดต๋ามผ่อกอยพระเยซู มาจากกาลิ ลี 56 ในคนหมู่นั ้นมี
มารียจาว
์
เมืองมักดาลา มารียแม่
์ ของยากอบกับโยเซฟ ตึงแม่ของยากอบกับยอห์นลูกบ่าวเศเบดี
เอาศพพระเยซูไปไว้ในอุโมงค์ฝังศพ
เมื่อ เถิง ต๋อน เมื่อ แลง มี เศรษฐี คน นึ่ ง จาก เมือง อาริมาเธีย จื้อ โยเซฟ เป๋น สาวก คน นึ่ ง ของ พระเยซู
เหมือนกั ๋น 58 เข้าไปหาปี ลาตเปื้ อขอศพพระเยซู ปี ลาตก็สัง่ หื้อทหารเอาศพพระเยซู หื้อโยเซฟ 59 โยเซฟ
เอาศพพระองค์ไป กับเอาผ้าลินินสะอาดปันศพไว้ 60 แล้วเอาศพไปไว้ในอุโมงค์ฝังศพใหม่ของเขา ตี้เจาะ
เข้าไปในหิน แล้วกิง้ บ่าหินแผ่นใหญ่มาตึดปากอุโมงค์ไว้เหีย เสร็จแล้วเขาก็ไป 61 มารีย์จาวมักดาลากับ
มารียแหม
์
คนนึ่ ง ผกผ่อแหมเผิกนึ่ งของอุโมงค์ฝังศพ
57

ทหารยามเฝ้าอุโมงค์ฝังศพพระเยซู
62 ต๋อนเจ๊าถัดมาแหมวันนึ่ งเป๋ นวันสะบาโต หมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ฟาริสีมาปะปี ลาต 63 บอกต้านว่า
“หมู่เฮาจํา๋ ได้ว่า คนขีจุ
้ หลอกลวงคนนั ้นเกยอูไว้
้ ต๋อนตี้ยังมีจีวต
ิ ว่า ‘หลังจากต๋ายได้สามวัน เฮาจะเป๋นขึ้น
64
จากความต๋าย� ย้อนจาอัน
้ ขอจ้วยสัง่ ทหารไปเฝ้าตี้อุโมงค์ฝังศพหื้อแน่ นหนาตวยเต๊อะ เฝ้าไว้จ๋นเถิง
ฏ
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วัน ตี้ สาม บ่แน่ ว่า หมู่ สาวก ของ เขา อาจ จะ มา ลัก เอา ศพ ไป แล้ว บอก กับ คน ตัง หลาย ว่า ‘เขา เป๋น ขึ้น จาก
ความต๋ายแล้ว� ต๋อนหัน
้ ก๋านหลอกลวงเตื้อนี้ จะฮ้ายเหลือเตื้อเก๊ าหัวที แหมก่อน� 65 ปี ลาตบอกหมู่เขา
ว่า “เอาทหารไปเป๋นยามเฝ้าตี้อุโมงค์ฝังศพหื้อแน่ นหนา เต้าตี้หมู่ต้านจะเยียะได้� 66 ย้อนจาอัน
้ หมู่เขา
ก็ไปเยียะหื้ออุโมงค์ฝังศพแน่ นขึ้น โดยจํ้าก๋าไว้บนบ่าหินตี้ตึดปากตางเข้าอุโมงค์ กับวางเวรยามเฝ้าตวย

28
พระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋าย
หลังวันสะบาโตป๊นไปแล้ว ต๋อนเจ๊ามืดของวันติด
๊ มารีย์จาวมักดาลา กับมารีย์แหมคนนึ่ งปากั ๋นไป
ผ่ออุโมงค์ฝังศพ
2 ใน ต๋อน นั ้น เกิด แผ่น ดิน ไหว แฮง ขนาด ย้อน ว่า มี ทูต สวรรค์ ของ พระเจ้า องค์ นึ่ ง ลง มา จาก สวรรค์ กิง
้
3
บ่าหินออกจากปากอุโมงค์ แล้วนั ่งบนบ่าหินนั ้น ตั ๋วของทูตสวรรค์แจ้งหลึ้งเหมือนฟ้าแมบ เสื้อผ้าตี้นุ่ง
สี ขาว เหมือน หิมะ 4 ทหาร ยาม หัน ทูต สวรรค์ ของ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ก็ กั ๋ว จ๋น ตั ๋ว สัน
่ ถาบๆ แล้ว โก้น ลง ซื่อ
็
็ เหมือนคนต๋าย
เกิกเดิ
ก
5 ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น อู้ กับ แม่ ญิง สอง คน นั ้น ว่า “บ่ถ้า กั ๋ว เน่ อ เฮา ฮู้ ว่า หมู่ เจ้า มา หา พระเยซู ตี้ ถูก เขิง บน
ไม้ก๋างเขน 6 พระองค์บ่ได้อยู่ตี้นี่ พระเจ้าเยียะหื้อพระองค์เป๋นขึ้นจากความต๋ายเหมือนตี้ได้อู้ไว้แล้ว เข้า
มา ผ่อ ตี้ วาง ศพ ของ พระองค์ แหล่ 7 แล้ว ขะใจ๋ ไป บอก หมู่ สาวก ของ พระองค์ เน่ อ ว่า ‘พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก
ความต๋ายแล้ว ต๋อนนี้ กํ่าลังไปแคว้นกาลิลีก่อนหน้าต้านตังหลาย ต้านตังหลายจะหันพระองค์ตี้หัน
้ � เฮา
บอกหมู่เจ้าแล้วเน่ อ�
8 แม่ ญิง ตึง สอง คน ก็ ฟั่ ง ออก จาก อุโมงค์ หมู่ นาง กั ๋ว แต่ ก็ ดี ใจ๋ ขนาด ล่น ไป บอก หมู่ สาวก ของ พระองค์
9 จู่ๆ พระเยซู ก็ มา ปะ แม่ ญิง สอง คน นี้ ตัก
๊ หมู่ นาง ตึง สอง คน ก็ เข้า มา กอด ตีน
๋ พระองค์ แล้ว นมัส ก๋า น
พระองค์ 10 พระเยซู อู้กับนางว่า “บ่ถ้ากั ๋ว หื้อไปบอกหมู่ปี้ น้ องตี้เป๋นสาวกของเฮาหื้อปากั ๋นไปแคว้นกาลิ
ลีเต๊อะ แล้วจะหันเฮาตี้ปู๊น�
1

ผู้นําศาสนาเอาสตางค์ปิดปากทหารยาม
11 ต๋อน ตี้ แม่ ญิง ตึง สอง คน กํ่า ลัง เตียว ไป นั ้น ทหาร ยาม บาง คน ก็ เข้า มา ใน เมือง เล่า เรือ
่ ง ตี้ เกิด ขึ้น ตึง
หมด หื้อ หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต ฟัง 12 เมื่อ หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต หารือ วางแผน กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ แล้ว หมู่ เขา
ก็ เอาสตางค์ หื้อหมู่ ทหารยามจํา๋ นวนนั ก 13 สัง่ ว่า “หมู่ เจ้า จะต้องอู้ว่า ‘หมู่ สาวกของเยซู มาต๋อนเมื่อคืน
แล้วลักเอาศพไป ต๋อนตี้ทหารยามกํ่าลังหลับ� 14 ถ้าเจ้าเมืองฮูเรื
้ อ
่ งนี้ หมู่เฮาจะอูแตน
้
หมู่เจ้าจะบ่เดือด
ฮ้อน� 15 หมู่ทหารฮับสตางค์ไปแล้วก็เยียะตวยต๋ามนั ้น หมู่จาวยิวก็ยังเล่าลือเรือ
่ งนี้ จ๋นแผวตึงวันนี้
กําสัง่ กับพระสัญญาของพระเยซู
16 หมู่ สาวกตี้ เหลือสิบเอ็ดคนก็ ปากั ๋นไปแคว้นกาลิ ลี แล้วขึ้นไปบนดอยตี้ พระเยซู บอก 17 เมื่อหันพระ
เยซู ก็ ปา กั ๋น นมัส ก๋า น พระองค์ แต่ มี บาง คน อิก ขะหลิก ใน ใจ๋ 18 พระเยซู เข้า มา หา หมู่ เขา อู้ ว่า “พระเจ้า
มอบสิทธิอํานาจตึงหมดในสวรรค์กับแผ่นดินโลกไว้กับเฮาแล้ว 19 ย้อนจาอี้ หื้อหมู่ต้านไปสอนคนกู้จ้าด
หื้อ เป๋น สาวก ของ เฮา กับ หื้อ เขา ฮับบัพ ติศ มา ใน นาม พระบิดา พระบุตร กับ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ 20 สอน
เขา หื้อ เจื้อ ฟัง กู้ สิง่ ตี้ เฮา ได้ สัง่ ไว้ กับ ต้าน ฮู้ ไว้ เต๊อะ ว่า เฮา จะ อยู่ กับ หมู่ ต้าน ตลอด ไป จ๋น แผว วัน สิน
้ โลก
แต๊ๆ�
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ข่าวดีของพระเจ้าเรื่องพระเยซูคริสต์
เขียนโดย

มาระโก

ผู้ เชีย
์
คน หัน ตวย กั ๋น ว่า หนั งสือ ข่าวดี ของ มาระโก ได้ เขียน ขึ้น ก่อน หนั งสือ
่ วชาญ ตาง พระคัมภีร หลาย
ข่าวดี เล่มอื่นๆ เถิงแม้ ว่าหนั งสือเล่มนี้ บ่ได้ บอกว่าใผเป๋นผู้เขียน แต่ คริสตจักรสมัยยุคแรกยอมฮับว่าผู้
ตี้เขียนคือมาระโก มาระโกมีแหมจื้อนึ่ งว่า ยอห์น ต้านบ่ใจ้อัครทูต แต่ต้านฮู้จักเปโตรผู้เป๋นอัครทูตเป๋น
อย่างดี เปโตรฮ้องต้านว่าเป๋นลูกของเปิ้ น (1 เปโตร 5:13) ตัง้ แต่สมัยคริสตจักรยุคแรกๆ คนถือว่ามาระ
โก เขียน สิง่ ตี้ ได้ยน
ิ จาก เปโตร เล่า เถิง พระเยซู คน ส่วน ใหญ่ กึ๊ด ว่า มาระโก ได้ เขียน หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ ขึ้น
ประมาณปี๋ ค�ศ� 55 กับเป๋นหนั งสือตี้มัทธิวกับลูก๋าเอามาใจ๊เป๋นแหล่งข้อมูลสําหรับหนั งสือข่าวดีเล่ม
ตี้หมู่เขาได้เขียนไว้
คริสตจักรในยุคแรกๆ คนเจื้อว่ามาระโกเขียนหนั งสือข่าวดีเล่มนี้ หื้อผู้เจื้อในกรุ งโรมกับประเทศอิตาลี
หนั งสือ ข่าวดี ของ มาระโก ได้ เขียน อธิบาย เถิง ธรรมเนี ยม ของ จาว ยิว หื้อ กับ ผู้ เจื้อ จาว โรมัน ตี้ ยัง บ่ฮู้ เรือ
่ ง
เกี่ยวกับสิง่ หมู่นั ้น ต้านคงเขียนหนั งสือข่าวดีเล่มนี้ ขึ้นในกรุ งโรม
มาระ โก ได้ บันทึก หลาย อย่าง ตี้ บอก เถิง ก๋าน ไล่ ผี ก๋าน ฮัก ษา คน กับ ก๋าน อัศจ๋รรย์ อื่นๆ ตึง หมด นี้ ก็
แสดง ว่า พระเยซู เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า ก๋าน ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน กับ ก๋าน ต๋าย ของ พระเยซู ก็ แสดง
ว่า พระองค์ ต๋าย เปื้ อ หื้อ กู้ คน รอด ป๊น บาป โต้ษ ใน บท ตี้ 8:29 เปโตร คน ตี้ เป๋น สาวก ของ พระเยซู ยืน ยัน ว่า
พระเยซู เป๋นพระคริสต์ ในบทตี้ 15:39 นายร้อยทหารโรมันก็ยืนยันว่าพระเยซู เป๋นพระบุตรของพระเจ้า
กําพยานตึงสองนี้ ก็แสดงหื้อหันว่าตึงจาวยิวกับคนต่างจ้าดยอมฮับว่าพระเยซูเป๋นพระเจ้าแต๊ๆ
กําเตสนาของยอห์นผู้หื้อบัพติศมา

1 ข่าวดีเรือ
่ งพระเยซูคริสต์ผู้เป๋นบุตรของพระเจ้า๑ได้ตัง้ เก๊าจาอี้ว่า 2 ในหนั งสืออิสยาห์ผู้เป๋นปากเป๋น

เสียงแตนพระเจ้าได้เขียนไว้ว่า
“เฮาจะส่งคนส่งข่าวนําหน้าต้านไปก่อน
เขาจะเกียมคนหื้อพร้อมก่อนต้านมา�ก
3 “มีเสียงฮ้องเอิน
้ ของคนนึ่ งในดินแดนทุรกั ๋นดารว่า
‘เกียมใจ๋หื้อพร้อมสําหรับก๋านเข้ามาขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
จงแป๋งหนตางซื่อๆ หื้อพระองค์� �ข
4 คน ส่ง ข่าว นี้ คือ ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา

ต้านผดมาในดินแดนทุรกั ๋นดาร ต้านบอกหื้อคนกลับใจ๋ จากบาป
แล้วฮับบัพติศมา เปื้ อพระเจ้าจะยกโต้ษบาปหื้อ
5 คนตังหลายตี้มาจากกรุ งเยรู ซาเล็มกับคนตี้มาจากแคว้นยูเดียปากั ๋นมาฟังยอห์นเตสนา เมื่อหมู่เขา
สารภาพบาปแล้ว ยอห์นก็หื้อหมู่เขาฮับบัพติศมาในแม่น้ําจอร์แดน
6 ยอห์นอยู่ในดินแดนทุรกั ๋นดาร เขาใจ๊จีวต
ิ อย่างเรียบง่าย นุ่งเสื้อผ้าตี้แป๋งจากขนอูฐ มีสายฮ้างหนั ง
มัด แอว แบบ เดียว กับ เอลี ยาห์ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ใน สมัย โบราณ กิน
๊ แต๋น กับ นํ้า เผิง้ ป่า
๋ จัก
เป๋นอาหาร 7 ยอห์นบอกหื้อฮู้ว่า “จะมีคนนึ่ งมาเมื่อลูนเฮา ต้านผู้นั ้นจะยิง่ ใหญ่เหลือเฮา แม้แต่ แก้ สาย
มัดเกิบของต้าน ตั ๋วเฮายังบ่สมควรจะก้มลงไปเยียะจาอัน
้ เลย 8 เฮาหื้อหมู่ต้านฮับบัพติศมาด้วยนํ้า แต่
ต้านผู้ตี้จะมานั ้นจะหื้อฮับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ�
์
๑
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พระเยซูฮับบัพติศมา
9 ในต๋อนนั ้นพระเยซูเตียวตางมาจากเมืองนาซาเร็ธในแคว้นกาลิลี แล้วยอห์นได้หื้อบัพติศมาพระองค์
ใน แม่น้ํา จอร์แดน 10 ต๋อน ตี้ พระเยซู ผด ขึ้น มา จาก นํ้า พระองค์ ก็ หัน ต๊ องฟ้า แหวก ออก เป๋น ฮ่อม พระ
วิญญาณมีฮูปฮ่างเหมือนนกก๋าแก๋ลงมาหาพระองค์ 11 แล้วมีเสียงจากฟ้าสวรรค์ว่า “ต้านเป๋นลูกตี้เฮา
ฮัก เฮาเปิงใจ๋ต้านแต๊ๆ�
พระเยซูถูกซาต๋านลองใจ๋
ตัน ใดนั ้น พระวิญญาณก็ ส่งพระเยซู เข้าไปอยู่ในดินแดนทุ รกั ๋นดาร 13 พระองค์ อยู่ตี้ หัน
้ เป๋นเวลาสี่
สิบวัน ซาต๋านก็มาลองใจ๋พระองค์ตลอด ตี้หัน
้ มีสัตว์ป่า หมู่ทูตสวรรค์ก็มาผ่อกอยพระองค์ตวย
12

พระเยซูตัง้ เก๊าเยียะก๋าน
14 หลังจากยอห์นผูหื
้ ้อบัพติศมาโดนยับขังคอกแล้ว พระเยซูก็ปิ๊ กไปแคว้นกาลิลี ตัง้ เก๊าเตสนาสัง่ สอน
เรือ
่ งข่าวดี ของพระเจ้า หื้อคนตี้ หัน
้ ว่า 15 “เถิง เวลาแล้ว แผ่นดินของพระเจ้าใก้ เข้ามาแผวแล้ว หื้อ กลับ
ใจ๋จากบาปเหีย กับเจื้อในข่าวดีของพระเจ้านี้ ตวย�
พระเยซูเลือกสาวก
16 ต๋อน ตี้ พระเยซู เตียว ไป ต๋าม ฮิม ฝั่ ง ทะเลสาบ กาลิ ลี อยู่ นั ้น ก็ หัน ใส่ คน หา ป๋ า สอง คน ปี้ น้ อง กํ่า ลัง ต้อด
แห อยู่ คน อ้าย จื้อ ซี โมน คน น้ อง จื้อ อัน ดรู ว์ 17 พระองค์ ก็ อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “ตวย เฮา มา เป๋น สาวก เฮา เต๊อะ
เฮาจะสอนหื้อต้านเซาะหาคนเหมือนเซาะหาป๋า� 18 ตึงสองคนก็ สวะแห แล้วปากั ๋นตวยพระองค์ ไปบ่า
เดี่ยวนั ้นเลย 19 พระองค์เตียวต่อไปแหมน่ อย ก็หันยากอบกับยอห์นน้ องของเขา ตึงสองคนเป๋นลูกบ่าว
ของเศเบดี หมู่เขากํ่าลังซ่อมแหอยู่ในเฮือ 20 พระองค์ ฮ้องหมู่เขาตึงสองหื้อไปตวยพระองค์ เขาก็ ละป้อ
ตึงหมู่ลูกจ้างไว้ในเฮือ แล้วตวยพระองค์ไปบ่าเดี่ยวนั ้นเลย
พระเยซูขับไล่ผี
21 พระเยซู กับหมู่สาวกเข้าไปในเมืองคาเปอรนาอุม เมื่อเถิงวันสะบาโต พระองค์ เข้าไปในธรรมศาลา
ของ จาว ยิว แล้ว เตสนา สัง่ สอน คน ตัง หลาย 22 คน ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋น งืด ใน กํา สอน ของ พระองค์ ย้อน ว่า
พระองค์ สอนอย่างผู้ตี้ มีสิทธิอํานาจแต๊ๆ บ่เหมือนหมู่ ธรรมาจ๋ารย์ 23 แล้วจู่ๆ ก็ มีป้อจายคนนึ่ งในธรรม
ศาลานั ้นตี้ มีผีฮ้าย๒เข้า 24 ฮ้องเสียงดังว่า “พระเยซู จาวนาซาเร็ธ มายุง่ กับหมู่เฮาเยียะหยัง ต้านจะมา
ทําลายหมู่เฮากา เฮาฮูว่
้ าต้านเป๋นใผ ต้านเป๋นผู้บริสุทธิของ
พระเจ้า�
์
25 พระเยซู สัง
่ ผีนั ้นว่า “จะไปปากนั ก ออกมาจากเขาบ่าเดี่ยวนี้ � 26 ผีฮ้ายก็เยียะหื้อป้อจายคนนั ้นดิน
้
โจ่งดิน
้ จ่างกับฮ้องเสียงดัง แล้วก็ออกจากตั ๋วเขาไป
27 คนตังหลายก็ปากั ๋นงืดอู้กั ๋นว่า “ปาดโทะ อะหยังเป๋ นลํ้าเป๋ นเหลือเนี ยะ ต้องเป๋ นกําสอนใหม่แน่ ๆ มี
สิทธิอํานาจ แต๊ๆ ขนาด ต้าน สัง่ หื้อ ผี ฮ้าย ออก มัน ก็ เจื้อ ฟัง� 28 แล้ว จื้อ เสียง ของ พระองค์ ก็ โด่ง ดัง ไป เวย
ขนาด มีคนอูสื
้ บกั ๋นไปใคว่แคว้นกาลิลี
พระเยซูฮักษาคนจํา๋ นวนนั ก
29 เมื่อพระเยซูกับหมูสาวก
่
ของพระองค์ออกจากธรรมศาลาแล้ว พระองค์ก็เข้าไปในเฮือนหลังนึ่ ง เป๋น
เฮือนของซีโมนกับอันดรู ว์ ยากอบกับยอห์นก็เข้าไปตวย 30 แม่เมียของซีโมนบ่สบายเป๋นไข้นอนอยู่ หมู่
เขา ก็ เล่า อาก๋า น ของ นาง หื้อ พระองค์ ฟัง 31 พระองค์ ก็ เตียว เข้า ไป กํา๋ มือ นาง แล้ว ตุ้ม หื้อ ลุก ขึ้น นั ่ง นาง ก็
หายจากไข้ แล้วนางก็ลุกขึ้นฮับใจ๊ผ่อกอยพระเยซูกับหมู่สาวก
32 เมื่อแลงวันนั ้นต๋อนตะวันตกดินแล้ว คนตึงเมืองก็ ปากั ๋นเอาคนเป๋ นพยาธิพะยํา ตึงคนตี้ โดนผีเข้า
มาหาพระเยซู 33 ปากั ๋นมาออถ้าอยู่ตี้ปะตู๋หน้าบ้าน 34 พระองค์จึงฮักษาคนจํา๋ นวนนั กตี้เป๋นพยาธิพะยํา
๒
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ต่างๆ หื้อหาย ตึงขับไล่ ผีออกไปจากหลายคนแหมตวย แต่ พระองค์ ห้ามบ่หื้อหมู่มันอู้ ย้อนหมู่มันฮู้แล้ว
ว่าพระองค์เป๋นใผ
พระเยซูเตียวตางไปบอกข่าวดี
35 วันนึ่ งพระเยซูลุกขึ้นในเวลาเจ๊ามืด เตียวออกจากบ้านไปอธิษฐานในตี้สงัดดักเย็น 36 ซีโมนตึงเปื้ อน
ก็ออกตวยเซาะหาพระองค์ 37 เมื่อปะแล้วหมู่เขาก็บอกว่า “คนตังหลายปากั ๋นตวยเซาะหาพระองค์อยู�
่
38 แต่ พระองค์ ตอบ ว่า “หื้อ หมู่ เฮา ไป เมือง อื่น ตํา
๋ หมู่ นี้ กั ๋น เต๊อะ เฮา จะ สัง่ สอน ตี้ หัน
้ ตวย ตี้ เฮา มา นี่ ก็
เปื้ อมาสัง่ สอนเน่ อ� 39 พระองค์ก็เตียวตางไปใคว่แคว้นกาลิลี เตสนาสัง่ สอนต๋ามธรรมศาลาของจาวยิว
แล้วขับไล่ผีแหมหลายตั ๋วออกไปจากหลายคนตวย
พระเยซูฮักษาคนเป๋นขีต
้ ู้ ด
40 มี ป้ อ จาย คน นึ่ ง เป๋ น ขี้ ตู้ ด เขา มา คุก เข่า อ้อนวอน ขอ พระเยซู ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ถ้า พระองค์ ใค่ จ้วย
ข้าพเจ้าหื้อหาย ข้าพเจ้าก็จะหายแน่ ๆ�
41 พระเยซูฮูส
้ ึกอินดูก็ยื่นมือออกไปหยุบป้อจายคนนั ้น แล้วอูว่
้ า “เฮาใค่จ้วย จงหายโรคเต๊อะ� 42 แล้ว
โรคของเขาก็หายบ่าเดี่ยวนั ้นเลย ตึงเนื้ อตึงตั ๋วก็สะอาดหมดใส
43 ก่อน ตี้ พระเยซู จะ หื้อ เขา ไป พระองค์ สัง
่ ว่า 44 “ห้าม เล่า เรือ
่ ง นี้ หื้อ ใผ ฟัง เน่ อ แต่ หื้อ ไป แสดง ตั ๋ว ต่อ
ปุโรหิต แล้วเอาเครือ
่ งปู่จาสําหรับคนตี้หายโรคนี้ ไปถวายต๋ามกําสัง่ ของบทบัญญัติของโมเสส เปื้ อแสดง
หื้อคนตังหลายฮูว่
้ าเจ้าหายโรคแล้ว� 45 แต่เมื่อป้อจายคนนี้ ออกไปแล้ว ก็เล่าหื้อคนตังหลายฟังจ๋นฮูกั
้ ๋น
ไปใคว่หมด เยียะหื้อพระเยซูเข้าไปในเมืองอย่างเปิดเผยบ่ได้ พระองค์ก็ต้องหลบอยู่นอกเมือง แต่ก็ยังมี
คนนั กขนาดจากกู้หนกู้แห่งหลัง่ ไหลมาหาพระองค์

2
พระเยซูฮักษาคนเป๋นง่อย

1 ต่อมาแหมสองสามวัน พระเยซูเข้าไปในเมืองคาเปอรนาอุมแหม จาวบ้านจาวเมืองฮูข่
้ าวว่าพระองค์

ปิ๊ กมาอยู่บ้านตี้เกยอยู่แล้ว 2 ก็ปากั ๋นมาเต๋มบ้านจ๋นล้นออกมายัดกั ๋นอยู่หน้าปะตู๋ แล้วพระเยซู ก็เตสนา
สัง่ สอนถ้อยกําของพระเจ้าหื้อหมู่เขาฟัง 3 มีป้อจายสี่คนจ้วยกั ๋นหามคนง่อยคนนึ่ งมาหาพระองค์ 4 เมื่อ
เข้า ไป ใก้ๆ พระเยซู บ่ได้ ย้อน มี คน นั ก หมู่ เขา ก็ ปา กั ๋น ขึ้น ไป เต หลังคา ออก ตัด
๊ บน หัว พระองค์ เมื่อ เต เป๋น
5
ฮ่อมแล้ว ก็ปากั ๋นหย่อนคนเป๋นง่อยนอนอยู่บนตี้นอนลงไป พระองค์หันความเจื้อของหมู่เขาก็อู้กับคน
ง่อยว่า “ลูกเหย บาปของเจ้าได้โผดยกหื้อแล้วเน่ อ�
6 ตี้ หัน
้ มีหมู่ธรรมาจ๋ารย์บางคนนั ่งอยู่ ก็กึ๊ดในใจ๋ว่า 7 “เป๋นจาใดคนนี้ อู้หมิน
่ ประมาทพระเจ้า ใผจะยก
8
โต้ษบาปได้นอกจากพระเจ้าองค์เดียวเต้าอัน
้ � พระเยซูฮูกํ
้ ากึ๊ดในใจ๋ของหมู่เขา ก็ถามว่า “เป๋นจาใดหมู่
ต้านกึ๊ดในใจ๋ จาอี้ 9 อันใดจะง่ายเหลือกั ๋น ตี้ จะอู้กับคนง่อยนี้ ว่า ‘บาปของเจ้าโผดยกหื้อแล้วเน่ อ� กาว่า
จะอู้ว่า ‘ลุกขึ้นแบกตี้นอนเตียวไปเต๊อะ� 10 แต่เปื้ อต้านตังหลายจะฮู้ว่าบุตรมนุษย์ มีสิทธิอํานาจในโลก
ตี้จะโผดยกโต้ษบาปได้� แล้วพระองค์ก็อู้กับคนง่อยนั ้นว่า 11 “เฮาสัง่ เจ้าหื้อลุกขึ้นแบกตี้นอนปิ๊ กไปบ้าน
เต๊อะ� 12 คนง่อยนั ้นก็ลุกขึ้น แบกตี้นอนแล้วเตียวปิ๊ กบ้านต่อหน้าต่อต๋าคนตังหลาย คนตึงหมดก็ปากั ๋น
งืดสรรเสริญพระเจ้าว่า “เฮาบ่เกยฮูบ่
้ เกยหันอะหยังจาอีสั
้ กเตื้อ�
พระเยซูจวนเลวีไปตวย
13 พระเยซู เตียว ต๋าม ฮิม ทะเลสาบ แหม มี คน จํา
๋ นวน นั ก มา หา พระองค์ พระองค์ จึง เตสนา สัง่ สอน หมู่
เขา 14 กวม เวลา ตี้ พระองค์ เตียว มา ต๋าม ตาง นั ้น ก็ หัน คน เก็บ ภาษี คน นึ่ ง จื้อ เลวีลูก ของ อัลเฟอัส นั ่ง อยู่ ตี้
ด่านเก็บภาษี พระองค์อูกั
้ บเขาว่า “ตวยเฮามาเต๊อะ� เลวีก็ลุกขึ้นตวยพระองค์ไป
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15 เมื่อแลงวันนั ้นต๋อนตี้พระเยซูกิน
่
ในบ้านเลวี ก็มีหมูคน
่ เก็บภาษี กับคนบาปหลายคน
๋ ข้าวกับหมูสาวก

มาฮ่วมกิน
้ ย้อนว่ามีคนจาอี้หลายคนติดต๋ามพระองค์ 16 มีหมู่คนตี้เป๋นตึงธรรมา
๋ ข้าวตวยพระองค์ตี้หัน
จ๋ารย์เป๋นตึงฟาริสีหันพระเยซูนั ่งกิน
๋ ข้าวตวยกั ๋นกับคนเก็บภาษี ตึงหมู่คนบาป๓ก็ถามสาวกของพระองค์
ว่า “เป๋นจาใดอาจ๋ารย์ของหมู่ต้านนั ่งกิน
้ � 17 เมื่อพระเยซูได้ยน
ิ
๋ ข้าวฮ่วมกับคนเก็บภาษี กับคนบาปจาอัน
จาอัน
้ ก็ตอบว่า “คนอยูดี
่ สบายแข็งแฮงบ่ต้องก๋านหมอ แต่คนตี้บ่สบายต้องก๋านหมอ เฮาบ่ได้มาเปื้ อฮ้อง
หาคนตี้กึ๊ดว่าเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม แต่มาเปื้ อฮ้องหาคนบาป�
ปั๋ ญหาเรือ
่ งก๋านถือศีลอดอาหาร
18 เวลา นั ้น หมู่ สาวก ของ ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา ตึง หมู่ ฟาริสี ถือ ศีล อด อาหาร มี บาง คน มา ถาม พระเยซู
ว่า “หมู่สาวกของยอห์นกับสาวกของหมู่ฟาริสีถือศีลอดอาหาร แต่เป๋นจาใดสาวกของต้านบ่เยียะพ่อง�
19 พระองค์ ตอบ เป๋ น กํา เผียบ ว่า “เมื่อ เจ้า บ่าว ยัง อยู่ เปื้ อนๆ ของ เขา จะ ถือ ศีล อด อาหาร ได้ จาใด เจ้า บ่าว
อยูตวย
่
หมู่เขาเมินมอกใด หมู่เขาก็จะบ่อดอาหารเมินมอกอัน
้ 20 แต่จะมีวันนึ่ งตี้เจ้าบ่าวจะถูกเอาไปจาก
หมู่เขา เถิงต๋อนนั ้นหมู่เขาก็จะปากั ๋นถือศีลอดอาหาร
21 “บ่มี ใผ เอา ผ้า ใหม่ มา ปะ เสื้อผ้า เก่า ถ้า เยีย ะ จาอัน
้ เมื่อผ้าใหม่หดก็ จะจัก
๊ เสื้อผ้าผืนเก่าปุดนั กเหลือ
22
เก่า บ่มีใผเอาเหล้าองุน
่ หมักใหม่ๆ ใส่ ถงหนั งเก่า ย้อนว่าถ้าเยียะจาอัน
้ เหล้าองุน
่ หมักใหม่นั ้นจะเยียะ
หื้อถงหนั งเก่าแตก เหล้าองุน
่ ตึงถงหนั งก็จะใจ๊บ่ได้ เหล้าองุน
่ หมักใหม่ต้องใส่ในถงหนั งใหม่�
จาวยิวบางคนว่าหื้อพระเยซู
23 มีเตื้อนึ่ งเป๋ นวันสะบาโต พระเยซูเตียวลัดก๋างโต้ง หละหว่างเตียวลัดไปนั ้น หมู่สาวกของพระองค์ก็
เด็ดงวงข้าวมาเก็ดกิน
้ ลอ เป๋นจาใดสาวกของต้านเยียะสิง่ ตี้
๋ กั ๋น 24 หมู่ฟาริสีหันก็ถามพระเยซูว่า “ผ่อหัน
ห้ามเยียะในวันสะบาโต�
25 พระองค์ ก็ ตอบ ว่า “หมู่ ต้าน บ่เกย อ่าน พระคัมภีร เรื
์ อ
่ ง ตี้ กษั ตริย์ ดาวิด เยีย ะ ต๋อน ตี้ ต้าน กับ หมู่ คน ตี้
26
มาตวยใค่อยากกิน
๋ ข้าวกา ต้านเข้าไปในพระวิหารของพระเจ้าในต๋อนตี้อาบีอาธาร์เป๋นมหาปุโรหิตอยู่
แล้ว กิน
้ ตี้ กิน
๋ เข้า หนมปัง ตี้ ตัง้ ถวาย พระเจ้า เซิง่ ต๋าม กฎ บ่หื้อ ใผ กิน
๋ นอก จาก ปุโรหิต เต้า อัน
๋ ได้ แต่ ต้าน ยัง
เอาหื้อหมู่คนตี้มาตวยกิน
๋ ตวย� 27 พระเยซูบอกหมู่เขาว่า “พระเจ้าตัง้ วันสะบาโตสําหรับจ้วยมนุษย์ บ่ใจ้
หื้อมนุษย์ต้องมาลําบากย้อนวันสะบาโต 28 ย้อนจาอัน
้ บุตรมนุษย์เป๋นเจ้าเป๋นนายเหนื อวันสะบาโตตวย�

3

พระเยซูฮักษาคนมือลีบ
พระเยซู เข้า ไป ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว แหม มี ป้อ จาย คน นึ่ ง มือ เผิก นึ่ ง ของ เขา ลีบ อยู่ตี้ หัน
้ 2 มี จาว
ยิว บาง คน กํ่า ลัง ผ่อ ว่า พระองค์ จะ ฮัก ษา ป้อ จาย มือ ลีบ คน นั ้น ใน วัน สะบาโต ก่อ เปื้ อ จะ หา เหตุ นาบ โต้ษ
พระองค์ 3 พระองค์บอกคนมือลีบคนนั ้นว่า “ลุกยืนขึ้นส่องหน้าคนตังหลาย�
4 แล้วพระองค์ก็ถามหมู่เขาว่า “ควรจะเยียะก๋านดีกาว่าเยียะก๋านฮ้ายในวันสะบาโต จะจ้วยจีวต
ิ กาว่า
5
จะ ทําลาย จี วต
ิ � แต่ หมู่ เขา ก็ ปา กั ๋น ดัก ปิ้ ง พระเยซู ผ่อ รอบๆ หมู่ เขา พระองค์ โขด กับ เสีย ใจ๋ ตี้ หัน ว่า หมู่
เขามีจิตใจ๋หลึ่ง แล้วอูกั
้ บคนมือลีบว่า “เหยียดมือออกมา� เขาก็เยียะตวยต๋าม แล้วมือของเขาก็หายเป๋น
ปกติ 6 เมื่อหมู่ฟาริสีหันจาอัน
้ ก็ฟั่ งออกไปวางแผนกับหมู่ของกษั ตริยเฮโรด
์
ว่าจะฆ่าพระเยซูได้จาใด
1

คนตวยพระเยซูไปนั กขนาด
7 พระเยซู ไปทะเลสาบกาลิ ลีกับหมู่ สาวก แล้วมี คนนั กขนาดตวยพระองค์ ไป ตึงคนตี้ มาจากแคว้นกา
ลิ ลี แคว้นยูเดีย 8 กรุ งเยรู ซาเล็ม แคว้นอิดูเมอา กับแคว้นตี้อยู่เผิกแม่น้ําจอร์แดน แล้วก็ยังมีคนลุกมา
๓

2:16 2:16 จาวยิวสมัยนั ้นหันว่าเป๋นเรือ
่ งบ่ถูกต้องตี้คนเคร่งศาสนาจะอยูกั
่ บคนบ่ดีจาอี้
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จากแถวเมืองไทระกับเมืองไซดอนมาตวย ย้อนได้ยน
ิ เถิงเรือ
่ งต่างๆ ตี้พระองค์เยียะมา 9 พระองค์ก็เลย
สัง่ หมู่สาวกเกียมเฮือลํานึ่ งหื้อ เปื้ อกั ๋นคนหมู่นั ้นบ่หื้อมายัดยู้พระองค์ 10 ย้อนในวันนั ้นพระองค์ได้ฮักษา
คน จํา๋ นวน นั ก หื้อ หาย คน เป๋น พยาธิพะยํา ต่างๆ ก็ ยัด ยู้ กั ๋น เข้า มา เปื้ อ จะ หยุบ จะ กํา๋ พระองค์ แล้ว จะ หาย
โรค 11 เมื่อ หมู่ ผี ฮ้าย๔ตี้ เข้า ใน คน หัน พระองค์ ก็ หมอบ ลง กราบ ไหว้พระองค์ แล้ว ฮ้อง เสียง ดัง ว่า “ต้าน
เป๋นบุตรของพระเจ้า� 12 แต่พระเยซูสัง่ ห้ามหมู่ผีฮ้ายอย่างเด็ดขาดบ่หื้อบอกว่าพระองค์เป๋นใผ
พระเยซูเลือกหมู่อัครสาวกสิบสองคน

หลัง จาก นั ้น พระ เยซู ขึ้น ไป บน ดอย ม่อน นึ่ ง แล้ว พระองค์ เปิง ใจ๋ จะ ฮ้อง คน ใด ก็ ฮ้อง คน นั ้น ตวย
พระองค์ ไป หมู่เขาก็ มาหาพระองค์ 14 ตึงหมดมีสิบสองคน พระองค์ แต่งตัง้ คนหมู่นี้ เปื้ อจะอยู่ตวยต้าน
กับจะใจ๊หมู่เขาไปบอกข่าวดีหื้อคนอื่นฟัง พระเยซูฮ้องหมู่เขาว่าหมู่อัครสาวก 15 ตึงหื้อหมู่เขามีอํานาจตี้
จะขับไล่ผีออกได้ตวย 16 หมู่อัครสาวกสิบสองคนนี้ มีจื้อว่า ซีโมนคนตี้พระองค์ตัง้ จื้อหื้อแหมจื้อว่า เปโตร
17 ยากอบลูกบ่าวของเศเบดี กับยอห์นน้ องบ่าวของเขา สองคนนี้ พระองค์ หื้อจื้อแหมว่า โบอาเนอเยแป๋
ว่า “ลูกบ่าวของฟ้าฮ้อง� 18 อันดรู ว์ ฟีลิป บารโธโลมิว มัทธิว โธมัส ยากอบลูกบ่าวของอัลเฟอัส ธัดเดอัส
ซีโมนคนของพรรคจ้าดนิ ยม 19 กับยูดาส อิสคาริโอท ต๋อนเมื่อลูนคนนี้ ได้หักหลังพระเยซู
13

พระเยซูกับเบเอลเซบูล

จากนั ้นพระองค์ ก็ ปิ๊ กบ้าน มี หมู่ คนมายืนออกั ๋นอยู่ตี้ บ้านหัน
้ แหม จ๋น เยียะหื้อพระเยซู ตึงหมู่ สาวก
21
สิบ สอง คน บ่มี เวลา กิน
ิ ข่าว นี้ ก็ กึ๊ด ว่า พระองค์ เป๋น บ้า ไป
๋ ข้าว กิน
๋ นํ้า เมื่อ ครอบครัว ของ พระองค์ ได้ยน
แล้ว จึงปากั ๋นมาหาเปื้ อจะยับปิ๊ กเมือบ้าน
22 แต่มีหมู่ธรรมาจ๋ารย์ตี้ลุกจากกรุ งเยรู ซาเล็มมา อูกั
้ ๋นว่า “เขาถูกเบเอลเซบูล หัวหน้าผีเข้า ตี้เขาไล่ผี
ออกได้นั ้น ก็ย้อนใจ๊อํานาจของหัวหน้าผีตั ๋วนี้ ละ�
23 พระเยซู จึงฮ้องหมู่เขาเข้ามาใก้ๆ แล้วเล่ากําเผียบหื้อเขาฟังว่า “ซาต๋านจะขับไล่ ตั ๋วเก่าได้ กา 24 ถ้า
อาณาจักรใดๆ แตกแยกกั ๋นเหีย อาณาจักรนั ้นก็จะตัง้ อยูต่
่ อไปบ่ได้ 25 กาว่าถ้าครอบครัวใดแตกแยกกั ๋น
ครอบครัวนั ้นก็จะตัง้ อยู่บ่ได้ 26 เหมือนกับถ้าซาต๋านต่อต้านหมู่ของมัน หมู่มันก็จะแตกแยกกั ๋น แล้วซา
ต๋านก็จะตัง้ อยูบ่
่ ได้ แต่จะหล้มจ๋มไปเต้าอัน
้
20

27 “บ่มีใผสามารถตี้จะเข้าไปปล้นเอาทรัพย์สมบัติในบ้านของคนตี้มีกํา
๋ ลังนั กได้

เขาจะต้องมัดเจ้าของ
บ้านตี้มีกํา๋ ลังนั กนั ้นเหียก่อน เถิงจะสามารถปล้นได้
28 “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า ความ บาป ต่างๆ ตึง กํา อู้ หมิน
่ ประมาท ตี้ คน ใด ว่า มา นั ้น ยัง
29
ยกโต้ษหื้อได้ แต่ถ้าใผอูหมิ
้ น
่ ประมาทพระวิญญาณบริสุทธิจะ
์ ยกโต้ษหื้อตึงบ่ได้เลย ย้อนว่าบาปนั ้นจะ
ติดตั ๋วไปตลอด� 30 ตี้พระเยซูอูจาอั
้
น
้ ก็ย้อนว่า หมู่เขาปากั ๋นหาว่าพระองค์มีผีฮ้ายเข้า
แม่กับน้ องของพระเยซูมาหา

31 เวลานั ้น

แม่กับหมู่น้ องบ่าวของพระเยซูก็มายืนถ้าอยู่ตังนอก หมู่เขาใจ๊คนเข้าไปฮ้องพระองค์ออก
มา 32 มีหลายคนตี้นั ่งแวดพระเยซูเป๋นหมู่ บอกกับพระองค์ว่า “แม่กับหมู่น้ องบ่าวมายืนถ้าอยูตั
่ งนอก�

“ใผเป๋นแม่กับปี้ น้ องของเฮา� 34 แล้วพระองค์ก็ผ่อไปตี้คนนั ่งแวดพระองค์อยู่ อูว่
้ า
35
“หมู่เนี ยะเป๋นแม่กับปี้ น้ องของเฮา ย้อนว่าคนตี้เยียะตวยต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้า คนนั ้นก็เป๋น
ปี้ น้ องกับเป๋นแม่ของเฮา�
33 พระเยซูบอกว่า

4
๔

กําเผียบเรือ
่ งจาวนาหว่านพืช
3:11 3:11 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
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พระเยซู สัง่ สอน ตี้ ฮิม ทะเลสาบ แหม มี คน จํา๋ นวน นั ก ปา กั ๋น มา หลุ้ม พระองค์ พระองค์ ก็ ลง ไป นั ่ง อยู่
ใน เฮือ ลอย ฮิม ฝั่ ง ส่วน คน ตัง หลาย ยืน ฟัง อยู่ บน ต๋า ฝั่ ง 2 พระเยซู อู้ เป๋น กํา เผียบ สอน หมู่ เขา หลาย อย่าง
พระองค์ เล่า ว่า 3 “ฟัง หื้อ ดีๆ เน่ อ มี จาวนา คน นึ่ ง ออก ไป หว่าน เม็ด พืช 4 ต๋อน ตี้ หว่าน อยู่ นั ้น บาง เม็ด ตก
ต๋าม หน ตาง เตียว นก ก็ มา จิก กิน
๋ เหีย หมด 5 บาง เม็ด ก็ ตก ลง ดิน ตี้ ปื๊ น ตัง ลุ่ม เป๋น บ่า หิน เต๋ม ไป หมด มี ดิน
บางแตะแหยะอยู่ตังบน ก็ เยียะหื้อเม็ดพืชนั ้นงอกขึ้นเวย 6 แต่ เมื่อโดนแดดเผานั กขึ้นติกๆ ก็ เหีย
่ วแห้ง
ต๋าย ย้อนว่าฮากอยู่ตื้นลํ้าไป 7 บางเม็ดตกก๋างป่าหนาม ต้นหนามนั ้นก็ใหญ่ขึ้นมางําต้นนั ้นเหียหมด ต้น
นั ้นก็บ่มีดอกบ่มีหน่วย 8 แต่มีบางเม็ดตกบนดินดีก็งอกงามใหญ่ขึ้น เกิดดอกออกผลสามสิบเต้าพ่อง หก
สิบเต้าพ่อง ร้อยเต้าพ่อง� 9 แล้วพระองค์อูว่
้ า “ใผยอมฟังก็หื้อฟังไว้เต๊อะ�
1

เป้าหมายของกําเผียบ

10 เมื่อคนตังหลายปิ๊ กไปแล้ว

สาวกสิบสองคนตึงบางคนตี้ตวยพระองค์อยู่ ก็ถามเถิงเรือ
่ งกําเผียบนั ้น
็
ว่าหมายความว่าจาใด
“ข้อลํ้าเลิกเรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้าโผดหื้อต้านตังหลายฮู้ได้
ส่วนหมู่คนอื่นๆ นั ้น จะอูหื
้ ้อฟังเป๋นกําเผียบเต้าอัน
้ 12 เปื้ อว่า
‘หมู่เขาผ่อแล้วผ่อแหมแต่จะบ่หัน
ฟังแล้วฟังแหมแต่จะบ่เข้าใจ๋
ถ้าเขาหัน ถ้าเขาเข้าใจ๋
เขาก็จะปิ๊ กมาหาพระเจ้า แล้วฮับก๋านยกโต้ษ�ค ”
11 พระองค์ตอบว่า

กําอธิบายกําเผียบเรือ
่ งจาวนาหว่านพืช
“หมู่ต้านบ่เข้าใจ๋กําเผียบนั ้นเตื้อกา แล้วจะเข้าใจ๋กําเผียบอื่นๆ ได้จาใด
14 หมาย ความ ว่า คน หว่าน เม็ด พืช นั ้น หว่าน ถ้อยกํา ของ พระเจ้า 15 เม็ด ตี้ ตก ต๋าม หน ตาง เตียว ก็ เหมือน
คนตี้ ได้ ฟังถ้อยกําของพระเจ้าแล้ว แต่ ซาต๋านมาลู่ เอาถ้อยกํานั ้นตี้ หว่านลงในใจ๋ ของเขาไปเหีย 16 ส่วน
เม็ด ตี้ ตก ลง ดิน ตี้ ปื๊ น ตัง ลุ่ม เป๋น บ่า หิน เต๋ม ไป หมด ก็ เหมือน คน ตี้ ได้ ฟัง ถ้อยกํา แล้ว ก็ ฮับ ถ้อยกํา นั ้น ไว้บ่า
็ อยูได้
เดี่ยวนั ้นเลยอย่างจื้นจมยินดี 17 แต่ฮากลงดินบ่เลิก
่ บ่เมิน เมื่อเกิดปั๋ ญหากาว่าโดนคํ่าย้อนถ้อยกํา
18
นั ้น เขาก็เลิกเจื้อไปเหีย ส่วนเม็ดตี้ตกก๋างป่าหนามนั ้น ก็เหมือนคนตี้ได้ฟังถ้อยกําแล้ว 19 แต่ยังเป๋น
ห่วงเรือ
่ งต่างๆ กับจี วต
ิ ในโลกนี้ หลงมัวเมาข้าวของเงินคํา กับโลภใค่ ได้ สิง่ ต่างๆ สิง่ หมู่นี้ ก็ มางําถ้อยกํา
ไว้ เยียะหื้อถ้อยกํานั ้นบ่เกิดผลในจีวต
ิ 20 แต่เม็ดตี้ตกบนดินดีก็เหมือนคนตี้ได้ฟังถ้อยกําแล้วฮับไว้ แล้ว
เกิดดอกออกผลสามสิบเต้าพ่อง หกสิบเต้าพ่อง ร้อยเต้าพ่อง�
13 แล้วพระเยซู ถามหมู่เขาว่า

ต๋ามโกมแล้วบังไว้
แล้ว พระองค์ ถาม หมู่ เขา ว่า “มี ใผ พ่อง เมื่อ ต๋าม โกม ไฟ แล้ว จะ เอา ถัง ควบ ไว้ กาว่า เอา ไป ซุก ไว้ปื๊ น
เตียง เหีย แต่ จะ บ่เอา ไป ตัง้ บน ตัง่ ไว้กา 22 กู้ สิง่ ตี้ เอา ไป ซ่อน ไว้ก็ จะ ป๋า กฏ ออก มา หื้อ หัน กู้ สิง่ ตี้ เป๋น ความ
ลับจะถูกเปิดเผยหื้อฮู้ 23 ใผยอมฟังก็หื้อฟังไว้เต๊อะ� 24 พระองค์อูกั
้ บหมู่เขาแหมว่า “หื้อเอาใจ๋ใส่ในสิง่ ตี้
ต้านได้ฟังหื้อดีๆ ต้านจะสวนสิง่ ตี้ฟังมาด้วยต๋างแก่นใด พระเจ้าจะสวนความเข้าใจ๋คืนหื้อต้านด้วยต๋าง
แก่นนั ้น ป๋ายบ่ปอจะเตื่อมแถ้งหื้อแหม 25 คนตี้เข้าใจ๋อยู่แล้วก็จะเข้าใจ๋นั กขึ้นแหม ส่วนคนตี้บ่เข้าใจ๋กับ
บ่สนใจ๋นั ้น แม้สิง่ ตี้เขาเข้าใจ๋พระเจ้าก็จะเยียะหื้อเขาบ่เข้าใจ๋แหมเลย�
21

กําเผียบเรือ
่ งก๋านงอกของเม็ดพืช
“แผ่นดินของพระเจ้าเผียบเหมือนกับป้อจายคนนึ่ งหว่านเม็ดพืชลงในโต้งนา
27 ต๋อนเมื่อคืนก็นอนหลับ เมื่อวันก็ลุกขึ้น ไปๆ มาๆ เม็ดพืชนั ้นจะงอกจํา
๋ เริญขึ้นจาใดเขาก็บ่ฮู้ 28 ย้อนว่า
ดินเยียะหื้อเม็ดนั ้นงอกขึ้นเป๋นต้นก่อน แล้วเมื่อลูนมาก็ออกงวง หลังจากนั ้นก็มีเม็ดข้าวเต๋มงวง 29 เมื่อ
ข้าวแก่ได้ตี้ สมควรดีเกี่ยวแล้ว เขาก็ไปเกี่ยวเก็บมาไว้กิน
๋ ย้อนว่าเถิงยามเกี่ยวข้าวแล้ว�
26 พระองค์อูต่
้ อแหมว่า

ค

กําเผียบเรือ
่ งเม็ดพืช
4:12 4:12 อสย� 6:9-10
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แล้ว พระองค์ ก็ อู้ ว่า “จะ เผียบ แผ่น ดิน ของ พระเจ้า เหมือน อะหยัง ดี กาว่า จะ อู้ กํา เผียบ จาใด ดี 31 ก็
เผียบ เหมือน เม็ด มัสตาร์ด เม็ด นึ่ ง ต๋อน บ่ม ไว้ใน ดิน เม็ด ก็ หน้ อย เหลือ เปิ้ น 32 แต่ เมื่อ งอก จํา๋ เริญ ขึ้น มา
แล้ว ก็เป๋นต้นใหญ่เหลือเปิ้ น มีกิง่ ใหญ่ปอตี้นกมาแป๋งฮังอาศัยอยูใน
่ ฮ่มเงาของต้นนั ้นได้� 33 พระเยซูใจ๊
กําเผียบหลายเรือ
่ งจาอีไป
้ สอนคนตังหลายเต้าตี้หมู่เขาเข้าใจ๋ได้ 34 นอกจากกําเผียบแล้ว พระองค์บ่ได้อู้
อะหยังกับหมู่เขาแหม แต่เมื่อคนตังหลายปิ๊ กไปแล้ว พระองค์ก็อธิบายกําเผียบหมู่นั ้นหื้อหมู่สาวกฟัง
30

พระเยซูห้ามลมหลวง
พระเยซูบอกหมู่สาวกว่า “หื้อหมู่เฮาข้ามทะเลสาบไปเผิกตังปู๊นกั ๋นเต๊อะ� 36 หมู่เขา
ก็ ลา คน ตัง หลาย ปา กั ๋น ลง เฮือ กับ พระองค์ ตี้ นั ่ง ใน เฮือ อยู่แล้ว แล้ว ปา พระองค์ ไป มี เฮือ หลาย ลํา ตวย ไป
37 จู่ๆ ลมหลวง ก็ เกิด ขึ้น เยีย ะ หื้อ คลื่น ซัด นํ้า เข้า มา จ๋น ปอ จะ เต๋ม ลํา เฮือ 38 แต่ พระเยซู นอน หนุน หมอน
หลับอยู่ต๊ายเฮือ หมู่สาวกก็มาฮ้องพระองค์ลุก บอกว่า “อาจ๋ารย์บ่ห่วงกั ๋นพ่องกา หมู่เฮากํ่าลังจะจ๋มนํ้า
ต๋ายกั ๋นหมดแล้ว�
39 พระองค์ก็ลุกขึ้นห้ามลม แล้วสัง
่ คลื่นว่า “ย้าง ย้างบ่าเดี่ยวนี้ � แล้วลมก็ย้าง คลื่นก็หนิ มผิว้ บ่าเดี่ยว
40
นั ้นเลย พระองค์ อู้กับหมู่เขาว่า “กั ๋วเยียะหยัง บ่มีความเจื้อกา� 41 หมู่เขากั ๋วขนาด อู้กั ๋นในหมู่เขาว่า
“ต้านผู้นี้ เป๋นใผกั ๋น ขนาดลมหลวงกับคลื่นแฮงก็ยังเจื้อฟังต้าน�
35 เมื่อแลงวันนั ้น

5
พระเยซูฮักษาป้อจายตี้ถูกผีฮ้ายเข้า
1 พระเยซู กับหมู่ สาวกก็ ข้ามทะเลสาบมาเถิงแหมเผิกในเขตของจาวเกราซา 2 หลังจากตี้ พระเยซู ขึ้น
จาก เฮือ ก็ มี ป้อ จาย คน นึ่ ง ออก มา จาก อุโมงค์ ฝัง ศพ เข้า มา หา พระองค์ เขา โดน ผี ฮ้าย๕เข้า 3 ป้อ จาย คน
นั ้นอยูต๋
่ ามอุโมงค์ฝังศพ บ่มีใผมัดเขาไว้ได้แหมแล้ว ขนาดเอาเจื้อกเหล็กล่ามไว้ยังบ่อยู่ 4 ย้อนว่าเกยเอา
เจื้อกเหล็กล่ามเขาไว้หลายเตื้อแล้ว แต่เขาก็สะต๊กเจื้อกเหล็กตี้ล่ามมือจ๋นปุด ตี้ล่ามตีน
๋ ก็เอาฟาดลงจ๋น
ปุด บ่มี ใผ มี แฮง ปอ ตี้ จะ เยีย ะ หื้อ เขา อยู่ ดึ้งๆ ได้ 5 เขา จะ เตียว ไป เตียว มา ต๋าม อุโมงค์ ฝัง ศพ กับ ต๋าม ดอย
ต่างๆ ตึงเมื่อวันตึงเมื่อคืน คางเสียงดังเหมือนผีบ้า แล้วเอาบ่าหินคมเถือเนื้ อเถือตั ๋ว
6 เมื่อเขาหันพระเยซูจ้าดไก๋ ก็ล่นเข้ามาหากราบไหว้พระองค์ 7 แล้วฮ้องเสียงดังว่า “พระเยซูพระบุตร
ของ พระเจ้า ผู้ สูงสุด มา ยุง่ กับ ข้า เยีย ะ หยัง ขอ สัญญา ต่อ พระเจ้า ก่อน เต๊อะ ว่า พระองค์ จะ บ่ทรมาน ข้า�
8 เขาอูจาอี
้
ย้
้ อนพระเยซูสัง่ ว่า “ไอ่ผีฮ้าย จงออกจากคนนั ้นเหีย�
9 พระเยซูถามมันว่า “เจ้าจื้ออะหยัง� มันตอบว่า “จื้อก๋อง ย้อนหมู่ข้ามีหลายตั ๋วอยูตวย
่
กั ๋น� 10 หมู่มัน
อ้อนวอนพระองค์ซํ้าแล้วซํ้าแหม ขอบ่หื้อพระองค์ไล่มันออกไปจากแคว้นนี้
11 ตํา
๋ หมู่นั ้นมีหมูหมู่ใหญ่กํ่าลังเซาะหากิน
่ ามเถิม
๋ อยูต๋
้ ดอย 12 ผีหมู่นั ้นอ้อนวอนพระเยซูว่า “ขอโผดหื้อ
หมู่ ข้า ตัง หลาย ไป เข้า ใน หมู หมู่ นี้ เต๊อะ� 13 พระองค์ ก็ ยอม หื้อ ไป เข้า อยู่ ใน หมู ได้ แล้ว ผี ฮ้าย หมู่ นั ้น ก็ ออก
จากป้อจายคนนั ้น ไปเข้าในหมูจํา๋ นวนประมาณสองปันตั ๋ว แล้วหมูก็ปากั ๋นล่นลงหน้าผาจิง๊ ลงไปในทะเล
แก๊นนํ้าต๋ายหมด
14 หมู่ คน เลี้ยง หมู ก็ ปา กั ๋น ล่น หนี ไป เล่า เรือ
่ ง นี้ หื้อ คน ใน เมือง กับ คน ต๋าม บ้าน นอก ฟัง หมู่ เขา ก็ ออก มา
ผ่อว่าเกิดอะหยังขึ้น 15 เมื่อหมู่เขาปากั ๋นมาหาพระเยซู ก็หันป้อจายคนตี้เกยโดนผีเข้า นุ่งเสื้อผ้ามีสติดี
นั ่งอยู่ คนตังหลายก็ปากั ๋นกั ๋ว 16 คนตังหลายตี้ได้หันเหตุก๋ารณ์ ก็เล่าหื้อคนอื่นๆ ฟังว่า เกิดอะหยังขึ้นกับ
คนตี้ โดนผีเข้ากับตี้ เกิดในหมู่หมู 17 คนหมู่นั ้นก็ อ้อนวอนขอหื้อพระองค์ ออกไปจากเขตแดนของหมู่เขา
เหีย
18 ต๋อนตี้พระเยซูปิ๊ กลงเฮือ ป้ อจายคนตี้เกยโดนผีเข้าก็ขอไปตวย
๕

5:2 5:2 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
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พระองค์ บ่ยอม หื้อ เขา ไป แต่ บอก เขา ว่า “ปิ๊ ก ไป บ้าน เหีย แล้ว เล่า หื้อ หมู่ เขา ฟัง เถิง ก๋าน ใหญ่ ตี้ องค์
พระผู้เป๋ นเจ้าได้เยียะต่อเจ้ากับความเมตต๋าตี้พระองค์โผดหื้อเจ้า� 20 ป้อจายคนนั ้นก็ปิ๊ กไป แล้วตัง้ เก๊า
บอกหื้อคนในแคว้นทศบุรฟั
ี งเถิงเหตุก๋ารณ์ ตี้พระเยซูได้เยียะกับเขา คนตังหลายก็ปากั ๋นงืดขนาด
19

ลูกสาวของไยรัสกับแม่ญิงตี้ป่วย

21 พระเยซู ลงเฮือปิ๊ กไปแหมฝั่ งของทะเลสาบ

หมู่คนจํา๋ นวนนั กมาแวดพระองค์ ตี้ ฮิมฝั่ งทะเลสาบนั ้น
เมื่อเขาหันพระเยซูก็เข้ามากราบตีน
๋ พระองค์
23 อ้อนวอน พระองค์ ว่า “ลูกสาว หน้ อยๆ ของ ข้าพเจ้า ป่ วย กํ่า ลัง จะ ต๋าย ขอ พระองค์ โผด ไป วาง มือ บน ตั ๋ว
เขาน่ อยเต๊อะ เปื้ อเขาจะได้หายโรค แล้วบ่ต๋าย� 24 พระเยซูก็ไปกับไยรัส
22 มีนายธรรมศาลาของจาวยิวคนนึ่ งจื้อไยรัสมาตี้หัน
้ ตวย

25 มีแม่ญิงคนนึ่ งเป๋ นโรคเลือดตกบ่หยุดมาสิบสองปี๋ แล้ว 26 นาง
หมู่คนจํา๋ นวนนั กเตียวยัดยูพระองค์
้
ทนตุ๊ก ทรมาน หนั ก ขนาด จาก ก๋าน ฮัก ษา ของ หมอ หลาย คน เสี้ ยง เงิน เสี้ ยง ทอง จ๋น หมด เนื้ อ หมด ตั ๋ว แต่
โรคนั ้นก็บ่ยังแควนขึ้น ซํ้าปิ๊ กเป๋นนั กเหลือเก่า 27 บ่ากองนางได้ยน
ิ เรือ
่ งของพระเยซู ก็เตียวเข้าไปในคน
28
ตังหลาย ลักเข้ามาตังหลังพระเยซู แล้วหยุบเสื้อคุมของพระองค์ ย้อนนางกึ๊ดในใจ๋ว่า “ถ้าเฮาได้หยุบ
ก้าเสื้อผ้าของพระองค์ เฮาก็จะหายแน่ ๆ� 29 บ่ากองเขาหยุบเสื้อพระเยซู เลือดตี้ตกอยูก็
่ หยุดแห้งไปเลย
นาง ก็ ฮู้ ตั ๋ว ว่า โรค หาย แล้ว 30 พระเยซู ฮู้ บ่า เดี่ยว นั ้น เลย ว่า ฤทธิ์ใน ตั ๋ว ของ พระองค์ ได้ แผ่ ซ่าน ออก ไป จึง
เหลียวปิ๊ กไปถามคนตังหลายว่า “ใผมาหยุบเสื้อผ้าเฮา� 31 หมู่สาวกก็ ตอบว่า “พระองค์ ก็ หันอยู่แล้วว่า
คนกํ่าลังยัดยูพระองค์
้
อยู่ ยังจะถามอยูกา
่ ว่า ‘ใผหยุบตั ๋วเฮา� �
32 แต่พระเยซู ผ่อไปรอบๆ

เปื้ อจะหาคนตี้หยุบเสื้อพระองค์ 33 แม่ญิงคนนั ้นกั ๋วจ๋นตั ๋วสัน
่ ย้อนฮู้ว่าเกิด
อะหยังขึ้นกับนาง ก็เข้ามาก้มลงกราบพระองค์ แล้วเล่าเรือ
่ งตี้เกิดขึ้นตึงหมดหื้อพระองค์ฟัง 34 พระเยซู
ก็อูกั
้ บนางว่า “ลูกเหย ความเจื้อของเจ้าเยียะหื้อเจ้าหายโรคแล้ว จะบ่ต้องตุ๊กแหม ขอหื้ออยูดี
่ มีสุขเน่ อ�

ต๋อน ตี้ พระองค์ กํ่า ลัง อู้ อยู่ นั ้น มี คน มา จาก บ้าน ของ ไยรัส ตี้ เป๋น นาย ธรรมศาลา มา บอก เขา ว่า “ลูก
สาวของต้านต๋ายแล้ว บ่ต้องรบก๋วนอาจ๋ารย์ละ�
36 เมื่อพระเยซูได้ยน
ิ ก็บ่สนใจ๋ตี้หมู่เขาอูกั
้ ๋น๖ บอกไยรัสว่า “บ่ต้องกั ๋วเน่ อ ขอหื้อเจื้อเต้าอัน
้ �
35

37 พระองค์บ่หื้อคนอื่นตวยพระองค์ไป

เว้นแต่เปโตร ยากอบ กับยอห์นน้ องบ่าวของยากอบ 38 เมื่อหมู่
เขามาแผวเฮือนของไยรัส พระองค์ ก็ หันคนวุน
่ วะวุน
่ วายไห้หุยกั ๋นสนั ่นปั่ นปื๊ น 39 พระองค์ เข้าไปในบ้าน
แล้ว บอก หมู่ เขา ว่า “หมู่ ต้าน ปา กั ๋น วุน
่ วะ วุน
่ วาย ไห้สนั ่น ปั่ น ปื๊ น เยีย ะ หยัง หละอ่อน คน นี้ ยัง บ่ต๋าย เตื้อ ลอ
กํ่าลังนอนหลับอยูบ่
่ ดาย� 40 หมู่เขาก็ใค่หว
ั ใส่พระองค์
หลังจากพระองค์ไล่หมู่เขาออกไปแล้ว ก็ปาป้อแม่ของหละอ่อนกับสาวกสามคนตี้มาตวยพระองค์นั ้น
เข้าไปในห้องตี้หละอ่อนคนนั ้นนอนอยู่ 41 พระองค์กํา๋ มือของหละอ่อนคนนั ้นแล้วอูว่
้ า “ทาลิธา คูมิ� เป๋น
ภาษา ฮีบรู แป๋ ว่า “หล้า เหย ลุก ขึ้น เต๊อะ� 42 หละอ่อน คน นั ้น ก็ ลุก ขึ้น มา แล้ว เตียว ไป เตียว มา ใน ห้อง นั ้น
(หละอ่อน แม่ ญิง คน นี้ อายุ สิบ สอง ปี๋) คน ตี้ อยู่ ใน ห้อง ก็ ปา กั ๋น งืด อยู่ ใน ใจ๋ 43 พระเยซู สัง่ หมู่ เขา บ่หื้อ เล่า
เรือ
่ งนี้ หื้อใผฟังเป๋นเด็ดขาด แล้วบอกป้อแม่เซาะข้าวมาหื้อหละอ่อนกิน
๋ เหีย

6
พระเยซูปิ๊ กไปบ้านนาซาเร็ธ

1 พระเยซู ออก จาก ตี้ หัน
้

แล้วปิ๊ กไปเมืองนาซาเร็ธบ้านของพระองค์ หมู่ สาวกก็ ไปตวยพระองค์ 2 เมื่อ
เถิง วัน สะบาโต พระองค์ ก็ ตัง้ เก๊ า สัง่ สอน ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว มี คน นั ก ขนาด ฟัง แล้ว งืด ใน กํา สอน
ของพระองค์ ก็อูกั
้ ๋นว่า “เขาไปเอากํากึ๊ดจาอีตี
้ ้ไหนมา ผญาปั๋ ญญาตี้คนนี้ ได้มาเป๋นจาใด ตึงก๋านอัศจ๋รรย์
๖

5:36 5:36 แป๋ได้แหมอย่างว่า เมื่อพระเยซูได้ยน
ิ สิง่ ตี้หมู่เขาอูกั
้ ๋นนั ้น
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ต่างๆ ก็ยังเยียะได้ตวย 3 เขาเป๋นสล่าไม้บ่ใจ้กา เป๋นลูกบ่าวของมารีย์ มีน้ องบ่าวจื้อยากอบ โยเสส ยูดาส
กับซีโมน หมู่น้ องสาวของเขาก็อยูใน
่ เมืองนี้ กับหมู่เฮาบ่ใจ้กา� หมู่เขาก็เลยบ่ยอมฮับพระองค์

“ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้านั ้นจะได้ฮบ
ั เกียรติในกู้ๆ ตี้ ยกเว้นใน
บ้าน เมือง ตึง ครอบครัว ญาติ ปี้ น้ อง ของ ตั ๋ว� 5 ต๋อน ตี้ อยู่ ตี้ หัน
้ พระเยซู ก็ บ่สามารถ เยีย ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์ ได้
นอกจากวางมือฮักษาคนป่วยหื้อหายบ่กี่คนเต้าอัน
้ 6 พระองค์งืดตี้หมู่เขาบ่มีความเจื้อในพระองค์
4 พระเยซู ก็เลยอู้กับหมู่เขาว่า

พระเยซูส่งสาวกสิบสองคนออกไป

พระองค์ก็เลยไปสอนต๋ามหมู่บ้านอื่นต๋ามใก้ต๋ามฮิมเหีย 7 พระองค์ฮ้องสาวกสิบสองคนมา แล้วส่งหมู่
เขา ออก ไป เป๋น กู้ๆ พระองค์ หื้อ หมู่ เขา มี สิทธิอํานาจ ตี้ จะ ไล่ ผี ตัง หลาย ออก ได้ 8 แล้ว สัง่ ว่า “บ่ต้อง เอา อะ
หยังติดตั ๋วไปเน่ อ นอกจากไม้เต๊า บ่ต้องเอาของกิน
๋ ถงย่าม กับสตางค์ติดตั ๋วไป 9 หื้อสุบเกิบได้ แต่บ่ต้อง
เอาเสื้อผ้าไปตวยแหมผืน� 10 พระองค์ก็ อู้กับหมู่เขาว่า “ถ้าเข้าไปในเฮือนใด ก็หื้อย้างอยู่ตี้ เฮือนนั ้นจ๋น
กว่าจะไปเมืองอื่น 11 แต่ถ้าตี้ไหนบ่ต้อนฮับกาว่าบ่ฟังหมู่ต้าน ก็หื้อออกจากตี้หัน
้ ไปเหีย แล้วปัดขีฝ
้ ุ่นตี้ติด
ตีน
๋ ของต้านขว้าง เปื้ อส่อหื้อหันว่าพระเจ้าบ่ปอใจ๋กับบ่ยอมฮับเขา�
12 หมูสาวก
่
ของพระองค์ก็ออกไปสัง่ สอนหื้อคนตังหลายกลับใจ๋จากบาป 13 หมูเขา
่ ขับไล่ผีออกไปหลาย
ตั ๋ว กับตานํ้ามันบ่ากอกหื้อคนเจ็บป่วยหลายคน คนหมู่นั ้นก็หาย
ก๋านต๋ายของยอห์นผู้หื้อบัพติศมา

กษั ตริย์ เฮโรด ได้ยน
ิ จื้อ เสียง ของ พระเยซู ย้อน มี คน เล่า ลือ กั ๋น ไป ทัว่ บาง คน อู้ ว่า “คน นี้ ต้อง เป๋น
ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา ตี้ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แน่ ๆ เถิง เยีย ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์ ได้� 15 พ่อง ก็ ว่า “เขา คือ เอ
ลี ยาห์� แต่ คน อื่น ก็ ว่า “เขา คือ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า เหมือน กับ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน
พระเจ้าคนอื่นๆ ในสมัยโบราณนั ้น� 16 เมื่อกษั ตริยเฮโรด
์
ได้ยน
ิ เรือ
่ งหมู่นี้ ต้านอูว่
้ า “ต้องเป๋นยอห์นคนตี้
เฮาสัง่ หื้อกกคอแล้ว เป๋นขึ้นจากความต๋ายแน่ ๆ� 17 กษั ตริย์เฮโรดกึ๊ดจาอัน
้ ย้อนว่าต้านสัง่ หื้อยับยอห์น
เอาเจื้ อกเหล็กล่ามไว้ในคอก ย้อนหันแก่ นางเฮโรเดียสเมียของต้าน เซิง่ เกยเป๋นเมียของฟี ลิปน้ องบ่าว
ของต้าน 18 ยอห์นเกยอู้กับกษั ตริย์เฮโรดว่า “ต้านบ่มี สิทธิเอา
์ เมียของน้ องมาเป๋นเมียของตั ๋ว� 19 เฮโร
เดียสแค้น ใค่ฆ่ายอห์น แต่กษั ตริย์เฮโรดบ่หื้อเยียะ 20 ย้อนพระองค์กั ๋วยอห์น ต้านฮู้ว่ายอห์นเป๋นคนถูก
ต้อง ต๋าม ธรรม ตึง เป๋น คน บริสุทธิ์ ก็ เลย ปกป้อง ยอห์น ไว้ กู้ เตื้อ ตี้ กษั ตริย์ เฮโรด ฟัง ยอห์น สอน ก็ บ่ม่วนใจ๋
แต่ก็ยังใค่ฟังอยู่
14

วันนึ่ งเป๋นเวลาดี ตี้ เฮโรเดียสจะหื้อยอห์นถูกฆ่า เป๋นวันเกิดของกษั ตริย์เฮโรด พระองค์ เจิญหมู่ ข้า
ราชก๋านจัน
๊ สูง นายทหารจัน
๊ ผู้ใหญ่ ตึงคนสําคัญๆ ในแคว้นกาลิ ลีมางานเลี้ยง 22 ในงานนั ้นลูกสาวของ
เฮโรเดียสฟ้อน เยียะหื้อกษั ตริย์เฮโรดตึงหมู่แขกปออกปอใจ๋ขนาด กษั ตริย์เฮโรดบอกว่า “จะขออะหยัง
เฮาก็ จะหื้อ� 23 แล้วกษั ตริย์เฮโรดยังสัญญาแหมว่า “หนูจะขออะหยังก็ ได้ จะขอแบ่งราชอาณาจักรสัก
เกิง่ นึ่ งก็จะหื้อ�
24 นาง ก็ ออก ไป ถาม แม่ ว่า “แม่ เจ้า จะ ขอ อะหยัง ดี� แม่ ก็ ตอบ ว่า “ขอ หัว ของ ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา�
25 แล้ว นาง ก็ ฟั่ ง ล่น เข้า ไป บอก กษั ตริย์ ว่า “ข้า เจ้า ขอ หัว ของ ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา ใส่ ถาด มา หื้อ ข้า เจ้า บ่า
เดี่ยวนี้ � 26 กษั ตริยเฮโรด
์
ก็ตุ๊กใจ๋อย่างหนั ก แต่ได้สาบานต่อหน้าแขกตังหลายไว้แล้ว บ่ใค่บอกนางว่าหื้อ
27
บ่ได้ เฮโรดก็ สัง่ หื้อทหารคนนึ่ งไปกกคอยอห์นมา ทหารคนนั ้นก็ ไปกกคอยอห์นขําในคอก 28 แล้วเอา
หัวใส่ถาดมาหื้อนางคนนั ้น แล้วนางก็เอาไปหื้อแม่ 29 เมื่อสาวกของยอห์นฮู้จาอัน
้ ก็ปากั ๋นมาฮับศพของ
ยอห์นไปฝังไว้ในอุโมงค์
21

พระเยซูเลี้ยงคนห้าปันคน

มาระโก 6:30
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มาระโก 6:56

30 หมู่ อัครสาวกตี้ พระเยซู ส่งออกไปมาแวดพระองค์

แล้วรายงานเรือ
่ งกู้อย่างตี้ได้เยียะตึงได้สอนหื้อ
พระองค์ฟัง แล้วพระเยซู ก็บอกหมู่เขาว่า 31 “หมู่เฮาไปหาตี้เงียบๆ ย้างกั ๋นสักกําเต๊อะ� ย้อนว่ามีคนนั ก
ขนาดมาหาพระองค์อยูสะลวด
่
จ๋นบ่มีเวลาแม้แต่จะกิน
๋ ข้าว
32 หมู่เขาก็ลงเฮือไปหาตี้เงียบๆ เป๋ นส่วนตั ๋ว 33 แต่ก็มีหลายคนหันหมู่เขาไป ก็จํา
๋ หมู่เขาได้ แล้วคนหมู่
นี้ ตี้ มาจากหลายๆ หมู่บ้าน ก็ ล่นไปต๋ามฮิมฝั่ งทะเล เปื้ อไปดักรอถ้าพระเยซู กับหมู่สาวก 34 เมื่อพระเยซู
ขึ้นจากเฮือ ก็ หันคนเป๋นจํา๋ นวนนั ก พระองค์ ก็ ฮู้สึกอินดู หมู่เขา ย้อนว่าหมู่เขาเผียบเหมือนฝูงแกะตี้ บ่มี
คนเลี้ยง พระองค์จึงสัง่ สอนหมู่เขาหลายเรือ
่ ง
35 ตกต๋อนแลง หมู่สาวกก็มาบอกพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ บ่าเดี่ยวนี้ ก็คํ่านั กแกแล้ว ตํา
๋ หมู่นี้ ก็ทุรกั ๋นดาร
36 บอกหื้อหมู่เขาปิ๊ กไปเหียก่อนบ๋อ เปื้ อจะได้ไปเซาะซื้อของกิน
๋ กั ๋นต๋ามบ้านไฮ่บ้านนาตึงหมู่บ้านตํา๋ หมู่นี้
ก่อน�
37 แต่พระองค์อูว่
้ า “หมู่ต้านไปเซาะของกิน
๋ มาเลี้ยงหมู่เขาเหียก่า� หมู่สาวกบอกว่า “จะต้องใจ๊เงินจํา๋
นวนก้าจ้างสองร้อยวัน๗เถิงจะปอซื้อของกิน
๋ มาเลี้ยงคนหมู่นี้ ได้�
38 พระเยซู ก็ บอกหมู่เขาว่า “ไปเซาะผ่อลอว่ามีเข้าหนมปั งอยู่กี่ ก้อน� เมื่อหมู่ เขาฮู้ก็ ปิ๊ กมาบอกว่า “มี
เข้าหนมปังห้าก้อนกับป๋าสองตั ๋ว�
39 พระองค์ก็สัง
่ หื้อคนตังหลายนั ่งเป๋นหมู่ๆ บนหญ้าเขียวจุ้มตี้หัน
้ 40 คนตังหลายก็นั ่งลงเป๋นหมู่ๆ ร้อย
คน พ่อง ห้า สิบ คน พ่อง 41 แล้ว พระองค์ ก็ ฮับ เข้า หนมปัง ห้า ก้อน กับ ป๋า สอง ตั ๋ว นั ้น มา แล้ว แหงน หน้า ขึ้น
ไป ผ่อ ฟ้า สวรรค์ ขอบ พระคุณ พระเจ้า แล้ว ก็ หัก เข้า หนมปัง ส่ง หื้อ หมู่ สาวก เอา ไป แจก คน ตัง หลาย แล้ว
พระองค์แบ่งป๋าสองตั ๋วแจกหื้อหมู่เขาตวย 42 คนตึงหมดได้กิน
๋ อิม
่ กู้คน 43 แล้วหมู่สาวกเก็บเข้าหนมปัง
ตึงป๋าตี้เหลือได้สิบสองซ้าเต๋มๆ 44 คนตี้กิน
๋ เข้าหนมปังตวยกั ๋นวันนั ้นนั บก้าป้อจายมีห้าปันคน
พระเยซูเตียวบนนํ้าทะเล
หลัง จาก นั ้น สัก กํา พระเยซู ก็ บอก หื้อ หมู่ สาวก ของ พระองค์ ลง เฮือ ข้าม ฟาก ไป เมือง เบธไซดา ก่อน
ส่วน พระองค์ ยัง อยู่ ตี้ หัน
้ เปื้ อ ส่ง คน ตัง หลาย ปิ๊ ก บ้าน 46 หลัง จาก พระองค์ ลา คน ตัง หลาย แล้ว ก็ ขึ้น ไป
อธิษฐานบนดอย
47 มืด คํ่า แล้ว เฮือ ของ หมู่ สาวก ลอย อยู่ ก๋าง ทะเลสาบ ส่วน พระองค์ อยู่ บน บก คน เดียว 48 พระองค์ หัน
หมูสาวก
่
กํ่าลังพายเฮืออย่างยากลําบาก ย้อนเฮือตอลมอยู่ หละหว่างตีสาม
๋
เถิงหกโมงเจ๊า พระองค์เตียว
บนนํ้าไปหาหมู่เขา กับเหมือนว่ากํ่าลังจะเตียวก๋ายหมู่เขาไป 49 เมื่อหมู่สาวกหันพระองค์เตียวมาบนนํ้าก็
กึ๊ดว่าเป๋นผี เลยฮ้องเสียงดัง 50 ย้อนว่าตกใจ๋กั ๋ว แล้วพระองค์ก็อู้กับหมู่เขาต๋อนนั ้นว่า “แป๋งใจ๋ดีๆ ไว้ นี่
เฮาเน่ อ บ่ถ้ากั ๋ว� 51 เมื่อพระเยซูขึ้นเฮือแล้ว ลมก็ย้าง หมู่เขาปากั ๋นงืดขนาดตี้พระองค์เตียวบนนํ้าได้กับ
ลมก็หยุด 52 ย้อนเขายังบ่เข้าใจ๋ความหมายเรือ
่ งเข้าหนมปังห้าก้อนนั ้น สุดปั๋ ญญาหมู่เขาแล้ว
45

พระเยซูฮักษาคนป่วย
53 หลังจากข้ามฟากมาแผวฝั่ งแคว้นเยนเนซาเรทแล้ว หมู่สาวกก็มัดเฮือไว้ 54 เมื่อขึ้นมาจากเฮือแล้ว
คน ตี้ หัน
้ ก็ จํา๋ พระเยซู ได้ 55 ก็ ล่น ไป บอก หมู่ คน อื่นๆ ใคว่แคว้น แล้ว หาม คน ป่วย ใส่ ตี้ นอน มา หา พระองค์
ฮู้ว่า พระองค์ อยู่ ตัง ใด ก็ ไป หา ตี้ หัน
้ 56 พระองค์ ไป ตัง ใด บ่ว่า ใน หมู่บ้าน ใน เมือง กาว่า ไป บ้าน นอก ก็ ดี คน
ตังหลายก็ปาเอาคนป่วยมานอนต๋ามกาด เปื้ อขอหยุบตีน
๋ เสื้อคุมของพระองค์ กู้คนตี้ได้หยุบตีน
๋ เสื้อของ
พระองค์ก็หายป่วย

7

กําสอนของป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮา
๗

6:37 6:37 ถ้าแป๋ตรงภาษากรีกจะเป๋นสองร้อยเหรียญเดนาริอน
ั 1 เหรียญมีก้าเต้ากับก้าแฮง 1 วัน
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1 มีหมู่ฟาริสีกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์ตี้มาจากกรุ งเยรู ซาเล็มปากั ๋นมาหาพระเยซู 2 หมู่เขาหันสาวกของพระ

เยซู บาง คน บ่ซ่วย มือ ต๋าม พิธีตาง ศาสนา ยิว ก่อน กิน
๋ ข้าว 3 (จาว ยิว ตัง หลาย ตึง คน ตี้ เป๋น หมู่ ฟาริสี จะ ถือ
ต๋าม กํา สอน ตี้ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน สอน ต่อๆ กั ๋น มา ว่า ถ้า บ่ซ่วย มือ ต๋าม พิธีตาง ศาสนา เหีย ก่อน จะ บ่กิน
๋ ข้าว
4
เตื้อ หลังจากไปซื้อของในกาดมาแล้ว ก็ต้องซ่วยมือต๋ามพิธนั
ี ้นเหียก่อนเหมือนกั ๋น แล้วก้อยกิน
๋ ข้าว ก็
มีฮีตฮอยอื่นๆ แหมหลายอย่างตี้เขาถือ อย่างก๋านล้างถ้วย จ๊อน หม้อใส่นํ้า ตึงหม้อแก๋งตวย)
5 ย้อนจาอัน
้ หมู่ฟาริสีกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์ก็ถามพระเยซูว่า “เป๋นจาใดหมู่สาวกของต้านบ่เยียะต๋ามฮีต
เก่า ฮอย เดิม ตี้ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน สอน ไว้ แต่ ปา กั ๋น ใจ๊ มือ ตี้ เป๋น มลทิน กิน
๋ ข้าว� 6 พระองค์ ตอบ ว่า “หมู่ ต้าน
เป๋นคนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด อิสยาห์อูถู
้ กแต๊ๆ ตี้ตวายตัก
๊ เถิงหมู่ต้านว่า
“คนหมู่นี้ นั บถือเฮาก้าปากของเขาเต้าอัน
้
แต่ใจ๋อยูห่
่ างไก๋จากเฮาขนาด
7 ก็เลยบ่มีประโยชน์ ตี้หมู่เขาจะนมัสก๋านเฮา
ย้อนเขาเอากฎตี้คนตัง้ ขึ้นมาอ้างเป๋นกําสัง่ ของพระเจ้า�ฅ
8 หมู่ต้านละเลยกําสัง
่ สอนของพระเจ้า

แล้วไปยึดถือต๋ามกําสอนของป้ออุย
๊ แม่หม่อนตี้สอนต่อๆ กั ๋นมา�
9 แล้วพระเยซู อู้แหมว่า “หมู่ต้านเก่งขนาดตี้ปากั ๋นหลบหลีกกําสัง
่ ของพระเจ้า เปื้ อเยียะต๋ามฮีตเก่าฮอย
10
เดิมของป้ออุย
๊ แม่หม่อนตี้สอนต่อๆ กั ๋นนั ้น อย่างเจ้น โมเสสสอนไว้ว่า ‘จงเคารพนั บถือป้อแม่ของตั ๋ว�
กับ ‘คนใดตี้สาปแจ้งป้อแม่จะต้องมีโต้ษเถิงต๋าย� 11 แต่หมู่ต้านแอกขะแตกสอนว่า ทรัพย์สมบัติตี้ควร
จะจ้วยเหลือป้อแม่นั ้น ก็เปิงดีตี้จะเอาไปถวายหื้อกับพระเจ้าแตน๘ 12 ลูกคนนั ้นก็มีข้อแก้ตั ๋วบ่ต้องจ้วย
เหลือ ป้อ แม่ 13 หมู่ ต้าน ก็ เยีย ะ หื้อ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า บ่มี ผล ย้อน ฮีต เก่า ฮอย เดิม ตี้ สอน ต่อๆ กั ๋น มา กับ
โดยเยียะแหมหลายอย่างตี้เหมือนกับจาอีตวย�
้
สิง่ ตี้เยียะหื้อคนเป๋นมลทิน

แล้วอู้กับหมู่เขาว่า “หมู่ต้านกู้คนฟังหื้อดีๆ หื้อเข้าใจ๋แต๊ๆ
เน่ อ 15 ก๋าน กิน
๋ ของ ตี้ ห้าม กิน
๋ บ่ได้ เยีย ะ หื้อ คน เป๋น มลทิน แต่ สิง่ ตี้ ออก มา จาก ตัง ใน ใจ๋ สิง่ นั ้น ละ จะ เยีย ะ
หื้อคนเป๋นมลทิน 16 ใผยอมฟังก็หื้อฟังไว้เต๊อะ�๙ 17 เมื่อพระเยซูละคนตังหลายเข้าไปในเฮือน หมู่สาวก
ก็เข้ามาถามพระองค์ว่า “กําเผียบนั ้นหมายความว่าจาใด� 18 พระองค์ปิ๊ กถามหมู่เขาว่า “ต้านตังหลาย
ยังบ่เข้าใจ๋แหมกา ต้านยังบ่หันเตื้อก๋า คือว่าบ่มีอะหยังตี้เข้าปากไปแล้วเยียะหื้อคนเป๋นมลทินได้ 19 ย้อน
ว่าบ่ได้ เข้าไปในจิตใจ๋ แต่ ลงต๊องแล้วก็ ถ่ายออกไปเหีย� (ตี้ อู้จาอี้เป๋นก๋านบอกหื้อฮู้ว่าของกิน
๋ กู้ อย่างกิน
๋
ได้ บ่มีอันใดเป๋นมลทิน� 20 พระองค์ก็อู้ต่อแหมว่า “สิง่ ตี้ออกมาจากจิตใจ๋ของคนนั ้นละเยียะหื้อคนเป๋น
มลทิน 21 ย้อน ว่า สิง่ ตี้ ออก มา จาก จิต ใจ๋ ของ คน คือ ก๋าน กึ๊ด ฮ้าย ก๋าน ลัก ของ ก๋าน ฆ่า คน ก๋าน เยีย ะ บาป
ตางเพศกู้อย่าง 22 ก๋านเล่นจู๊ ก๋านขีโ้ ลภ ก๋านเยียะฮ้าย ก๋านหลอกลวง ราคะตั ๋ณหา ความอิจฉาขอยยวน
ก๋านใส่ฮ้ายคนอื่น ความหยิง่ จ๋องหอง กับก๋านเป๋นคนบ่มีสํานึ กในตางธรรม 23 สะป๊ะกู้สิง่ ตี้บ่ดีนี้ ออกจาก
ใจ๋ของคน เยียะหื้อคนเป๋นมลทิน�
14 พระเยซู ก็ฮ้องคนตังหลายเข้ามาหาแหม

ความเจื้อของแม่ญิงจาวซีเรียฟีนิเซีย

24 พระเยซูลุกจากตี้หัน
้ เข้าไปในแคว้นเมืองไทระกับเมืองไซดอน๑ แล้วเข้าไปในเฮือนหลังนึ่ ง พระองค์

บ่ต้องก๋านหื้อใผฮูใผ
้ หัน แต่ก็ยังมีคนฮูคน
้ หันอยู่
25 มี แม่ ญิง คน นึ่ ง ลูกสาว ของ นาง ถูก ผี ฮ้าย๒เข้า เมื่อ ฮู้ ข่าว เถิง เรือ
่ ง พระเยซู นาง ก็ เข้า มา แล้ว ไหว้ตี้
ตีน
๋ ของพระองค์ 26 แม่ญิงคนนั ้นบ่ใจ้เป๋นจาวยิว แต่เป๋นจาวซีเรียฟีนิเซีย ตี้อูภาษา
้
กรีก นางมาอ้อนวอน
27
ขอหื้อพระองค์ ขับไล่ ผีออกจากลูกสาว พระองค์ อู้กับแม่ญิงคนนั ้นว่า “หื้อหมู่ลูกกิน
๋ อิม
่ เหียก่อนเต๊อะ
ฅ
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บ่ถูกต้องตี้จะเอาของกิน
๋ ของลูกไปโจ้งหื้อหมา� 28 แต่แม่ญิงคนนั ้นตอบพระองค์ว่า “แม่นแล้วต้านเจ้า
ข้า แม้แต่หมาตี้อยูปื๊่ นโต๊ะ ก็ได้กิน
๋ เศษของกิน
๋ ลูกตี้ตกลงจากโต๊ะ� 29 พระเยซูบอกนางว่า “ย้อนเจ้าตอบ
จาอี้ ปิ๊ กไปบ้านเจ้าเต๊อะ ผีออกจากลูกสาวแล้วเน่ อ� 30 เมื่อนางปิ๊ กไปแผวบ้าน ก็หันลูกสาวนอนอยู่บน
ตี้นอน ผีออกไปแล้ว
พระเยซูฮักษาคนตี้หูหนวกกับปากกัก
๊
31 แล้วพระเยซูออกจากแคว้นเมืองไทระเตียวก๋ายเมืองไซดอน ไปทะเลสาบกาลิลีในแคว้นทศบุร ี 32 มี
คน ปา ป้อ จาย หู หนวก ปาก กัก
๊ คน นึ่ ง มา หา พระองค์ อ้อนวอน ขอ พระองค์ วาง มือ บน ตั ๋ว คน นั ้น เปื้ อ ฮัก ษา
เขาหื้อหาย
33 พระองค์ ปา ป้ อ จาย คน นั ้น ออก จาก คน ตัง หลาย ไป อยู่ แหม ตี้ นึ่ ง พระองค์ เอา นิว
้ มือ ซุก เข้า ไป ใน ฮู หู
34
ของเขา แล้วถ่มนํ้าลายใส่ นิว
้ มือแปดตี้ ลิน
้ ของเขา แล้วพระองค์ แหงนหน้าผ่อฟ้าสวรรค์ ถอนหายใจ๋
ยาวด้วยความอินดูแล้วบอกคนนั ้นว่า “เอฟฟาธา� แป๋ว่า “จงเปิดออก� 35 แล้วหูของคนนั ้นก็ได้ยน
ิ ลิน
้
ก็อูได้
้ ถอบขึ้นมาบ่าเดี่ยวนั ้นเลย
36 พระองค์ สัง
่ หมู่ คน ตี้ ปา เขา มา บ่หื้อ ไป เล่า เรือ
่ ง นี้ หื้อ ใผ ฟัง แต่ ยิง่ พระองค์ สัง่ ห้าม นั ก เต้า ใด หมู่ เขา
37
ก็ ยิง่ บอก คน อื่น นั ก ขึ้น เต้า อัน
้
คน ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋น งืด ขนาด อู้ กั ๋น ว่า “กู้ สิง่ ตี้ พระเยซู เยีย ะ นั ้น ดี ขนาด
พระองค์เยียะหื้อคนหูหนวกได้ยน
ิ เยียะหื้อคนใบ้อูได้
้ �

8
พระเยซูเลี้ยงคนสี่ปันคน
เวลานั ้นมี คนจํา๋ นวนนั กมาหาพระเยซู แหม แต่ เมื่อของกิน
๋ เสี้ ยงหมดแล้ว พระเยซู จึงฮ้องหมู่ สาวก
2
มา หา อู้ว่า “เฮา อิน ดู คน หมู่ นี้ ขนาด ย้อน หมู่ เขา อยู่ตวย เฮา สาม วัน มา แล้ว บ่า เดี่ยว นี้ บ่มี อะหยัง กิน
๋ สัก
อย่าง 3 ถ้าเฮาหื้อหมูเขา
่ ปิ๊ กบ้านโดยบ่ได้กิน
่ ก็จะเป๋นปิหมดแฮงก๋างตาง ย้อนว่าบางคน
๋ อะหยังเตื้อ หมูเขา
ก็ลุกจากตี้ไก๋ๆ มา� 4 หมูสาวก
่
ก็ตอบว่า “ในตี้ทุรกั ๋นดารจาอี้ จะไปเซาะของกิน
๋ ตี้ไหนมาเลี้ยงหมู่เขาปะลํ้า
5
ปะเหลือ� พระเยซู ถามหมู่สาวกว่า “หมู่ต้านมีเข้าหนมปังกี่ก้อน� หมู่สาวกตอบว่า “เจ็ดก้อนเต้าอัน
้ �
6 พระองค์ สัง
่ หื้อ คน ตัง หลาย นั ่ง ลง บน ปื๊ น ดิน แล้ว พระองค์ ฮับ เอา เข้า หนมปัง มา อธิษฐาน ขอบพระคุณ
พระเจ้า แล้ว ก็ หัก เข้า หนมปัง ยื่น หื้อ หมู่ สาวก เอา ไป แจก คน ตัง หลาย 7 หมู่ เขา มี ป๋า ตั ๋ว หน้ อยๆ บ่กี่ ตั ๋ว
พระองค์ ก็ เอา ป๋า นั ้น มา ขอบ พระคุณ พระเจ้า แล้ว หื้อ หมู่ สาวก เอา ไป แจก ตวย 8 คน ตัง หลาย กิน
๋ อิม
่ กั ๋น
9
หมดแล้ว ยังเก็บของกิน
้ มีประมาณสี่ปันคน แล้วพระองค์
๋ ตี้เหลือใส่ก๋วยได้แหมเจ็ดแก่น คนตี้อยู่ตี้หัน
ก็ ส่งเขาตังหลายปิ๊ กเมือบ้าน 10 ส่วนพระองค์ กับหมู่ สาวกปากั ๋นลงเฮือไปแคว้นดาลมานูธาบ่าเดี่ยวนั ้น
เลย
1

หมู่ฟาริสีมาทดลองพระเยซู
หมู่ ฟาริสีตัง้ เก๊ าเถียงพระเยซู แล้วขอหื้อพระองค์ เยียะหมายสําคัญจากฟ้า สวรรค์ หื้อ ผ่อ เปื้ อจะฮู้
ว่าพระองค์มาจากพระเจ้าแต๊ๆ ก่อ 12 พระเยซูถอนหายใจ๋ยาวแล้วอู้ว่า “เป๋นจาใดคนในสมัยนี้ ผ่อหาก้า
หมายสําคัญเต้าอัน
้ เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า เฮาจะบ่เยียะหมายสําคัญหื้อคนในสมัยนี้ หัน�
13 พระองค์ก็ละหมู่เขาไว้หัน
้ แล้วลงเฮือกับหมู่สาวกข้ามทะเลสาบไปแหมฝั่ งนึ่ งเหีย
11

เจื๊อฟูของหมู่ฟาริสีกับของหมู่เฮโรด

ในเฮือมีอยู่ก้อนเดียว 15 พระเยซู เตือ
๋ นหมู่เขาว่า “หละวังเจื๊อฟู
ของหมู่ฟาริสี กับเจื๊อฟูของกษั ตริยเฮโรด
์
ไว้หื้อดีๆ� 16 หมู่สาวกอูกั
้ ๋นว่า “ตี้พระองค์อูจาอี
้
ก็
้ ย้อนว่าหมู่เฮา
บ่มีเข้าหนมปัง� 17 พระเยซูฮู้ว่าหมู่เขาอู้เรือ
่ งอะหยังกั ๋นอยู่ก็เลยอู้ว่า “เยียะหยังหมู่ต้านปากั ๋นอู้เรือ
่ งบ่มี
18
เข้าหนมปัง หมู่ต้านยังบ่เข้าใจ๋เตื้อกา กาว่าสุดกํากึ๊ดแล้ว มีต๋าก็ผ่อบ่หัน กับมีหูก็บ่ได้ยน
ิ จาอัน
้ กา หมู่
14 หมู่สาวกลืมเอาเข้าหนมปั งมาตวย
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ต้านจํา๋ บ่ได้กา 19 ต๋อนตี้เฮาเอาเข้าหนมปังห้าก้อนเลี้ยงตึงห้าปันคนนั ้น หมู่ต้านเก็บตี้เหลือได้กี่ซ้า� หมู่
เขาตอบว่า “ได้สิบสองซ้า� 20 “ต๋อนตี้เฮาเอาเข้าหนมปังเจ็ดก้อนเลี้ยงตึงสี่ปันคนลอ ต้านตังหลายเก็บ
ตี้เหลือได้กี่ก๋วย� หมู่เขาตอบว่า “ได้เจ็ดก๋วย� 21 แล้วพระเยซูก็อูว่
้ า “ยังบ่เข้าใจ๋เตื้อกา�
พระเยซูฮักษาคนต๋าบอดตี้เบธไซดา
22 เมื่อพระเยซูตึงหมู่สาวกมาแผวเมืองเบธไซดา มีคนปาคนต๋าบอดคนนึ่ งมาอ้อนวอนขอพระองค์ฮัก
ษา เขา หื้อ หาย 23 พระองค์ ก็ จู๋ง มือ คน ต๋า บอด ออก มา นอก หมู่ บ้าน แล้ว ถ่ม นํ้าลาย ใส่ ต๋า ตึง วาง มือ บน ต๋า
สองเบื้องของคนนั ้น ถามว่า “ผ่อหันอะหยังพ่องก่อ�
24 คนต๋าบอดก็ได้เหงยหน้าขึ้นมาผ่อแล้วบอกว่า “หันคนเหมือนเก๊าไม้เตียวไปเตียวมา� 25 พระองค์ก็
วางมือบนต๋าของเขาแหมเตื้อนึ่ ง คนต๋าบอดก็ปักต๋าผ่อ ต๋าของเขาก็หายดี เขาผ่อหันสิง่ ตังหลายได้เป่ง
หลึ้ง 26 พระองค์ก็ส่งเขาปิ๊ กเมือบ้านเหียกับบอกว่า “ห้ามแว่เข้าไปในหมู่บ้านเน่ อ�
เปโตรอูว่
้ าพระเยซูเป๋นพระคริสต์
27 พระเยซูกับหมู่สาวกเตียวตางไปต๋ามหมู่บ้านใก้เมืองซีซารียาฟีลิปปี ต๋อนเตียวก๋างตางนั ้นพระองค์
ถามหมู่สาวกของพระองค์ว่า “คนตังหลายอูกั
้ ๋นว่าเฮาเป๋นใผกา�
28 หมู่ สาวก ตอบ ว่า “บาง คน ก็ ว่า เป๋ น ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา บาง คน ก็ ว่า เป๋ น เอลี ยาห์ แล้ว มี บาง คน ว่า
เป๋นผู้เป๋น ปากเป๋น เสียงแตนพระเจ้าคนนึ่ ง� 29 แล้ว พระองค์ ถามหมู่ เขาว่า “หมู่ ต้านลอ กึ๊ด ว่าเฮาเป๋น
ใผ� เปโตรตอบว่า “พระองค์ เป๋น พระคริสต์� 30 แล้วพระองค์ ก็ สัง่ หมู่ สาวกบ่หื้อบอกคนอื่นว่าพระองค์
เป๋นใผ
พระเยซูตวายตัก
๊ เถิงความต๋ายของพระองค์
“บุตรมนุษย์จะต้องได้ฮับความตุ๊กทรมานหลายอย่าง หมู่คน
เฒ่าคนแก่ หมู่หัวหน้าปุโรหิต ตึงหมู่ธรรมาจ๋ารย์จะบ่ยอมฮับพระองค์ ในตี้สุดพระองค์จะต้องถูกฆ่าต๋าย
แต่หลังจากนั ้นแหมสามวันพระเจ้าจะเยียะหื้อเป๋นขึ้นจากความต๋าย� 32 พระเยซูเล่าเรือ
่ งนี้ หื้อหมู่สาวก
33
ฟังอย่างบ่ปิดบังอะหยัง ส่วนเปโตรปาพระเยซู ออกจากหมู่ แล้วว่าหื้อพระองค์ พระเยซู งว้ายหน้ามา
ผ่อหมู่สาวกแล้วก็ด่าเปโตรว่า “ไอ่ซาต๋าน ไปหื้อป๊นหูป๊นต๋า ย้อนว่าเจ้าบ่ได้กึ๊ดอย่างพระเจ้า แต่กึ๊ดอย่าง
คน�
34 แล้ว พระองค์ ฮ้อง คน ตัง หลาย กับ หมู่ สาวก เข้า มา หา แล้ว บอก หมู่ เขา ว่า “ถ้า ใผ คน ใด ใค่ เป๋ น สาวก
ของเฮา ก็หื้อคนนั ้นตัดอกตัดใจ๋ แบกไม้ก๋างเขนของตั ๋วเก่า แล้วตวยเฮามา 35 ย้อนว่าถ้าคนใดใค่ฮักษา
จี วต
ิ ของ ตั ๋วไว้ คน นั ้น จะ ฮัก ษา จี วต
ิ นั ้น บ่ได้ ก็ จะ ต๋าย แต่ ถ้า คน ใด ยอม สละ จี วต
ิ ของ ตั ๋ว ย้อนหันแก่ เฮา ตึง
ข่าวดี คนนั ้นจะมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ 36 จะมีประโยชน์ อะหยัง ถ้าได้เป๋นเจ้าของกู้สิง่ กู้อย่างในโลกนี้ แต่ต้องเสีย
จีวต
ิ ของตั ๋วไปเหีย 37 ต้านจะเอาอะหยังไปแลกกับจีวต
ิ ของต้านปิ๊ กคืนมาได้ 38 ในยุคนี้ ตี้มีคนบาปเป๋นคน
บ่ซื่อสัตย์ต่อ พระเจ้า ถ้า คน ใด อาย ย้อน ติด ต๋าม เฮา กับ กํา สอน ของ เฮา เฮา ผู้ เป๋น บุตรมนุษย์ก็ จะ อาย คน
นั ้นตวยเมื่อเฮาปิ๊ กมาในโลกด้วยรัศมีของพระบิดาฮ่วมกับหมู่ทูตสวรรค์บริสุทธิ�
์
31 แล้วพระเยซูตัง
้ เก๊าสอนหื้อหมู่เขาฮูว่
้ า

9

“เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า หมู่ต้านบางคนตี้ยืนอยูตี
่ ้นี่ จะยัง
บ่ต๋ายเตื้อจ๋นกว่าจะได้หันแผ่นดินของพระเจ้ามาด้วยฤทธิเดช�
์
1 พระเยซูอูกั
้ บหมู่เขาแหมว่า

โมเสสกับเอลียาห์มาป๋ากฏ
2 หลังจากนั ้นหกวันพระเยซู ปาเปโตร ยากอบ กับยอห์นขึ้นไปบนดอยสู งตวยกั ๋น บ่มีคนอื่นตี้ หัน
้ แล้ว
ตั ๋วของพระองค์ก็เปี่ ยนไปต่อหน้าต่อต๋าหมู่เขา 3 เสื้อผ้าของพระองค์ก็ขาวจ๋นเหลื้อมมาบๆ บ่มีสล่าฟอก
ผ้าคนใดในโลกจะฟอกเสื้อผ้าหื้อขาวจาอัน
้ ได้ 4 แล้วหมู่เขาก็หันเอลียาห์กับโมเสสกํ่าลังอูกั
้ บพระเยซูอยู่
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5 เปโตรบอกพระเยซูว่า “อาจ๋ารย์ครับ เป๋ นสิง
่ ้นี่
่ ดีแต๊ๆ ตี้หมู่เฮาได้มาอยูตี

หมู่เฮาจะแป๋งตูบไว้สามหลัง
หื้ออาจ๋ารย์ โมเสส กับเอลียาห์คนละหลัง� 6 ตี้เปโตรอู้จาอัน
้ ก็ย้อนว่าหมู่เขายังสะดุ้งตกใจ๋อยู่ เลยบ่ฮู้ว่า
จะอูจาใด
้
ดี
7 จาก นั ้น ก็ มี เมฆ มา หุม
้ หมู่ เขา ไว้ แล้ว มี เสียง ออก มา จาก เมฆ ว่า “ต้าน ผู้ นี้ เป๋น ลูก ตี้ เฮา ฮัก หื้อ เจื้อ ฟัง
ต้านเต๊อะ�
8 หมู่เขาฟั่ งเหลียวผ่อรอบๆ ตันใดนั ้นก็บ่หันใผ หันก้าพระเยซูเต้าอัน
้
9 ต๋อน ตี้ ปา กั ๋น เตียว ลง มา จาก ดอย นั ้น พระองค์ สัง
่ ห้าม หมู่ เขา บ่หื้อ เล่า เรือ
่ ง ตี้ หัน นี้ หื้อ ใผ ฟัง จ๋น กว่า
บุตรมนุษย์จะเป๋นขึ้นจากความต๋ายเหียก่อน
10 หมู่ เขา ก็ เก็บ เรือ
่ ง นี้ ไว้ แต่ ก็ ยัง ถาม ใน หมู่ เดียว กั ๋น ว่า ตี้ พระองค์ อู้ ว่า “เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย� นั ้น
หมายความว่าจาใด 11 แล้วหมู่เขาถามพระองค์ว่า “เป๋นจาใดหมู่ธรรมาจ๋ารย์ปากั ๋นอู้ว่าเอลียาห์ต้องมา
ก่อนพระคริสต์�
12 พระเยซู ตอบว่า “ถูกแล้ว ตี้เอลียาห์ต้องมาก่อนเปื้ อมาเกียมกู้สิง
่ กู้อย่างหื้อปิ๊ กเหมือนเก่า แต่จํา๋ ได้
ก่อ ว่า พระคัมภีร เขี
์ ยน เถิง บุตรมนุษย์ ไว้ตวย ว่า บุตรมนุษย์ จะ ต้อง ทน ตุ๊ก ทรมาน อย่าง แสนสาหัส กับ ถูก
13
ละไปเหีย แต่เฮาจะบอกหื้อฮู้ว่าเอลียาห์ได้มาแล้ว คนตังหลายก็ปากั ๋นเยียะบ่ดีกับเปิ้ นต๋ามใจ๋ของหมู่
เขา เหมือนกับตี้เกยเขียนไว้ในพระคัมภีร�
์ ๓
พระเยซูฮักษาหละอ่อนตี้มีผีฮ้ายเข้า
14 เมื่อพระเยซูกับสาวกลงดอยมาหาหมูสาวก
่
ตี้ถ้าอยูตั
่ งลุ่ม ก็หันมีคนจํา๋ นวนนั กแวดตะหลุ้มหมูสาวก
่
อยู่ มีหมู่ธรรมาจ๋ารย์กํ่าลังเถียงหมู่เขา 15 เมื่อคนตังหลายหันพระเยซูเตียวมา ก็แปลกใจ๋กับดีใจ๋ ปากั ๋น
ล่นเข้ามาต้อนฮับพระองค์
16 พระเยซู ถาม หมู่ เขา ว่า “กํ่า ลัง เถียง กั ๋น เรือ
่ ง อะหยัง� 17 มี ป้อ จาย คน นึ่ ง ใน คน ตัง หลาย นั ้น ตอบ
พระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ครับ ข้าพเจ้าปาลูกบ่าวมาหาอาจ๋ารย์ เขามีผีเข้าเยียะหื้ออูบ่
้ ได้ 18 ผีออกฤทธิเมื
์ ่ อใด
็
็
จะเยียะหละอ่อนคนนี้ โก้นลงดิน นํ้าลายออกเต๋มปากโจ๊ะโฟ๊ะ ขบเขี้ยวขบกางมัน
่ ตึ้ง กับตั ๋วแข็งเกิกเดิ
ก
19
ข้าพเจ้าขอหมู่สาวกของต้านไล่ ผีนั ้นออก แต่หมู่เขาไล่ มันออกบ่ได้� พระเยซู ตอบว่า “เฮ่อ หมู่คนบ่มี
ความเจื้อ เฮาจะต้องอยู่กับหมู่สู ไปแหมเมินสักเต้าใด เฮาจะต้องอดทนกับหมู่สู ไปแผวไหน ปาหละอ่อน
คนนั ้นมานี่ แล่� 20 หมู่เขาก็ปาหละอ่อนมาหาพระองค์ เมื่อผีหันพระองค์ ก็เยียะหื้อหละอ่อนจัก
๊ แล้วโก้น
21
ลงกิง้ ไปมาบนปื๊ นดิน กับนํ้าลายออกเต๋มปากโจ๊ะโฟ๊ะ พระเยซูก็ถามป้อของหละอ่อนคนนั ้นว่า “ผีเยีย
ะหื้อเป๋นจาอี้มาเมินแล้วกา� ป้อก็ตอบว่า “เป๋นตัง้ แต่เมื่อหน้ อยๆ มาแล้ว 22 ผีเกยเยียะหื้อตกนํ้าตกไฟ
เจื่อๆ เปื้ อจะฆ่าหื้อต๋าย ถ้าต้านสามารถจ้วยได้ ก็ขออินดูจ้วยน่ อยเต๊อะ� 23 พระเยซูอูกั
้ บป้อหละอ่อนคน
นั ้นว่า “ ‘ถ้าจ้วยได้� อีกา
้ ถ้าใผเจื้อ กู้อย่างก็เป๋นไปได้สําหรับเขา� 24 ป้อของหละอ่อนก็ฮ้องออกปากออก
คอว่า “ข้าพเจ้าเจื้อๆ แต่มีความเจื้อบ่ปอ ขอโผดเตื่อมแถ้งหื้อเจื้อเต๊อะ� 25 เมื่อพระเยซูหันหลายคนปา
กั ๋นล่นเข้ามาหานั กขึ้น พระองค์ก็สัง่ ผีฮ้าย๔ตั ๋วนั ้นว่า “ไอ่ผีตี้เยียะหื้อหูหนวกอูบ่
้ ได้ เฮาสัง่ หื้อเจ้าออกจาก
หละอ่อนคนนี้ ห้ามปิ๊ กมาเข้าเขาแหมซํ้าเน่ อ� 26 ผีนั ้นก็ไห้ๆ หุยๆ เยียะหละอ่อนคนนั ้นดิน
้ โจ้งดิน
้ จ้างอยู่
สักกํานึ่ งแล้วก็ออกไป หละอ่อนก็นอนหนิ มผิว้ เหมือนคนต๋าย แล้วคนตังหลายก็อู้กั ๋นว่า “เขาต๋ายแล้ว�
27 แต่พระเยซูกํา
๋ มือของหละอ่อนคนนั ้นจัก
๊ หื้อลุกขึ้น หละอ่อนคนนั ้นก็ลุกขึ้นยืน
28 เมื่อพระเยซู เข้าไปในเฮือนหลังนึ่ ง หมู่ สาวกก็ มาถามพระองค์ เป๋ นส่วนตั ๋วว่า “เป๋ นจาใดหมู่ เฮาเถิง
ไล่ ผี นั ้น ออก บ่ได้� 29 พระองค์ ก็ ตอบ ว่า “ผี จาอี้ จะ ไล่ ออก ง่ายๆ ตึง บ่ได้ เน่ อ เว้น แต่ ต้อง อธิษฐาน ไล่ เต้า
อัน
้ �
พระเยซูอูเถิ
้ งเรือ
่ งความต๋ายของพระองค์เป๋นเตื้อตี้สอง
๓

9:13 9:13 คนตี้ได้ยน
ิ เรือ
่ งนี้ ในสมัยของพระเยซูคงเข้าใจ๋ว่านี่ เป๋นก๋านอ้างอิงความตุ๊กตี้ยอห์นผู้หื้อบัพติศมาฮับ
ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด

๔

9:25 9:25
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พระ เยซู ตึง หมู่ สาวก ปา กั ๋น ออก จาก ตี้ หัน
้ เตียว ก๋าย แคว้น กา ลิ ลี ไป แต่ พระองค์ บ่ใค่ หื้อ ใผ ฮู้ ว่า
พระองค์ อยู่ ตี้ ไหน 31 ย้อน ว่า ต๋อน นั ้น พระเยซู กํ่า ลัง สอน หมู่ สาวก พระองค์ บอก หมู่ เขา ว่า “จะ มี คน หัก
หลังบุตรมนุษย์ แล้วมอบพระองค์หื้ออยูใน
่ อํานาจของคน แล้วหมู่เขาจะฆ่าพระองค์หื้อต๋าย แต่เมื่อต๋าย
ได้ สาม วัน พระองค์ จะ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย� 32 ตี้ พระเยซู บอก หมู่ สาวก บ่เข้า ใจ๋ กํา อู้ นั ้น แต่ หมู่ เขา ก็
บ่ก้าถามพระองค์
30

พระเยซูบอกว่าใผเป๋นใหญ่ตี้สุด
แล้ว หมู่ เขา มา เถิง เมือง คาเปอรนาอุม ต๋อน ตี้ อยู่ ใน บ้าน พระเยซู ถาม หมู่ สาวก ว่า “ต๋อน เตียว มา
ก๋าง ตาง หมู่ ต้าน เถียง กั ๋น เรือ
่ ง อะหยัง� 34 แต่ กู้ คน ปา กั ๋น ดัก ปิ้ ง หมด ฮู้สึก อาย ย้อน ว่า ต๋อน เตียว มา ก๋าง
ตาง นั ้น หมู่ เขา เถียง กั ๋น เรือ
่ ง ใผ จะ เป๋น ใหญ่ ตี้ สุด 35 พระองค์ ก็ นั ่ง ลง ฮ้อง สาวก ตึง สิบ สอง คน เข้า มา แล้ว
อู้ว่า “ถ้าใผใค่เป๋นคนตังเก๊า ก็หื้อเขาคนนั ้นเป๋นคนตังป๋าย แล้วฮับใจ๊คนตังหลาย� 36 พระองค์เอาหละ
อ่อนหน้ อยคนนึ่ งมายืนอยู่ส่องหน้าหมู่เขา พระองค์ ก็ อุม
้ หละอ่อนคนนั ้นมานั ่งตักไว้ แล้วอู้กับหมู่เขาว่า
37 “ถ้าใผจะต้อนฮับหละอ่อนหน้ อยจาอี้ย้อนหันแก่เฮา คนนั ้นก็ได้ต้อนฮับเฮา บ่ใจ้ต้อนฮับก้าเฮาเต้าอัน
้
แต่ยังต้อนฮับผู้ตี้ใจ๊เฮามาตวย�
33

คนตี้บ่ต่อต้านพระเยซูก็เป๋นหมู่ของพระองค์

38 ยอห์นอูกั
้ บพระเยซูว่า “อาจ๋ารย์ครับ หมู่เฮาหันคนนึ่ งไล่ผีออกในนามของพระองค์ หมู่เฮาก็ห้ามเขา

ย้อนเขาบ่ใจ้หมู่เฮา� 39 แต่พระเยซู บอกว่า “บ่ต้องห้ามเขาเน่ อ ย้อนว่าบ่มีใผสักคนตี้เยียะก๋านอัศจ๋รรย์
ใน จื้อ ของ เฮา แล้ว จะ ปิ๊ ก มา ว่า ใส่ ฮ้าย เฮา เมื่อ ลูน 40 ใผ บ่ต่อ ต้าน เฮา ก็ เป๋น หมู่ ของ เฮา แล้ว 41 เฮา บอก
ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า ใผ ก็ ดี ตี้ เอา นํ้า หื้อ หมู่ ต้าน กิน
๋ สัก จอก นึ่ ง ย้อน ว่า หมู่ ต้าน เป๋น คน ฝ่าย พระ
คริสต์ คนนั ้นก็จะได้ฮับรางวัลแน่ นอน�
โต้ษของคนตี้เยียะหื้อคนอื่นหลงผิด

42 “แต่ถ้าใผคนใดเยียะหื้อคนตี้เป๋ นเหมือนหละอ่อนหน้ อยตี้เจื้อวางใจ๋ในเฮาหลงผิดไปสักคนนึ่ ง

ก็หื้อ
เอาบ่าหินโม่ก้อนใหญ่ๆ มัดติดคอคนนั ้น แล้วอุม
้ โจ้งลงในทะเลหื้อต๋ายเหีย ก็ยังดีเหลือ 43 ถ้ามือของต้าน
เยียะหื้อตั ๋วต้านเป๋นบาป ก็หื้อกกขว้างเหีย ย้อนว่าถ้ามีมือกุดแต่ยังมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ ยังดีเหลือมีมือตึงสอง
ข้างดีครบหมด แต่ต้องตกหม้อหน้าฮกตี้มีไฟไหม้บ่ฮู้จักดับ๕ 45 ถ้าตีน
๋ ของต้านเยียะหื้อตั ๋วต้านเป๋นบาป
ก็ หื้อกกขว้างเหีย ย้อนว่าถ้ามีตีน
๋ ปุด แต่ ยังมีจี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ยังดี เหลือมีตีน
๋ ตึงสองข้างดี ครบหมด แต่ ต้อง
47
ตก หม้อ หน้า ฮก๖ ถ้า แก่น ต๋า ของ ต้าน เยีย ะ หื้อ ตั ๋ว ต้าน เป๋น บาป ก็ หื้อ ควัด ขว้าง เหีย ย้อน ว่า ถ้า มี แก่น
ต๋า เผิก เดียว แต่ ยัง ได้ เข้า ใน แผ่น ดิน ของ พระเจ้า ยัง ดี เหลือ มี ต๋า ครบ ตึง สอง แก่น แต่ ต้อง ตก หม้อ หน้า
ฮก 48 เซิง่ ‘ตี้หัน
้ ตั ๋วหนอนตี้กิน
้ ักต๋าย ไฟก็ไหม้อยูบ่
่ ฮูจ
้ ักดับ�ฆ 49 พระเจ้าจะเกียมคนตังหลายหื้อ
๋ คนบ่ฮูจ
หมดใสด้วยไฟ
50 “เกือ
๋ เป๋นสิง่ ตี้มีประโยชน์ แต่ถ้าเกือ
๋ จ๋างไปเหียจะเยียะหื้อเก็มแหมตึงบ่ได้ ขอหื้อต้านตังหลายเป๋น
เหมือนเกือ
๋ แล้วอยูตวย
่
กั ๋นอย่างสงบสุขกับสามัคคี�

10
พระเยซูสอนเรือ
่ งก๋านละผัวละเมีย

1 แล้ว พระเยซู ออก จาก เมือง คาเปอรนาอุม เข้า ไป แคว้นยู เดีย ตี้ อยู่แหม เผิก นึ่ ง

ของแม่น้ําจอร์แดน มี
คนปากั ๋นมาหาพระองค์ พระองค์ก็สัง่ สอนหมู่เขาเหมือนอย่างตี้เกยสอนมาก่อนนั ้น
2 มีหมู่ฟาริสีบางคนมาลองเจิงพระองค์ ว่า “จะผิดบทบัญญัติก่อถ้าผัวจะละเมียเหีย� 3 พระองค์ ย้อน
ถามเขาว่า “โมเสสได้สัง่ เกี่ยวกับเรือ
่ งนี้ ว่าจาใด� 4 หมู่เขาปากั ๋นตอบว่า “โมเสสยอมหื้อป้อจายละเมียได้
๕

9:43
9:43 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ 44 ตี้มีข้อความเหมือนกับข้อ 48
ตี้มีข้อความเหมือนกับข้อ 48 ฆ 9:48 9:48 อสย� 66:24

๖

9:45

9:45 สําเนาโบราณฉบับมีข้อ 46
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มอกป้อจายเขียนใบหย่าหื้อเมียเหีย แล้วก็ ละนางไปได้ เลย� 5 พระเยซู ตอบว่า “โมเสสเขียนบทบัญญัติ
ข้อ นี้ ก็ ย้อน ว่า หมู่ ต้าน หลึก หลึ่ง 6 แต่ ตัง้ แต่ เก๊ า หัวที ตี้ พระเจ้า สร้าง โลก นั ้น ‘พระองค์ ได้ สร้าง คน เป๋น ป้อ
จายกับแม่ญิง� 7 ย้อนจาอัน
้ ป้อจายจะแยกจากป้อแม่ของตั ๋วไปอยู่ฮ่วมผูกพันกั ๋นกับเมีย ตึงสองคนจะ
8
ก๋ายเป๋นคนๆ เดียวกั ๋น กับจะบ่เป๋นสองคนแหมต่อไป แต่เป๋นคนๆ เดียวกั ๋น 9 ย้อนจาอัน
้ สิง่ ตี้พระเจ้าได้
มัดได้ปันเข้าตวยกั ๋นแล้ว บ่ดีหื้อใผมาเตเขาตึงสองออกจากกั ๋นเน่ อ�
10 เมื่อ พระ เยซู เข้า ไป ใน บ้าน กับ หมู่ สาวก หมู่ สาวก ก็ ถาม พระองค์ เกี่ยว กับ เรือ
่ ง ก๋าน ละ ผัว ละ เมีย
11 พระองค์ ตอบ ว่า “ป้ อ จาย คน ใด ละ เมีย เก่า แล้ว ไป มี เมีย ใหม่ คน นั ้น ก็ เยีย ะ ผิด เรือ
่ ง ก๋าน ล่วง ประเวณี
ต่อเมียเก่า 12 ถ้าแม่ญิงคนใดละผัวเก่าแล้วไปเอาผัวใหม่ คนนั ้นก็เยียะผิดเรือ
่ งก๋านล่วงประเวณี ต่อผัว
เก่าเหมือนกั ๋น�
พระเยซูปั๋ นปอนหื้อหละอ่อนหน้ อยๆ
มี บางคนปาหละอ่อนหน้ อยๆ ของหมู่ เขาเข้ามาหาพระเยซู เปื้ อหื้อพระองค์ วางมือปั๋ นปอน แต่ หมู่
สาวก ว่า หื้อ 14 เมื่อ พระเยซู หัน หมู่ สาวก เยีย ะ จาอัน
้ ก็ บ่ปอใจ๋ อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “หื้อ หมู่ หละอ่อน เข้า มา หา
เฮาเต๊อะ บ่ดีห้ามเขาไว้ ย้อนว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป๋นของคนตี้เผียบเหมือนหละอ่อนหมู่นี้ 15 เฮาบอก
ความจริงแก่ต้านตังหลายว่า ถ้าใผคนใดบ่ฮับเอาแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนหละอ่อนหมู่นี้ คนนั ้นก็จะ
เข้า ใน แผ่น ดิน ของ พระเจ้า ตึง บ่ได้� 16 แล้ว พระองค์ ก็ กอด หละอ่อนหมู่ นั ้น เอา มือ วาง หมู่ เขา แล้ว ก็ ปั๋ น
ปอนหื้อ
13

เศรษฐีหนุ่ม
17 ในเวลาตี้พระเยซู กํ่าลังเตียวไปต๋ามหนตางนั ้น มีป้ อจายคนนึ่ งล่นเข้ามาคุกเข่าลงต่อหน้าพระองค์
ถาม ว่า “อาจ๋า รย์ ผู้ ดี เลิศ ข้าพเจ้า จะ ต้อง เยีย ะ ความ ดี อะหยัง พ่อง เถิง จะ ได้ จี วต
ิ นิ รัน ดร์� 18 พระเยซู
ตอบเขาว่า “ต้านฮ้องเฮาว่าผู้ดีเลิศเยียะหยัง บ่มีใผดีเลิศนอกจากพระเจ้าองค์เดียวเต้าอัน
้ 19 ต้านฮู้บท
บัญญัติ แล้ว ตี้ ว่า ‘ห้าม ฆ่า คน ห้าม เป๋น จู๊ ผัว เมีย เปิ้ น ห้าม ลัก ของ ของ เปิ้ น ห้าม เป๋น พยาน ตี้ อู้ บ่แต๊ ห้าม
โก๋ง ของ ของ คน อื่น จง เคารพ นั บถือ ป้อ แม่ ของ ตั ๋ว� � 20 ป้อ จาย คน นั ้น ก็ อู้ ว่า “อาจ๋า รย์ ข้อ ต่างๆ ใน บท
บัญญัติ นี้ ข้าพเจ้า ได้ ถือ ฮัก ษา กู้ ข้อ บ่ได้ ขาด ตัง้ แต่ เป๋น หละอ่อน มา แล้ว� 21 พระเยซู ปัก ต๋า ผ่อ เขา ก็ ฮู้สึก
ฮักเขาจึงอู้ว่า “แต่ต้านยังบ่ได้เยียะแหมอย่างนึ่ ง คือหื้อไปขายของกู้อย่างตี้ต้านมีอยู่ แล้วเอาสตางค์ไป
แจกคนตุ๊กคนจ๋น ต้านจึงจะมีสมบัติในสวรรค์ แล้วตวยเฮามาเป๋นสาวกของเฮาเต๊อะ� 22 เมื่อเขาได้ยน
ิ
พระเยซูอูจาอั
้
น
้ หน้าของเขาก็หมองซ็อกต็อก แล้วเตียวออกไปด้วยใจ๋เป๋นตุ๊ก ย้อนว่าเขารวยนั กขนาด
23 พระเยซู ผ่อ ไป ผ่อ มา จ๋น ใคว่ แล้ว อู้ กับ หมู่ สาวก ว่า “คน รวย จะ เข้า ใน แผ่น ดิน ของ พระเจ้า ก็ ยาก นั ก
แก� 24 หมู่ สาวก งืด ใน กํา อู้ ของ พระเยซู แล้ว พระองค์ อู้ กับ สาวก แหม ว่า “ลูก เหย คน จะ เข้า ใน แผ่น ดิน
ของ พระเจ้า ก็ ยาก นั ก แก๗ 25 ตั ๋ว อูฐ ลอด เข้า ฮู เข็ม ยัง ง่าย เหลือ ตี้ คน รวย จะ เข้า ใน แผ่น ดิน ของ พระเจ้า
แหม ก่อน� 26 หมู่ สาวก ฟัง แล้ว ซํ้า งืด นั ก เหลือ เก่า อู้ กั ๋น ว่า “ถ้า จาอัน
้ ใผ จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้� 27 พระ
เยซู ผ่อ หมู่ สาวก แล้ว อู้ ว่า “สําหรับ คน ก็ เป๋น ไป บ่ได้ อยู่ แล้ว แต่ สําหรับ พระเจ้า กู้ สิง่ กู้ อย่าง เป๋น ไป ได้ ตึง
หมด�
28 เปโตรอูกั
้ บพระองค์ว่า “ผ่อลอ หมู่เฮาได้ละกู้สิง่ กู้อย่างเปื้ อติดต๋ามอาจ๋ารย์มา� 29 พระเยซูตอบเขา
ว่า “เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า ถ้าใผคนใดตี้ละบ้าน ละปี้ น้ อง ละป้อแม่ ละลูกๆ กาว่าละไฮ่นา
ย้อนหันแก่ เฮาตึงข่าวดี ของเฮา 30 คนนั ้นจะได้ ฮับผลตอบแตนในโลกนี้ เป๋นร้อยเต้า คือบ้าน ปี้ น้ อง ป้อ
แม่ ลูกๆ กาว่า ไฮ่นา รวมตึงก๋านโดนคํ่าตวย แต่ในโลกหน้าเขาจะได้จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ 31 แต่มีหลายคนตี้เป๋น
คนตังเก๊าในต๋อนนี้ จะก๋ายเป๋นคนตังป๋าย กับคนตังป๋ายต๋อนนี้ จะก๋ายไปเป๋นคนตังเก๊า�
พระเยซูอูเถิ
้ งความต๋ายของพระองค์แหมเป๋นเตื้อตี้สาม
๗

10:24 10:24 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อความว่า คนตี้ไว้วางใจ๋ในเข้าของเงินคําจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้านั ้นยากขนาดเน่ อ
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เมื่อ กํ่า ลัง เตียว ตาง ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม พระเยซู เตียว นํา หน้า หมู่ เขา ไป ก่อน หมู่ สาวก ปา กั ๋น งืด ใน ใจ๋
คน ตี้ เตียว ตวย หลัง ก็ กั ๋ว ขึ้น มา พระเยซู ปา หมู่ สาวก ตึง สิบ สอง คน นั ้น ออก จาก คน ตัง หลาย แหม แล้ว อู้
เรือ
่ งเหตุก๋ารณ์ ตี้จะเกิดขึ้นกับพระองค์หื้อหมู่เขาฟัง 33 พระองค์บอกหมู่เขาว่า “ผ่อเน่ อ หมู่เฮากํ่าลังจะ
ไปกรุ งเยรู ซาเล็ม แล้วบุตรมนุษย์จะถูกหักหลังหื้ออยู่ในอํานาจหมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์ เขา
หมู่ นั ้น จะ ตัดสิน ลงโต้ ษ ต้าน เถิง ต๋าย แล้ว จะ มอบ ต้าน หื้อ กับ คน ต่างจ้า ด 34 แล้ว หมู่ คน ต่างจ้า ด นั ้น ก็ จะ
เยาะเย้ย ถ่ม นํ้าลาย ใส่ ต้าน เฆี่ยน ตี ต้
๋ าน แล้ว ใน ตี้ สุด ก็ จะ ปา กั ๋น ฆ่า ต้าน ต๋าย แต่ พระเจ้า จะ เยีย ะ หื้อ ต้าน
เป๋นขึ้นจากความต๋ายในวันตี้สาม�
32

กําขอของยากอบกับยอห์น
แล้ว ยากอบ กับ ยอห์น ลูก บ่าว ของ เศเบดี เข้า มา อู้ กับ พระเยซู ว่า “อาจ๋า รย์ ครับ เฮา มี เรือ
่ ง จะ ขอ สัก
36
37
อย่างได้ก่อครับ� พระเยซูถามว่า “มีเรือ
่ งอะหยังกา� หมู่เขาตอบว่า “เมื่ออาจ๋ารย์ได้ฮับเกียรติเป๋น
กษั ตริยแล้
์ ว ขอแต่งตัง้ หื้อเฮานั ่งเผิกขวาคนนึ่ ง เผิกซ้ายคนนึ่ ง� 38 พระเยซูตอบว่า “หมู่ต้านบ่ฮูว่
้ ากํ่าลัง
ขอ อะหยัง หมู่ ต้าน จะ กิน
๋ นํ้า จาก ถ้วย แห่งความ ตุ๊ก ตี้ เฮา จะ กิน
๋ ได้ กา เฮา จะ ฮับความ ตุ๊ก๘ตี้ นั ก ขนาดไหน
หมู่ ต้าน จะ ฮับ ได้ ก่อ� 39 เขา ตึง สอง ตอบ ว่า “ได้ ก่า� พระเยซู บอก เขา ว่า “หมู่ ต้าน จะ ได้ กิน
๋ จาก ถ้วย ของ
40
เฮาแน่ นอน ความตุ๊ก ตี้ นั ก ลํ้า ไปตี้ เฮาจะฮับนั ้น หมู่ ต้านจะได้ ฮับแน่ ๆ ก็ แม่นอยู่ แต่ ตี้ จะหื้อใผนั ่ง เผิก
ขวาเผิกซ้ายของเฮานั ้น บ่ใจ้เฮาเป๋นคนจัดหื้อนั ่งเน่ อ แต่พระเจ้าของเฮาเต้าอัน
้ ตี้เป๋นผู้เลือกว่าจะหื้อใผ
นั ่งตัด
๊ ไหน�
41 เมื่อหมู่ สาวกแหมสิบคนได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ปากั ๋นโขดยากอบกับยอห์น 42 ย้อนจาอัน
้ พระเยซู ก็ฮ้องหมู่
เขา ตึง หมด มา หา แล้ว อู้ ว่า “ต้าน ตัง หลาย ฮู้ แล้ว ว่า ผู้ ตี้ คน ตัง หลาย ถือ ว่า เป๋น ผู้ ปกครอง ของ คน ต่างจ้า
ดวางตั ๋วเป๋นนายเหนื อเขาตังหลาย หมู่ ผู้นําก็ ใจ๊ อํานาจเหนื อเขาตังหลายตวย 43 แต่ สําหรับหมู่ ต้านนั ้น
บ่เป๋นจาอัน
้ เน่ อ ในหมู่ต้านถ้าใผคนใดใค่เป๋นใหญ่ก็หื้อเขาเป๋นผู้ฮับใจ๊หมู่ต้าน 44 ถ้าใผคนใดใค่เป๋นใหญ่
เหลือเปิ้ น ก็ต้องยอมสมัครใจ๋เป๋นคนฮับใจ๊ของคนตังหลาย 45 ย้อนบุตรมนุษย์บ่ได้มาเปื้ อหื้อคนอื่นฮับใจ๊
แต่มาเปื้ อฮับใจ๊คนอื่น แล้วก็สละจีวต
ิ ของต้านเปื้ อเป๋นก้าไถ่คนจํา๋ นวนนั กหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ�
35

พระเยซูฮักษาคนต๋าบอดจื้อบารทิเมอัส
46 พระเยซู ตึง หมู่ สาวก มา แผว เมือง เยรีโค ต๋อน ตี้ ออก จาก เมือง มี คน จํา
๋ นวน นั ก ตวย พระองค์ กับ หมู่
สาวกไป มีคนต๋าบอดคนนึ่ งจื้อบารทิเมอัสลูกของทิเมอัส นั ่งขอตานอยูฮิ
่ มหนตาง 47 เมื่อเขาได้ยน
ิ ว่าพระ
เยซู จาวเมืองนาซาเร็ธกํ่าลังเตียวก๋ายมา เขาก็ ฮ้องเอิน
้ เสียงดังว่า “บุตรของกษั ตริย์ดาวิด ขอโผดอินดู
48
ข้า ตวย เต๊อะ� มี หลาย คน ปา กั ๋น ด่า เขา บอก หื้อ ดัก เหีย แต่ เขา ก็ เอิน
้ ดัง ขึ้น ติกๆ ว่า “บุตร ของ กษั ตริย์
ดาวิดเหย ขอโผดอินดูข้าน่ อยเต๊อะ� 49 พระเยซูก็เลยหยุดแล้วอู้ว่า “ฮ้องเขามาเพ้� หมู่เขาก็ฮ้องคนต๋า
บอดนั ้นบอกว่า “หื้อจื้นอกจื้นใจ๋ เต๊อะ ขะใจ๋ ลุกขึ้นแหล่ พระเยซู ฮ้องเจ้าแล้ว� 50 คนต๋าบอดคนนั ้นก็ กํา๋
ผ้าต้วบตี้ตุ๊มอยูขว้
่ างไปเหีย แล้วลุกขึ้นมาหาพระเยซู 51 พระองค์ถามเขาว่า “เจ้าต้องก๋านหื้อเฮาเยียะอะ
หยังหื้อกา� คนต๋าบอดตอบว่า “อาจ๋ารย์ ข้าพเจ้าใค่ผ่อหัน� 52 พระเยซู ตอบเขาว่า “ไปเต๊อะเน่ อ ความ
เจื้อของเจ้าเยียะหื้อต๋าของเจ้าหายบอดแล้ว� แล้วเขาก็ผ่อหันบ่าเดี่ยวนั ้นเลย แล้วเขาก็ตวยพระองค์ไป

11

ก๋านเข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม
1 เมื่อพระเยซูกับหมู่สาวกเข้ามาใก้จะแผวกรุ งเยรู ซาเล็ม ก็มาแผวหมู่บ้านเบธฟายีกับหมู่บ้านเบธานี
ตี้ บน ดอย บ่า กอกเทศ พระองค์ ใจ๊ สาวก สอง คน เข้า ไป ก่อน 2 สัง่ ว่า “หื้อ เข้า ไป ใน หมู่ บ้าน ตี้ อยู่ตัง หน้า หัน
้
เน่ อ ตัน ที ตี้ เข้า ไป แล้ว จะ ปะ ลูก ลา ตั ๋ว นึ่ ง มัด อยู่ ลา ตั ๋ว นี้ ยัง บ่มี ใผ เกย ขี่ กํา เตื้อ หื้อ แก้ เจื้ อก แล้ว จู๋ง มา ตี้ นี่
๘
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เต๊อะ 3 ถ้ามีคนถามว่า ‘หมู่ต้านเยียะจาอี้เยียะหยัง� หื้อตอบเขาว่า ‘องค์พระผู้เป๋ นเจ้าต้องก๋านใจ๊สักกํา
เดียว แล้ว จะ เอา มา คืน หื้อ ตี้ เก่า� � 4 สาวก สอง คน นั ้น ก็ ไป แล้ว ปะ ลูก ลา ตั ๋ว นึ่ ง มัด อยู่ นอก ปะตู๋ บ้าน ฮิม
หนตาง หัน
้ หมู่ เขา ก็ แก้ เจื้ อก แล้ว จู๋ง มา 5 มี บาง คน อยู่ ตี้ หัน
้ ถาม ว่า “แก้ เจื้ อก ลา เยีย ะ หยัง� 6 สาวก ตึง
สองก็ตอบต๋ามตี้พระเยซูบอกมา หมู่เขาก็ยอมหื้อเอาลูกลาไป 7 แล้วหมู่เขาก็จู๋งลูกลามาหื้อพระเยซู เอา
เสื้อผ้าของหมู่เขาปู๋บนหลังลา แล้วจ้วยตุ้มพระองค์ขึ้นขี่
8 คน ตัง หลาย ปา กั ๋น เอา เสื้อผ้า ของ หมู่ เขา มา ปู๋ ลง บน หนตาง บาง คน ก็ ฟัน กิง
่ ไม้ มี ใบ นั ก ตี้ ก๋าง โต้ง มา
9
ยายต๋ามหนตางตวย คนตี้เตียวนําหน้ากับคนเตียวตวยหลัง ปากั ๋นโห่ฮ้องเสียงดังว่า
“โฮซันนา๙
ขอพระเจ้าปั๋ นปอนผู้ตี้มาในนามองค์พระผู้เป๋นเจ้าง
10 ขอพระเจ้าปั๋ นปอนอาณาจักรของกษั ตริยดาวิ
์
ดป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮาตี้กํ่าลังจะมาตัง้ เต๊อะเน่ อ
โฮซันนาในตี้สูงสุด�
11 เมื่อพระเยซูเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว ก็เข้าไปในบริเวณพระวิหารเตียวผ่อสิง
่ ตังหลายตังมวลจ๋น
ใคว่หมด แต่ต๋อนนั ้นก็เกือบมืดนั กแกแล้ว จึงออกไปหมู่บ้านเบธานี กับหมู่สาวกสิบสองคน
พระเยซูสาปแจ้งเก๊าบ่าเดื่อ
ต๋อนตี้เตียวออกจากหมู่บ้านเบธานี พระเยซูอยากกิน
๋ ข้าว 13 เมื่อพระองค์หัน
ใส่เก๊าบ่าเดื่อเก๊านึ่ งอยูไก๋
่ ต๋ามีใบเต๋มเก๊า พระองค์ก็เตียวเข้าไปผ่อใก้ๆ ว่ามีหน่วยพ่องก่อ เมื่อเตียวเข้าไป
ใก้ หันมีก้าใบเต๋มเก๊าไปหมด แต่บ่มีหน่วยสักแก่น ย้อนยังบ่เถิงเวลาออกหน่วยเตื้อ 14 พระเยซูก็บอกบ่า
เดื่อเก๊านั ้นว่า “ตัง้ แต่นี้ ต่อไป จะบ่มีใผได้กิน
ิ กําอูนั
้ ้นเหมือนกั ๋น
๋ หน่วยของเจ้าแหม� หมู่สาวกก็ได้ยน
12 แจ้งเจ๊ามาแหมวันนึ่ ง

พระเยซูในพระวิหาร
15 เมื่อ มา แผว กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว พระเยซู ก็ เข้า ไป ใน บริเวณ พระวิหาร แล้ว ไล่ เหิบ หมู่ ตี้ กํ่า ลัง ซื้อ ขาย
ของกั ๋นอยู่ตี้ หัน
้ ปึ๊ ดโต๊ะของคนฮับแลกสตางค์ กับยู้ตี้ นั ่งของหมู่คนขายนกก๋าแก๋ ขว้างตวย 16 แล้วห้าม
บ่หื้อ คน ขน ของ สิง่ ใดๆ เตียว ลัด บริเวณ ข่วง พระวิหาร 17 พระองค์ สอน หมู่ เขา ว่า “มี ถ้อยกํา ของ พระเจ้า
เขียนไว้ในพระคัมภีรบ่
์ ใจ้กา ว่า ‘พระวิหารของเฮาจะฮ้องว่าเป๋นตี้สําหรับอธิษฐานของคนกู้จ้าดกู้ภาษาจ
แต่หมู่เจ้ามาเยียะหื้อก๋ายเป๋นถํ้าของโจ๋รเหีย�ฉ ”
18 เมื่อหมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์ฮู้หันจาอัน
้ หมู่เขาก็กั ๋วพระองค์ ก็เลยเปิ็กษาหารือกั ๋นเปื้ อ
หาตางตี้จะฆ่าพระองค์เหีย ย้อนว่าคนตังหลายตี้ได้ฟังกําสอนของพระเยซูก็งืด 19 แต่เมื่อคํ่าลงแล้ว พระ
เยซูตึงหมู่สาวกก็ปากั ๋นออกไปจากกรุ งเยรู ซาเล็ม
บทเฮียนจากเก๊าบ่าเดื่อ

20 แจ้งเจ๊ามาแหมวันนึ่ ง

เมื่อพระเยซูตึงหมู่สาวกเตียวก๋ายเก๊าบ่าเดื่อเก๊าตะวาแหม ก็หันเหีย
่ วแห้งไป
หมดจ๋นเถิงฮาก 21 เปโตรกึ๊ดเถิงกําตี้พระเยซูบอกบ่าเดื่อต้นนั ้นตะวาจึงอูขึ
้ ้นว่า “อาจ๋ารย์ครับ ผ่อบ่าเดื่อ
เก๊าตี้พระองค์แจ้งตะวานี้ ลอ เหีย
่ วแห้งต๋ายไปแต๊เฮ่ย� 22 พระเยซูก็บอกหมู่สาวกว่า “ขอหื้อเจื้อพระเจ้า
เต๊อะหน่า 23 เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า ถ้าใผคนใดจะสัง่ ดอยม่อนนี้ ว่า ‘จงย้ายลงไปในทะเล
เหีย� โดยบ่สงสัยเลย แต่เจื้อว่าจะเป๋นต๋ามตี้สัง่ นั ้น ก็จะเป๋นไปจาอัน
้ 24 ย้อนจาอี้เฮาบอกต้านตังหลาย
ว่า ต้าน จะ อธิษฐาน ขอ สิง่ ใด ถ้า ต้าน เจื้อ ว่า จะ ได้ ฮบ
ั ต้าน ก็ จะ ได้ ฮบ
ั ต๋าม นั ้น แต๊ๆ 25 ต๋อน กํ่า ลัง อธิษฐาน
อยู่ ถ้ากึ๊ดได้ ว่าต้านมีเรือ
่ งผิดอกผิดใจ๋ ใผอยู่ ก็ ยกโต้ ษหื้อคนนั ้นเหียก่อน แล้วพระบิดาของต้านตี้ อยู่ใน
สวรรค์ก็จะโผดยกโต้ษหื้อต้านเหมือนกั ๋น 26 แต่ถ้าต้านตังหลายบ่ยอมยกโต้ษหื้อใผ พระบิดาของต้านตี้
อยูใน
่ สวรรค์ ก็จะบ่ยอมโผดยกโต้ษหื้อต้านเหมือนกั ๋น�๑
๙
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หมู่ผู้นําสงสัยในสิทธิอํานาจของพระเยซู
27 พระเยซู กับ หมู่ สาวก เข้า มา กรุ ง เยรู ซาเล็ม แหม เมื่อ พระเยซู กํ่า ลัง เตียว อยู่ ตี้ บริเวณ พระวิหาร หมู่
หัวหน้า ปุโรหิต ตึง หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ เข้า มา ถาม พระองค์ ว่า 28 “ต้าน มี สิทธิอํานาจ อะ
หยัง เยีย ะ สิง่ หมู่ นี้ ใผ หื้อ สิทธิอํานาจ ต้าน ตี้ จะ เยีย ะ จาอี�
้ 29 พระเยซู ตอบ หมู่ เขา ว่า “เฮา จะ ถาม หมู่ ต้าน
สัก ข้อ นึ่ ง ก่อน ถ้า หมู่ ต้าน ตอบ เฮา เฮา เถิง จะ บอก ว่า เฮา ใจ๊ สิทธิ อํานาจ ของ ใผ มา เยีย ะ สิง่ หมู่ นี้ 30 ลอง
ตอบเฮามากําลอว่าสิทธิอํานาจของยอห์นตี้เขาหื้อบัพติศมานั ้น มาจากพระเจ้ากาว่ามาจากคน� 31 หมู่
เขาก็เปิ็กษากั ๋นว่า “ถ้าเฮาจะว่า ‘มาจากพระเจ้า� ต้านก็จะย้อนถามหมู่เฮาแหมว่า ‘แล้วเป๋นจาใดบ่เจื้อ
ยอห์น� 32 แต่ ถ้า หมู่ เฮา จะ ว่า ‘มา จาก คน� � ก็ กั ๋ว คน ตัง หลาย จะ โขด ย้อน ว่า คน ตัง หลาย ปา กั ๋น เจื้อ ว่า
ยอห์น เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า แต๊ๆ 33 หมู่ เขา ก็ เลย ตอบ พระองค์ ว่า “หมู่ เฮา บ่ฮู้เน่ อ� พระ
เยซูก็บอกหมู่เขาว่า “ถ้าจาอัน
้ เฮาก็จะบ่บอกเหมือนกั ๋นว่าเฮาใจ๊สิทธิอํานาจของใผเยียะสิง่ หมู่นี้ �

12
กําเผียบเรือ
่ งสวนองุน
่ กับคนเจ้า

“มีป้อจายคนนึ่ งเยียะสวนองุน
่ เขาล้อมฮัว้ แวดสวนไว้หมด เจาะ
หินแป๋งบ่อกัน
๊ นํ้าองุน
่ กับแป๋งป้อมสําหรับเฝ้าสวนไว้ แล้วหื้อคนมาเจ้า ส่วนเจ้าของก็เตียวตางไปอยูต่
่ าง
ประเทศ 2 เมื่อ เถิง หน้า เก็บ หน่วย องุน
่ เจ้าของ สวน ก็ หื้อ ลูกจ้าง ไป หา หมู่ คน เจ้า เปื้ อ ฮับ ส่วน แบ่ง องุน
่ ตี้
3
เป๋นส่วนแบ่งของเขา แต่หมู่คนเจ้าก็ยับลูกจ้างคนนั ้นไว้ ปากั ๋นบุบตีแล้
๋ วไล่ปิ๊ กโดยบ่ได้อะหยังติดมือไป
4
สักอย่าง เจ้าของสวนก็ส่งลูกจ้างไปแหมคนนึ่ ง กํานี้ คนเจ้าปากั ๋นบุบหัวเขากับเยียะหื้อเขาอาย 5 ต่อมา
เจ้าของสวนส่งลูกจ้างคนนึ่ งไปแหม หมู่ เขาก็ ฆ่าเหีย แล้วเจ้าของก็ ส่งคนฮับใจ๊ ไปแหมหลายคน หมู่ คน
เจ้าก็บุบตีพ่
๋ องฆ่าพ่อง 6 เจ้าของสวนยังมีแหมคนนึ่ ง เป๋นลูกบ่าวตี้เขาฮัก จึงส่งลูกไป กึ๊ดว่า ‘คนเจ้าหมู่
นั ้นก็จะนั บถือลูกบ่าวของเฮาพ่อง� 7 แต่หมู่คนเจ้าอู้กั ๋นว่า ‘นี่ ลอ คนตี้จะฮับมรดก หมู่เฮาจ้วยกั ๋นฆ่ามัน
เหียเต๊อะ แล้วมรดกนั ้นจะตกเป๋นของหมู่เฮา� 8 หมู่เขาก็ยับลูกบ่าวเจ้าของสวนนั ้นฆ่า แล้วเอาศพขว้าง
ไว้ตังนอกสวน�
9 พระเยซูถามว่า “เจ้าของสวนจะเยียะจาใด เขาก็จะมาฆ่าหมู่คนเจ้าสวนหมู่นั ้นเหีย แล้วเอาสวนองุน
่
นั ้นไปหื้อคนอื่นเจ้าต่อ 10 ต้านตังหลายบ่เกยอ่านพระคัมภีรข้
์ อนี้ กา ตี้ว่า
‘ศิลาตี้สล่าแป๋งเฮือนเอาขว้างไปแล้วนั ้น
ป๋ากฏว่าเป๋นศิลามุมเอก
11 สิง
่ นี้ มาจากองค์พระผู้เป๋นเจ้า
ตี้หมู่เฮาหันกับต๋า ก็งืดแต๊ๆ�ช ”
12 หมู่ผู้นําจาวยิวฮู้ว่าพระองค์ กํ่าลังอู้กําเผียบเถิงหมู่เขา หมู่เขาก็ ปากั ๋นหาตางตี้ จะยับพระองค์ แต่ ก็
กั ๋วคนตังหลายตี้หัน
้ หมู่เขาเลยปากั ๋นปิ๊ กไปเหียก่อน
1 พระเยซูอูกั
้ บหมู่เขาเป๋นกําเผียบว่า

มีคนถามเกี่ยวกับก๋านเสียภาษี
แล้ว หมู่ เขาส่ง หมู่ ฟาริสีกับหมู่ ของเฮโรดไปหาพระเยซู เปื้ อ จะแนยับผิดในกําอู้กํา จ๋า ของพระองค์
14 เมื่อ มา แผว แล้ว หมู่ เขา ก็ ถาม พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ หมู่ เฮา ฮู้ ว่า อาจ๋า รย์ เป๋ น คน ซื่อสัตย์ บ่ได้ เอาใจ๋
ใผ กับ บ่หัน แก่ หน้า ใผ เลย แต่ สอน เรือ
่ งตาง ของ พระเจ้า ต๋าม ความ จริง ขอ บอก เฮา ว่าถูก กาว่า บ่ถูก ตี้ จะ
เสียภาษี หื้อซีซาร์ เฮาควรจะเสียดีกาว่าบ่ควรเสียดี� 15 แต่พระองค์ฮู้วอกหมู่เขาจึงตอบว่า “ต้านจะมา
จับ ผิด เฮา เยีย ะ หยัง เอา เหรียญ เดนาริอน
ั มา หื้อ เฮา ผ่อ สัก เหรียญ ลอ� 16 หมู่ เขา ก็ เอา เหรียญ นึ่ ง มา หื้อ
พระองค์ พระเยซูถามหมู่เขาว่า “ฮูปกับจื้อตี้อยูบน
่ เหรียญนี้ เป๋นของใผ� หมู่เขาตอบว่า “เป๋นของซีซาร์�
13
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17 พระเยซู ก็ บอกหมู่ เขาว่า

งืดพระองค์ขนาด

มาระโก 12:37

“ของของซีซาร์ก็ เอาไปหื้อซีซาร์ แต่ ของของพระเจ้าก็ หื้อพระเจ้า� หมู่เขาก็

ก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย

18 มีหมู่สะดู สีบางคนมาหาพระเยซู

คนหมู่นี้ ถือว่าบ่มีก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย หมู่เขาถามพระองค์
ว่า “อาจ๋ารย์ บทบัญญัติของโมเสสเขียนไว้ว่า ถ้าป้อจายคนใดต๋ายละเมีย แต่ ยังบ่ตันมี ลูกเตื้อ ก็ หื้อ
น้ องบ่าวฮับปี้ ใป๊ มาเป๋นเมีย เปื้ อหื้อมีลูกสืบเจื๊ อสายของอ้ายไว้ 20 สมมุติว่ามีป้อจายตี้ เป๋นปี้ น้ องกั ๋นเจ็ด
คน อ้ายเก๊ามีเมีย แล้วต๋ายไปยังบ่มีลูกเตื้อ 21 น้ องบ่าวคนตี้สองก็ฮับเอาปี้ ใป๊มาเป๋นเมีย แล้วก็ต๋ายไปยัง
บ่มีลูกเตื้อ น้ องคนตี้สามก็ฮับเอาปี้ ใป๊ มาเป๋นเมียแหม แล้วเขาก็ต๋ายไปยังบ่มีลูกเหมือนกั ๋น 22 ปี้ น้ องตึง
เจ็ดคนนี้ เอาแม่ญิงคนนั ้นมาเป๋นเมีย แต่ก็ต๋ายโดยบ่มีลูก แล้วสุดต๊ายแม่ญิงคนนั ้นก็ต๋ายตวย 23 จาอัน
้
เมื่อเถิงวันตี้คนจะเป๋นขึ้นจากความต๋าย แล้วในวันนั ้นแม่ญิงคนนี้ จะเป๋นเมียของใผ ย้อนว่านางเกยเป๋น
เมียของป้อจายตึงเจ็ดคนนั ้นหมดแล้ว�
24 พระเยซู บอก หมู่ เขา ว่า “ใน ข้อ นี้ หมู่ ต้าน เข้า ใจ๋ ผิด แล้ว ย้อน ว่า หมู่ ต้าน บ่เข้า ใจ๋ พระคัมภีร กั
์ บ บ่ฮู้ จัก
ฤทธิอํ
์ านาจของพระเจ้า 25 เมื่อเถิงวันตี้ กู้ คนเป๋นขึ้นจากความต๋ายนั ้น จะบ่มี ก๋านแต่งงานกั ๋น กาว่ายก
หื้อ เป๋น ผัว เป๋น เมีย กั ๋น แหม แต่ จะ เป๋น เหมือน ทูต สวรรค์ 26 ส่วน เรือ
่ ง คน ต๋าย จะ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
ก่อ หมู่ ต้าน บ่เกย อ่าน เรือ
่ ง คุ่ม ไม้ ตี้ บ่ไหม้ ไฟ ใน หนั งสือ ตี้ โมเสส เขียน กา พระเจ้า อู้ กับ โมเสส ว่า ‘เฮา เป๋น
พระเจ้าตี้อับราฮัม อิสอัค กับยาโคบนั บถือ�ซ 27 พระองค์บ่เป๋นพระเจ้าของคนต๋าย แต่เป๋นพระเจ้าของ
คนตี้มีจีวต
ิ หมู่ต้านเข้าใจ๋ผิดไปนั กขนาด�
19

บทบัญญัติข้อสําคัญตี้สุด
28 มี ธรรมาจ๋า รย์ คน นึ่ ง เข้า มา ได้ยน
ิ หมู่ เขา เถียง พระเยซู ก็ หัน ว่า พระองค์ ตอบ หมู่ เขา ได้ ดี จึง ถาม
พระองค์ ว่า “ใน บท บัญญัติ ตึง หมด ข้อ ใด สําคัญ เหลือ เปิ้ น� 29 พระเยซู ตอบ ว่า “บท บัญญัติ ตึง หมด ข้อ
ตี้สําคัญตี้สุดคือข้อตี้ว่า ‘จาวอิสราเอลตังหลายฟังไว้หื้อดีเน่ อ องค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าของเฮาเป๋นพระเจ้าองค์
เดียว 30 จงฮักองค์พระผู้เป๋ นเจ้า พระเจ้าของต้านจ๋นสุดจิตสุดใจ๋ สุดผญาปั๋ ญญา กับสุดกํ่าลังของเจ้า�
31 ส่วน ข้อ ตี้ สําคัญ เป๋ น ข้อ สอง นั ้น คือ ‘จง ฮัก เปื้ อน บ้าน เหมือน ฮัก ตั ๋ว เก่า� บท บัญญัติ อื่น ตี้ สําคัญ เหลือ
สองข้อนี้ บ่มีแหมแล้ว�
32 แล้ว ธรรมาจ๋า รย์ คน นั ้น อู้ ว่า “ดี แล้ว อาจ๋า รย์ ต้าน อู้ ถูก แต๊ๆ ว่า พระเจ้า มี แต่ องค์ เดียว นอกจาก
พระองค์ แล้วบ่มี พระเจ้าอื่นแหม 33 ก๋าน ฮักพระองค์ ด้วย สุดจิตสุด ใจ๋ สุดกํ่าลัง สุดความเข้าใจ๋ กับก๋าน
ฮักเปื้ อนบ้านเหมือนฮักตั ๋วเก่า ก็สําคัญเหลือสัตว์ตี้เผาปู่จากับเครือ
่ งปู่จาต่างๆ ตึงหมด� 34 เมื่อพระเยซู
หัน ว่า คน นั ้น ตอบ อย่าง มี ผญา ปั๋ ญญา จึง อู้ กับ เขา ว่า “ต้าน ก็ ใก้ ตี้ จะ เป๋น คน ของ พระเจ้า มา นั ก แก แล้ว�
ตัง้ แต่นั ้นไปก็บ่มีใผก้าถามพระองค์แหม
กําถามเกี่ยวกับเจื๊อสายของดาวิด

พระองค์ถามคนตังหลายว่า “ตี้หมู่ธรรมาจ๋ารย์ว่าพระคริสต์
เป๋น เจื๊ อสาย ของ กษั ตริย์ ดาวิด นั ้น เป๋น ไป ได้ จาใด 36 ย้อน ว่า ตั ๋ว กษั ตริย์ ดาวิด อู้ เถิง พระคริสต์ โดย พระ
วิญญาณบริสุทธิว่
์ า
‘พระเจ้าอูกั
้ บองค์พระผู้เป๋นเจ้าของข้าพเจ้าว่า
“หื้อนั ่งตังขวามือของเฮา
จ๋นเต๊าฮอดเฮาจะเยียะหื้อศัตรู ของ
๋
ต้านอยูลุ
่ ่มปื๊ นตีน
๋ ของต้าน�ญ ’
37 ตั ๋วของกษั ตริยดาวิ
์
ดฮ้องพระองค์ว่า ‘องค์พระผู้เป๋นเจ้า� แล้วพระองค์จะเป๋นเจื๊อสายของกษั ตริยดา
์
วิดได้จาใด� คนตังหลายฟังจาอัน
้ ก็ม่วนใจ๋
35 ต๋อนตี้พระเยซูสัง
่ สอนอยูใน
่ พระวิหาร
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ต๋อน ตี้ พระเยซู สอน ก็ อู้ ว่า “หื้อ หละวัง หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ ไว้หื้อ ดีๆ หมู่ เขา ซอบ นุ่ง เสื้อ คุม ยาว เตียว ไป
เตียว มา แล้ว ซอบ หื้อ คน ไหว้ก๋าง กาด ก๋าง ลี 39 กับ ซอบ นั ่ง ตัด
๊ ตี้ สําคัญ ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว กับ ตี้ มี
เกียรติในงานเลี้ยง 40 หมู่เขายึดเอาสมบัติของหมู่แม่หม้ายไปเป๋นของตั ๋วเก่าเหีย แล้วก็ ขี้แต่งอธิษฐาน
ยาวๆ คนหมู่นี้ จะต้องฮับโต้ษใหญ่หลวง�
38

เงินถวายของแม่หม้าย
เมื่อพระเยซู นั ่งอยู่หน้าตู้ เก็บสตางค์ ถวายในพระวิหาร ก็ ผ่อคนตังหลายเอาสตางค์ มาจ่อมลงในตู้
เก็บ สตางค์ นั ้น คน รํา่ รวย หลาย คน เอา สตางค์ จํา๋ นวน นั ก มา จ่อม 42 แต่ มี แม่ หม้าย ตุ๊ก คน นึ่ ง เอา เหรียญ
ตองแดงหน้ อยๆ สองอันมาจ่อมตวยเปิ้ น มีก้ามอกสักซาวห้าสตางค์ 43 พระเยซูฮ้องหมู่สาวกเข้ามาบอก
ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า แม่ หม้าย ตุ๊ก คน นี้ จ่อม สตางค์ นั ก เหลือ คน ตัง หลาย หมู่ นั ้น
ก่อน 44 ย้อนว่าคนตังหลายได้เอาสตางค์ตี้เหลือใจ๊มาจ่อม แต่แม่หม้ายคนนี้ ตุ๊กยาก ยังได้เอาสตางค์ตี้มี
อยูสํ
่ าหรับเลี้ยงจีวต
ิ ของตั ๋วมาจ่อมจ๋นเสี้ยงหมด�
41

13
พระเยซูตวายตัก
๊ เถิงก๋านทําลายพระวิหาร

สาวกของพระองค์คนนึ่ งอู้ว่า “อาจ๋ารย์ ตึกหมู่
นี้ ใหญ่โตงามขนาด บ่าหินตี้ใจ๊แป๋งก็ก้อนใหญ่แต๊ๆ� 2 พระองค์ตอบคนนั ้นว่า “ต้านหันตึกใหญ่ๆ หมู่นี้ ก่อ
บ่าหินตี้ซ้อนกั ๋นหมู่นี้ จะถูกเตขว้างจ๋นบ่หันวางซ้อนกั ๋นเลยสักก้อน�
3 ต๋อนตี้ พระเยซู กํ่าลังนั ่งอยู่บนดอยบ่ากอกเทศตี้ อยู่แหมเผิกซื่อพระวิหาร เปโตร ยากอบ ยอห์น กับ
อัน ดรู ว์มา ถาม พระองค์ เป๋น ก๋าน ส่วน ตั ๋ว ว่า 4 “ขอ บอก หมู่ เฮา กํา เต๊อะ ว่า สิง่ หมู่ นี้ จะ เกิด ขึ้น เมื่อ ใด มี อะ
หยังเป๋นหมายสําคัญหื้อหันว่าสิง่ หมู่นี้ จะเกิดขึ้นแล้ว� 5 พระองค์ตอบว่า “หละวังหื้อดี ห้ามหื้อใผจุล่าย
ต้านเน่ อ 6 ย้อนว่าจะมีหลายคนมาอ้างจื้อของเฮาว่า ‘เฮาเป๋นพระคริสต์� แล้วจุล่ายหื้อหลายคนหลงเจื้อ
7 เมื่อต้านได้ยน
ิ เรือ
่ งสงคราม กับได้ข่าวลือว่าเกิดสงครามตึงใก้ตึงไก๋ ก็บ่ถ้าตกอกตกใจ๋ ย้อนเรือ
่ งจาอีจะ
้
ต้องเกิดขึ้นก่อน แต่ยังบ่เถิงวันเสี้ยงสุดของโลกเตื้อ 8 ประเทศนึ่ งจะสู้ฮบกับแหมประเทศนึ่ ง อาณาจักร
นึ่ งก็ จะสู้ ฮบกับแหมอาณาจักรนึ่ ง จะเกิดก๋านกัน
้ ข้าวอยากนํ้า กับแผ่นดินจะไหวหลายตี้ เหตุ ก๋ารณ์ หมู่
นี้ ก็เผียบเหมือนก๋านตัง้ เก๊าเจ็บต๊องก่อนเกิดลูก 9 แต่จงหละวังตั ๋วไว้หื้อดี ย้อนว่าหมู่ต้านจะถูกยับปาไป
ขึ้นศาล จะถูกเฆี่ยนถูกตีใน
๋ ธรรมศาลาของจาวยิว กับจะต้องไปยืนต่อหน้าเจ้าเมือง ต่อหน้ากษั ตริย์ย้อน
ว่าหมู่ต้านติดต๋ามเฮา เปื้ อจะเป๋นพยานเรือ
่ งเฮาต่อหน้าหมู่เขา 10 แต่ก่อนเถิงวันเสี้ยงสุดของโลก คนตัง
หลายจะต้องบอกข่าวดีหื้อกู้จ้าดกู้เผ่าเหียก่อน 11 เมื่อหมู่ต้านโดนยับไปขึ้นศาลนั ้น ห้ามฟั่ งฮ้อนอกตกใจ๋
เตื้อว่าจะอู้ตอบจาใดดี แต่ในเวลานั ้น หื้ออู้ไปต๋ามตี้พระเจ้าโผดหื้อต้านอู้ ย้อนว่าผู้ตี้อู้นั ้นบ่ใจ้ตั ๋วต้านตี้อู้
แต่เป๋นพระวิญญาณบริสุทธิอู
้ านตั ๋วต้าน
์ ผ่
12 “ปี้ น้ อง จะ หัก หลัง กั ๋น จ๋น ถูก ฆ่า ต๋าย ป้ อ แม่ จะ หัก หลัง ลูก จ๋น ถูก ฆ่า ต๋าย หมู่ ลูกๆ ก็ จะ ต่อ ต้าน ป้ อ แม่
แล้วเยียะหื้อถูกฆ่าต๋ายเหมือนกั ๋น 13 คนตังหลายจะจังหมู่ต้าน ย้อนว่าต้านได้ติดต๋ามเฮา แต่ถ้าใผตี้ทน
ได้จ๋นเถิงตี้สุด จะได้ฮบ
ั ความรอดป๊นบาปโต้ษ
1 ต๋อนตี้ พระเยซู กํ่าลังเตียวออกจากบริเวณพระวิหาร

สิง่ น่าสยดสยอง

14 “แต่เมื่อหมู่ต้านหัน

‘สิง่ ตี้มายํ่าสิง่ ศักดิส
์ ิทธิ์ ตี้เยียะหื้อเกิดความฉิ บหาย� มาตัง้ ไว้ในสถานตี้บ่ควร
๒
ดีตัง้ (หื้อคนตี้อ่านกํานี้ เข้าใจ๋ความหมายหื้อดี) ก็หื้อคนตี้อยู่ในแคว้นยูเดียขะใจ๋หนี ไปอยู่บนดอยเวยๆ
คน ตี้ อยู่ บน ดาดฟ้า หลังคา บ้าน ห้าม ลง มา กาว่า ปิ๊ ก เข้า ไป เก็บ คัว ใน บ้าน 16 คน ตี้ อยู่ ต๋าม โต้ง ต๋าม นา
ห้ามปิ๊ กไปเอาเสื้อคุมตี้บ้าน หื้อลวดหนี ไปเลย 17 ในหว่างนั ้นความฉิ บหายก็จะเกิดกับหมู่แม่มานกับแม่
15

๒
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ลูกหน้ อยตี้ลูกยังกิน
๋ นมอยู่ 18 หื้ออ้อนวอนขอพระเจ้าตี้จะบ่เกิดขึ้นในหน้าหนาว 19 ย้อนว่ายามนั ้นจะเกิด
ความตุ๊กยากลําบากขนาดอย่างตี้บ่เกยเกิดขึ้นมาก่อนเลย นั บตัง้ แต่พระเจ้าสร้างโลกมาจ๋นเถิงบ่าเดี่ยว
นี้ กับจะบ่มีจาอี้เกิดขึ้นแหมเลย 20 ถ้าองค์พระผู้เป๋ นเจ้าบ่หย้อวันเวลาหมู่นั ้นหื้อสัน
้ ลง ก็จะบ่มีใผรอดจี
วิตเลย แต่ย้อนว่าพระองค์หันแก่คนตี้พระองค์ได้เลือกไว้เป๋นของพระองค์แล้ว ก็หื้อเวลานั ้นสัน
้ ลง 21 ใน
เวลานั ้นถ้ามีคนใดมาบอกว่า ‘ผ่อลอพระคริสต์อยู่หัน
้ � กาว่า ‘พระคริสต์อยู่นี้ � ห้ามเจื้อเขาเน่ อ 22 ย้อน
ว่า จะ มี พระคริสต์ ตั ๋ว ป๋อม กับ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตั ๋ว ป๋อม เกิด ขึ้น แล้ว หมู่ เขา ก็ จะ เยีย ะ ก๋าน
อัศจ๋รรย์กับหมายสําคัญต่างๆ เปื้ อจุล่ายคนตี้พระเจ้าได้เลือกไว้แล้ว ถ้าเป๋นไปได้ 23 ต้านตังหลายจงเฝ้า
หละวังตั ๋วไว้หื้อดีเน่ อ เฮาได้เตือ
๋ นหมู่ต้านไว้ก่อนแล้ว
บุตรมนุษย์จะมา

24 “หลังจากเวลาตุ๊กยากลําบากนั ้นผ่านป๊ นไปแล้ว

‘ตะวันจะมืดตึ๊ก เดือนจะบ่ส่องแสง
25 ดาวจะหยวะตกจากต๊องฟ้าฎ
หมู่ผู้มีอํานาจตังหลายในต๊องฟ้าก็จะสัน
่ ไหวเฝื่ อนคลอน�ฏ
26 “แล้ว คน ตัง หลาย จะ หัน บุตร มนุษย์ ลง มา บน เมฆ ด้วย ฤทธิ์ อํานาจ อัน ยิง
่ ใหญ่ กับ รัศมี 27 เวลา นั ้น
พระองค์ จะ ส่ง หมู่ ทูต สวรรค์ มา รวบรวม คน ตี้ พระองค์ เลือก ไว้ แล้ว จาก ตึง สี่ ทิศ ตัง้ แต่ สุด ป๋าย แผ่น ดิน
โลกจ๋นเถิงสุดขอบฟ้า
บทเฮียนจากเก๊าบ่าเดื่อ

28 “หื้อเฮียนฮู้จากเรือ
่ งเก๊าบ่าเดื่อ

คือเมื่อเก๊าบ่าเดื่อโป่งใบใหม่ ต้านก็ฮู้ว่าใก้จะเถิงหน้าฮ้อนแล้ว 29 ก็
เหมือนเดียวกั ๋น เมื่อหมู่ต้านหันเหตุก๋ารณ์ ตี้เฮาบอกแล้วนั ้นเกิดขึ้น ก็หื้อฮูว่
้ าใก้เถิงเวลาตี้พระองค์จะปิ๊ ก
30
มา ใก้จะเถิงเวลาแต๊ๆ แล้วเน่ อ เฮาบอกความจริงแก่หมู่ต้านว่า คนในยุคนี้ จะยังบ่ต๋ายก่อนเหตุก๋ารณ์
ตี้ว่าหมู่นี้ จะเกิดขึ้น 31 ต๊องฟ้ากับโลกจะยุบหายไป แต่ถ้อยกําของเฮาจะบ่สูญหายไปเลย
บ่มีใผฮูวั
้ นเวลา

32 “แต่ว่าวันนั ้นเวลานั ้นตี้สิง
่ หมู่นี้ จะเกิดขึ้น

บ่มีใผฮูสั
้ กคน หมู่ทูตสวรรค์ก็บ่ฮู้ บุตรของพระเจ้าก็บ่ฮู้ มี
ก้าพระบิดาองค์เดียวเต้าอัน
้ ตี้ฮู้
ย้อนต้านบ่ฮู้ว่าวันเวลานั ้นจะมาแผวเมื่อ
34
ใด ก็เผียบเหมือนเจ้าของบ้านคนนึ่ งตี้กํ่าลังจะออกเตียวตางไปเมืองไก๋ เขามอบอํานาจหื้อหมู่คนฮับใจ๊
ฮับผิดชอบบ้านต๋ามหน้าตี้ก๋านงานของใผของมัน กับบอกคนยามหื้อเฝ้าปะตู๋บ้านไว้หื้อดีๆ 35 ย้อนจาอัน
้
หมู่ต้านจงหละวังตั ๋วหื้อดี ย้อนต้านบ่ฮู้ว่าเจ้าของบ้านจะปิ๊ กมาเวลาใด จะมาเมื่อคํ่ากา จะมาเดิ็กดื่นเกิง่
คืนกา จะมายามไก่ขันกา กาว่าจะมาเมื่อเจ๊า 36 จงเฝ้าหละวังหื้อดี กั ๋วว่าเปิ้ นอาจจะสะหลดสะหลันมาปะ
ใส่ต้านนอนหลับอยู่ 37 สิง่ ตี้เฮาอูกั
้ บหมู่ต้าน เฮาก็อูกั
้ บคนตังหลายเหมือนกั ๋นว่า จงเฝ้าหละวังหื้อดี�
33 จงเฝ้าหละวังตื่นตั ๋วไว้หื้อดี

14
ก๋านปองฮ้ายพระเยซู

แหม สอง วัน จะ เถิง งาน ปัส กา ตึง งาน กิน
๋ เข้า หนมปัง บ่ใส่ เจื๊อ หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต ตึง หมู่ ธรรมาจ๋า รย์
2
วางแผนตี้จะลักยับพระเยซูไปฆ่าเหีย หมู่เขาอู้กั ๋นว่า “ในหละหว่างงานนี้ บ่ดีฟั่ งเยียะอะหยังเตื้อ กั ๋วว่า
คนตังหลายจะวุน
่ วายแตกตื่นกั ๋น�
1

มารียเอา
์ นํ้ามันหอมชโลมพระเยซู
ฎ
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3 ต๋อนนั ้นพระเยซูอยูตี
่ ้หมู่บ้านเบธานี ในบ้านของซีโมนคนตี้เกยเป๋นขี้ตู้ด

ต๋อนตี้พระองค์กํ่าลังกิน
๋ ข้าว
มี แม่ ญิง คน นึ่ ง เข้า มา หา นาง กํา๋ ขวด ใส่ นํ้ามัน หอม นารดา บริสุทธิรากา
แปง ขนาด นาง ตุ๊บ ปาก ขวด ถอก
์
นํ้ามันหอมนั ้นลงบนหัวของพระองค์๓ 4 บางคนตี้หัน
้ บ่ปอใจ๋อูกั
้ ๋นว่า “เป๋นจาใดเยียะหื้อนํ้ามันหอมเสียไป
5
เหียบ่ดาย ถ้าเอานํ้ามันหอมนี้ ไปขาย ก็จะได้สตางค์เถิงสามร้อยป๋าย๔ จะเอาสตางค์นั ้นไปปั๋ นหื้อคนตุ๊ก
คน จ๋น ก็ ได้� หมู่ เขา ปา กั ๋น หลุ้ม ว่า หื้อ แม่ ญิง คน นั ้น 6 แต่ พระเยซู ก็ อู้กับ หมู่ เขา ว่า “ห้าม ว่า หื้อ นาง ไป ยุง่
กับนางเยียะหยัง นางได้ เยียะสิง่ ตี้ ดี งามหื้อกับเฮา 7 คนตุ๊กคนจ๋นจะยังอยู่ตวยหมู่ต้านไปตลอด แต่ เฮา
จะบ่อยู่ตวยหมู่ต้านไปตลอด 8 แม่ญิงคนนี้ เยียะเต้าตี้เยียะได้ เขาถอกนํ้ามันหอมบนตั ๋วเฮา เปื้ อจะเกียม
ก๋านฝังศพของเฮาล่วงหน้า 9 เฮาบอกความจริงแก่หมู่ต้านว่า บ่ว่าคนจะบอกข่าวดีไปตี้ไหนก็ต๋ามในโลก
เขาก็จะเล่าเรือ
่ งตี้นางเยียะนี้ เป๋นก๋านระลึกเถิงนางตวย�
ยูดาสตกลงจ้วยศัตรู ยั
๋ บพระเยซู
10 แล้วยูดาสอิสคาริโอทตี้เป๋ นสาวกคนนึ่ งในสิบสองคนของพระเยซู ไปหาหมู่หัวหน้าปุโรหิตเปื้ อจะหัก
หลังพระองค์หื้อหมู่เขายับ 11 เมื่อได้ยน
ิ ยูดาสอู้จาอัน
้ ก็ดีอกดีใจ๋ แล้วสัญญาว่าจะหื้อสตางค์เป๋นก้าตอบ
แตน แล้วยูดาสก็แนหาโอกาสตี้จะหักหลังพระเยซู
มื้อสุดต๊ายของพระเยซูฮ่วมกับหมู่สาวก
12 ในวันตี้นึ่ งของงานกิน
๋ เข้าหนมปังบ่ใส่เจื๊อ เป๋นวันตี้จาวยิวฆ่าลูกแกะสําหรับงานปัสกา หมู่สาวกปา
กั ๋นถามพระเยซูว่า “จะหื้อหมู่เฮาไปเกียมมื้อปัสกาหื้อพระองค์กิน
๋ ตี้ไหนดี� 13 พระเยซูก็ใจ๊สาวกสองคน
ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม บอก เขา ว่า “หื้อ เข้า ไป ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว จะ มี ป้อ จาย คน นึ่ ง แบก นํ้า หม้อ มา หา หมู่
ต้าน หื้อตวยคนนั ้นไป 14 เขาเข้าเฮือนหลังใดก็หื้อบอกเจ้าของเฮือนนั ้นว่า ‘อาจ๋ารย์หื้อหมู่เฮามาถามว่า
ห้องตี้เปิ้ นจะกิน
่ งใด� 15 เจ้าของเฮือนจะปาหมู่ต้านขึ้นไปห้องใหญ่จัน
๊ บนตี้
๋ มื้อปัสกากับหมู่สาวกนั ้นอยูตั
16
แต่งดาไว้แล้ว ก็หื้อจัดเกียมมื้อปัสกาไว้ตี้ห้องนั ้นเต๊อะ� แล้วสาวกสองคนนั ้นก็ออกไป เข้าไปในเมือง
แล้วก็ปะกู้อย่างตี้พระเยซูบอกไว้ตึงหมด หมู่เขาก็ได้จัดเกียมมื้อปัสกาไว้
17 เถิง ต๋อน เมื่อ คํ่า พระเยซู กับ หมู่ สาวก สิบ สอง คน ก็ มา แผว เฮือน หลัง นั ้น 18 ต๋อน ตี้ กํ่า ลัง กิน
๋ อยู่ นั ้น
พระเยซู อู้ว่า “เฮาบอกความจริงแก่หมู่ต้านว่า คนนึ่ งในหมู่ต้านจะหักหลังเฮา คนนั ้นนั ่งกิน
๋ ข้าวตวยหมู่
เฮาตี้นี้ � 19 หมู่สาวกก็ตุ๊กใจ๋ กู้คนเปี่ ยนกั ๋นถามพระองค์กําคนว่า “เป๋นเฮากา� 20 พระเยซูก็ตอบหมู่เขา
ว่า “เป๋นคนนึ่ งในหมู่ต้านสิบสองคนนี้ ละ คือคนตี้จุ่มลงในถ้วยเดียวกับเฮา 21 บุตรมนุษย์จะต้องจากไป
ต๋ามตี้ มี เขียนไว้ในพระคัมภีรเกี
์ ่ยวกับพระองค์ แต่ ความฉิ บหายก็ จะเกิดกับคนตี้ หักหลังบุตรมนุษย์ ถ้า
คนนั ้นบ่ได้เกิดมาก็ยังดีเหลือ�
ก๋านตัง้ พิธหั
ี กเข้าหนมปัง

22 ต๋อนตี้กํ่าลังกิน
่ ้น
๋ ข้าวตวยกั ๋นอยูนั

พระเยซูหยิบเข้าหนมปังขึ้นมาขอบพระคุณพระเจ้า แล้วบิยื่นหื้อ
หมูสาวก
่
อูว่
้ า “นี่ คือก๋ายของเฮา หื้อฮับเอาไปกิน
่ ขึ้นมาขอบพระคุณ
๋ เต๊อะ� 23 พระองค์ก็กํา๋ ถ้วยเหล้าองุน
พระเจ้า แล้วส่งหื้อหมู่สาวกกู้คนกิน
๋ 24 พระองค์อู้ว่า “สิง่ ตี้อยู่ในถ้วยนี้ คือเลือดของเฮาตี้จะไหลออกมา
เปื้ อรับรองพันธสัญญาหละหว่างพระเจ้ากับคนตังหลาย 25 เฮาบอกความจริงแก่หมู่ต้านว่า เฮาจะบ่กิน
๋
เหล้า องุน
่ แหม ต่อ ไป จ๋น กว่า จะ เถิง วัน นั ้น ตี้ เฮา จะ กิน
๋ ตวย กั ๋น ใน แผ่น ดิน ของ พระเจ้า แต่ จะ กิน
๋ ใน ความ
หมายแบบใหม่�
26 เมื่อหมู่เขาฮ้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้ว ก็ปากั ๋นออกไปตี้ดอยบ่ากอกเทศ
พระเยซูตวายตัก
๊ ว่าเปโตรจะละพระองค์
27 พระเยซูอูกั
้ บหมู่สาวกว่า “หมู่ต้านจะหนี ละเฮาไปเหียหมด ย้อนมีกําเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
๓

14:3
14:3
นางเยียะจาอัน
้ เปื้ อถวายเกียรติตึงแสดงความจงฮักภักดีต่อพระองค์
นึ่ งเหรียญมีก้าเต้ากับก้าจ้างคนงานนึ่ งวัน

๔
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‘พระเจ้าจะฆ่าคนเลี้ยงแกะ
แล้วแกะหมู่นั ้นจะแตกขะแลขะแจหนี ไปหมด�ฒ
28 แต่ เมื่อ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ เฮา เป๋ น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เฮา จะ ไป แคว้น กาลิ ลี ก่อน หมู่ ต้าน แล้ว ปะ กั ๋น ตี้ หัน
้
29
น่ อ� แต่เปโตรบอกพระองค์ว่า “เถิงคนอื่นๆ จะละพระองค์ไปหมด แต่ข้าพเจ้าจะบ่มีวันเยียะจาอัน
้ �
30 พระเยซู อู้กับเขาว่า “เฮาบอกความจริงแก่ต้านว่า คืนนี้ ก่อนตี้ไก่จะขันสองเตื้อ ต้านจะบอกบ่ฮู้จักเฮา
เถิงสามเตื้อ� 31 แต่เปโตรยืนยันเสียงแข็งว่า “แม้ว่าข้าพเจ้าจะต้องต๋ายตวยพระองค์ ข้าพเจ้าตึงบ่มีวัน
ปฏิเสธพระองค์เลย� หมู่สาวกคนอื่นๆ ตึงหมด ก็อูจาอั
้
น
้ เหมือนกั ๋น
พระเยซูอธิษฐานอยูคน
่ เดียว
32 พระเยซู กับ หมู่ สาวก ปา กั ๋น ไป ตี้ นึ่ ง จื้อ ว่า เกทเสมนี พระองค์ บอก หมู่ สาวก ว่า “นั ่ง ถ้า อยู่ ตี้ นี่ เน่ อ
เฮา จะ ไป อธิษฐาน� 33 แล้ว ก็ ปา เปโตร ยอห์น กับ ยากอบ ไป ตวย เวลา นั ้น พระองค์ เป๋น ตุ๊ก หนั ก ใจ๋ ขนาด
34 บอกหมู่ เขาว่า “ใจ๋ เฮาเป๋ น ตุ๊ก ปอจะต๋ายอยู่แล้ว เฝ้า อยู่ตี้ นี่ กั ๋นเน่ อ� 35 แล้ว พระองค์ เตียว ห่างออกไป
หน้ อย ก็คุกเข่าลงปื๊ นดิน แล้วอธิษฐานขอหื้อเวลาแห่งความตุ๊กยากนี้ ป๊นไปจากพระองค์เหียถ้าเป๋นไป
ได้ 36 พระองค์อ้อนวอนว่า “อับบา๕ พระบิดาเจ้าข้า พระองค์สามารถเยียะสิง่ ตึงมวลได้ ขอหื้อถ้วยแห่ง
ความตุ๊กยากนี้ ป๊นไปจากข้าพระองค์เหียเต๊อะ แต่ขอหื้อเป๋นไปต๋ามความต้องก๋านของพระองค์ บ่ใจ้ของ
ข้าพระองค์� 37 แล้วพระองค์ เตียวปิ๊ กมาหาสาวกสามคนนั ้นตี้ นั ่งถ้าอยู่หัน
้ ก็ หันหมู่ เขากํ่าลังนอนหลับ
อยู่ ก็ถามเปโตรว่า “ซีโมน ต้านนอนหลับเหียกา จะเฝ้าเฮาสักจัว้ โมงบ่ได้กา 38 หื้อเฝ้าหละวังกับอธิษฐาน
ตวย เปื้ อ ว่า ต้าน จะ บ่ตก อยู่ ใน อํานาจ ของ ก๋าน ลองใจ๋ เถิง ว่า จิต ใจ๋ ฝ่าย วิญญาณ ใค่ ยอม เยีย ะ แต่ ตั ๋ว ของ
คน เฮา ยัง อ่อนแอ อยู�
่ 39 แล้ว พระองค์ ปิ๊ ก ไป อธิษฐาน เหมือน เก่า แหม เตื้อ 40 แล้ว เตียว ปิ๊ ก มา หา สาวก
สามคนนั ้นแหม ก็หันหมู่เขายังหลับอยู่ ย้อนว่าหมู่เขามืนต๋าบ่ขึ้น หมู่สาวกก็บ่ฮูจะ
้ อูอะหยั
้
งกับพระองค์ดี
41 พระองค์ ก็ เตียว ปิ๊ ก ไป อธิษฐาน แหม เตื้อ นึ่ ง เมื่อ ปิ๊ ก มา หา หมู่ เขา เป๋ น เตื้อ ตี้ สาม จึง อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “ยัง
หลับหื้อหายอิดอยูแหม
่
กา ปอแล้ว เถิงเวลาตี้บุตรมนุษย์จะถูกหักหลังยกหื้อหมู่คนบาปแล้ว 42 ลุกขึ้นไป
กั ๋นเต๊อะ คนตี้หักหลังเฮามาแผวแล้ว�
พระเยซูถูกยับ
43 บ่า กอง พระเยซู อู้ ลิน
้ ยัง บ่ตัน เข้า ปาก เตื้อ ยู ดาส ตี้ เป๋น สาวก คน นึ่ ง ใน สิบ สอง คน นั ้น ก็ เตียว มา เถิง
ตวยกั ๋นกับหมู่ คนหลายตี้ กํา๋ ดาบกํา๋ ค้อนมาตวย หมู่ เขาเป๋นคนตี้ หัวหน้าปุโรหิต ธรรมาจ๋ารย์ กับหมู่ คน
เฒ่า คน แก่ ส่ง มา 44 ยู ดาส ได้ ตกลง กับ คน หมู่ นั ้น ไว้ก่อน แล้ว ว่า “เฮา จูบ คน ใด ก็ แม่น คน นั ้น เน่ อ หื้อ ยับ
แล้วกุมตั ๋วเขาไป�
45 ยู ดาส เตียว ซื่อๆ เข้า มา หา พระเยซู แล้ว อู้ กับ พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ ครับ� แล้ว ก็ จูบ พระองค์ 46 คน
หมูนั
่ ้นก็ยับพระองค์กุมตั ๋วไว้ 47 แต่มีคนนึ่ งตี้ยืนใก้กั ๋นหัน
้ จัก
๊ ดาบออกมาฟันถูกหูคนฮับใจ๊คนนึ่ งของมหา
ปุโรหิตปุด 48 พระเยซูอูกั
้ บคนหมู่นั ้นว่า “หมู่เจ้าหันเฮาเป๋นโจ๋รกา เถิงได้กํา๋ ดาบกํา๋ ค้อนมายับเฮา 49 เฮา
อยู่ ตวย กับ สัง่ สอน หมู่ ต้าน กู้ วัน ใน พระวิหาร ต้าน ตัง หลาย ก็ บ่มา ยับ เฮา แต่ ตี้ เกิด ขึ้น ตึง หมด นี้ ก็ เปื้ อ หื้อ
เป๋นไปต๋ามตี้เขียนไว้ในพระคัมภีร�
์
50 แล้ว หมู่ สาวก ตึง หมด ก็ ละ ขว้าง พระองค์ แล้ว ปา กั ๋น หนี ไป 51 มี ป้ อ จาย หนุ่ม คน นึ่ ง ตุ๊ม ก้า ผ้า ลินิน ผืน
เดียว เต้า อัน
้ เตียว ถ่อม ตวย พระองค์ ไป คน หมู่ นั ้น ก็ ปา กั ๋น ยับ ป้อ จาย หนุ่ม คน นั ้น 52 แต่ เขา สะวึด ผ้า ตุ๊ม
ขว้างเหียป๋วยตั ๋วโจ๊ะโละล่นหนี ไป
พระเยซูอยูต่
่ อหน้าสภาแซนเฮดริน
53 หมู่เขาปาพระเยซู ไปหามหาปุโรหิต ตี้หัน
้ มีหมู่หัวหน้าปุโรหิต หมู่ธรรมาจ๋ารย์ กับหมู่คนเฒ่าคนแก่
54
มาจุมนุมกั ๋นอยู่ ส่วนเปโตรเตียวถ่อมตวยพระเยซูไปห่างๆ จ๋นเข้าไปแผวก๋างข่วงบ้านของมหาปุโรหิต
ฒ
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ไปนั ่งหิงไฟตวยหมู่ยาม 55 หมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่สมาชิกสภาจาวยิวปากั ๋นเซาะหาพยานมาใส่ฮา้ ยพระ
เยซู เปื้ อ จะ ฆ่า พระองค์ เหีย แต่ บ่ปะ 56 เถิง แม้ ว่า จะ มี หลาย คน เป๋น พยาน เท็จ แต่ กํา หื้อ ก๋าน ของ หมู่ เขา
บ่เหมือน กั ๋น 57 แล้ว ก็ มี บาง คน ลุก ยืน ขึ้น เล่า แต่ เป๋น พยาน เท็จ ว่า 58 “หมู่ เฮา ได้ยน
ิ คน นี้ อู้ ว่า ‘เฮา จะ ตุ๊บ
พระวิหาร นี้ ตี้ มนุษย์ แป๋ง ขึ้น มา ขว้าง เหีย แล้ว สาม วัน หลัง จาก นั ้น เฮา จะ แป๋ง พระวิหาร ขึ้น มา ใหม่ แหม
หลังนึ่ งตี้มนุษย์บ่ได้แป๋ง� � 59 แต่กําพยานของหมู่เขาขัดกั ๋นเยียะหื้อฟังบ่ขึ้น
60 มหาปุโรหิตจึงลุกยืนขึ้นก๋างหมู่คนตี้ จุ มนุมกั ๋นนั ้น ถามพระเยซู ว่า “ต้านจะบ่แก้ ตั ๋วในกํากล่าวหาตี้
หมู่เขาว่ามานี่ พ่องกา� 61 แต่พระเยซูดักอยู่ บ่ได้ตอบอะหยังสักอย่าง มหาปุโรหิตก็ถามพระองค์แหมว่า
“ต้านเป๋นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า ผู้ตี้สมควรได้ฮบ
ั ก๋านสรรเสริญจาอัน
้ กา� 62 พระเยซูก็ตอบว่า
“แม่นแล้ว เฮาเป๋น แล้วต้านตังหลายจะได้ หันบุตรมนุษย์นั ่งตังเผิกขวาของพระเจ้าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจ กับ
จะลงมาบนเมฆในฟ้าสวรรค์�
63 มหาปุโรหิตก็ฉี กเสื้อผ้าของตั ๋วเก่าอูว่
้ า “เฮาบ่ต้องมีพยานอะหยังแหม 64 ต้านตังหลายก็ได้ยน
ิ เขาอู้
หมิน
่ ประมาทพระเจ้าแล้ว ต้านตังหลายกึ๊ดจาใดพ่อง�
หมูเขา
่ ตัดสินว่าพระเยซูเปิงฮับโต้ษเถิงต๋าย 65 แล้วบางคนถ่มนํ้าลายใส่หน้าพระองค์ ปิดหน้าพระองค์
ไว้กับ บุบ ตี พระองค์
๋
แล้ว อู้ หย้อ พระองค์ ว่า “ตวาย มา กํา ลอ ว่า ใผ ตบ หน้า เจ้า� หมู่ ยาม ก็ ปา พระองค์ ไป
แล้วตบพระองค์ตวย
เปโตรปฏิเสธพระเยซู
ต๋อน ตี้ เปโตร กํ่า ลัง นั ่ง อยู่ ตี้ ก๋าง ข่วง บ้าน นั ้น มี สาวใจ๊ คน นึ่ ง ของ มหา ปุโรหิต เตียว เข้า มา 67 นาง หัน
เปโตรนั ่งหิงไฟอยู่ ก็ เข้าไปส่องผ่อหน้าใก้ๆ แล้วอู้ว่า “ต้านก็ อยู่ตวยเยซู จาวเมืองนาซาเร็ธตวยบ่ใจ้ กา�
68 แต่เปโตรปฏิเสธตี้อยูตวย
่
พระเยซู อูว่
้ า “ตี้เจ้าอูนั
้ ้นเฮาบ่ฮูเรื
้ อ
่ ง เฮาบ่เข้าใจ๋ลอ� เปโตรก็เตียวไปตี้ตาง
69
๖
เข้าข่วงบ้าน แล้วไก่ก็ขัน
สาวใจ๊คนนั ้นหันเปโตรตี้หัน
้ แหม นางก็บอกหมู่คนตี้ยืนอยูตํ
่ า๋ หมู่หัน
้ ว่า “เขา
70
เป๋นคนนึ่ งในคนหมู่นั ้น� เปโตรก็ปฏิเสธแหมเตื้อ ต่อมาสักกํานึ่ ง คนตังหลายตี้ยืนอยูตี
่ ้หัน
้ อูกั
้ บเปโตร
ว่า “เจ้าเป๋นคนนึ่ งในหมู่นั ้นแน่ ๆ ย้อนว่าเจ้าเป๋นจาวกาลิ ลีเหมือนกั ๋น� 71 แต่ เปโตรก็ อู้ว่า “สาบานก็ ได้
ว่าข้าอู้แต๊ ข้าบ่เกยฮู้จักเขา ขอหื้อพระเจ้าลงโต้ษเต๊อะ ถ้าข้าจุ� 72 บ่ากองเปโตรอู้ออกมาจาอัน
้ ไก่ก็ขัน
เป๋นเตื้อตี้สอง เปโตรก็เลยกึ๊ดเถิงกําอูตี
้ ้พระเยซูเกยบอกเขาว่า “ก่อนไก่ขันสองเตื้อ ต้านจะบอกว่าบ่ฮูจ
้ ัก
เฮาเถิงสามเตื้อ� แล้วเขาก็ไห้ออกมาบ่าเดียวนั ้นเลย
66

15

พระเยซูต่อหน้าปีลาตเจ้าเมือง
1 แจ้งเจ๊ามา หมู่หัวหน้าปุโรหิต หมู่ธรรมาจ๋ารย์ หมู่คนเฒ่าคนแก่ ตึงสมาชิกกู้ คู่ กู้ คนของสภาจาวยิว
มาปะกั ๋นตกลงเรือ
่ งพระเยซู แล้วก็มัดพระเยซู แล้วปาไปมอบหื้อปี ลาตตี้เป๋นเจ้าเมือง 2 ปี ลาตถามพระ
เยซู ว่า “ต้าน เป๋น กษั ตริย์ ของ จาว ยิว กา� พระองค์ ก็ ตอบ ว่า “ต้าน อู้ แล้ว� 3 หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต ใส่ ความ
พระเยซู ในหลายข้อหลายประก๋าน 4 ปี ลาตจึงถามพระองค์แหมว่า “ฟังลอ เขาฟ้องข้อหาต้านตึงหมดนี้
ต้านจะบ่ตอบอะหยังพ่องกา� 5 แต่พระเยซูบ่ตอบอะหยัง ปีลาตก็งืด
พระเยซูถูกตัดสินประหารจีวต
ิ
6 ใน หละหว่าง งาน ปั ส กา ปี ลาต เกย ป่ อย นั ก โต้ ษ คน นึ่ ง ต๋าม ตี้ คน ตัง หลาย ขอ 7 ใน เวลา นั ้น มี ป้ อ จาย
คน นึ่ ง จื้อ บารับ บัส ถูก ยับ ขัง คอก ฮ่วม กับ กบฏ คน อื่นๆ เซิง่ หมู่ เขา ได้ ฆ่า คน ต๋าย หละหว่าง ก่อ ก๋าน วุน
่ วาย
8 คนตังหลายก็ปากั ๋นมาขอปี ลาตหื้อป่ อยนั กโต้ษคนนึ่ ง อย่างตี้เกยเยียะมา 9 ปี ลาตถามหมู่เขาว่า “ต้าน
ตังหลายต้องก๋านหื้อเฮาป่อยกษั ตริย์ของจาวยิวก่อ� 10 ปี ลาตฮู้ว่า ตี้หมู่หัวหน้าปุโรหิตยับพระเยซูมาหื้อ
ต้านตัดสิน ก็ย้อนขอยพระองค์ 11 แต่หมูหั
่ วหน้าปุโรหิตอูสุ
้ ่ยคนตังหลายหื้อปีลาตป่อยบารับบัสแตน 12 ปี
๖
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ลาตก็ถามหมู่เขาแหมเตื้อว่า “แล้วคนๆ นี้ ตี้ฮ้องกั ๋นว่ากษั ตริยของ
์
จาวยิวลอ จะหื้อเฮาเยียะจาใด� 13 หมู่
เขาเอิน
้ ตอบมาว่า “เขิงบนไม้ก๋างเขน� 14 ปี ลาตถามว่า “เขิงเขาเยียะหยัง เขาเยียะอะหยังผิด� แต่ คน
ตัง หลาย ซํ้า เอิน
้ เสียง ดัง ขึ้น เหลือ เก่า ว่า “เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน� 15 ปี ลาต จะ เอาใจ๋ หมู่ เขา จึง ป่อย บารับ บัส
หื้อหมู่เขาไป กับสัง่ หื้อเฆี่ยนพระเยซู แล้วหื้อหมู่ทหารเอาไปเขิงบนไม้ก๋างเขน
หมู่ทหารเยาะเย้ยพระเยซู

16 หมู่ทหารปาพระเยซูเข้าไปตี้ศู นย์บัญชาก๋านใหญ่ของโรมันตี้จื้อว่า

ปรีโทเรียม แล้วฮ้องหมู่ทหารตึง
ก๋องมาจุมนุมกั ๋น
แล้วเอากิง่ ไม้ตี้มีหนามมาแป๋งเป๋นมงกุฎ
แล้ว เอา สุบ หัว หื้อ พระองค์ 18 แล้ว หมู่ เขา ก็ ขี้ แต่ง เข้า มา ไหว้สา พระองค์ อู้ ว่า “ขอ กษั ตริย์ ของ จาว ยิว จง
จํา๋ เริญเต๊อะ� 19 แล้วหมู่เขาก็เอาไม้อ้อฟาดหัวพระองค์ ถ่มนํ้าลายใส่พระองค์ แล้วคุกเข่าลงขี้แต่งนมัส
ก๋านพระองค์ 20 เมื่อดูแควนจ๋นปอใจ๋แล้ว หมู่เขาก็แก้เสื้อคุมสีม่วงออก แล้วเอาเสื้อผืนเก่าของพระองค์
มานุ่งหื้อใหม่ แล้วปาพระองค์ออกไปเขิงบนไม้ก๋างเขน
17 หมู่เขาเอาเสื้อคุมสี ม่วงมานุ่งหื้อพระองค์

พระเยซูถูกเขิงบนไม้ก๋างเขน
21 ต๋อน ตี้ ปา พระองค์ ไป ต๋าม หนตาง นั ้น ก็ ปะ ป้ อ จาย คน นึ่ ง ลุก บ้าน นอก มา เขา จื้อ ซี โมน มา จาก เมือง
ไซรีน เป๋น ป้อ ของ อเล็ก ซานเดอร์กับ รู ฟัส หมู่ ทหาร ก็ เข ซี โมน แบก ไม้ ก๋าง เขน แตน พระเยซู ไป 22 หมู่ เขา
ปา พระเยซู มา แผว ตี้ นึ่ ง จื้อ กลโกธา (แป๋ ว่า เนิ น กระโหล้ ง หัว) 23 หมู่ เขา เอา เหล้า องุน
่ สูน กับ มดยอบ มา
24
หื้อ พระองค์ กิน
๋ แต่ พระองค์ บ่ยอม กิน
๋ ๗ แล้ว หมู่ เขา ก็ เขิง พระองค์ บน ไม้ ก๋าง เขน กับ เอา เสื้อผ้า ของ
พระองค์มาจกเบอร์แบ่งกั ๋น เปื้ อผ่อว่าใผจะได้อะหยังพ่อง 25 ต๋อนตี้หมู่เขาเขิงพระองค์นั ้นเป๋นเวลาเก้า
โมง เจ๊า 26 มี ป้าย เขียน ข้อหา ติด ไว้บน ไม้ ก๋าง เขน ว่า “กษั ตริย์ ของ จาว ยิว� 27 หมู่ เขา เอา โจ๋ร สอง คน เขิง
บนไม้ก๋างเขนพร้อมพระองค์ ตังขวาคนนึ่ งตังซ้ายคนนึ่ ง๘ 29 คนตังหลายตี้เตียวก๋ายไปก๋ายมา ปากั ๋นส
ว่ายหน้าอู้หยามพระองค์ ว่า “เฮอะเหอ เจ้าเป๋นคนตี้ อู้ว่าจะทําลายพระวิหาร แล้วจะแป๋งขึ้นใหม่ในสาม
วันบ่ใจ้กา 30 จ้วยตั ๋วเก่าหื้อรอดก่อนเต๊อะ ลงมาจากไม้ก๋างเขนเหียแหล่� 31 หมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ธร
รมาจ๋า รย์ปา กั ๋น เยาะเย้ย พระองค์ ใน วง ของ หมู่ เขา เหมือน กั ๋น ว่า “เขา จ้วย จี วต
ิ คน อื่น หื้อ รอด จี วต
ิ ได้ แต่
32
จ้วยจี วต
ิ ตั ๋วเก่าบ่ได้ หื้อพระคริสต์ กษั ตริย์ของจาวอิสราเอลลงมาจากไม้ ก๋างเขนบ่าเดี่ยวนี้ เต๊อะ เปื้ อ
เฮาจะได้เจื้อ� โจ๋รสองคนตี้ถูกเขิงตวยพระองค์นั ้นก็อูถ่
้ อยจ๊าใส่พระองค์เหมือนกั ๋น
พระเยซูต๋าย
33 เมื่อ เวลา เตี้ย ง วัน ก็ มืด ไป ใคว่ แผ่น ดิน จ๋น เถิง บ่าย สาม โมง 34 ใน เวลา บ่าย สาม โมง พระเยซู ฮ้อง
เสียง ดัง ว่า “เอโลอี เอโลอี ลามา สะบัก ธานี � แป๋ ว่า “พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์
เป๋น จาใด พระองค์ มา ละ ข้า พระองค์ ไป เหีย� 35 มี บาง คน ตี้ อยู่ตี้ หัน
้ ได้ยน
ิ ก็ อู้กั ๋น ว่า “ฟัง ลอ เขา ฮ้อง หา เอ
ลี ยาห์� 36 มีคนนึ่ งล่นไปเอาฟองนํ้ามาจุ่มเหล้าองุน
่ ส้ม เสียบป๋ายไม้อ้อยื่นหื้อพระองค์ กิน
๋ แล้วอู้ว่า “กํา
เดียวก่อนเน่ อ หื้อเฮาแนผ่อว่าเอลียาห์จะมาเอาเขาลงจากไม้ก๋างเขนก่อ�
37 พระเยซู ฮ้องเสียง ดัง แล้ว ก็ ต๋าย 38 ต๋อน นั ้น ผ้า กัง
้ ในพระวิหารฉี กออกเป๋นสองเผิกตัง้ แต่ ตังบนลง
ลุ่ม 39 เมื่อนายร้อยทหารตี้ยืนอยู่ส่องหน้าพระองค์๙หันว่าพระองค์ต๋ายจาใด ก็อู้ว่า “แต๊ๆ แล้ว ต้านคน
นี้ เป๋นพระบุตรของพระเจ้า�
40 มี แม่ ญิง บาง คน ยืน ผ่อ อยู่ ไก๋ๆ คือ มารีย์ จาว เมือง มัก ดาลา นาง สะโลเม กับ มารีย์ แม่ ของ ยากอบ
หน้ อยตึงโยเสส 41 แม่ญิงหมู่นี้ เกยติดต๋ามผ่อกอยพระเยซู ต๋อนตี้พระองค์อยู่ตี้แคว้นกาลิลี ตี้หัน
้ ก็มีแม่
ญิงคนอื่นแหมหลายคนตี้ตวยพระองค์มากรุ งเยรู ซาเล็ม
๗

๘ 15:27
15:23
15:23 มดยอบคือสมุนไพรอย่างนึ่ ง นํามาสูนกับเหล้าองุน
่ ใจ๊เป๋นยาจ้วยลดความเจ็บปวด
สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ 28 เขียนว่า ก็เป๋นไปต๋ามตี้เขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า “ต้านถูกนั บเข้ากับคนบาป� (อสย� 53:12)
15:39 สําเนาโบราณบางฉบับเพิม
ิ พระองค์ฮ้องเสียงดัง�
่ ข้อความว่า “ได้ยน

๙

15:27
15:39

มาระโก 15:42
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ก๋านฝังศพพระเยซู
42 วันนั ้นเป๋ นวันจัดเกียมแต่งดาก่อนเถิงวันสะบาโต เมื่อเถิงต๋อนเมื่อแลง 43 โยเซฟจาวอาริมาเธียก้า
ไปหาปี ลาตเปื้ อขอศพพระเยซู เขาเป๋นสมาชิกตี้มีจื้อเสียงดีของสภาแซนเฮดริน เป๋นคนตี้รอถ้าวันเวลา
ตี้แผ่นดินของพระเจ้าจะมาเถิง 44 ปีลาตก็อิกขะหลิกในใจ๋ตี้พระเยซูต๋ายเวยขนาดนี้ แล้ว จึงฮ้องนายร้อย
ทหารคนนึ่ งมาถามว่าพระเยซู ต๋ายแล้วกา 45 เมื่อปี ลาตฮู้เรือ
่ งจากนายร้อยคนนั ้นแล้ว ก็ อนุญาตหื้อโย
เซฟเอาศพพระเยซูไปได้ 46 โยเซฟซื้อผ้าลินินมา แล้วเอาศพพระองค์ลงมาจากไม้ก๋างเขน ก็เอาผ้าลินิน
นั ้น ปัน ศพ พระองค์ แล้ว เอา ศพ ไป ไว้ใน อุโมงค์ ฝัง ศพ ตี้ เจาะ เข้า ไป ใน หิน แล้ว กิง้ บ่า หิน แผ่น ใหญ่ มา ตึด
ปากอุโมงค์ ไว้เหีย 47 มารีย์จาวมักดาลาตึงมารีย์แม่ของโยเสสก็ หันอุโมงค์ ตี้ โยเซฟเอาศพของพระเยซู
ไปฝังไว้ตี้หัน
้

16

พระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋าย
1 เมื่อวันสะบาโตป๊ นไปแล้ว มารียจาว
์
มักดาลา นางสะโลเม กับมารียแม่
์ ของยากอบ ไปซื้อเครือ
่ งหอม
มา เปื้ อจะชโลมศพของพระเยซูต๋ามธรรมเนี ยมจาวยิว 2 เจ๊ามืดของวันติด
๊ บ่ากองตะวันกํ่าลังจะออก หมู่
เขา ก็ ไป ตี้ อุโมงค์ ฝัง ศพ นั ้น 3 หละหว่าง เตียวตาง ไป หมู่ เขา อู้ กั ๋น ว่า “ใผ จะ กิง้ บ่า หิน ตี้ ตึด ปาก อุโมงค์ หื้อ
เฮากา� 4 เมื่อมาเถิงอุโมงค์ หมู่เขาก็ หันบ่าหินใหญ่นั ้นกิง้ ออกไปแล้ว 5 หมู่เขาเข้าไปในอุโมงค์ ก็หันป้อ
จายหนุ่มคนนึ่ งนุ่งเสื้อคุมสีขาว ณ นั ่งอยูตั
่ งเผิกขวา หมู่เขาก็สะดุ้งตกอกตกใจ๋ 6 ป้อจายหนุ่มคนนั ้นอูกั
้ บ
หมู่เขาว่า “บ่ถ้าตกใจ๋เน่ อ หมู่เจ้ามาหาพระเยซู จาวเมืองนาซาเร็ธตี้ถูกเขิงบนไม้ก๋างเขนนั ้นกา พระเจ้า
เยียะหื้อพระองค์เป๋นขึ้นจากความต๋ายแล้ว พระองค์บ่ได้อยูตี
่ ้นี่ ผ่อตัด
๊ ตี้หมู่เขาวางศพของพระองค์แหล่
7 แล้วหื้อไปบอกหมู่ สาวกของพระองค์ ตึงเปโตรตวยเน่ อว่า ‘พระองค์ กํ่าลังไปแคว้นกาลิ ลีก่อนหน้าต้าน
ตังหลาย ต้านตังหลายจะหันพระองค์ตี้หัน
้ เหมือนอย่างตี้พระองค์เกยบอกต้านตังหลายไว้� � 8 แม่ญิง
หมู่นั ้นก็ฟั่ งล่นออกไปจากอุโมงค์ตึงงืดตึงตั ๋วสัน
่ ไปหมด บ่อูอะหยั
้
งกับใผสักคนย้อนว่ากั ๋ว
(สําเนาโบราณตี้ดีตี้สุดบ่มีข้อ 9 เถิง 20)
พระเยซูป๋ากฏหื้อมารียจาว
์
มักดาลาหัน
9 เมื่อเจ๊ามืดวันติด
์
มักดา
๊ หลังจากพระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋ายแล้ว พระองค์ก็ป๋ากฏตั ๋วหื้อมารียจาว
ลา หัน ก่อน เปิ้ น นาง คือ คน ตี้ พระเยซู ขับ ไล่ ผี เจ็ด ตั ๋ว ออก จาก นาง นั ้น 10 แล้ว นาง ไป บอก หื้อ หมู่ สาวก ฟัง
ต๋อน นั ้น เขา หมู่ นั ้น กํ่า ลัง ไห้เป๋น ตุ๊ก อยู่ 11 แต่ เมื่อ หมู่ เขา ได้ยน
ิ ว่า พระองค์ มี จี วต
ิ กับ มารีย์ได้ หัน พระองค์
มาแล้ว เขาก็บ่เจื้อ
พระเยซูป๋ากฏหื้อสาวกสองคนหัน
12 หลังจากนั ้นมีสองคนตี้ เกยติดต๋ามพระเยซู กํ่าลังเตียวตางไปบ้านนอก พระเยซู ป๋ ากฏหื้อสองคนนี้
หันแต่เป๋นสภาพบ่เหมือนเก่า 13 สองคนนั ้นก็ปิ๊ กไปบอกคนอื่นๆ ตี้เกยติดต๋ามพระองค์ว่าได้หันพระเยซู
แต่หมู่เขาก็บ่เจื้อ
พระเยซูป๋ากฏตั ๋วกับสาวกสิบเอ็ดคน
14 ถัด มา เมื่อ ลูน พระ เยซู ป๋ า กฏ หื้อ สาวก ตึง สิบ เอ็ด คน หัน ต๋อน ตี้ หมู่ เขา กิน
๋ ข้าว กั ๋น อยู่ พระองค์ ว่า
หื้อ หมู่ เขา ย้อน ว่า หมู่ เขา สงสัย ตึง หลึ่ง ตี้ บ่เจื้อ คน ตี้ ได้ หัน พระองค์ หลัง จาก เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว
15 พระองค์ อู้ กับ หมู่ สาวก ของ พระองค์ ว่า “ต้าน ตัง หลาย จง ออก ไป บอก ข่าวดี หื้อ คน ตัง หลาย ฟัง จ๋น ใคว่
โลก 16 คนใดเจื้อและฮับบัพติศมาคนนั ้นก็จะรอดป๊นบาปโต้ษ แต่คนใดบ่เจื้อจะถูกตัดสินลงโต้ษ 17 คน
ณ

16:5 16:5 มธ� 28:2-3

มาระโก 16:18
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ตี้เจื้อจะฮับฤทธิอํ
์ านาจเยียะหมายสําคัญ คือจะไล่ ผีออกด้วยจื้อของเฮา จะอู้ภาษาอื่นๆ ตี้บ่เกยฮู้ 18 เขา
จะหยุบงู ปิ๊ ดได้ ถ้ากิน
๋ ของมีปิ๊ ดก็จะบ่เป๋นอันตรายต่อเขา เขาจะเอามือวางบนตั ๋วคนป่วย คนหมู่นั ้นก็จะ
หายป่วย�
พระเจ้าฮับพระเยซูขึ้นสวรรค์
19 เมื่อ พระเยซู อู้ กับ หมู่ เขา จบ แล้ว พระเจ้า ก็ ฮับ พระองค์ ขึ้น ไป สวรรค์ หื้อ นั ่ง ตัง เผิก ขวา ของ พระองค์
20 แล้วหมู่สาวกก็ ออกไปเตสนาสัง
่ สอนกู้ตี้กู้แห่ง องค์พระผู้เป๋ นเจ้าก็เยียะก๋านตวยหมู่เขา โดยหื้อฤทธิ์
อํานาจหมู่เขาเยียะหมายสําคัญเปื้ อพิสูจน์ ว่า กําสอนของเขาเป๋นเรือ
่ งแต๊

ลูก๋า 1:1
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ลูก๋า 1:17

ข่าวดีของพระเจ้าเรื่องพระเยซูคริสต์
เขียนโดย

ลูก๋า

เถิงแม้วา่ หนั งสือข่าวดีเล่มนี้ บ่ได้บอกจื้อของผู้เขียนไว้ แต่คริสตจักรสมัยยุคแรกก็ยอมฮับว่า ผู้เขียน
หนั งสือข่าวดีเล่มนี้ คือ ลูก๋า ลูก๋าบ่ใจ้อัครทูตคนนึ่ งในหมู่อัครทูตสิบสองคนนั ้นของพระเยซู แต่ต้านเป๋น
เปื้ อนฮ่วมเตียวตางในก๋านบอกข่าวดี ของเปาโล ลูก๋าเป๋นหมอตี้ ได้ ฮบ
ั ก๋านศึกษาสูง เขาได้ เขียนหนั งสือ
ข่าวดีเล่มนี้ ขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ� 60-65 ลูก๋าได้ตัง้ เก๊าเขียนบอกผูอ่
้ านว่า ต้านบ่ได้หันพระเยซูกับต๋าของ
ต้าน แต่ต้านได้เปิ็กษากับผู้ตี้ได้หันพระเยซูกับต๋าตั ๋วเก่า
ลูก๋ า เป๋น จาว กรีก ต้าน ได้ เขียน หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ หื้อ หมู่ จาว กรีก ต้าน ได้ ตัง้ เก๊ า ใน หนั งสือ เล่ม นี้ โดย
บอกว่าเขียนเถิงเปื้ อนของต้านตี้จื้อ เธโอฟีลัส แต่หนั งสือข่าวดีเล่มนี้ ก็มีประโยชน์ สําหรับกู้คนตวย บ่ใจ้
ก้าจาวกรีกเต้าอัน
้ ลูก๋าเป๋นจาวกรีกคนเดียวตี้ได้เขียนบันทึกในพระคัมภีร ์ ต้านคงจะเขียนหนั งสือข่าวดี
เล่มนี้ ขึ้นต๋อนตี้อยูใน
่ กรุ งโรมกับเปาโล เซิง่ ต๋อนนั ้นเปาโลได้ถูกกุมตั ๋วอยูใน
่ บ้าน
ต๋อนตัง้ เก๊ าของหนั งสือข่าวดี เล่มนี้ ลูก๋าได้ เขียนบอกเถิงเป้าหมายตี้ หื้อผู้อ่านได้ เข้าใจ๋ เกี่ยวกับความ
จริงของพระเยซู คริสต์ ดี ขึ้น ต้านต้องก๋านหื้อผู้อ่านฮู้เถิงสิง่ ตี้ พระเยซู สอนกับสิง่ ตี้ พระเยซู เยียะ ต้านได้
เล่าเรือ
่ งเกี่ยวกับ จีวต
ิ ก๋านต๋าย กับก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋ายของพระเยซูคริสต์ โดยได้เน้ นเถิงพระเยซู
คริสต์เป๋นพระผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของคนตึงโลก ต้านได้อูเถิ
้ งหมู่แม่ญิงตี้ได้ติดต๋ามพระเยซูอย่าง
ละเอียดนั กเหลือหนั งสือข่าวดีเล่มอื่นๆ สิง่ นึ่ งตี้ต้านเขียนหื้อความสนใจ๋นั กขนาดคือ เรือ
่ งก๋านอธิษฐาน
ของพระเยซู กับตี้พระเยซูออกไปอธิษฐานคนเดียวเป๋นประจํา๋
เรือ
่ งจีวต
ิ ของพระเยซูเขียนโดยหมอลูก๋า
1 สวัสดี ครับ ต้านเธโอฟีลัส ตี้ นั บถือ มีหลายคนลงมือเขียนเรือ
่ งราวต่างๆ เซิง่ สําเร็จแล้วต้ามก๋างหมู่
2
เฮา ต๋าม ตี้ หมู่ เขา ได้ หัน กับ ต๋า ตัง้ แต่ เก๊า และ ได้ เป๋น ผู้ บอก ถ้อยกํา นั ้น หื้อ เฮา ฮู้ 3 ย้อน จาอี้ หลัง จาก ตี้
ข้าพเจ้า สืบ เซาะ อย่าง ละเอียด ตัง้ แต่ เก๊า ก็ หัน ว่า ดี ตี้ จะ เขียน เรือ
่ ง ราว ต๋าม ลําดับ ฝาก มา หื้อ ต้าน 4 เปื้ อ
ต้านจะได้ฮูแน่
้ นอนว่ากําสอนตี้ต้านได้ฮูมา
้ นั ้นเป๋นเรือ
่ งแต๊
5 ในยุคตี้เฮโรดเป๋ นกษั ตริย์แคว้นยูเดีย มีปุโรหิตคนนึ่ งจื้อเศคาริยาห์อยู่ในหมู่อาบียาห์ เมียของเศคา
ริยาห์จื้อเอลีซาเบธ ตึงสองเป๋นคนในผะกุ๋นอาโรน 6 เขาตึงสองคนเยียะต๋ามบทบัญญัติกับกฎเก๋ณฑ์ของ
พระเจ้าตึง หมดได้ อย่างบ่มี ตี้ ติ เลย กับเป๋นคนถูกต้องต๋าม ธรรม 7 แต่ ตึง สองคนบ่มี ลูก ย้อนว่านางเอลี
ซาเบธเป๋นหมัน กับตึงสองก็เฒ่าแล้ว
8 ต๋อน ตี้ หมู่ ของ เศคาริ ยาห์ อยู่ เวร เปื้ อ เยีย ะ หน้า ตี้ ของ ปุโรหิต เข้า เฝ้า พระเจ้า 9 ต้าน จกเบอร์ ต๋าม
ธรรมเนี ยม ของ ปุโรหิต ได้ จึง ต้อง เข้า ไป เผา เครือ
่ งหอม ปู่ จา ใน พระวิหาร 10 ส่วน คน ตัง หลาย ก็ อธิษฐาน
อยู่ ตัง นอก ต๋อน ตี้ เผา เครือ
่ งหอม นั ้น 11 ทูต สวรรค์ องค์ นึ่ ง ของ พระเจ้า มา ป๋า กฏ หื้อ เศคาริยาห์ หัน โดย
ยืน อยู่ ตัง เผิก ขวา ของ แต้น เผา เครือ
่ งหอม นั ้น 12 เศคาริยาห์ หัน ใส่ ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น ก็ สะดุ้ง กั ๋ว ตั ๋ว สัน
่
13 ทูต สวรรค์ จึง อู้ กับ ต้าน ว่า “เศคาริยาห์ เหย บ่ถ้า กั ๋ว เน่ อ พระเจ้า ฟัง กํา อธิษฐาน ของ ต้าน แล้ว เอลี ซา
เบธเมียของต้านจะเกิดลูก ป้อ จาย หื้อ ตัง้ จื้อ ลูกว่ายอห์น 14 ต้านจะมี ความจื้นจมยินดี ย้อนหละอ่อนคน
นี้ นั กขนาด กับคนอื่นจํา๋ นวนนั กก็ จะมีความยินดี ตี้ เขาเกิดมา 15 เขาจะเป๋ นใหญ่ต่อหน้าพระเจ้า เขาจะ
บ่กิน
่ กับเหล้าอื่นๆ เลย กับพระวิญญาณบริสุทธิจะ
๋ เหล้าองุน
์ อยู่กับเขาตัง้ แต่ อยู่ในต๊อง 16 เขาจะนําจาว
อิสราเอล หลาย คน ปิ๊ ก มา หา องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า พระเจ้า ของ หมู่ เขา 17 เขา จะ นํา หน้า พระองค์ โดย อํานาจ
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ตี้ มาจากพระวิญญาณเหมือนตี้ เอลี ยาห์เกยมี เยียะหื้อป้อคืนดี กับลูก กับคนหลึ่งเปี่ ยนเป๋นคนมีปั๋ ญญา
ของคนตี้ถูกต้องต๋ามธรรม เปื้ อเกียมคนในจ้าดนึ่ ง๑ไว้หื้อพร้อมสําหรับก๋านมาขององค์พระผู้เป๋นเจ้า�
18 เศคาริยาห์จึงถามทูตสวรรค์ว่า “ข้าพเจ้าจะแน่ ใจ๋ได้จาใด ย้อนข้าพเจ้ากับเมียก็เฒ่าแล้ว� 19 ฝ่าย
ทูตสวรรค์ก็ตอบว่า “เฮาคือกาเบรียล เซิง่ ยืนอยูต่
่ อหน้าพระเจ้า พระองค์ใจ๊เฮามาอูกั
้ บต้านกับบอกข่าวดี
20
นี้ แก่ต้าน แต่ย้อนต้านบ่เจื้อกําของเฮาว่าเรือ
่ งนี้ จะเป๋นแต๊ต๋ามตี้กํา๋ หนด ต้านก็จะเป๋นใบ้จ๋นเถิงวันตี้
เรือ
่ งนี้ จะเกิดขึ้นในเวลาตี้กํา๋ หนด�
21 คน ตัง หลาย ตี้ ถ้า เศคาริยาห์ก็ งืด ตี้ ต้าน อยู่ใน พระวิหาร เมิน ลํ้า ไป 22 เมื่อ ต้าน ออก มา แล้ว ก็ อู้กับ หมู่
เขาบ่ได้ คนหมู่นั ้นก็กึ๊ดได้ว่าต้านหันนิ มิตในพระวิหาร ย้อนหันต้านเต๊ะท่าใบ้ใส่หมู่เขาแต่ยังอูบ่
้ ได้ 23 เมื่อ
หมดเวรของต้านแล้วต้านก็ปิ๊ กบ้าน
24 เมื่อ ลูน มา เอ ลี ซา เบธ เมีย ของ เศ คา ริ ยาห์ ก็ มาน แล้ว ก็ เก็บ ตั ๋ว อยู่ ใน บ้าน ห้า เดือน 25 นาง อู้ ว่า
“พระเจ้า ได้ จ้วย ข้า เจ้า จาอี้ ใน เวลา นี้ พระองค์ เมตต๋า ข้า เจ้า เปื้ อ จะ บ่หื้อ ข้า เจ้า ได้ อาย คน ตัง หลาย ย้อน
บ่มีลูก�
กําตวายตัก
๊ เรือ
่ งก๋านเกิดของพระเยซู
เมื่อ เอลี ซาเบธ ต๊อง ได้ หก เดือน แล้ว ทูต สวรรค์ กาเบรียล ก็ ฮับ กํา สัง่ จาก พระเจ้า หื้อ ไป เมือง นึ่ ง ใน
แคว้นกาลิ ลีจื้อนาซาเร็ธ 27 ไปหาแม่ญิงสาวบริสุทธิคน
้ กับป้อจายตี้จื้อโยเซฟ เซิง่
์ นึ่ งจื้อมารีย์ นางหมัน
เป๋นเจื๊อสายของกษั ตริยดาวิ
์
ด 28 ทูตสวรรค์เข้ามาในบ้านมารีย์ แล้วอูกั
้ บนางว่า “มารียเหย
์
พระเจ้าโผด
29
เจ้า พระองค์อยู่กับเจ้าเน่ อ� มารีย์ก็บ่ม่วนใจ๋ในกําอู้ของทูตสวรรค์นั ้นว่า กําตวายตัก
๊ นั ้นหมายความ
30
31
ว่า จาใด ทูต สวรรค์ ก็ อู้ กับ นาง แหม ว่า “บ่ถ้า กั ๋ว ย้อน พระเจ้า โผด เจ้า แล้ว ผ่อ เน่ อ เจ้า จะ ต๊อง แล้ว
เกิดลูกป้อจาย หื้อตัง้ จื้อว่าเยซู 32 ลูกคนนั ้นจะเป๋ นใหญ่ กับจะได้จื้อว่าเป๋นพระบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด
พระเจ้าจะตัง้ หื้อพระองค์เป๋นกษั ตริย์อย่างเดียวกั ๋นกับกษั ตริย์ดาวิดป้ออุย
๊ แม่หม่อนของต้าน 33 ต้านจะ
ปกครองจาวอิสราเอลตลอดไป แผ่นดินของต้านจะบ่เสี้ยงสุดเลย�
34 มารีย์ ก็ ถาม ทูต สวรรค์ ว่า “เหตุ ก๋า รณ์ นี้ จะ เป๋ น ไป ได้ จาใด ข้า เจ้า ยัง บ่เกย นอน กับ ป้ อ จาย กํา เตื้อ�
35 ทูต สวรรค์ ตอบ ว่า “พระวิญญาณ บริสุทธิ์จะ อยู่ กับ เจ้า ฤทธิ์เดช ของ พระเจ้า ผู้ สู งสุ ด จะ ปกคุม เจ้า ไว้
ย้อนจาอีผู
้ ้บริสุทธิตี
์ ้จะเกิดมานั ้นจะได้จื้อว่า พระบุตรของพระเจ้า 36 ฟังเน่ อ เอลีซาเบธญาติของเจ้าเถิง
แม้นางเฒ่าแล้ว ก็ยังจะมีลูกป้อจาย คนตังหลายถือว่านางเป๋นหมัน แต่ก็ยังต๊องได้หกเดือนแล้ว 37 ย้อน
บ่มีอะหยังตี้ พระเจ้าเยียะบ่ได้� 38 มารีย์จึงว่า “ข้าเจ้าเป๋นคนฮับใจ๊ ของพระเจ้า ขอหื้อเป๋นไปต๋ามตี้ต้าน
ว่านั ้นเต๊อะ� แล้วทูตสวรรค์นั ้นก็จากนางไป
26

มารียไป
์ แอ่วหาเอลีซาเบธ
มารียก็
์ ฟั่ งไปเมืองนึ่ งตํา๋ หมู่ดอยในแคว้นยูเดีย 40 แล้วเข้าไปในเฮือนของเศคาริยาห์ กับ
ตัก
๊ ตวายเอลีซาเบธ 41 เมื่อเอลีซาเบธได้ยน
ิ กําตัก
๊ ตวายของมารีย์ ลูกในต๊องของเอลีซาเบธก็ดิน
้ แล้วเอ
ลี ซาเบธก็ ได้ ฮบ
ั ก๋านดลใจ๋ จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ 42 จึงอู้เสียงดังว่า “ในหมู่ แม่ ญิงตังหลาย หลานได้
ฮับปอนนั กเหลือเปิ้ น ตึงลูกในต๊องของหลานก็ ได้ ฮบ
ั ปอนตวย 43 เป๋นจาใดพระเจ้าโผดป้านั กขนาดจาอี้
ตี้แม่ขององค์พระผู้เป๋ นเจ้าของป้ามาแอ่วหา 44 ผ่อลอ บ่ากองป้าได้ยน
ิ เสียงอู้ของหลาน ลูกในต๊องของ
45
ป้าก็ดิน
้ บหลานว่าจะเป๋นไปต๋ามนั ้น�
้ อย่างจื้นจมยินดี หลานก็เป๋นสุข ย้อนเจื้อกําตี้พระเจ้าอูกั
46 มารียจึ
์ งว่า
“จิตใจ๋ของข้าเจ้าก็สรรเสริญพระเจ้า
47 จิตใจ๋ข้าเจ้าจื้นจมยินดีในพระเจ้า ผู้จ้วยหื้อรอดป๊ นบาปโต้ษของข้าเจ้า
48 ย้อนพระองค์ผ่อหันกับห่วงใยคนฮับใจ๊ของพระองค์ ตี้มีฐานะอันตํ่าต้อย แล้วตัง
้ แต่บ่าเดี่ยวนี้ เป๋นต้น
ไป คนกู้เจ้นจะฮ้องข้าเจ้าว่าผู้มีความสุข
39 เมื่อลูนมา

๑
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49 ย้อนว่าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจได้เยียะก๋านใหญ่แก่ข้าเจ้า

กับพระองค์ก็บริสุทธิ์
50 พระองค์มีเมตต๋าต่อคนตี้เก๋งกั ๋วพระองค์ตลอดไปกู้เจ้นคน
51 พระองค์ได้ใจ๊อํานาจเยียะสิง
่ ตี้ยิง่ ใหญ่ พระองค์ได้เยียะหื้อคนตี้มีใจ๋จ๋องหองแตกหนี
52 พระองค์ได้ยึดอํานาจจากผู้ปกครอง แล้วยกคนตํ่าต้อยขึ้น
53 พระองค์โผดหื้อสิง
่ ดีๆ แก่คนอดอยาก แต่คนรํา่ รวยพระเจ้าหื้อปิ๊ กไปมือบ่ดาย
54-55 พระองค์ได้จ้วยจาวอิสราเอลคนฮับใจ๊ของพระองค์
คือพระองค์บ่ได้ลืมความเมตต๋าตี้ได้สัญญาต่ออับราฮัมกับลูกหลานของต้านตลอดไป
ต๋ามตี้พระองค์ได้อูไว้
้ กับป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮา�
56 มารียก็
์ อยูตวย
่
เอลีซาเบธประมาณสามเดือน แล้วก็ปิ๊ กบ้านของนาง
ยอห์นผู้หื้อบัพติศมาเกิด
57 เมื่อเอลีซาเบธเถิงกํา
๋ หนดเกิดแล้ว ก็เกิดลูกเป๋นป้อจาย 58 ญาติปี้ น้ องกับหมู่จาวบ้านของนางได้ยน
ิ
ว่าพระเจ้าได้แสดงความเมตต๋าอย่างยิง่ ใหญ่ต่อนาง ก็ปากั ๋นจื้นจมยินดีตวย 59 เมื่อหละอ่อนเกิดได้แปด
วัน หมู่เขาก็ปากั ๋นมาฮ่วมในพิธสุ
ี หนั ตของหละอ่อนหน้ อย แล้วจะใส่จื้อหละอ่อนนั ้นว่าเศคาริยาห์เหมือน
60
จื้อ ของ ป้อ แต่ แม่ ของ หละอ่อน หน้ อย บอก ว่า “บ่ใจ้ เน่ อ ต้อง ใส่ จื้อ ว่า ยอห์น� 61 หมู่ เขา ก็ ปา กั ๋น อู้ ว่า
“บ่มีปี้ น้ องของต้านจื้อว่ายอห์นลอ� 62 แล้วหมู่เขาเต๊ะท่าใบ้ถามเศคาริยาห์ว่า “ต้านใค่ใส่จื้อลูกว่าจาใด�
63 ต้านก็ขอกระดานชนวนมา แล้วเขียนจื้อลูกว่า ยอห์น คนตังหลายก็ปากั ๋นงืด 64 แล้วต้านก็อูได้
้ เหมือน
65
เก่าบ่าเดี่ยวนั ้นเลย กับสรรเสริญพระเจ้า จาวบ้านก็ปากั ๋นกั ๋ว และเหตุก๋ารณ์ หมู่นั ้นก็เล่าลือกั ๋นไปจ๋น
ใคว่ดอยในแคว้นยูเดีย 66 หมู่คนตี้ได้ยน
ิ เรือ
่ งนี้ ก็จํา๋ ไว้ในใจ๋ตึงสงสัยว่า “หละอ่อนหน้ อยคนนี้ จะเป๋นจาใด
ต่อไปตังหน้า� ย้อนอํานาจของพระเจ้าอยูกั
่ บเขา
67 เศคาริยาห์ป้ อของยอห์นก็ฮับก๋านดลใจ๋จากพระวิญญาณบริสุทธิแล้
๊ ว่า
์ วตวายตัก
68 “จงสรรเสริญพระเจ้าของหมู่จาวอิสราเอล
ย้อนว่าพระองค์ได้มาหาคนของพระองค์แล้ว เปื้ อจ้วยหมู่เขาหื้อมีอิสระ
69 พระองค์ได้หื้อผู้จ้วยหื้อรอดป๊ นบาปโต้ษตี้มีฤทธิเกิ
์ ดมา
ในเจื๊อสายของกษั ตริยดาวิ
์
ดผู้ฮับใจ๊ของพระองค์
70 ก็เป๋ นไปต๋ามตี้พระองค์ได้อูไว้
้ ตัง้ แต่โบราณมาแล้วผ่านตางผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตี้บริสุทธิ์
71 คือพระองค์จะจ้วยเฮาหื้อรอดป๊ นจากหมู่ศัตรู ของ
๋
เฮา
กับป๊นจากอํานาจของคนตังหลายตี้จังเฮา
72 ย้อนพระเจ้าได้เมตต๋าป้ ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮา
กับกึ๊ดเถิงพันธสัญญาอันบริสุทธิของ
พระองค์
์
73 คือพันธสัญญาตี้พระเจ้าปฏิญาณไว้กับอับราฮัมก ป้ ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮา
74 ตี้จะจ้วยหมู่เฮาป๊ นจากอํานาจของศัตรู ตั
๋ งหลายของหมู่เฮา
แล้วจะโผดหื้อเฮาฮับใจ๊พระองค์โดยบ่มีความกั ๋ว
75 ด้วยความบริสุทธิกั
ิ ของหมู่เฮา
์ บความถูกต้องต๋ามธรรมไปตลอดจีวต
76 ส่วนยอห์นลูกของเฮาเหย คนอื่นๆ จะว่าลูกเป๋ นผู้เป๋ นปากเป๋ นเสียงแตนพระเจ้าผู้สู งสุ ด
ย้อนว่าลูกจะนําหน้าองค์พระผู้เป๋นเจ้า เปื้ อเกียมก๋านมาขององค์พระผู้เป๋นเจ้าไว้
77-79 เปื้ อจะเยียะหื้อคนของพระองค์ฮูเถิ
้ งความรอดป๊นบาปโต้ษ
คือโต้ษบาปของหมู่เขาจะได้ฮับก๋านยกโต้ษโดยความเมตต๋าของพระเจ้า
แสงจากสวรรค์ก็ใก้จะส่องลงมาเถิงหมู่เฮา เปื้ อส่องหื้อกับคนตังหลายตี้อยูใน
่ ความมืด
ก
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กับคนตี้ตกอยูใต้
่ เงาแห่งความต๋าย
กับเปื้ อนําหมู่เฮามาสู่ตางแห่งสันติสุข�
80 หละอ่อนหน้ อยคนนั ้นก็ ใหญ่ขึ้น กับเข้มแข็งตางจิตวิญญาณนั กขึ้น ต้านก็ ไปอยู่ในดินแดนทุรกั ๋นดาร
จ๋นเถิงวันตี้ต้านเผยตั ๋วต่อหน้าจาวอิสราเอล

2

ก๋านเกิดของพระเยซู
1 ต๋อนนั ้นจักรพรรดิออกัสตัส๒ มีกําสัง
่ หื้อมีก๋านจดทะเบียนสํามะโนครัวใคว่อาณาจักรโรม 2 ก๋านจด
ทะเบียนสํามะโนครัวนี้ เป๋นเตื้อตี้นึ่ งตี้เกิดขึ้นต๋อนคีรน
ิ ิ อส
ั เป๋นเจ้าเมืองแคว้นซีเรีย 3 คนตังหลายก็ปากั ๋น
ไปจดทะเบียนตี้เมืองของต๋น 4 โยเซฟก็ออกจากเมืองนาซาเร็ธแคว้นกาลิ ลี ขึ้นไปเมืองเบธเลเฮมตี้เป๋น
บ้านเกิดของกษั ตริย์ดาวิดในแคว้นยู เดีย ย้อนว่าโยเซฟเป๋นเจื๊ อสายของกษั ตริย์ดาวิด 5 เขาปามารีย์ตี้
หมัน
้ ไว้กับต๊องแก่ใก้จะเกิดไปตวย เปื้ อจะขึ้นทะเบียนสํามะโนครัว 6 เมื่อเขาตึงสองอยูใน
่ เมืองเบธเลเฮม
นั ้น ก็เถิงเวลาตี้มารีย์จะเกิดลูก 7 นางก็เกิดลูกป้อจายคนเก๊า นางเอาผ้าอ้อมปันตั ๋วหละอ่อน แล้ววางไว้
ในฮางหญ้า ย้อนบ่มีตี้พักไหนว่างเลย
8 ใก้ๆ เมืองนั ้นมีคนเลี้ยงแกะ เฝ้าฝูงแกะของหมู่เขาต๋อนเมื่อคืน 9 มีทูตสวรรค์องค์นึ่ งขององค์พระผู้
เป๋ นเจ้าป๋ากฏกับหมู่เขา รัศมีของพระเจ้าส่องล้อมรอบหมู่เขา หมู่เขาก็ตกใจ๋กั ๋วขนาด 10 ทูตสวรรค์องค์
นั ้นอู้กับหมู่เขาว่า “บ่ถ้ากั ๋วเน่ อ ย้อนเฮานําข่าวมาบอกต้านตังหลาย เป๋นข่าวตี้จะเยียะหื้อคนตังหลายดี
อกดี ใจ๋ 11 คือว่าวันนี้ พระผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของต้านตังหลาย คือพระคริสต์ องค์ พระผู้เป๋ นเจ้า
มา เกิด ตี้ เมือง เบธเลเฮม บ้าน เกิด ของ กษั ตริย์ ดาวิด 12 จะ มี อย่าง นึ่ ง ตี้ เยีย ะ หื้อ ฮู้ ว่า เป๋น แต๊ คือ หมู่ ต้าน
จะ หัน หละอ่อน หน้ อย ปัน ผ้า อ้อม นอน อยู่ ใน ฮาง หญ้า� 13 จู่ๆ ก็ มี หมู่ ทูต สวรรค์ จํา๋ นวน นั ก มา ฮ่วม กับ ทูต
สวรรค์องค์นั ้นแล้วปากั ๋นสรรเสริญพระเจ้าว่า
14 “ขอหื้อพระเจ้าฮับเกียรติในสวรรค์สู งสุ ด
ขอหื้อพระเจ้าหื้อสันติสุขแก่คนตี้พระองค์เปิงใจ๋ในโลกนี้ เต๊อะ�
15 เมื่อหมู่ ทูตสวรรค์ จากหมู่ เขาปิ๊ กไปสวรรค์ แล้ว หมู่ คนเลี้ยงแกะก็ จวนกั ๋นว่า “หื้อเฮาไปเมืองเบธเล
เฮม ผ่อเหตุก๋ารณ์ ตี้เกิดขึ้นต๋ามตี้องค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าได้บอกหมู่เฮา� 16 หมู่เขาก็ฟั่ งปากั ๋นไป เมื่อไปแผวก็
ปะโยเซฟกับมารีย์ แล้วหันหละอ่อนเกิดใหม่นอนอยูใน
่ ฮางหญ้า 17 เมื่อหมู่เขาหันจาอัน
้ แล้ว ก็เล่าเรือ
่ งตี้
ทูตสวรรค์บอกนั ้นหื้อโยเซฟกับมารีย์ตึงคนอื่นๆ ฟัง 18 คนตังหลายตี้ได้ยน
ิ ก็ปากั ๋นงืดในเรือ
่ งตี้คนเลี้ยง
แกะเล่าหื้อฟังนั ้น 19 ส่วนมารีย์ก็จํา๋ เรือ
่ งหมู่นี้ ไว้ในใจ๋ กับกึ๊ดเถิงเรือ
่ งนี้ อยู่ตลอด 20 หมู่คนเลี้ยงแกะก็ปา
กั ๋นปิ๊ กกับสรรเสริญพระเจ้าไปตวย ในเหตุก๋ารณ์ ตึงหมดตี้เขาได้ยน
ิ ได้หันต๋ามตี้ทูตสวรรค์บอกไว้กู้อย่าง
21 เมื่อหละอ่อนคนนั ้นเกิดได้แปดวันแล้ว ก็เถิงวันตี้จะเข้าพิธสุ
ี หนั ต ป้อแม่จึงตัง้ จื้อว่าเยซู ต๋ามตี้ทูต
สวรรค์บอกไว้ตัง้ แต่มารียยั
์ งบ่ต๊องเตื้อ
พิธถวาย
ี
ลูกป้อจายคนเก๊าหื้อพระเจ้า
22 เมื่อ เถิง เวลา เยีย ะ พิธ ีล้าง ตั ๋ว หื้อ บริสุทธิต๋
์ าม บท บัญญัติ ของ โมเสส แล้ว โยเซฟ ตึง มารีย์ ก็ ปา ลูก ไป
23
กรุ งเยรู ซาเล็ม เปื้ อถวายพระเจ้า (ต๋ามตี้เขียนไว้ในบทบัญญัติของโมเสสว่า “ลูกคนเก๊าตี้เป๋นป้อจาย
กู้คนต้องมอบถวายหื้อองค์ พระผู้เป๋ นเจ้า�) 24 แล้วเขาก็ ถวายเครือ
่ งปู่ จาสําหรับพิธนี
ี ้ ต๋ามตี้ องค์ พระผู้
เป๋ น เจ้า สัง่ ไว้ใน บท บัญญัติข ของ พระองค์ คือ นกเขา หนุ่ม กู้ นึ่ ง กาว่า นกก๋า แก๋ หนุ่ม กู้ นึ่ ง 25 มี ป้อ จาย คน
นึ่ งจื้อสิเมโอนอยูใน
่ กรุ งเยรู ซาเล็ม เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมกับเจื้อฟังพระเจ้า ต้านรอถ้าเวลาตี้พระเจ้า
จะ มา จ้วย จาว อิสราเอล หื้อ รอด ป๊น จาก ความ ตุ๊ก กับ พระวิญญาณ บริสุทธิ์อยู่ กับ ต้าน 26 พระวิญญาณ
๒
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บริสุทธิเกย
เปิด เผย แก่ ต้าน ว่า ต้าน จะ บ่ต๋าย เตื้อ จ๋น กว่า ต้าน จะ ได้ หัน พระคริสต์ ของ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า
์
27 ในวันนั ้นสิเมโอนเข้าไปในพระวิหารโดยก๋านนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อป้ อแม่ปาพระเยซูเข้าไป
ในพระวิหาร เปื้ อจะเยียะต๋ามธรรมเนี ยมบทบัญญัติ 28 สิเมโอนก็อุม
้ พระเยซู แล้วสรรเสริญพระเจ้าว่า
29 “ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิง
่ ใหญ่สูงสุด

บ่าเดี่ยวนี้ ขอหื้อส่งผู้ฮับใจ๊ของพระองค์ไปเป๋นสุข
ต๋ามกําสัญญาของพระองค์เต๊อะ
30 ย้อนว่า ต๋าของข้าพเจ้าได้หันพระผู้จ้วยหื้อรอดป๊ นบาปโต้ษตี้พระเจ้าส่งมาแล้ว
31 ผู้ตี้พระองค์เกียมไว้สําหรับคนกู้จ้าด
32 ผู้ตี้เป๋ นแสงส่องแจ้งหื้อคนต่างจ้าดฮูจ
้ ักพระเจ้า

กับเป๋นผู้นําเกียรติอันยิง่ ใหญ่มาหื้อจาวอิสราเอลคนของพระเจ้า�

ส่วน โยเซฟ กับ มารีย์ ได้ยน
ิ สิ เมโอน อู้ จาอัน
้ ก็ งืด ใน กํา ตี้ ต้าน ได้ อู้ เถิง พระเยซู 34 สิ เมโอน ก็ ปั๋ น ปอน
หมู่ เขา แล้ว อู้ กับ มารีย์ แม่ พระเยซู ว่า “ถ้า ผ่อ ไป เต๊อะ หละอ่อน หน้ อย คน นี้ ตี้ พระเจ้า เลือก ไว้จะ เยีย ะ หื้อ
จาวอิสราเอลหลายคนล้มลง กาว่าลุกขึ้น กับจะเป๋นเครือ
่ งหมายตี้ แสดงเถิงความต้องก๋านของพระเจ้า
35
แต่ คน จะ ต่อ ต้าน เปื้ อ จะ เปิด เผย กํา กึ๊ด ใน ใจ๋ ของ คน จํา๋ นวน นั ก กับ หัว ใจ๋ ของ แม่ ก็ จะ เจ็บ ปวด ทรมาน
เหมือนถูกดาบแตงในใจ๋�
33

มี แม่ ญิง คน นึ่ ง จื้อ อันนา เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า เป๋น ลูกสาว ของ ฟานู เอล คน ใน ผะ
กุ๋น อาเชอร์ นาง เฒ่า นั ก แล้ว แต่งงาน เมื่อ ยัง สาว อยู่ กิน
๋ กั ๋น ได้ เจ็ด ปี๋ ผัว ก็ ต๋าย ละ 37 นาง เป๋น หม้าย จ๋น
อายุ ได้ แปด สิบ สี่ ปี๋ นาง บ่ได้ ออก จาก พระวิหาร เลย แต่ นมัส ก๋า น ตึง เมื่อ วัน เมื่อ คืน โดย ถือ ศีล อด อาหาร
กับ อธิษฐาน 38 นาง เข้า มา ตัด
๊ ต๋อน ตี้ สิ เมโอน ยัง อยู่ กับ โยเซฟ กับ มารีย์ นาง ตัง้ เก๊ า ขอบพระคุณ พระเจ้า
สําหรับพระเยซู แล้วอูเรื
้ อ
่ งพระเยซูหื้อคนตังหลายตี้ถ้าเวลาตี้กรุ งเยรู ซาเล็มจะหลุดป๊นเป๋นอิสระฟัง
36

ปิ๊ กไปเมืองนาซาเร็ธ
เมื่อ โยเซฟ กับ มารีย์ ได้ เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ ของ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า กู้ อย่าง แล้ว ก็ ปิ๊ ก ไป เมือง นาซา
เร็ธบ้านของเขาในแคว้นกาลิ ลี 40 หละอ่อนหน้ อยคนนั ้นก็ใหญ่ขึ้น แข็งแฮง มีสติปั๋ ญญานั ก กับพระเจ้า
ก็ปั๋ นปอนต้าน
39

ต๋อนพระเยซูไปพระวิหารกับป้อแม่

กู้ ปี๋ ป้อ แม่ ของ พระเยซู เกย ขึ้น ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม เปื้ อ ฮ่วม งาน ปัส กา 42 ต๋อน ตี้ พระเยซู อายุ สิบ สอง ปี๋
หมู่ เขา ก็ ขึ้น ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม เปื้ อ ฮ่วม งาน ปัส กา เหมือน กู้ ปี๋ 43 เมื่อ เสี้ ยง งาน แล้ว หมู่ เขา ก็ ปิ๊ ก เมือ บ้าน
ส่วนพระเยซู ยังอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม โยเซฟกับมารีย์ก็ บ่ฮู้ 44 เขาสองคนกึ๊ดว่าพระเยซู อยู่ในหมู่คนตี้ มา
ตวยกั ๋น เมื่อเตียวตางมาได้ วันนึ่ ง ก็ เซาะหาพระเยซู ในหมู่ปี้ น้ องกับหมู่คนตี้ฮู้จักกั ๋น 45 เมื่อเซาะหาบ่ปะ
ก็ ปิ๊ กไปเซาะในกรุ งเยรู ซาเล็ม 46 เซาะได้ สามวัน ก็ ปะพระเยซู นั ่งอยู่บริเวณพระวิหารกับหมู่อาจ๋ารย์ กํ่า
ลัง ฟัง กับ ถาม อาจ๋า รย์ หมู่ นั ้น 47 คน ตัง หลาย ตี้ ได้ยน
ิ พระองค์ อู้ ก็ ปา กั ๋น งืด ใน สติ ปั๋ ญญา กับ กํา ตอบ ของ
48
พระองค์ เมื่อป้อแม่หันก็งืดขนาด แม่ก็ถามว่า “ลูกเหย เยียะหยังจาอี้ ป้อกับแม่เซาะหาลูกตุ๊กอกตุ๊ก
ใจ๋ ขนาด เน่ อ� 49 พระเยซู ก็ ตอบ ไป ว่า “เซาะ หา เฮา เยีย ะ หยัง บ่ฮู้ กา ว่า เฮา ต้อง อยู่ ใน บ้าน ของ พระบิดา
ของเฮา� 50 ป้อแม่ก็บ่เข้าใจ๋กําอู้ของพระเยซู 51 แล้วพระเยซู ก็ปิ๊ กไปเมืองนาซาเร็ธตวยหมู่เขา กับยอม
เจื้อฟังป้อแม่ แม่ก็จํา๋ เรือ
่ งตึงหมดนี้ ไว้ในใจ๋
52 พระเยซูก็ใหญ่ขึ้นตึงตั ๋วกับสติปั๋ ญญา พระเจ้ากับคนตังหลายก็ปอใจ๋พระองค์นั กขึ้นติกๆ
41
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ใน ปี๋ ตี้ สิบ ห้า ใน ราชก๋าน ทิเบริอส
ั ซี ซาร์ ต๋อน นั ้น ปอนทิ อส
ั ปี ลาต เป๋น เจ้า เมือง แคว้น ยู เดีย เฮโรด อัน
ติบัสปกครองแคว้นกาลิลี ฟีลิปน้ องบ่าวของเฮโรดปกครองแคว้นอิทูเรียกับแคว้นตราโคนิ ติส ส่วนลีซา
เนี ยสปกครองแคว้นอาบีเลน 2 อันนาสกับคายาฟาสเป๋นมหาปุโรหิต ต๋อนนั ้นยอห์นลูกเศคาริยาห์ได้ฮับ
ถ้อยกําของพระเจ้าในดินแดนทุรกั ๋นดาร 3 แล้วยอห์นก็ไปตังลุ่มแม่น้ําจอร์แดนจ๋นใคว่ บอกหื้อคนกลับ
ใจ๋จากบาปกับหื้อฮับบัพติศมาเปื้ อพระเจ้าจะยกโต้ษบาปหื้อ 4 เรือ
่ งนี้ ก็เป๋นไปต๋ามตี้เขียนไว้ในหนั งสืออิส
ยาห์ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าว่า
“มีเสียงฮ้องเอิน
้ ของคนนึ่ งในดินแดนทุรกั ๋นดารว่า
‘เกียมใจ๋หื้อพร้อมสําหรับก๋านเข้ามาขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
จงแป๋งหนตางซื่อๆ หื้อพระองค์
5 ห้วยกู้ตี้ก็ถมหื้อเต๋ม
ดอยต่างๆ ก็ตัดหื้อตํ่าลง
ตางก๊ดก็แป๋งหื้อซื่อ
ตางตี้สูงตํ่าบ่เต้ากั ๋นก็แป๋งหื้อเปียง
6 คนตังหลายจะหันความรอดป๊ นบาปโต้ษของพระเจ้า�ค ”
7 ยอห์น จึง ว่า หมู่ คน ตี้ ออก มา ฮับ บัพ ติศ มา ว่า “หมู่ จ้าด งู ปิ๊ ด ใผ เตือ
๋ นหื้อ หมู่ สู หลบ หนี จาก ก๋าน ลงโต้ ษ
ของพระเจ้าตี้กํ่าลังจะมาเถิง 8 เยียะหื้อผ่อกําลุว่าจีวต
ิ หมู่สู เกิดผลจากก๋านกลับใจ๋จากบาปแล้วแต๊ๆ บ่ดี
กึ๊ด เอา คน เดียว ว่า ‘หมู่ เฮา บ่ต้อง ถูก ลงโต้ ษ ย้อน ว่า หมู่ เฮา เป๋น ลูก หลาน ต๋านเต๊า ของ อับ ราฮัม� เฮา จะ
บอกหื้อฮู้ว่า พระเจ้าจะเยียะหื้อบ่าหินหมู่นี้ ก๋ายเป๋นลูกหลานของอับราฮัมก็ ได้ เน่ อ 9 มุยได้ เกียมแนไว้ตี้
ปื๊ นเก๊าไม้แล้ว เก๊าไม้กู้เก๊าตี้เกิดหน่วยบ่ดีจะถูกตัดแล้วขว้างใส่ในก๋องไฟ�
10 หมู่คนจึงถามต้านว่า “เฮาจะต้องเยียะจาใดดี� 11 ยอห์นตอบหมู่เขาว่า “คนใดมีเสื้อสองผืนหื้อแบ่ง
คนตี้บ่มี คนใดมีของกิน
๋ ก็หื้อปั๋ นคนตี้บ่มีกิน
๋ �
12 หมู่ คน เก็บ ภาษี ก็ มา ขอ ฮับ บัพ ติศ มา ตวย หมู่ เขา ถาม ว่า “อาจ๋า รย์ หมู่ เฮา จะ ต้อง เยีย ะ จาใด พ่อง�
13 ยอห์นตอบหมู่เขาว่า “หมู่เจ้าห้ามเก็บภาษี เกิน
๋ ตี้กํา๋ หนด� 14 หมู่ทหารก็ถามว่า “หมู่เฮาลอจะต้องเยีย
ะจาใดพ่อง� ต้านตอบหมู่ เขาว่า “ห้ามบังคับคนอื่นกับห้ามใส่ ฮ้ายเปื้ อเอาสตางค์ คนอื่น แต่ หื้อปอใจ๋ ก้า
จ้างของตั ๋ว�
15 คน ตัง หลาย กํ่า ลัง ถ้า พระ คริสต์ มา อย่าง ใจ๋ จด ใจ๋ จ่อ ก็ สงสัย ว่า ยอห์น เป๋ น พระ คริสต์ แม่น ก่อ
16 ยอห์น จึง ตอบ เขา ตัง หลาย ว่า “เฮา หื้อ เจ้า ฮับ บัพ ติศ มา ด้วย นํ้า แต่ จะ มี แหม ผู้ นึ่ ง มี อํานาจ นั ก เหลือ
เฮา มา เมื่อ ลูน แม้แต่ แก้ สาย มัด เกิบ ของ ต้าน ตั ๋ว เฮา ยัง บ่สมควร จะ เยีย ะ จาอัน
้ เลย ต้าน จะ หื้อ เจ้า ตัง
หลายฮับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิกั
์ บด้วยไฟ 17 ต้านเหมือนจาวนา มือของต้านกํา๋ ผากหะข้าว
ไว้ แล้วจะสะสางตะรางตีข้
๋ าวจ๋นใคว่ จะเก็บข้าวเต้งไว้ในหลองข้าว ส่วนข้าวลีบก็จะเอาไปเผาไฟตี้บ่ฮู้จัก
18
ดับ� ยอห์นจัก
๊ จวนเขาแหมหลายอย่าง กับบอกข่าวดีเรือ
่ งพระคริสต์แก่คนตังหลาย
19 ยอห์นด่ากษั ตริยเฮโรด
์
ตี้ปกครองแคว้น เรือ
่ งเอานางเฮโรเดียสเมียของน้ องบ่าวมาเป๋นเมียของตั ๋ว
กับอูเถิ
้ งก๋านบ่ดีตังหลายตี้เฮโรดได้เยียะ 20 เฮโรดซํ้าเยียะก๋านบ่ดีนั กขึ้นแหม เปาะกับตี้เยียะมาแล้ว คือ
ยับยอห์นไปขังคอก
พระเยซูฮับบัพติศมาจากยอห์น
21 เมื่อคนตังหลายฮับบัพติศมา พระเยซูก็ฮับตวย ต๋อนตี้พระเยซูกํ่าลังอธิษฐานอยู่ ฟ้าสวรรค์ก็แหวก
ออกเป๋นฮ่อม 22 พระวิญญาณบริสุทธิมี
์ ฮูปฮ่างเหมือนนกก๋าแก๋ลงมาอยู่บนพระองค์ แล้วมีเสียงมาจาก
ฟ้าสวรรค์ว่า “ต้านผู้นี้ เป๋นลูกตี้เฮาฮัก เฮาเปิงใจ๋ต้านแต๊ๆ�
1

ลําดับเจื๊อสายของพระเยซู
ค

3:6 3:6 อสย� 40:3-5

ลูก๋า 3:23

82

ลูก๋า 4:13

เมื่อ พระเยซู ตัง้ เก๊ า สัง่ สอน พระองค์ อายุ ประมาณ สาม สิบ ปี๋ ต๋าม กํา กึ๊ด ของ คน ตัง หลาย เข้า ใจ๋ ว่า
พระเยซู เป๋น ลูก ของ โยเซฟ โยเซฟ เป๋น ลูก ของ เฮลี 24 เฮลี เป๋น ลูก ของ มัทธัต มัทธัต เป๋น ลูก ของ เลวี เลวี
เป๋น ลูก ของ เมลคี เมลคี เป๋น ลูก ของ ยัน นาย ยัน นาย เป๋น ลูก ของ โยเซฟ 25 โยเซฟ เป๋น ลูก ของ มัทธาธีอส
ั
มัทธาธีอส
ั เป๋นลูกของอาโมส อาโมสเป๋นลูกของนาฮูม นาฮูมเป๋นลูกของเอสลี เอสลีเป๋นลูกของนั กกาย
26 นั กกายเป๋ นลูกของมาอาท มาอาทเป๋ นลูกของมัทธาธีอส
ั มัทธาธีอส
ั เป๋นลูกของเสเมอิน เสเมอินเป๋น
ลูกของโยเสค โยเสคเป๋นลูกของโยดา 27 โยดาเป๋นลูกของโยอานั น โยอานั นเป๋นลูกของเรซา เรซาเป๋น
ลูก ของ เศรุ บ บาเบล เศรุ บ บาเบล เป๋น ลูก ของ เชอั ลทิ เอล เชอั ลทิ เอล เป๋น ลูก ของ เนรี 28 เนรีเป๋น ลูก ของ
เมลคี เมลคี เป๋น ลูก ของ อัด ดี อัด ดี เป๋น ลูก ของ โคสัม โคสัม เป๋น ลูก ของ เอลมาดั ม เอลมาดั ม เป๋น ลูก ของ
เอร์ 29 เอร์เป๋น ลูก ของ โยชู วา โยชู วา เป๋น ลูก ของ เอลี เยเซอร์ เอลี เยเซอร์เป๋น ลูก ของ โยริม โยริม เป๋น ลูก
ของ มัทธัต มัทธัต เป๋น ลูก ของ เลวี 30 เลวีเป๋น ลูก ของ สิ เมโอน สิ เมโอน เป๋น ลูก ของ ยู ดาห์ ยู ดาห์ เป๋น ลูก
ของโยเซฟ โยเซฟเป๋นลูกของโยนาม โยนามเป๋นลูกของเอลี ยาคิ ม 31 เอลี ยาคิ มเป๋นลูกของเมเลอา เม
เลอาเป๋นลูกของเมนนา เมนนาเป๋นลูกของมัทตะธา มัทตะธาเป๋นลูกของนาธัน นาธันเป๋นลูกของดาวิด
32 ดาวิด เป๋ น ลูก ของ เจสซี เจสซี เป๋ น ลูก ของ โอเบด โอเบด เป๋ น ลูก ของ โบอาส โบอาส เป๋ น ลูก ของ สัล โมน
สัลโมนเป๋นลูกของนาโชน 33 นาโชนเป๋นลูกของอัมมีนาดับ อัมมีนาดับเป๋นลูกของอัดมิน อัดมินเป๋นลูก
ของอารนี อารนี เป๋นลูกของเฮสโรน เฮสโรนเป๋นลูกของเปเรศ เปเรศเป๋นลูกของยูดาห์ 34 ยูดาห์เป๋นลูก
ของยาโคบ ยาโคบเป๋นลูกของอิสอัค อิสอัคเป๋นลูกของอับราฮัม อับราฮัมเป๋นลูกของเทราห์ เทราห์เป๋น
ลูกของนาโฮร์ 35 นาโฮร์เป๋นลูกของเสรุ ก เสรุ กเป๋นลูกของเรอู เรอูเป๋นลูกของเปเลก เปเลกเป๋นลูกของ
เอเบอร์ เอเบอร์เป๋นลูกของเชลาห์ 36 เชลาห์เป๋นลูกของไคนาน ไคนานเป๋นลูกของอารฟาซัด อารฟาซัด
เป๋นลูกของเชม เชมเป๋นลูกของโนอาห์ โนอาห์เป๋นลูกของลาเมค 37 ลาเมคเป๋นลูกของเมธู เสลาห์ เมธู
เสลาห์เป๋นลูกของเอโนค เอโนคเป๋นลูกของยาเรด ยาเรดเป๋นลูกของมาหะลาเลเอล มาหะลาเลเอลเป๋น
ลูกของไคนาน 38 ไคนานเป๋น ลูก ของเอโนช เอโนชเป๋น ลูก ของเสท เสทเป๋นลูก ของอาดั ม อาดั มเป๋น ลูก
ของพระเจ้า
23

4

มารลองใจ๋พระเยซู
1 พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ อยู่ กับ พระ เยซู แล้ว พระองค์ ออก ไป จาก แม่น้ํา จอร์แดน พระ วิญญาณ ก็ ปา
พระองค์ ไป ใน ดิน แดน ทุ รกั ๋นดาร 2 ตี้ หัน
้ มาร ก็ ลองใจ๋ พระองค์ เป๋น เวลา สี่ สิบ วัน ตลอด เวลา นั ้น พระองค์
บ่ได้กิน
้ บพระองค์ว่า “ถ้าต้านเป๋นพระ
๋ อะหยังเลย แล้วหลังจากนั ้นพระองค์ก็ใค่อยากกิน
๋ ข้าว 3 มารจึงอูกั
บุตร ของ พระเจ้า ก็ หื้อ สัง่ บ่า หิน ก้อน นี้ เป๋น เข้า หนมปัง แล่� 4 พระเยซู ก็ ตอบ มาร ว่า “พระคัมภีร มี
์ เขียน
ไว้ว่า ‘คน เฮา จะ เลี้ยง จี วต
ิ ด้วย อาหาร อย่าง เดียว บ่ได้�ฅ ” 5 แล้ว มาร ก็ ปา พระเยซู ไป ตี้ สูง หื้อ พระองค์
ผ่อ อาณาจักร ตึง หมด ใน โลก นี้ ก้า มาบ เดียว แล้ว บอก พระองค์ ว่า 6 “สิทธิ อํานาจ กับ ความ รุ ง่ เรือง ของ
อาณาจักรตึงหมดนี้ เฮาจะยกหื้อต้าน ย้อนว่าตึงหมดนี้ ได้มอบไว้เป๋นสิทธิของ
เฮาแล้ว เฮาใค่ยกหื้อใผก็
์
7
8
ได้ต๋ามใจ๋เฮา ถ้าต้านนมัสก๋านเฮา กู้สิง่ กู้อย่างนี้ ก็จะเป๋นของต้าน� พระเยซู ตอบมารว่า “พระคัมภีร ์
มีเขียนไว้ว่า ‘หื้อนมัสก๋านองค์พระผู้เป๋นเจ้าพระเจ้าของเจ้า กับฮับใจ๊พระองค์ผู้เดียวเต้าอัน
้ �ฆ ”
9 แล้วมารก็ปาพระเยซู ไปกรุ งเยรู ซาเล็ม ปาขึ้นไปอยู่บนหลังคาพระวิหาร แล้วบอกพระองค์ว่า “ถ้าต้าน
เป๋นพระบุตรของพระเจ้าแต๊ๆ ก็หื้อโดดลงไปแล่ 10 ย้อนพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
‘พระเจ้าจะสัง่ หื้อทูตสวรรค์มาปกปักฮักษาต้าน 11 เอามือฮับต้านไว้บ่หื้อตีน
๋ ไปตุ๊บใส่บ่าหิน�ง ”
12 พระเยซูตอบมารว่า “พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า ‘ห้ามลองดีองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าพระเจ้าของเจ้า�จ ” 13 เมื่อ
มารลองใจ๋พระองค์กู้อย่างแล้ว ก็ละพระองค์ไว้จ๋นกว่าจะมีโอกาสเหมาะๆ แหม
ฅ

4:4 4:4 ฉธบ� 8:3

ฆ

4:8 4:8 ฉธบ� 6:13

ง

4:11 4:11 สดด� 91:11-12

จ

4:12 4:12 ฉธบ� 6:16

ลูก๋า 4:14
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ลูก๋า 4:37

พระเยซู ปิ๊ ก ไป แคว้น กาลิ ลี โดย อํานาจ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ กับ มี คน เล่า เรือ
่ ง เกี่ยวกับ พระองค์ จ๋น
ใคว่ตํา๋ หมู่หัน
้ 15 พระองค์สัง่ สอนในธรรมศาลาของจาวยิว คนตังหลายก็ปากั ๋นยกย่องพระองค์
14

จาวเมืองนาซาเร็ธบ่ยอมฮับพระเยซู
16 แล้วพระองค์ก็มาแผวเมืองนาซาเร็ธ เป๋ นเมืองตี้พระองค์ใหญ่ ในวันสะบาโตพระองค์ไปธรรมศาลา
ของ จาว ยิว เหมือน กู้ เตื้อ แล้ว ยืน ขึ้น จะ อ่าน พระคัมภีร ์ 17 มี คน ส่ง ม้วน พระธรรม อิส ยาห์ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น
เสียงแตนพระเจ้าหื้อพระองค์ เมื่อพระองค์ก๋างพระคัมภีรนั
์ ้นออก ก็ปะข้อตี้เขียนไว้ว่า
18 “พระวิญญาณขององค์พระผู้เป๋ นเจ้าอยูกั
่ บข้าพเจ้า
ย้อนว่าพระองค์ได้ตัง้ ข้าพเจ้าไว้
หื้อบอกข่าวดีแก่คนตุ๊ก
พระองค์ใจ๊ข้าพเจ้าหื้อบอกนั กโต้ษว่าเขาจะมีอิสระ
หื้อบอกคนต๋าบอดว่าเขาจะหันแหม
หื้อบอกคนตี้โดนคํ่าว่าจะป๊นตุ๊ก
19 กับหื้อบอกว่าเถิงเวลาแล้ว ตี้พระเจ้าจะจ้วยคนของพระองค์�ฉ
20 เมื่ออ่านหื้อคนตังหลายฟัง แล้ว พระองค์ ก็ ม้วนพระคัมภีรนั
์ ้นส่งคืนเจ้าหน้าตี้ แล้วนั ่งลง สายต๋าของ
คน ตัง หลาย ใน ธรรมศาลา ก็ ผ่อ มา ตี้ พระองค์ 21 พระองค์ อู้ ว่า “วัน นี้ พระคัมภีร ต๋
์ อน นี้ ตี้ ต้าน ได้ยน
ิ ก็ เป๋น
แต๊ แล้ว� 22 คน ตัง หลาย ก็ อู้ ยกย่อง พระองค์ และ ปา กั ๋น งืด ใน กํา อู้ ตี้ น่า ฟัง ของ พระองค์ หมู่ เขา อู้ กั ๋น ว่า
“คน นี้ เป๋น ลูก บ่าว โยเซฟ บ่ใจ้ กา� 23 พระองค์ ก็ อู้ กับ เขา ตัง หลาย ว่า “ต้าน ตัง หลาย คง จะ อ้าง กํา สุภาษิ ต
ใส่เฮาตี้ว่า ‘หมอฮักษาตั ๋วเก่าก่อนเต๊อะ� กับจะว่า ‘สิง่ ตี้ได้ยน
ิ ว่าต้านเยียะในเมืองคาเปอรนาอุม หื้อเยีย
ะตี้ นี่ ในเมืองของตั ๋วพ่อง� � 24 พระเยซู อู้กับหมู่เขาว่า “เฮาบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า บ่มีผู้เป๋น
ปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าสักคนได้ฮบ
ั ก๋านยอมฮับจากคนในบ้านเมืองของตั ๋วเก่า 25 เฮาบอกความจริง
แหมว่า เมื่อฝนบ่ตกสามปี๋ เกิง่ จ๋นเกิดก๋านกัน
้ อยากใคว่แผ่นดินในสมัยของเอลี ยาห์ผู้เป๋นปากเป๋นเสียง
แตน พระเจ้า ก็ มี แม่ หม้าย ใน หมู่ จาว อิสราเอล จํา๋ นวน นั กช 26 แต่ พระเจ้า ก็ บ่ใจ๊ เอลี ยาห์ ไป หา แม่ หม้าย
จาวอิสราเอลคนใดเลย แต่หื้อไปหาแม่หม้ายคนนึ่ งเป๋นคนต่างจ้าดในหมู่บ้านศาเรฟัทเขตเมืองไซดอน
เต้า อัน
้ 27 กับ ใน สมัย เอลี ชา ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ก็ เหมือน กั ๋น ใน หมู่ จาว อิสราเอล มี คน เป๋น
ขี้ตู้ ดหลายคน แต่ บ่มีใผได้ ฮบ
ั ก๋านฮักษาหื้อหายเลย เว้นแต่ นาอามานจาวซีเรียเต้าอัน
้ �ซ 28 เมื่อคนตัง
หลาย ใน ธรรมศาลา ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ โขด ขนาด 29 จึง ลุก ขึ้น ลาก พระองค์ ออก จาก เมือง ปา ไป บน หน้าผา ตี้
เมืองของหมู่เขาตัง้ อยูนั
่ ้น ตัง้ ใจ๋ว่าจะยูพระองค์
้
หื้อตกลงไป 30 แต่พระองค์เตียวลัดก๋างหมู่เขาไปได้
พระเยซูไล่ผีฮ้ายออกจากจายคนนึ่ ง
31 พระเยซู ไปเมืองคาเปอรนาอุมในแคว้นกาลิ ลี แล้วเตสนาสัง
่ สอนคนตังหลายในวันสะบาโต 32 คน
ตังหลายก็ปากั ๋นงืดในกําสอนของพระองค์ ย้อนว่าพระองค์สอนอย่างผู้มีสิทธิอํานาจ
33 ในธรรมศาลาของจาวยิวมีป้ อจายคนนึ่ งโดนผีฮ้าย๓เข้าอยู่ เขาฮ้องเสียงดังว่า 34 “พระเยซู จาวนา
ซาเร็ธ มา ยุง่ กับ หมู่ เฮา เยีย ะ หยัง ต้าน มา ทําลาย หมู่ เฮา กา เฮา ฮู้ ว่า ต้าน เป๋น ใผ ต้าน เป๋น ผู้ บริสุทธิ์ของ
พระเจ้า� 35 พระเยซู จึง สัง่ มัน ว่า “จะ ไป ปาก นั ก ออก มา จาก เขา บ่า เดี่ยว นี้ � ผี ฮ้าย นั ้น ก็ เยีย ะ หื้อ คน นั ้น
โก้นลงต่อหน้าคนตังหลาย แล้วก็ออกจากป้อจายคนนั ้นไป โดยคนนั ้นบ่ได้ฮบ
ั บาดเจ็บ 36 คนตังหลายก็
ปากั ๋นงืด อูกั
้ ๋นว่า “กําอูของ
้
ต้านเป๋นจาใดหา หยังมีสิทธิอํานาจสัง่ หื้อผีฮ้ายออก มันก็ยอมออก� 37 คนก็
เล่าเรือ
่ งของพระองค์ไปใคว่ตํา๋ หมู่หัน
้
พระเยซูฮักษาแม่เมียของซีโมน
ฉ
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38 พระเยซู ออก จาก ธรรมศาลา เข้า ไป ใน เฮือน ซี โมน

แม่เมียของซีโมนเป๋นไข้หนั กขนาด เขาตังหลาย
จึงอ้อนวอนพระองค์หื้อจ้วยนาง 39 พระเยซูก็ไปยืนอยู่ตังข้างตี้นอนของนาง อู้ว่า “ขอหื้อหายไข้บ่าเดี่ยว
นี้ � แล้วนางก็หายจากไข้ สักกําเดียวนางก็ลุกขึ้นฮับใจ๊ผ่อกอยพระเยซูกับหมู่ของพระองค์
40 เมื่อแลงใก้ตะวันตกดิน ก็มีคนปาคนเจ็บป่ วยเป๋ นพยาธิพะยําต่างๆ มาหาพระเยซู พระองค์ก็วางมือ
บนตั ๋วคนป่วยหมู่นั ้นกู้คน ฮักษาหมู่เขาหื้อหาย 41 หมู่ผีฮ้ายก็ออกจากคนตี้โดนเข้าตวย มันฮ้องเสียงดัง
ว่า “ต้าน เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า� พระองค์ ก็ ห้าม บ่หื้อ หมู่ มัน อู้ ย้อน หมู่ มัน ฮู้ แล้ว ว่า พระองค์ เป๋น พระ
คริสต์
42 แจ้ง เจ๊า มา พระเยซู ออก ไป ตี้ สงัด ดัก เย็น ต๋าม ลําพัง คน ตัง หลาย ก็ เซาะ หา พระองค์ เมื่อ ปะ พระองค์
แล้ว ก็ เหนี่ ยว พระองค์ ไว้ บ่หื้อ จาก หมู่ เขา ไป 43 แต่ พระองค์ บอก หมู่ เขา ว่า “เฮา ต้อง ไป บอก ข่าวดี เรือ
่ ง
แผ่นดินของพระเจ้าหื้อ คนในเมืองอื่นฮู้ตวย ตี้ เฮาฮับใจ๊ มานั ้น ก็ เปื้ อเหตุ นี้ ละ� 44 พระองค์ จึงเตสนาสัง่
สอนในธรรมศาลาต่างๆ ในแคว้นยูเดีย

5
พระเยซูฮ้องคนเซาะป๋ามาเป๋นสาวก
มี เตื้อ นึ่ ง คน ตัง หลาย ยืน เบียด พระ เยซู เปื้ อ จะ ฟัง พระ เยซู สัง่ สอน ถ้อย กํา ของ พระเจ้า ต๋อน นั ้น
พระองค์ ยืน อยู่ บน ต๋า ฝั่ ง ทะเลสาบ กาลิ ลี๔ 2 พระองค์ หัน เฮือ อยู่ ฮิม ฝั่ ง ทะเล นั ้น สอง ลํา ตี้ หมู่ คน หา ป๋า ละ
ไว้เปื้ อ ไป ซัก อวน 3 พระองค์ จึง ลง ไป ใน เฮือ ลํา นึ่ ง เป๋น ของ ซี โมน แล้ว บอก หื้อ เขา ถอย เฮือ ออก จาก ฝั่ ง ไป
น่ อย พระองค์ก็ นั ่งอยู่ในเฮือนั ้นสัง่ สอนคนตังหลาย 4 เมื่อสอนจบแล้วก็ บอกซีโมนว่า “เอาเฮือออกไปตี้
็ ๆ แล้ว หย่อน อวน ลง เอา ป๋า� 5 ซี โมน ตอบ พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ หมู่ เฮา ลาก อวน คืน ฮุง่ ยัง บ่ได้ ป๋า
นํ้า เลิก
สักตั ๋ว แต่เฮาจะหย่อนอวนลงแหมกําต๋ามตี้พระองค์บอก� 6 เมื่อหย่อนอวนลงไป ก็ยับป๋าได้นั กขนาดจ๋น
อวน เกือบ ปุด 7 เขา จึง กวัก
๊ เปื้ อน ตี้ อยู่ ใน เฮือ แหม ลํา นึ่ ง หื้อ มา จ้วย กั ๋น เปื้ อน ก็ มา จ้วย แล้ว ได้ ป๋า เต๋ม เฮือ
สองลําจ๋นเฮือเกือบจ๋ม 8 ซีโมนเปโตร เมื่อหันจาอัน
้ ก็ก้มลงกราบพระเยซู บอกพระองค์ว่า “ขอหื้อไปไก๋ๆ
9
ข้าพเจ้าเต๊อะ ย้อนว่าข้าพเจ้าเป๋นคนบาป� ตี้อูจาอั
้
น
้ ย้อนว่าเขากับคนตังหลายตี้อยูตวย
่
กั ๋นหัน
้ งืดตี้ได้
10
ป๋านั กจาอี้ ยากอบกับยอห์นลูกของเศเบดี เปื้ อนฮ่วมหาป๋าตวยกั ๋นกับซีโมนก็งืดเหมือนกั ๋น พระเยซูอู้
กับซีโมนว่า “บ่ถ้ากั ๋ว ตัง้ แต่นี้ ไปต้านจะเป๋นผู้ปาคนมาหาเฮา� 11 เมื่อเอาเฮือเข้าฝั่ งแล้ว หมู่เขาก็สละกู้
อย่างตวยพระองค์ไป
1

พระเยซูฮักษาคนขี้ตู้ด
ต๋อน ตี้ พระองค์ อยู่ ใน เมือง นึ่ ง มี คน เป๋น ขี้ ตู้ ด เต๋ม ตึง เนื้ อ ตึง ตั ๋ว เมื่อ เขา หัน พระเยซู ก็ ก้ม หน้า ลง จ๋น
เถิงดิน อ้อนวอนพระเยซู ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ถ้าพระองค์ ใค่ จ้วยข้าพเจ้าหื้อหาย ข้าพเจ้าก็จะหายแน่ ๆ�
13 พระองค์ยื่นมือออกไปหยุบป้ อจายคนนั ้นแล้วอู้ว่า “เฮาใค่จ้วย จงหายโรคเต๊อะ� แล้วเขาก็หายเป๋ นขี้
ตู้ดบ่าเดี่ยวนั ้นเลย 14 พระองค์สัง่ เขาว่า “ห้ามเล่าเรือ
่ งนี้ หื้อใผฟังเน่ อ แต่หื้อไปแสดงตั ๋วต่อปุโรหิต แล้ว
เอา เครือ
่ ง ปู่ จา สําหรับ คน ตี้ หาย โรค นี้ ไป ถวาย ต๋าม กํา สัง่ ของ บท บัญญัติ ของ โมเสส เปื้ อ แสดง หื้อ คน ตัง
หลาย ฮู้ว่า เจ้า หาย โรค แล้ว� 15 มี คน เล่า เรือ
่ ง ของ พระเยซู ไป ไก๋ แหม คน ตัง หลาย จํา๋ นวน นั ก ก็ มา จุ มนุม
กั ๋น เปื้ อจะฟังพระองค์ กับหื้อพระองค์ ฮักษาโรคต่างๆ ของเขาหื้อหาย 16 แต่ พระองค์ ก็ ลักไปหาตี้ เงียบๆ
เปื้ ออธิษฐานเป๋นประจํา๋
12

พระเยซูฮักษาคนง่อย
17 วัน นึ่ ง เมื่อ พระองค์ กํ่า ลัง สัง
่ สอน อยู่ ก็ มี หมู่ ฟาริสี กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ นั ่ง ฟัง อยู่ ตี้ หัน
้ ตวย หมู่ เขา มา
จากกู้หมู่บ้านในแคว้นกาลิลี แคว้นยูเดียกับกรุ งเยรู ซาเล็ม กับพระเจ้าได้หื้อฤทธิอํ
์ านาจกับพระเยซูตี้ฮัก
๔

5:1 5:1 ฮ้องแหมจื้อว่า ทะเลสาบเยนเนซาเรท

ลูก๋า 5:18

85

ลูก๋า 6:7

ษาโรคต่างๆ หื้อหาย 18 มีคนหามคนง่อยคนนึ่ งนอนอยู่ตี้นอนมา หมู่เขาฮิจะเอาคนป่วยเข้าไปวางลงตัง
หน้าพระเยซู 19 ก็บ่มีฮ่อมตี้จะเอาคนป่วยเข้าไปได้ย้อนมีคนนั ก เขาก็หามขึ้นไปตังหลังคา เตหลังคาออก
เป๋นฮ่อม หย่อนคนป่วยตึงตี้นอนลงก๋างหมู่ส่องหน้าพระเยซู 20 เมื่อพระเยซูหันความเจื้อของหมู่เขา ก็อู้
กับคนง่อยว่า “เปื้ อนเหย บาปของเจ้าได้โผดยกหื้อแล้วเน่ อ� 21 หมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่ฟาริสีกึ๊ดในใจ๋ว่า
“คน นี้ เป๋น ใผ ตี้ อู้ หมิน
้ � 22 พระ
่ ประมาท พระเจ้า ใผ จะ ยก โต้ษ บาป ได้ นอก จาก พระเจ้า องค์ เดียว เต้า อัน
เยซู ฮู้ กํา กึ๊ด ใน ใจ๋ ของ หมู่ เขา ก็ ถาม ว่า “เป๋น จาใด หมู่ ต้าน กึ๊ด ใน ใจ๋ จาอี้ 23 อัน ใด จะ ง่าย เหลือ กั ๋น ตี้ จะ ว่า
‘บาปของเจ้าได้โผดยกแล้ว� กับจะว่า ‘ลุกขึ้นเตียวไปเต๊อะ� 24 แต่เปื้ อต้านตังหลายจะฮูว่
้ าบุตรมนุษย์มี
สิทธิอํานาจในโลกตี้จะโผดยกโต้ษบาปได้� แล้วพระองค์ก็อู้กับคนง่อยนั ้นว่า “เฮาสัง่ เจ้าหื้อลุกขึ้นแบก
ตี้ นอนปิ๊ กไปบ้านเต๊อะ� 25 เขาก็ ลุกขึ้นต่อหน้าคนตังหลายบ่าเดี่ยวนั ้นเลย แบกตี้ นอนขึ้น แล้วเตียวปิ๊ ก
บ้าน สรรเสริญ พระเจ้า 26 คน ตัง หลาย ปา กั ๋น งืด ขนาด ปา กั ๋น สรรเสริญ พระเจ้า ต่าง คน ต่าง เก๋ งกั ๋ว อู้กั ๋น
ว่า “วันนี้ เฮาได้หันสิง่ ตี้อัศจ๋รรย์ตี้สุด�
พระเยซูฮ้องเลวีมาเป๋นสาวก
27 เมื่อเหตุก๋ารณ์ นี้ ผ่านไปแล้ว พระเยซูออกไป แล้วหันใส่คนเก็บภาษี คนนึ่ งจื้อว่าเลวีนั ่งอยูตี
่ ้ด่านเก็บ
28
ภาษี พระองค์อูกั
้ บเขาว่า “ตวยเฮามาเต๊อะ� เขาก็สละกู้สิง่ กู้อย่างไว้หัน
้ ลุกขึ้นตวยพระองค์ไป
29 เลวีจัด งาน เลี้ยง ใหญ่ ตี้ บ้าน ของ เขา เปื้ อ เป๋ น เกียรติ แก่ พระเยซู มี คน เก็บ ภาษี กับ คน อื่น แหม หลาย
คนนั ่งฮ่วมโต๊ะตวยหมู่สาวกของพระองค์ 30 หมู่ฟาริสีกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์ตี้อยูใน
่ หมู่ของเขาซูบซาบกั ๋น ติ
หมู่สาวกของพระเยซูว่า เป๋นจาใดหมู่ต้านมากิน
๋ มาดื่มกับหมู่คนเก็บภาษี กับหมู่คนบาป 31 พระเยซูตอบ
หมู่เขาว่า “คนอยูดี
่ สบายแข็งแฮงบ่ต้องก๋านหมอ แต่คนตี้บ่สบายต้องก๋านหมอ 32 เฮาบ่ได้มาเปื้ อฮ้องหา
คนตี้กึ๊ดว่าเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม แต่มาเปื้ อฮ้องหาคนบาปหื้อกลับใจ๋ใหม่�
33 หมู่ เขา บอก พระเยซู ว่า “หมู่ สาวก ของ ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา ถือ ศีล อด อาหาร กับ อธิษฐาน อยู่ เจื่อๆ
สาวก ของ หมู่ ฟาริสี ก็ ถือ เหมือน กั ๋น แต่ สาวก ของ ต้าน เอา ตึง กิน
๋ ตึง ดื่ม� 34 พระเยซู อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “หมู่
ต้านจะหื้อเปื้ อนของเจ้าบ่าวถือศีลอดอาหารเมื่อเจ้าบ่าวยังอยู่กับเขากา 35 แต่ จะมี วันนึ่ งเจ้าบ่าวจะถูก
เอาไปจากหมู่เขา วันนั ้นหมู่เขาจะถือศีลอดอาหาร� 36 พระเยซู ได้ อู้กําเผียบข้อนึ่ งหื้อหมู่เขาฟังว่า “บ่มี
ใผเอาผ้าจากเสื้อใหม่มาปะเสื้อเก่า ถ้าเยียะจาอัน
้ เสื้อใหม่ก็จะปุด ป๋ายบ่ปอผ้าจากเสื้อใหม่ก็บ่เปิงกับเสื้อ
37
เก่าตวย บ่มีใผเอาเหล้าองุน
่ หมักใหม่ๆ ใส่ถงหนั งเก่า ย้อนว่าถ้าเยียะจาอัน
้ เหล้าองุน
่ ตี้หมักใหม่นั ้น จะ
เยียะหื้อถงหนั งเก่าแตก เหล้าองุน
่ ก็ฮัว่ ออกมาหมด ถงหนั งก็จะปุดจะหวาก ถงหนั งก็จะใจ๊บ่ได้ 38 เหล้า
องุน
่ หมักใหม่ๆ ต้องใส่ ถงหนั งใหม่ 39 บ่มีใผกิน
่ เก่า แล้วจะใค่ กิน
่ ใหม่ๆ เขาย่อมบอก
๋ เหล้าองุน
๋ เหล้าองุน
ว่า ‘ของเก่านั ้นดีแล้ว� �

6

ผู้นําศาสนาบ่ปอใจ๋พระเยซูเรือ
่ งวันสะบาโต
ใน วัน สะบาโต วัน นึ่ ง พระเยซู กํ่า ลัง เตียว ลัด ก๋าง โต้ง หมู่ สาวก ของ พระองค์ ก็ เด็ด งวงข้าว มา เก็ด กิน
๋
กั ๋น 2 บางคนในหมู่ ฟาริสีถามว่า “เป๋นจาใดหมู่ ต้านเยียะในสิง่ ตี้ ห้ามเยียะในวันสะบาโต� 3 พระเยซู จึง
ตอบเขาว่า “หมู่ ต้านบ่เกยอ่านพระคัมภีรเรื
์ อ
่ งตี้ กษั ตริย์ดาวิดเยียะเมื่อต้านกับหมู่ ตี้ มาตวยใค่ อยากกิน
๋
4
ข้าวกา ต้านเข้าไปในพระวิหารของพระเจ้า แล้วกิน
๋ เข้าหนมปังตี้ตัง้ ถวายพระเจ้า แล้วยังเอาหื้อหมู่คน
ตี้มาตวยกั ๋นกิน
้ ตี้กิน
๋ ตวย เซิง่ ต๋ามกฎห้ามบ่หื้อใผกิน
๋ นอกจากปุโรหิตเต้าอัน
๋ ได้� 5 พระองค์จึงบอกหมู่ฟา
ริสีว่า “เฮาผู้เป๋นบุตรมนุษย์เป๋นใหญ่เหลือวันสะบาโต�
6 ในวันสะบาโตแหมวันนึ่ ง พระเยซู เข้าไปในธรรมศาลาของจาวยิวแล้วสัง
่ สอน มีคนนึ่ งมือขวาลีบได้
7
เข้าไปฟังตวย หมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่ฟาริสีก็ปากั ๋นถ้าผ่อว่า พระองค์จะฮักษาเขาในวันสะบาโตก่อ เปื้ อ
1

ลูก๋า 6:8

86

ลูก๋า 6:26

จะหาเหตุนาบโต้ษพระองค์ 8 แต่พระองค์ฮูว่
้ าเขากึ๊ดจาใด จึงอูกั
้ บคนมือลีบคนนั ้นว่า “ลุกยืนขึ้นส่องหน้า
คน ตัง หลาย� เขา ก็ ลุก ยืน ขึ้น 9 แล้ว พระเยซู ก็ อู้ กับ คน ตัง หลาย ว่า “เฮา จะ ถาม ต้าน ตัง หลาย ว่า ควร จะ
เยียะก๋านดีกาว่าเยียะก๋านฮ้ายในวันสะบาโต จะจ้วยจีวต
ิ กาว่าจะทําลายจีวต
ิ � 10 แล้วพระองค์ผ่อไปตี้กู้
คนตี้อยูหั
่ น
้ บอกคนมือลีบว่า “เหยียดมือของเจ้าออกมา� เขาก็เยียะตวยต๋าม แล้วมือของเขาก็หายเป๋น
ปกติ 11 หมู่ฟาริสีกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์ก็โขดหื้อพระเยซู จึงเปิ็กษากั ๋นว่าจะเยียะจาใดกับพระองค์ดี
พระเยซูเลือกอัครสาวกสิบสองคน

ต๋อนนั ้นพระเยซู ขึ้นไปบนดอยม่อนนึ่ งเปื้ ออธิษฐาน แล้วได้ อธิษฐานต่อพระเจ้าคืนฮุง่ 13 แจ้งแล้ว
พระองค์ ก็ ฮ้องหมู่ สาวกมาหา แล้วเลือกเอาสิบสองคนออกจากหมู่ สาวกนั ้น แล้วฮ้องหมู่ เขาว่าหมู่ อัคร
สาวก 14 คือ ซี โมน ตี้ พระองค์ ฮ้อง แหม จื้อ ว่า เปโตร อันดรู ว์น้ องบ่าว ของ เปโตร ยากอบ ยอห์น ฟี ลิป บา
รโธโลมิ ว 15 มัทธิว โธมัส ยากอบ ลูก บ่าว ของ อัลเฟอัส ซี โมน ตี้ เป๋น คน ของ พรรค จ้า ดนิ ยม 16 ยู ดาส ลูก
บ่าวของยากอบ กับยูดาส อิสคาริโอทต๋อนเมื่อลูนคนนี้ ได้หักหลังพระเยซู
12

แล้ว พระเยซู กับ หมู่ อัครสาวก ก็ ลง มา ยืนใน ตี้ เปีย ง แห่ง นึ่ ง พร้อมตึง หมู่ สาวก ของ พระองค์ กับ แหม
หลาย คน ตี้ มา จาก ใคว่ แคว้น ยู เดีย กรุ ง เยรู ซาเล็ม กับ เมือง ต่างๆ ฮิม ฝั่ ง ทะเล คือ เมือง ไทระ กับ เมือง ไซ
ดอน เปื้ อจะฟังพระองค์ 18 กับหื้อพระองค์ฮักษาโรคของหมู่เขา หมู่คนตี้ต้องทนตุ๊กย้อนผีฮ้าย๕เข้า พระ
เยซู ก็ ฮัก ษา หื้อ หาย 19 คน ตัง หลาย ต่าง คน ก็ ต่าง พยายาม ตี้ จะ ถูก ตั ๋ว พระเยซู ย้อน มี ฤทธิ์ซ่าน ออก จาก
พระองค์ฮักษาโรคของหมู่เขาหื้อหายกู้คน
17

พระเยซูหื้อกํา๋ ลังใจ๋หมู่สาวก

20 พระเยซูผ่อหน้าหมู่สาวกของพระองค์

อูกั
้ บหมู่เขาว่า

“หมู่ต้านตี้ตุ๊กยาก พระเจ้าโผดหื้อหมู่ต้านเป๋นสุข
ย้อนว่าหมู่ต้านได้เป๋นคนของแผ่นดินของพระเจ้าแล้ว
21 หมู่ต้านตี้กัน
้ อยากในเวลานี้

พระเจ้าโผดหื้อหมู่ต้านเป๋นสุข
ย้อนว่าหมู่ต้านจะได้กิน
๋ อิม
่

หมู่ต้านตี้ฮ้องไห้อยูใน
่ เวลานี้ พระเจ้าโผดหื้อหมู่ต้านเป๋นสุข
ย้อนว่าหมู่ต้านจะได้ใค่หัว
22 พระเจ้าโผดหื้อหมู่ต้านเป๋ นสุ ข

เมื่อคนตังหลายจังหมู่ต้าน
ไล่หมู่ต้านออกจากหมู่เขา ดูถูกดูแควนหมู่ต้าน
ว่าหมู่ต้านเป๋นคนบ่ดี ย้อนหมู่ต้านหันแก่เฮาผู้เป๋นบุตรมนุษย์

23 เมื่อเกิดจาอัน
้ ขึ้น

ต้านตังหลายจงจื้นจมยินดีวิดๆ เต้นๆ เต๊อะ ย้อนว่าพระเจ้ามีรางวัลอันยิง่ ใหญ่ไว้ใน
สวรรค์สําหรับหมู่ต้าน เซิง่ ก็เหมือนเดียวกั ๋นกับหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตี้โดนป้ออุย
๊
แม่หม่อนเยียะอย่างเดียวกั ๋น
24 แต่ความฉิ บหายก็จะเกิดกับเจ้าตังหลายตี้รํา
่ รวย
ย้อนว่าเจ้าได้ฮับความสุขสบายตี้สุดแล้ว
25 ความฉิ บหายก็เกิดกับเจ้าตังหลายตี้ได้กิน
๋ อิม
่ เวลานี้

ย้อนว่าเจ้าจะกัน
้ อยาก
ความฉิ บหายก็เกิดกับเจ้าตังหลายตี้ใค่หว
ั เวลานี้
ย้อนว่าเจ้าจะโศกเศร้าเสียใจ๋
26 ความฉิ บหายก็เกิดกับเจ้าตังหลายตี้หมู่คนยกย่องว่าเจ้าเป๋ นคนดี
๕

6:18 6:18 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
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ย้อนว่าป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เขาก็ได้เยียะอย่างเดียวกั ๋นนี้ กับหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า
ตั ๋วป๋อมมาแล้ว
พระเยซูบอกหื้อฮักศัตรู ๋

“แต่ เฮาบอกหื้อต้านตังหลายตี้ กํ่าลังฟังอยู่ว่า จงฮักศัตรู ของ
๋
ต้าน จงเยียะดี กับคนตี้ จังต้าน 28 จง
ปั๋ นปอนคนตี้ แจ้งด่าต้าน จงอธิษฐานเผื่อคนตี้ เยียะฮ้ายต่อต้าน 29 ถ้าใผคนใดตบแก้มของต้านเผิกนึ่ ง
ก็หื้อบิน
่ แหมเผิกนึ่ งหื้อเขาแหม ใผเอาเสื้อคุมต้านไป ถ้าเขาจะเอาเสื้อแหมก็หื้อเขาไปเต๊อะ 30 ถ้าใผมา
ขออะหยังจากต้าน ก็หื้อเขาไปเต๊อะ กับเมื่อใผเอาอะหยังของต้านไป ก็บ่ถ้าทวงคืน 31 หื้อเยียะต่อคนอื่น
อย่างตี้ต้านต้องก๋านหื้อคนอื่นเยียะต่อต้านจาอัน
้
32 “ถ้าต้านตังหลายฮักก้าคนตี้ ฮักต้านเต้าอัน
้ จะได้บุญคุณอะหยัง คนบ่ดีคนบาปตังหลาย ก็ฮักคนตี้
ฮัก เขา เหมือน กั ๋น 33 ถ้า ต้าน เยีย ะ ดี กับ คน ตี้ เยีย ะ ดี กับ ต้าน เต้า อัน
้ จะ บุญ คุณ อะหยัง คน บาป ตัง หลาย ก็
เยียะอย่างเดียวกั ๋น 34 ถ้าต้านตังหลายหื้อยืมก้าคนตี้ ต้านฮู้ว่าจะได้ คืนเต้าอัน
้ จะได้ บุญคุณอะหยัง คน
35
บาป ตัง หลาย ก็ หื้อ คน บาป ยืมโดย คาด ว่า จะ ฮับคืน อย่างเดียว กั ๋น แต่ จง ฮักศัตรู ของ
๋
ต้าน ตัง หลาย กับ
เยียะดีกับเขา จงหื้อเขายืมไปโดยบ่ต้องห่วงว่าจะได้คืน แล้วต้านจะได้ฮับรางวัลยิง่ ใหญ่ในสวรรค์ จะได้
เป๋นลูกของพระเจ้าผู้สูงสุด ย้อนพระองค์ โผดตึงคนตี้ อกตัญญู ตึงคนบ่ดี 36 ต้านตังหลายจงมี ความเม
ตต๋ากรุ ณา เหมือนพระบิดาของต้านมีความเมตต๋ากรุ ณา
27

ก๋านตัดสินตํา๋ หนิ คนอื่น
“บ่ดี ตัดสินใผ แล้วเขาก็ จะบ่ตัดสินต้าน บ่ถ้าตัดสินลงโต้ ษใผ แล้วเขาก็ จะบ่ตัดสินลงโต้ ษต้าน จง
ยกโต้ษหื้อเขา แล้วเขาก็จะยกโต้ษหื้อต้าน 38 จงหื้อกับคนอื่น แล้วพระเจ้าก็จะหื้อกับต้าน ต้านจะได้ฮับ
ตวงจ๋นสวดจ๋นล้นต๋าง ย้อนว่าต้านใจ๊ ต๋างแก่นใดตวงหื้อคนอื่น พระเจ้าก็ จะใจ๊ ต๋างแก่นนั ้นตวงหื้อต้าน
เหมือนกั ๋น�
39 พระเยซู อู้กับหมู่เขาเป๋ นกําเผียบว่า “คนต๋าบอดจู๋งคนต๋าบอดได้ กา ตึงสองคนจะบ่ตกขุมตกบ่อกา
40 ลูกศิษย์บ่ใหญ่เหลือครู แต่ลูกศิษย์ตี้ฮับก๋านเฝิ็กสอนจบแล้วก็จะเป๋ นเหมือนครู ของเขา
37

ก๋านจ้วยหมู่ปี้ น้ องแก้ปั๋ ญหา

“เป๋น จาใด ต้าน ผ่อ หัน ขี้ ฝุ่น ตี้ อยู่ ใน ต๋า ปี้ น้ อง ของ ต้าน แต่ ไม้ ตึง ดุ้น อยู่ ใน ต๋า ตั ๋ว เก่า ผ่อ บ่หัน 42 เป๋น
จาใดต้านอู้กับหมู่ปี้ น้ องของต้านว่า ‘น้ องเหย หื้อเฮาเขี่ยขี้ฝุ่นออกจากต๋าของเจ้าเนาะ� แต่ตี้ไหนได้มีไม้
ตึงดุ้นอยูใน
่ ต๋าตั ๋วเก่าก็บ่หัน คนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด หื้อจัก
๊ ไม้ดุ้นออกจากต๋าตั ๋วเก่าเหียก่อน แล้วจะได้ผ่อหันถี่ๆ
ก่อนตี้จะไปเขี่ยขี้ฝุ่นออกจากต๋าของปี้ น้ องได้
41

43 “เก๊าไม้ดีก็ออกหน่วยดี

เก๊าไม้บ่ดีก็ออกหน่วยบ่ดี 44 เฮาจะฮูว่
้ าเก๊าไม้ดีกาว่าบ่ดี ก็ผ่อตี้หน่วยของมัน
บ่มีใผเกยเก็บหน่วยบ่าเดื่อจากเก๊าไม้ตี้มีหนาม กาว่าเก็บองุน
่ จากเก๊าหญ้าตี้มีหนาม 45 คนดีก็มีสิง่ ดีๆ ใน
ใจ๋แล้วก็จะอูแต่
้ สิง่ ดีออกมา แต่คนบ่ดีก็มีสิง่ บ่ดีในใจ๋กับจะอูสิ
้ ง่ บ่ดีออกมาเหมือนกั ๋น ย้อนในใจ๋เป๋นจาใด
ปากก็อูมา
้ จาอัน
้
จีวต
ิ สองอย่าง
“เป๋น จาใด ต้าน ตัง หลาย ฮ้อง เฮา ว่า องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า แต่ หมู่ ต้าน ก็ บ่เยีย ะ ต๋าม ตี้ เฮา สอน นั ้น 47 กู้
คนตี้ มาหาเฮากับฟังกําสอนของเฮา แล้วเยียะตวยต๋ามกําสอนนั ้น เฮาจะบอกหื้อต้านตังหลายฮู้ว่าเขา
็ วางฐานไว้บนบ่าหิน เมื่อนํ้าท่วม สาย
เผียบเหมือนใผ 48 เขาเผียบเหมือนคนตี้ แป๋งเฮือน เขาขุดขุมเลิก
นํ้าเจี้ยวตัง้ ใส่ เฮือนนั ้น เฮือนก็ บ่ไหวบ่เฟือน ย้อนได้ แป๋งไว้อย่างมัน
่ คง 49 แต่ คนตี้ ได้ ฟังกําสอนของเฮา
็ เมื่อมีนํ้าท่วม
แล้วก็บ่ได้เยียะตวยต๋าม เขาก็เผียบเหมือนคนนึ่ งแป๋งเฮือนบนดิน ขุดขุมวางฐานไว้บ่เลิก
สายนํ้าไหลแฮงตัง้ ใส่เฮือนนั ้น เฮือนนั ้นก็จะหลุจะปังลงตันที เสียหายหมด�
46
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7
พระเยซูฮักษาคนฮับใจ๊ของนายร้อยทหารโรมัน
1 เมื่อ พระเยซู อู้ เรือ
่ ง หมู่ นี้ หื้อ คน ตัง หลาย ฟัง แล้ว พระองค์ ก็ เข้า ไป ใน เมือง คาเปอรนาอุม 2 มี คน ฮับ
ใจ๊ คนนึ่ งของนายร้อยทหารโรมัน บ่สบายหนั กเกือบจะต๋ายแล้ว นายร้อยฮักคนนั ้นนั ก 3 นายร้อยได้ ยิน
ว่า พระเยซู มา จึง หื้อ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ของ จาว ยิว บาง คน ไป อ้อนวอน ขอ หื้อ พระองค์ มา ฮัก ษา คน ฮับ ใจ๊
ของเขา 4 เมื่อหมู่คนเฒ่าคนแก่นั ้นมาเถิงพระเยซูแล้ว ก็อ้อนวอนแล้วอ้อนวอนแหมว่า “นายร้อยคนนั ้น
สมควรตี้ต้านจะจ้วย 5 ย้อนเขาฮักคนในจ้าดของเฮา กับเขาได้แป๋งธรรมศาลาหื้อเฮาตวย� 6 พระเยซูจึง
ไป กับ หมู่ เขา เมื่อ ไป เกือบ จะ เถิง เฮือน ตี้ นายร้อย คน นั ้น อยู่ นายร้อย ก็ หื้อ เปื้ อน บาง คน ไป หา พระองค์ ใจ๊
บอกว่า “บ่ถ้าเข้าไปในเฮือนเน่ อ ย้อนข้าพเจ้าบ่ดี ปอตี้ จะหื้อต้านลอดเข้ามาในจายคาเฮือนของข้าพเจ้า
7 ย้อน จาอัน
้ ข้าพเจ้าหันว่าบ่เปิงตี้ จะออกมาปะต้าน แต่ ขอต้านสัง่ กําเดียวเต้าอัน
้ คนฮับใจ๊ ของข้าพเจ้า
ก็ จะ หาย จาก พยาธิ ตี้ เขา เป๋น 8 ข้าพเจ้า อยู่ ใต้ วินัย ของ ทหาร กับ มี ทหาร อยู่ ใต้ บังคับ ของ ข้าพเจ้า ตวย
ข้าพเจ้าสัง่ คนนึ่ งว่า ‘ไป� เขาก็ ไป สัง่ คนนึ่ งว่า ‘มา� เขาก็ มา ข้าพเจ้าบอกคนฮับใจ๊ ว่า ‘เยียะอันนี้ เน่ อ�
เขาก็เยียะ� 9 เมื่อพระเยซู ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็งืดในความเจื้อของนายร้อย จึงเหลียวปิ๊ กมาอู้กับคนตังหลายตี้
ติดต๋ามพระองค์ไปว่า “เฮาบอกหื้อต้านตังหลายฮู้ว่า เฮาบ่เกยปะใผคนใดในประเทศอิสราเอลตี้มีความ
เจื้อนั กขนาดนี้ มาก่อนเลย� 10 เมื่อเปื้ อนปิ๊ กไปเถิงเฮือนนายร้อย ก็หันคนฮับใจ๊คนนั ้นหายเป๋นปกติแล้ว
พระเยซูจ้วยลูกของแม่หม้ายเป๋นขึ้นมาใหม่
11 ได้ แหม บ่ปอ เมิน พระเยซู ไป หมู่ บ้าน นาอิน กับ หมู่ สาวก ของ พระองค์ คน ตัง หลาย แหม จ้า ดนั ก ก็
ตวยพระองค์ไป 12 เมื่อมาเถิงใก้ปะตู๋เมืองนั ้น มีคนหามศพป้อจายหนุ่มคนนึ่ งมา แม่ของป้อจายคนนั ้น
เป๋น หม้าย มี ลูก คน เดียว จาว บ้าน จ้า ดหลาย คน ก็ มา ตวย นาง 13 เมื่อ พระเยซู หัน แม่ ของ ป้อ จาย คน นั ้น
พระองค์ มี ใจ๋ อิน ดู นาง อู้ ว่า “บ่ต้อง ไห้ เน่ อ� 14 แล้ว พระองค์ เข้า ไป ใก้ๆ แล้ว ต๊ะ แตะ หาม ศพ หมู่ ตี้ หาม ก็
หยุดยืน พระองค์จึงสัง่ ว่า “จายหนุ่มเหย เฮาสัง่ เจ้าหื้อลุกขึ้น� 15 คนต๋ายนั ้นก็ลุกขึ้นนั ่งอู้ได้ พระองค์จึง
มอบจายหนุ่มคนนั ้นหื้อแม่ของเขา
16 คน ตัง หลาย ตี้ ตวย มา ก็ เก๋ งกั ๋ว กั ๋น ขนาด แล้ว ปา กั ๋น สรรเสริญ พระเจ้า ว่า “ต้าน ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง
แตน พระเจ้า ตี้ ยิง่ ใหญ่ ได้ เกิด ขึ้น มา ต้า มก๋าง หมู่ เฮา แล้ว กับ พระเจ้า ได้ มา จ้วย คน ของ พระองค์ แล้ว�
17 เรือ
่ งนี้ ก็ได้เล่าลือกั ๋นไปใคว่แคว้นยูเดีย กับดินแดนตี้อยูแวด
่
แคว้นนั ้นตวย
ยอห์นส่งสาวกมาถามพระเยซู
18 หมู่สาวกของยอห์นก็เล่าเถิงเหตุก๋ารณ์ ตึงหมดนั ้นหื้อยอห์นฟัง 19 ยอห์นฮ้องสาวกสองคนมาหา สัง
่
หื้อไปถามพระเยซู ว่า “ต้านเป๋นผู้ตี้ จะมานั ้น๖กา กาว่าจะต้องกองถ้าคนอื่นแหม� 20 เมื่อหมู่เขามาเถิง
พระเยซู ก็ บอกพระองค์ ว่า “ยอห์นผู้หื้อบัพติศมาใจ๊ หมู่เฮามาถามพระองค์ ว่า ‘ต้านเป๋นผู้ตี้ จะมานั ้นกา
กาว่าจะต้องกองถ้าคนอื่นแหม� �
21 ใน เวลา หละหว่างนั ้น พระเยซู ได้ ฮัก ษา คน เจ็บ คน เป๋ น โรค ต่างๆ หื้อ หาย เป๋ น จํา
๋ นวนนั ก คนตี้ ผีเข้าก็
22
หาย คนต๋าบอดก็ผ่อหันได้ พระองค์ตอบสาวกสองคนนั ้นไปว่า “ปิ๊ กไปบอกยอห์นต๋ามตี้หมู่ต้านได้ยิน
กับได้หัน คือคนต๋าบอดก็ผ่อหันได้ คนง่อยก็เตียวได้ คนขี้ตู้ดก็หายสะอาด คนหูหนวกก็ได้ยิน คนต๋ายก็
เป๋นขึ้นจากความต๋าย คนตุ๊กคนยากก็ได้ฟังข่าวดี 23 คนตี้บ่ขัดใจ๋ในสิง่ ตี้เฮาอูกั
้ บเยียะ ก็เป๋นสุข�
24 เมื่อคนตี้ยอห์นใจ๊มาปิ๊ กไปแล้ว พระองค์ตัง
้ เก๊าอู้กับคนตังหลายเรือ
่ งยอห์นว่า “ต้านตังหลายไปผ่อ
อะหยังในดินแดนทุรกั ๋นดาร ไปผ่อต้นอ้อถูกลมปั๊ ดแกว่งไปแกว่งมาจาอัน
้ กา 25 ถ้าบ่ใจ้ ออกไปผ่ออะหยัง
กั ๋น ไป ผ่อ คน แต่ง ตั ๋ว งามๆ กา ย้อน ว่า คน ตี้ แต่ง ตั ๋ว อย่าง ดี กิน
้
๋ ดี อยู่ ดี ย่อม ปา กั ๋น อยู่ ใน วัง ปู๊น 26 ถ้า จาอัน
หมู่ ต้านออกไปผ่ออะหยังกั ๋น ไปผ่อผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าแม่นก่อ แม่นแล้ว เฮาบอกต้านตัง
๖
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หลาย ว่า ยอห์น เป๋น นั ก เหลือ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า แหมก่อน 27 คือ ยอห์น คน เนี ย ะ มี กํา เขียน
เถิงต้านไว้ว่า
‘เฮาจะส่งคนส่งข่าวนําหน้าต้านไปก่อน
เขาจะเกียมคน๗หื้อพร้อมก่อนต้านมา�ญ
28 เฮา บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า ใน หมู่ คน ตี้ เกิด มา นั ้น บ่มี ใผ ตี้ ยิง
่ ใหญ่ เหลือ ยอห์น แต่ คน เล็ก หน้ อย ตี้ สุด ใน
29
แผ่นดินของพระเจ้า ก็ยังใหญ่เหลือยอห์นแหมก่อน� คนตังหลายกับหมู่คนเก็บภาษี ตี้ได้ยน
ิ กับได้ฮบ
ั
30
บัพติศมาจากยอห์นแล้ว ก็ยอมฮับว่าพระเจ้ายุติธรรม แต่หมู่ฟาริสีกับผู้ชํานาญบทบัญญัติ บ่ยอมฮับ
แผนก๋านของพระเจ้าตี้มีต่อหมู่เขา โดยบ่ฮับบัพติศมาจากยอห์น
31 พระเยซู อู้ต่อไปแหมว่า “จาอัน
้ เฮาจะเผียบคนในยุคสมัยนี้ เหมือนกับอะหยังดี หมู่เขาจะเหมือนอะ
หยัง 32 ก็เผียบเหมือนกับหละอ่อนนั ่งเล่นอยูก๋
่ างกาดก๋างลี เอิน
้ ฮ้องใส่กั ๋นว่า
‘หมู่เปิ้ นเป่าปี่ เป่าแนหื้อฟังแล้ว
หมู่ตั ๋วก็บ่เต้นบ่ฟ้อนตวย
หมู่เปิ้ นปากั ๋นฮ้องเพลง สําหรับงานศพหื้อฟัง
หมู่ตั ๋วก็บ่ไห้บ่หุยตวย�
33 ย้อน ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา ถือ ศีล อด อาหาร กับ บ่ได้ กิน
่ ต้าน ตัง หลาย ก็ ว่า ‘คน นี้ มี ผี เข้า อยู�
่
๋ เหล้า องุน
34 ส่วนบุตรมนุษย์ได้ตึงกิน
๋ ตึงดื่ม ต้านตังหลายก็ว่า ‘ผ่อคนนี้ ลอ ขี้กละ ขี้เมาตวย ป๋ายบ่ปอยังเป๋นเปื้ อน
กับคนเก็บภาษี คบกั ๋นกับคนบาป� 35 แต่ ปั๋ ญญาของพระเจ้านั ้นก็ได้ฮบ
ั ก๋านยอมฮับว่าถูกต้องแล้วจาก
คนตี้เยียะตวยต๋ามปั๋ ญญานั ้น�
พระเยซูในบ้านฟาริสี
36 มีคนนึ่ งในหมู่ฟาริสีจื้อซี โมน เจิญพระองค์ ไปกิน
๋ ข้าวตวย พระองค์ก็ไปนั ่งกิน
๋ ในเฮือนของเขา 37 มี
แม่ญิงคนนึ่ งในเมืองนั ้นเป๋นคนบาป เมื่อฮูว่
้ าพระองค์กํ่าลังกิน
่ บ้านของฟาริสีคนนั ้น 38 แม่ญิง
๋ ข้าวอยูใน
คนนั ้นก็ กํา๋ ขวดใส่ นํ้ามันหอมมายืนอยู่ตังหลังใก้ๆ ตีน
๋ พระเยซู ไห้จ๋นนํ้าต๋าย้อยตกใส่ ตีน
๋ พระองค์ นางก็
เอาผมของนางเจ๊ดตีน
๋ พระองค์ จูบตีน
๋ พระองค์แล้วเอานํ้ามันหอมถอกใส่ตีน
๋ พระองค์ 39 ฟาริสีตี้ได้เจิญ
พระเยซู มา บ้าน หัน ใส่ ก็ กึ๊ด ใน ใจ๋ ว่า “ถ้า ต้าน เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า แต๊ ก็ ต้อง ฮู้ว่า แม่ ญิง
คนตี้ถูกตั ๋วของต้านนั ้นเป๋นใผ เป๋นคนจาใด ย้อนนางเป๋นคนบาป�
40 พระเยซู จึง อู้ กับ เขา ว่า “ซี โมน เหย เฮา มี เรือ
่ งจะอู้กับต้านหน้ อย� เขาก็ ตอบว่า “เจิญอาจ๋ารย์ อู้ไป
เต๊อะ� 41 พระองค์จึงอูว่
้ า “เจ้าหนี้ คนนึ่ งมีลูกหนี้ สองคน คนนึ่ งเป๋นหนี้ ห้าร้อยเดนาริอน
ั แหมคนนึ่ งเป๋น
42
หนี้ ห้า สิบ เดนาริอน
ั
เมื่อ หมู่ เขา บ่มี สตางค์ มา ใจ๊ หนี้ เจ้า หนี้ ก็ ยก หนี้ หื้อ กับ สอง คน นั ้น เหีย แล้ว ใน สอง
คนนั ้นใผจะฮักนายนั กเหลือกั ๋น� 43 ซีโมนก็บอกพระองค์ว่า “ข้าพเจ้าหันว่าคนตี้นายยกหนี้ หื้อนั ก ก็ฮัก
นายนั ก� พระองค์ จึง ว่า “ต้าน อู้ถูกแล้ว� 44 พระองค์ จึงเหลียว หลังผ่อแม่ ญิงคนนั ้น แล้ว อู้กับ ซี โมนว่า
“ต้านหันแม่ญิงคนนี้ ก่อ เฮาได้เข้ามาในเฮือนของต้าน ต้านบ่ได้เอานํ้ามาซ่วยตีน
๋ เฮา แต่แม่ญิงคนนี้ ได้
45
เอา นํ้า ต๋า ซ่วย ตีน
๋ เฮา แล้ว เอา ผม เจ๊ด ตีน
๋ เฮา ต้าน บ่ได้ จูบ เฮา แต่ แม่ ญิง คน นี้ จูบ ตีน
๋ เฮา ตลอด ตัง้ แต่
นางเข้ามา 46 ต้านบ่ได้เอานํ้ามันถอกหัวเฮา แต่แม่ญิงคนนี้ เอานํ้ามันหอมถอกใส่ตีน
๋ เฮา๘ 47 ย้อนจาอัน
้
เฮาบอกต้านว่า บาปของแม่ ญิงคนนี้ เซิง่ มี นั ก ได้ โผดยกหื้อแล้ว ย้อนนางฮักเฮานั ก แต่ คนตี้ ได้ ฮบ
ั ก๋าน
ยกโต้ษหน้ อยก็ฮักหน้ อย�
48 พระองค์ จึงบอกกับแม่ญิงคนนั ้นว่า “บาปของเจ้า เฮายกหื้อแล้ว� 49 ฝ่ายคนตังหลายตี้ นั ่งกิน
๋ ข้าว
50
ตวย กั ๋น กึ๊ด ใน ใจ๋ ว่า “คน นี้ เป๋น ใผ เถิง ยกโต้ ษ บาป หื้อ ได้� พระเยซู จึง บอก แม่ ญิง คน นั ้น ว่า “ความ เจื้อ
ของเจ้าได้เยียะหื้อเจ้ารอดป๊นบาปโต้ษแล้ว ขอหื้ออยูดี
่ มีสุขเน่ อ�
๗
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บอกข่าวดีเรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้า สาวกสิบสองคน
ก็อยู่กับพระองค์ 2 ฮ่วมกับแม่ญิงบางคนตี้พระองค์เกยไล่ผีออกจากตั ๋วกับฮักษาโรคหื้อหาย ได้แก่มารีย์
ตี้ ฮ้องกั ๋นว่ามารีย์จาวมักดาลา คนตี้ พระองค์ ได้ ไล่ ผีออกเจ็ดตั ๋ว 3 กับนางโยอันนาเมียของคูซา ป้อบ้าน
ของเจ้าเมืองเฮโรด สุ สันนากับแม่ ญิงแหมหลายคนตี้ เกยถวายของส่วนตั ๋วจ้วยเหลือพระองค์ กับสาวก
ของพระองค์
กําเผียบเรือ
่ งหว่านเม็ดข้าว
เมื่อ มี หมู่ คน จํา๋ นวน นั ก คน จาก หลาย บ้าน หลาย เมือง มา หา พระเยซู พระองค์ จึง อู้ กับ หมู่ เขา เป๋น กํา
เผียบว่า 5 “มีจาวนาคนนึ่ งออกไปหว่านเม็ดพืช บางเม็ดตกต๋ามหนตางเตียว คนก็ยํ่าแล้วนกก็มาจิกกิน
๋
6
เหียหมด บางเม็ดก็ตกลงดินตี้ปื๊ นตังลุ่มเป๋นบ่าหินเต๋มไปหมด เมื่องอกขึ้นมาบ่ปอเมินก็เหีย
่ วแห้งต๋าย
7
8
ย้อนว่าขาดนํ้า บางเม็ดตกก๋างป่าหนาม ต้นหนามนั ้นก็ ใหญ่ขึ้นมางําต้นนั ้นเหียหมด บางเม็ดตกบน
ดินดี ก็ งอกงามใหญ่ขึ้นแล้วก็ มี งวงมี เม็ดนั กเป๋นร้อยเต้า� เมื่อพระองค์ อู้แล้ว ก็ บอกหมู่ เขาเสียงดังว่า
“ใผยอมฟังก็หื้อฟังไว้เต๊อะ�
9 หมู่สาวกถามพระองค์ว่า “กําเผียบนั ้นหมายความว่าจาใด� 10 พระเยซู บอกหมู่สาวกว่า “ข้อลํ้าเลิก
็
เรือ
่ ง แผ่น ดิน ของ พระเจ้า โผด หื้อ ต้าน ตัง หลาย ฮู้ ได้ ส่วน หมู่ คน อื่นๆ นั ้น จะ อู้ หื้อ ฟัง เป๋น กํา เผียบ เปื้ อ หื้อ
เป๋นไปต๋ามพระคัมภีรตี
์ ้ว่า ‘หมู่เขาผ่อแต่บ่หัน หมู่เขาฟังแต่บ่เข้าใจ๋�ฎ
4

11 “กําเผียบคือจาอี้

เม็ดพืชก็คือถ้อยกําของพระเจ้า 12 ตี้ตกต๋ามหนตางเตียวก็เหมือนคนตี้ได้ฟังถ้อย
กําของพระเจ้า แล้วมารก็มาลู่เอาถ้อยกํานั ้นตี้หว่านลงในใจ๋ของเขาไปเหีย เปื้ อบ่หื้อเขาเจื้อและรอดป๊น
บาปโต้ษได้ 13 ตี้ตกลงดินตี้ปื๊ นตังลุ่มเป๋นบ่าหินเต๋มไปหมด ก็เหมือนคนตี้ได้ฟังถ้อยกําแล้วก็ฮับถ้อยกํา
็ เขาเจื้อบ่ปอเมิน เมื่อถูกทดลองก็เลิกเจื้อไปเหีย
นั ้นตันบาดตันบ้วงอย่างจื้นจมยินดี แต่ฮากลงดินบ่เลิก
14 ตี้ ตกก๋างป่ าหนามนั ้นก็ เหมือนคนตี้ ได้ ฟังถ้อยกําแล้วก็ ฮับเอาเหมือนกั ๋น แต่ ความเป๋ นห่วงเรือ
่ งต่างๆ
เกี่ยวกับจีวต
ิ ในโลกนี้ ความหลงมัวเมาข้าวของเงินคํา กับความม่วนงันสันเล้า ก็มางําเขาไว้ แล้วความ
เจื้อของเขาก็บ่จํา๋ เริญเติบโต 15 ตี้ตกบนดินดี ก็เหมือนคนมีจิตใจ๋ตี้ดีงามกับสูงส่ง เมื่อได้ฟังถ้อยกําก็จํา๋
เอาไว้ แล้วก็อดทนจ๋นออกผล
กําเผียบเรือ
่ งโกมไฟ

16 “บ่มีใผเมื่อต๋ามโกมไฟแล้วจะเอาซ้าควบไว้เหีย

กาว่าเอาไปซุกไว้ปื๊ นเตียง แต่จะตัง้ บนตัง่ ไว้ เปื้ อคน
ตังหลายตี้เข้ามาจะหันเป่งแจ้งได้ 17 กู้สิง่ ตี้เอาไปซ่อนไว้ก็จะป๋ากฏออกมาหื้อหัน กับกู้สิง่ ตี้เป๋นความลับ
ก็จะถูกเปิดเผยหื้อฮู้ 18 ย้อนจาอัน
้ ต้านตังหลายฟังหื้อดีๆ คนตี้เข้าใจ๋อยู่แล้วก็จะเข้าใจ๋นั กขึ้นแหม ส่วน
คนตี้บ่เข้าใจ๋ แม้ตี้เขากึ๊ดว่าเขาเข้าใจ๋ พระเจ้าจะเอาไปจากเขาเหีย�
19 ต๋อน นั ้น แม่ กับ หมู่ น้ อง บ่าว ของ พระเยซู มา หา พระองค์ แต่ เข้า ไป เถิง ตั ๋ว พระองค์ บ่ได้ ย้อน มี คน นั ก
20 มีคนบอกพระองค์ว่า “แม่กับหมู่น้ องบ่าวของต้านมายืนถ้าอยูตั
่ งนอก� 21 พระเยซูอูกั
้ บหมู่เขาตี้หัน
้ ว่า
“แม่กับน้ องของเฮา คือคนตี้ได้ฟังถ้อยกําของพระเจ้า แล้วเยียะต๋าม�
พระเยซูห้ามลมหลวง
22 อยู่ มา วัน นึ่ ง พระองค์ ลง เฮือ กับ หมู่ สาวก ของ พระองค์ แล้ว พระองค์ บอก หมู่ เขา ว่า “หื้อ หมู่ เฮา ข้าม
ทะเลสาบไปเผิกตังปู๊นเต๊อะ� หมู่ เขาก็ นั ่งเฮือออกไป 23 เมื่อเฮือกํ่าลังไป พระองค์ ก็ นอนหลับ แล้วมีลม
หลวง ก๋าง ทะเล นํ้า ซัด เข้า เกือบ เต๋ม เฮือ จ๋น เป๋น อันตราย 24 หมู่ เขา มา ฮ้อง พระองค์ ลุก บอก พระองค์ ว่า
“อาจ๋ารย์ อาจ๋ารย์ หมู่เฮาจะจ๋มนํ้าต๋ายกั ๋นหมดแล้ว� พระองค์ก็ลุกขึ้นห้ามลมกับคลื่น แล้วคลื่นกับลม
ก็หยุด ทะเลก็หนิ มผิว้ ดี 25 พระเยซู จึงอู้กับหมู่เขาว่า “บ่มีความเจื้อกา� หมู่เขาก็กั ๋วกับปากั ๋นงืดอู้กั ๋นว่า
“ต้านผู้นี้ เป๋นใผกั ๋น สัง่ บังคับลมกับคลื่นได้ ลมกับคลื่นก็เจื้อฟังต้าน�
ฎ
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พระเยซูฮักษาคนโดนผีฮ้าย๙เข้า
26 หมู่ เขาแล่นเฮือไปเถิงเขตของจาวเกราซาตี้ อยู่แหมเผิกนึ่ งของทะเลสาบกาลิ ลี 27 เมื่อพระองค์ ขึ้น
ฝั่ ง มีคนนึ่ งออกมาจากเมืองมาปะพระองค์ คนนั ้นมีผีเข้าอยู่ บ่ได้ นุ่งเสื้อนุ่งผ้า บ่ได้ อยู่กับบ้านกับเฮือน
อยูต๋
่ ามอุโมงค์ฝังศพมาเมินแล้ว 28 เมื่อเขาหันพระเยซู เขาก็หุยเสียงดัง ยอบตั ๋วลงไหว้ส่องหน้าพระองค์
ฮ้องเสียงดังว่า “โอพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าผูสู
้ งสุด มายุง่ กับเฮาเยียะหยัง ขอเต๊อะ ห้ามทรมานเฮา
เน่ อ� 29 ตี้ เขา อู้จาอัน
้ ก็ ย้อนพระเยซู ได้ สัง่ ผี ฮ้าย หื้อ ออก จาก เขา ผี นั ้น เกย เข้า เขา หลาย เตื้อ เขา เกย ถูก
คนเอาเจื้อกเหล็กล่ามกับกุมเขาไว้ แต่เขาก็สะต๊กเจื้อกเหล็กปุดหมด กับผีฮ้ายก็ปาเขาเข้าไปอยูใน
่ ป่าคน
30
เดียว พระเยซูถามเขาว่า “เจ้าจื้ออะหยัง� เขาตอบว่า “จื้อก๋อง� ย้อนว่ามีผีฮ้ายหลายตั ๋วเข้าอยู่ในตั ๋ว
็ ตี้สุด 32 มีหมูเป๋นหมู่ใหญ่
เขา 31 ผีนั ้นก็อ้อนวอนซํ้าแล้วซํ้าแหม ขอบ่หื้อพระองค์สัง่ ปิ๊ กไปอยู่ในขุมตี้เลิก
กํ่า ลัง เซาะ หา กิน
้ ผี หมู่ นั ้น จึง อ้อนวอน พระองค์ ขอ ไป เข้า อยู่ ใน หมู หมู่ นั ้น พระ
๋ อยู่ ต๋าม เถิม
้ ดอย ใก้ๆ หัน
33
เยซูอูว่
้ า “ไปเต๊อะ� ผีฮ้ายหมู่นั ้นก็ออกจากป้อจายคนนั ้น แล้วไปเข้าอยูใน
่ หมู หมูหมู่นั ้นก็ปากั ๋นล่นลง
หน้าผาจิง๊ ลงไปในทะเลแก๊นนํ้าต๋ายหมด
34 หมู่คนเลี้ยงหมูเมื่อหันเหตุก๋ารณ์ จาอัน
้ ก็ปากั ๋นล่นหนี ไปเล่าหื้อคนในเมืองนั ้นฟัง ตึงในเวียงตึงบ้าน
35
นอก คน ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋น ออก ไป ผ่อ เหตุ ก๋า รณ์ ตี้ เกิด ขึ้น นั ้น เมื่อ หมู่ เขา มา ตี้ พระเยซู อยู่ ก็ หัน คน ตี้ ผี
ออกแล้วนั ้น นุ่งเสื้อผ้า มีสติดีนั ่งอยู่ใก้ตีน
๋ พระเยซู คนตังหลายก็ปากั ๋นกั ๋ว 36 คนตังหลายตี้ได้หันเหตุก๋า
รณ์ ก็ เล่า หื้อ คน อื่นๆ ฟัง เรือ
่ ง คน โดน ผี เข้า หาย เป๋น ปกติ ได้ จาใด 37 หมู่ คน ใน ดิน แดน เกราซา ปา กั ๋น มา
อ้อนวอน พระองค์ ขอ หื้อ ไป จาก หมู่ เขา เหีย ย้อน ว่า หมู่ เขา กั ๋ว พระเยซู จึง ลง เฮือ ไป 38 คน ตี้ ผี ออก จาก ตั ๋ว
แล้ว อ้อนวอนขอไปกับพระองค์ แต่พระเยซู สัง่ เขาว่า 39 “ปิ๊ กไปบ้านเหีย แล้วบอกหื้อจาวบ้านฮู้เถิงก๋าน
ใหญ่ตี้พระเจ้าได้เยียะต่อเจ้า� คนนั ้นก็ปิ๊ กไปบอกคนตึงเมืองฮูเถิ
้ งเหตุก๋ารณ์ ตี้พระเยซูได้เยียะกับเขา
พระเยซูฮักษาลูกสาวไยรัสกับแม่ญิงคนตี้เป๋นเลือดตกบ่หยุด
40 เมื่อ พระเยซู ปิ๊ ก ข้าม ทะเล มา แล้ว คน ตัง หลาย ก็ ต้อนฮับ พระองค์ ย้อน เขา ตัง หลาย ถ้า พระองค์ อยู่
41 มี ป้ อ จาย คน นึ่ ง จื้อ ไยรัส เป๋ น นาย ธรรมศาลา ของ จาว ยิว เข้า มา กราบ ตีน
๋ พระเยซู อ้อนวอน พระองค์
42
หื้อ ไป บ้าน ของ เขา ย้อน ว่า เขา มี ลูก สาว คน เดียว อายุ สิบ สอง ขวบ นอน ป่วย อยู่ เกือบ จะ ต๋าย แล้ว เมื่อ
พระองค์กํ่าลังไปนั ้น คนตังหลายก็ยัดยูพระองค์
้
43 มี แม่ ญิง คน นึ่ ง เป๋ น โรค เลือด ตก บ่หยุด สิบ สอง ปี๋ แล้ว เสี้ ยง เงิน ทอง หื้อ หมอ ฮัก ษา จ๋น หมด เนื้ อ หมด
ตั ๋ว๑ แต่บ่มีใผฮักษาได้ 44 นางลักมอบมาตังหลังพระเยซู แล้วก็หยุบตีน
๋ เสื้อคุมของพระองค์ เลือดตี้ตกก็
45
หยุดแห้งไปเลย พระเยซูจึงถามว่า “ใผมาหยุบตั ๋วเฮา� เมื่อคนตังหลายอูว่
้ าบ่ได้โดนลอ เปโตรจึงบอก
พระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ คนยัดยู้กั ๋นล่อ ก็ถูกใส่พระองค์พ่องก่า� 46 แต่พระเยซูบอกว่า “มีคนนึ่ งถูกตั ๋วเฮา
ย้อนเฮาฮูส
้ ึกฤทธิแผ่
้ ว นางกั ๋วจ๋นตั ๋วสัน
่ เข้า
์ ซ่านออกจากตั ๋วเฮา� 47 เมื่อแม่ญิงคนนั ้นหันว่าพระเยซูฮูแล้
มาก้มลงกราบพระองค์ บอกพระองค์ต่อหน้าคนตังหลายว่า นางได้ถูกต้องพระองค์ย้อนเหตุอะหยัง และ
ได้หายโรคตันที 48 พระองค์อู้กับนางว่า “ลูกเหยความเจื้อของเจ้าเยียะหื้อเจ้าหายโรคแล้ว ขอหื้ออยู่ดีมี
สุขเน่ อ�
49 ต๋อน ตี้ พระองค์ กํ่า ลัง อู้ อยู่ นั ้น มี คน มา จาก บ้าน ของ ไยรัส ตี้ เป๋ น นาย ธรรมศาลา มา บอก เขา ว่า “ลูก
สาวของต้านต๋ายแล้ว บ่ต้องรบก๋ วนอาจ๋ารย์ละ� 50 เมื่อพระเยซู ได้ยน
ิ จาอัน
้ จึงอู้กับไยรัสว่า “บ่ต้องกั ๋ว
จง เจื้อ เต้า อัน
้ แล้ว ลูก จะ หาย� 51 เมื่อ มา แผว พระเยซู ก็ เข้า ไป ใน เฮือน พระองค์ บ่หื้อ คน อื่น เข้า ไป ตวย
นอกจากเปโตร ยอห์น ยากอบกับป้อแม่ของหละอ่อนเต้าอัน
้ 52 คนตังหลายก็ไห้หุยสนั ่นปั่ นปื๊ น ย้อนหละ
อ่อนคนนั ้นต๋าย พระเยซูบอกหมู่เขาว่า “บ่ต้องไห้ เขายังบ่ต๋ายเตื้อลอ แต่หลับอยูบ่
่ ดาย� 53 คนตังหลาย
๙
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ก็ใค่หว
ั ใส่ พระองค์ ย้อนหมู่เขาฮู้ว่าหละอ่อนนั ้นต๋ายแล้ว 54 พระเยซู กํา๋ มือหละอ่อนคนนั ้นไว้ แล้วอู้ออก
มาว่า “ลูกเหย จงลุกขึ้นมาเต๊อะ� 55 แล้ววิญญาณของหละอ่อนก็ปิ๊ กเข้าสู่ในหละอ่อนคนนั ้น เขาก็ลุกขึ้น
็ แต่
นั ่งตันที พระองค์สัง่ ป้อแม่ว่า “เอาข้าวมาหื้อหละอ่อนกิน
๋ � 56 ป้อแม่ของหละอ่อนก็ปากั ๋นตกสะเกิด
พระองค์สัง่ ห้ามเขาบ่หื้อบอกเหตุก๋ารณ์ ตี้เกิดขึ้นนั ้นกับใผสักคน

9
ส่งสาวกสิบสองคนออกไปเยียะก๋าน
พระเยซู ฮ้อง สาวก สิบ สอง คน มา แล้ว หื้อ สิทธิ อํานาจ หมู่ เขา ไล่ ผี ฮ้าย๒กับ ฮัก ษา โรค ต่างๆ หื้อ หาย
ได้ 2 แล้วพระองค์ส่งหมู่เขาออกไปบอกเรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้า กับฮักษาคนเจ็บป่วยตังหลายหื้อหาย
3 พระองค์สัง
่ หมู่เขาว่า “บ่ต้องเอาอะหยังไปตวยเน่ อ เจ้นไม้เต๊า ถง ของกิน
๋ สตางค์ กาว่า เสื้อผ้าแหมผืน
4 ถ้าเข้าไปในเฮือนใด ก็หื้อย้างอยูเฮื
5
่ อนนั ้นจ๋นกว่าจะย้ายไป หมู่บ้านใดบ่ยอมต้อนฮับต้าน เมื่อต้านออก
จากหมู่บ้านนั ้นไป หื้อปัดขี้ฝุ่นตี้ ติดตีน
๋ ต้านออกขว้างไว้หัน
้ เปื้ อส่อหื้อหันว่าพระเจ้าบ่ปอใจ๋ กับบ่ยอมฮับ
6
เขา� หมู่สาวกก็ปากั ๋นออกไปใคว่บ้านใคว่เมือง บอกข่าวดีกับฮักษาคนเจ็บป่วยกู้แห่งหื้อหาย
7 กษั ตริย์ เฮโรด ตี้ ปกครอง แคว้น กาลิ ลี ได้ ยิน เรือ
่ ง เหตุ ก๋า รณ์ ตัง หลาย ตี้ พระเยซู กับ สาวก ได้ เยีย ะ จึง
สับสนขนาด ย้อนบางคนบอกว่ายอห์นเป๋นขึ้นจากความต๋ายแล้ว 8 บางคนว่าเป๋นเอลี ยาห์มาป๋ากฏ คน
อื่นก็ว่าเป๋นผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าในสมัยโบราณตี้เป๋นขึ้นจากความต๋าย 9 เฮโรดก็อูว่
้ า “ยอห์น
นั ้นเฮาได้ สัง่ หื้อกกคอแล้ว แต่ คนนี้ ตี้ เฮาได้ยน
ิ เรือ
่ งของเขา เป๋น ใผหา� แล้วเฮโรดจึง หาโอกาสตี้ จะปะ
พระองค์
1

ก๋านเลี้ยงคนห้าปันคน
เมื่อ หมู่ อัคร สาวก ปิ๊ ก มา แล้ว เขา รายงาน พระเยซู เรือ
่ ง ตี้ หมู่ เขา ได้ เยีย ะ พระองค์ ก็ ปา หมู่ เขา แหละ
11
ออกจากคนนั ก ไปตังเมืองเบธไซดา แต่คนตังหลายฮู้จึงปากั ๋นไปตวยหาพระองค์ พระองค์ก็ต้อนฮับ
เขา สอนเขาเถิงเรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้า ใผต้องก๋านหื้อพระองค์ฮักษาโรคพระองค์ก็ฮักษาหื้อ
12 ต๋อน เมื่อ แลง สาวก สิบ สอง คน มา บอก พระองค์ ว่า “บอก หื้อ คน หมู่ นี้ ไป เซาะ ของกิน
๋ กับ เซาะ ตี้ ย้าง
13
นอนกั ๋นต๋ามบ้านไฮ่บ้านนาตึงหมู่บ้านตํา๋ หมู่นี้ เอาเต๊อะ ย้อนตี้นี่ ทุรกั ๋นดาร� พระองค์บอกหมู่สาวกว่า
“หมู่ต้านไปเซาะของกิน
๋ มาเลี้ยงหมู่เขาเหียก่า� หมู่เขาก็ ว่า “เฮาบ่มีอะหยังนั ก มีก้าเข้าหนมปังห้าก้อน
กับป๋าสองตั ๋วเต้าอัน
้ จะหื้อเฮาไปซื้อของกิน
้
ย้
้ อนนั บก้าป้อจายได้ประมาณ
๋ สําหรับคนหมู่นี้ กา� 14 ตี้อูจาอี
ห้าปันคน แล้วพระองค์จึงสัง่ หมู่สาวกว่า “จัดหื้อคนตึงหมดนั ่งลงเป๋นหมู่ๆ ละห้าสิบคน� 15 สาวกก็เยียะ
ต๋ามกําสัง่ คือจัดหื้อคนตึงหมดนั ่งลง 16 พระองค์จึงฮับเข้าหนมปังห้าก้อนกับป๋าสองตั ๋วนั ้นมา แล้วแหงน
หน้าขึ้นผ่อฟ้าสวรรค์ขอบพระคุณพระเจ้า แล้วก็หักส่งหื้อหมู่สาวกเอาไปแจกคนตังหลาย 17 คนตึงหมด
ได้กิน
๋ อิม
่ กู้คน แล้วหมู่เขาเก็บของกิน
๋ ตี้เหลือได้สิบสองซ้าเต๋มๆ
10

ซีโมนเปโตรบอกว่าพระเยซูเป๋นใผ
เมื่อพระเยซูอธิษฐานอยู่คนเดียว หมู่สาวกก็อยู่ใก้ๆ พระองค์ก็ถามหมู่เขาว่า “คนตังหลายอู้
กั ๋น ว่า เฮา เป๋น ใผ กา� 19 หมู่ สาวก ตอบ ว่า “บาง คน ว่า เป๋น ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา บาง คน ว่า เป๋น เอลี ยาห์
บาง คน ก็ ว่า เป๋น คน นึ่ ง ใน หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ใน สมัย โบราณ ตี้ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย�
20 พระองค์ถามหมู่เขาว่า “หมู่ต้านลอกึ๊ดว่าเฮาเป๋ นใผ� เปโตรตอบพระองค์ว่า “พระองค์เป๋ นพระคริสต์
ของพระเจ้า�
21 พระองค์สัง
่ หมู่สาวกบ่หื้อบอกเรือ
่ งนี้ กับใผ 22 แล้วบอกหมู่เขาว่า “บุตรมนุษย์จะต้องได้ฮับความตุ๊ก
ทรมานหลายอย่าง หมู่คนเฒ่าคนแก่ หมู่หัวหน้าปุโรหิต กับหมู่ธรรมาจ๋ารย์จะบ่ยอมฮับพระองค์ ในตี้สุด
พระองค์จะถูกฆ่าต๋าย แต่หลังจากนั ้นแหมสามวัน พระเจ้าจะเยียะหื้อเป๋นขึ้นจากความต๋าย�
18 วันนึ่ ง

๒

9:1 9:1 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด

ลูก๋า 9:23

93

ลูก๋า 9:50

พระองค์ ก็ บอก หื้อ คน ตัง หลาย ว่า “ถ้า ใผ คน ใด ใค่ เป๋น สาวก ของ เฮา ก็ หื้อ คน นั ้น ตัด อก ตัด ใจ๋ แบก
ไม้ ก๋าง เขน ของ ตั ๋ว เก่า แล้ว ตวย เฮา มา กู้ วัน 24 ย้อน ว่า ถ้า คน ใด ใค่ ฮัก ษา จี วต
ิ ของ ตั ๋ว ไว้ คน นั ้น จะ ฮัก ษา
จี วต
ิ นั ้น บ่ได้ ก็ จะ ต๋าย แต่ ถ้า คน ใด ยอม สละ จี วต
ิ ของ ตั ๋ว ย้อน หัน แก่ เฮา คน นั ้น จะ มี จี วต
ิ นิ รัน ดร์ 25 จะ มี
ประโยชน์ อะหยัง ถ้า ได้ เป๋น เจ้าของ กู้ สิง่ กู้ อย่าง ใน โลก นี้ แต่ ต้อง เสีย จี วต
ิ ของ ตั ๋ว ไป เหีย 26 ถ้า คน ใด อาย
ย้อน ติด ต๋าม เฮา กับ กํา สอน ของ เฮา เฮา ผู้ เป๋น บุตรมนุษย์ ก็ จะ อาย คน นั ้น ตวย เมื่อ เฮา ปิ๊ ก มา ใน โลก ด้วย
รัศมี ของ ต้าน กับ ของ พระบิดา ตึง ของ หมู่ ทูต สวรรค์ บริสุทธิ์ 27 แต่ เฮา บอก ความ จริง แก่ หมู่ ต้าน ว่า หมู่
ต้านบางคนตี้ยืนอยูตี
่ ้นี่ จะยังบ่ต๋ายเตื้อ จ๋นกว่าจะได้หันแผ่นดินของพระเจ้าเหียก่อน�
23

สาวกหันรัศมีของพระเยซู
28 เมื่อ พระเยซู อู้ จาอัน
้ แล้ว ได้ สัก แปด วัน พระองค์ ก็ ปา เปโตร ยอห์น กับ ยากอบ ขึ้น ไป บน ดอย เปื้ อ
29
อธิษฐาน เมื่อ พระองค์ กํ่า ลัง อธิษฐาน อยู่ หน้า ของ พระองค์ ก็ เปี่ ยน ไป เสื้อผ้า ของ พระองค์ ก็ ขาว จ๋น
ต้องต๋ามาบๆ 30 แล้วมี สองคนคือโมเสสกับเอลี ยาห์กํ่าลังอู้กับพระองค์ 31 ผู้ตี้ มาป๋ากฏนั ้นมี รัศมี อันยิง่
ใหญ่ กํ่าลังอูกั
้ ๋นเถิงเรือ
่ งความต๋ายของพระองค์ตี้จะเกิดขึ้นแต๊ในกรุ งเยรู ซาเล็ม ต๋ามความต้องก๋านของ
32
พระเจ้า เปโตร ยากอบ ยอห์น กํ่า ลัง ใค่ หลับ เมื่อ ต๋า แจ้ง ขึ้นก็ หันรัศมี ของพระองค์ กับหันสองคนนั ้น
ยืนอยูกั
่ บพระองค์ 33 เมื่อสองคนนั ้นกํ่าลังจะลาพระองค์ เปโตรจึงอูกั
้ บพระเยซูว่า “อาจ๋ารย์ครับ เป๋นสิง่
ดีแต๊ๆ ตี้หมู่เฮาได้มาอยู่ตี้นี่ หมู่เฮาจะแป๋งตูบไว้สามหลัง หื้ออาจ๋ารย์ โมเสส กับเอลียาห์คนละหลัง� เป
โตรบ่ฮู้สึกตั ๋วว่าได้อู้อะหยังไป 34 เมื่อเขากํ่าลังอู้อยู่นั ้น มีเมฆหุม
้ หมู่เขาไว้ เมื่ออยู่ในเมฆหมู่เขาก็กั ๋ว 35 มี
เสียงออกมาจากเมฆว่า “ต้านผู้นี้ เป๋นลูกของเฮา เป๋นผู้ตี้เฮาเลือกไว้ หื้อเจื้อฟังต้านเต๊อะ� 36 เมื่อเสียง
ดัก แล้ว เขา ตึง สาม ก็ หัน ก้า พระเยซู คน เดียว เต้า อัน
้ เหตุ ก๋า รณ์ ตี้ หมู่ เขา หัน นั ้น หมู่ เขา เก็บ เรือ
่ ง นี้ ไว้ กับ
บ่ได้บอกหื้อใผฮูสั
้ กคน
พระเยซูไล่ผีฮ้ายออกจากหละอ่อน
พระเยซูกับสาวกสามคนนั ้นลงดอยมา มีคนจํา๋ นวนนั กมาหาพระองค์ 38 มีป้อจาย
คนนึ่ งในคนตังหลายตี้มานั ้นเอิน
้ พระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ครับ ขอไปผ่อลูกข้าพเจ้าหน้ อย ข้าพเจ้ามีลูกคน
เดียวเต้าอัน
้ 39 ผีฮ้ายเข้าเขา เยียะหื้อเขาฮ้องเสียงดังบ่าเดี่ยวนั ้นเลย กับโก้นลงจัก
๊ ดิน
๊ งอนํ้าลายออก
้ จัก
40
เต๋มปาก จ๋นเนื้ อตั ๋วม้านไปหมด ผีตึงบ่ออกจากเขาเลย ข้าพเจ้าขอหมู่สาวกของต้านไล่ ผีนั ้นออก แต่
หมู่ เขา ไล่ มัน ออก บ่ได้� 41 พระเยซู ตอบ ว่า “เฮ่อ หมู่ คน บ่มี ความ เจื้อ กับ เยีย ะ บ่ดี เฮา จะ อยู่ กับ หมู่ สู กับ
จะต้องอดทนกับหมู่สู ไปแผวไหน ปาลูกมานี่ แล่� 42 เมื่อหละอ่อนคนนั ้นกํ่าลังมา ผีฮ้ายก็ เยียะหื้อเขาจั ๊
กดิน
๊ งอ แต่พระเยซูสัง่ ผีฮ้ายนั ้นหื้อออกมา กับฮักษาหละอ่อนหื้อหายเป๋นปกติ แล้วหื้อป้อของเขาฮับ
้ จัก
43
ไป คนตังหลายก็งืดในฤทธิอํ
์ านาจอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า
แต่เมื่อหมู่เขายังยืนงืดในสิง่ ตังหลายตี้พระเยซู เยียะ พระองค์ก็อู้กับหมู่สาวกว่า 44 “ต้านตังหลายจํา๋
กํานี้ ไว้เน่ อ ว่าจะมีคนหักหลังบุตรมนุษย์ แล้วมอบพระองค์หื้ออยูใน
่ อํานาจของคน� 45 แต่หมู่สาวกบ่เข้า
ใจ๋กําอูนั
้ ้น ย้อนพระเจ้ายังบ่เปิดเผยหื้อฮู้ เปื้ อหมู่เขาจะยังบ่เข้าใจ๋เตื้อ แต่หมู่เขาก็บ่ก้าถามพระองค์
37 เมื่อแจ้งเจ๊าแล้ว

ใผใหญ่เหลือเปิ้ น

46 แล้วมีก๋านเถียงกั ๋นเกิดขึ้นในหมู่สาวกว่า

ในหมู่เขาใผจะเป๋นใหญ่ตี้สุด 47 พระเยซูฮู้ว่าหมู่เขากึ๊ดอะ
หยัง จึงเอาหละอ่อนหน้ อยคนนึ่ งมายืนฮิมพระองค์ 48 แล้วบอกหมู่ เขาว่า “ใผคนใดตี้ ต้อนฮับคนตี้ เป๋น
เหมือนหละอ่อนหน้ อยจาอี้ย้อนหันแก่ เฮา ก็ เผียบเหมือนกับว่าคนนั ้นได้ ต้อนฮับเฮาตวย คนใดต้อนฮับ
เฮาคนนั ้นก็ได้ต้อนฮับผู้ตี้ใจ๊เฮามา ย้อนว่าใผเล็กหน้ อยตี้สุดในหมู่ต้าน คนนั ้นละเป๋นใหญ่ตี้สุด�
49 ยอห์นบอกพระเยซูว่า “อาจ๋ารย์ครับ หมู่เฮาหันคนนึ่ งไล่ผีออกในนามของพระองค์ หมูเฮา
่ ก็ห้ามเขา
ย้อนเขาบ่ใจ้หมู่เฮา� 50 พระเยซูบอกยอห์นว่า “บ่ต้องห้ามเขาเน่ อ ย้อนว่าใผบ่ต่อต้านหมู่ต้าน เขาก็เป๋น
หมู่ของต้านแล้ว�

ลูก๋า 9:51
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จาวสะมาเรียบ่ต้อนฮับพระเยซู
51

บ่า กอง ใก้ เวลา ตี้ พระเจ้า จะ ฮับ พระองค์ ปิ๊ ก สวรรค์ พระองค์ ก็ ตัง้ ใจ๋ แน่ว แน่ ตี้ จะ ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม

52 พระองค์ส่งบางคนล่วงหน้าไปบอกข่าวตี้หมูบ้
่ านจาวสะมาเรียก่อน เปื้ อเกียมสิง่ ต่างๆ หื้อพร้อมสําหรับ

พระองค์ 53 แต่จาวบ้านบ่ต้อนฮับพระองค์ ย้อนหันว่าพระองค์จะซื่อไปกรุ งเยรู ซาเล็ม 54 เมื่อยากอบกับ
ยอห์นสาวกของพระองค์ หันจาอัน
้ ก็ ถามพระองค์ ว่า “องค์ พระผู้เป๋ นเจ้า พระองค์ ใค่ หื้อหมู่เฮาขอไฟลง
มาจากสวรรค์เผาหมู่เขาเหียดีก่อ� 55 พระองค์เหลียวหน้ามาว่าหื้อเขา 56 แล้วพระองค์กับหมู่สาวกก็เข้า
ไปแหมหมู่บ้านนึ่ ง

เมื่อ พระเยซู กับ หมู่ สาวก กํ่า ลัง เตียว ตาง ไป ก็ มี คน นึ่ ง บอก พระองค์ ว่า “ต้าน ไป ตาง ใด ข้าพเจ้า ขอ
ตวยต้านไปตางนั ้น� 58 พระเยซู บอกเขาว่า “หมาไนยังมี ฮู อยู่ นกในอากาศยังมี ฮังนอน แต่ บุตรมนุษย์
บ่มีตี้ จะซุกหัวนอน� 59 พระองค์ บอกแหมคนว่า “ตวยเฮามาเต๊อะ� คนนั ้นตอบว่า “พระองค์ เจ้าข้า หื้อ
ข้าพเจ้าปิ๊ กไปฝังศพป้อก่อนเต๊อะ� 60 พระเยซูบอกเขาต่อไปว่า “หื้อคนต๋ายฝังคนต๋ายเอาคนเดียวเต๊อะ
แต่ต้านจงไปบอกข่าวดีเรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้า� 61 แหมคนนึ่ งบอกพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ครับ ตั ๋วเฮา
จะไปตวยเหมือนกั ๋น แต่ขอไปลาตังบ้านก่อน� 62 พระเยซูจึงบอกเขาว่า “ใผกํา๋ ง้อนไถ แล้วงว้ายหน้าปิ๊ ก
เหีย คนนั ้นก็บ่เปิงสําหรับแผ่นดินของพระเจ้า�
57

10
สาวกเจ็ดสิบสองคนออกไปบอกข่าวดี
เมื่อ เหตุ ก๋า รณ์ หมู่ นั ้น ล่วง ป๊น ไป แล้ว พระเยซู ก็ ตัง้ สาวก แหม เจ็ด สิบ สอง คน๓ ใจ๊ เขา ออก ไป เป๋น กู้ๆ
หื้อล่วงหน้าไปก่อนพระองค์ เข้าไปในเมืองกับหมู่บ้านต่างๆ ตี้ พระองค์ จะไป 2 พระองค์ อู้กับหมู่ สาวกว่า
“มี คน นั ก ตี้ พร้อม จะ ฮับ เจื้อ เหมือน ข้าว เหลือง เต๋ม โต้ง แต่ คนงาน ตี้ จะ เกี่ยว นั ้น ยัง มี หน้ อย ลํ้า ไป ย้อน จา
อัน
้ หื้อจ้วยกั ๋นอ้อนวอนขอพระเจ้าผู้เผียบเหมือนเจ้าของนา หื้อส่งคนงานมาเปื้ อจ้วยกั ๋นเกี่ยวพืชผลของ
พระองค์ ตวย 3 ต้าน ตัง หลาย จง ออก ไป เต๊อะ เฮา ส่ง ต้าน ออก ไป เผียบ เหมือน ส่ง หมู่ ลูก แกะ เข้า ไป อยู่ ต้า
มก๋างหมู่หมาป่า 4 บ่ต้องเอาถงสตางค์ กาว่าถงสะปาย กาว่าเกิบแหมกู้นึ่ งไป กับต๋ามหนตางก็บ่ต้องเสีย
เวลาตัก
๊ ตวายใผ 5 ถ้าจะเข้าเฮือนใดก็หื้อปั๋ นปอนว่า ‘ขอสันติสุขจงมีแก่เฮือนนี้ เต๊อะ� 6 ถ้าเขาฮักสันติสุข
กํา ปอน ของ ต้าน ก็ จะ อยู่ กับ เขา ถ้า เขา บ่ฮัก สันติสุข กํา ปอน นั ้น ก็ จะ ปิ๊ ก คืน มา หา หมู่ ต้าน 7 จง ย้าง อยู่ ใน
เฮือนนั ้นกิน
ั ก้าจ้าง บ่ถ้าย้ายจากเฮือนนี้ ไปอยู่
๋ ดื่มของตี้เขาหื้อนั ้น ย้อนว่าคนตี้เยียะก๋านก็สมควรจะได้ฮบ
เฮือนปู๊น 8 ถ้าหมู่ต้านเข้าไปในเมืองใด แล้วมีคนต้อนฮับหมู่ต้าน หื้อกิน
๋ ของกิน
๋ ตี้เขาจัดตัง้ ไว้นั ้น 9 จงฮัก
ษา คน ป่วย ใน เมือง นั ้น หื้อ หาย ป่วย เวลา ฮัก ษา คน ป่วย ก็ หื้อ สอน หมู่ เขา ว่า แผ่น ดิน ของ พระเจ้า ใก้ เข้า มา
แผวแล้ว 10 แต่ ถ้าหมู่ ต้านเข้าไปเมืองใด แล้วคนในเมืองนั ้นบ่ต้อนฮับหมู่ ต้าน หื้อออกไปก๋างกองเมือง
นั ้น บอก หมู่ เขา ว่า 11 ‘แม้แต่ ขี้ ฝุ่น ใน เมือง ของ หมู่ เจ้า ตี้ ติด ตีน
๋ หมู่ เฮา หมู่ เฮา ก็ จะ ปั๊ ด ออก เปื้ อ แสดง เถิง
ก๋านบ่ยอมฮับหมู่เจ้า แต่หมู่เจ้าจงเข้าใจ๋ข้อความนี้ เต๊อะ คือแผ่นดินของพระเจ้าใก้มาแผวแล้ว� 12 เฮา
บอกหมู่เจ้าว่า โต้ษของเมืองโสโดมฏในวันตี้พระเจ้าตัดสินลงโต้ษบาป ยังจะเบาเหลือโต้ษของเมืองนั ้น
แหม
13 “ความฉิ บหายก็จะเกิดกับเมืองโคราซิน เมืองเบธไซดา ย้อนถ้าเฮาไปเยียะก๋านอัศจ๋รรย์แบบเดียว
กั ๋นนี้ ตี้ เมืองไทระกับเมืองไซดอน คนตังหลายตี้ หัน
้ ก็ จะกลับใจ๋ จากบาป ปากั ๋นนุ่งผ้ากระสอบ นั ่งลงเอา
14
ขี้ เต้า ผุก ใส่ หัว ตั ๋ว เก่า ไป เมิน แล้ว ใน วัน ตัดสิน ลงโต้ ษ บาป โต้ษ ของ เมือง ไทระ กับ เมือง ไซดอน จะ เบา
เหลือโต้ษของหมู่เจ้า 15 ส่วนเมืองคาเปอรนาอุมเจ้ากึ๊ดว่าเจ้าจะถูกยกขึ้นเปียงฟ้ากา บ่ใจ้เน่ อ แต่หมู่เจ้า
จะตกลงไปเถิงแดนคนต๋าย�
1
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“คนตี้ฟังต้านตังหลายก็ได้ฟังเฮา คนตี้บ่ยอมฮับต้านตังหลาย ก็บ่ยอมฮับ
เฮา คนตี้บ่ยอมฮับเฮาก็บ่ยอมฮับผู้ตี้ใจ๊เฮามา�
16 พระเยซูบอกหมู่สาวกว่า

สาวกเจ็ดสิบสองคนปิ๊ กมารายงาน
หมู่ สาวกเจ็ดสิบสองคนนั ้นก็ ปิ๊ กมาด้วยความจื้นจมยินดี บอกพระองค์ ว่า “องค์ พระผู้เป๋ นเจ้า แม้
แต่หมู่ผี หมู่เฮาก็บังคับโดยนามของพระองค์ได้� 18 พระองค์บอกหมู่เขาว่า “เฮาได้หันซาต๋านตกลงจาก
ฟ้า เหมือน ฟ้า แมบ 19 ฟัง เน่ อ เฮา ได้ หื้อ หมู่ ต้าน มี อํานาจ ยํ่า งู ปิ๊ ด กับ แมงป่อง ได้ ตึง หื้อ มี อํานาจ ยิง่ ใหญ่
เหลือศัตรูของ
๋
พระเจ้า บ่มีสิง่ ใดเยียะอันตรายต้านได้สักอย่าง 20 บ่ถ้าจื้นจมยินดีในเรือ
่ งตี้ต้านบังคับผีได้
แต่หื้อยินดีตี้จื้อของหมู่ต้านจดไว้แล้วในสวรรค์�
21 ต๋อนนั ้น พระเยซู มี ความสุ ขตี้ เกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงอู้ว่า “ข้าแต่ พระบิดา ผู้เป๋ นเจ้าของ
ฟ้า สวรรค์ กับ แผ่น ดิน โลก ข้า พระองค์ ขอ สรรเสริญ พระองค์ ย้อน ว่า พระองค์ ได้ ปิดบัง เรือ
่ ง ต่างๆ หมู่ นี้
บ่หื้อ ผู้ มี ผญา ปั๋ ญญา กับ ผู้ มี ก๋าน ศึกษา ได้ ฮู้ แต่ ได้ เปิด เผย หื้อ กับ หมู่ คน ตี้ ถ่อมใจ๋ เป๋น เหมือน หละอ่อน
หน้ อยๆ ข้าแต่พระบิดาเจ้า แม่นแล้ว พระองค์ปอใจ๋ตี้จะเยียะจาอัน
้
22 “พระบิดา ได้ มอบ สิทธิ อํานาจ เหนื อ กู้ สิง
่ กู้ อย่าง หื้อ เฮา บ่มี ใผ ฮู้ จัก พระบุตร ว่า เป๋น ใผ นอก จาก พระ
บิดา บ่มีใผฮูจ
้ ักพระบิดาว่าเป๋นใผนอกจากพระบุตร กับคนตี้พระบุตรต้องก๋านเปิดเผยหื้อฮูจ
้ ักเต้าอัน
้ �
23 พระเยซู เหลียว ไป ผ่อ หมู่ สาวก อู้ ก้า หมู่ เขา เต้า อัน
้ ว่า “คน ตี้ ได้ หัน ใน สิง่ ตี้ หมู่ ต้าน ได้ หัน ก็ เป๋น สุข
24 เฮา บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า หมู่ ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง แตน พระเจ้า กับ กษั ตริย์หลาย องค์ ใค่ หันสิง
่ ตี้ ต้านตัง
หลายหัน แต่ก็บ่เกยหัน ใค่ได้ยน
ิ สิง่ ตี้ต้านตังหลายได้ยน
ิ แต่ก็บ่เกยได้ยน
ิ �
17

จาวสะมาเรียใจ๋ดี

“อาจ๋ารย์ ข้าพเจ้าจะต้องเยียะความดี
อะหยัง พ่อง เถิง จะ ได้ จี วต
ิ นิ รน
ั ดร์� พระองค์ ตอบ เขา ว่า “ใน บท บัญญัติ ของ โมเสส มี กํา เขียน ไว้จาใด
พ่อง ต้านอ่านแล้วเข้าใจ๋อย่างใด� 27 เขาตอบพระองค์ว่า “จงฮักองค์พระผู้เป๋นเจ้า พระเจ้าของต้านจ๋น
สุดจิตสุดใจ๋ สุดกํ่าลัง กับสุดผญาปั๋ ญญาของเจ้าฒ กับจงฮักเปื้ อนบ้านเหมือนฮักตั ๋วเก่า�ณ 28 พระองค์
จึงอูกั
้ บเขาว่า “ต้านตอบถูกแล้ว จงเยียะจาอัน
้ แล้วจะได้จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์�
29 แต่คนนั ้นใค่แสดงว่าตั ๋วดี จึงถามพระเยซูว่า “ใผเป๋ นเปื้ อนบ้านของข้าพเจ้า� 30 พระเยซูตอบว่า “มี
ป้อจายคนนึ่ งออกจากกรุ งเยรู ซาเล็มไปเมืองเยรีโค เขาถูกหมู่โจ๋รปล้น โจ๋รนั ้นได้ลู่เอาเสื้อผ้าของเขา บุบ
ตี เขา
๋
แล้ว ละ เขา ไว้ตี้ หัน
้ จ๋น เกือบ จะ ต๋าย 31 ปอดี ปุโรหิตคน นึ่ ง เตียว ไป ตัง นั ้น หัน ใส่ คน นั ้น ก็ เตียว เว้น ไป
แหมเผิกนึ่ ง 32 คนนึ่ งในหมู่เลวีก็เยียะอย่างเดียวกั ๋น เมื่อมาเถิงตี้หัน
้ หันใส่คนนั ้นแล้วก็เว้นไปแหมเผิก
นึ่ ง 33 แต่มีจาวสะมาเรียคนนึ่ งเมื่อเตียวมาเถิงคนนั ้น หันใส่ เขาแล้ว ก็มีใจ๋อินดู 34 เข้าไปฮักษาเขาโดย
เอานํ้ามันกับเหล้าองุน
่ ถอกใส่ แผล แล้วเอาผ้ามาปันแผลหื้อ กับเอาเขาขึ้นขี่ลาของตั ๋ว ปามาตี้ โรงแรม
แห่งนึ่ งและฮักษาพยาบาลเขา 35 แจ้งเจ๊ามาเมื่อจะไปต่อแหม จาวสะมาเรียคนนั ้นก็เอาสตางค์สองเดน
าริอน
ั หื้อเจ้าของโรงแรมไว้ บอกว่า ‘ฮักษาเขาเต๊อะ สตางค์ ตี้ ต้องเสียนั กเหลือนี้ เมื่อเฮาปิ๊ กมาจะเตื่ อม
หื้อแหม� � 36 พระเยซูก็ถามธรรมาจ๋ารย์คนนั ้นว่า “สามคนนั ้น ต้านกึ๊ดว่าคนใดเป๋นเปื้ อนบ้านของคนตี้
ถูกปล้น� 37 เขาตอบว่า “ก็คนตี้เมตต๋าเขานั ่นละ� พระเยซู จึงบอกเขาว่า “ต้านจงไปเยียะเหมือนจาอัน
้
เต๊อะ�
25 มี ผู้ ชํานาญ บท บัญญัติ คน นึ่ ง ยืน ขึ้น ลองเจิง พระองค์ ถาม ว่า
26

พระเยซูอยูบ้
่ านมารธากับมารีย์
38 เมื่อ พระเยซู กับ หมู่ สาวก กํ่า ลัง เตียวตาง ต่อ ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม นั ้น ก็ เข้า ไป ตี้ หมู่ บ้าน นึ่ ง มี แม่ ญิง คน
นึ่ งจื้อมารธา ต้อนฮับพระองค์ไว้ตี้เฮือนของนาง 39 มารธามีน้ องสาวคนนึ่ งจื้อมารีย์ มารีย์ก็มานั ่งฮิมตีน
๋
พระเยซูฟังกําสัง่ สอนจากพระองค์ 40 มารธาเมาเยียะว่าเยียะกิน
่ เดียว จึงเอิน
๋ อยูคน
้ ถามพระเยซูว่า “อา
ฒ

10:27 10:27 ฉธบ� 6:5

ณ

10:27 10:27 ลนต� 19:18
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จ๋า รย์ เจ้า อาจ๋า รย์ บ่สนใจ๋ กา ตี้ น้ องสาว ปล่อย ข้า เจ้า เยีย ะ ก๋าน คน เดียว ขอ บอก เขา มา จ้วย ข้า เจ้า น่ อย�
41 พระเยซู ตอบนางว่า “มารธาเหย เจ้ากระวนกระวายกับฮ้อนใจ๋ในหลายอย่างลํ้าไป 42 สิง
่ ตี้จํา๋ เป๋นมีสิง่
เดียวเต้าอัน
้ มารียได้
์ เลือกเอาสิง่ ดีอันนั ้น ใผจะลู่เอาไปจากเขาตึงบ่ได้�

11
พระเยซูสอนเรือ
่ งก๋านอธิษฐาน

มี วัน นึ่ ง พระเยซู อธิษฐาน อยู่ ใน ตี้ แห่ง นึ่ ง เมื่อ อธิษฐาน จบ แล้ว สาวก คน นึ่ ง บอก พระองค์ ว่า “อาจ๋า
รย์ครับ ขอ สอน หมู่ เฮา อธิษฐาน เหมือน ตี้ ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา สอน สาวก ของ เขา พ่อง� 2 พระองค์ บอก
หมู่ เขา ว่า “เมื่อ อธิษฐาน หื้อ ว่า ‘ข้า แต่ พระบิดา ขอ หื้อ นาม ของ พระองค์ เป๋น ตี้ นั บถือ ขอ หื้อ แผ่น ดิน ของ
พระองค์มาตัง้ อยู่ 3 ขอโผดหื้อข้าพระองค์ตังหลายมีอาหารกิน
๋ ตึงวัน 4 ขอโผดยกโต้ษบาปของข้าพระองค์
ตังหลาย เหมือนข้าพระองค์ยกโต้ษหื้อคนตี้เยียะบาปต่อข้าพระองค์นั ้น ขอบ่หื้อปาข้าพระองค์ตังหลาย
เข้าไปหาก๋านลองใจ๋� �
5 พระองค์ อู้กับหมู่เขาว่า “สมมุติคนนึ่ งในหมู่ต้านไปหาเสี่ยวคนนึ่ งตี้ บ้านในเวลาเตี้ยงคืน อู้กับเขาว่า
‘เสี่ยวเหยขอยืมเข้าหนมปังสักสามก้อนเต๊อะ 6 เปื้ อนเฮาคนนึ่ งก้าหาเตียวตางมาเถิง เฮาบ่มีอะหยังจะ
หื้อเขากิน
๋ � 7 แล้วเสี่ยวตี้อยู่ตังในบ้านก็ตอบว่า ‘ห้ามมารบก๋วนกั ๋นเต๊อะ ปะตู๋บ้านก็หับแล้ว หมู่ลูกๆ กับ
เฮากํ่าลังจะหลับ เฮาลุกไปเอาหื้อเสี่ยวบ่ได้� 8 เฮาบอกต้านตังหลายว่า เถิงแม้ว่าเป๋นเสี่ยวกั ๋น เขาก็ ยัง
บ่ลุก มา เอา หื้อ แต่ ย้อน คน นั ้น ตื๊อ ฮ้อง ติกๆ เสี่ยว คน นั ้น จึง ลุก ขึ้น มา เอา หื้อ ต๋าม ตี้ ต้อ งก๋าน 9 เฮา จึง บอก
ต้านตังหลายว่า จงขอแล้วจะได้ จงเซาะแล้วจะปะ จงฮ้องตี้ปะตู๋แล้วจะเปิดหื้อ 10 ย้อนว่ากู้คนตี้ขอก็จะ
ได้ กู้คนตี้เซาะก็จะปะ กู้คนตี้ฮ้องตี้ปะตู๋ก็จะเปิดหื้อเขา 11-12 มีใผในหมู่ต้านตี้เป๋นป้อ ถ้าลูกขอป๋าจะเอางู
ปิ๊ ดหื้อแตนกา๔ ถ้าขอไข่จะเอาแมงป่องหื้อเขากา 13 ย้อนว่าต้านตังหลายตี้เป๋นคนบาปก็ยังฮู้จักเอาของ
ดีๆ หื้อลูก แล้วนั กเหลือนั ้น พระบิดาตี้อยู่ในสวรรค์จะบ่หื้อพระวิญญาณบริสุทธิกั
์ บคนตี้ขอจากพระองค์
กา�
1

พระเยซูใจ๊อํานาจของพระเจ้าไล่ผี

วัน นึ่ ง พระเยซู ไล่ ผี ตี้ เยีย ะ หื้อ คน เป๋น ใบ้ ออก จาก ป้อ จาย คน นึ่ ง แล้ว เขา ก็ อู้ ได้ คน ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋น
งืด 15 แต่ บาง คน ใน หมู่ เขา อู้ ว่า “คน นี้ ไล่ ผี ออก ได้ โดย ใจ๊ อํานาจ ของ เบเอลเซบู ล หัวหน้า ผี� 16 ซํ้า คน
ก็ จะ มา ทดลอง พระองค์ ขอ หื้อ พระองค์ เยีย ะ หมายสําคัญ จาก ฟ้า สวรรค์ หื้อ ผ่อ เปื้ อ จะ ฮู้ ว่า พระองค์ มา
จาก พระเจ้า แต๊ๆ 17 แต่ พระองค์ ฮู้ กํา กึ๊ด ใน ใจ๋ ของ เขา จึง อู้ ว่า “อาณาจักร ใด ถ้า แตกแยก กั ๋น จะ ฉิ บหาย
ครอบครัว ใด แตก กั ๋น ก็ ฉิ บหาย 18 ถ้า ซาต๋าน แตกแยก กั ๋น ใน หมู่ ของ มัน อาณาจักร ของ มัน จะ ตัง้ อยู่ ได้
จาใด ต้านตังหลายว่าเฮาไล่ผีออกโดยใจ๊อํานาจของเบเอลเซบูล 19 แต่ถ้าเฮาไล่ผีออกโดยใจ๊อํานาจของ
เบเอลเซบูล หมู่ของต้านไล่ผีออกโดยใจ๊อํานาจของใผ จาอัน
้ หมู่ของต้านนั ้นละ จะเป๋นผู้ตัดสินเรือ
่ งนี้ ได้
20 แต่ถ้าเฮาไล่ผีออกโดยอํานาจของพระเจ้า แสดงว่าแผ่นดินของพระองค์ก็มาเถิงหมู่ต้านแล้ว
14

21 “เมื่อคนตี้ มีกํ่าลัง

กํา๋ อาวุธเฝ้าเฮือนของตั ๋วอยู่ สิง่ ของของเขาก็จะมีอยู่โดยบ่มีอันตราย 22 แต่เมื่อ
มีคนตี้มีกํา๋ ลังนั กเหลือเขา เข้ามาต่อสู้แล้วเขาก๊าน คนนั ้นก็จะลู่อาวุธตี้เขาวางใจ๋ไปเหีย แล้วเก็บเอาสิง่
ของทรัพย์สมบัติของเขาไปแบ่งกั ๋น
23 “ถ้าใผบ่ได้อยูฝ่
่ ายเดียวกับเฮาก็เป๋นศัตรู ต่
๋ อเฮา ใผบ่ได้จ้วยฮ้องคนเข้ามาเปาะมาต้อมกับเฮา ก็เป๋น
คนเยียะหื้อคนแตกขะแลขะแจไป
ผีฮ้ายปิ๊ กมาตี้เก่า
๔

11:11-12 11:11-12 สําเนาโบราณบางฉบับเพิม
่ ประโยคว่า ถ้าลูกขอเข้าหนมปัง จะเอาบ่าหินหื้อกา

ลูก๋า 11:24
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24 “ผีฮ้าย๕ตั ๋วนึ่ ง

เมื่อออกจากตั ๋วของคนไปแล้ว ก็ฮ่อนไปต๋ามตี้กั ๋นดารแห้งแล้งเปื้ อเซาะหาตี้อยู่ใหม่
แต่ ก็ เซาะ หา บ่ปะ ผี ฮ้าย ตั ๋ว นั ้น เลย อู้ ขึ้น ว่า ‘ข้า จะ ปิ๊ ก ไป เฮือน หลัง เก่า ตี้ ได้ ออก มา แล้ว ดี กว่า� 25 เมื่อ ปิ๊ ก
มาแล้วก็หันว่า เฮือนหลังเก่านั ้นเผี้ยวสะอาดเรียบร้อยดี 26 ผีตั ๋วนั ้นก็ไปจวนผีตั ๋วอื่นๆ แหมเจ็ดตั ๋วตี้ฮ้าย
เหลือมันแหม แล้วปากั ๋นเข้ามาอยูใน
่ เฮือนหลังนั ้น สุดต๊ายแล้วคนๆ นั ้นก็ซํ้าฮ้ายเหลือเก่าแหม�
คนตี้เป๋นสุขเหลือคนอื่น
เมื่อพระเยซู กํ่าลังอู้อยู่ มี แม่ ญิงคนนึ่ งในคนตังหลายฮ้องบอกพระองค์ ว่า “แม่ ตี้ เกิดพระองค์ และ
หื้อกิน
ิ ถ้อยกําของพระเจ้า แล้วเยียะต๋ามถ้อยกํา
๋ นม ก็เป๋นสุข� 28 แต่พระองค์อู้ว่า “คนตังหลายตี้ได้ยน
นั ้น ก็เป๋นสุขเหลือนั ้นแหมก่อน�
27

เรือ
่ งคนซอบเซาะหาก๋านอัศจ๋รรย์
เมื่อ คน ปา กั ๋น มา นั ก ขึ้น แหม พระองค์ ก็ อู้ ว่า “คน สมัย นี้ เป๋น คน บ่ดี มี ก้า ผ่อ หา หมายสําคัญ เต้า อัน
้
30
แต่เฮาจะบ่เยียะหื้อหันเน่ อ นอกจากหมายสําคัญตี้เกิดขึ้นกับโยนาห์เต้าอัน
้
ย้อนว่าสิง่ ตี้เกิดขึ้นกับโย
นาห์ได้ เป๋นหมายสําคัญหื้อจาวเมืองนี นะเวห์ฮู้ว่า พระเจ้าได้ ส่งเขาไป ก็ เหมือนกั ๋นกับสิง่ ตี้ จะเกิดขึ้นกับ
บุตรมนุษย์ก็ เป๋นหมายสําคัญหื้อคนในสมัยนี้ ฮู้ 31 ในวันตี้ พระเจ้าจะตัดสินโลก พระราชินีของตังใต้ด ก็
จะยืนขึ้นนาบโต้ ษคนในสมัยนี้ ย้อนว่าพระนางได้ มาจากตี้ สุดป๋ายแผ่นดินโลก เปื้ อจะมาฟังสติ ปั๋ ญญา
ของกษั ตริยซาโลมอน
์
แต่บ่าเดี่ยวนี้ คนตี้เป๋นใหญ่เหลือกษั ตริย์ซาโลมอนอยู่ตี้นี่ แล้วหมู่ต้านก็บ่ยอมฟัง
32 จาวเมืองนี นะเวห์จะยืนขึ้นนาบโต้ษคนสมัยนี้ ในวันตี้พระเจ้าตัดสินโลก ย้อนว่าเขาตังหลายได้กลับใจ๋
จากบาปเมื่อโยนาห์ไปสัง่ สอนหมู่เขา แต่ต๋อนนี้ คนตี้เป๋นใหญ่เหลือโยนาห์อยู่ส่องหน้าหมู่ต้าน แต่ยังบ่มี
ใผกลับใจ๋จากบาปสักคน
33 “บ่มี ใผ เมื่อ ต๋าม โกม ไฟ แล้ว จะ เอา ตัง
้ ไว้ตี้ ลับ ตี้ บัง กาว่า เอา ถัง ควบ ไว้แต่ จะ ตัง้ ไว้บน ตัง่ เปื้ อ คน ตัง
หลายตี้เข้ามาจะหันเป่งแจ้งได้ 34 แก่นต๋าเผียบเหมือนโกมไฟส่องแจ้งในตั ๋วของคนเฮา ถ้าแก่นต๋าของ
ต้านดี ตึงเนื้ อตึงตั ๋วก็เป่งแจ้งไปหมด ถ้าแก่นต๋าของต้านบ่ดี ตึงตั ๋วของต้านก็จะมืดหมด 35 ย้อนจาอัน
้ จง
36
หละวังหื้อดี หละวังความเป่งแจ้งตี้ต้านกึ๊ดว่าอยู่ในตั ๋วเป๋นความมืด ถ้าตั ๋วของต้านตึงหมดมีก้าความ
เป่งแจ้งบ่มีความมืดเลย ก็จะแจ้งไปหมดเหมือนกับโกมไฟตี้ส่องมาหาต้านนั ้น�
29

พระเยซูติเตีย
๋ นหมู่ฟาริสีกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์
37 เมื่อพระองค์อู้เสร็จแล้ว มีคนนึ่ งในหมู่ฟาริสีเจิญพระองค์ไปกิน
๋ ข้าวตวยกั ๋นตี้บ้าน พระองค์ก็เข้าไป
แล้วนั ่งลงกิน
ี วยมือก่อนกิน
๋ ตวยกั ๋น 38 เมื่อฟาริสีคนนั ้นหันว่า พระเยซู บ่ได้เยียะพิธซ่
๋ ข้าว เขาก็แปลกใจ๋
39 พระองค์ อู้ กับ เขา ว่า “หมู่ ฟาริสี ล้าง ถ้วย จาน ก้า ตัง นอก เต้า อัน
้ แต่ ตังในนั ้นมี ก้าความโลภกับก๋านบ่ดี
40 หมู่ คน ง่าว พระเจ้า ผู้ สร้าง ตัง นอก ก็ ได้ สร้าง ตัง ใน ตวย บ่ใจ้ กา 41 จง เอา ของ ตี้ อยู่ใน ถ้วย จาน หื้อ คน ตุ๊ก
ยาก แล้วกู้อย่างก็จะสะอาดบริสุทธิสํ
์ าหรับเจ้า
42 “ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ฟาริสี ย้อน หมู่ เจ้า ถวาย สิบ ลด จาก หอมด่วน ขมิน
่ งเทศ
้ กับ หมู่ เครือ
แต่ บ่สนใจ๋ ความยุติธรรมกับความฮักต่อพระเจ้า ก๋านถวายสิบลดเจ้าก็ ควรเยียะอยู่ แต่ บ่ดี ละสิง่ สําคัญ
หมู่ นั ้น ตวย 43 ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ฟาริสี ย้อน เจ้า ซอบ นั ่ง ตัด
๊ ตี้ สําคัญ ใน ธรรมศาลา ของ จาว
ยิว กับ ซอบ หื้อ คน ไหว้ก๋าง กาด ก๋าง ลี 44 ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ เจ้า ตัง หลาย ย้อน หมู่ เจ้า เผียบ เหมือน
อุโมงค์ฝังศพตี้คนบ่ฮูว่
้ ามีศพฝังอยูหั
่ น
้ คนจะเตียวยํ่าไปยํ่ามาโดยบ่ฮูเรื
้ อ
่ ง๖”
45 ผู้ชํานาญบทบัญญัติคนนึ่ งบอกพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ ตี้ต้านว่าจาอัน
้ ต้านก็ดูแควนหมู่เฮาตวยก่า�
46 พระองค์ก็บอกเขาว่า “ความฉิ บหายก็จะเกิดกับหมู่ผูชํ
้ านาญบทบัญญัติตวย ย้อนหมู่เจ้าตัง้ กฎตี้ยากๆ
หื้อ คน ตัง หลาย แบก ไว้ แต่ หมู่ เจ้า นั ้น ก็ บ่ยอม จ้วย จิ สัก หน้ อย 47 ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ เจ้า ตัง หลาย
๕
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ย้อน หมู่ เจ้า ได้ แป๋ง อุโมงค์ ฝัง ศพ ตี้ เปิง กับ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า แต่ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ หมู่
เจ้า นั ้น ละ เป๋น คน ฆ่า หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า หมู่ นั ้น 48 ตี้ หมู่ เจ้า เยีย ะ นั ้น ก็ แสดง ว่า หมู่ เจ้า
หัน ดี หัน งาม กับ สิง่ ตี้ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ได้ เยีย ะ หมู่ เขา ฆ่า ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า แล้ว หมู่ เจ้า ก็
49
มาแป๋งอุโมงค์ฝังศพหื้อ ย้อนจาอัน
้ พระเจ้าได้อู้ต๋ามปั๋ ญญาของพระองค์ว่า ‘เฮาจะส่งผู้เป๋นปากเป๋น
เสียง แตน เฮา กับ หมู่ อัคร สาวก ไป หา หมู่ เขา หมู่ เขา ก็ จะ ฆ่า เหีย พ่อง จะ คํ่า เหีย พ่อง� 50 ย้อน จาอัน
้ คน
ใน ยุค นี้ นี่ ละ จะ ต้อง ฮับ โต้ษ ตี้ ได้ ฆ่า หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตึง หมด ตัง้ แต่ เมื่อ เก๊า สร้าง โลก
51 คือตัง
้ แต่อาแบล๗จ๋นเถิงเศคาริยาห์๘ตี้ถูกฆ่าต๋ายหละหว่างพระวิหารกับแต้นปู่จา เฮาบอกความจริง
แก่ต้านตังหลายว่า คนในยุคนี้ จะต้องฮับโต้ษตี้ได้ฆ่าคนหมู่นั ้นอย่างแน่ นอน 52 ความฉิ บหายก็จะเกิดกับ
หมู่ ผู้ ชํานาญ บท บัญญัติ ย้อน ว่า หมู่ เจ้า เอา ลูก ขะแจ๋ แห่ง ความ ฮู้เรือ
่ ง พระเจ้า ไป ซ่อน ไว้เหีย แต่ หมู่ เจ้า ก็
บ่ยอมเข้าไป คนอื่นฮิจะเข้าไป หมู่เจ้าเองก็ขวางไว้เหีย�
53 เมื่อพระเยซูออกมาจากบ้านฟาริสีคนนั ้นแล้ว หมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่ฟาริสีก็ตัง
้ เก๊าต่อต้านพระองค์
อย่าง แฮง กับ หลุ้ม ถาม พระองค์ หลาย อย่าง 54 หมู่ เขา หวัง จะ ยับ ผิด เอา จาก กํา ของ พระองค์ เปื้ อ จะ ฟ้อง
พระองค์ได้

12

กําเตือ
๋ นเรือ
่ งความหน้าซื่อใจ๋ก๊ดของหมู่ฟาริสี
คนมาจุ มนุมยัดกั ๋นอยู่ พระเยซู อู้กับหมู่สาวกของพระองค์ ก่อนว่า “ต้านตัง
หลายจงหละวังเจื๊อฟู ของหมู่ ฟาริสี คือความหน้าซื่อใจ๋ ก๊ด 2 แต่ กู้ อย่างตี้ ปิดบังซุก ไว้จะเปิดหื้อหัน ตึง ตี้
เป๋นความลับกู้อย่างจะถูกเปิดเผยออกมาหมดหลึ้ง 3 ย้อนจาอัน
้ กู้สิง่ ตี้ต้านอูใน
้ ตี้มืด คนจะได้ยน
ิ ในตี้แจ้ง
กับสิง่ ตี้ต้านซูบซาบตี้หูในห้องส่วนตั ๋ว จะมีคนเอิน
้ บอกบนดาดฟ้าหลังคาตึก
1 กํานั ้นมี คนนั ก เป๋ นปั นๆ

ผู้ตี้เฮาสมควรกั ๋ว

4 “เปื้ อนของเฮาเหย เฮาขอบอกต้านตังหลายว่าบ่ต้องกั ๋วคนตี้ฆ่าได้ก้าตั ๋ว แล้วเมื่อลูนมาก็เยียะอะหยัง

ต้าน แหม บ่ได้ 5 แต่ เฮา จะ เตือ
๋ น หื้อ ฮู้ ก่อน ว่า สมควร จะ กั ๋ว ใผ หื้อ กั ๋ว พระเจ้า ผู้ ตี้ ฆ่า ต้าน ได้ แล้ว ยัง มี ฤทธิ์
อํานาจจะเอาโจ้งลงหม้อหน้าฮกได้แหม หื้อกั ๋วพระองค์นั ้นละ 6 นกจอกห้าตั ๋วเปิ้ นขายกั ๋นสองบาท๙บ่ใจ้
กา แม้นกตั ๋วเดียวพระเจ้าก็บ่ลืม 7 ขนาดผมของต้านมีกี่เส้น พระเจ้าก็นั บไว้หมดแล้ว ย้อนจาอีบ่
้ ต้องกั ๋ว
เน่ อ หมู่ต้านมีก้านั กเหลือนกจอกหลายตั ๋วแหมก่อน
8 “เฮา บอก หมู่ ต้าน ว่า คน ใด ตี้ ยอมฮับ เฮา ต่อ หน้า คน ใน โลก นี้ บุตรมนุษย์ ก็ จะ ยอมฮับ เขา ต่อ หน้า หมู่
ทูตสวรรค์ของพระเจ้า 9 แต่คนใดตี้บ่ยอมฮับเฮาต่อหน้าคนในโลกนี้ เฮาก็จะบ่ยอมฮับเขาต่อหน้าหมู่ทูต
สวรรค์ของพระเจ้าเหมือนกั ๋น 10 พระเจ้ายังจะยกโต้ษหื้อกับคนตี้ด่าบุตรมนุษย์ได้ แต่จะยกโต้ษหื้อคนตี้
อูหมิ
้ น
่ ประมาทพระวิญญาณบริสุทธิตึ
์ งบ่ได้
11 “เมื่อหมู่ต้านถูกปาไปตัดสินโต้ษในธรรมศาลา กาว่าต่อหน้าเจ้าเมืองกาว่าผู้มีอํานาจตัดสิน บ่ต้อง
ฮ้อ นอก ตกใจ๋ ว่า จะ ตอบ จาใด จะ อู้ จาใด 12 ย้อน ว่า พระวิญญาณ บริสุทธิจะ
์ สอน ต้าน ว่า ควร จะ อู้ จาใด ใน
เวลานั ้น�
เศรษฐีง่าว
13 มี คน นึ่ ง ใน หมู่ คน ตี้ มา หัน
้ บอก พระเยซู ว่า “อาจ๋า รย์ ขอ สัง่ หื้อ อ้าย แบ่ง มรดก หื้อ ข้าพเจ้า กํา เต๊อะ�
14 แต่ พระเยซู อู้ กับ เขา ว่า “ใผ ได้ ตัง
้ เฮา เป๋น ผู้ ตัดสิน ความ กาว่า เป๋น คน แบ่ง มรดก หื้อ ต้าน กา� 15 แล้ว
พระองค์ ก็ อู้กับคนตังหลายว่า “จงหละวังหื้อละเว้นก๋านโลภตึงหมดเหีย ย้อนว่าจี วต
ิ ของคนเฮาบ่ได้ ขึ้น
๗

๘ 11:51 11:51 เศคาริยาห์ เป๋นปุโรหิตคนสุดต๊ายตี้ถูกฆ่าใน 2
11:51 11:51 อาแบลเป๋นคนแรกตี้ถูกฆ่าต๋ายในปฐมก๋าล 4:8
พศด� 24:20-21 ๙ 12:6 12:6 ถ้าแป๋ตรงๆ กับภาษากรีกเป๋น สองเหรียญอัสซาริอน
ั เซิง่ นึ่ งเดนาริอน
ั เต้ากับสิบหกอัสซาริอน
ั
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อยูกั
่ บก๋านมีสิง่ ของนั กๆ� 16 พระองค์อูกํ
้ าเผียบข้อนึ่ งหื้อหมู่เขาฟังว่า “มีเศรษฐีคนนึ่ ง นาของเขาได้ข้าว
นั กขนาด 17 เขากึ๊ดในใจ๋ว่า ‘เฮาจะเยียะจาใดดีหา ย้อนว่าเฮาบ่มีตี้ตี้จะใส่ข้าวจ๋นหมดจ๋นเสี้ยงได้� 18 เขา
กึ๊ด ว่า ‘เฮา จะ เต หลองข้าว เก่า นั ้น แล้ว แป๋ง แหม ใหม่ หื้อ ใหญ่ๆ แล้ว เก็บ ข้าว กับ ทรัพย์ สมบัติ ไว้ใน หลอง
ใหม่ จ๋น หมด 19 แล้ว เฮา จะ บอก กับ ตั ๋ว เก่า ว่า “เฮา มี ข้าว ของ นั ก อยู่ ได้ แหม หลาย ปี๋ หื้อ อยู่ สบายๆ กิน
๋ ดื่ม
ม่วนงันเต๊อะ� ’
20 “แต่พระเจ้าบอกกับเขาว่า ‘เออ คนง่าว คืนนี้ เจ้าจะต๋ายแล้ว ของตี้สะสมไว้นั ้นจะเป๋ นของใผ�
21 “คนตี้สะสมทรัพย์สมบัติไว้หื้อตั ๋วเก่า แต่บ่ได้รํา
่ รวยในสิง่ ดีในสายต๋าพระเจ้าก็เป๋นจาอัน
้ ละ�
พระเยซูบอกหื้อไว้ใจ๋พระเจ้า
22 พระเยซู อู้ กับ หมู่ สาวก ของ พระองค์ ว่า “ย้อน จาอัน
้ บ่ถ้าฮ้อนใจ๋ จี้ วีจ้
้ อหว้อเกี่ยวกับจี วต
ิ ว่า จะเอาอะ
23
หยังมากิน
่ งของตั ๋วว่า จะเซาะหาเสื้อผ้าตี้ไหนมานุ่ง ย้อนว่าจีวต
ิ สําคัญนั กเหลือของ
๋ กาว่าเป๋นห่วงเรือ
กิน
๋ กับตั ๋วของคนเฮาก็สําคัญนั กเหลือผ้านุ่ง 24 ลองผ่อหมู่นกก๋าลอว่า บ่ได้หว่าน บ่ได้เก็บเกี่ยว บ่ได้เอา
ข้าว ไว้ใน หลอง แต่ พระเจ้า เป๋น ผู้ เลี้ยง นก หมู่ นั ้น ไว้ หมู่ ต้าน มี ก้า นั ก เหลือ นก หมู่ นั ้น แหม ก่อน 25 ใน หมู่
ต้าน มีใผพ่องตี้ฮ้อนใจ๋แล้วต่อจีวต
ิ ตั ๋วเก่าหื้อยาวออกไปแหมสักหน้ อยนึ่ งได้ 26 ย้อนจาอัน
้ แม้สิง่ หน้ อยๆ
จาอียั
้ งเยียะบ่ได้ จะฮ้อนอกตกใจ๋เรือ
่ งอื่นๆ เยียะหยัง
27 “ลอง ผ่อ ดอกไม้ ลอ มัน งอก งาม ขึ้น มา ได้ จาใด มัน บ่ได้ เยีย ะ ก๋าน มัน บ่ปั่ น ฝ้าย แป๋ ง เสื้อ นุ่ง แต่ เฮา
บอกหื้อฮู้ว่า ขนาดกษั ตริย์ซาโลมอนตี้นั บว่ารํา่ รวยนั กขนาด ก็ยังใส่เสื้อผ้าบ่งามเต้าดอกไม้หมู่นี้ สักดอก
เดียว 28 ถ้าพระเจ้าแต่งหย้องดอกหญ้าตํา๋ โต้งตํา๋ นา เซิง่ มีจีวต
ิ อยู่ได้วันนี้ วันเดียว ตกแหมวันก็จะถูกกํา๋
ปือเข้าก๋องไฟจาอัน
้ แล้ว พระองค์ก็จะแต่งหย้องหมู่ต้านนั กเหลือนั ้นแหม โอ หมู่ต้านมีความเจื้อหน้ อย
แต๊ๆ 29 ต้านก็ บ่ถ้าฮ้อนใจ๋ ว่าจะเอาอะหยังมากิน
๋ มาดื่ม 30 ย้อนว่าคนตี้ บ่ฮู้จักพระเจ้าใคว่โลกเซาะหาสิง่
หมู่นี้ แต่ พระบิดาของต้านตังหลายฮู้ดี อยู่แล้วว่าสิง่ หมู่นี้ จํา๋ เป๋ นสําหรับต้าน 31 แต่ หื้อต้านเซาะหาแผ่น
ดินของพระเจ้าก่อน แล้วพระเจ้าจะเตื่อมแถ้งสิง่ ตี้จํา๋ เป๋นหมู่นี้ กับหมู่ต้าน
ทรัพย์สมบัติในสวรรค์
“หมู่ แกะ หน้ อยๆ เหย บ่ถ้า กั ๋ว เน่ อ พระบิดา ของ หมู่ ต้าน ปอใจ๋ ตี้ จะ หื้อ หมู่ ต้าน อยู่ ใน แผ่น ดิน ของ
พระองค์ 33 ต้านตังหลายจงขายของตี้มีอยู่ แล้วแจกหื้อคนตุ๊ก หื้อแป๋งถงสตางค์ตี้บ่มีวันปุด คือมีทรัพย์
สมบัติไว้ในสวรรค์ตี้บ่ฮูจ
้ ักหมด ตี้ขโมยก็บ่เข้ามาใก้ แมงก็บ่มาขบกิน
๋ 34 ย้อนว่าทรัพย์สมบัติของต้านอยู่
ตี้ไหน จิตใจ๋ของต้านก็อยูตี
่ ้หัน
้
32

หมู่คนฮับใจ๊ตี้ถ้าต้อนฮับนาย
“ต้านตังหลายต้องแต่งตั ๋วหื้อพร้อมตี้ จะฮับใจ๊ กับหื้อโกมไฟของต้านแจ้งอยู่ 36 หื้อเป๋นเหมือนคน
ฮับ ใจ๊ ตี้ ถ้า ต้อนฮับ นาย ของ ตั ๋ว เมื่อ นาย ปิ๊ ก จาก งาน แต่งงาน มา แผว บ้าน แล้ว เมื่อ นาย มา ฮ้อง หน้า ปะตู๋
หมู่เขาก็จะไขหื้อบ่าเดี่ยวนั ้นได้เลย 37 คนฮับใจ๊ตี้นายมาปะว่ากํ่าลังรอถ้าอยู่ก็เป๋นสุข เฮาบอกความจริง
แก่ต้านตังหลายว่า นายจะแต่งตั ๋วเป๋นคนฮับใจ๊ แล้วหื้อคนฮับใจ๊นั ่งกิน
๋ ข้าว นายจะยกข้าวมาหื้อกิน
๋ 38 ถ้า
นาย ปิ๊ ก มา ปะ ว่า คน ฮับ ใจ๊ ยัง รอ ถ้า อยู่ หมู่ เขา ก็ จะ เป๋น สุข แม้ ว่า จะ เป๋น เวลา เตี้ย งคืน กาว่า ใก้ แจ้ง แล้ว ก็
ต๋าม 39 หื้อจํา๋ ไว้ว่า ถ้าเจ้าของบ้านฮู้ตั ๋วว่าขโมยจะลักเข้ามาเวลาใด เขาก็ จะแนหละวังบ่หื้อขโมยงัดเข้า
มาในบ้านได้ แน่ ๆ 40 ต้านตังหลายจงเกียมตั ๋วไว้หื้อพร้อม ย้อนว่าบุตรมนุษย์จะมาในเวลาตี้ หมู่ ต้านกึ๊ด
บ่เถิง�
41 เปโตร ถาม พระเยซู ว่า “อาจ๋า รย์ อู้ กํา เผียบ นั ้น หื้อ หมู่ เฮา ฟัง กา กาว่า อู้ หื้อ คน อื่น ฟัง� 42 พระองค์
ตอบว่า “ใผเป๋นป้อบ้านตี้ซื่อสัตย์ กับหลวก ตี้เจ้านายมอบหน้าตี้หื้อเป๋นหัวหน้าคนฮับใจ๊คนอื่นๆ เปื้ อแจก
ของกิน
๋ ต๋ามเวลา 43 เมื่อเจ้านายปิ๊ กมาหันเขายังเยียะก๋านอยู่อย่างดี ป้อบ้านคนนั ้นก็เป๋นสุข 44 เฮาบอก
ความจริงแก่ต้านตังหลายว่า เจ้านายจะตัง้ หื้อเขาผ่อกอยกู้อย่างตี้เป๋นของเปิ้ น 45 แต่ถ้าป้อบ้านคนนั ้น
35
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กึ๊ดในใจ๋ ว่า ‘แหมเมินอยู่กว่าเจ้านายจะปิ๊ กมา� แล้วตัง้ เก๊ าบุบตีคน
๋ ฮับใจ๊ จายญิงกับตึงกิน
๋ ตึงดื่มจ๋นเมา
แล้ว 46 เจ้านายของเขาก็ จะปิ๊ กมาในวันเวลาตี้ เขาบ่ฮู้กับบ่ตันฮู้คิง แล้วก็ จะลงโต้ ษเขาอย่างหนั ก ตึงไล่
หื้อไปอยูตวย
่
หมู่คนตี้บ่เจื้อ 47 คนฮับใจ๊ตี้ฮูใจ๋
้ นาย แล้วบ่ได้เกียมตั ๋วเยียะก๋านต๋ามใจ๋นาย จะต้องถูกเฆี่ยน
48
หนั ก แต่คนตี้บ่ฮู้ แล้วเยียะในสิง่ ตี้สมควรจะถูกเฆี่ยน ก็จะถูกเฆี่ยนหน้ อย ใผได้ฮบ
ั นั ก ก็จะต้องหื้อนั ก
ใผได้ฮบ
ั ความไว้วางใจ๋นั กก็จะต้องฮับผิดชอบนั ก
พระเยซูเป๋นเหตุหื้อแตกแยกกั ๋น

49 “เฮามาเปื้ อจะหื้อไฟแห่งก๋านตัดสินเกิดขึ้นในโลก

เฮาก็ใค่หื้อไฟนั ้นลุก เปื้ อก๋านงานเฮาจะได้สําเร็จ
50 เฮา ต้อง ฮับ ความ ตุ๊ก ขนาด เฮา ก็ ตุ๊ก ใจ๋ จ๋น กว่า จะ สําเร็จ 51 ต้าน ตัง หลาย กึ๊ด ว่า เฮา มา เปื้ อ จะ หื้อ เกิด
ความสงบสุขในโลกนี้ กา บ่ใจ้จาอัน
้ เน่ อ แต่มาเปื้ อหื้อเกิดก๋านแตกแยกกั ๋น 52 ตัง้ แต่ นี้ ไปเฮือนใดตี้ มีห้า
คนก็จะแตกแยกกั ๋น เป๋นหมู่นึ่ งสามคนกับแหมหมู่สองคนตี้ต่อต้านกั ๋น 53 ป้อกับลูกบ่าวจะแตกแยกกั ๋น
แม่กับลูกสาวจะแตกแยกกั ๋น แม่ผัวกับลูกใป๊จะแตกแยกกั ๋น�
54 พระเยซู อู้กับคนตังหลายแหมว่า “เมื่อต้านตังหลายหันเมฆดําบนต๊องฟ้าตังวันตก ต้านก็อู้ตันทีว่า
‘ฝนจะตกแล้ว� ก็เป๋นจาอัน
้ แต๊ 55 เมื่อต้านหันลมปั๊ ดมาตังใต้ ต้านก็ว่า ‘จะฮ้อนขนาด� แล้วก็เป๋นจาอัน
้
แต๊ 56 เออ คนหน้าซื่อใจ๋ ก๊ด ต้านตังหลายฮู้จักตี ความหมาย
๋
ของสิง่ ตี้ เกิดขึ้นบนแผ่นดินกับต๊ องฟ้า แต่
เป๋นจาใดต้านตีความหมาย
๋
สิง่ ตี้พระเจ้ากํ่าลังเยียะอยูใน
่ สมัยนี้ บ่ได้
57 “เป๋ นจาใดต้านตังหลายบ่ตัดสินเอาคนเดียวว่า อะหยังเป๋ นสิง
่ ตี้ถูก 58 ถ้าต้านกํ่าลังเตียวไปศาลกับ
คนตี้จะฟ้องต้าน หื้ออุตส่าห์หาตางตี้จะตกลงกั ๋นได้เมื่อยังบ่ตันไปเถิงศาลเตื้อ กั ๋วว่าเขาจะบังคับต้านไป
หาผูพิ
้ พากษา ผูพิ
้ พากษาก็จะส่งต่อหื้อนายกุมคอก นายกุมคอกก็จะเอาต้านไปขังคอกไว้เหีย 59 เฮาบอก
ต้านว่า ต้านจะออกจากคอกตึงบ่ได้ จ๋นกว่าจะจ่ายก้าปรับจ๋นครบกู้บาทกู้สตางค์ก่อน�

13
หื้อกลับใจ๋จากบาป
เวลา นั ้น มี บาง คน อยู่หัน
้ เล่า เรือ
่ ง จาว กาลิ ลี ตี้ ถูก ปี ลาต ฆ่า ต๋าย ต๋อน ตี้ กํ่า ลัง เยียะ พิธีถวาย เครือ
่ งปู่ จา
พระเจ้า หื้อพระเยซู ฟัง 2 พระองค์ ก็ ถามหมู่เขาว่า “ต้านตังหลายกึ๊ดว่าจาวกาลิ ลีหมู่นั ้นเป๋นคนบาปนั ก
เหลือ จาว กาลิ ลี คน อื่นๆ ย้อน ว่า หมู่ เขา ได้ ถูก ฆ่า ต๋าย จาอัน
้ กา 3 เฮา บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า บ่ใจ้ ถ้า ต้าน ตัง
หลาย บ่ได้ กลับ ใจ๋ จาก บาป ก็ จะ ต้อง ฉิ บหาย เหมือน กั ๋น 4 กาว่า สิบ แปด คน นั ้น ลอ ตี้ หอ คอย เมือง สิ โลอัม
โก้นเต๋งหมู่เขาต๋าย ต้านตังหลายกึ๊ดว่าหมู่เขาเป๋นคนบาปนั กเหลือคนตังหลายตี้อยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็มกา
5 เฮาบอกต้านตังหลายว่าบ่ใจ้ ถ้าต้านตังหลายบ่กลับใจ๋จากบาปก็จะฉิ บหายเหมือนกั ๋น�
1

กําเผียบเรือ
่ งเก๊าบ่าเดื่อบ่มีหน่วย
พระเยซู อู้กําเผียบหื้อหมู่ เขาฟังว่า “มี คนนึ่ งปูกเก๊าบ่าเดื่อเก๊านึ่ งไว้ในสวนองุน
่ ของเขา เขามาเซาะ
หาหน่วยตี้ เก๊านั ้นก็บ่มี 7 เขาก็ บอกคนเยียะสวนองุน
่ ว่า ‘ผ่อลอเฮามาเซาะหน่วยบ่าเดื่อเก๊านี้ สามปี๋ แล้ว
บ่หันมีสักหน่วย ฟันขว้างเหียเต๊อะ ละไว้ก็เติก
่ ก็บอกว่า ‘นายครับ ขอเอา
้ สวนบ่ดาย� 8 คนเยียะสวนองุน
9
ไว้แหมปี๋เต๊อะ ลองกุ่นดินเอาปุ๋ยใส่ผ่อก่อน ถ้าปี๋หน้ามีหน่วยก็ดี แต่ถ้าบ่มีหน่วย ก้อยฟันขว้างเมื่อลูนก็
ได้� �
6

ฮักษาแม่ญิงหลังก่องในวันสะบาโต
พระเยซูกํ่าลังสัง่ สอนอยู่ในธรรมศาลาของจาวยิว 11 มีแม่ญิงคนนึ่ งโดนผีเข้า
เยีย ะ หื้อ เป๋น โรค ได้ สิบ แปด ปี๋ นาง หลัง ก่อง หยืด ตั ๋ว ซื่อ บ่ได้ 12 เมื่อ พระองค์ หัน นาง แล้ว จึง ฮ้อง หื้อ เข้า มา
หาบอกว่า “นางเหย ตั ๋วเจ้าหายจากโรคแล้ว� 13 พระองค์เอามือวางตี้ตั ๋วของนาง โรคของนางก็หายบ่า
เดี่ยวนั ้นเลย หยืดตั ๋วซื่อได้ กับสรรเสริญพระเจ้า 14 แต่นายธรรมศาลาโขดตี้พระเยซู ฮักษาโรคในวันสะ
10 ในวันสะบาโตวันนึ่ ง
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บาโต จึงบอกคนตังหลายว่า “มีหกวันตี้หื้อเยียะก๋านได้ ในหกวันนั ้นหื้อมาฮักษาโรคเต๊อะ แต่ในวันสะบา
โตขอย้างก่อน� 15 พระเยซูตอบเขาว่า “คนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด เจ้าตังหลายได้แก้เจื้อกงัวเจื้อกลา ปามันออก
คอกไปกิน
๋ นํ้าในวันสะบาโตบ่ใจ้ กา 16 แม่ ญิงคนนี้ เป๋นเจื๊ อสายของอับราฮัม เขาถูกซาต๋านเยียะหื้อเป๋น
โรคมาสิบแปดปี๋ แล้ว บ่สมควรเตื้อกาตี้ นางจะมีอิสระในวันสะบาโต� 17 เมื่อพระองค์ อู้จาอัน
้ แล้ว หมู่ตี้
เป๋นศัตรู ก็
๋ อาย แต่คนตังหลายจื้นจมยินดี ย้อนก๋านอัศจ๋รรย์ตี้พระเยซูได้เยียะ
กําเผียบเรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้า
พระองค์ อู้ หื้อ ฟัง ว่า “แผ่น ดิน ของ พระเจ้า เหมือน อะหยัง เฮา จะ เผียบ แผ่น ดิน ของ พระเจ้า เหมือน
อะหยังดีน่ อ 19 ก็เผียบเหมือนเม็ดมัสตาร์ดเม็ดนึ่ งตี้คนนึ่ งเอาไปปูกไว้ในสวนของเขา งอกออกมาแล้ว ก็
เป๋นต้นใหญ่จ๋นนกมาแป๋งฮังบนกิง่ ของเก๊านั ้นได้�
18

กําเผียบเรือ
่ งเจื๊อเข้าหนมปัง
“เฮาจะเผียบแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนอะหยังดีหา 21 ก็เผียบเหมือนเจื๊อผงฟู
ตี้แม่ญิงคนนึ่ งเอามาสูนกับแป้งสามถัง๑ เจื๊อนั ้นก็เยียะหื้อแป้งนั ้นปุ๊ขึ้นตึงหมด�
20 พระองค์ก็อูแหม
้
ว่า

ปะตู๋กีด

ต๋อน ตี้ พระองค์ กํ่า ลัง เตียว ตาง ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม พระ เยซู ก็ แอ่ว ไป ต๋าม บ้าน ต๋าม เมือง ต่างๆ สัง่
สอน คน ตัง หลาย ตวย 23 มี คน นึ่ ง ถาม พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ คน ตี้ จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ นั ้น มี หน้ อย กา�
24 พระองค์อูกั
้ บคนตังหลายว่า “ต้านตังหลายจงพยายามเข้าไปตางปะตู๋กีดๆ เน่ อ เฮาบอกต้านตังหลาย
ว่า มีคนนั กฮิจะเข้าไปก็ เข้าบ่ได้ 25 เมื่อเจ้าของบ้านหับปะตู๋ แล้ว ต้านตังหลายยืนฮ้องอยู่ตังนอกปะตู๋ ว่า
‘นายเจ้าข้า จ้วยไขปะตู๋หื้อเฮากําเต๊อะ� แต่เจ้าของบ้านตอบว่า ‘เฮาบ่ฮูจ
้ ักหมู่เจ้าว่าเป๋นใผ ลุกตี้ไหนมา�
26 ต้านตังหลายก็จะตอบว่า ‘หมู่เฮาเกยกิน
๋ สุกกิน
๋ ดิบกับต้าน ต้านเกยสัง่ สอนตํา๋ ถนนในบ้านของหมู่เฮา
27
นั ้นลอ� เจ้าของบ้านก็ตอบว่า ‘เฮาบ่ฮูจ
้ ักหมู่เจ้าว่าเป๋นใผ ลุกตี้ไหนมา เจ้าผูเยี
้ ยะบ่ดีตังหลาย จงไปหื้อ
ป๊นหน้าเฮาเหียเต๊อะ�
28 “เมื่อนั ้นต้านตังหลายจะหันอับราฮัม อิสอัค ยาโคบ กับหมูผู
่ เป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตังหลาย
ในแผ่นดินของพระเจ้า แต่ตั ๋วต้านจะถูกขับไล่ หื้อไปอยู่ตังนอก แล้วหมู่ต้านก็จะไห้หุยขบเขี้ยวเกี๊ยวกาง
อย่าง เจ็บ ปวด 29 คน จะ มา จาก ตัง วัน ออก ตัง วัน ตก ตัง เหนื อ กับ ตัง ใต้ จะ กิน
๋ เลี้ยง ฉลอง กั ๋น ใน แผ่น ดิน
30
ของพระเจ้า ผ่อเน่ อจะมีคนตี้ เป๋นคนตังเก๊ าในต๋อนนี้ จะก๋ายเป๋นคนตังป๋าย กับคนตังป๋ายต๋อนนี้ จะ
ก๋ายไปเป๋นคนตังเก๊า�
22

พระเยซูอินดูกรุ งเยรู ซาเล็ม

“ขอต้านไปจากตี้นี่ เหียเต๊อะย้อนเฮโรดเจ้าเมืองจะ
ฆ่าต้าน�
“ไปบอกหมาไนตั ๋วนั ้นเน่ อว่า เฮาไล่ผีออกกับฮักษาโรคในวันนี้ กับ
วันพูก แล้วในวันตี้พระเจ้ากํา๋ หนดไว้ เฮาจะเยียะหื้อสําเร็จ 33 แต่ว่าจํา๋ เป๋ นตี้เฮาจะต้องเตียวไปวันนี้ วัน
พูก กับวันฮือ ย้อนว่าผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าจะบ่ถูกฆ่านอกกรุ งเยรู ซาเล็ม
31 ในวันนั ้นมีหมู่ ฟาริสีบางคนมาบอกพระองค์ ว่า
32 พระองค์จึงบอกหมู่เขาว่า

34 “โอ

เยรู ซาเล็ม เยรู ซาเล็มเหย เจ้าคือผูตี
้ ้ได้ฆ่าผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า แล้วเอาบ่าหินขว้าง
คนหมู่นั ้นตี้ พระเจ้าส่งมาหาหมู่เจ้าจ๋นต๋าย หลายเตื้อเฮาใค่ เอาลูกของเจ้ามาไว้ในอ้อมอกเหมือนแม่ไก่
กก ลูก อยู่ ใต้ ปีก ของ มัน แต่ เจ้า บ่ยอม 35 ผ่อ หื้อ ดี เน่ อ เฮือน ของ เจ้า จะ ถูก ละ ขว้าง หื้อ ฮ้าง ไป เหีย เฮา ขอ
บอกเจ้าตังหลายไว้เน่ อว่า เจ้าตังหลายจะบ่หันเฮาแหมแล้ว จ๋นกว่าหมู่เจ้าจะเอิน
้ ว่า ‘ขอพระเจ้าปั๋ นปอน
ต
ผู้ตี้มาในนามขององค์พระผู้เป๋นเจ้า� ”
๑
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14
ฮักษาโรคในวันสะบาโต
ใน วัน สะบาโต วัน นึ่ ง พระเยซู เข้า ไป ใน เฮือน ของ ผู้ นํา คน นึ่ ง ของ หมู่ ฟาริสี เปื้ อ จะ กิน
้ ถ้า
๋ ข้าว คน ตี้ หัน
2
3
ผ่อว่า พระองค์จะเยียะก๋านในวันสะบาโตก่อ มีคนนึ่ งเป๋นโรคบวมนํ้าอยู่ต่อหน้าพระองค์ พระเยซู จึง
ถาม หมู่ ผู้ ชํานาญ บท บัญญัติ กับ หมู่ ฟาริสี ว่า “ถ้า จะ ฮัก ษา คน ป่วย ใน วัน สะบาโต จะ ผิด บท บัญญัติ ก่อ�
4 หมู่เขาก็บ่ว่าใดสักคน พระองค์จึงกํา
๋ ตั ๋วคนป่วย แล้วฮักษาเขาหื้อหายโรค แล้วก็หื้อเขาไป 5 พระองค์จึง
ถามเขาตังหลายว่า “ในหมู่ต้านมีใผพ่องถ้ามีลูก๒กาว่างัวตกนํ้าบ่อในวันสะบาโต จะบ่ขะใจ๋ลากออกกา�
6 หมู่เขาก็ตอบกําถามนั ้นบ่ได้
1

พระเยซูสอนเรือ
่ งก๋านถ่อมตั ๋ว
7 พระเยซูหันหมูคน
่ ตี้ฮับเจิญมากิน
้ าเผียบหื้อหมูเขา
่ ฟังว่า 8 “เมื่อ
๋ เลี้ยงเลือกนั ่งตี้สําคัญ พระองค์จึงอูกํ
มี ใผ เจิญ ต้าน ไป กิน
๋ เลี้ยง งาน แต่งงาน บ่ดี ไป เลือก ตี้ นั ่ง ตี้ สําคัญ เน่ อ เผื่อ ว่า เจ้า ภาพ ได้ เจิญ คน ตี้ มี ยศ สูง
เหลือต้านมาในงานนั ้นตวย 9 เจ้าภาพจะปาคนนั ้นมาหา แล้วจะบอกหื้อต้านลุกหื้อคนนั ้นนั ่ง แล้วต้าน
จะ ถูก เลื่อน ไป นั ่ง ตี้ ตํ่า ตี้ สุด ต้าน ก็ จะ อาย 10 เมื่อ ต้าน ได้ ฮบ
ั เจิญ ถ้า ไป แผว บ้าน ตี้ จัด งาน แล้ว หื้อ เซาะ ตี้
นั ่งตี้ ตํ่าตี้ สุดก่อน ถ้าเจ้าภาพมาบอกต้านว่า ‘เปื้ อนเหย เจิญต้านไปนั ่งตี้ ดี เหลือนี้ เต๊อะ� ต้านก็ จะได้ ฮบ
ั
11
เกียรติต่อหน้าคนตังหลายตี้นั ่งตวยกั ๋นหัน
้
ย้อนว่ากู้คนตี้ยกตั ๋วขึ้นก็จะถูกเต็กหื้อตํ่าลง ส่วนคนตี้ถ่อม
ตั ๋วลงก็จะได้ฮบ
ั ก๋านยกขึ้น�
12 แล้ว พระเยซู อู้ กับ เจ้า ภาพ ว่า “เมื่อ ต้าน จะ จัด งาน เลี้ยง จะ เป๋ น เมื่อ วัน ก็ ดี เมื่อ คํ่า ก็ ดี บ่ถ้า เจิญ ก้า
เปื้ อนเดียวเสี่ยวกั ๋น กาว่าเจิญญาติ ปี้ น้ อง กาว่าเปื้ อนบ้านตี้ รํา่ รวยเต้าอัน
้ ย้อนหมู่นั ้นก็ จะเจิญต้านเป๋น
ก๋านส้ายมื้อกั ๋น 13 แต่เมื่อจัดงานเลี้ยง หื้อเจิญหมูคน
่ ตุ๊ก คนพิก๋าน คนแข้งหักขาห้าน กับคนต๋าบอดตวย
14 แล้วพระเจ้าจะปั๋ นปอนต้าน ย้อนคนหมู่นี้ บ่มีอะหยังจะมาส้ายต้าน แต่พระเจ้าจะเป๋ นผู้หื้อรางวัลต้าน
เมื่อพระองค์เยียะหื้อคนถูกต้องต๋ามธรรม เป๋นขึ้นจากความต๋าย�
กําเผียบเรือ
่ งงานเลี้ยงใหญ่
15 มี คน นึ่ ง ตี้ นั ่ง กิน
ิ พระองค์ อู้ จาอี้ ก็ บอก พระองค์ ว่า “คน ตี้ จะ
๋ ข้าว โต๊ะ เดียว กั ๋น กับ พระเยซู เมื่อ ได้ยน
ได้เข้าฮ่วมงานเลี้ยงในแผ่นดินของพระเจ้าก็เป๋นสุข� 16 พระองค์อู้กับเขาว่า “มีคนนึ่ งจัดงานเลี้ยงใหญ่
โต ได้เจิญคนจํา๋ นวนนั กมาฮ่วมงาน 17 เมื่อเกียมเสร็จแล้ว ก็ส่งคนฮับใจ๊ออกไปตวยหาหมู่ตี้เจิญไว้แล้ว
บอก เขา ว่า ‘เจิญ มา เต๊อะ กู้ สิง่ กู้ อย่าง ก็ พร้อม แล้ว� 18 คน หมู่ นั ้น ปา กั ๋น อ้าง ว่า ไป บ่ได้ คน หัวที บอก ว่า
‘เฮาซื้อนาไว้ วันนี้ จะไปผ่อนานั ้น ขอสูมาเต๊อะ� 19 แหมคนนึ่ งว่า ‘เฮาซื้องัวไว้ห้ากู้ เฮาจะไปลองก๋านผ่อ
เฮาขอสูมาเต๊อะ� 20 แหมคนนึ่ งก็อู้ว่า ‘เฮาแต่งงานใหม่ย้อนจาอัน
้ ไปบ่ได้� 21 คนฮับใจ๊ก็ปิ๊ กมาบอกนาย
นาย โขด ขนาด สัง่ คน ฮับ ใจ๊ ว่า ‘ออก ไป ต๋าม กอง ใหญ่ กับ กอง หน้ อย ใน เมือง เวยๆ ปา คน ตุ๊ก คน พิ ก๋า น คน
ต๋าบอด กับคนแข้งหักขาห้านเข้ามาเน่ อ� 22 คนฮับใจ๊ปิ๊ กมาบอกว่า ‘นายครับเฮาได้เยียะต๋ามตี้นายสัง่ ไว้
แล้ว ยังมีตี้ว่างอยู�
่ 23 นายจึงสัง่ คนฮับใจ๊แหมว่า ‘ออกไปต๋ามหนตางบ้านนอก เมื่อปะใผก็หื้อจัก
๊ จวนมา
24
หมด เปื้ อหื้อมีคนมาเต๋มเฮือนเฮา เฮาบอกต้านตังหลายว่า หมู่คนตี้เฮาเจิญแล้วบ่มานั ้น บ่มีใผสักคน
จะได้กิน
๋ ของกิน
๋ ของเฮา� �
ก๋านเป๋นสาวกของพระเยซู
25 มีคนจํา
๋ นวนนั กตวยพระองค์ไป พระองค์เหลียวหลังมาผ่อ แล้วก็อู้กับหมู่เขาว่า 26 “ถ้าคนใดมาหา
เฮาแล้วฮักเฮาหน้ อยเหลือป้อ แม่ ลูก เมีย ญาติ กับปี้ น้ อง แม้แต่ จี วต
ิ ตั ๋วเก่านั กเหลือเฮา จะเป๋นสาวก
27
ของเฮาบ่ได้ คนใดตี้บ่ยอมแบกไม้ก๋างเขนของตั ๋วแล้วตวยเฮามา คนนั ้นจะเป๋นสาวกของเฮาบ่ได้ 28 ใน
๒
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หมู่ต้านถ้าใผจะใค่แป๋งตึกจะบ่นั ่งลงกึ๊ดรากาเหียก่อนกา ว่า จะมีเงินปอเยียะจ๋นแล้วก่อ 29 กั ๋วว่าถ้าวาง
ฐานแล้ว แต่ แป๋ง บ่แล้ว คนตัง หลายตี้ มาหันก็ จะใค่ หว
ั ใส่ 30 แล้ว อู้ว่า ‘คนนี้ ตัง้ ต้นแป๋ง แต่ แป๋ง หื้อแล้ว
บ่ได้� 31 กาว่า มี กษั ตริย์องค์ ใด พ่อง เมื่อ จะ ยก ทัพ ไป ฮบ กับ กษั ตริย์องค์ อื่น จะ บ่นั ่ง ลง กึ๊ด เหีย ก่อน ว่า มี
ทหารหมื่นคนจะฮบกับก๋องทัพตี้ยกมาสองหมื่นคนได้ก่อ 32 ถ้าหันว่าสู้บ่ได้ เมื่อยังอยู่ห่างกั ๋น ก็จะใจ๊หมู่
ทูตไปขอเป๋นมิตรกั ๋นเหีย 33 ก็อย่างเดียวกั ๋นนั ้นละ ในหมู่ต้าน ถ้าใผบ่ยอมสละกู้สิง่ จะเป๋นสาวกของเฮา
บ่ได้
เกือ
๋ ตี้จ๋างแล้ว

34 “เกือ
๋ เป๋นของดี

แต่ถ้าเกือ
๋ จ๋างไปเหีย จะเยียะหื้อเก็มแหมตึงบ่ได้ 35 จะเอาเป๋นปุ๋ยใส่ดินก็บ่ได้ จะเอา
หมักกับขี้สัตว์แป๋งปุ๋ยก็บ่ได้ เขาก็จะเอาขว้างเหียเต้าอัน
้ ใผยอมฟังก็หื้อฟังไว้เต๊อะ�

15
กําเผียบเรือ
่ งแกะหาย
ต๋อน นั ้น หมู่ คน เก็บ ภาษี กับ หมู่ คน บาป ตัง หลาย ปา กั ๋น เข้า มา ใก้ พระเยซู เปื้ อ จะ ฟัง พระองค์ สัง่ สอน
2 แต่หมู่ฟาริสีกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์จ่มว่า “คนนี้ ต้อนฮับคนบาปกับกิน
๋ ดื่มตวยหมู่เขา�
3 พระองค์อู้เป๋ นกําเผียบหื้อหมู่เขาฟังว่า 4 “ในหมู่ต้านมีใผพ่องตี้มีแกะร้อยตั ๋ว แล้วมีตั ๋วนึ่ งหายไป จะ
บ่ละแกะเก้าสิบเก้าตั ๋วไว้ แล้วก็ไปเซาะหาตั ๋วตี้หายไปจ๋นปะกา 5 เมื่อปะแล้วก็ยกขึ้นใส่บ่าแบกปิ๊ กมาด้วย
ความจื้นจมยินดี 6 เมื่อมาเถิงบ้านแล้ว จึงเจิญหมู่เปื้ อนฝูงกับจาวบ้านมาตี้บ้าน แล้วบอกหมู่เขาว่า ‘ขอ
ยินดี กับ เฮา ตวย เน่ อ ย้อน ว่า เฮา ได้ ปะ แกะ ตั ๋ว ตี้ หาย ไป นั ้น แล้ว� 7 เฮา บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า ใน สวรรค์ ก็
เป๋นอย่างเดียวกั ๋นเมื่อคนบาปคนนึ่ งกลับใจ๋จากบาป จะมีความจื้นจมยินดีนั กเหลือเก้าสิบเก้าคนตี้เป๋น
คนถูกต้องต๋ามธรรมแล้วบ่ต้องกลับใจ๋จากบาป
1

กําเผียบเรือ
่ งเงินเหรียญหาย

8 “กาว่าแม่ญิงคนใดมีเหรียญเงินสิบเหรียญ

แต่เหรียญนึ่ งหายไปจะบ่ต๋ามโกมไฟกวาดเฮือนเซาะหา
จ๋นปะกา
บอกหมู่เขาว่า ‘ขอยินดีกับข้าเจ้าตวยเน่ อ
ข้าเจ้าเซาะหาเหรียญตี้หายไปนั ้นได้แล้ว� 10 ก็เป๋นอย่างเดียวกั ๋นนั ้นละ เฮาบอกต้านตังหลายว่า หมู่ทูต
สวรรค์ของพระเจ้าจะมีความยินดีเมื่อมีคนบาปคนเดียวกลับใจ๋จากบาป�
9 เมื่อปะแล้วก็เจิญเปื้ อนฝูงกับจาวบ้านมาอยูฮ่
่ วมกั ๋น

กําเผียบเรือ
่ งลูกหล้าหลงผิด
พระองค์ เล่า แหม เรือ
่ ง นึ่ ง หื้อ หมู่ เขา ฟัง ว่า “คน นึ่ ง มี ลูก ป้อ จาย อยู่ สอง คน ลูก หล้า นั ้น มา อู้ กับ ป้อ
ว่า 12 ‘ป้อ ครับ ขอ สมบัติ ตี้ เป๋น ส่วน ของ ลูก เหีย เต๊อะ� ป้อ ก็ แบ่ง ทรัพย์ สมบัติ หื้อ ลูก ตึง สอง คน 13 ได้ สัก
สองสามวันลูกคนหล้าก็ เก็บเอาทรัพย์สมบัติ ตึงหมดตี้ เป๋นของเขาออกจากบ้านไปเมืองไก๋ แล้วใจ๊ จ่าย
สตางค์ อย่าง สุรุย
่ สุรา่ ย 14 เมื่อ สตางค์ เสี้ ยง หมด แล้ว ก็ เกิด กัน
้ อยาก ใน เมือง นั ้น เขา ก็ บ่มี สตางค์ ติด ตั ๋ว
15
เลย จึงไปขอเยียะก๋านกับจาวเมืองคนนึ่ ง คนนั ้นก็ ใจ๊ เขาไปเลี้ยงหมู อยู่ก๋างโต้ง 16 เขาใค่ อยากกิน
๋ หื้อ
อิม
้ า
่ ต้อง แต่บ่มีใผหื้ออะหยังเขากิน
๋ สักอย่าง แม้แต่บ่าถัว่ ตี้หมูกิน
๋ เขาก็ใค่อยากกิน
๋ 17 เมื่อเขากึ๊ดได้ก็อูว่
18
‘ลูกจ้างของป้อเฮามีหลายคน ก็ยังมีข้าวกิน
้ อยากกา เฮา
๋ จ๋นเหลือ ส่วนตั ๋วเฮาจะมาต๋ายเหียตี้นี่ ย้อนกัน
19
จะ ปิ๊ ก ไป หา ป้อ บอก เปิ้ น ว่า “ป้อ ครับ ลูก ได้ เยีย ะ บาป ต่อ พระเจ้า กับ ต่อ ป้อ ตวย ลูก บ่สมควร จะ เป๋น ลูก
ของป้อ ขอฮับลูกไว้เป๋นลูกจ้างคนนึ่ งเต๊อะ� ’ 20 แล้วเขาก็ลุกขึ้นปิ๊ กไปหาป้อ เมื่อเขายังอยู่ไก๋ ป้อหันเขา
ก็มีความอินดู แล้วล่นออกไปกอดคอกับจูบลูก 21 ฝ่ายลูกก็อูกั
้ บป้อว่า ‘ป้อครับ ลูกได้เยียะผิดต่อพระเจ้า
กับป้อตวย ลูกบ่สมควรเป๋นลูกของป้อต่อไป� 22 แต่ป้อสัง่ หมู่คนฮับใจ๊ว่า ‘ขะใจ๋ไปเอาเสื้อคุมอย่างดีตี้สุด
มานุ่งหื้อเขา เอาแหวนมาใส่นิว
้ มือ เอาเกิบมาหื้อสุบ๓ 23 บึดจะมีงานเลี้ยงฉลองเน่ อ เลือกเอาลูกงัวตั ๋ว
11

๓
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ตุ้ยๆ มาฆ่าเลี้ยงกั ๋นเต๊อะ 24 ย้อนว่าลูกของเฮาคนนี้ ต๋ายไปแล้ว แต่ได้ปิ๊ กเป๋นขึ้นมาแหม เขาหายไปแล้ว
แต่ได้มาปะกั ๋นแหม� เขาตังหลายก็เริม
่ ฉลองกั ๋น
25 “ลูกคนเก๊าเยียะก๋านอยู่ก๋างโต้ง เมื่อปิ๊ กมาใก้เถิงบ้าน ก็ได้ยน
ิ เสียงแห่แหนเต้นฟ้อนกั ๋น 26 เขาฮ้อง
คน ฮับ ใจ๊ คน นึ่ ง มา ถาม ว่า ‘เปิ้ น มี งาน อะหยัง กั ๋น� 27 ลูก จ้าง ก็ ตอบ ว่า ‘น้ อง ของ ต้าน ปิ๊ ก มา แล้ว ป้อ ของ
ต้าน สัง่ หื้อ ฆ่า ลูก งัว ตั ๋ว ตุ้ยๆ กิน
๋ เลี้ยง กั ๋น ย้อน น้ อง ของ ต้าน ปิ๊ ก มา อย่าง ปลอดภัย� 28 ลูก คน เก๊า ก็ โขด
บ่ยอมเข้าบ้าน ป้อก็ออกมาขอฮ้องเขา 29 แต่เขาตอบป้อว่า ‘ผ่อลอ ลูกได้ฮับใจ๊ป้อมากี่ปี๋ แล้ว บ่เกยเหลือ
กําสัง่ ของป้อเลยสักข้อ ขนาดแป๊ะสักตั ๋วนึ่ ง ป้อก็ยังบ่เกยหื้อฆ่าเลี้ยงเปื้ อฉลองกับเปื้ อนฝูง 30 แต่เมื่อลูก
คนนี้ ของป้อได้ ใจ๊ สมบัติจ๋นหมดจ๋นเสี้ ยง โดยไปคบแม่ญิงขายตั ๋ว ป้อยังได้ ฆ่าลูกงัวตั ๋วตุ้ยๆ เลี้ยงกั ๋นอยู่
กา� 31 ป้อจึงตอบเขาว่า ‘ลูกเหย ลูกอยูกั
่ บป้อมาตลอด ของของป้อตึงหมดก็เป๋นของเจ้าแล้ว 32 สมควร
ตี้หมู่เฮาจะยินดีกับฉลองกั ๋น ย้อนน้ องคนนี้ ต๋ายแล้วแต่ปิ๊ กเป๋นขึ้นมาแหม เขาหายไปแล้วแต่ได้มาปะกั ๋น
แหม� �

16
กําเผียบเรือ
่ งป้อบ้านตี้บ่ซื่อสัตย์

“เศรษฐีคนนึ่ งมีป้อบ้าน มีคนมาฟ้องเศรษฐีว่าป้อบ้านของเขาใจ๊
จ่าย สตางค์ บ่ถูก เศรษฐี จึง ฮ้อง ป้อ บ้าน มา ถาม ว่า ‘เรือ
่ ง ตี้ เฮา ได้ยน
ิ มา เป๋น จาใด หื้อ เอา สมุด บันทึก ฮับ
3
จ่ายของเจ้ามาลอ ย้อนเจ้าจะเป๋นป้อบ้านต่อไปบ่ได้แล้ว� ป้อบ้านคนนั ้นกึ๊ดในใจ๋ว่า ‘เฮาจะเยียะจาใดดี
ย้อนนายจะถอดเฮาออกจากหน้าตี้ ป้อบ้านจะไปฮับจ้างขุดดินก็บ่มีแฮง จะขอคนอื่นกิน
๋ ก็อายเขา 4 เฮา
กึ๊ดได้แล้วว่าจะเยียะจาใดดี เปื้ อต๋อนถูกถอดออกจากหน้าตี้ป้อบ้าน คนอื่นยังต้อนฮับเฮาไว้ในเฮือนเขา
ต่อไปได้� 5 ป้อบ้านนั ้นก็ ฮ้องลูกหนี้ ของนายมาตึงหมดถามคนหัวที ว่า ‘ต้านเป๋นหนี้ นายของข้าเต้าใด�
6 เขาตอบว่า ‘เป๋ นหนี้ นํ้ามันบ่ากอกเทศร้อยถัง� ป้ อบ้านบอกเขาว่า ‘เอาใบแจ้งหนี้ มา นั ่งลงขะใจ๋แก้เป๋ น
ห้าสิบถังเน่ อ� 7 แล้วถามแหมคนนึ่ งว่า ‘ต้านเป๋นหนี้ เต้าใด� เขาตอบว่า ‘เป๋นหนี้ ข้าวสาลีร้อยกระสอบ�
ป้อบ้านก็ บอกว่า ‘เอาใบแจ้งหนี้ มาแก้ เป๋นแปดสิบกระสอบเน่ อ� 8 เศรษฐี ก็ ยกย่องป้อบ้านขี้โก๋ งคนนั ้น
ว่าเขาหลวกในเรือ
่ งนี้ ย้อนว่าคนตังหลายตี้อยูฝ่
่ ายโลกนี้ ก็หลวกในเรือ
่ งของโลกนั กเหลือคนของพระเจ้า
9 “เฮา บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า หื้อ ใจ๊ ทรัพย์ สมบัติ ตี้ มี อยู่ ใน โลก นี้ จ้วย คน อื่น เปื้ อ หื้อ เป๋ น เปื้ อน กั ๋น เปื้ อ ว่า
เมื่อทรัพย์สมบัติเสี้ยงแล้ว พระเจ้าจะต้อนฮับต้านเข้าในสวรรค์
10 “คนตี้ ซื่อสัตย์ในสิง
่ หน้ อยๆ จะซื่อสัตย์ในสิง่ ตี้ใหญ่ คนตี้บ่ซื่อสัตย์ในสิง่ หน้ อยๆ ก็จะบ่ซื่อสัตย์ในสิง่
11
ใหญ่ตวย แล้วถ้าต้านตังหลายบ่ซื่อสัตย์ในทรัพย์สมบัติฝ่ายโลก ใผจะมอบทรัพย์สมบัติตี้เตี้ยงแต๊หื้อ
ต้านกา 12 ถ้าต้านตังหลายบ่ซื่อสัตย์ในของของคนอื่น ใผจะมอบทรัพย์สมบัติของต้านหื้อเป๋นของต้าน
ได้ 13 บ่มีใผจะฮับใจ๊เจ้านายสองคนพร้อมกั ๋นได้ ย้อนว่าเขาจะจังนายคนนึ่ ง แล้วก็ฮักนายแหมคนนึ่ ง กา
ว่า เขา ก็ จะ ซื่อสัตย์ กับ นาย คน นึ่ ง แต่ จะ ดู ถูก ดู แควน นาย แหม คน นึ่ ง เจ้น เดียว กั ๋น ต้าน จะ ฮับ ใจ๊ พระเจ้า
แล้วจะฮับใจ๊เงินคําพร้อมกั ๋นบ่ได้�
1 พระเยซูเล่าเรือ
่ งหื้อหมู่สาวกฟังว่า
2

บทบัญญัติกับแผ่นดินของพระเจ้า
14 ส่วน หมู่ ฟาริสี ตี้ หัน แก่ เงิน เมื่อ ได้ยน
ิ กํา หมู่ นั ้น ก็ ปา กั ๋น ใค่ หัว ใส่ พระองค์ 15 พระเยซู อู้ กับ หมู่ เขา ว่า
“เจ้าตังหลายแต่งเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมต่อหน้าคน แต่พระเจ้าฮูใจ๋
้ ของต้านตังหลายดี สิง่ ตี้คนหันว่า
มีก้ากับน่านั บถือ สําหรับพระเจ้านั ้นหันว่าเป๋นสิง่ ตี้น่าจัง
16 “จาวยิวได้ใจ๊บทบัญญัติของโมเสสกับกําเขียนของผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า มาจ๋นแผวสมัย
ยอห์นผู้หื้อบัพติศมา แล้วก็ มีก๋านบอกข่าวดี เรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้า คนตังหลายก็ ลู่ กั ๋นเข้าไปในแผ่น
17
ดินนั ้น ฟ้ากับดินจะล่วงป๊นไป ก็ง่ายเหลือบทบัญญัติขีดๆ นึ่ งจะตกไป
18 “ป้ อจายคนใดตี้ ละเมียไปมีเมียใหม่ ก็ ผิดเรือ
่ งก๋านล่วงประเวณี แล้ว ถ้าคนใดไปเอาแม่ฮ้างมาเป๋น
เมีย ก็ผิดเรือ
่ งก๋านล่วงประเวณี เหมือนกั ๋น
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เศรษฐีกับคนขอตาน

19 “มี เศรษฐี คนนึ่ ง นุ่งห่มผ้ารากาแปงกับป่ านอย่างดี

กิน
๋ ดี อยู่ดี ตึงวัน 20 มีแหมคนนึ่ งเป๋นขอตานจื้อ
ลาซารัส เป๋น ตุ่ม เต๋ม เนื้ อ เต๋ม ตั ๋ว มี คน เอา เขา มา นอน ไว้ตี้ ปะตู๋ ฮัว้ บ้าน ของ เศรษฐี 21 เขา หวังว่าจะ ได้ กิน
๋
22
เศษของกิน
๋ ตี้ตกจากโต๊ะอาหารของเศรษฐี แม้แต่หมาก็มาเลียตุ่มตี้เนื้ อตั ๋วของเขา ต่อมาขอตานคน
นั ้นต๋าย หมู่ทูตสวรรค์ก็ปาเขาไปอยู่กับอับราฮัมบนสวรรค์ แหมบ่เมินเศรษฐี นั ้นต๋าย ก็ถูกฝังไว้ 23 แล้ว
ได้ ไป อยู่ แดน คน ต๋าย มี ความ ตุ๊ก เวทนา ขนาด เศรษฐี แหงน ผ่อ หัน อับ ราฮัม อยู่ ไก๋ ลาซารัส ก็ อยู่ กับ ต้าน
24 เศรษฐีก็ฮ้องว่า ‘ป้ ออับราฮัมเหย ขออินดูข้าพเจ้าเต๊อะ ขอใจ๊ลาซารัสเอาป๋ ายนิว
้ จุ่มนํ้ามาจิลิน
้ ข้าพเจ้า
หน้ อย ข้าพเจ้าจะได้เย็นพ่อง ย้อนอยู่ตี้นี่ เปล๋ วไฟฮ้อน ตุ๊กทรมานขนาด� 25 อับราฮัมจึงตอบว่า ‘ลูกเหย
เจ้า กึ๊ด ผ่อ เต๊อะ ว่า เมื่อ ยัง มี จี วต
ิ อยู่ เจ้า ได้ ของ ดี มา ตลอด แต่ ลาซารัส ได้ สิง่ บ่ดี เลย บ่า เดี่ยว นี้ เขา ได้ ฮบ
ั
็ กัน
ก๋านปลอบใจ๋ แต่เจ้าได้ฮบ
ั ความตุ๊กทรมาน 26 แหมอย่างนึ่ ง หละหว่างเฮากับเจ้ามีห้วยเลิก
้ อยู่ ใผใค่
ข้ามจากนี่ ไปหาเจ้าตึงบ่ได้ กาว่าจะข้ามจากตี้หัน
้ มาหาเฮาก็บ่ได้� 27 เศรษฐีนั ้นจึงอูว่
้ า ‘ป้อครับ ถ้าจาอัน
้
28
ขอใจ๊ ลาซารัสไปบ้านป้อข้าพเจ้ากําเต๊อะ ย้อนข้าพเจ้ามีปี้ น้ องห้าคนตวยกั ๋น หื้อลาซารัสตักเตือ
๋ นหมู่
เขา เผื่อ ว่า เมื่อ หมู่ เขา ต๋าย จะ บ่ได้ เข้า มา อยู่ ใน ตี้ ตุ๊ก ทรมาน นี้ � 29 อับ ราฮัม จึง ตอบ เขา แหม ว่า ‘หมู่ เขา มี
กําสอนของโมเสสกับหมู่ผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าหัน
้ แล้ว หื้อหมู่เขาฟังกําสอนของหมู่นั ้นเต๊อะ�
30 เศรษฐีนั ้นก็ว่า ‘บ่ได้ ป้ ออับราฮัมครับ ถ้าคนนึ่ งตี้เป๋ นขึ้นจากความต๋ายปิ๊ กไปบอกหมู่เขาๆ ก็จะกลับใจ๋
จากบาป� 31 อับราฮัมก็ บอกแหมว่า ‘ถ้าหมู่ เขาบ่ฟังสิง่ ตี้ โมเสสกับหมู่ ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า
สอนมาแล้ว เถิงคนตี้เป๋นขึ้นจากความต๋าย จะปิ๊ กไปบอกเขาๆ ก็ตึงบ่เจื้อ� �

17
ก๋านทดลองหื้อเยียะบาป
พระเยซู อู้ กับ หมู่ สาวก ของ พระองค์ แหม ว่า “จะ มี สิง่ ต่างๆ ตี้ เยีย ะ หื้อ คน หลงผิด แน่ นอน แต่ ความ
ฉิ บหายจะเกิดขึ้นกับคนตี้เยียะหื้อเกิดเรือ
่ งจาอีนั
้ ้น 2 ถ้าเอาบ่าหินโม่มัดติดคอคนนั ้น แล้วโจ้งลงนํ้าทะเล
็ เหีย ก็ ยัง ดี เหลือ ตี้ เขา จะ เยีย ะ หื้อ คน ตี้ เป๋น เหมือน หละอ่อน หน้ อย หมู่ นี้ คน นึ่ ง หลง ผิด ไป 3 จง หละวัง
เลิก
หื้อดี ถ้าปี้ น้ องเยียะผิดต่อต้าน หื้อเตือ
๋ นเขา ถ้าเขายอมฮับผิดก็หื้อยกโต้ษเขาเหีย 4 ถ้าเขาจะเยียะผิดต่อ
ต้านวันนึ่ งเจ็ดเตื้อ แล้วก็มาหาต้านตึงเจ็ดเตื้อนั ้น แล้วบอกต้านว่าขอสูมาเต๊อะ จงยกโต้ษหื้อเขาเหีย�
1

อํานาจของความเจื้อ

“ขอพระองค์ โผดหื้อหมู่เฮามีความเจื้อนั กขึ้นเต๊อะ� 6 พระองค์ ก็ บอก
ว่า “ถ้าหมู่ต้านมีความเจื้อเต้าเม็ดมัสตาร์ดเม็ดนึ่ ง ต้านก็จะสัง่ ต้นหม่อนนี้ ได้ว่า ‘จงถอนขึ้นมาแล้วลงไป
ปักอยูใน
่ ทะเล� มันก็จะเจื้อฟังต้าน
5 หมู่ อัคร สาวก บอก พระเยซู ว่า

หน้าตี้ของคนฮับใจ๊

7 “ในหมู่ต้านมีใผพ่องเมื่อคนฮับใจ๊ไปไถนา

กาว่าไปเลี้ยงแกะ แล้วเมื่อปิ๊ กมาจะอู้กับคนฮับใจ๊ว่า ‘เจิญ
นั ่งลงกิน
‘ดาข้าวหื้อเฮากิน
๋ ข้าวเต๊อะ�
๋ กับเกียมตั ๋วหื้อพร้อมฮับใจ๊เฮาจ๋นเฮากิน
๋ อิม
่ เหีย
9
10
ก่อน แล้วเจ้าก้อยกิน
๋ เมื่อลูน� นายจะขอบคุณคนฮับใจ๊ ย้อนเขาได้ เยียะต๋ามกําสัง่ กา จาใดก็ ดี เมื่อ
ต้านตังหลายได้เยียะกู้สิง่ ตี้เฮาสัง่ หื้อเยียะนั ้น ก็คงจะอู้ว่า ‘ข้าพเจ้าตังหลายเป๋นคนฮับใจ๊ บ่ได้มีบุญคุณ
ต่อนาย หมู่ข้าพเจ้าเยียะต๋ามหน้าตี้ตี้ควรจะเยียะเต้าอัน
้ ��
8 กาว่าจะบอกว่า

พระเยซูฮักษาคนเป๋นขีต
้ ู้ดสิบคน
11 เมื่อพระเยซูกํ่าลังไปกรุ งเยรู ซาเล็ม พระองค์ก็เลาะหละหว่างแคว้นกาลิลีกับแคว้นสะมาเรีย 12 เมื่อ
พระเยซู ไปตี้หมู่บ้านแห่งนึ่ ง มีคนเป๋นขี้ตู้ดสิบคนมาหาพระองค์ หมู่เขายืนอยู่จ้าดไก๋ 13 แล้วก็ฮ้องเสียง
ดัง ว่า “เยซู นาย เจ้า ข้า ขอ อิน ดู ข้าพเจ้า ตัง หลาย เต๊อะ� 14 เมื่อ พระองค์ หัน แล้ว ก็ อู้ ว่า “จง ไป แสดง ตั ๋ว
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ต่อ หมู่ ปุโรหิต เต๊อะ หื้อ เขา กวด ผ่อ ก่อน� เมื่อ กํ่า ลัง เตียว ไป เขา ตัง หลาย ก็ หาย สะอาด 15 มี คน นึ่ ง ใน หมู่
นั ้นเมื่อหันว่า ตั ๋วหายโรคแล้ว ก็ ปิ๊ กมาฮ้องเสียงดังสรรเสริญพระเจ้า 16 กับก้มลงไหว้ตี้ ตีน
๋ ของพระเยซู
ขอบ พระคุณ พระองค์ คน นั ้น เป๋น จาว สะมาเรีย 17 พระเยซู ก็ ถาม เขา ว่า “มี สิบ คน หาย โรค บ่ใจ้ กา แล้ว
เก้าคนนั ้นไปไหนเหียหมด 18 บ่มีใผปิ๊ กมาสรรเสริญพระเจ้านอกจากคนต่างจ้าดคนนี้ เต้าอัน
้ กา� 19 แล้ว
พระองค์ก็บอกคนนั ้นว่า “ลุกขึ้นไปเต๊อะความเจื้อของเจ้าได้เยียะหื้อเจ้าหายเป๋นปกติแล้ว�
สภาพก๋านมาของแผ่นดินของพระเจ้า
“แผ่นดินของพระเจ้าจะมาแผวเมื่อใด� พระเยซู ตอบเขาว่า “แผ่นดิน
ของพระเจ้าจะบ่มาโดยหื้อหันกับต๋า 21 จะบ่มีใผอูว่
้ า ‘มาแผวแล้ว มาผ่อนี่ ลอ� กาว่า ‘ไปผ่อปู๊น� ย้อนว่า
แผ่นดินของพระเจ้าอยูต้
่ ามก๋าง๔ต้านตังหลาย�
20 มี หมู่ ฟาริสีถามพระองค์ ว่า

เมื่อ ลูน มา พระเยซู อู้ กับ หมู่ สาวก ว่า “จะ มี เวลา นึ่ ง เมื่อ ต้าน ตัง หลาย จะ ใค่ หัน วัน ตี้ เฮา ผู้ เป๋น บุตร
มนุษย์จะมาแหม แต่หมู่ต้านจะบ่หัน 23 จะมีคนอูกั
้ บต้านตังหลายว่า ‘มาผ่อนี่ � กาว่า ‘ไปผ่อปู๊น พระองค์
24
มาแล้ว� ห้ามออกไปตวยเขาเน่ อ ย้อนว่าเมื่อวันตี้บุตรมนุษย์ปิ๊ กมา ก็เผียบเหมือนฟ้าแมบเผิกนึ่ งก็จะ
แจ้งไปแหมเผิกนึ่ ง 25 แต่จํา๋ เป๋นตี้บุตรมนุษย์จะต้องทนตุ๊กทรมานหลายอย่างเหียก่อน กับคนสมัยนี้ จะ
บ่ยอมฮับพระองค์
26 “เมื่อบุตรมนุษย์จะมาก็ จะเป๋ นอย่างเดียวกับในสมัยของโนอาห์ 27 คนตังหลายได้ กิน
๋ กับดื่ม มีก๋าน
แต่งงานกั ๋น ตึงยกลูกหื้อเป๋นผัวเมียกั ๋น จ๋นเถิงวันตี้โนอาห์ได้เข้าไปในเฮือ แล้วนํ้าก็ท่วมโลกจ๋นคนต๋าย
หมดถ 28 ในสมัยของโลททก็ เหมือนกั ๋น คนตัง หลายได้ กิน
๋ ได้ ดื่ม ได้ หว่าน ได้ ปูก ได้ ซื้อขาย ได้ ก่อสร้าง
29 แต่ ใน วัน ตี้ โลท ออก จาก เมือง โสโดม นั ้น ไฟ กํามะถัน ก็ ตก จาก ฟ้า เผา ไหม้ คน หมู่ นั ้น หมด 30 เมื่อ บุตร
มนุษย์จะ มา ก็ จะ เป๋น จาอัน
้ เหมือน กั ๋น 31 ใน วัน นั ้น คน ตี้ อยู่บน ดาดฟ้า หลังคา บ้าน ห้าม ปิ๊ ก เข้า ไป เก็บ คัว
อะหยังเน่ อ คนตี้ อยู่ต๋ามโต้งต๋ามนาก็ ห้ามปิ๊ กบ้านเน่ อ 32 จงกึ๊ดเถิงเมียของโลทเต๊อะ ธ 33 คนใดฮิเอาจี
วิต ของ ตั ๋ว รอด คน นั ้น จะ ฮัก ษา จี วต
ิ นั ้น บ่ได้ ก็ จะ ต๋าย แต่ คน ใด ยอม สละ จี วต
ิ ของ ตั ๋ว ก็ จะ มี จี วต
ิ นิ รัน ดร์
34 เฮาบอกต้านตังหลายว่า ในคืนนั ้นสองคนตี้นอนอยู่ตวยกั ๋น คนนึ่ งจะถูกฮับไปแต่แหมคนนึ่ งจะถูกละ
ไว้ 35 กับแม่ญิงสองคนกํ่าลังโม่แป้งอยูตวย
่
กั ๋น คนนึ่ งจะถูกฮับไปแต่แหมคนนึ่ งจะถูกละไว้ 36 สองคนอยู่
ในโต้งนา จะเอาไปคนนึ่ ง ละไว้คนนึ่ ง�
37 หมู่ สาวก จึง ถาม พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ครับ จะ เกิด ขึ้น ตี้ ไหน� พระองค์ ตอบ หมู่ เขา ว่า “ตี้ ไหน มี ซาก
ศพ ตี้หัน
้ ก็จะมีหมู่แฮ้งหลุ้มต๋อมกั ๋นเต๋มไปหมด�
22

18
กําเผียบเรือ
่ งแม่หม้ายกับผู้พิพากษา

1 พระเยซูอูกํ
้ าเผียบข้อนึ่ งหื้อหมู่สาวกฟังเปื้ อจะสอนว่า

คนตังหลายควรอธิษฐานอยูเสมอ
่
อย่างบ่อ่อน
3
ใจ๋ พระองค์ อู้ ว่า “ใน เมือง นึ่ ง มี ผู้ พิพากษา คน นึ่ ง ตี้ บ่เก๋ งกั ๋ว พระเจ้า และ บ่สนใจ๋ ใผ ใน เมือง นั ้น มี แม่
หม้ายคนนึ่ งมาหาผูพิ
้ พากษาคนนั ้น บอกเขาว่า ‘ขอหื้อความยุติธรรมกับคดีของข้าเจ้าน่ อย� 4 เวลาผ่าน
ไป เมิน แล้ว ผู้ พิพากษา คน นั ้น ก็ บ่ยอม จ้วย แต่ เมื่อ ลูน เขา กึ๊ด ใน ใจ๋ ว่า ‘เถิง เฮา นี้ จะ บ่เก๋ งกั ๋ว พระเจ้า กับ
บ่สนใจ๋ใผ 5 แต่แม่หม้ายคนนี้ มารบก๋วนเฮาเจื่อๆ เฮาจะหื้อความยุติธรรมแก่นาง นางจะบ่มารบก๋วนเฮา
หื้อรําคาญใจ๋แหม� �
6 พระเยซู บอก หมู่ เขา ว่า “หื้อ ฟัง กํา อู้ ผู้ พิพากษา บ่ยุติธรรม คน นี้ ลอ 7 พระเจ้า จะ บ่หื้อ ความ ยุติธรรม
แก่คนตี้ เลือกไว้ ตี้ ฮ้องขอต่อพระองค์ ตึงเมื่อวันเมื่อคืนกา พระองค์ จะอดใจ๋ ได้ เมินกา 8 เฮาบอกต้านตัง
2

๔
ธ

17:21 17:21 แป๋ได้แหมอย่างนึ่ งว่า ภายในจิตใจ๋
17:32 17:32 ปฐก� 19:26

ถ

17:27 17:27 ปฐก� 7:6-24

ท

17:28 17:28 ปฐก� 18:20-19:25
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หลายว่า พระองค์จะหื้อความยุติธรรมกับหมู่เขาเวยๆ แต่เมื่อเฮาผู้เป๋นบุตรมนุษย์มาแหมเตื้อ เฮาจะปะ
คนตี้เจื้ออยูสั
่ กกี่คนบ่ฮู�
้
กําเผียบเรือ
่ งฟาริสีกับคนเก็บภาษี
สําหรับ บาง คน ตี้ มัน
่ ใจ๋ ตั ๋ว เก่า ว่า เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม แล้ว ดู หมิน
่ คน อื่น นั ้น พระองค์ อู้กํา เผียบ
หื้อฟังว่า 10 “มีสองคนขึ้นไปอธิษฐานในพระวิหาร คนนึ่ งเป๋นฟาริสีแหมคนนึ่ งเป๋นคนเก็บภาษี 11 คนฟา
ริสีหยิง่ จ๋องหองคนนั ้นลุกขึ้นยืนอธิษฐานว่า ‘พระองค์เจ้าข้า ขอบพระคุณพระองค์ตี้ข้าพเจ้าบ่เหมือนคน
อื่น ตี้ เป๋นคนโลภคนบ่ดี คนล่วงประเวณี กับบ่เหมือนคนเก็บภาษี คนนี้ 12 ในหว่างติด
๊ นึ่ งข้าพเจ้าถือศีล
อดอาหารสองเตื้อ กับกู้สิง่ ตี้ข้าพเจ้าฮิหามาได้ ข้าพเจ้าก็เอานึ่ งในสิบส่วนมาถวาย�
13 “ส่วนคนเก็บภาษี ยืนอยูจ้
่ าดไก๋ บ่แหงนหน้าผ่อต๊องฟ้า แต่เสียใจ๋ตุ๊บอกตั ๋วเก่า อูว่
้ า ‘พระองค์เจ้าข้า
14
ขอโผดเมตต๋าข้าพเจ้าตี้ เป๋นคนบาปเต๊อะ� เฮาบอกต้านตังหลายว่า เมื่อปิ๊ กบ้านคนเก็บภาษี คนนี้ ละ
เป๋นคนตี้พระเจ้ายกโต้ษบาปหื้อ บ่ใจ้ฟาริสี ย้อนว่ากู้คนตี้ยกตั ๋วขึ้นจะถูกเต็กหื้อตํ่าลง ส่วนคนตี้ถ่อมตั ๋ว
ลงก็จะได้ฮบ
ั ก๋านยกขึ้น�
9

พระเยซูปั๋ นปอนหละอ่อนหน้ อยๆ
15 ต่อ มา มี บาง คน ปา หละอ่อน หน้ อยๆ ของ หมู่ เขา เข้า มา หา พระองค์ เปื้ อ หื้อ พระองค์ วาง มือ ปั๋ น ปอน
หละอ่อนหมู่นั ้น หมู่สาวกเมื่อหันจาอัน
้ ก็ว่าหื้อเขา 16 แต่พระเยซูฮ้องหื้อเขาปาหละอ่อนเข้ามา แล้วอูกั
้ บ
หมู่สาวกว่า “หื้อหมู่หละอ่อนเข้ามาหาเฮาเต๊อะ บ่ดีห้ามเขาไว้ ย้อนว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป๋นของคนตี้
เผียบเหมือนหละอ่อนหมู่นี้ 17 เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า คนใดบ่ฮับเอาแผ่นดินของพระเจ้า
เหมือนหละอ่อนหน้ อยหมู่นี้ คนนั ้นจะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าตึงบ่ได้�
เรือ
่ ง เศรษฐีหนุ่ม

“อาจ๋ารย์ผู้ดีเลิศ ข้าพเจ้าจะต้องเยียะความดีอะหยังพ่องเถิงจะ
ได้ จี วต
ิ นิ รน
ั ดร์� พระองค์ ตอบเขาว่า “ต้านฮ้องเฮาว่าผู้ดี เลิศเยียะหยัง บ่มี ใผดี เลิศนอกจากพระเจ้า
องค์ เดียว เต้า อัน
้ 20 ต้าน ฮู้ บท บัญญัติ แล้ว ตี้ ว่า ‘ห้าม เป๋น จู๊ ผัว เมีย เปิ้ น ห้าม ฆ่า คน ห้าม ลัก ของ ของ เปิ้ น
ห้าม เป๋น พยาน ตี้ อู้ บ่แต๊ จง เคารพ นั บถือ ป้อ แม่ ของ ตั ๋ว�น ” 21 คน นั ้น ตอบ พระองค์ ว่า “ข้อ ต่างๆ ใน บท
บัญญัติ นี้ ข้าพเจ้า ได้ ถือ ฮัก ษา กู้ ข้อ บ่ได้ ขาด ตัง้ แต่ เป๋น หละอ่อน มา แล้ว� 22 เมื่อ พระเยซู ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็
บอก เขา ว่า “ต้าน ยัง บ่ได้ เยีย ะ แหม อย่าง นึ่ ง คือ หื้อ ไป ขาย ของ กู้ อย่าง ตี้ ต้าน มี อยู่ แล้ว เอา สตางค์ ไป แจก
คน ตุ๊ก คน จ๋น ต้าน จึง จะ มี สมบัติ ใน สวรรค์ แล้ว ตวย เฮา มา เป๋น สาวก ของ เฮา เต๊อะ� 23 เมื่อ เขา ได้ยน
ิ จา
24
อัน
้ ใจ๋ก็เป๋นตุ๊กหนั ก ย้อนเขาเป๋นคนรวยนั กขนาด พระเยซูหันเขาเป๋นตุ๊กจาอัน
้ จึงอูว่
้ า “คนรวยจะเข้า
25
ใน แผ่น ดิน ของ พระเจ้า ก็ ยาก นั ก แก ตั ๋ว อูฐ ลอด เข้า ฮู เข็ม ยัง ง่าย เหลือ ตี้ คน รวย จะ เข้า ใน แผ่น ดิน ของ
พระเจ้าแหมก่อน�
26 คน ตัง หลาย ตี้ ได้ยน
ิ จึง ถาม ว่า “ถ้า จาอัน
้ ใผ จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้� 27 พระเยซู ก็ ตอบ ว่า “สําหรับ
คน เป๋น ไป บ่ได้ อยู่แล้ว แต่ สําหรับ พระเจ้า กู้ สิง่ กู้ อย่าง เป๋น ไป ได้ ตึง หมด� 28 เปโตร ถาม พระเยซู ว่า “ผ่อ
ลอ หมู่เฮาได้ละบ้านละเฮือนติดต๋ามพระองค์มา� 29 พระองค์ตอบเขาว่า “เฮาบอกความจริงแก่ต้านตัง
หลายว่า คนใดได้ ละบ้านละเฮือน ปี้ น้ อง ป้อแม่ ลูกเมียเปื้ อหันแก่ แผ่นดินของพระเจ้า 30 ก็ จะได้ ฮบ
ั ผล
ตอบแตนเป๋นหลายเต้าในโลกนี้ กับในโลกหน้าเขาจะได้จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์�
18 มีผู้นําจาวยิวคนนึ่ งถามพระเยซูว่า
19

พระเยซูตวายตัก
๊ เถิงก๋านต๋ายของพระองค์เตื้อตี้สาม
พระเยซู ฮ้อง หมู่ สาวก สิบ สอง คน เข้า มา หา พระองค์ แล้ว บอก หมู่ เขา ว่า “หมู่ เฮา กํ่า ลัง จะ ไป กรุ ง
เยรู ซาเล็ม เรือ
่ ง ราว กู้ อย่าง ตี้ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ได้ เขียน ไว้ เกี่ยว กับ บุตรมนุษย์ นั ้น ก็
31

น
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จะเป๋นแต๊ 32 คือบุตรมนุษย์จะถูกมอบหื้อคนต่างจ้าด หมู่เขาจะเยาะเย้ยต้าน ดูถูกดูแควนกับถ่มนํ้าลาย
ใส่ ต้าน 33 หมู่ เขา จะ เฆี่ยน ตี ๋ต้าน แล้ว ฆ่า ต้าน ต๋าย แต่ ใน วัน ตี้ สาม พระเจ้า จะ เยีย ะ หื้อ ต้าน จะ เป๋น ขึ้น
จาก ความ ต๋าย� 34 หมู่ สาวก บ่เข้า ใจ๋ สิง่ หมู่ นี้ ความหมาย ของ สิง่ หมู่ นี้ หมู่ เขา กึ๊ด บ่เถิง หมู่ เขา เลย บ่ฮู้ ว่า
พระองค์อูเถิ
้ งเรือ
่ งอะหยัง
พระเยซูฮักษาคนต๋าบอด
35 เมื่อ พระองค์ มา ใก้ จะ เถิง เมือง เยรีโค มี คน ต๋า บอด คน นึ่ ง นั ่ง ขอ ตาน อยู่ ฮิม หนตาง 36 เมื่อ เขา ได้ยน
ิ
37
เสียง คน ตัง หลาย เตียว ก๋าย มา ก็ ถาม ว่า เกิด อะหยัง ขึ้น กา หมู่ เขา ก็ บอก ว่า “เยซู จาว นาซาเร็ธ กํ่า ลัง
เตียวก๋ายมา� 38 คนต๋าบอดจึงฮ้องเอิน
้ เสียงดังว่า “เยซู บุตรของกษั ตริย์ดาวิดเหย ขอโผดอินดูข้าตวย
เต๊อะ� 39 คนตี้เตียวไปตังหน้าเขาก็ว่าหื้อดักเหีย แต่เขาก็เอิน
้ ดังขึ้นติกๆ ว่า “บุตรของกษั ตริย์ดาวิดเหย
ขอโผดอินดู ข้าน่ อยเต๊อะ� 40 พระเยซู หยุดยืนอยู่ สัง่ หื้อคนปาเขาเข้ามาหาพระองค์ เมื่อคนต๋าบอดเข้า
มาใก้แล้ว พระองค์จึงถามเขาว่า 41 “เจ้าต้องก๋านหื้อเฮาเยียะอะหยังหื้อกา� เขาตอบว่า “องค์พระผู้เป๋น
เจ้า ข้าพเจ้าใค่ผ่อหัน� 42 พระเยซูบอกเขาว่า “จงผ่อหันเต๊อะ ความเจื้อของเจ้าเยียะหื้อต๋าของเจ้าหาย
บอดแล้ว� 43 เขาก็ผ่อหันได้บ่าเดียวนั ้นเลย แล้วเขาก็ตวยพระองค์ไปสรรเสริญพระเจ้าไปตวย เมื่อคน
ตังหลายหันจาอัน
้ ก็สรรเสริญพระเจ้า
พระเยซูกับศักเคียส

19

1 พระเยซูเตียวผ่านเมืองเยรีโค 2 มีป้ อจายคนนึ่ งจื้อศักเคียส เป๋ นหัวหน้าคนเก็บภาษี กับเป๋ นคนรํา
่ รวย

3 ศักเคียสใค่หันพระเยซู เลยฮิผ่อว่าเป๋ นคนใด

แต่ผ่อบ่หันย้อนมีคนนั ก ซํ้าเขาก็เป๋นคนป็อก 4 เขาจึงล่น
ไป ตัง หน้า ขึ้น เก๊า บ่า เดื่อ ตี้ อยู่ ฮิม ตาง เปื้ อ จะ ผ่อ หัน พระเยซู ย้อน ว่า พระองค์ จะ ก๋าย ไป ตาง หัน
้ 5 เมื่อ พระ
เยซูมาแผว ก็แหงนผ่อศักเคียส แล้วอูว่
้ า “ศักเคียสเหยขะใจ๋ลงมาเวยๆ วันนี้ เฮาจะย้างตี้บ้านของต้าน�
6 เขาก็ ฟั่ งลงมา แล้วต้อนฮับพระองค์ ด้วยความจื้นจมยินดี 7 คนตังหลายหันจาอัน
้ ก็ปากั ๋นจ่มว่า “พระ
เยซูไปย้างอยู่กับคนบาป� 8 ต๋อนอยู่ในบ้าน ศักเคียสลุกขึ้นอู้กับพระเยซูว่า “องค์พระผู้เป๋ นเจ้า บ่าเดี่ยว
นี้ ทรัพย์สิง่ ของของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะแบ่งหื้อคนตุ๊กเกิง่ นึ่ ง ตี้ได้โก๋งอะหยังของใผมา ข้าพเจ้าจะส้ายคืน
หื้อ เขา สี่ เต้า� 9 พระเยซู บอก เขา ว่า “วัน นี้ คน ใน เฮือน นี้ ได้ ฮบ
ั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ แล้ว ย้อน คน นี้ เป๋น
เจื๊อสายของอับราฮัมตวย 10 ย้อนว่าบุตรมนุษย์มาเปื้ อจะเซาะหาแล้วจ้วยคนตี้หลงหายหื้อรอดป๊นบาป
โต้ษ�

กําเผียบเรือ
่ งสตางค์เหรียญ
11 เมื่อเขาตังหลายกํ่าลังฟังอยู่ พระองค์อูกํ
้ าเผียบแหมเรือ
่ งนึ่ ง ย้อนพระองค์มาใก้กรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว
12
เขาตัง หลายก็ กึ๊ดว่าแผ่นดิน ของพระเจ้า จะเริม
้ พระองค์ จึงอู้ว่า “มี เจ้านายคน
่ ต้นขึ้นแล้ว ย้อนจาอัน
นึ่ งเกิดมาในผะกุ๋นกษั ตริย์ ต้านจะไปเมืองไก๋เปื้ อฮับก๋านแต่งตัง้ เป๋นกษั ตริยแล้
์ วปิ๊ กมา 13 ต้านจึงฮ้องคน
ฮับใจ๊ สิบคนมาเอาสตางค์ หื้อหมู่เขาคนละนึ่ งมินา๕บอกว่า ‘เอาไปเป๋นตืนก๊าขายจ๋นแผววันตี้ เฮาปิ๊ กมา
เน่ อ� 14 จาวเมืองนั ้นจังเจ้านายคนนี้ จึงใจ๊ คนตวยไปบอกจักรพรรดิ ว่า ‘เฮาบ่ยอมฮับคนนี้ เป๋นกษั ตริย์
ปกครองเฮา�
15 “แต่ เมื่อต้านได้ ฮบ
ั แต่งตัง้ เป๋นกษั ตริย์แล้วก็ ปิ๊ กมา จึงฮ้องหมู่คนฮับใจ๊ ตี้ ได้ หื้อสตางค์ไว้มาหา เปื้ อ
จะผ่อว่าใผได้ กํ่าไฮเต้าใด 16 คนตี้ นึ่ งบอกว่า ‘นายเจ้าข้าสตางค์ ตี้ หื้อข้าพเจ้าไว้นึ่ งมินานั ้นข้าพเจ้าได้ กํ่า
ไฮมาสิบเต้า� 17 นายก็อูกั
้ บเขาว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป๋นคนฮับใจ๊ตี้ดี ย้อนเจ้าซื่อสัตย์ในสิง่ เล็กๆ หน้ อยๆ เฮาจึง
มอบอํานาจหื้อเจ้าปกครองสิบเมือง� 18 คนตี้ สองมาบอกว่า ‘นายเจ้าข้า สตางค์ ตี้ หื้อข้าพเจ้าไว้นึ่ งมินา
นั ้น ข้าพเจ้าได้กํ่าไฮมาห้าเต้า� 19 นายก็อู้กับเขาอย่างเดียวกั ๋นว่า ‘เฮาจึงมอบอํานาจหื้อเจ้าปกครองห้า
๕
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เมือง� 20 แหมคนนึ่ งมาบอกว่า ‘นายเจ้าข้าสตางค์ ตี้ หื้อข้าพเจ้าไว้นึ่ งมินานั ้น ข้าพเจ้าเอาห่อผ้าป๊กเก็บ
ไว้ 21 ย้อน ข้าพเจ้า กั ๋ว ว่า นาย เป๋น คน เขี้ยว ต้าน ยึด กํ่า ไฮ เอา จาก งาน ของ คน อื่น กับ เก็บ เกี่ยว สิง่ ตี้ ต้าน
บ่ได้ ปูก� 22 เจ้า นาย ก็ ตอบ เขา ว่า ‘ไอ่ ขี้ข้า บ่ดี เฮา จะ เอา กํา ของ เจ้า นั ้น ละ ลง โต้ษ เจ้า เจ้า ฮู้ ว่า เฮา เป๋น คน
ใจ๋แข็ง ตี้ยึดกํ่าไฮเอาจากงานของคนอื่น กับเก็บเกี่ยวในสิง่ ตี้เฮาบ่ได้ปูก 23 เป๋นจาใดบ่เอาสตางค์นั ้นไป
ฝากธนาคารไว้ เมื่อเฮาปิ๊ กมาก็จะได้สตางค์ตึงต้นตึงดอก�
24 “แล้วเจ้านายก็สัง
่ คนตี้ยืนอยูใก้
่ ๆ หัน
้ ว่า ‘เอาสตางค์นึ่ งมินาจากเขาไปหื้อคนตี้มีสิบมินา� 25 คนนั ้น
ก็ว่า ‘นายครับ เขามีสิบมินาแล้วลอ� 26 นายก็ตอบว่า ‘เฮาบอกเจ้าตังหลายว่า คนตี้มีอยู่แล้วก็จะเตื่อม
หื้อแหม ส่วนคนตี้บ่มี แม้แต่สิง่ ตี้เขามีอยู่นั ้นก็จะเอาไปจากเขาเหีย 27 ส่วนหมู่ศัตรู ตั
๋ งหลายตี้บ่ยอมหื้อ
เฮาเป๋นกษั ตริยปกครอง
์
เขา หื้อปามานี้ ฆ่าเหียต่อหน้าเฮา� �
พระเยซูเข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม
หลัง จากตี้ พระเยซู อู้เรือ
่ งหมู่ นั ้น แล้ว พระองค์ เตียว นํา หมู่ เขาขึ้น ไปกรุ ง เยรู ซาเล็ม 29 เมื่อ พระองค์
มาเถิงใก้หมู่บ้านเบธฟายีกับหมู่บ้านเบธานี ตี้ดอยบ่ากอกเทศ พระองค์ใจ๊สาวกสองคนเข้าไปก่อน 30 สัง่
ว่า “หื้อเข้าไปในหมู่ บ้านตี้ อยู่ตังหน้าหัน
้ เน่ อ ตันที ตี้ เข้าไปแล้วจะปะลูกลาตั ๋วนึ่ งมัดอยู่ ลาตั ๋วนี้ ยังบ่มี ใผ
เกยขีกํ
่ าเตื้อ หื้อแก้เจื้อกแล้วจู๋งมาตี้นี่ เต๊อะ 31 ถ้ามีใผถามว่าแก้เจื้อกลาเยียะหยัง ก็บอกเขาว่า ‘นายเฮา
ต้องก๋านลูกลาตั ๋วนี้ � �
28

32 สาวกสองคนนั ้นไป

ก็ปะเหมือนตี้พระองค์บอก 33 เมื่อหมู่เขากํ่าลังแก้เจื้อกอยู่ เจ้าของลาก็ถามเขา
ว่า “แก้เจื้อกลาเยียะหยัง� 34 เขาก็ตอบว่า “องค์พระผู้เป๋ นเจ้าต้องก๋านใจ๊� 35 แล้วหมู่เขาก็จู๋งลูกลามา
หื้อ พระเยซู เอา เสื้อผ้า ของ หมู่ เขา ปู๋ บน หลัง ลา แล้ว จ้วย ตุ้ม พระองค์ ขึ้น ขี่ 36 ต๋อน ตี้ พระองค์ ขี่ ลา ไป คน
ตังหลายก็ปากั ๋นเอาเสื้อผ้าของหมู่เขาปู๋ตํา๋ หนตาง 37 เมื่อพระองค์มาเถิงใก้ตี้จะลงจากดอยบ่ากอกเทศ
แล้ว ผู้ติดต๋ามกู้คนก็มีความยินดี ย้อนก๋านอัศจ๋รรย์ต่างๆ ตี้เกยหันนั ้น ก็สรรเสริญพระเจ้าเสียงดังว่า
38 “ขอพระเจ้าปั๋ นปอนกษั ตริยผู
์ ้ตี้มาในนามองค์พระผู้เป๋นเจ้า สรรเสริญพระเจ้าบ
จงมีสันติสุขในสวรรค์กับขอหื้อพระเจ้าได้ฮบ
ั เกียรติสูงสุด�

“อาจ๋ารย์ครับ สัง่ หมู่สาวกของต้านห้ามอู้จาอัน
้ �
40 พระองค์ตอบหมู่เขาว่า “เถิงหมู่เขาบ่ฮ้อง บ่าหินหมู่นี้ ก็จะฮ้องแตนหมู่เขา�
39 มีฟาริสีบางคนในคนตังหลายนั ้นบอกพระเยซู ว่า

เมื่อ พระองค์ มา ใก้ จ๋น หัน กรุ ง เยรู ซาเล็ม อยู่ ตัง หน้า พระองค์ ก็ ไห้ ย้อน อิน ดู คน ใน เมือง นั ้น 42 อู้ ว่า
“วันนี้ เฮาใค่ หื้อเจ้าฮู้จักตางตี้ จะได้ สันติสุขกับพระเจ้า แต่ บ่าเดี่ยวนี้ พระองค์ ได้ ซ่อนบ่หื้อเจ้าฮู้ 43 วันนึ่ ง
หมู่ ศัตรู ของ
๋
เจ้า จะ โจ๋ม ตี เจ้
๋ า แล้ว จะ แป๋ง กํ่า แปง ล้อม ขัง เจ้า ไว้กู้ ด้าน 44 หมู่ เขา จะ ทําลาย เจ้า ตึง คน ของ
เจ้า จ๋น หมด จ๋น เสี้ ยง แม้แต่ บ่า หิน ก็ จะ บ่หื้อ หัน วาง ซ้อน กั ๋น เลย สัก ก้อน ย้อน เจ้า บ่ฮับ ฮู้ ว่า พระเจ้า ได้ มา
จ้วยเจ้าแล้ว�
41

พระเยซูไล่หมู่คนก๊าขายในข่วงพระวิหาร
45 พระเยซูเข้าไปในบริเวณพระวิหาร

แล้วไล่เหิบหมู่คนตี้กํ่าลังซื้อขายของกั ๋นอยูตี
่ ้หัน
้ 46 พระองค์อูกั
้ บ
ป
คน หมู่ นั ้น ว่า “มี กํา เขียน ไว้ใน พระคัมภีร ว่
์ า ‘พระวิหาร ของ เฮา จะ ฮ้อง ว่า เป๋น ตี้ สําหรับ อธิษฐาน แต่ หมู่
เจ้ามาเยียะหื้อก๋ายเป๋นถํ้าของโจ๋รเหีย�ผ”
47 แล้วพระเยซูสัง
่ สอนอยูใน
่ พระวิหารกู้วัน ในเวลาเดียวกั ๋นนั ้น หมู่หัวหน้าปุโรหิต หมู่ธรรมาจ๋ารย์กับ
ผู้นําจาวยิว ก็หาตางจะฆ่าพระองค์ 48 แต่หมู่เขาก็ยังบ่ฮู้ว่าจะเยียะจาใดได้ ย้อนว่าคนตังหลายตัง้ ใจ๋ฟัง
กําสอนกู้กําของพระองค์อยู่
บ
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มีคนถามเถิงอํานาจของพระเยซู
1 วันนึ่ งต๋อนตี้ พระเยซู กํ่าลังสอนคนอยู่ในบริเวณพระวิหารกับบอกข่าวดี อยู่ หมู่หัวหน้าปุโรหิต หมู่ธร
รมาจ๋ารย์กับหมู่คนเฒ่าคนแก่ปากั ๋นมาหาพระองค์ 2 หมู่เขาถามพระองค์ว่า “ต้านมีสิทธิอํานาจอะหยัง
เยียะสิง่ หมู่ นี้ ใผหื้อสิทธิอํานาจต้าน� 3 พระองค์ ตอบหมู่ เขาว่า “เฮาจะถามหมู่ ต้านสักข้อนึ่ งก่อน ตอบ
เฮามาเน่ อว่า 4 สิทธิอํานาจของยอห์นตี้เขาหื้อบัพติศมานั ้น มาจากพระเจ้ากาว่ามาจากคน� 5 หมู่เขาก็
เปิ็กษากั ๋นว่า “ถ้าเฮาจะว่ามาจากพระเจ้า ต้านก็จะย้อนถามหมู่เฮาแหมว่า ‘แล้วเป๋นจาใดบ่เจื้อยอห์น�
6 ถ้า หมู่ เฮา จะ ว่า ‘มา จาก คน� คน ตัง หลาย ก็ จะ เอา บ่า หิน ขว้าง หมู่ เฮา ย้อน ว่า คน ตัง หลาย ปา กั ๋น เจื้อ ว่า
ยอห์น เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า� 7 หมู่ เขา ก็ เลย ตอบ พระองค์ ว่า “หมู่ เฮา บ่ฮู้ เน่ อ ว่า มา จาก
ไหน� 8 พระเยซู ก็บอกหมู่เขาว่า “ถ้าจาอัน
้ เฮาก็จะบ่บอกเหมือนกั ๋นว่าเฮาใจ๊สิทธิอํานาจของใผเยียะสิง่
หมู่นี้ �
กําเผียบเรือ
่ งสวนองุน
่ กับคนเจ้าสวน

“มีป้อจายคนนึ่ งเยียะสวนฝองุน
่ หื้อคนมาเจ้า ส่วนเจ้าของก็
เตียวตางไปอยูต่
่ างประเทศเหียหลายปี๋ 10 เมื่อเถิงหน้าเก็บหน่วยองุน
่ เจ้าของสวนก็หื้อลูกจ้างไปฮับส่วน
แบ่งองุน
่ หมูคน
่ เจ้าก็ยับลูกจ้างคนนั ้นไว้แล้วบุบตี ๋ แล้วไล่ปิ๊ กโดยบ่ได้อะหยังติดมือไปสักอย่าง 11 เจ้าของ
สวนก็ส่งลูกจ้างแหมคนนึ่ งไป หมู่คนเจ้าสวนก็เยียะเหมือนเก่า ยับมาบุบกับเยียะหื้อเขาอาย แล้วไล่ปิ๊ ก
โดยบ่ได้อะหยังติดมือไปสักอย่าง 12 เจ้าของสวนส่งคนตี้สามไปแหม หมู่คนเจ้าสวนก็บุบตีเขา
๋ จ๋นได้ฮบ
ั
บาดเจ็บ แล้วไล่ ออกไปนอกสวน 13 เจ้าของสวนกึ๊ดว่า ‘จะเยียะจาใดดี เฮาจะส่งลูกบ่าวตี้ เฮาฮักไป หมู่
เขาคงจะนั บถือพ่อง� 14 แต่เมื่อหมู่คนเจ้าหันใส่ลูกบ่าวเจ้าของสวนมา ก็อูกั
้ ๋นว่า ‘นี่ ลอ คนตี้จะฮับมรดก
15
หมู่เฮาจ้วยกั ๋นฆ่ามันเหียเต๊อะ แล้วมรดกนั ้นจะตกเป๋นของหมู่เฮา� หมู่เขาก็ลากลูกบ่าวเจ้าของสวน
นั ้นอุม
้ โจ้งออกไปนอกสวนแล้วก็ฆ่า�
พระเยซู ถามว่า “เจ้าของสวนจะเยียะจาใดกับคนเจ้าหมู่นี้ 16 เขาก็จะมาฆ่าหมู่คนเจ้าสวนหมู่นั ้นเหีย
แล้วเอาสวนองุน
่ นั ้นไปหื้อคนอื่นเจ้าต่อ� คนตังหลายเมื่อได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็อู้กั ๋นว่า “บ่ดีหื้อเป๋นจาอัน
้ เต๊อะ�
17 พระเยซูปั กต๋าผ่อหมู่เขาแล้วถามว่า “แล้วตี้พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
‘ศิลาตี้สล่าแป๋งเฮือนเอาขว้างไปแล้วนั ้น
ป๋ากฏว่าเป๋นศิลามุมเอก�
นั ้นหมายความว่าจาใด 18 กู้ คนตี้ โก้นเต๋งบ่าหินก้อนนั ้น ก็ จะแหลวเป๋นบ่าหลิน
่ ติน
่ ต่อน ถ้าศิลาก้อนนั ้น
ตกเต๋งใส่ใผ คนนั ้นก็จะแหลวไปเลย�
9 พระเยซูอูกํ
้ าเผียบหื้อคนตังหลายฟังว่า

ก๋านเสียส่วยหื้อจักรพรรดิ
หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กับ หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต ฮู้ ว่า พระเยซู อู้ กํา เผียบ เถิง หมู่ เขา หมู่ เขา ก็ หา ตาง ตี้ จะ ยับ
พระองค์เหีย แต่ก็กั ๋วคนตังหลาย
20 หมู่เขาจึงตวยผ่อพระองค์ กับส่งคนไปสอดแนม ป๋ อมตั ๋วเป๋ นคนซื่อสัตย์ หื้อเข้าไปอยู่ใก้ๆ พระองค์
หวัง จะ ยับ ผิด ใน กํา อู้ ของ พระองค์ เปื้ อ จะ มอบ พระองค์ หื้อ อยู่ ใต้ สิทธิ อํานาจ ของ เจ้า เมือง โรม 21 หมู่
สอดแนม ถาม พระเยซู ว่า “อาจ๋า รย์ หมู่ เฮา ฮู้ ว่า อาจ๋า รย์ อู้ กับ สอน ก็ ถูก ต้อง บ่หัน แก่ หน้า ใผ สัก คน แต่
สอนเรือ
่ งตางของพระเจ้าต๋ามความจริง ขอบอกหมู่เฮาน่ อยเต๊อะว่า 22 ตี้จะเสียภาษี หื้อซีซาร์ เฮาควรจะ
เสียดีกาว่าบ่ควรเสียดี� 23 พระเยซูฮู้อุบายของหมู่เขา จึงบอกหมู่เขาว่า 24 “เอาเหรียญเดนาริอน
ั มาหื้อ
เฮาผ่อลอ ฮูปกับจื้อตี้อยู่บนเหรียญนี้ เป๋นของใผ� หมู่เขาตอบว่า “เป๋นของซีซาร์� 25 พระองค์ก็บอกหมู่
19
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เขาว่า “ของของซีซาร์ก็เอาไปหื้อซีซาร์ แต่ของของพระเจ้าก็หื้อพระเจ้า� 26 หมู่คนสอดแนม เอาผิดใน
กําอูของ
้
พระเยซูต่อหน้าคนตังหลายบ่ได้ แหมอย่างนึ่ งก็งืดในกําตอบของพระองค์ตวยจึงดักอยู่
ปั๋ ญหาเรือ
่ งก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย
27 มี หมู่ สะ ดู สี บาง คน มา หา พระ เยซู คน หมู่ นี้ ถือ ว่า บ่มี ก๋าน เป๋ น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 28 หมู่ เขา ถาม
พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ บท บัญญัติ ของ โมเสส เขียน ไว้ ว่า ถ้า ป้อ จาย คน ใด ต๋าย ละ เมีย แต่ ยัง บ่ตัน มี ลูก
เตื้อ ก็หื้อน้ องบ่าวฮับปี้ ใป๊มาเป๋นเมีย เปื้ อหื้อมีลูกสืบเจื๊อสายของอ้ายไว้ 29 สมมุติว่ามีป้อจายตี้เป๋นปี้ น้ อง
กั ๋น เจ็ด คน อ้าย เก๊า มี เมีย แล้ว ต๋าย ไป ยัง บ่มี ลูก เตื้อ 30 น้ องบ่าว คน ตี้ สอง ก็ ฮับ เอา ปี้ ใป๊ มา เป๋น เมีย แล้ว ก็
ต๋ายไปยังบ่มีลูกเตื้อ น้ องคนตี้ สามก็ ฮับเอาปี้ ใป๊ มาเป๋นเมียแหม 31 ก็ เป๋นอย่างเดียวกั ๋นจ๋นเถิงคนตี้ เจ็ด
ตึงเจ็ดคนต๋ายแต่ยังบ่มีลูก 32 แล้วสุดต๊ายแม่ญิงคนนั ้นก็ต๋ายตวย 33 ย้อนจาอัน
้ เมื่อเถิงวันตี้คนจะเป๋น
ขึ้นจากความต๋าย แม่ญิงคนนี้ จะเป๋นเมียของใผ ย้อนว่านางเกยเป๋นเมียของป้อจาย ตึงเจ็ดคนนั ้น�
34 พระเยซู ตอบ เขา ว่า “คน ใน ยุค นี้ มี ก๋าน แต่งงาน กั ๋น 35 แต่ คน ตี้ พระเจ้า หัน สมควร หื้อ เป๋ น ขึ้น จาก
ความต๋ายมาอยู่ในยุคหน้า จะบ่มี ก๋านแต่งงานกั ๋น กาว่ายกหื้อ เป๋น ผัวเป๋น เมีย กั ๋นแหม 36 แต๊ๆ แล้วหมู่
เขาจะบ่ต๋าย แหมต่อ ไป แต่ จะเป๋น เหมือนทูตสวรรค์ เป๋นลูกของพระเจ้า ย้อนเป๋นคนตี้ พระเจ้าเยียะหื้อ
เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 37 ก๋าน ตี้ คน ต๋าย จะ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย นั ้น โมเสส ได้ แสดง หื้อ หัน ต๋อน ตี้ เขา ได้
เขียนในเรือ
่ งคุ่มไม้ตี้บ่ไหม้ไฟพ โมเสสอู้เถิงพระเจ้าว่า พระองค์เป๋นพระเจ้าตี้อับราฮัม อิสอัคกับยาโคบ
นั บถือ 38 พระองค์บ่เป๋นพระเจ้าของคนต๋าย แต่เป๋นพระเจ้าของคนตี้มีจีวต
ิ ย้อนว่าสําหรับพระเจ้าแล้ว
กู้คนยังมีจีวต
ิ อยู่ แม้ว่าจะต๋ายไปแล้วก็ต๋าม�
39 หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ บาง คน บอก พระเยซู ว่า “อาจ๋า รย์ ครับ ต้าน อู้ ได้ ดี นั ก แก เน่ อ� 40 ตี้ หมู่ เขา อู้ จาอัน
้
ย้อนหมู่เขาบ่ก้าถามอะหยังแหมเลย
ปั๋ ญหาเรือ
่ งเจื๊อสายกษั ตริยดาวิ
์
ด
41 พระองค์ ถาม หมู่ เขา ว่า “เป๋ น จาใด หมู่ ต้าน ว่า พระคริสต์ เป๋ น เจื๊ อสาย ของ กษั ตริย์ ดาวิด 42 ย้อน
กษั ตริยดาวิ
์
ดได้บอกไว้ในพระธรรมสดุดีว่า
‘พระเจ้าอูกั
้ บองค์พระผู้เป๋นเจ้าของข้าพเจ้าว่า
หื้อนั ่งตังขวามือของเฮา
43 จ๋นเต๊าฮอดเฮาจะเยียะหื้อศัตรู ของ
๋
ต้าน
เป๋นตี้ฮองตีน
๋ ของต้าน�ฟ
44 กษั ตริย์ดาวิด ยัง ฮ้อง พระองค์ ว่า ‘องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า� แล้ว พระองค์ จะ เป๋ น เจื๊ อสาย ของ กษั ตริย์ดาวิด
ได้จาใด�
พระเยซูเตือ
๋ นหื้อหละวังหมู่ธรรมาจ๋ารย์
45 เมื่อ คน ตัง หลาย กํ่า ลัง ฟัง อยู่ พระองค์ จึง อู้ กับ หมู่ สาวก ของ พระองค์ ว่า 46 “หื้อ หละวัง หมู่ ธรรมาจ๋า
รย์ไว้หื้อดีๆ หมู่เขาซอบนุ่งเสื้อคุมยาว เตียวไปเตียวมา แล้วซอบหื้อคนไหว้ก๋างกาดก๋างลี กับซอบนั ่งตัด
๊
47
ตี้ สําคัญ ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว กับ ตี้ มี เกียรติ ใน งาน เลี้ยง หมู่ เขา ยึด เอา สมบัติ ของ หมู่ แม่ หม้าย ไป
เป๋นของตั ๋วเก่าเหีย แล้วก็ขี้แต่งอธิษฐานยาวๆ คนหมู่นี้ จะต้องฮับโต้ษใหญ่หลวง�
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เงินถวายของแม่หม้าย
เมื่อ พระ เยซู เหงย หน้า ขึ้น ก็ หัน หมู่ คน รํา่ รวย ตัง หลาย เอา สตางค์ มา จ่อม ลง ใน ตู้ เก็บ เงิน ถวาย
2 พระองค์หันแม่หม้ายคนนึ่ งเป๋ นคนตุ๊ก เอาเหรียญตองแดงหน้ อยๆ สองอันมาจ่อมตวยเปิ้ น 3 พระองค์
1
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ก็ อู้ว่า “เฮาบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า แม่หม้ายตุ๊กจ๋นคนนี้ จ่อมสตางค์ นั กเหลือคนตังหลายหมู่
นั ้น ก่อน 4 ย้อน ว่า คน ตัง หลาย ได้ เอา สตางค์ ตี้ เหลือ ใจ๊ มา จ่อม ถวาย แต่ แม่ หม้าย คน นี้ ตุ๊ก ยาก ยัง ได้ เอา
สตางค์ตี้มีอยูสํ
่ าหรับเลี้ยงจีวต
ิ ของตั ๋วมาจ่อมจ๋นเสี้ยงหมด�
พระเยซูตวายตัก
๊ เรือ
่ งพระวิหารจะถูกทําลาย
5 มีสาวกบางคนอวดว่าพระวิหารหลังนี้ ได้ตกแต่งด้วยบ่าหินงาม กับของตกแต่งตี้คนถวาย 6 พระเยซู
จึงอู้กับเขาว่า “สิง่ หมู่นี้ ตี้ต้านตังหลายหัน วันนึ่ งบ่าหินตี้ซ้อนกั ๋นหมู่นี้ จะถูกเตขว้างจ๋นบ่หันวางซ้อนกั ๋น
เลยสักก้อน�
ความตุ๊กยากกับก๋านข่มเหง
7 หมู่สาวกก็ถามพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ สิง
่ หมู่นี้ จะเกิดขึ้นเมื่อใด มีอะหยังเป๋นหมายสําคัญหื้อหันว่าสิง่
8
หมู่นี้ จะเกิดขึ้นแล้ว� พระองค์ก็บอกว่า “หละวังหื้อดี ห้ามหื้อใผจุล่ายต้านเน่ อ ย้อนว่าจะมีหลายคนมา
อ้าง จื้อ ของ เฮา ว่า ‘เฮา เป๋น พระคริสต์� กับ บอก ว่า ‘เวลา นั ้น ใก้ มา แผว แล้ว� ห้าม ตวย เขา ไป เน่ อ 9 เมื่อ
ต้านได้ยน
ิ เรือ
่ งสงครามกับก๋านจลาจล ก็บ่ถ้าตกอกตกใจ๋ ย้อนเรือ
่ งจาอี้จะต้องเกิดขึ้นก่อน แต่ยังบ่เถิง
วันเสี้ยงสุดของโลกในต๋อนนี้ เตื้อ�
10 แล้วพระองค์อู้กับหมู่เขาแหมว่า “ประเทศนึ่ งจะสู้ฮบกับแหมประเทศนึ่ ง อาณาจักรนึ่ งก็จะสู้ฮบกับ
แหม อาณาจักร นึ่ ง 11 ใน ตี้ ต่างๆ จะ เกิด แผ่น ดิน ไหว ขนาด หนั ก จะ เกิด ก๋าน กัน
้ ข้าว อยาก นํ้า จะ มี โรคภัย
ไข้ เจ็บ จะ มี เหตุ ก๋า รณ์ ตี้ น่า กั ๋ว กับ หมายสําคัญ หลาย อย่าง เกิด ขึ้น บน ต๊ องฟ้า 12 ก่อน เหตุ ก๋า รณ์ หมู่ นี้ จะ
เกิดขึ้น หมู่ต้านจะถูกยับและโดนข่มเหง จะถูกปาไปในธรรมศาลาของจาวยิว แล้วถูกขังไว้ในคอก กับจะ
ถูกปาไปตัดสินความต่อหน้ากษั ตริยกั
์ บเจ้าเมือง ย้อนว่าหมู่ต้านติดต๋ามเฮา 13 เหตุก๋ารณ์ นี้ ก็เป๋นโอกาส
หื้อหมู่ต้านเป๋นพยานเรือ
่ งเฮา 14 ย้อนจาอัน
้ ต้านตังหลายจงป๋งใจ๋ไว้ บ่ต้องกึ๊ดล่วงหน้าว่าจะแก้คดีจาใด
15 เฮา จะ หื้อ กํา อู้ กับ ผญา ปั๋ ญญา แก่ หมู่ ต้าน เถิง ขนาด หมู่ ศัตรู ของ
๋
หมู่ ต้าน จะ ต่อ ต้าน กับ เอา ผิด หมู่ ต้าน
บ่ได้เลย 16 แม้แต่ป้อแม่ญาติปี้ น้ อง ตึงเปื้ อนฝูงจะหักหลังหมู่ต้าน หมู่เขาจะเยียะหื้อต้านบางคนถูกฆ่า
ต๋าย 17 คนตังหลายจะจังหมู่ต้านย้อนว่าหมู่ต้านได้ติดต๋ามเฮา 18 แต่ผมบนหัวของหมู่ต้านสักเส้นนึ่ งจะ
บ่ถูกเยียะหื้อเสียไป 19 หมู่ต้านจะได้จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ถ้าตัง้ มัน
่ คงอยูใน
่ ความเจื้อ�
ก๋านตวายตัก
๊ กรุ งเยรู ซาเล็มจะถูกทําลาย
20 “เมื่อหมู่ต้านหันก๋องทัพทหารมาตัง
้ ล้อมกรุ งเยรู ซาเล็ม จงฮู้ไว้เต๊อะว่าความฉิ บหายของเมืองนั ้นก็
21
ใก้ เข้ามาแล้ว ในเวลานั ้นก็ หื้อคนตี้ อยู่ในแคว้นยูเดียขะใจ๋ หนี ไปอยู่บนดอยเวยๆ หมู่คนตี้ อยู่ในกรุ งก็
หื้อออกไปเหีย คนตี้อยูนอก
่
เมืองก็บ่ถ้าเข้าไปในกรุ งเน่ อ 22 ย้อนว่าเวลานั ้นเป๋นเวลาลงโต้ษ เปื้ อกู้อย่างตี้
เขียนไว้ในพระคัมภีรนั
์ ้นเป๋นแต๊ 23 ในหว่างนั ้นความฉิ บหายก็จะเกิดกับหมู่แม่มานกับแม่ลูกหน้ อยตี้ลูก
ยังกิน
๋ นมอยู่ ย้อนมีความตุ๊กฮ้อนอันใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นบนแผ่นดิน กับพระเจ้าจะโขดหื้อคนเจื๊อจ้าดนี้
ขนาด 24 หมู่เขาจะถูกฆ่าด้วยดาบ กับจะถูกต้อนไปเป๋นเชลยในประเทศต่างๆ กับกรุ งเยรู ซาเล็มจะถูกคน
ต่างจ้าดยํ่าจ๋นกว่าจะหมดกํา๋ หนดเวลาของคนต่างจ้าดนั ้น
เมื่อบุตรมนุษย์มา
25 “จะ มี หมายสําคัญ ตี้ ตะวัน เดือน กับ ดาว ตัง หลาย กับ ใน แผ่น ดิน โลก นั ้น ประเทศ ต่างๆ จะ มี ความ
ตุ๊กเดือดฮ้อน กับมีความสับสนในความปั่ นป่วนกับเสียงดังของทะเลกับคลื่น 26 คนจะกั ๋วจ๋นเป๋นลมเมื่อ
กํ่าลังรอผ่อว่าอะหยังจะเกิดขึ้นบนโลก ย้อนว่าหมู่ผู้มีอํานาจตังหลายในต๊ องฟ้าก็ จะสัน
่ ไหวเฝื่ อนคลอน
27 เวลานั ้นคนตังหลายจะหันบุตรมนุษย์ลงมาบนเมฆด้วย ฤทธิอํ
์ านาจกับรัศมีอันยิง่ ใหญ่ 28 เมื่อเหตุก๋า
รณ์ นี้ ตัง้ เก๊ า จะ เกิด ขึ้น หื้อ ยืน ขึ้น ผ่อ ไป ตัง บน ย้อน ว่า ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ หมู่ ต้าน กํ่า ลัง ใก้ เข้า มา
แล้ว�
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กําเผียบเรือ
่ งเก๊าบ่าเดื่อ

“ผ่อเก๊าบ่าเดื่อกับเก๊าไม้ตังหลายเต๊อะ 30 เมื่อมันโป่งใบแล้วต้าน
ตังหลายก็จะฮู้คนเดียวว่า ใก้จะเถิงหน้าฮ้อนแล้ว 31 ก็เหมือนเดียวกั ๋น เมื่อต้านตังหลายหันเหตุก๋ารณ์ ตี้
เฮาบอกแล้วนั ้นเกิดขึ้น ก็หื้อฮู้ว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใก้จะเถิงแล้วเน่ อ 32 เฮาบอกความจริงแก่ต้าน
ตังหลายว่า คนในยุคนี้ จะยังบ่ต๋ายก่อนเหตุก๋ารณ์ ตี้ว่าหมู่นี้ จะเกิดขึ้น 33 ต๊องฟ้ากับโลกจะยุบหายไป แต่
ถ้อยกําของเฮาจะบ่สูญหายไปเลย
29 พระเยซูอูกํ
้ าเผียบหื้อหมู่เขาฟังว่า

พระเยซูเตือ
๋ นหื้อหละวัง
“จง หละวัง ตั ๋ว ไว้หื้อ ดี เน่ อ บ่ดี เอา ก้า กิน
ิ นี้ เต้า อัน
้ ถ้า เป๋น จาอัน
้
๋ เหล้า เมา ยา กาว่า บ่ดี กั ๋งวล เถิง จี วต
เวลานั ้นก็จะมาเถิงหมู่ต้านเมื่อยังบ่ตันกึ๊ด เหมือนติดแฮ้ว 35 ย้อนวันนั ้นจะเกิดขึ้นกับคนตังหลายในโลก
36 หื้อ เฝ้า หละวัง อยู่ ตลอด กับ อธิษฐาน ตึง วัน เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ มี กํา
๋ ลัง ตี้ จะ ป๊น จาก เหตุ ก๋า รณ์ ตัง มวล ตี้ จะ
เกิดขึ้น แล้วจะยืนอยูต่
่ อหน้าบุตรมนุษย์ได้�
37 กู้วันพระเยซูสัง
่ สอนในบริเวณพระวิหารต๋อนเมื่อวัน แล้วต๋อนเมื่อคืนพระองค์ย้างพักตี้ดอยบ่ากอก
เทศ 38 คนตังหลายก็มาหาพระองค์ในบริเวณพระวิหารตัง้ แต่เจ๊ามืดเปื้ อจะฟังพระองค์สัง่ สอน
34
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ยูดาสตกลงจะหักหลังพระเยซู
คืองานกิน
๋ เข้าหนมปังบ่ใส่เจื๊อ 2 หมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์ ปากั ๋น
หาตางกํา๋ จัดพระเยซูอย่างลับๆ อยู่ ย้อนกั ๋วคนตังหลาย
3 ซาต๋าน ครอบงํา จิต ใจ๋ ยู ดาส อิส คาริโอท ตี้ เป๋ น สาวก คน นึ่ ง ใน สิบ สอง คน 4 ยู ดาส ก็ ไป นั ด หมู่ หัวหน้า
ปุโรหิต กับ หมู่ นาย ทหาร ฮัก ษา พระวิหาร ว่า เขา จะ หัก หลัง พระเยซู จาใด ดี 5 คน หมู่ นั ้น ก็ ดี อกดี ใจ๋ แล้ว
สัญญาว่าจะหื้อสตางค์ เป๋น ก้า ตอบแตน 6 ยู ดาสก็ ตกลง แล้วก็ แนหาโอกาสตี้ จะหักหลังพระเยซู หื้อหมู่
เขาโดยบ่หื้อใผฮู้
1 เมื่อใก้จะเถิงงานปั สกา

มื้อสุดต๊ายของพระเยซูฮ่วมกับหมู่สาวก
7 เมื่อ เถิง วัน กิน
๋ เข้า หนมปัง บ่ใส่ เจื๊อ จาว ยิว ต้อง ฆ่า ลูก แกะ สําหรับ งาน ปัส กา 8 พระเยซู ก็ ใจ๊ เปโตร กับ
ยอห์นล่วงหน้าไปก่อน สัง่ เขาว่า “ไปจัดเกียมมื้อปัสกาไว้หื้อหมู่เฮากิน
๋ ตวยกั ๋น� 9 หมู่เขาถามพระองค์ว่า
“จะหื้อหมู่เฮาไปเกียมมื้อปัสกาตี้ไหนดี� 10 พระองค์ก็บอกว่า “เมื่อหมู่ต้านเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็ม แล้ว
จะ มี ป้อ จาย คน นึ่ ง แบก นํ้า หม้อ มา หา หมู่ ต้าน เขา จะ เข้า ไป เฮือน หลัง ใด ก็ หื้อ ตวย เขา เข้า ไป 11 แล้ว บอก
เจ้าของเฮือนนั ้นว่า ‘อาจ๋ารย์หื้อมาถามว่า ห้องตี้เปิ้ นจะกิน
่ งใด� 12 เจ้าของ
๋ มื้อปัสกากับหมู่สาวกนั ้นอยูตั
เฮือนจะปาหมู่ต้านขึ้นไปห้องใหญ่จัน
๊ บนตี้แต่งดาไว้แล้ว ก็หื้อจัดเกียมมื้อปัสกาไว้ตี้ห้องนั ้นเต๊อะ� 13 ตึง
สองคนก็ไป แล้วก็ปะกู้อย่างตี้พระองค์บอกไว้ตึงหมด หมู่เขาก็ได้จัดเกียมมื้อปัสกาไว้
ก๋านตัง้ พิธหั
ี กเข้าหนมปัง

14 เมื่อ เถิง เวลา กิน
๋ มื้อปัสกา

พระเยซู ก็ เข้าไปนั ่งตี้ โต๊ะกับหมู่อัครสาวกของพระองค์ 15 อู้กับหมู่เขาว่า
“เฮามี ความตัง้ ใจ๋ ตี้ จะกิน
๋ มื้อปัสกานี้ กับหมู่ ต้าน ก่อนตี้ เฮาจะต้องทนตุ๊กทรมาน 16 เฮาขอบอกไว้ว่าเฮา
จะบ่กิน
๋ มื้อปัสกานี้ แหม จ๋นความหมายของปัสกานั ้นจะสมบูรณ์ ในแผ่นดินของพระเจ้า� 17 พระองค์ยก
จอก นํ้า องุน
่ ขึ้น มา เมื่อ อธิษฐาน ขอบพระคุณ พระเจ้า แล้ว ก็ ส่ง หื้อ หมู่ สาวก บอก ว่า “เอา ไป แบ่ง กั ๋น กิน
๋
18
เน่ อ เฮาบอกหมู่ ต้านว่า ตัง้ แต่ นี้ ไปเฮาจะบ่กิน
่ แหมแล้ว จ๋นกว่าแผ่นดินของพระเจ้า จะมา
๋ เหล้าองุน
แผว� 19 แล้วพระองค์ก็หยิบเข้าหนมปังขึ้นมา ขอบพระคุณพระเจ้าแล้วก็บิยื่นหื้อหมู่สาวก อู้ว่า “นี่ เป๋น
ก๋ายของเฮา ตี้ได้หื้อไว้กับต้านตังหลาย หื้อเยียะจาอี้ เปื้ อกึ๊ดเถิงเฮา� 20 เมื่อกิน
๋ เข้าหนมปังแล้วพระองค์
ก็ กํา๋ ถ้วย ขึ้น มา เยีย ะ อย่าง เดียว กั ๋น แล้ว อู้ ว่า “ถ้วย นี้ เป๋น พันธสัญญา ใหม่ หละหว่าง พระเจ้า กับ ต้าน ตัง
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หลายตี้พระองค์จะยืนยันโดยเลือดของเฮา 21 แต่ผ่อเต๊อะคนตี้จะหักหลังเฮา ก็อยู่ตวยกั ๋นกับเฮาบนโต๊ะ
นี้ 22 บุตรมนุษย์จะต้องจากไปต๋ามตี้พระเจ้าได้กํา๋ หนดไว้แล้ว แต่ความฉิ บหายก็จะเกิดกับคนตี้หักหลัง
บุตรมนุษย์� 23 แล้วหมู่สาวกก็ถามกั ๋นไปมาว่า จะเป๋นใผในหมู่เขาตี้จะเยียะจาอี้
ก๋านเถียงกั ๋นเรือ
่ งใผเป๋นใหญ่
24 หมู่ สาวก เถียง กั ๋น ว่า ใผ จะ เป๋ น ใหญ่ ตี้ สุ ด ใน แผ่น ดิน ของ พระเจ้า 25 พระองค์ จึง อู้ กับ หมู่ เขา ว่า
“กษั ตริย์ ของ คน ต่างจ้า ด เป๋น เจ้า นาย ปกครอง คน ตัง หลาย โดย ก๋าน บังคับ กับ ผู้ มี อํานาจ หมู่ นี้ ก็ ฮ้อง ตั ๋ว
เก่าว่าเป๋นผู้มีบุญคุณของคนตังหลาย 26 แต่ สําหรับหมู่ต้านนั ้นบ่เป๋นจาอัน
้ เน่ อ คนใดเป๋นใหญ่ก็ หื้อคน
27
นั ้นเป๋นคนเล็กหน้ อยตี้สุด คนใดเป๋นนายก็หื้อเป๋นคนฮับใจ๊ จะถามว่าคนตี้นั ่งโต๊ะกับคนตี้ฮับใจ๊ ใผเป๋น
ใหญ่เหลือกั ๋น คนตี้นั ่งโต๊ะบ่ใจ้กา แต่เฮาอยูตวย
่
ต้านตังหลาย เหมือนเป๋นคนฮับใจ๊
28 “ต้านตังหลายเป๋ นคนตี้ได้อยูกั
่ บเฮา ในเวลาตี้เฮาต่อสู้กับความลําบาก 29 พระบิดาได้จัดเกียมแผ่น
ดิน แล้ว มอบ หื้อ เฮา จาใด เฮา ก็ จัด เกีย ม แล้ว มอบ หื้อ ต้าน ตัง หลาย จาอัน
้ 30 เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ ได้ กิน
๋ ได้ ดื่ม
ฮ่วมโต๊ะกับเฮาในแผ่นดินของเฮา กับต้านตังหลายจะได้ นั ่งบนบัลลังก์ เปื้ อตัดสินสิบสองผะกุ๋นของคน
อิสราเอล
พระเยซูตวายตัก
๊ เรือ
่ งเปโตรจะละพระองค์
31 “ซีโมนเหย ซาต๋านได้ขอหมู่ต้านไว้ เปื้ อจะเอาไปฝัดไปฮ่อนเหมือนเปิ้ นฝัดข้าว 32 แต่เฮาได้อธิษฐาน
เผื่อ ตั ๋ว ต้าน เปื้ อ ต้าน จะ บ่ได้ ขาด ความ เจื้อ แล้ว เมื่อ ต้าน กลับ ใจ๋ มา หา เฮา ก็ หื้อ จ้วย หมู่ ปี้ น้ อง หื้อ มี ความ
เจื้อ เข้ม แข็ง นั ก ขึ้น ตวย เน่ อ� 33 เปโตร บอก พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้า ข้า ข้าพเจ้า พร้อม แล้ว ตี้ จะ ไป ตวย
ต้าน บ่ว่าจะติดคอก กาว่าจะต๋ายก็ได้� 34 พระเยซูบอกเปโตรว่า “คืนนี้ ก่อนไก่ขัน ต้านจะบอกบ่ฮู้จักเฮา
เถิงสามเตื้อ�
35 พระเยซู ถาม หมู่ สาวก ว่า “ต๋อน ตี้ เฮา ใจ๊ ต้าน ตัง หลาย ออก ไป บอก ข่าวดี แล้ว บ่หื้อ เอา ถง สตางค์ ถง
สะปาย กาว่าเกิบแหมกู้ไปตวยนั ้น ต้านตังหลายขาดอะหยังพ่อง� เขาตังหลายก็ปากั ๋นบอกว่า “บ่ขาดอะ
หยังสักอย่าง� 36 พระเยซูบอกเขาว่า “แต่บ่าเดี่ยวนี้ ใผมีถงสตางค์ กาว่าถงสะปาย ก็หื้อเอาไปตวย ใผบ่มี
ดาบก็หื้อขายเสื้อคุมซื้อดาบเหีย 37 เฮาบอกต้านตังหลายว่า กําตี้เขียนไว้ในพระคัมภีรตี
์ ้อูเถิ
้ งเฮา จะต้อง
เป๋นไปต๋ามนั ้น คือกําตี้ว่า ‘พระองค์ถูกนั บอยู่ในหมู่เดียวกั ๋นกับคนบ่ดี�ภ กําตวายตัก
๊ ตี้เล็งเถิงเฮานั ้นกํ่า
38
ลังจะเป๋นแต๊� หมู่เขาบอกพระองค์ว่า “องค์พระผูเ้ ป๋นเจ้า หมู่เฮามีดาบสองเถี่ยนครับ� พระองค์บอก
ว่า “ปอแล้ว�
พระเยซูอธิษฐานในสวน
39 พระเยซู ออก จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม ไป ตี้ ดอย บ่า กอกเทศ เหมือน ตะก่อน หมู่ สาวก ก็ ไป ตวย พระองค์
40 ตี้ ดอย นั ้น พระองค์ บอก หมู่ สาวก ว่า “หื้อ อธิษฐาน เน่ อ เปื้ อ ว่า ต้าน จะ บ่ตก อยู่ ใน อํานาจ ของ ก๋าน ลอง
ใจ๋� 41 พระองค์ เตียว ไป แหม น่ อย ไก๋ ประมาณ เอา บ่า หิน ขว้าง แล้ว คุก เข่า ลง อธิษฐาน ว่า 42 “พระบิดา
เจ้าข้า ถ้าพระองค์ ปอใจ๋ ขอหื้อถ้วยแห่งความตุ๊กยากนี้ ป๊นไปจากข้าพระองค์ เหียเต๊อะ แต่ ขอหื้อเป๋นไป
ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระองค์ บ่ใจ้ ของ ข้า พระองค์� 43 มี ทูต สวรรค์ องค์ นึ่ ง จาก สวรรค์ มา ป๋า กฏ จ้วย
พระองค์ หื้อ มี กํา๋ ลัง ใจ๋ นั ก ขึ้น 44 เมื่อ พระองค์ เป๋น ตุ๊ก หนั ก ก็ ยิง่ ตัง้ ใจ๋ อธิษฐาน นั ก ขึ้น จ๋น เหื่อ ไหล เป๋น
เหมือน เลือด ออก หยด ลง ดิน เป๋น เม็ด ใหญ่ 45 เมื่อ อธิษฐาน แล้ว พระองค์ ก็ ลุก เตียว ปิ๊ ก มา หา หมู่ สาวก
ก็หันหมู่เขาหลับอยูย้
่ อนตุ๊กใจ๋จ๋นอิด 46 พระองค์จึงอูว่
้ า “หลับเยียะหยัง ลุกขึ้นอธิษฐานเปื้ อจะบ่ตกอยูใน
่
อํานาจของก๋านลองใจ๋�
ก๋านหักหลังกับก๋านจับกุมพระเยซู

ภ

22:37 22:37 อสย� 53:12

ลูก๋า 22:47

115

ลูก๋า 23:5

47 บ่ากองพระองค์ อู้ลิน
้ ยังบ่ตันเข้าปากเตื้อ

ก็ มีหลายคนเตียวเข้ามา มียูดาสตี้ เป๋นสาวกคนนึ่ งในสิบ
สอง คน นั ้น นํา หน้า ยู ดาส ก็ เข้า มา ใก้ พระเยซู แล้ว ตัก
๊ ตวาย พระองค์ โดย ก๋าน จูบ 48 พระองค์ ก็ ถาม ว่า “ยู
ดาส เจ้า จะ หัก หลัง บุตรมนุษย์ด้วย ก๋าน จูบ กา� 49 เมื่อ หมู่ สาวก คน อื่นๆ หัน ว่า จะ มี อะหยัง เกิด ขึ้น ต่อ ไป
จึง ถาม พระเยซู ว่า “องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า เอา ดาบ ฟัน เลย บ๋อ� 50 แล้ว คน นึ่ ง ใน หมู่ สาวก ก็ จัก
๊ ดาบ ออก มา
ฟัน คน ฮับ ใจ๊ ของ มหา ปุโรหิต ถูก หู เผิก ขวา ปุด 51 พระเยซู ก็ ห้าม เขา ไว้ แล้ว เก็บ เอา ใบ หู มา ต่อ หื้อ คน นั ้น
หูเขาก็ หายเป๋นปกติ 52 พระเยซู อู้กับหมู่หัวหน้าปุโรหิต หมู่นายทหารฮักษาพระวิหาร กับหมู่คนเฒ่าคน
แก่ ตี้มายับพระองค์ว่า “หมู่เจ้าหันเฮาเป๋นโจ๋รกา เถิงได้กํา๋ ดาบกํา๋ ค้อนมายับเฮา 53 เฮาอยู่ตวยต้านตัง
หลายกู้วันในพระวิหาร ต้านตังหลายก็บ่มายับเฮา แต่บ่าเดี่ยวนี้ เป๋นเวลาของหมู่ต้านแล้วเน่ อ เป๋นเวลา
ของอํานาจแห่งความมืด�
เปโตรบอกว่าบ่ฮูจ
้ ักพระเยซู

54 หมู่นายทหารยับพระเยซูปาไปบ้านมหาปุโรหิต

เปโตรเตียวถ่อมตวยพระองค์ไปห่างๆ 55 เมื่อหมู่เขา
ดังไฟตี้ก๋างข่วงแล้วปากั ๋นหิงไฟ เปโตรก็นั ่งหิงไฟตวยหมู่เขา 56 มีสาวใจ๊คนนึ่ งหันเปโตรนั ่งหิงไฟอยู่ใก้ๆ
ก็ ส่อง ผ่อ หน้า เปโตร แล้ว อู้ ว่า “คน นี้ ก็ อยู่ ตวย เยซู� 57 เปโตร ปฏิเสธ ว่า “นาง เหย คน นั ้น ข้า บ่ฮู้ จัก ลอ�
58 แหม สัก กํา เดียว ป้ อ จาย คน นึ่ ง หัน เขา ก็ อู้ว่า “เจ้า เป๋ น คน นึ่ ง ใน หมู่ นั ้น ตวย� เปโตร ก็ บอก ว่า “อ้าย เหย
บ่ใจ้ ลอ� 59 แหม สัก จัว้ โมง นึ่ ง มี แหม คน ยืนยัน แข็ง ขัน ว่า “แม่น แล้ว คน นี้ อยู่ ตวย คน จื้อ เยซู แน่ ๆ ย้อน
เขาเป๋นจาวกาลิลีเหมือนกั ๋น� 60 เปโตรก็อู้ว่า “อ้ายเหย ตี้ว่ามานั ้นข้าบ่ฮู้เรือ
่ ง� เมื่อเปโตรกํ่าลังอู้ลิน
้ ยัง
61
บ่ตันเข้าปาก ไก่ก็ขัน องค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าเหลียวหลังมาผ่อเปโตร แล้วเปโตรก็เลยกึ๊ดเถิงกําอูตี
้ ้พระเยซู
62
เกยบอกเขาว่า “คืนนี้ ก่อนไก่ขัน ต้านจะบอกว่าบ่ฮูจ
้ ักเฮาสามเตื้อ� เปโตรก็ออกไปตังนอกแล้วไห้เสีย
ใจ๋ขนาด
63 คน ตี้ กุม พระเยซู ก็ เยาะเย้ย บุบ ตี พระองค์
64 เอา ผ้า มัด ต๋า พระองค์ ตบ หน้า พระองค์ แล้ว ถาม ว่า
๋
“ตวายมากําลอว่าใผตบหน้าเจ้า� 65 แล้วอูหยาม
้
ใส่พระองค์แหมหลายอย่าง
พระเยซูต่อหน้าสภา

แจ้ง เจ๊า มา หมู่ คน เฒ่า คน แก่ หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ก็ ประชุม กั ๋น หมู่ เขา ปา พระเยซู
เข้ามาในสภาของหมู่เขาตวย 67 ถามพระเยซู ว่า “ต้านเป๋นพระคริสต์กา บอกมาเต๊อะ� พระเยซู ตอบว่า
“เถิงเฮาบอก หมู่ต้านก็บ่เจื้อ 68 ถ้าเฮาถามต้านๆ ก็จะบ่ตอบเฮา 69 ตัง้ แต่นี้ ไปบุตรมนุษย์จะได้นั ่งตังเผิก
ขวา ของ พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิ์อํานาจ� 70 หมู่ เขา ก็ ถาม พระองค์ แหม ว่า “ต้าน เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า กา�
พระองค์ ก็ ตอบ ว่า “หมู่ ต้าน อู้ แล้ว ว่า เฮา เป๋น� 71 หมู่ เขา ก็ ปา กั ๋น ว่า “หมู่ เฮา บ่ต้อง มี พยาน อะหยัง แหม
ย้อนได้ยน
ิ กําจากปากของเขาแล้ว�
66

23
พระเยซูต่อหน้าเจ้าเมืองปีลาต

แล้ว กู้ คน ใน ตี้ ประชุม ก็ ลุก ขึ้น ปา พระเยซู ไป หา ปี ลาต ตี้ เป๋น เจ้า เมือง 2 หมู่ เขา ฟ้อง ว่า “หมู่ เฮา หัน ป้อ
จาย คน นี้ สุ่ย คน ตัง หลาย บ่เสีย ภาษี หื้อ ซี ซาร์ แล้ว ก็ อ้าง ว่า ตั ๋ว เขา คือ พระคริสต์ เป๋น กษั ตริย์องค์ นึ่ ง� 3 ปี
ลาตซักถามพระเยซูว่า “ต้านเป๋นกษั ตริยของ
์
จาวยิวกา� พระองค์ก็ตอบว่า “ต้านอูแล้
้ ว� 4 ปีลาตจึงบอก
หมู่หัวหน้าปุโรหิตกับคนตังหลายว่า “เฮาบ่มีหลักฐานอะหยังตี้จะลงโต้ษป้อจายคนนี้ � 5 หมู่เขาซํ้ายืนยัน
อย่างแข็งขันว่า “คนนี้ สุ่ยจาวเมืองหื้อวุน
่ วายโดยกําสอนของเขาไปใคว่แคว้นยูเดีย ตัง้ เก๊าตี้แคว้นกาลิลี
ก่อนแล้วจ๋นมาเถิงตี้นี่ �
1

พระเยซูต่อหน้ากษั ตริยเฮโรด
์
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เมื่อ ปี ลาต ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ถาม ว่า “ป้อ จาย คน นี้ เป๋น จาว กาลิ ลี กา� 7 เมื่อ ฮู้ ว่า พระเยซู มา จาก ดิน แดน
ตี้ กษั ตริย์ เฮโรด ปกครอง อยู่ ก็ ส่ง พระองค์ ไป หา เฮโรด ต๋อน นั ้น ต้าน อยู่ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ปอดี 8 เมื่อ เฮ
โรดหันพระเยซู ก็ ดี ใจ๋ ย้อนต้านใค่ ปะพระเยซู มาเมินแล้ว ต้านเกยได้ยน
ิ เรือ
่ งพระเยซู ก็ หวังว่าจะได้ หัน
9
พระองค์ เยีย ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์ พ่อง เฮโรด จึง ถาม พระเยซู หลาย อย่าง แต่ พระองค์ บ่ตอบ อะหยัง สัก อย่าง
10 หมู่ หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ ธรรมาจ๋ารย์ก็ ใส่ ความพระเยซู อย่างรุ นแรง 11 เฮโรดกับหมู่ ทหารของเขาปา
กั ๋นใค่หัวใส่พระองค์ เยาะเย้ยดูถูกดูแควนพระองค์ เอาเสื้อคุมอย่างดีของกษั ตริยหื
์ ้อพระองค์นุ่ง แล้วส่ง
พระองค์ปิ๊ กไปหื้อปีลาตแหม 12 ปีลาตกับเฮโรดก็คืนดีกั ๋นในวันนั ้น ย้อนว่าตะก่อนเป๋นศัตรู กั
๋ ๋น
6

พระเยซูถูกกําตัดสิน
13 ปี ลาต ฮ้อง หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต หมู่ ผู้ นํา จาว ยิว กับ คน ตัง หลาย มา ประชุม กั ๋น 14 แล้ว อู้ กับ หมู่ เขา ว่า
“ต้านตังหลายได้ปาคนนี้ มาหาเฮา ฟ้องว่าเขาได้สุ่ยจาวเมืองหื้อกบฏ เฮาได้สอบสวนเขาต่อหน้าต้านตัง
หลายแล้วก็หันว่าบ่มีหลักฐานปอตี้จะตัดสินได้ว่าเขาเยียะผิดอย่างตี้ต้านว่าลอ 15 กษั ตริย์เฮโรดก็หันว่า
เขาบ่มีความผิดเหมือนกั ๋น ย้อนจาอัน
้ กษั ตริย์เฮโรดได้ ส่งตั ๋วปิ๊ กมาหื้อเฮาแหม เฮาหันว่าคนนี้ บ่ได้ เยียะ
อะหยังผิดจ๋นต้องลงโต้ษเถิงต๋าย 16 เฮาจะสัง่ เฆี่ยนเขาแล้วปล่อยไปเหีย�๖
18 คนตังหลายปากั ๋นเอิน
้ เสียงดังบอกปีลาตว่า “เอาคนนี้ ไปฆ่าเหีย แล้วป่อยบารับบัสหื้อหมู่เฮาเต๊อะ�
19 (บารับ บัส ถูก ยับ ขัง คอก ใน ข้อหา ฆ่า คน ต๋าย กับ ก่อ ก๋าน วุน
่ วาย ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม) 20 ปี ลาต ยัง มี ใจ๋ ใค่
ป่อยพระเยซู ก็อู้กับหมู่เขาแหมเตื้อนึ่ ง 21 คนหมู่นั ้นก็เอิน
้ เสียงดังบอกปี ลาตว่า “เขิงบนไม้ก๋างเขน เขิง
บนไม้ก๋างเขน� 22 ปี ลาตอู้กับหมู่เขาเป๋นเตื้อตี้สามว่า “เขิงเขาเยียะหยัง เขาเยียะอะหยังผิด เฮาบ่หันว่า
เขามีความผิดจ๋นต้องต๋ายลอ เฮาจะเฆี่ยนเขาก็ปอ แล้วจะป่อยตั ๋วไป� 23 คนตังหลายฮ้องเป๋นเสียงเดียว
กั ๋นว่า “เขิงบนไม้ก๋างเขน� 24 ปี ลาตตัดสินใจ๋ เยียะต๋ามตี้ หมู่เขาต้องก๋าน 25 จึงป่อยคนตี้ ถูกยับเข้าคอก
ในข้อหาก่อก๋านวุน
่ วายกับฆ่าคนต๋าย หื้อหมู่เขาไป ส่วนพระเยซูก็หื้อหมู่เขาเอาไปเยียะจาใดก็ได้ ต๋ามใจ๋
หมู่เขา
ก๋านเขิงบนไม้ก๋างเขน

26 เมื่อ ทหาร ปา พระเยซู ออก ไป

หมู่เขาเขซีโมนจาวเมืองไซรีน ตี้ กํ่าลังลุกบ้านนอกมา หื้อแบกไม้ก๋าง
เขนตวยพระองค์ ไป 27 มี คนจํา๋ นวนนั กตวยพระองค์ ไป ตึง หมู่ แม่ ญิงตี้ ไห้ย้อนอินดู พระองค์ 28 พระเยซู
เหลียวมาผ่อหมู่เขาแล้วอู้ว่า “ลูกสาวแห่งเยรู ซาเล็มเหย บ่ถ้าไห้ย้อนอินดูเฮา แต่หื้อไห้ย้อนอินดูตั ๋วเก่า
กับลูกของตั ๋วเต๊อะ 29 ย้อนจะมีเวลานึ่ งตี้คนตังหลายจะว่า ‘แม่ญิงหมู่นี้ ตี้เป๋นหมัน ต๊องตี้บ่ได้มาน กับหัว
นมตี้หละอ่อนบ่เกยดูด ก็เป๋นสุข� 30 เวลานั ้นหมู่เขาจะอูกั
้ บดอยตังหลายว่า ‘ขอดอยโหยดมาเต๋งเฮา ขอ
ม่อนดอยบังเฮาไว้น่ อยเต๊อะ�ม 31 ย้อนว่าถ้าคนตังหลายเยียะกับคนบริสุทธิขนาด
นี้ แล้วอะหยังจะเกิด
์
ขึ้นกับคนตี้เยียะผิดพ่อง�
32 หมู่ทหารกุมนั กโต้ ษแหมสองคนมาตวยพระเยซู เปื้ อฆ่าพร้อมกับพระองค์ 33 หมู่เขาปาตึงสามคน
มาเถิงตี้ แห่งนึ่ งจื้อว่า “เนิ นกระโหล้ งหัว� แล้วเอาพระเยซู เขิงบนไม้ก๋างเขนฮ่วมกับนั กโต้ษสองคน ตัง
ซ้ายคนนึ่ ง ตังขวาคนนึ่ ง 34 พระเยซู อธิษฐานว่า “พระบิดาเจ้าข้า ขอยกโต้ษหื้อหมู่เขาตวย ย้อนหมู่เขา
บ่ฮูว่
้ ากํ่าลังเยียะอะหยัง� หมู่ทหารเอาเสื้อผ้าของพระองค์มาจกเบอร์แบ่งกั ๋น
35 จาว เมือง ตัง หลาย ก็ ยืน ผ่อ อยู่ หมู่ ผู้ นํา จาว ยิว อู้ เยาะเย้ย พระองค์ ว่า “เขา จ้วย จี วต
ิ คนอื่นหื้อรอดได้
36
ก็ หื้อจ้วยจี วต
ิ ตั ๋วเก่าผ่อลอ ถ้าเขาเป๋นพระคริสต์ ผู้ตี้ พระเจ้าได้ เลือกไว้� หมู่ทหารก็ เยาะเย้ยพระองค์
ตวย หมู่เขาเอาเหล้าองุน
่ ส้มหื้อพระองค์กิน
๋ 37 อู้ว่า “ถ้าต้านเป๋นกษั ตริย์ของจาวยิวก็จ้วยตั ๋วเก่าหื้อรอด
ก่อนเต๊อะ� 38 มีป้ายเขียนข้อความติดไว้เหนื อหัวพระองค์ว่า “คนนี้ คือกษั ตริยของ
์
จาวยิว�
๖

23:16 23:16 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ 17 ตี้ว่า ย้อนปีลาตต้องปล่อยนั กโต้ษคนนึ่ งหื้อคนตังหลายในงานปัสกาของกู้ปี๋
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นั ก โต้ ษ คน นึ่ ง ตี้ ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน ข้าง พระองค์ ก็ เยาะเย้ย พระองค์ ว่า “ต้าน เป๋น พระคริสต์ บ่ใจ้
กา จ้วยตั ๋วเก่ากับเฮาหื้อรอดแหล่� 40 แต่มีนั กโต้ษแหมคนนึ่ งห้ามเขาว่า “บ่กั ๋วพระเจ้ากา เจ้าก็เป๋นนั ก
โต้ษตี้ต้องถูกฆ่าต๋ายเหมือนกั ๋น 41 เฮาสองคนก็สมกับโต้ษนั ้นแต๊ หมู่เฮาได้ฮบ
ั โต้ษต๋ามตี้หมู่เฮาเยียะไป
42
นั ้น แต่ต้านคนนี้ บ่ได้เยียะผิดอะหยังเลย� แล้วเขาก็อู้ว่า “พระเยซู เจ้าข้า ขอกึ๊ดหาข้าพเจ้าพ่อง เมื่อ
พระองค์ เข้า ไป ใน สวน สวรรค์� 43 พระเยซู ตอบ เขา ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ว่า วัน นี้ ต้าน จะ ได้ อยู่
กับเฮาในสวนสวรรค์แน่ นอน�
ก๋านต๋ายของพระเยซู
44 ต๋อนนั ้นเป๋ นเวลาประมาณเตี้ยงวัน ก็มืดไปใคว่แผ่นดินจ๋นเถิงบ่ายสามโมง 45 ตะวันก็ดับมืดไป ผ้า
กัง้ ในพระวิหารก็ฉี กออกเป๋นสองเผิก 46 พระเยซูฮ้องเสียงดังขึ้นว่า “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ขอมอบ
วิญญาณของข้าพระองค์ไว้กับพระองค์� เมื่ออู้จาอัน
้ แล้วก็ต๋าย 47 นายร้อยทหารเมื่อหันเหตุก๋ารณ์ เป๋น
ไป จาอัน
้ ก็ สรรเสริญ พระเจ้า ว่า “แต๊ๆ แล้ว ต้าน คน นี้ เป๋น คน บริสุทธิ�
์ 48 คน ตัง หลาย ตี้ มา หลุ้ม ผ่อ เหตุ
ก๋ารณ์ ก็ปากั ๋นตบอกด้วยความโศกเศร้าเสียใจ๋ปิ๊ กเมือบ้าน 49 คนตี้ฮู้จักพระเยซู กับหมู่แม่ญิงตี้เกยติด
ต๋ามพระองค์จากกาลิลีก็ปากั ๋นยืนผ่ออยูห่
่ างๆ
39

ก๋านฝังศพพระเยซู
50 มีป้ อจายคนนึ่ งจื้อโยเซฟ เป๋ นคนดีกับเยียะถูกต้องต๋ามธรรม กับเป๋ นสมาชิกสภาคนนึ่ ง 51 เขาเป๋ น
จาวอาริมาเธียอยู่ในแคว้นยูเดีย กับกํ่าลังถ้าแผ่นดินของพระเจ้า เขาบ่หันตวยในก๋านตัดสินฆ่าพระเยซู
52 เขาเข้าไปหาปี ลาตเปื้ อขอศพพระเยซู 53 เมื่อได้ ฮบ
ั อนุญาตแล้ว ก็เอาศพลงมาจากไม้ก๋างเขน เอาผ้า
ลินินปันศพ แล้วเอาไปไว้ในอุโมงค์ตี้เจาะเข้าไปในหิน อุโมงค์นั ้นยังบ่ได้ใส่ศพคนใดเตื้อ 54 วันนั ้นเป๋นวัน
ดาวันสะบาโต๗
55 หมู่ แม่ ญิง ตี้ เกย ติด ต๋าม พระเยซู มา จาก กาลิ ลี ก็ ไป ตวย โยเซฟ ตี้ อุโมงค์ นั ้น จะ ได้ หัน ว่า เขา เอา ศพ ไว้
จาใด 56 จากนั ้นหมู่เขาก็ปิ๊ กเมือบ้าน ไปเกียมเครือ
่ งหอมกับนํ้ามันหอมเปื้ อจะเอามาอาบศพพระเยซู แต่
ในวันสะบาโตเขาปากั ๋นย้างวันนึ่ งต๋ามบทบัญญัติของจาวยิว

24
ก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย
เจ๊า มืด วัน ติด
่ งหอม ตี้ เขา จัด เกีย ม ไว้มา ตี้ อุโมงค์ ฝัง ศพ ของ พระองค์ 2 หมู่ นาง ก็
๊ หมู่ แม่ ญิง เอา เครือ
หันบ่าหินใหญ่ตี้ ตึดปากอุโมงค์ ฝังศพอยู่ กิง้ ออกไปแล้ว 3 เมื่อหมู่ นางเข้าไปตังในก็ ผ่อบ่หันศพของพระ
เยซู องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า 4 เมื่อ กํ่า ลัง กึ๊ด ย้อน บ่เข้า ใจ๋ ใน เหตุ ก๋า รณ์ นั ้น ก็ มี ป้อ จาย สอง คน มา ยืน อยู่ ใก้ๆ
เสื้อผ้าเหลื้อมมาบๆ จ๋นผ่อปอจะบ่ได้ 5 แม่ญิงหมู่นั ้นกั ๋วเลยก้มหน้าลงดิน ป้อจายสองคนนั ้นอูกั
้ บหมู่เขา
6
ว่า “หมู่ เจ้ามาหาคนเป๋นในหมู่ คนต๋ายเยียะหยัง พระองค์ บ่อยู่ตี้ นี่ แต่ พระเจ้าเยียะหื้อพระองค์ เป๋นขึ้น
จากความต๋ายแล้ว หื้อกึ๊ดเถิงกําตี้พระองค์ได้อูกั
้ บต้านตังหลายเมื่อพระองค์อยูใน
่ แคว้นกาลิลีว่า 7 ‘บุตร
มนุษย์จะถูกมอบไว้ในอํานาจของคนบาป จะถูกเขิงไว้บนไม้ก๋างเขนจ๋นต๋าย แล้วในวันตี้สามพระองค์จะ
เป๋นขึ้นจากความต๋าย� � 8 เมื่อหมู่นางกึ๊ด ก็จํา๋ กําตี้พระองค์อู้นั ้นได้ 9 เมื่อปิ๊ กจากอุโมงค์ก็ปากั ๋นไปบอก
หมู่สาวกสิบเอ็ดคนกับคนอื่นๆ ต๋ามตี้ได้หันได้ยน
ิ มานั ้น 10 คนตี้ไปบอกหมู่อัครสาวกคือ มารีย์จาวมักดา
ลา โยอันนา มารีย์แม่ของยากอบ กับแม่ญิงคนอื่นตี้อยู่ตวยกั ๋น 11 หมู่อัครสาวกบ่เจื้อ หาว่าแม่ญิงหมู่นี้
อูไป
้ เล่ย 12 เปโตรเมื่อได้ยน
ิ แล้ว ก็ล่นไปตี้อุโมงค์ก้มส่องเข้าไปในอุโมงค์ ก็หันก้าผ้าปันศพเต้าอัน
้ เปโตร
ก็งืดแล้วปิ๊ กบ้าน
1

ก๋านเตียวตางไปหมู่บ้านเอมมาอูส
๗

23:54 23:54 วันดา ในสมัยก่อนเป๋นวันศุกร์ วันสะบาโตตัง้ เก๊าหลังจากตะวันตกดินของวันศุกร์
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ใน วัน เดียว กั ๋น นั ้น มี สาวก สอง คน ออก จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม ไป หมู่ บ้าน เอมมาอูส หมู่ บ้าน นี้ อยู่ ห่าง
จากกรุ งเยรู ซาเล็มสิบเอ็ดกิโลเมตร 14 เมื่อเตียวตางไป หมู่เขาอู้กั ๋นเรือ
่ งเหตุก๋ารณ์ ตี้เกิดขึ้นกับพระเยซู
15 ต๋อน ตี้ หมู่ เขา กํ่า ลัง อู้ กั ๋น อยู่ พระเยซู ก็ เข้า มา หา แล้ว เตียว ไป ตวย กั ๋น 16 พระเจ้า เยีย ะ หื้อ หมู่ เขา จํา
๋
17
พระองค์ บ่ได้ พระองค์ ถาม หมู่ เขา ว่า “หละหว่าง เตียวตาง มา นี่ หมู่ ต้าน อู้ กั ๋น เรือ
่ ง อะหยัง� หมู่ เขา ก็
หยุดยืนหน้าหมองต๋องเศร้าอยู่ 18 คนนึ่ งจื้อเคลโอปัสก็ ถามพระองค์ ว่า “ต้านท่าจะเป๋นคนเดียวในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม ตี้ บ่ฮู้เรือ
่ ง เหตุ ก๋า รณ์ ตัง หลาย ตี้ เกิด ขึ้น ใน สอง สาม วัน นี้ เหีย ก้า� 19 พระเยซู ถาม เขา ว่า “เหตุ
ก๋า รณ์ อะหยัง� เขา ก็ ตอบ พระองค์ ว่า “เหตุ ก๋า รณ์ เรือ
่ ง พระเยซู จาว เมือง นาซาเร็ธ เปิ้ น เป๋น ผู้ เป๋น ปาก
เป๋นเสียงแตนพระเจ้าตี้มีฤทธิอํ
้ อหน้าพระเจ้ากับต่อหน้าคนตังหลาย 20 หมู่
์ านาจในก๋านงาน กับในกําอูต่
หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ผู้นําของหมู่เฮาได้มอบพระองค์หื้อถูกตัดสินลงโต้ษเถิงต๋าย หมู่เขาเอาพระองค์เขิง
บนไม้ก๋างเขน 21 แต่เฮาตังหลายได้หวังไว้ว่า ต้านผู้นี้ จะเป๋นผู้ไถ่ จาวอิสราเอลจากอาณาจักรโรม 22 ซํ้า
วันนี้ เป๋นวันตี้ สามแล้วตี้ เหตุ ก๋ารณ์ นั ้นเกิดขึ้น เจ๊ามืดวันนี้ มีแม่ญิงสองสามคนเยียะหื้อหมู่เฮางืดขนาด
หมู่ เขา ไป ตี้ อุโมงค์ ฝัง ศพ พระเยซู 23 แต่ บ่หัน ศพ ของ พระองค์ ก็ ปิ๊ ก มา เล่า หื้อ ฟัง ว่า ได้ หัน หมู่ ทูต สวรรค์
กับ หมู่ ทูต สวรรค์ บอก ว่า พระองค์ ยัง มี จี วต
ิ อยู่ 24 มี บาง คน ใน หมู่ เฮา ก็ ไป ผ่อ ตี้ อุโมงค์ แต่ บ่หัน พระองค์
อย่างตี้หมู่แม่ญิงบอกนั ้นละ�
25 พระเยซูอูกั
้ บสองคนนั ้นว่า “เออคนง่าว เป๋นจาใดบ่เจื้อกําตี้ผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าได้บอก
ไว้ 26 จํา๋ เป๋น ตี้ พระคริสต์ จะต้องทนตุ๊กทรมานจาอัน
้ แล้ว จึงจะได้ ฮบ
ั เกียรติ บ่ใจ้ กา� 27 พระเยซู อธิบาย
สิง่ ตี้เขียนไว้ในพระคัมภีรตี
์ ้เล็งเถิงพระองค์ ตัง้ แต่โมเสสจ๋นเถิงผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตึงหมด
หื้อเขาฟัง
28 เมื่อใก้จะแผวหมูบ้
่ านตี้หมูเขา
่ ไปนั ้น พระเยซูเยียะเหมือนจะเตียวก๋ายไปเหีย 29 แต่หมูเขา
่ ก็อูเหนี
้
่ ยว
พระองค์ ไว้ว่า “เจิญ ต้าน ย้างตวยกั ๋นเต๊อะ บ่าเดี่ยว นี้ ก็ คํ่าแล้ว ตะวันเกือบ จะตกแล้ว� พระองค์ ก็ เข้าไป
ย้างตวยหมู่เขา
30 ต๋อน ตี้ พระองค์ กิน
๋ ข้าว ตวย หมู่ เขา พระองค์ ก็ หยิบ เข้า หนมปัง ขอบ พระคุณ พระเจ้า แล้ว หัก ส่ง หื้อ
หมู่ เขา 31 พระเจ้าก็ เยียะหื้อหมู่ เขาจํา๋ พระองค์ ได้ หมู่ เขาก็ จํา๋ พระองค์ ได้ แต่ พระองค์ หายตั ๋วไปเหียแล้ว
32 หมู่ เขา ก็ อู้ กั ๋น ว่า “ใจ๋ หมู่ เฮา เต้น ตุ๊บๆ ตับ
๊ ๆ เมื่อ อู้ กั ๋น มา ต๋าม ตาง กับ เมื่อ พระองค์ อธิบาย พระคัมภีร หื
์ ้อ
33
ฟังแม่นก่อ� แล้วตึงสองคนก็ฟั่ งปิ๊ กไปกรุ งเยรู ซาเล็ม เมื่อมาแผว ก็ปะหมู่สาวกสิบเอ็ดคนกํ่าลังจุมนุ
มกั ๋นกับคนอื่นหลายคน อูกั
้ ๋นว่า 34 “องค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าได้เป๋นขึ้นจากความต๋ายแต๊ๆ ซีโมนก็หัน� 35 สอง
คนนั ้นก็เล่าเรือ
่ งตี้เกิดขึ้นต๋ามตาง กับตี้เขาจํา๋ พระองค์ได้ต๋อนหักเข้าหนมปัง
13

พระเยซูป๋ากฏแก่สาวกของพระองค์
36 เมื่อ สองคนนั ้น กํ่าลัง เล่าเรือ
่ งหื้อหมู่สาวกตังหลายฟัง พระเยซู ก็ เข้ามายืนอยู่ต้ามก๋างหมู่เขา แล้ว
ก็ อู้ ว่า “ขอ หื้อ หมู่ ต้าน มี สันติสุข เต๊อะ� 37 หมู่ เขา ตกใจ๋ กั ๋ว กึ๊ด ว่า หัน ผี 38 พระเยซู ก็ อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “เป๋น
จาใด หมู่ ต้าน เถิง กั ๋ว สงสัย เยีย ะ หยัง 39 ผ่อ มือ ผ่อ ตีน
๋ เฮา ลอ แล้ว จะ ฮู้ ว่า เป๋น เฮา ยุบ ตั ๋ว เฮา ผ่อ ลอ ผี บ่มี
เนื้ อหนั ง บ่มีกระดูก เหมือนตี้ ต้านตังหลายหันเฮามี� 40 เมื่อพระองค์ อู้จาอัน
้ แล้ว พระองค์ ก็ เอามือเอา
41
ตีน
๋ หื้อหมู่เขาผ่อ เมื่อหมู่เขายังบ่เจื้อแต๊ๆ ว่าเป๋นพระเยซู ย้อนหมู่เขากํ่าลังอัศจ๋รรย์ใจ๋ กับจื้นจมยินดี
อยูนั
่ ้นพระองค์ก็ถามหมู่เขาว่า “หมู่ต้านมีอะหยังกิน
๋ พ่องก่อ� 42 หมู่เขาก็เอาป๋าปิ้ งติน
่ นึ่ งมาหื้อพระองค์
43 พระองค์ก็กิน
๋ ส่องหน้าเขาตังหลาย
44 แล้ว พระองค์ อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “เมื่อ เฮา ยัง อยู่ ตวย หมู่ ต้าน ก็ บอก หื้อ ฮู้ ว่า กู้ กํา ตี้ เขียน ไว้ใน บท บัญญัติ
ของโมเสส กําตี้ หมู่ ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตังหลายได้ เขียน กับกําตี้ เขียนไว้ในพระธรรมสดุดี
ตี้อูเถิ
้ งเฮานั ้นจะต้องเป๋นแต๊ต๋ามนั ้น� 45 แล้วพระเยซูก็เยียะหื้อหมู่เขาเข้าใจ๋ข้อต่างๆ หมู่นี้ ในพระคัมภีร ์
ได้ 46 พระองค์บอกหมู่เขาว่า “มีเขียนไว้ว่า จํา๋ เป๋ นตี้พระคริสต์จะต้องทนตุ๊กทรมานจ๋นต๋าย แล้วในวันตี้

ลูก๋า 24:47

119

ลูก๋า 24:53

สามจะเป๋นขึ้นจากความต๋าย 47 แล้วหื้อบอกคนกู้จ้าดในนามของพระองค์ เรือ
่ งก๋านกลับใจ๋จากบาป กับ
เรือ
่ งก๋านยกโต้ ษบาป ตัง้ เก๊ าตี้ กรุ งเยรู ซาเล็มก่อน 48 หมู่ ต้านจะเป๋นพยานในเรือ
่ งหมู่นี้ 49 เฮาจะหื้อสิง่
ตี้พระบิดาสัญญาว่าจะหื้อหมู่ต้าน แต่หมู่ต้านต้องถ้าอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็มก่อน จ๋นกว่าต้านจะได้ฮบ
ั ฤทธิ์
อํานาจจากเบื้องบนเหียก่อน�
พระเจ้าฮับพระเยซูขึ้นสวรรค์
50 พระเยซู ปาหมู่ สาวกออกจากกรุ งเยรู ซาเล็มไปตี้ หมู่ บ้านเบธานี แล้วพระองค์ ยกมือปั๋ นปอนหมู่ เขา
51 เมื่อ กํ่า ลัง ปั๋ น ปอน อยู่ นั ้น พระเจ้า ก็ ฮับ พระองค์ ขึ้น ไป สวรรค์ 52 หมู่ สาวก ก็ นมัส ก๋า น พระองค์ แล้ว ปา
กั ๋นปิ๊ กเข้ากรุ งเยรู ซาเล็มด้วยความจื้นจมยินดี 53 หมู่เขาอยูใน
่ พระวิหารกู้วัน เปื้ อสรรเสริญพระเจ้า
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ข่าวดีของพระเจ้าเรื่องพระเยซูคริสต์
เขียนโดย

ยอห์น

เถิงแม้วา่ หนั งสือข่าวดีเล่มนี้ บ่ได้บอกจื้อของผู้เขียนไว้ แต่คริสตจักรสมัยยุคแรกก็ยอมฮับว่า ผู้เขียน
หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ คือ ยอห์น ใน หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ มี ก๋าน อ้าง เถิง “สาวก ตี้ พระเยซู ฮัก� หลาย เตื้อ ผู้
เชีย
่ ว ชาญ ส่วน ใหญ่ หัน ว่า หมาย เถิง ยอห์น ต้าน ได้ อ้าง เถิง ตั ๋ว เก่า ยอห์น เป๋น ลูก ของ เศเบดี กับ เป๋น อ้าย
ของ ยากอบ ผู้ เชีย
่ ว ชาญ ส่วน ใหญ่ กึ๊ด ว่า หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ ได้ เขียน หละหว่าง ปี๋ ค�ศ� 85-96 หนั งสือ
ข่าวดีเล่มนี้ เป๋นเล่มสุดต๊ายตี้ได้เขียนไว้
คนถือกั ๋นว่ายอห์นเขียนหนั งสือข่าวดีเล่มนี้ ขึ้นตี้เมืองเอเฟซัส ยอห์นบอกจุดประสงค์ของก๋านเขียนนี้
ในบทตี้ 20:31 ไว้ว่า “แต่ ตี้ ได้ เขียนสิง่ หมู่นี้ ลงไปก็ เปื้ อหมู่ต้านจะเจื้อว่า พระเยซู เป๋นพระคริสต์ คือพระ
บุตร ของ พระเจ้า และ ถ้า ใผ วางใจ๋ พระองค์ ก็ จะ มี จี วต
ิ นิ รัน ดร์� ต้าน ได้ เขียน เถิง คน ตี้ อยู่ นอก ดิน แดน
ปาเลสไตน์
หนั งสือ ข่าวดี ตี้ ยอห์น ได้ เขียน นี้ ต่าง กั ๋น จาก หนั งสือ ข่าวดี สาม เล่ม แรก โดย ตี้ ยอห์น บ่ได้ เล่า เรือ
่ ง กํา
เผียบ ของ พระเยซู เหมือน สาม เล่ม ก่อน หน้า นี้ แตน ตี้ จะ เล่า เกี่ยวกับ กํา เผียบ ของ พระเยซู ยอห์น ได้ เล่า
เถิง หมาย สําคัญ เจ็ด อย่าง ตี้ พระ เยซู เยีย ะ กับ ได้ บันทึก กํา หลาย กํา ตี้ พระ เยซู อู้ เกี่ยว กับ พระองค์ เอง
พระองค์ อู้ว่า “เฮา เป๋น� เจ้น “เฮา เป๋น ความ เป่ง แจ้ง ของ โลก� “เฮา เป๋น ตาง นั ้น เป๋น ความ จริง กับ เป๋น
จีวต
ิ � ในหนั งสือข่าวดีเล่มนี้ ยังได้บันทึกกําของพระเยซูตี้บ่มีในสามเล่มแรก หมายสําคัญตึงหมดตี้พระ
เยซูเยียะกับกําตี้พระองค์อูเถิ
้ งพระองค์เอง ตี้ยอห์นได้เขียนบอกไว้นั ้นก็แสดงหื้อหันว่า พระเยซูเป๋นพระ
บุตรของพระเจ้าแต๊ๆ
พระกําได้เกิดมาเป๋นมนุษย์

1 ก่อนตี้พระเจ้าจะสร้างโลกนี้

ก็มีผู้ตี้ฮ้องกั ๋นว่า พระกํา อยู่แล้ว พระกําอยู่กับพระเจ้า กับเป๋นพระเจ้า
ตวย 2 พระกําอยู่กับพระเจ้าตัง้ แต่เมื่อเก๊าหัวที 3 พระเจ้าใจ๊พระกําสร้างกู้สิง่ กู้อย่าง ในกู้สิง่ ตี้เกิดนั ้นบ่มี
อะหยังเลยตี้เกิดนอกเหนื อจากพระกํา 4 พระกําเป๋นเก๊าเหง้าจีวต
ิ กับจีวต
ิ นั ้นก็นําความเป่งแจ้งมาหื้อกู้
5
คน ความเป่งแจ้งส่องเข้ามาในความมืด แต่ความมืดเยียะหื้อความเป่งแจ้งดับบ่ได้
6 พระเจ้าได้ส่งป้ อจายมาคนนึ่ งจื้อยอห์นผูหื
้ ้อบัพติศมา 7 ต้านมาเป๋นพยานหื้อความเป่งแจ้งนั ้น เปื้ อกู้
คนจะได้เจื้อความเป่งแจ้งนั ้นโดยกําพยานของต้าน 8 ยอห์นบ่ใจ้ความเป่งแจ้งนั ้น แต่ต้านมาเป๋นพยาน
หื้อ ความ เป่ง แจ้ง นั ้น 9 พระองค์ ผู้ ตี้ เป๋น ความ เป่ง แจ้ง แต๊ ตี้ เยีย ะ หื้อ กู้ คน หัน ความ จริง เรือ
่ ง พระเจ้า นั ้น
กํ่าลังเข้ามาในโลก
10 พระองค์ นั ้น อยู่ ใน โลก นี้ เถิง แม้ ว่า พระเจ้า สร้าง โลก ขึ้น มา โดย พระองค์ แต่ ก็ บ่มี ใผ ใน โลก นี้ ฮู้
จัก พระองค์ 11 พระองค์ ได้ มา ตี้ บ้านเมือง ของ พระองค์ แต่ ปี้ น้ อง จาว บ้าน ของ พระองค์ ก็ ยัง บ่ยอม ฮับ
พระองค์ 12 แต่ใผตี้ยอมฮับและเจื้อวางใจ๋ในพระองค์ พระองค์ก็หื้อสิทธิเขา
์ เป๋นลูกของพระเจ้า 13 บ่ใจ้ลูก
ตี้เกิดจากคน กาว่าเกิดจากความต้องก๋านตางก๋าย กาว่าเกิดจากความต้องก๋านของป้อแม่ แต่พระเจ้า
เยียะหื้อเป๋นลูกของพระองค์
14 พระกํา ได้ มา เกิด เป๋ น คน และ อยู่ ต้า มก๋าง หมู่ เฮา พระองค์ มี พระคุณ กับ ความ จริง เกี่ยวกับ พระเจ้า
อย่าง เต๋ม ล้น แล้ว หมู่ เฮา เกย หัน ความ ยิง่ ใหญ่ ของ พระบุตร องค์ เดียว ตี้ มา จาก พระบิดา 15 ยอห์น เป๋น
พยาน เรือ
่ ง ของ พระองค์ และ ฮ้อ งเอิน
้ บอก คน ตัง หลาย ว่า “คน นี้ คือ คน ตี้ เฮา เกย อู้ เถิง ว่า ‘ผู้ ตี้ มา เมื่อ ลูน
เฮาจะเป๋นคนตี้ยิง่ ใหญ่นั กเหลือตั ๋วเฮา ย้อนว่าต้านมีอยูก่
่ อนตี้เฮาจะเกิดแหม� �
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121

ยอห์น 1:39

พระองค์ มี พระคุณ เต๋ม ล้น ก็ เลย ปั๋ น ปอน หื้อ หมู่ เฮา บ่ขาด เลย 17 พระเจ้า ได้ หื้อ บท บัญญัติ ของ
พระองค์ ผ่าน ตาง โมเสส แต่ หื้อ พระคุณ กับ ความ จริง เกี่ยวกับ พระองค์ ผ่าน ตาง พระเยซู คริสต์ 18 บ่มี ใผ
เกยหันพระเจ้า มีก้าพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า ตี้เป๋นพระเจ้าเอง กับอยู่ใก้พระบิดา ตี้เยียะหื้อเฮาฮู้
จักพระเจ้า
16

ยอห์นเป๋นพยานเรือ
่ งพระเยซู

19 นี่ เป๋ น กํา พยาน ของ ยอห์น

เมื่อหมู่ ผู้นําจาวยิวในกรุ งเยรู ซาเล็มส่งหมู่ปุโรหิตกับหมู่ เลวีไปหายอห์น
หมู่เขามาถามยอห์นว่า “ต้านเป๋นใผ�

กับบอกความจริงกับเขาว่า “เฮาบ่ใจ้พระคริสต์�
21 แล้ว หมู่ เขาก็ ถามแหมว่า “ถ้าจาอัน
้ เป๋นเอลี ยาห์กา� ยอห์นก็ บอกว่า “บ่ใจ้� หมู่เขาก็ ถามแหมว่า
ก ยอห์นก็บอกว่า “บ่ใจ้�
“เป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าคนนั ้นตี้เฮากอยถ้าอยูกา�
่
20 ยอห์นยอมฮับอย่างเปิ ดเผย

22 หมู่เขาก็เลยถามว่า

“แล้วต้านเป๋นใผกั ๋นแน่ บอกหื้อเฮาฮู้กํา เฮาต้องปิ๊ กไปตอบคนตี้ใจ๊เฮามา ต้าน

ว่าต้านเป๋นใผ�
23 ยอห์นก็เลยตอบต๋ามอิสยาห์ผู้เป๋ นปากเป๋ นเสียงแตนพระเจ้า ตี้ได้อูไว้
้ ว่า

“เฮาเป๋นเสียงฮ้องเอิน
้ ของคนนึ่ งในดินแดนทุรกั ๋นดารว่า จงแป๋งหนตางซื่อๆ หื้อองค์พระผู้เป๋นเจ้า�ข
24 บาง คน ตี้ หมู่ ฟาริสี ส่ง มา 25 ถาม ว่า “ถ้า ต้าน บ่ใจ้ พระคริสต์ บ่ใจ้ เอลี ยาห์ กับ บ่ใจ้ ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง
แตนพระเจ้าคนนั ้น แล้วจาใดต้านเถิงหื้อบัพติศมากับคนตังหลาย�
26 ยอห์นก็ ตอบว่า “เฮาหื้อบัพติศมาด้วยนํ้า แต่ จะมีแหมผู้นึ่ งในหมู่ต้าน ตี้ หมู่ต้านยังบ่ฮู้จักว่าเป๋ นใผ
27 ต้านเป๋ นผู้ตี้จะมาเมื่อลูนเฮา แม้แต่แก้สายมัดเกิบของต้าน ตั ๋วเฮายังบ่สมควรจะเยียะจาอัน
้ เลย�
28

อยู่

เหตุ ก๋า รณ์ นี้ เกิด ขึ้น ตี้ หมู่ บ้าน เบธานี เผิก ตัง วัน ออก ของ แม่น้ํา จอร์แดน ตี้ ยอห์น กํ่า ลัง หื้อ บัพ ติศ มา

ยอห์นหันพระเยซูเตียวซื่อมาตางเขา ยอห์นก็เอิน
้ ลอ ลูกแกะของพระเจ้า๑ ตี้จะ
้ ว่า “หัน
มาฮับเอาโต้ษบาปของโลกไป 30 คนนี้ คือคนตี้ เฮาเกยอู้เถิงว่า ‘จะมีคนนึ่ งมาเมื่อลูนเฮา จะเป๋นคนตี้ ยิง่
ใหญ่ นั ก เหลือ ตั ๋ว เฮา ย้อน ว่า ต้าน มี อยู่ ก่อน ตี้ เฮา จะ เกิด แหม� 31 ตั ๋ว เฮา ก็ บ่ฮู้ ว่า ต้าน เป๋น ใผ แต่ ตี้ เฮา หื้อ
บัพติศมาด้วยนํ้า ก็เปื้ อจะเปิดเผยหื้อจาวอิสราเอลได้ฮูจ
้ ักต้าน�
29 แหมวันนึ่ ง

“เฮาบ่ฮู้ว่าต้านผู้นั ้นเป๋นใผ แต่ผู้ตี้ใจ๊เฮามาหื้อบัพติศมาด้วยนํ้าเกย
บอกว่า ‘เมื่อต้านหันพระวิญญาณของพระเจ้าลงมาอยู่กับใผ คนนั ้นละจะเป๋นคนหื้อบัพติศมาด้วยพระ
วิญญาณ บริสุทธิ�
์ แล้ว เฮา ได้ หัน พระวิญญาณ ลง มา จาก ฟ้า สวรรค์ มี ฮูป ฮ่า ง เหมือน นกก๋า แก๋ ลง มา อยู่
กับป้อจายคนนี้ 34 เฮาหันเรือ
่ งนี้ กับต๋าตั ๋วเก่า เป๋นพยานได้ว่า คนนี้ เป๋นพระบุตรของพระเจ้าแต๊ๆ�
32-33 ยอห์นก็อู้เป๋ นพยานแหมว่า

สาวกรุ น
่ แรกของพระเยซู

35 ต่อมาแหมวันนึ่ ง

ยอห์นกํ่าลังยืนอยู่กับสาวกของเขาสองคน 36 เมื่อยอห์นหันพระเยซู เตียวก๋ายไป
ก็อูว่
้ า “หัน
้ ลอ ลูกแกะของพระเจ้า�

เมื่อ สาวก สอง คน นั ้น ได้ ยิน จาอัน
้ ก็ เตียว ตวย พระเยซู ไป 38 พระเยซู ก็ งว้าย มา แล้ว หัน เขา สอง คน
เตียวตวยมา พระองค์ก็ถามว่า “ต้านต้องก๋านอะหยัง� แล้วหมู่เขาก็ตอบว่า “รับบี� (หมายเถิงอาจ๋ารย์)
“ต้านพักอยูตี
่ ้ไหน�
37

“ตวยมาผ่อแล่� แล้วสาวกของยอห์นสองคนก็ตวยพระเยซู ไปตี้อยู่ของพระองค์
ต๋อนนั ้นเป๋นเวลาสี่โมงแลงแล้ว หมู่เขาก็เลยอยูตวย
่
พระเยซูจ๋นเสี้ยงวันนั ้น
39 พระเยซู ก็ บอกว่า

ก
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1:29 1:29 พระคัมภีร ์ ไทยฉบับมาตรฐานใจ๊กําว่า พระเมษโปดก
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อัน ดรู ว ์ น้ องบ่าว ของ ซี โมน เปโตร เป๋น คน นึ่ ง ใน สอง คน นั ้น ตี้ ได้ ยิน ยอห์น อู้ แล้ว ตวย พระเยซู ไป
41 อย่าง แรก ตี้ อัน ดรู ว ์ เยีย ะ ก็ คือ ไป หา ซี โมน อ้าย ของ เขา แล้ว อัน ดรู ว ์ ก็ เล่า หื้อ ซี โมน ฟัง ว่า “เฮา ได้ ปะ
กับพระเมสสิยาห์แล้ว� (พระเมสสิยาห์แป๋ว่าพระคริสต์)
42 อัน ดรู ว ์ก็ ปา ซี โมน ไป ปะ พระเยซู บ่า กอง พระเยซู หัน ซี โมน ก็ อู้ ว่า “ต้าน คือ ซี โมน ลูก บ่าว ของ ยอห์น
แต่คนจะฮ้องต้านว่า เคฟาส� (คือเปโตร ตี้แป๋ว่า บ่าหินใหญ่)
40

ฮ้องฟีลิปกับนาธานาเอล
แหม วัน นึ่ ง พระเยซู ตัดสิน ใจ๋ จะ ไป แคว้น กาลิ ลี แล้ว พระองค์ ก็ ไป หา ฟี ลิป อู้กับ เขา ว่า “ตวย เฮา มา
เต๊อะ� 44 ฟีลิปเป๋นคนเมืองเบธไซดา เหมือนอันดรู วกั
์ บเปโตร 45 แล้วฟีลิปก็ไปหานาธานาเอล แล้วบอก
เขาว่า “เฮาได้ปะคนนั ้นตี้โมเสสเขียนเถิงในบทบัญญัติ กับผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าได้เขียนเถิง
ต้านไว้ตวย คือเยซูจาวเมืองนาซาเร็ธตี้เป๋นลูกบ่าวของโยเซฟ�
46 แล้วนาธานาเอลก็อู้ว่า “นาซาเร็ธนั ่นหนะก๋า ของดีอะหยังจะมาจากเมืองนาซาเร็ธได้� ฟีลิปก็บอก
ว่า “ตวยเฮามาผ่อแล่�
47 บ่ากองพระองค์หันนาธานาเอลเตียวเข้ามาหา พระองค์ก็อูว่
้ า “นี่ ลอ จาวอิสราเอลแต๊ๆ ตี้บ่ขีจุ
้ เลย�
48 นาธานาเอลก็ถามว่า “ต้านฮูจ
้ ักเฮาได้จาใด� พระเยซูก็บอกว่า “เฮาหันต้านอยูปื๊่ นเก๊าบ่าเดื่อก่อนตี้
ฟีลิปไปฮ้องต้านแหม�
49 นาธานาเอล ก็ บอก ว่า “อาจ๋า รย์ ต้าน เป๋ น พระบุตร ของ พระเจ้า กับ เป๋ น กษั ตริย์ ของ จาว อิสราเอล
แต๊ๆ�
50 พระเยซู ก็ อู้ แหม ว่า “ตี้ ต้าน เจื้อ นี้ ก็ ย้อน เฮา บอก ว่า เฮา หัน ต้าน อยู่ ปื๊ น เก๊า บ่า เดื่อ กา แต่ ต้าน จะ ได้
หันสิง่ ตี้ยิง่ ใหญ่นั กเหลือนี้ แหม� 51 พระองค์ก็อูต่
้ อแหมว่า “เฮาจะบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า หมู่
ต้านจะได้หันต๊องฟ้าเปิดออกเป๋นฮ่อม กับจะหันทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นๆ ลงๆ อยูบน
่ บุตรมนุษย์�ค
43

2
งานแต่งงานตี้หมู่บ้านคานา
1 ในวันตี้สาม มีงานแต่งงานตี้หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลี แม่ของพระเยซูก็อยูตี
่ ้หัน
้ 2 พระเยซูกับหมู่
สาวกก็ได้ฮบ
ั เจิญไปงานนี้ ตวย 3 บ่ากองเหล้าองุน
่ หมด แม่ของพระเยซู ก็มาบอกพระองค์ว่า “เหล้าองุน
่
หมดแล้วเน่ อ�
4 พระเยซู ก็ บอกว่า “แม่ เหย มาบอกเฮาเยียะหยัง บ่ใจ้ เรือ
่ งของเฮา� แล้วพระเยซู ก็บอกแหมว่า “ยัง
บ่เถิงเวลาของเฮาเตื้อ�
5 แล้วแม่พระเยซูก็ไปบอกคนฮับใจ๊ว่า “เยซูสัง
่ เยียะอะหยังก็หื้อเยียะต๋ามตี้เปิ้ นสัง่ เน่ อ�
6 มี โอ่งหินใส่ นํ้าตัง
้ อยู่หัน
้ หกแก่น แต่ ละแก่นใส่ นํ้าได้ ประมาณแปดสิบเถิงร้อยซาวลิตร ไว้สําหรับพิธี
ซ่วยมือซ่วยตีน
๋ ก่อนกิน
๋ ข้าวต๋ามธรรมเนี ยมของจาวยิวฅ
7 แล้ว พระเยซู ก็ มา บอก คน ฮับ ใจ๊ ว่า “ตัก นํ้า ใส่ โอ่ง หื้อ เต๋ม เปี ย ง ปาก ตึง หมด นั ้น เลย� คน ฮับ ใจ๊ ก็ เยีย ะ
ต๋ามกําสัง่ ของพระเยซู
8 เสร็จแล้วพระเยซูก็บอกว่า “ตักไปหื้อป้ องานเต๊อะ� คนฮับใจ๊ก็ตักนํ้าในโอ่งหินนั ้นไปหื้อป้ องานจิม
9 เมื่อป้ องานได้ จิมนํ้าตี้ ก๋ายเป๋ นเหล้าองุน
่ แล้ว เขาก็ สงสัยว่าเหล้าองุน
่ นี้ มาจากไหน (แต่ หมู่คนฮับใจ๊
ตี้ตักนํ้านั ้นฮู)้ แล้วป้องานก็ฮ้องเจ้าบ่าวมาอู้ว่า 10 “ใผๆ ก็เอาเหล้าองุน
่ ดีตี้สุดมาหื้อแขกกิน
๋ กั ๋นก่อน เมื่อ
กิน
่ ตี้ดีตี้สุดมาจ๋นบ่าเดี่ยวนี้ �
๋ ได้นั กแล้วก็ก้อยเอาเหล้าบ่ดีมาหื้อ แต่ต้านเก็บเหล้าองุน
11 นี่ เป๋ นหมายสําคัญเตื้อแรกของพระเยซู พระองค์เยียะตี้หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิ ลี หมู่สาวกก็ปา
กั ๋นเจื้อวางใจ๋ในพระองค์ ย้อนได้หันความยิง่ ใหญ่ของพระองค์
ค
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12 หลังจากนั ้นแล้วพระองค์ก็ไปเมืองคาเปอรนาอุมพร้อมแม่กับหมู่น้ องบ่าว กับหมู่สาวกของพระองค์

แล้วอยูตี
่ ้หัน
้ แหมบ่กี่วัน

พระเยซูไล่หมู่ก๊าขายออกจากพระวิหาร
13 เมื่อ ใก้ เถิง งาน ปั ส กา ของ จาว ยิว พระเยซู ก็ เตียว ตาง ขึ้น ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม 14 ใน บริเวณ พระวิหาร
พระองค์ ก็ หัน หมู่ คน ขาย งัว ขาย แกะ กับ ขาย นกก๋า แก๋ ตี้ ไว้สําหรับ เป๋น เครือ
่ งปู่ จา คน แลก เหรียญ ก็ นั ่ง
15
อยู่ ตวย หมู่ เขา พระองค์ ก็ เอา เจื้ อก แป๋ง เป๋น แส้ ไล่ เหิบ หมู่ เขา ออก จาก พระวิหาร ตึง แกะ ตึง งัว แล้ว
พระองค์ ก็ ถอก เหรียญ กับ ปึ๊ ด โต๊ะ ของ คน แลก เหรียญ เหีย หมด 16 พระองค์ ก็ ว่า หื้อ คน ขาย นกก๋า แก๋ ว่า
“ขนคัวออกไปหื้อหมด ห้ามมาเยียะบ้านพระบิดาของเฮาหื้อก๋ายเป๋นกาด�
17 กํา นั ้น สาวก ก็ กึ๊ด เถิง กํา ใน พระคัมภีร ตี
์ ้ ว่า “ความจงฮักภักดี ตี้ มี ต่อบ้านของพระเจ้าเยียะหื้อตั ๋วเฮา
วอดวายเสี้ยงหมด�ฆ
18 เมื่อ หมู่ ผู้นํา จาว ยิว หันจาอัน
้ ก็ มาว่าหื้อพระองค์ ว่า “ต้านมีสิทธิอะหยั
งมาเยียะจาอี้ แน่ จริงก็ เยียะ
์
ก๋านอัศจ๋รรย์ตี้แสดงเถิงอํานาจของต้านหื้อผ่อกําลอ�
19 พระเยซูก็ตอบว่า “ตุ๊บพระวิหารนี้ ขว้างเหียแล่ แล้วเฮาจะแป๋ งขึ้นใหม่ในสามวัน�
20 หมู่ ผู้นํา จาว ยิว ก็ ว่า “พระวิหาร นี้ ใจ๊ เวลา แป๋ ง ตึง สี่ สิบ หก ปี๋ แล้ว ต้าน จะ แป๋ ง ใหม่ ใน สาม วัน อัน
้ น้ อ�
21 แต่ พระวิหารตี้ พระองค์ อู้เถิงก็ คือตั ๋วของพระองค์ 22 หลังจากพระองค์ เป๋ นขึ้นจากความต๋ายแล้ว หมู่
สาวกก็จํา๋ ได้ว่า พระองค์เกยอูจาอี
้
ไว้
้ แล้วหมู่เขาก็เจื้อพระคัมภีรกั
์ บเจื้อกําอูของ
้
พระองค์
23 หละหว่างงานปั สกา พระองค์ ก็ อยู่ตี้ กรุ งเยรู ซาเล็ม แล้วก็ มีแหมหลายคนมาเจื้อกับวางใจ๋ พระองค์
เมื่อ ได้ หัน ก๋าน อัศจ๋รรย์ ตี้ พระองค์ เยีย ะ 24 แต่ พระองค์ บ่ได้ ไว้วางใจ๋ ใน ความ เจื้อ ของ หมู่ เขา เลย ย้อน ว่า
พระองค์ฮู้จักกู้คนดี 25 บ่ต้องมีใผมาบอกพระองค์ว่าใจ๋คนเป๋นจาใด ย้อนว่าพระองค์ฮู้จิตใจ๋ของคนกู้คน
ดี

3

พระเยซูกับนิ โคเดมัส
1 มีป้ อจายคนนึ่ งจื้อนิ โคเดมัส เป๋ นสมาชิกหมู่ฟาริสีกับเป๋ นผู้นําจาวยิวคนนึ่ ง 2 เขามาหาพระเยซูต๋อน
เมื่อคืน อู้กับพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ หมู่เฮาฮู้ว่า ต้านเป๋นอาจ๋ารย์ตี้มาจากพระเจ้า ย้อนว่าก๋านอัศจ๋รรย์ตี้
อาจ๋า รย์เยีย ะ บ่มี ใผ เยีย ะ ได้ นอก จาก คน ตี้ พระเจ้า อยู่ ตวย เต้า อัน
้ � 3 พระเยซู ก็ บอก ว่า “เฮา บอก ความ
จริงแก่ต้านว่า ใผบ่เกิดใหม่ก็บ่หันแผ่นดินของพระเจ้า�
4 นิ โคเดมัสก็ถามแหมว่า “คนเฒ่าแล้วจะเกิดใหม่ได้จาใด จะหื้อมุดเข้าไปในต๊องแม่ แล้วเกิดออกมา
ใหม่แหมรอบกา�
5 พระเยซู ก็ตอบแหมว่า “เฮาบอกความจริงแก่ต้านว่า ถ้าใผบ่ได้เกิดจากนํ้ากับพระวิญญาณ ก็จะเข้า
แผ่นดินของพระเจ้าบ่ได้ 6 จีวต
ิ ตางเนื้ อหนั งนี้ มาจากป้อแม่ของเฮา แต่จีวต
ิ ตางฝ่ายจิตวิญญาณมาจาก
7
พระวิญญาณ ตี้เฮาบอกว่า ‘หมู่ต้านจะต้องเกิดใหม่นั ้น� ต้านบ่ต้องงืดเนาะ 8 ลมใค่ปั๊ ดไปตางใด ก็ปั๊ ด
ไป ตาง นั ้น ต้าน ได้ ยิน เสียง ลม แต่ บ่ฮู้ ว่า มา จาก ไหน กาว่า จะ ปั๊ ด ไป ไหน คน ตี้ เกิด จาก พระวิญญาณ ก็ จะ
เป๋นจาอัน
้ เน่ อ�
9 นิ โคเดมัสก็ถามแหมว่า “มันจะเป๋ นไปได้จาใด�
10 พระเยซูก็ตอบว่า “ต้านก็เป๋ นอาจ๋ารย์ตี้จาวอิสราเอลนั บหน้าถือต๋ากั ๋น จาใดต้านบ่เข้าใจ๋เรือ
่ งนี้ แหม
11 เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ว่า หมู่ เฮา เล่า เรือ
่ ง ตี้ หมู่ เฮา ได้ ฮู้ กับ เป๋น พยาน ใน สิง่ ตี้ ได้ หัน แต่ หมู่ ต้าน ก็
12
บ่ยอม ฮับ กํา พยาน ของ หมู่ เฮา นี่ ขนาด เฮา อู้ เถิง เรือ
่ ง ใน โลก นี้ หมู่ ต้าน ยัง บ่ยอม เจื้อ เลย แล้ว ถ้า เฮา อู้
เถิงเรือ
่ งในสวรรค์หื้อหมู่ต้านฟัง หมู่ต้านจะเจื้อเฮากา 13 บ่มีใผเกยขึ้นไปบนสวรรค์ นอกจากคนตี้ลงมา
จาก สวรรค์ เต้า อัน
้ ก็ คือ บุตรมนุษย์ 14 เหมือน ตี้ โมเสส ได้ ยก ไม้ เต๊า ตี้ มี งู ตองแดง ขึ้น ใน ดิน แดน ทุ รกั ๋น
ฆ
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ดารจาใดงบุตรมนุษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นจาอัน
้ เหมือนกั ๋น 15 เปื้ อว่ากู้คนตี้เจื้อวางใจ๋ในพระองค์จะมีจีวต
ิ
นิ รน
ั ดร์
16 “ย้อนว่าพระเจ้าฮักโลกนี้ นั กขนาด จึงหื้อพระบุตรองค์ เดียวของพระองค์ เปื้ อกู้ คนตี้ เจื้อวางใจ๋ พระ
บุตรนั ้นจะบ่ฉิ บหาย แต่มีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ 17 ย้อนว่าพระเจ้าบ่ได้ส่งพระบุตรเข้ามาในโลกนี้ เปื้ อตัดสินลงโต้
ษคนในโลก แต่มาเปื้ อจ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ 18 คนใดตี้เจื้อวางใจ๋พระองค์นั ้นก็บ่ถูกลงโต้ษ แต่คนใด
ตี้บ่เจื้อวางใจ๋พระองค์ก็ได้ถูกตัดสินลงโต้ษไปแล้ว ย้อนเขาบ่ได้เจื้อวางใจ๋พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า
19 นี่ เป๋ น วิธ ี ตี้ พระเจ้า ใจ๊ ตัดสิน คือ ความ เป่ ง แจ้ง ได้ เข้า มา ใน โลก นี้ แล้ว แต่ คน ก็ ฮัก ความ มืด นั ก เหลือ
ความเป่งแจ้ง ย้อนว่าหมู่เขาเยียะบาป 20 กู้คนตี้เยียะบาปก็จังความเป่งแจ้ง กับจะบ่เข้ามาอยู่ในตี้แจ้ง
ย้อนว่าหมู่ เขากั ๋วความเป่งแจ้งจะเปิดเผยหื้อหันความบาปตี้ เขาได้ เยียะออกมา 21 แต่ คนตี้ เยียะต๋ามตี้
พระเจ้าหันว่าถูกต้อง ก็เข้ามาในตี้แจ้ง เปื้ อว่าความเป่งแจ้งจะเยียะหื้อหันว่า สิง่ ตี้เขาเยียะนั ้น ก็ย้อนเขา
เจื้อฟังพระเจ้า�
พิธบั
ี พติศมาของยอห์นกับของพระเยซู
พระเยซูกับหมู่สาวกก็ปากั ๋นเตียวไปในแคว้นยูเดีย แล้วก็ย้างกั ๋นอยูตี
่ ้หัน
้ กับหื้อบัพติศ
มา กับ คน ตัง หลาย 23 ส่วน ยอห์น ก็ กํ่า ลัง หื้อ บัพ ติศ มา อยู่ตี้ หมู่บ้าน อายโนน ใก้ หมู่บ้าน สาลิม ย้อนตี้ หัน
้ มี
นํ้านั กกับคนปากั ๋นมาฮับบัพติศมา 24 (เรือ
่ งนี้ เกิดขึ้นก่อนตี้ยอห์นจะโดนยับขังคอก)
25 สาวก ของ ยอห์น บาง คน เถียง กับ จาว ยิว คน นึ่ ง เรือ
่ งพิธีซ่วยมือซ่วยตีน
๋ ก่อนกิน
๋ ข้าว 26 แล้วหมู่ เขาก็
ปา กั ๋น มา หา ยอห์น บอก ยอห์น ว่า “อาจ๋า รย์ ครับ คน ตี้ อาจ๋า รย์เกย อู้เถิง ตี้ เกย อยู่ กับ อาจ๋า รย์ฝั่ ง ปู๊น ของ
แม่น้ําจอร์แดน บ่าเดี่ยวนี้ เขากํ่าลังหื้อบัพติศมาอยู่ แล้วกู้คนก็ปากั ๋นแห่ไปหาเขาเหียหมด�
27 ยอห์นก็ บอกว่า “บ่มีใผได้ฮับอะหยังนอกจากพระเจ้าจะหื้อ 28 หมู่ต้านก็เป๋ นพยานได้ลอว่า เฮาเกย
บอกว่า ‘เฮาบ่ใจ้พระคริสต์ แต่พระเจ้าใจ๊เฮามาก่อนพระองค์�
29 “เจ้าสาวเป๋ นของเจ้าบ่าว แต่เปื้ อนเจ้าบ่าวตี้ถ้าฟังอยู่ ก็มีความสุ ขเมื่อได้ยินเสียงเจ้าบ่าว ก็เหมือน
เฮาตี้ มี ความสุข เมื่อ ได้ ยินเรือ
่ งตี้ เกิด ขึ้นกับ พระเยซู 30 พระองค์ ต้องยิง่ ใหญ่ขึ้น แล้ว ตั ๋วเฮาก็ ต้อง หน้ อย
ลง
22 หลังจากนั ้น

ผู้ตี้ลงมาจากสวรรค์

31 “ผู้ตี้ลงมาจากสวรรค์ก็เป๋ นใหญ่เหลือกู้สิง
่ กู้อย่าง

ส่วนคนตี้มาจากโลกก็เป๋นของโลก อูก้
้ าเรือ
่ งของ
32
โลกเต้าอัน
้ แต่ผู้ตี้ลงมาจากสวรรค์นั ้นเป๋นใหญ่เหลือกู้สิง่ กู้อย่าง พระองค์เป๋นพยานในสิง่ ตี้พระองค์
ได้หันได้ยินมา แต่ก็บ่มีใผยอมฮับกําพยานของพระองค์ 33 ส่วนคนตี้ยอมฮับกําพยานนั ้น ก็แสดงว่าเขา
เจื้อ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ว่า เป๋น ความ จริง 34 ย้อน ว่า ผู้ ตี้ พระเจ้า ใจ๊ มา นั ้น อู้ กํา ตี้ มา จาก พระเจ้า ย้อน ว่า
พระเจ้าหื้อ พระวิญญาณกับ พระองค์ อย่างเต๋มตี้ บ่มี ขีดจํา๋ กัดเลย 35 พระเจ้าฮักพระบุตรกับ หื้อพระองค์
ควบคุมกู้สิง่ กู้อย่าง 36 คนตี้เจื้อวางใจ๋ในพระบุตรนั ้น ก็มีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ แต่คนตี้บ่เจื้อฟังพระบุตรก็บ่หันจี
วิตนิ รน
ั ดร์ ป๋ายบ่ปอพระเจ้าจะลงโต้ษเขาตลอดไป�

4

พระเยซูอูกั
้ บแม่ญิงจาวสะมาเรีย
พระเยซู ฮู้เรือ
่ ง ตี้ หมู่ ฟาริสี ได้ ข่าว ว่า “พระเยซู มี สาวก กับ หื้อ บัพ ติศ มา นั ก เหลือ ยอห์น� 2 (แต๊ๆ พระ
เยซูบ่ใจ้เป๋นคนหื้อบัพติศมา แต่สาวกของพระองค์เป๋นคนเยียะหื้อ) 3 พระองค์ก็เลยออกจากแคว้นยูเดีย
ปิ๊ กไปแคว้นกาลิลีแหมเตื้อ 4 แต่จะต้องก๋ายไปตางแคว้นสะมาเรียก่อน
5 ในแคว้นสะมาเรีย พระองค์เตียวตางไปเถิงเมืองสิ คาร์ใก้ๆ กับตี้ดินของยาโคบตี้เขาได้หื้อกับโยเซฟ
ลูกบ่าวของเขาไว้ 6 นํ้าบ่อของยาโคบอยูตี
่ ้หัน
้ แล้วพระเยซูเตียวมาอิดแก่ ก็เลยนั ่งย้างตี้หัน
้ ต๋อนนั ้นเป๋น
1

ง
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เวลาเตี้ยงวัน 7 มีแม่ญิงจาวสะมาเรียคนนึ่ งมาตักนํ้าตี้นํ้าบ่อนั ้น พระเยซูก็เลยอูกั
้ บนางว่า “เฮาขอกิน
๋ นํ้า
หน้ อยเต๊อะ� 8 ต๋อนนั ้นพระเยซูอยูตี
่ ้หัน
้ คนเดียว ย้อนว่าหมู่สาวกของพระองค์ออกไปซื้อของกิน
๋ ในเมือง
9 แม่ญิงจาวสะมาเรียก็อูว่
้ า “ต้านเป๋นจาวยิว ข้าเจ้าเป๋นแม่ญิงจาวสะมาเรีย จาใดต้านมาขอนํ้าข้าเจ้า
กิน
้
้ ย้อนว่าจาวยิวบ่ยุง่ เกี่ยวอะหยังกับจาวสะมาเรีย)
๋ � (เขาอูจาอี
10 พระเยซูก็ตอบว่า “ถ้าเจ้าฮูว่
้ าพระเจ้าจะหื้ออะหยังกับเจ้าพ่อง กับฮูว่
้ าคนตี้ขอนํ้าเจ้าเป๋นใผ เจ้าก็จะ
ขอจากเขา แล้วเขาคนนั ้นก็จะหื้อนํ้าตี้หื้อจีวต
ิ กับเจ้า�
11 แม่ ญิงคนนั ้นก็ ตอบว่า “ต้านเจ้า ต้านบ่มี อะหยังตักนํ้าสักอย่าง นํ้าบ่อนี้ ก็ เลิก
็ แล้วต้านจะเอานํ้าตี้
หื้อจีวต
ิ นั ้นลุกไหนมา� 12 “ต้านเป๋นใหญ่เหลือยาโคบ ป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮาตี้เป๋นคนขุดนํ้าบ่อนี้ กา ตั ๋ว
ยาโคบ ลูกๆ กับหมู่สัตว์ของเขาก็กิน
๋ นํ้าจากบ่อนี้ กั ๋นตึงหมด�
13 พระองค์ก็ตอบว่า “กู้คนตี้กิน
๋ นํ้าจากนํ้าบ่อนี้ ก็จะอยากกิน
๋ นํ้าแหม 14 แต่คนตี้ได้กิน
๋ นํ้าตี้เฮาจะหื้อ ก็
จะบ่อยากกิน
ิ
๋ นํ้าแหม ย้อนว่านํ้าตี้เฮาจะหื้อนั ้นก็ก๋ายเป๋นต๋านํ้าตี้ไหลบ่หยุดในตั ๋วเขา กับจะหื้อเขามีจีวต
นิ รน
ั ดร์�
15 แม่ญิงคนนั ้นก็อูว่
้ า “ต้านเจ้า ขอนํ้านี้ หื้อกับข้าเจ้าเต๊อะ ข้าเจ้าจะได้บ่อยากกิน
๋ นํ้าแหม กับบ่ต้องปิ๊ ก
มาตักนํ้าตี้นํ้าบ่อนี้ แหมตวย�
16 พระองค์ก็ตอบว่า “ไปฮ้องผัวของเจ้ามาตี้นี่ ลอ�
17 แม่ ญิง คน นั ้น ก็ ตอบ ว่า “ข้า เจ้า บ่มี ผัว� พระองค์ ก็ บอก ว่า “เออ แม่น แต๊ ละ ตี้ เจ้า อู้ มา ว่า บ่มี ผัว
18 ย้อนว่าเจ้ามีผัวมาแล้วห้าคน คนตี้อยูกิ
่ น
้ ก็แม่นแต๊ละ�
๋ ตวยกั ๋นบ่าเดี่ยวนี้ ก็บ่ใจ้ผัวของเจ้า ตี้เจ้าอูมา
19 แม่ญิงคนนั ้นก็ อู้ว่า “ต้านเจ้า ข้าเจ้าหันแล้วว่าต้านเป๋ นผู้เป๋ นปากเป๋ นเสียงแตนพระเจ้า 20 หมู่ป้ อ
อุย
๊ แม่หม่อนของเฮาได้นมัสก๋านบนดอยนี้ แต่หมู่ต้านจาวยิวบอกว่าตี้ตี้ต้องนมัสก๋านอยู่กรุ งเยรู ซาเล็ม
ปู๊นก่อน�
21 พระองค์ก็ตอบว่า “หื้อเจื้อเฮาเต๊อะ สักวันนึ่ ง คนตังหลายจะบ่นมัสก๋านพระบิดาก้าตี้กรุ งเยรู ซาเล็ม
กาว่าบนดอยนี้ เต้าอัน
้ 22 หมู่จาวสะมาเรียบ่ฮูจ
้ ักพระเจ้าตี้ตั ๋วเก่านมัสก๋าน แต่หมู่เฮาจาวยิวฮูจ
้ ักพระเจ้า
ตี้เฮานมัสก๋าน ย้อนว่าความรอดป๊นบาปโต้ษนั ้นก็มาโดยตางจาวยิว 23 แต่เวลานั ้นก็ใก้มาแผวแล้ว บ่า
เดี่ยวนี้ ก็ มาแผวแล้วตวย ตี้ คนนมัสก๋านพระเจ้าอย่างแต๊ จริง จะนมัสก๋านพระบิดาโดยอํานาจของพระ
วิญญาณ กับ นมัส ก๋า น ต๋าม ความ จริง พระเจ้า ตวย เซาะ หา คน จาอี้ เนาะ ตี้ จะ มา นมัส ก๋า น พระองค์ จาอัน
้
24 พระเจ้าเป๋ นพระวิญญาณ จาอัน
้ คนนมัสก๋านต้องนมัสก๋านโดยอํานาจของพระวิญญาณกับนมัสก๋าน
ต๋ามความจริง�
25 แม่ญิงคนนั ้นก็อูว่
้ า “ข้าเจ้าฮูว่
้ าพระเมสสิยาห์ (ตี้ฮ้องว่าพระคริสต์) จะมา เมื่อพระองค์มาเถิง ก็จะ
อธิบายกู้สิง่ กู้อย่างหื้อเฮาฮู�
้
26 พระองค์ก็ตอบว่า “เฮาตี้กํ่าลังอูกั
้ บเจ้านี่ ลอ เป๋นคนนั ้น�
27 แล้ว ต๋อน นั ้น หมู่ สาวก ก็ ปิ๊ ก มา ปอดี หมู่ เขา ก็ งืด ตี้ หัน พระเยซู กํ่า ลัง อู้ อยู่ กับ แม่ ญิง แต่ ก็ บ่มี ใผ ถาม
พระองค์ว่า “พระองค์ใค่ได้อะหยังจากแม่ญิงคนนั ้น กาว่า เยียะหยังพระองค์ไปอูกั
้ บเขา�
28 แม่ ญิง คน นั ้น ก็ ละ นํ้า หม้อ แล้ว ก็ เข้า ไป บอก คน ใน เมือง ว่า 29 “มา ผ่อ กํา ลอ ป้ อ จาย คน ตี้ บอก กู้ สิง
่ กู้
อย่างตี้ตั ๋วข้าเจ้าเกยเยียะ ต้านแม่นพระคริสต์ละก้า� 30 หมู่คนก็ปากั ๋นออกจากเมืองไปหาพระองค์
31 หละหว่างนั ้นหมู่สาวกก็อ้อนวอนพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ กิน
๋ อะหยังพ่องเต๊อะ�
32 แต่พระองค์ก็บอกว่า “เฮามีของกิน
้
๋ ตี้หมู่ต้านบ่ฮู�
33 หมู่สาวกก็ถามกั ๋นว่า “มีคนเอาของกิน
๋ มาหื้ออาจ๋ารย์แล้วกา�
34 พระองค์ ก็ บอก ว่า “ของกิน
๋ ของ เฮา ก็ คือ เยีย ะ ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา มา กับ เยีย
ะ ก๋าน ของ พระองค์ หื้อ แล้ว 35 หมู่ ต้าน มี กํา ตี้ บอก ว่า ‘กอย ถ้า แหม สี่ เดือน ก็ จะ เกี่ยว ข้าว ได้ แล้ว� แต่ เฮา
บอกต้านว่า หื้อมืนต๋าผ่อโต้งหัน
้ ลอ บ่าเดี่ยวนี้ ข้าวก็เหลืองฮะเหลืองฮ่าม พร้อมเกี่ยวได้แล้ว 36 ต๋อนนี้ คน

ยอห์น 4:37

126

ยอห์น 5:7

เกี่ยว กํ่า ลัง ฮับ ก้า จ้าง กับ กํ่า ลัง ฮอม พืช ผล นั ้น ไว้สําหรับ จี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ คน ปูก กับ คน เกี่ยว ก็ เลย มี ความ สุข
ฮ่วมกั ๋น 37 จาอัน
้ ก็ เป๋นไปต๋ามกําตี้ ว่า ‘คนนึ่ งปูก แหมคนนึ่ งเกี่ยว� 38 เฮาใจ๊ หมู่ต้านไปเกี่ยวในสิง่ ตี้ หมู่
ต้านบ่ได้ใจ๊แฮงเยียะ แต่คนอื่นได้ใจ๊แฮงเยียะเอาไว้ แล้วหมู่ต้านก็ได้ฮับประโยชน์ จากแฮงของเขา�
39 จาก กํา พยาน ของ แม่ ญิง คน นั ้น ตี้ ว่า “ป้ อ จาย คน นี้ บอก กู้ สิง
่ กู้ อย่าง ตี้ ตั ๋ว ข้า เจ้า เกย เยีย ะ� ก็ เยีย ะ
หื้อจาวสะมาเรียหลายคนในเมืองนั ้นเจื้อวางใจ๋ในพระองค์ 40 เมื่อจาวสะมาเรียมาหาพระองค์ หมู่เขาได้
ฮ้องขอหื้อพระองค์ย้างอยู่กับหมู่เขา แล้วพระองค์ก็ย้างอยู่ตี้หัน
้ แหมสองวัน 41 กําอู้ของพระองค์ก็เยียะ
หื้อคนแหมหลายคนมาเจื้อวางใจ๋ในพระองค์
42 แล้วจาวเมืองก็ บอกแม่ ญิงคนนั ้นว่า “ตัง
้ แต่นี้ หมู่เฮาเจื้อวางใจ๋ พระเยซู บ่ใจ้ย้อนกําพยานของเจ้า
อย่างเดียว แต่ย้อนว่าหมู่เฮาได้ยินกับหู และได้ฮู้ว่าต้านคนนี้ เป๋นพระผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของโลก
แน่ ๆ�
พระเยซูฮักษาลูกบ่าวของข้าราชก๋าน
หลัง จาก ย้าง อยู่ แคว้น สะมาเรีย สอง วัน พระเยซู ก็ เตียว ตาง ไป แคว้น กาลิ ลี ต่อ 44 (พระองค์ เกย อู้
ไว้ว่า ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า จะ บ่ได้ ฮบ
ั เกียรติ ตี้ บ้าน เมือง ของ ตั ๋ว เก่า) 45 เมื่อ พระองค์ มา แผว
แคว้นกาลิลี จาวกาลิลีก็มาต้อนฮับพระองค์ ย้อนว่าหมู่เขาได้ไปฮ่วมงานปัสกาตี้กรุ งเยรู ซาเล็ม กับได้หัน
กู้สิง่ กู้อย่างตี้พระเยซูเยียะตี้หัน
้
46 พระเยซู ก็ ปิ๊ ก ไป หมู่บ้าน คานา ใน แคว้น กาลิ ลี แหม เตื้อ นึ่ ง ตี้ หัน
้ เป๋น หมู่บ้าน ตี้ พระองค์ เกย เปี่ ยน นํ้า
หื้อเป๋นเหล้าองุน
่ ตี้หัน
้ มีข้าราชก๋านคนนึ่ ง ลูกบ่าวของเขาอยูตี
่ ้เมืองคาเปอรนาอุม บ่สบายหนั ก 47 เมื่อข้า
ราชก๋านคนนั ้นได้ยินว่าพระเยซูลุกจากแคว้นยูเดียมาแคว้นกาลิลี เขาก็ฟั่ งไปอ้อนวอนขอหื้อพระองค์มา
ฮักษา ลูก บ่าว ของ เขา ตี้ กํ่า ลัง จะ ต๋าย แล้ว 48 พระเยซู ก็ อู้กับ เขา ว่า “ถ้า หมู่ ต้าน บ่หัน หมายสําคัญ กับ ก๋าน
อัศจ๋รรย์เหียก่อน ก็จะบ่เจื้อวางใจ๋เฮา�
49 ข้าราชก๋านคนนั ้นก็บอกพระองค์ว่า “ต้านครับ ขอไปจ้วยลูกเฮาก่อนตี้เขาจะต๋ายกําเต๊อะ�
50 พระเยซู ก็ บอก ว่า “ปิ๊ ก เมือ บ้าน เหีย ลูก บ่าว ต้าน จะ หาย� เขา ก็ เจื้อ กํา อู้ของ พระองค์ แล้ว ก็ ปิ๊ ก บ้าน
ไป 51 ในหละหว่างตางตี้เขาปิ๊ กนั ้น เขาก็ปะกับหมู่คนฮับใจ๊ หมู่เขามาส่งข่าวว่า “ลูกบ่าวต้านยังแควนขึ้น
แล้ว�
52 เขาก็ถามคนฮับใจ๊ว่า “ยังแควนตัง
้ แต่เมื่อใดละ� คนใจ๊ก็บอกว่า “ไข้ซว่างตัง้ แต่บ่ายโมงตะวาแล้ว�
53 ป้ อ คน นั ้น ก็ เข้า ใจ๋ ว่า เป๋ น เวลา ตี้ พระเยซู อู้ ว่า “ลูก บ่าว ต้าน จะ หาย� ย้อน จาอัน
้ ตั ๋ว เขา กับ กู้ คน ใน
ครอบครัวก็มาเจื้อวางใจ๋ในพระองค์
54 นี่ เป๋ นหมายสําคัญเตื้อตี้สองตี้พระเยซูเยียะ ตัง
้ แต่ออกจากแคว้นยูเดียมาแคว้นกาลิลี
43

5
พระเยซูฮักษาโรคตี้สระนํ้า
หลังจากนั ้น พระเยซู ก็ เตียวขึ้นไปตี้ กรุ งเยรู ซาเล็ม เปื้ อไปฮ่วมงานของจาวยิว 2 ในกรุ งเยรู ซาเล็มมี
สระนํ้าอยูใก้
่ ๆ ปะตู๋ตี้จื้อว่า ปะตู๋แกะ ภาษาฮีบรู ฮ้องว่า “เบธซาธา� ตี้หัน
้ มีศาลาห้าหลัง 3 แล้วก็มีคนเจ็บ
คนป่วยนั กขนาดตี้นอนอยูใน
่ ศาลาต่างๆ นั ้นคือ คนต๋าบอด คนเป๋นง่อย กับคนเป๋นอัมพาต๒ 5 ตี้หัน
้ มีป้อ
6
จาย คน นึ่ ง บ่สบาย ได้ สาม สิบ แปด ปี๋ แล้ว เมื่อ พระเยซู หัน เขา นอน อยู่ ตี้ หัน
้ พระเยซู ก็ ฮู้ ว่า ป้อ จาย คน นี้
บ่สบายมาเมิน พระองค์ก็เลยอูกั
้ บเขาว่า “ใค่อยากหายก่อ�
7 ป้ อ จาย คน นี้ ก็ ตอบ ว่า “ต้าน ครับ เมื่อ นํ้า เป๋ น คลื่น ก็ บ่มี ใผ จ้วย เอา เฮา ลง ไป สัก คน ต๋อน เฮา กัน
๊ จะลง
คนอื่นก็ลู่ลงไปเหียก่อนกู้เตื้อ�
1

๒

5:3 5:3 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ 4 ตี้ว่า “ย้อนว่า จะมีทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาก๋วนนํ้าตี้สระนั ้นเป๋นบางเตื้อ เมื่อนํ้าเป๋นคลื่น
ใผตี้ลงไปในสระก่อนเป๋นคนเก๊า ก็จะหายจากโรคตี้เป๋นอยู�
่
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“ลุกขึ้น แล้วแบกตี้นอนของเจ้าเตียวไปเต๊อะ� 9 ป้อจายคนนี้ ก็หายบ่าเดี่ยวนั ้น
เลย แล้วแบกตี้นอนเตียวไป
วันตี้เรือ
่ งนี้ เกิดขึ้นเป๋นวันสะบาโต 10 ผู้นําจาวยิวก็อูกั
้ บป้อจายคนตี้หายว่า “ตี้ต้านแบกตี้นอนเตียวไป
เตียวมาในวันสะบาโต ฮูก่
้ อ มันผิดบทบัญญัติ�
8 พระเยซูก็เลยตอบว่า

11 ป้ อจายคนนั ้นก็ตอบว่า

“คนตี้ฮักษาเฮาบอกหื้อเก็บตี้นอนเตียวไปเต๊อะ�
“ใผเป๋นคนอูจาอั
้
น
้ �

12 หมู่ผู้นําจาวยิวถามแหมกําว่า
13

แล้ว

แต่ ป้อ จาย คน นั ้น บ่ฮู้ ว่า คน ตี้ ฮัก ษา เขา จื้อ อะหยัง ย้อน พระเยซู เตียว หาย เข้า ไป ใน หมู่ คน ตี้ อยู่ ตี้ หัน
้

พระเยซู ก็ ปะเขาแหมเตื้อในพระวิหาร พระองค์ ก็ อู้กับเขาว่า “ต๋อนนี้ ต้านก็ หายดี แล้ว
หื้อย้างเยียะบาปเหีย เปื้ อบ่หื้อความตุ๊กนั กเหลือนี้ เกิดขึ้นกับต้านแหม�
14 หลัง จาก นั ้น

15 แล้วป้ อจายคนนั ้นก็ไปบอกหมู่ผู้นําจาวยิวว่าพระเยซูเป๋ นคนฮักษาเขาหื้อหาย
16 จาอัน
้ หมู่ผู้นําจาวยิวก็ตัง้ เก๊าคํ่าพระองค์

ย้อนว่าพระองค์เยียะสิง่ หมู่นี้ ในวันสะบาโต
17 พระเยซู ก็ บอกว่า “พระบิดาของเฮาเยียะก๋านอยู่ตลอด แล้วเฮาต้องเยียะก๋านตลอดตวย� 18 ย้อน
จา อี้ หมู่ ผู้นํา จาว ยิว ก็ ซํ้า กึ๊ด จะ ฆ่า พระองค์ ย้อน พระองค์ บ่ได้ ย้าง เยีย ะ ก๋าน ใน วัน สะ บา โต ป๋าย บ่ปอ
พระองค์ยังฮ้องพระเจ้าว่าเป๋นพระบิดาของตั ๋วเก่าแหม ก็เต้ากับเป๋นก๋านยกตั ๋วเก่าเต้ากับพระเจ้า
สิทธิอํานาจของพระบุตร
“เฮาบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า พระบุตรเยียะต๋ามใจ๋ ตั ๋ว
เก่าบ่ได้ พระองค์เยียะได้ก้าสิง่ ตี้หันพระบิดาเยียะเต้าอัน
้ ย้อนว่าอะหยังตี้พระบิดาเยียะ พระบุตรก็เยียะ
20
ตวย ย้อนว่าพระบิดาฮักพระบุตร เลยหื้อพระบุตรหันกู้ สิง่ กู้ อย่างตี้ พระบิดาเยียะ แล้วพระองค์ จะหื้อ
พระบุตร หัน สิง่ ตี้ ยิง่ ใหญ่ นั ก เหลือ นี้ แหม เป๋น สิง่ ตี้ พระบุตร จะ เยีย ะ แล้ว หมู่ ต้าน ก็ จะ งืด 21 เหมือน กับ ตี้
พระบิดาเยียะหื้อคนต๋ายแล้วเป๋นขึ้นจากความต๋าย พระบุตรก็จะหื้อจีวต
ิ กับใผก็ได้ตี้พระองค์ใค่โผดหื้อ
22
เหมือนกั ๋น พระบิดาบ่ตัดสินใผ แต่พระองค์มอบสิทธิอํานาจตึงหมดในก๋านตัดสินหื้อพระบุตร 23 เปื้ อ
หมู่คนตึงหมดจะหื้อเกียรติพระบุตรเหมือนตี้หมู่เขาหื้อเกียรติพระบิดา คนตี้บ่หื้อเกียรติพระบุตร หมู่เขา
ก็บ่หื้อเกียรติพระบิดาผู้ตี้ใจ๊พระบุตรมาตวย
19 พระเยซู บอก กับ หมู่ ผู้นํา จาว ยิว ว่า

“เฮาบอกความจริงแก่ ต้านตัง หลายว่า คนตี้ ฟัง กํา เฮาและเจื้อวางใจ๋ พระองค์ ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮามา เขาก็ มี
จี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ กับจะบ่ถูกตัดสินลงโต้ ษ ย้อนว่าเขาได้ ป๊นจากความต๋าย ไปมี จี วต
ิ นิ รน
ั ดร์แล้ว 25 เฮาบอก
ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า เวลา นั ้น ก็ ใก้ มา แผว บ่า เดี่ยวนี้ ก็ มา แผว แล้ว ตวย ตี้ คน ต๋าย จะ ได้ ยิน เสียง
พระบุตรของพระเจ้า คนตี้ ได้ ยินแล้วเจื้อฟัง ก็ จะมีจี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ 26 พระบิดาเป๋นบ่อเกิดของจี วต
ิ ตึงหมด
กับ ได้ หื้อ พระบุตร ของ พระองค์ เป๋น บ่อ เกิด ของ จี วต
ิ เหมือน กั ๋น 27 พระบิดา มอบ สิทธิ อํานาจ ตี้ จะ เป๋น ผู้
ตัดสินลงโต้ษหื้อพระบุตรของพระองค์ ย้อนว่าพระบุตรก็เป๋นบุตรมนุษย์ตวย 28 หมู่ต้านบ่ต้องงืดในเรือ
่ ง
29
นี้ ย้อน ว่า เวลา ใก้ จะ มา แผว แล้ว ตี้ คน ต๋าย จะ ได้ยน
ิ เสียง บุตรมนุษย์ แล้ว ปา กั ๋น ออก มา จาก อุโมงค์ ฝัง
ศพ คนตี้เยียะดีก็เป๋นขึ้นมาเปื้ อฮับจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ คนตี้เยียะบ่ดีก็จะเป๋นขึ้นมาเปื้ อถูกตัดสินลงโต้ษ
24

ผู้ตี้เป๋นกําพยานหื้อพระเยซู
30 “เฮาจะเยียะอะหยังต๋ามใจ๋ตั ๋วเก่าบ่ได้

พระเจ้าสัง่ จาใด เฮาก็ตัดสินไปจาอัน
้ แล้วกําตัดสินของเฮาก็
ยุติธรรม ย้อนว่าเฮาเยียะต๋ามความต้องก๋านของผู้ตี้ใจ๊เฮามา บ่ใจ้ต๋ามใจ๋ของตั ๋วเก่า
31 “ถ้าเฮาเป๋ นพยานหื้อตั ๋วเก่า

กําพยานของเฮาก็เจื้อถือบ่ได้ 32 แต่เฮามีผู้นึ่ งเป๋นพยานหื้อเฮา เฮาฮู้
ว่ากําพยานของพระองค์เรือ
่ งเฮานั ้นเป๋นความจริง
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33 “หมู่ต้านได้ส่งคนไปหายอห์น

แล้วยอห์นก็ได้อู้กําพยานเรือ
่ งเฮาตี้เป๋นความจริง 34 ตี้เฮาอู้จาอี้บ่ใจ้
ว่า เฮา ต้อง หื้อ คน มา เป๋น พยาน หื้อ แต่ เปื้ อ จ้วย หื้อ หมู่ ต้าน เจื้อ เฮา แล้ว รอด ป๊น บาป โต้ษ 35 ยอห์น เป๋น
เหมือนโกมไฟตี้ต๋ามส่องแสง หมู่ต้านปอใจ๋ตี้จะฮับแสงของยอห์น แล้วจื้นจมยินดีกับแสงนั ้นได้กํานึ่ ง
36 “แต่ เฮา มี กํา พยาน ตี้ ยิง
่ ใหญ่ นั ก เหลือ กํา พยาน ของ ยอห์น ย้อน ว่า ก๋าน ตี้ พระบิดา มอบ หื้อ เฮา เยีย ะ
จ๋นแล้ว คือกําสัง่ สอนกับหมายสําคัญตี้ เฮากํ่าลังเยียะอยู่ ก๋านนี้ เป๋นพยานหื้อเฮาว่าพระบิดาเป๋นผู้ตี้ ใจ๊
เฮา มา 37 พระบิดา ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา มา ก็ เป๋น พยาน หื้อ เฮา ตวย หมู่ ต้าน บ่เกย ได้ ยิน เสียง บ่เกย หัน ฮูป ฮ่า ง ของ
พระองค์ 38 กําอูของ
้
พระองค์ก็บ่อยูใน
่ ใจ๋ของหมู่ต้าน ย้อนว่าหมู่ต้านบ่เจื้อวางใจ๋ผูตี
้ ้พระบิดาส่งมา 39 หมู่
ต้านตัง้ ใจ๋ฮํ่าเฮียนพระคัมภีร ์ ย้อนกึ๊ดว่าหมู่ต้านจะปะตางตี้จะได้ฮบ
ั จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ในนั ้น พระคัมภีรนี
์ ้ ละมี
กําเขียนเถิงเฮา 40 แต่หมู่ต้านก็บ่ยอมมาหาเฮาเปื้ อฮับจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์
41 “เฮา บ่สนใจ๋ กํา ยกย่อง ของ คน 42 ย้อน เฮา ฮู้ จัก หมู่ ต้าน กับ ฮู้ ว่า ใน ใจ๋ หมู่ ต้าน บ่ได้ ฮัก พระเจ้า แต๊ๆ
43 เฮามาในนามของพระบิดา หมู่ต้านก็บ่ยอมฮับเฮา แต่ถ้ามีคนมาอู้ในนามตั ๋วเก่า หมู่ต้านก็จะยอมฮับ
เขาเหีย 44 หมู่ต้านจะเจื้อเฮาได้จาใด ย้อนหมู่ต้านซอบยกย่องกั ๋น แต่บ่สนใจ๋เซาะหากํายกย่องตี้มาจาก
พระเจ้าองค์เดียว 45 บ่ต้องกึ๊ดว่าเฮาจะฟ้องหมู่ต้านต่อหน้าพระบิดา หมู่ต้านหวังจะรอดป๊นบาปโต้ษโดย
เจื้อ ฟัง บท บัญญัติ ของ โมเสส แต่ โมเสส คน เนี ย ะ จะ เป๋น คน ฟ้อง หมู่ ต้าน 46 ถ้า หมู่ ต้าน เจื้อ โมเสส แต๊ๆ
ต้านก็ จะเจื้อเฮาตวย ย้อนโมเสสได้ เขียนเถิงตั ๋วเฮา 47 แต่ ถ้าต้านบ่เจื้อในสิง่ ตี้ โมเสสเขียนแล้ว ต้านจะ
เจื้อกําอูของ
้
เฮาได้จาใด�

6
พระเยซูเลี้ยงคนห้าปันคน

(มีแหมจื้อว่า ทะเลสาบทิเบเรียส) 2 มี
คนนั กขนาดตวยพระองค์ไป ย้อนว่าหมู่เขาได้หันหมายสําคัญตี้พระองค์ได้ฮักษาคนบ่สบาย 3-4 ต๋อนนั ้น
ใก้จะเถิงงานปัสกาของจาวยิว พระองค์ได้เตียวขึ้นไปบนดอย แล้วนั ่งอยูกั
่ บหมู่สาวกของพระองค์
5 เมื่อพระองค์ เหงยหน้าขึ้นมา ก็ หันหมู่คนเป๋ นจํา
๋ นวนนั กปากั ๋นมาหา พระองค์ก็อู้กับฟีลิปว่า “เฮาจะ
6
ซื้อของกิน
๋ ตี้ไหนเถิงจะปอเลี้ยงคนตึงหมดนี้ � (พระองค์ถามเปื้ อลองใจ๋ฟีลิป แต๊ๆ แล้วพระองค์ฮู้ว่าจะ
เยียะจาใด)
7 ฟีลิปก็บอกว่า “ก้าจ้างสองร้อยวัน ยังบ่ปอซื้อของกิน
๋ หื้อหมู่เขากิน
๋ กั ๋นคนละหน้ อยเลย�
8 สาวก แหม คน นึ่ ง ของ พระองค์ จื้อ อัน ดรู ว ์ น้ องบ่าว ซี โมน เปโตร บอก ว่า 9 “มี หละอ่อน ป้ อ จาย คน นึ่ ง
เขามีเข้าหนมปังบาร์เลย์ห้าก้อนกับป๋าแหมสองตั ๋ว แต่มอกอีตึ
้ งบ่ปอเลี้ยงคนตึงหมด�
10 ตี้หัน
้ มีหญ้าเปียงอยู่ พระเยซูก็เลยอู้กับหมู่สาวกว่า “บอกหื้อหมู่เขานั ่งลง� แล้วกู้คนก็ปากั ๋นนั ่งลง
(นั บก้าป้อจายได้ ประมาณห้าปันคน) 11 แล้วพระเยซู ก็ เอาเข้าหนมปังมา เมื่ออธิษฐานขอบคุณพระเจ้า
แล้ว พระองค์ก็หักแจกหื้อกู้คนตี้นั ่งอยูกิ
่ น
๋ กั ๋นเต๋มตี้ แล้วพระองค์ก็เอาป๋ามาเยียะอย่างเดียวกั ๋น
12 หลังจากกู้คนกิน
๋ อิม
่ แล้ว พระองค์ก็บอกหมู่สาวกว่า “เก็บเข้าหนมปังตี้เหลือมาหื้อหมด จะได้บ่เสีย
ของ� 13 แล้วหมู่สาวกก็ไปเก็บตี้เหลือตี้มาจากเข้าหนมปังบาร์เลย์ห้าก้อนนั ้นได้สิบสองซ้าเต๋มๆ
14 คน ตัง หลาย เมื่อ หัน หมายสําคัญ ตี้ พระองค์ เยีย ะ ก็ ปา กั ๋น อู้ ว่า “คน นี้ ต้อง เป๋ น ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง
แตนพระเจ้าคนนั ้นตี้ว่ากั ๋นว่าจะเข้ามาในโลกนี้ แน่ ๆ� 15 พระเยซูฮู้ว่าหมู่เขาจะคํ่าเขหื้อพระองค์ไปเป๋น
กษั ตริยของ
์
หมู่เขา พระองค์ก็เลยลักขึ้นไปบนดอยคนเดียว
1 หลังจากนั ้นพระเยซู ก็ ข้ามไปแหมเผิกนึ่ งของทะเลสาบกาลิ ลี

พระเยซูเตียวบนนํ้า
16 ตกเมื่อแลงมา หมู่สาวกของพระองค์ก็ไปตี้ทะเลสาบ 17 แล้วลงเฮือข้ามฟากไปเมืองคาเปอรนาอุม
ย้อนว่าต๋อนนั ้นมืดแล้ว แต่พระเยซูก็ยังบ่มาหาหมู่เขา 18 แล้วลมหลวงก็ปั๊ ดมา เยียะหื้อทะเลสาบมีคลื่น

ยอห์น 6:19

129

ยอห์น 6:45

แฮงขนาด 19 เมื่อเฮือออกจากฝั่ งมาได้สักห้า หกกิโลเมตร หมู่สาวกก็หันพระเยซูกํ่าลังเตียวมาบนนํ้าเข้า
มา ใก้ เฮือ หมู่ เขา ก็ ปา กั ๋น กั ๋ว ขนาด 20 พระเยซู ก็ บอก ว่า “นี่ เฮา เน่ อ บ่ถ้า กั ๋ว� 21 แล้ว หมู่ เขา ก็ เต๋ม ใจ๋ ฮับ
พระองค์ขึ้นเฮือ แล้วเฮือก็เถิงฝั่ งตี้เขาจะไปปอดี
หมู่คนปากั ๋นเซาะหาพระเยซู
22 ตกแหมวัน คนจํา
๋ นวนนั กตี้ยังอยูแหม
่
เผิกนึ่ ง หันว่าวันก่อนหน้านั ้นตี้หัน
้ มีเฮือก้าลําเดียว กับฮูว่
้ าหมู่
สาวก เต้า อัน
้ ตี้ ลง เฮือ ลํา นั ้น ไป แต่ พระเยซู บ่ได้ ลง ไป ตวย 23 แล้ว มี เฮือ ลํา อื่น ตี้ ลุก มา จาก เมือง ทิเบเรียส
เข้า มา จอด ฝั่ ง ใก้ๆ ตี้ หมู่ เขา ได้ กิน
๋ เข้า หนมปัง หลัง จาก พระเยซู อธิษฐาน ขอบคุณ พระเจ้า แล้ว 24 บ่า กอง
หมู่เขาหันว่าพระเยซู ตึงหมู่สาวกบ่อยู่ตี้ หัน
้ ก็ ปากั ๋นลงเฮือลํานั ้นไปตวยเซาะหาพระองค์ ตี้ เมืองคาเปอร
นาอุม
พระเยซูเป๋นของกิน
ิ นิ รน
ั ดร์
๋ ตี้หื้อจีวต
เมื่อหมู่ เขาปะพระเยซู แหมเผิกนึ่ งของทะเลสาบ หมู่ เขาก็ ถามพระองค์ ว่า “อาจ๋ารย์ต้านมาเมื่อใด
ละ�
26 พระเยซู ก็ ตอบว่า “เฮาบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า ตี้ หมู่ ต้านตวยเซาะหาเฮา บ่ใจ้ ว่าหมู่ ต้าน
เข้า ใจ๋ หมายสําคัญ ตี้ หมู่ ต้าน หัน แต่ ย้อน ว่า ได้ กิน
๋ เข้า หนมปัง จ๋น อิม
่ บ่ดาย 27 บ่ถ้า เยีย ะ ก๋าน เปื้ อ ของกิน
๋
ตี้ เน่าบูดได้ แต่ หื้อเยียะก๋าน เปื้ อของกิน
ิ นิ รน
ั ดร์ บุตรมนุษย์จะเป๋นคนหื้อของกิน
๋ ตี้ อยู่ได้ จ๋นเถิงจี วต
๋ นั ้น
28
กับหมู่ต้าน ย้อนว่าพระเจ้าพระบิดาหื้อสิทธิอํานาจกับบุตรมนุษย์ตี้จะเยียะจาอี้ได้� แล้วหมู่เขาก็ถาม
แหมว่า “หมู่เฮาต้องเยียะอะหยัง เถิงจะเยียะหื้อพระเจ้าปอใจ๋�
29 พระเยซูก็ตอบว่า “สิง
่ ตี้พระเจ้าใค่หื้อเยียะก็คือเจื้อวางใจ๋ผู้ตี้พระองค์ใจ๊มา�
30 หมู่เขาก็ถามแหมว่า “ถ้าจาอัน
้ ต้านจะเยียะหมายสําคัญอะหยังเปื้ อเฮาจะได้หันและเจื้อวางใจ๋ต้าน
31
ได้ ต้านจะเยียะอะหยังพ่อง ป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮาได้กิน
๋ มานาจ ในดินแดนทุรกั ๋นดารอย่างตี้มีเขียน
ไว้ในพระคัมภีรว่์ า ‘ต้านได้หื้อของกิน
๋ จากสวรรค์� �ฉ
32 พระเยซู ก็ ตอบว่า “เฮาบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า บ่ใจ้ โมเสสตี้ หื้อของกิน
๋ จากสวรรค์นั ้นกับ
33
ต้าน แต่เป๋นพระบิดาของเฮาตี้หื้อของกิน
๋ ตี้แต๊จริงจากสวรรค์กับหมู่ต้าน ย้อนว่าของกิน
๋ ตี้พระเจ้าหื้อ
นั ้นก็คือผู้ตี้ลงมาจากสวรรค์ แล้วหื้อจีวต
ิ กับโลกนี้ �
34 หมู่เขาก็อูว่
้ า “ต้านครับ ต่อไปนี้ ขอของกิน
๋ นั ้นหื้อหมู่เฮาตวยเต๊อะ�
35 พระเยซูก็อูว่
้ า “เฮาเป๋นของกิน
ิ คนตี้มาหาเฮาก็จะบ่อยากกิน
๋ ตี้หื้อจีวต
๋ ข้าวแหม แล้วคนตี้เจื้อวางใจ๋
ในเฮาก็ จะบ่อยากกิน
๋ นํ้าแหมเลย 36 เหมือนกับตี้ เฮาเกยบอกหมู่ต้านว่า หมู่ต้านได้ หันเฮา แต่ หมู่ต้านก็
ยังบ่เจื้อเฮา 37 กู้คนตี้พระบิดาหื้อเฮา จะมาหาเฮา ใผตี้มาหาเฮา เฮาจะบ่ละบ่ขว้างเขา 38 ย้อนว่า เฮาบ่ได้
ลงมาจากสวรรค์เปื้ อเยียะต๋ามใจ๋ตั ๋วเก่า แต่มาเปื้ อเยียะต๋ามความต้องก๋านของผู้ตี้ใจ๊เฮามา 39 ความต้อ
งก๋าน ของ ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา มา ก็ คือ ฮัก ษา กู้ คน ตี้ พระองค์ หื้อ เฮา ไว้บ่หื้อ หาย ไป สัก คน เดียว และ เยีย ะ หื้อ คน หมู่
นั ้นเป๋นขึ้นจากความต๋าย ในวันสุดต๊าย 40 ย้อนว่าพระบิดาต้องก๋านหื้อกู้ คนตี้ หันพระบุตรกับเจื้อวางใจ๋
ในพระองค์นั ้นได้ฮับจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ และเฮาจะเยียะหื้อเขาเป๋นขึ้นจากความต๋ายในวันสุดต๊าย�
41 หมู่ จาว ยิว ก็ ตัง
้ เก๊ า จ่ม กั ๋น ตี้ พระเยซู อู้ว่า “เฮา เป๋น ของกิน
๋ ตี้ ลง มา จาก สวรรค์� 42 และ หมู่ จาว ยิว ก็
อู้กั ๋น แหม ว่า “นี่ เยซู ลูก บ่าว โยเซฟ บ่ใจ้ กา ป้อ แม่ ของ เขา เฮา ก็ ฮู้จัก แล้ว เขา อู้ได้ จาใด ว่า ‘เฮา ลง มา จาก
สวรรค์� �
43 พระเยซู ก็ อู้ว่า “บ่ต้องจ่มกั ๋นเนาะ 44 บ่มี ใผติดต๋ามเฮาได้ ถ้าพระบิดาผู้ตี้ ใจ๊ เฮามาบ่ได้ ปาเขามาหา
เฮา และเฮาจะเยียะหื้อเขาเป๋นขึ้นจากความต๋ายในวันสุดต๊าย 45 ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าเขียน
ไว้ว่า ‘พระเจ้า จะ สัง่ สอน กู้ คน�ช กู้ คน ตี้ ยอม ฟัง พระบิดา กับ เฮีย น ฮู้ จาก พระองค์ เขา ตึง มา ติด ต๋าม เฮา
25
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บ่มี ใผ เกย หัน พระบิดา นอก จาก ผู้ ตี้ มา จาก พระเจ้า เต้า อัน
้ ตี้ เกย หัน พระบิดา 47 เฮา จะ บอก ความ จริง
แก่ต้านตังหลายว่า ใผตี้เจื้อวางใจ๋เฮาก็มีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ 48 เฮาเป๋นของกิน
ิ 49 ป้ออุย
๊ แม่หม่อนของ
๋ ตี้หื้อจีวต
หมู่ต้านได้กิน
๋ มานาในตี้ดินแดนทุรกั ๋นดาร แต่หมู่เขาก็ยังต๋ายกั ๋นหมด 50 แต่เฮาเป๋นของกิน
๋ นั ้นตี้มาจาก
51
สวรรค์ ถ้า ใผ กิน
ิ เซิง่ ลง มา จาก สวรรค์ ถ้า ใผ คน ใด กิน
๋ จะ บ่ต๋าย แหม เลย เฮา เป๋น ของกิน
๋ ตี้ หื้อ จี วต
๋ ขอ
งกิน
ิ นิ รน
ั ดร์ ของกิน
ิ นิ รน
ั ดร์ได้�
๋ นี้ เขาจะมีจีวต
๋ นี้ ก็คือเนื้ อหนั งของเฮา ตี้เฮาจะหื้อคนในโลกเปื้ อมีจีวต
52 จาวยิวก็ ตัง
้ เก๊ าเถียงกั ๋นว่า “ป้อจายคนนี้ จะเอาเนื้ อหนั งของเขาหื้อหมู่เฮากิน
๋ ได้ จาใด� 53 พระเยซู
ก็ อู้ กับ เขา ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า ถ้า หมู่ ต้าน บ่ได้ กิน
๋ เนื้ อ หนั ง และ กิน
๋ เลือด ของ บุตร
มนุษย์ ต้าน ก็ บ่มี จี วต
ิ นิ รัน ดร์ 54 ใผ ตี้ กิน
ิ นิ รัน ดร์ และ เฮา จะ หื้อ เขา
๋ เนื้ อ หนั ง กับ เลือด ของ เฮา ก็ มี จี วต
55
เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ใน วัน สุด ต๊าย ย้อน ว่า เนื้ อ หนั ง ของ เฮา ก็ เป๋น ของกิน
๋ ตี้ แต๊ จริง กับ เลือด ของ เฮา
56
ก็ เป๋น นํ้า ตี้ แต๊ จริง ใผ ตี้ กิน
๋ เนื้ อ หนั ง และ กิน
๋ เลือด ของ เฮา คน นั ้น ก็ อยู่ กับ เฮา และ เฮา ก็ อยู่ กับ เขา ตวย
57 เหมือน ตี้ พระบิดา ผู้ มี จี วต
ิ อยู่ ใจ๊ เฮา มา และ เฮา มี จี วต
ิ ย้อน พระบิดา จาอัน
้ คน ตี้ กิน
๋ เนื้ อ หนั ง กับ เลือด
58
ของ เฮา ก็ จะ มี จี วต
ิ ย้อน เฮา เหมือน กั ๋น เฮา เป๋น ของกิน
๋ ตี้ ลง มา จาก สวรรค์ เซิง่ บ่เหมือน กับ มานา ตี้ ป้อ
อุย
๊ แม่หม่อนของหมู่ต้านได้กิน
ิ นิ รน
ั ดร์� 59 พระเยซู อู้เรือ
่ งนี้
๋ แล้วก็ยังต๋าย แต่คนตี้กิน
๋ ของกิน
๋ นี้ จะมีจีวต
ต๋อนตี้สอนในธรรมศาลาของจาวยิว ในเมืองคาเปอรนาอุม
46

สาวกหลายคนเลิกติดต๋ามพระองค์

เขาก็จ่มกั ๋นว่า “ใผจะยอมฮับกําสอนยากๆ
จาอี้ ได้� 61 พระเยซู ฮู้ ว่า หมู่ เขา จ่ม กั ๋น เรือ
่ ง นี้ พระองค์ ก็ ถาม หมู่ เขา ว่า “กํา สอน นี้ เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน บ่ใค่
62
เจื้อเฮาแหมกา แล้วหมู่ต้านจะว่าจาใดถ้าหันบุตรมนุษย์ขึ้นไปบนสวรรค์ตี้พระองค์เกยอยูมา
่ ก่อนแล้ว
63 พระวิญญาณหื้อจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ แต่สิง่ ตี้คนเยียะบ่มีประโยชน์ อะหยังเลย กําอูตี
้ ้เฮาได้บอกกับหมู่ต้านมา
จากพระวิญญาณและหื้อจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ 64 แต่หมู่ต้านบางคนก็บ่เจื้อ� (พระเยซูฮูตั
้ ง้ แต่ต้นว่าคนไหนบ่เจื้อ
65
และคนไหนจะหักหลังพระองค์� และพระองค์ก็อู้ว่า “ย้อนจาอี้ เฮาเถิงบอกหมู่ต้านว่า บ่มีใผติดต๋าม
เฮาได้ ถ้าพระบิดาบ่ได้ปาเขามาหาเฮา�
66 หลังจากตี้พระเยซูอูจาอี
้
้ ก็มีสาวกหลายคนตี้เลิกติดต๋ามพระองค์
67 แล้วพระเยซูก็ถามสาวกสิบสองคนของพระองค์ว่า “หมู่ต้านก็จะเลิกติดต๋ามเฮาตวยกา�
60 บ่ากองหมู่สาวกของพระองค์ หลายคนได้ ยินเรือ
่ งจาอัน
้

ซี โมน เป โตร ก็ บอก พระองค์ ว่า “ถ้า เฮา เลิก ติด ต๋าม พระองค์ แล้ว จะ หื้อ เฮา ไป ติด ต๋าม ใผ แหม
พระองค์มีกําตี้หื้อจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ 69 หมู่เฮาเจื้อและฮูว่
้ าพระองค์เป๋นผู้บริสุทธิของ
พระเจ้าแต๊ๆ�
์
68

“เฮาเลือกหมู่ต้านตึงสิบสองคนแม่นก่อ แต่คนนึ่ งจะเป๋นมาร� 71 (พระเยซู
หมายเถิง ยูดาส ลูกบ่าวของซีโมน อิสคาริโอท ตี้ จะหักหลังพระองค์ เถิงแม้ว่าเขาจะอยู่ในหมู่สาวกสิบ
สองคนก็ต๋าม)
70 พระเยซู อู้กับหมู่เขาว่า

7
หมู่น้ องบ่าวพระเยซูบ่เจื้อวางใจ๋พระองค์

หลัง จาก นั ้น พระเยซู ก็ เตียว ไป ใคว่แคว้น กาลิ ลี พระองค์ บ่อยาก ไป แคว้น ยู เดีย ย้อน ว่า หมู่ ผู้นํา จาว
ยิวเซาะหาตางตี้จะฆ่าพระองค์ 2 ต๋อนนั ้นใก้งานอยู่เพิงของจาวยิวซ 3 หมู่น้ องบ่าวของพระองค์ก็บอกว่า
“อ้ายน่า จะไปแคว้นยู เดีย เปื้ อ หมู่ สาวกของอ้ายจะได้ หันก๋านอัศจ๋รรย์ตี้ อ้ายเยียะ 4 ย้อนว่าคนตี้ ใค่ มี จื้อ
เสียง จะ บ่เยีย ะ อะหยัง ใน ตี้ ลับๆ กั ๋น ไหนๆ อ้าย ก็ เยีย ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์หมู่ นี้ อยู่แล้ว ก็ หื้อ คน ตึง โลก ฮู้ไป เลย
ก่า� 5 แม้แต่น้ องบ่าวของพระองค์ยังบ่เจื้อวางใจ๋พระองค์เลย 6 พระเยซูก็บอกว่า “ยังบ่เถิงเวลาของเฮา
เตื้อ แต่หมู่น้ องไปเวลาไหนก็ได้ 7 คนในโลกนี้ เขาบ่มีอะหยังหื้อจังหมู่น้ อง แต่หมู่เขาจังเฮาย้อนเฮาบอก
1
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ว่าหมู่เขาเยียะบ่ดี 8 หมู่น้ องไปกั ๋นเต๊อะ เฮายังบ่พร้อมตี้จะไปเตื้อ ย้อนยังบ่เถิงเวลาของเฮา� 9 หลังจาก
ตี้อูจาอั
้
น
้ พระองค์ก็อยูใน
่ แคว้นกาลิลีต่อ
10 บ่า กอง หมู่ น้ องบ่าว ของ พระองค์ ไป ฮ่วม งาน แล้ว พระองค์ ก็ ตวย ไป เมื่อ ลูน โดย บ่ใค่ หื้อ ใผ ฮู้ ใผ หัน
11 หมู่ผู้นําจาวยิวกํ่าลังเซาะผ่อหาพระองค์ในงาน หมู่เขาก็ถามว่า “ป้ อจายคนนั ้นอยูไหน�
่
12 คนตังหลายตี้อยูตี
่ ้หัน
้ ก็ปากั ๋นซูบซาบเรือ
่ งพระองค์กั ๋นขนาด พ่องก็ว่า “เขาก็เป๋นคนดีลอ� พ่องก็ว่า
“บ่ใจ้ เขาเป๋นคนขีจุ
้ ขีล่
้ าย� 13 แต่บ่มีใผก้าอูเรื
้ อ
่ งพระองค์อย่างเปิดเผย ย้อนว่าหมู่เขากั ๋วหมู่ผู้นําจาวยิว
กําสอนของพระเยซู
14 บ่ากองเถิงหละหว่างก๋างงานอยู่เพิงของจาวยิว พระเยซู ก็เข้าไปในบริเวณพระวิหาร แล้วตัง
้ เก๊าสัง่
15
สอนหมู่คน เมื่อหมู่ผู้นําจาวยิวได้ยินกําสอนของพระองค์ก็งืด แล้วว่า “ป้อจายคนนี้ บ่ได้เฮียนมา แล้ว
จาใดเขาฮูนั
้ กแต๊ะ�
16 พระเยซู ตอบ ว่า “กํา สอน ของ เฮา นั ้น บ่ใจ้ เป๋ น กํา ของ เฮา แต่ มา จาก พระองค์ ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา มา 17 ใผ ตี้
เยียะต๋ามความต้องก๋านของพระองค์ ก็ จะฮู้ว่ากําตี้ เฮาสอนนั ้นมาจากพระเจ้ากาว่าเฮาอู้ขึ้นมาคนเดียว
18 คนตี้อูต๋
้ ามใจ๋ตั ๋วเก่าก็เซาะหาเกียรติใส่ตั ๋ว แต่คนตี้เซาะหาเกียรติหื้อผูตี
้ ้ใจ๊เขามา คนนั ้นเนาะก็เป๋นคน
ตี้จริงใจ๋กับบ่จุใผตวย 19 โมเสสได้หื้อบทบัญญัติกับหมู่ต้านบ่ใจ้กา แต่หมู่ต้านก็บ่ได้เยียะต๋ามบทบัญญัติ
นั ้นสักคน แล้วจาใดหมู่ต้านเซาะหาตางตี้จะฆ่าเฮาจ๋นได้�
20 หมู่เขาก็ตอบว่า “ต้านโดนผีเข้าก๋า ใผจะฆ่าต้าน�
21 พระเยซู ตอบว่า “เฮาได้เยียะก๋านอัศจ๋รรย์อย่างนึ่ ง แล้วหมู่ต้านก็ปากั ๋นงืด 22 โมเสสได้หื้อกฎเกี่ยว
กับก๋านเข้าพิธสุ
ี หนั ต (แต๊ๆ บ่ใจ้โมเสสตี้เป๋นคนตัง้ หื้อ แต่เป๋นป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่ต้าน) แล้วหมู่ต้าน
23
ก็ยังเยียะพิธสุ
ี หนั ตหื้อกับหละอ่อนป้อจายตัด
๊ วันสะบาโต ถ้าวันสะบาโตหมู่ต้านยังเยียะพิธสุ
ี หนั ตหื้อ
หละอ่อนป้อจายได้ เปื้ อบ่หื้อผิดบทบัญญัติของโมเสส แล้วหมู่ต้านจะมาโขดเฮาตี้ เฮาฮักษาคนๆ นึ่ งหื้อ
หายเป๋นปกติในวันสะบาโตเยียะหยัง 24 บ่ดีตัดสินใผต๋ามตี้หันตังนอก แต่หื้อตัดสินไปต๋ามความจริง�

หมู่คนสงสัยว่าพระเยซูเป๋นพระคริสต์
25 บาง คน ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ถาม กั ๋น ว่า “คน นี้ บ่ใจ้ กา ตี้ หมู่ ผู้ นํา ฮิหา ฮ่อม จะ ฆ่า 26 แต่ ผ่อ ลอ เขา กํ่า ลัง อู้
อยูใน
่ ตี้สาธารณะ แต่หมู่ผูนํ
้ าก็บ่มีใผว่าเขาสักคน หมู่ผู้นํามัน
่ ใจ๋แล้วกา ว่าเขาเป๋นพระคริสต์ 27 แต่เฮาฮู้
ว่าคนนี้ มาจากไหน ถ้าพระคริสต์มาแต๊ ก็จะบ่มีใผฮูว่
้ าพระองค์มาจากไหน�
28 ต๋อนตี้พระเยซูสอนอยูบริ
่ เวณพระวิหาร พระองค์ก็เอิน
้ ักเฮา
้ หื้อกู้คนได้ยินว่า “แม่นแล้ว หมู่ต้านฮูจ
และฮู้ว่าเฮาลุกไหนมา เฮาบ่ได้ มาโดยสิทธิอํานาจของตั ๋วเก่า แต่ ผู้ตี้ ใจ๊ เฮามานั ้นอู้แต่ ความจริงและหมู่
ต้านบ่ฮูจ
้ ักพระองค์ 29 แต่เฮาฮูจ
้ ักพระองค์ย้อนเฮามาจากพระองค์และพระองค์เป๋นผู้ตี้ใจ๊เฮามา�
30 หมู่ เขา ก็ หา ตาง จะ ยับ พระเยซู แต่ บ่มี ใผ ยับ พระองค์ ได้ ย้อน บ่เถิง เวลา ของ พระองค์ เตื้อ 31 แต่ มี
หลายคนในหมู่นั ้นเจื้อวางใจ๋พระองค์ หมู่เขาก็อู้ว่า “เมื่อพระคริสต์มานั ้น พระองค์จะเยียะหมายสําคัญ
นั กเหลือตี้ป้อจายคนนี้ เยียะกา�
หมู่จาวยิวส่งคนไปยับพระเยซู
32 บ่ากองหมู่ฟาริสีได้ยินว่าคนตังหลายปากั ๋นเล่าเรือ
่ งพระเยซู หมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ฟาริสีก็เลยส่ง
33
ทหารฮักษาพระวิหารไปยับพระองค์ แล้วพระเยซู ก็อู้ว่า “เฮาจะอยู่กับหมู่ต้านไปแหมบ่เมิน แล้วก็จะ
ปิ๊ กไปหาพระองค์ผู้ตี้ใจ๊เฮามา 34 หมู่ต้านจะตวยเซาะหาเฮาแต่ก็จะบ่ปะ กับตี้ตี้เฮาไปนั ้นหมู่ต้านไปบ่ได้�
35 หมู่ ผู้นําจาวยิวก็ อู้กั ๋นว่า “เขาจะไปตี้ ไหนตี้ หมู่ เฮาจะตวยเซาะหาเขาบ่ปะ เขาจะไปหาจาวยิวตี้ แตก
ขะแล ขะแจ ไป อยู่ เมือง กรีก แล้ว สอน จาว กรีก ตี้ หัน
้ กา 36 ตี้ เขา อู้ ว่า ‘หมู่ ต้าน จะ ตวย เซาะ หา เฮา แต่ ก็ จะ
บ่ปะ� กับ ‘ตี้ตี้เฮาไปนั ้นหมู่ต้านไปบ่ได้� หมายความว่าจาใด�
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แม่น้ําตี้หื้อจีวต
ิ

พระเยซูยืนขึ้นแล้วก็ฮ้องเอิน
้ ว่า “ใผตี้ใค่อยาก
กิน
๋ นํ้า หื้อ มา หา เฮา แล้ว กิน
๋ เหีย คน ตี้ เจื้อ วาง ใจ๋ เฮา ก็ เป๋น เหมือน ตี้ เขียน ไว้ ใน พระคัมภีร ์ว่า ‘แม่น้ํา ตี้
มี สาย นํ้า เลี้ยง จี วต
ิ จะ ไหล จาก หัว ใจ๋ ของ เขา ออก มา�ญ ” 39 ตี้ พระเยซู อู้ จาอัน
้ พระองค์ หมาย เถิง พระ
วิญญาณ เซิง่ ถ้า ใผ เจื้อ วางใจ๋ พระองค์ ก็ จะ ได้ ฮับ พระวิญญาณ ไป แต่ ยัง บ่มี ใผ ได้ ฮับ ต๋อน นั ้น ย้อน พระ
เยซูยังบ่ได้ฮับเกียรติอันยิง่ ใหญ่๓ของพระองค์เตื้อ
37 ในวันสุ ดต๊ายของงานอยู่เพิงเซิง
่ เป๋นวันสําคัญตี้สุด
38

หมู่คนเถียงกั ๋นเรือ
่ งพระเยซู
บ่า กอง หมู่ คน ได้ ยิน จาอัน
้ บาง คน ก็ อู้ ว่า “ต้าน คน นี้ เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า คน นั ้น
แน่ ๆ� 41 บาง คน ก็ อู้ ว่า “เขา เป๋น พระคริสต์� บาง คน ก็ อู้ ว่า “พระคริสต์ จะ มา จาก แคว้น กาลิ ลี ได้ จาใด
42 พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้บ่ใจ้กา ว่าพระคริสต์จะมาจากเจื๊อสายของกษั ตริยดาวิ
์
ด กับมาจากหมู่บ้านเบธเล
43
เฮม เมือง ตี้ ดาวิด เกย อยู�
่
ย้อน จาอัน
้ ก็ เกิด ก๋าน แตกแยก กั ๋น ใน หมู่ เขา เรือ
่ ง พระเยซู 44 บาง คน ใค่ ยับ
พระองค์ แต่บ่มีใผเยียะจาอัน
้
40

ผู้นําจาวยิวบ่เจื้อวางใจ๋พระเยซู
45 จาอัน
้ ทหารฮักษาพระวิหารก็ปิ๊ กไปหาหมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ฟาริสี แล้วหมู่เขาก็ถามหมู่ทหารว่า
“เยียะหยังหมู่สูบ่ยับเขามา�
46 หมู่ทหารก็ตอบว่า “เฮาบ่เกยได้ยินใผอูอย่
้ างเขาเลย�
47 หมู่ฟาริสีก็ อู้ว่า “หมู่สู หลงกําจุ ของเขาไปตวยกา 48 ผ่อลอ มีใผในหมู่ผู้นํากาว่าหมู่ฟาริสีตี้ หลงเจื้อ
เขาพ่อง 49 บ่มีเลยแม่นก่อ แต่คนหมู่นี้ ตี้บ่ฮูบท
้ บัญญัติ พระเจ้าก็สาปแจ้งหมู่เขาอยูแล้
่ ว�
50 นิ โคเดมัส คน ตี้ เกย ไป หา พระเยซู ก่อน หน้า นี้ กับ เป๋ น ผู้นํา คน นึ่ ง ของ จาว ยิว เขา ก็ ถาม ว่า 51 “บท
บัญญัติของเฮาบ่หื้อตัดสินใผก่อนตี้จะฟังเขาอู้ กับฮูว่
้ าเขาเยียะอะหยังบ่ใจ้กา�
52 หมู่เขาก็อูกั
้ บนิ โคเดมัสว่า “ต้านก็ลุกแคว้นกาลิลีมาเหมือนเขาตวยกา ลองไปเซาะผ่อในพระคัมภีร ์
ลอ แล้วต้านจะฮูว่
้ า บ่มีผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าลุกกาลิลีมาเลย�
53 แล้วหมู่เขาตึงหมดก็แยกย้ายกั ๋นปิ๊ กบ้าน๔

8
แม่ญิงคนนึ่ งโดนยับต๋อนเล่นจู๊
1 แล้ว พระเยซู ก็ ไป ดอย บ่า กอกเทศ 2 ต๋อน เจ๊า มืด วัน ถัด มา พระองค์ ก็ ปิ๊ ก เข้า ไป ใน พระวิหาร แหม เตื้อ
นึ่ ง คน ตัง หลาย ก็ มา หา พระองค์ แล้ว พระองค์ ก็ นั ่ง ลง สัง่ สอน คน หมู่ นั ้น 3 หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กับ หมู่ ฟาริสี
ปา แม่ ญิง คน นึ่ ง มา แล้ว หื้อ ยืน ต่อ หน้า หมู่ คน แม่ ญิง คน นี้ เล่น จู๊ แล้ว เขา ยับ ได้ คาหนั ง คาเขา 4 หมู่ เขา ก็
อู้กับพระองค์ ว่า “อาจ๋ารย์ แม่ ญิงคนนี้ โดนยับได้ ต๋อนตี้ กํ่าลังเล่นจู๊ อยู่ 5 ในบทบัญญัติ โมเสสสัง่ หื้อเอา
บ่าหินขว้างแม่ ญิงจาอี้หื้อ ต๋าย แล้ว อาจ๋ารย์จะว่าจาใด� 6 (ตี้ หมู่ เขาถามจาอี้ก็ ย้อนว่าหมู่ เขาใค่ ทดลอง
พระองค์เปื้ อหาเรือ
่ งตี้จะยับพระองค์) แต่พระเยซูก็ก้มลงเอานิว
้ เขียนบนปื๊ นดิน 7 หมู่เขาก็เขหื้อพระองค์
ตอบติกๆ แล้วพระองค์ก็เลยลุกขึ้นอู้กับหมู่เขาว่า “ในหมู่ต้านคนใดบ่มีบาปเลย ก็หื้อเอาบ่าหินขว้างนาง
ก่อนแล่� 8 แล้วพระองค์ก็ก้มลงใจ๊นิว
้ เขียนบนปื๊ นดินต่อ
9 บ่ากองหมู่ ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่ ฟาริสีได้ยน
ิ พระเยซู อู้จาอัน
้ แล้วหมู่เขาก็ออกไปเตื้อคนๆ คนเฒ่าเริม
่
ออกไปก่อนจ๋นเหลือก้าพระเยซูกับแม่ญิงคนนั ้นยังอยู่ตี้หัน
้ 10 พระเยซูก็ลุกขึ้นแล้วถามแม่ญิงคนนั ้นว่า
“หญิงเหย หมู่เขาไปไหนกั ๋นหมดแล้ว บ่มีใผลงโต้ษเจ้ากา�
ญ

๓ 7:39 7:39 เกียรติอันยิง่ ใหญ่นี้ อ้างเถิง พระองค์ถูกเขิงไว้บนไม้ก๋างเขน
7:38 7:38 อสค� 47:1; ศคย� 14:8
กับพระองค์เป๋นขึ้นจากความต๋าย ๔ 7:53 7:53 สําเนาโบราณตี้เก่าตี้สุดบ่มี ข้อ 7:53-8:11
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แม่ ญิง คน นั ้น ก็ ตอบ ว่า “บ่มี เจ้า� แล้ว พระเยซู ก็ อู้ ว่า “เฮา ก็ บ่ลงโต้ ษ เจ้า เหมือน กั ๋น ไป เต๊อะ แล้ว
ห้ามเยียะบาปแหม�
11

พระเยซูเป๋นความเป่งแจ้งของโลก

“เฮาเป๋นความเป่งแจ้งของโลก คนตี้ติดต๋ามหลามตวย
เฮามาก็จะบ่เตียวในความมืด แต่จะมีแสงแจ้งตี้ส่องนําจีวต
ิ ของเขา�
13 หมู่ฟาริสีก็อูกั
้ บพระองค์ว่า “ต้านเป๋นพยานหื้อตั ๋วเก่า กําพยานของต้านก็เจื้อถือบ่ได้�
14 พระเยซู ก็ ตอบ ว่า “เถิง เฮา เป๋ น พยาน หื้อ ตั ๋ว เก่า แต่ สิง
่ ตี้ เฮา อู้ มา นั ้น ก็ เป๋น ความ จริง ย้อน ว่า เฮา ฮู้
ว่า ตั ๋ว เฮา ลุก ไหน มา กับ กํ่า ลัง จะ ไป ไหน แต่ หมู่ ต้าน บ่ฮู้ ว่า เฮา ลุก ไหน มา กาว่า กํ่า ลัง จะ ไป ไหน 15 หมู่ ต้าน
ตัดสินเฮาต๋ามวิธของ
ี
คน เฮาบ่ได้ตัดสินใผ 16 แต่ถ้าเฮาตัดสินคนใด กําตัดสินของเฮาก็ถูกต้อง ย้อนเฮา
บ่ได้ตัดสินคนเดียว แต่เฮาตัดสินฮ่วมกับพระบิดาผู้ตี้ใจ๊เฮามา 17 ในบทบัญญัติของต้านบอกว่า ถ้ามีกํา
พยานสองคน กําพยานนั ้นก็เจื้อถือได้ 18 เฮาเป๋นพยานหื้อตั ๋วเก่า และพระบิดาผู้ตี้ใจ๊เฮามาก็เป๋นพยาน
หื้อเฮาตวย�
19 แล้ว หมู่ เขา ก็ ถาม ว่า “พระบิดา ของ ต้าน อยู่ ตี้ ไหน� พระเยซู ก็ ตอบ ว่า “หมู่ ต้าน บ่ฮู้ จัก เฮา กับ บ่ฮู้ จัก
พระบิดาของเฮา ถ้าหมู่ต้านฮูจ
้ ักเฮา หมู่ต้านก็จะฮูจ
้ ักพระบิดาของเฮาตวย�
20 ต๋อนตี้พระองค์อูเถิ
้ งสิง่ หมู่นี้ พระองค์กํ่าลังสัง่ สอนอยูใน
่ ห้องตัง้ ตู้ถวายอยูใน
่ บริเวณพระวิหาร แล้ว
บ่มีใผมายับพระองค์ ย้อนยังบ่เถิงเวลาของพระองค์เตื้อ
12 แล้วพระเยซูก็อูกั
้ บคนตังหลายแหมเตื้อว่า

พระเยซูบอกเฮาเป๋นคนนั ้นตี้เฮาบอกว่าเฮาเป๋น
“เฮาจะไปจากตี้ นี่ แล้วหมู่ต้านจะตวยเซาะหาเฮา แต่ หมู่ต้านจะ
ต๋ายในต๋อนตี้ยังเป๋นคนบาปอยู่ ตี้ตี้เฮาไปนั ้นหมู่ต้านไปบ่ได้�
22 หมู่ผู้นําจาวยิวก็ถามกั ๋นว่า “เขาจะไปฆ่าตั ๋วต๋ายกาว่าจาใด เถิงอูว่
้ า ‘ตี้ตี้เฮาไปนั ้นหมู่ต้านไปบ่ได้� �
23 พระเยซู อู้ว่า “หมู่ ต้านมาจากโลกนี้ ตี้ อยู่ตังลุ่ม แต่ เฮามาจากสวรรค์ ตี้ อยู่ตังบน แล้วหมู่ ต้านก็ เป๋ น
ของโลกนี้ แต่ เฮาบ่ใจ้ เป๋นของโลกนี้ 24 เฮาเลยบอกว่า หมู่ ต้านจะต๋ายในต๋อนตี้ ยังเป๋นคนบาปอยู่ แม่น
แล้ว หมู่ต้านจะต๋ายในต๋อนตี้ ยังเป๋นคนบาปอยู่แน่ ๆ ถ้าหมู่ต้านบ่เจื้อว่า เฮาเป๋นคนนั ้นตี้ เฮาบอกว่าเฮา
เป๋น�ฎ
25 หมู่ผู้นําจาวยิวก็ถามพระองค์ว่า “แล้วต้านเป๋ นใผ� พระเยซูก็ตอบว่า “เฮาเป๋ นคนนั ้นตี้เฮาบอกหมู่
ต้าน ตัง้ แต่ เก๊า แล้ว 26 แต๊ๆ เฮา มี หลาย เรือ
่ ง ตี้ จะ ว่า หื้อ หมู่ ต้าน กับ ตัดสิน ลงโต้ ษ หมู่ ต้าน แต่ เฮา จะ อู้ ก้า
เรือ
่ งตี้เฮาได้ยินจากพระองค์ผู้ตี้ใจ๊เฮามาหื้อคนในโลกฟัง ย้อนพระองค์อูความ
้
จริง�
27 (หมู่ เขา บ่เข้า ใจ๋ ว่า พระเยซู กํ่า ลัง อู้ เถิง พระบิดา) 28 จาอัน
้ พระเยซู ก็ อู้ แหม ว่า “เมื่อ หมู่ ต้าน ยก บุตร
มนุษย์ขึ้น๕ หมู่ต้านก็จะฮู้ว่าเฮาเป๋นคนนั ้นละ เฮาบ่ได้เยียะต๋ามใจ๋ตั ๋วเก่า แต่เฮาอู้สิง่ ตี้พระบิดาสอนเฮา
มา 29 พระองค์ ผู้ตี้ ใจ๊ เฮามาก็ อยู่กับเฮาตวย พระองค์ บ่เกยละเฮาไว้หื้ออยู่คนเดียว ย้อนเฮาเยียะต๋ามใจ๋
พระองค์ตลอด� 30 บ่ากองพระเยซูอูจาอี
้
้ ก็มีหลายคนเจื้อวางใจ๋พระองค์
21 พระเยซู อู้กับ คน ตัง หลาย แหม ว่า

ความจริงเยียะหื้อเฮามีอิสระ
พระเยซู ก็ อู้กับ จาวยิวตี้ เจื้อ วางใจ๋ ในพระองค์ ว่า “ถ้า หมู่ ต้านยึดถือ ในกํา สัง่ สอนของเฮา หมู่ ต้าน ก็
เป๋นสาวกของเฮาแต๊ๆ 32 หมู่ต้านจะฮูจ
้ ักความจริง แล้วความจริงนั ้นก็จะเยียะหื้อหมู่ต้านมีอิสระ�
33 หมู่เขาอู้ว่า “หมู่เฮาเป๋ นลูกหลานของอับราฮัม บ่เกยเป๋ นขี้ข้าใผ เยียะหยังอาจ๋ารย์อู้ว่า ‘หมู่ต้านจะ
มีอิสระ� �
34 พระเยซู ตอบว่า “เฮาจะบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า แต๊ๆ แล้วกู้คนตี้เยียะบาปก็เป๋ นขี้ข้าของ
ความ บาป 35 ขี้ข้า บ่ใจ้ คน ใน ครอบครัว แต่ ลูก เป๋น คน ใน ครอบครัว ตลอด ไป 36 ถ้า พระบุตร หื้อ หมู่ ต้าน มี
31
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อิสระ หมู่ ต้าน ก็ จะ มี อิสระ แต๊ๆ 37 เฮา ฮู้ ว่า หมู่ ต้าน เป๋น ลูก หลาน ของ อับ ราฮัม แต่ หมู่ ต้าน ฮิ หา ตาง จะ ฆ่า
เฮา ย้อนว่าหมู่ต้านบ่ยอมฮับกําสัง่ สอนของเฮา 38 เฮาบอกหมู่ต้านเถิงสิง่ ตี้พระบิดาของเฮาเยียะหื้อเฮา
หัน แต่หมู่ต้านก็เยียะสิง่ ตี้ได้ยินจากป้อของหมู่ต้าน�
39 หมู่ เขา อู้ว่า “อับ ราฮัม เป๋ น ป้ อ อุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮา� พระเยซู เลยอู้ว่า “ถ้าหมู่ต้านเป๋นลูกหลาน
ของอับราฮัมแต๊ๆ หมู่ต้านก็ จะเยียะต๋ามตี้ อับราฮัมเยียะ 40 เฮาเป๋นคนบอกความจริงเถิงสิง่ ตี้ เฮาได้ยน
ิ
41
จากพระเจ้า แต่หมู่ต้านก็ฮิหาตางตี้จะฆ่าเฮา อับราฮัมบ่เกยเยียะจาอี้เน่ อ หมู่ต้านเยียะต๋ามตี้ป้อของ
หมู่ต้านเยียะ� หมู่จาวยิวก็อูกั
้ บพระเยซูว่า “หมู่เฮาบ่ใจ้ลูกจู๊ พระเจ้าเต้าอัน
้ ตี้เป๋นป้อของหมู่เฮา�
42 พระเยซูก็อูว่
้ า “ถ้าพระเจ้าเป๋นป้อของหมู่ต้านแต๊ๆ หมู่ต้านก็จะฮักเฮา ย้อนเฮามาจากพระเจ้าและ
เฮาอยู่นี่ แล้ว เฮาบ่ได้มาโดยต๋ามใจ๋ตั ๋วเก่า แต่พระเจ้าใจ๊เฮามา 43 เยียะหยังหมู่ต้านบ่เข้าใจ๋เรือ
่ งตี้เฮาอู้
ย้อนว่าหมู่ต้านอดฟังกําสอนของเฮาบ่ได้ 44 หมู่ต้านมาจากป้อของหมู่ต้านคือมาร แล้วหมู่ต้านก็ใค่เยีย
ะ ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ ป้อ หมู่ ต้าน ตัง้ แต่ เก๊า มาร ก็ เป๋น ฆาตกร และ บ่เกย อยู่ ฝ่าย ความ จริง เลย ย้อน
มันบ่มีความจริงในตั ๋วของมัน เมื่อมันอู้กําจุ มันก็เยียะต๋ามสันดานของมัน ย้อนว่ามันขี้จุกับเป๋นป้อของ
ก๋านจุ๖ 45 ย้อนจาอัน
้ เมื่อเฮาอู้ความจริงกับหมู่ต้าน หมู่ต้านก็บ่เจื้อเฮา 46 มีใผพ่องในหมู่ต้านตี้จี๊หื้อหัน
ว่าเฮาเยียะบาป แล้วเยียะหยังหมู่ต้านบ่ยอมเจื้อเฮาเมื่อเฮาอู้ความจริง 47 คนของพระเจ้าก็ฟังกําอู้ของ
พระเจ้า แต่ตี้หมู่ต้านบ่ยอมฟังเฮาก็ย้อนว่าหมู่ต้านบ่ใจ้คนของพระเจ้า�
พระเยซูเป๋นอยูก่
่ อนอับราฮัมเกิด
48 หมู่จาวยิวก็อูว่
้ า “หมู่เฮาอูผิ
้ ดตี้ไหน ตี้ว่าต้านเป๋นจาวสะมาเรีย ฏ กับโดนผีเข้าตวย�
49 พระเยซู ก็ อู้ ว่า “เฮา บ่ได้ โดน ผี เข้า แต่ เฮา หื้อ เกียรติ พระบิดา ของ เฮา แต่ หมู่ ต้าน ก็ ดู ถูก ดู แควน
เฮา 50 เฮาบ่เซาะหากํายกย่องสรรเสริญหื้อตั ๋วเก่า แต่พระเจ้าเป๋นผู้เซาะหาหื้อเฮา และพระองค์ก็เป๋นผู้
ตัดสินเข้าข้างเฮา 51 เฮาบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า ถ้าใผคนใดเยียะต๋ามกําสัง่ สอนของเฮา คน
นั ้นก็จะบ่มีวันต๋าย�
52 หมู่ จาว ยิว ก็ อู้ กับ พระองค์ ว่า “ต๋อน นี้ เฮา ฮู้ แล้ว ว่า ต้าน โดน ผี ฮ้าย๗เข้า แน่ ๆ ย้อน อับ ราฮัม กับ ผู้ เป๋ น
ปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าก็ต๋ายกั ๋นไปแล้ว แต่ต้านอู้ว่า ‘ใผคนใดตี้เยียะต๋ามกําสัง่ สอนของเฮาก็จะบ่มี
วันต๋าย� 53 ต้านเป๋นใหญ่นั กเหลืออับราฮัม ป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮากา ย้อนอับราฮัมกับผู้เป๋นปากเป๋น
เสียงแตนพระเจ้าก็ต๋ายกั ๋นไปแล้ว ต้านกึ๊ดว่าต้านเป๋นใผ�
54 พระเยซู ตอบ ว่า “ถ้า เฮา ยกย่อง สรรเสริญ ตั ๋วเก่า กํา ยกย่อง สรรเสริญ นั ้น ก็ บ่มี ความหมาย อะหยัง
เลย พระบิดา ของ เฮา ผู้ ตี้ หมู่ ต้าน อ้าง ว่า เป๋น พระเจ้า ของ หมู่ ต้าน นั ้น เนาะ เป๋น ผู้ ตี้ ยกย่อง สรรเสริญ เฮา
55 แต๊ๆ แล้ว หมู่ ต้านบ่ฮู้จักพระองค์ แต่ เฮาฮู้จักพระองค์ ถ้าเฮาอู้ว่าเฮาบ่ฮู้จักพระองค์ เฮาก็ เป๋ นคนขี้จุ
เหมือนหมู่ต้าน แต่เฮาฮู้จักพระองค์กับเยียะต๋ามตี้พระองค์บอกเฮา 56 อับราฮัมป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่
ต้านดีใจ๋ตี้จะหันวันตี้เฮามา เขาได้หันล่วงหน้าแล้ว กับดีใจ๋แล้วตวย�
57 หมู่จาวยิวก็อูว่
้ า “ต้านอายุยังบ่เถิงห้าสิบเลย ต้านเกยหันอับราฮัมได้จาใด�
58 พระเยซูตอบว่า “เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า ก่อนอับราฮัมเกิด เฮาก็เป๋ นอยูแล้
่ ว� 59 คน
หมู่นั ้นก็เลยหยิบบ่าหินขึ้นมาจะขว้างพระเยซู แต่พระองค์ก็หลบออกจากพระวิหารไป

9
พระเยซูฮักษาคนต๋าบอดตัง้ แต่เกิด
พระองค์ก็หันป้อจายต๋าบอดตัง้ แต่เกิดคนนึ่ ง 2 แล้วหมู่สาวกของ
พระองค์ ก็ ถามว่า “อาจ๋ารย์ บาปของใผกั ๋นตี้ เยียะหื้อป้อจายคนนี้ เกิดมาต๋าบอด บาปของเขากาว่าของ
ป้อแม่เขา�
๖ 8:44 8:44 ป้อของก๋านจุ หมายเถิง เป๋นต้นเหตุของก๋านจุตึงหมด ฏ 8:48 8:48 ยน� 4:9 ๗ 8:52 8:52 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า
1 บ่ากองพระเยซู กํ่าลังเตียวตางอยู่

บ่สะอาด
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“บ่ใจ้ บาปของเขากาว่าของป้อแม่เขา แต่ ตี้ ป้อจายคนนี้ ต๋าบอดก็ เปื้ อคนตังหลาย
จะได้หันฤทธิอํ
ิ ของเขา 4 ต๋อนเมื่อวันหมู่เฮาต้องเยียะก๋านของพระองค์ผู้
์ านาจของพระเจ้าผ่านตางจีวต
ตี้ใจ๊เฮามานั ้น ย้อนต๋อนเมื่อคืนกํ่าลังมา แล้วจะบ่มีใผเยียะก๋านได้ 5 เมื่อเฮาอยู่ในโลกนี้ เฮาก็เป๋นความ
เป่งแจ้งของโลก�
6 บ่า กอง พระเยซู อู้ จาอัน
้ แล้ว พระองค์ ก็ ถ่ม นํ้าลาย แตว กับ ขี้ ดิน จ๋น เป๋น ขี้ เปอะ แล้ว แปด ตี้ ต๋า ของ ป้อ
จายต๋าบอด 7 แล้วพระองค์ก็บอกกับเขาว่า “ไปล้างต๋าตี้สระสิโลอัมเต๊อะ� (สิโลอัม แป๋ว่า ใจ๊ไป) ป้อจาย
คนนั ้นก็ไปล้างต๋าตี้สระสิโลอัม เมื่อออกไป เขาก็ผ่อหันได้
8 หมู่ จาว บ้าน กับ คน ตัง หลาย ตี้ เกย หัน เขา เป๋ น ขอตาน ก็ อู้ กั ๋น ว่า “ป้ อ จาย คน นี้ บ่ใจ้ กา ตี้ เกย นั ่ง ขอตาน
อยู�
่
9 พ่อง ก็ อู้ ว่า “แม่น เขา แล้ว� พ่อง ก็ ว่า “บ่แม่น หน้า เหมือน กั ๋น บ่ดาย� แล้ว ป้ อ จาย คน นั ้น ก็ บอก ว่า
“แม่นแล้ว เป๋นเฮาเนี ยะ�
10 แล้วหมู่เขาก็ถามเขาแหมว่า “ต้านผ่อหันได้จาใด�
11 ป้ อจายคนนั ้นก็ตอบว่า “ป้ อจายตี้จื้อเยซูแป๋ งขี้เปอะแปดต๋าของเฮาแล้วบอกหื้อเฮาไปล้างต๋าตี้สระ
สิโลอัม เมื่อเฮาไปล้างต๋าตี้สระนั ้น แล้วเฮาก็ผ่อหันได้�
12 คนตังหลายก็ถามเขาว่า “แล้วป้ อจายคนนั ้นอยูตี
่ ้ไหน� เขาก็ตอบว่า “เฮาบ่ฮู�
้
3 พระเยซู ก็ ตอบ ว่า

หมู่ฟาริสีสอบสวนป้อจายตี้หายต๋าบอด
หมู่ เขา ก็ ปา ป้อ จาย ตี้ เกย ต๋า บอด คน นั ้น ไป หา หมู่ ฟาริสี 14 วัน ตี้ พระเยซู แป๋ง ขี้ เปอะ แปด ต๋า เขา หื้อ
หายบอดนั ้นเป๋นวันสะบาโต 15 หมู่ฟาริสีก็ถามเขาว่า เขาผ่อหันได้จาใด ป้อจายคนนี้ ก็ตอบว่า “เขาเอาขี้
เปอะแปดต๋าของเฮา แล้วเฮาก็ไปล้างต๋าก็ผ่อหันได้�
16 ฟาริสี บาง คน ก็ อู้ ว่า “ป้ อ จาย คน นั ้น บ่ได้ มา จาก พระเจ้า ย้อน ว่า เขา บ่ได้ ฮัก ษา กฎ วัน สะบาโต� แต่
บางคนอูว่
้ า “คนบาปจะเยียะหมายสําคัญจาอีได้
้ จาใด� แล้วกํากึ๊ดของหมู่เขาก็แตกกั ๋น
17 หมู่ฟาริสีก็เลยถามป้ อจายคนนี้ แหมว่า “เจ้ากึ๊ดจาใดเรือ
่ งป้อจายคนนั ้น ย้อนเจ้าเป๋นคนตี้เขาเยียะ
หื้อต๋าของเจ้าหายบอด� ป้อจายคนนี้ ก็ตอบว่า “เขาเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า�
18 หมู่ ผู้นําจาวยิวบ่ยอมเจื้อว่าป้ อจายคนนี้ เกยต๋าบอด แล้วบ่าเดี่ยวนี้ ก็ ผ่อหันได้ หมู่ เขาก็ เลยฮ้องป้ อ
แม่ ของ ป้อ จาย คน นี้ มา 19 แล้ว ถาม ว่า “ป้อ จาย คน นี้ เป๋น ลูก บ่าว ของ ต้าน แม่น ก่อ ตี้ ต้าน บอก ว่า เขา ต๋า
บอดตัง้ แต่เกิดนั ้น แล้วเยียะหยังเขาเถิงผ่อหันได้�
20 ป้ อ แม่ ป้ อ จาย คน นี้ ก็ ตอบ ว่า “เฮา ฮู้ ว่า ป้ อ จาย คน นี้ เป๋ น ลูก บ่าว ของ เฮา แล้ว เฮา ก็ ฮู้ ว่า เขา ต๋า บอด
ตัง้ แต่เกิดแล้ว 21 แต่เฮาบ่ฮู้ว่าเยียะหยังบ่าเดี่ยวนี้ เขาเถิงผ่อหันได้ แล้วใผเยียะหื้อเขาหายบอดเฮาก็บ่ฮู้
เหมือนกั ๋น ไปถามเขาเอาเต๊อะ เขาใหญ่แล้ว เขาตึงเล่าเรือ
่ งของเขาคนเดียวได้� 22 ตี้ป้อแม่ของป้อจาย
คน นี้ อู้จาอัน
้ ก็ ย้อน ว่า กั ๋วหมู่ ผู้นํา จาว ยิว ย้อน หมู่ ผู้นํา จาว ยิวตกลง กั ๋น ไว้ว่า ถ้า คน ใด ยอมฮับว่าพระเยซู
เป๋นพระคริสต์ ก็ หื้อไล่ คนนั ้นออกจากสมาชิกธรรมศาลา 23 จาอัน
้ ป้อแม่ของป้อจายคนนี้ เลยอู้ว่า “เขา
ใหญ่แล้ว ไปถามเขาเอาเต๊อะ�
24 หมู่ ผู้นํา จาว ยิว เลย ฮ้อง ป้ อ จาย ตี้ เกย ต๋า บอด คน นั ้น มา แหม เตื้อ นึ่ ง แล้ว ก็ บอก กับ เขา ว่า “เจ้า ต้อง
สาบานต่อหน้าพระเจ้าว่าจะอูความ
้
จริง๘ เฮาฮูว่
้ าป้อจายคนนั ้นเป๋นคนบาป�
25 เขาก็ตอบว่า “ป้ อจายคนนั ้นเป๋ นคนบาปก่อเฮาบ่ฮู้ เฮาฮูก้
้ าว่าเฮาเกยต๋าบอดแล้วบ่าเดี่ยวนี้ ก็ผ่อหัน
ได้แล้ว�
26 คนหมูนั
่ ้นก็ถามเขาแหมว่า “เขาเยียะอะหยังกับเจ้าพ่อง แล้วเขาเยียะจาใดหื้อต๋าของเจ้าหายบอด�
27 ป้ อจายคนนี้ ก็ตอบว่า “เฮาบอกหมู่ต้านไปแล้ว แต่หมู่ต้านก็บ่ได้ฟัง จะหื้อเฮาเล่าแหมเตื้อเยียะหยัง
หมู่ต้านใค่เป๋นสาวกของเขาตวยกา�
13

๘

9:24 9:24 ถ้าแป๋ตรงๆ กับภาษากรีกจะเป๋น หื้อเกียรติพระเจ้า เซิง่ เป๋นสํานวนหื้ออูความ
้
จริง
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หมู่ ผู้นํา จาว ยิว เลย เส้ย ป้อ จาย คน นี้ ว่า “เจ้า เป๋น สาวก ของ เขา แต่ หมู่ เฮา เป๋น สาวก ของ โมเสส กั ๋น
29 หมู่เฮาฮูว่
้ าพระเจ้าได้อูกั
้ บโมเสส แต่ป้อจายคนนี้ ลุกไหนมาเฮาก็บ่ฮู�
้
30 แล้วป้ อจายคนนี้ ก็ตอบว่า “มันตึงงืดแต๊ๆ ตี้หมู่ต้านบ่ฮูว่
้ าเขาลุกไหนมา แต่เขาก็เยียะหื้อต๋าของเฮา
31
หายบอด หมู่เฮาฮู้ว่าพระเจ้าบ่ฟังคนบาป แต่ ถ้าใผคนใดเก๋ งกั ๋วพระเจ้าและเยียะต๋ามความต้องก๋าน
ของพระองค์ พระองค์ก็ฟังคนนั ้น 32 ตัง้ เมื่อเก๊าสร้างโลก ยังบ่เกยมีใผได้ยินว่า มีใผคนใดเยียะหื้อคนต๋า
บอดตัง้ แต่เกิดผ่อหันได้ 33 ถ้าเขาบ่ได้มาจากพระเจ้า เขาก็เยียะจาอีบ่
้ ได้�
34 หมู่ผู้นําจาวยิวบอกป้ อจายคนนี้ ว่า “ต้านหน่ ะก่า บาปมาตัง
้ แต่เกิด ก้ามาสอนเฮาได้จาใด� แล้วหมู่
เขาก็ไล่เหิบป้อจายคนนั ้นออกไป
28

ต๋าบอดฝ่ายจิตวิญญาณ
35 เมื่อพระเยซูได้ยินว่ามีอะหยังเกิดขึ้นกับป้ อจายตี้เกยต๋าบอดคนนั ้นพ่อง พระองค์ก็เลยไปหาเขา กับ
ถามเขาว่า “ต้านเจื้อวางใจ๋ในบุตรมนุษย์กา�
36 ป้ อจายคนนั ้นก็ตอบว่า “ต้านครับ ใผคือบุตรมนุษย์ตี้เฮาจะเจื้อวางใจ๋เขาได้�
37 พระเยซูก็ตอบว่า “ต้านก็หันเขาแล้ว เขาก็คือคนตี้กํ่าลังอูอยู
้ กั
่ บต้านนี่ ลอ�
38 แล้วป้ อจายคนนั ้นก็อูว่
้ า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าเจื้อวางใจ๋ในพระองค์� แล้วป้อจายคนนั ้นก็กราบ
ไหว้พระเยซู
39 แล้วพระเยซู ก็อู้ว่า “เฮามาเปื้ อตัดสินโลกนี้ เปื้ อหื้อคนต๋าบอดผ่อหันได้ กับหื้อคนตี้กึ๊ดว่าตั ๋วเก่าผ่อ
หัน ก็ก๋ายเป๋นต๋าบอด�
40 แล้ว หมู่ ฟาริสี ตี้ อยู่ ตํา
๋ หัน
้ ได้ยน
ิ พระเยซู อู้ จาอัน
้ ก็ เลย อู้ กับ พระองค์ ว่า “ต้าน ว่า หมู่ เฮา ต๋า บอด ตวย
กา�
41 พระเยซูก็บอกว่า “ถ้าหมู่ต้านต๋าบอด หมู่ต้านก็บ่มีบาปอะหยัง แต่ย้อนว่าบ่าเดี่ยวนี้ หมู่ต้านบอกว่า
‘เฮาผ่อหัน� หมู่ต้านก็ยังเป๋นคนบาปอยู�
่

10
พระเยซูอูเรื
้ อ
่ ง คนเลี้ยงแกะกับแกะ
1 พระเยซู อู้ว่า “เฮาจะบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า คนตี้ บ่ได้ เข้าคอกแกะตางปะตู๋ แต่ ลักเข้าไป
ตางอื่น ก็ เป๋นคนขี้ลักกับเป๋นโจ๋ร 2 แต่ คนตี้ เข้าคอกแกะตางปะตู๋ ก็ เป๋นคนเลี้ยงแกะหมู่นั ้น 3 คนเฝ้าปะ
ตู๋ก็เปิดปะตู๋หื้อเขา แกะก็ฟังเสียงของเขา เขาฮ้องแกะของตั ๋วเก่าต๋ามจื้อของมัน แล้วก็ปาแกะออกจาก
คอก 4 เมื่อต้อนแกะของตั ๋วออกจากคอกหมดแล้ว เขาก็เตียวนําหน้าแกะ แล้วแกะก็ตวยก้นเขาไป ย้อน
แกะฮูจ
้ ักเสียงคนเลี้ยง 5 แกะจะบ่ตวยคนอื่น แต่จะหนี จากคนนั ้นไปเหีย ย้อนบ่ฮูจ
้ ักเสียงคนอื่นตี้บ่ใจ้คน
6
เลี้ยง� พระเยซูอูเรื
้ อ
่ งกําเผียบนี้ หื้อหมู่เขาฟัง แต่หมู่เขาก็บ่เข้าใจ๋ว่าพระองค์หมายเถิงอะหยัง
พระเยซูเป๋นปะตู๋คอกแกะ
“เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า เฮาเป๋นปะตู๋คอกแกะ 8 กู้คนตี้มาก่อนเฮาก็
เป๋นคนขี้ลักกับเป๋นโจ๋ร แต่แกะก็บ่ได้ฟังเสียงของเขา 9 เฮาเป๋นปะตู๋ คนตี้เข้ามาตางเฮาก็จะรอด เขาจะ
เข้าๆ ออกๆ กับปะกับหญ้าเขียวอุม
้ หุม
้ 10 คนขี้ลักนั ้นก็มาเปื้ อลัก ฆ่า กับทําลายเต้าอัน
้ แต่เฮามาเปื้ อคน
ตี้เป๋นแกะของเฮาจะมีจีวต
ิ เซิง่ บ่ขาดอะหยังเลย
7 พระเยซูอูแหม
้
ว่า

พระเยซูเป๋นผู้เลี้ยงแกะตี้ดี
11 “เฮาเป๋ นคนเลี้ยงแกะตี้ ดี คนเลี้ยงแกะตี้ ดี นั ้นก็ ยอมสละจี วต
ิ ตั ๋วเก่าเปื้ อแกะของเขา 12 ลูกจ้างบ่ใจ้
คนเลี้ยงตี้เป๋นเจ้าของแกะ เมื่อเขาหันหมาป่ามา เขาก็จะละแกะไว้ แล้วหนี ไป หมาป่าก็จะงาบเอาแกะไป
เหีย และเยียะหื้อหมู่แกะแตกขะแลขะแจไป 13 ลูกจ้างก็หนี ย้อนเขาเป๋นก้าลูกจ้าง กับเขาบ่ได้ห่วงแกะ
เลย
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14 “เฮาเป๋ นคนเลี้ยงแกะตี้ ดี

เฮาฮู้จักแกะของเฮา แกะของเฮาก็ฮู้จักเฮา 15 เหมือนกับตี้พระบิดาฮู้จัก
เฮากับเฮาก็ฮู้จักพระบิดา แล้วเฮาก็สละจีวต
ิ หื้อแกะของเฮา 16 เฮามีแกะตั ๋วอื่นตี้บ่ใจ้ของคอกนี้ แกะหมู่
นั ้น เฮา ก็ ต้อง ปา มา ตวย กับ แกะ หมู่ นั ้น ก็ จะ ฟัง เสียง เฮา แล้ว เฮา ก็ จะ เอา แกะ มา เปาะ เป๋น หมู่ เดียว กั ๋น ตี้
มี คน เลี้ยง คน เดียว เต้า อัน
้ 17 พระบิดา ฮัก เฮา ย้อน ว่า เฮา ยอม สละ จี วต
ิ ของ เฮา เปื้ อ จะ ฮับ จี วต
ิ นั ้น คืน มา
18 บ่มีใผเอาจีวต
ิ ของเฮาไปจากเฮาได้ แต่เฮาเต๋มใจ๋สละจีวต
ิ ของเฮา เฮามีสิทธิอํานาจตี้จะสละจีวต
ิ ของ
เฮา กับมีสิทธิอํานาจตี้จะเอาจีวต
ิ ของเฮาคืนมา นี่ เป๋นกําสัง่ ตี้พระบิดาหื้อเฮา�
19 บ่ากองพระเยซูอูจาอั
้
น
้ ก็เกิดก๋านแตกแยกกั ๋นแหมในหมู่จาวยิว 20 หลายคนอูว่
้ า “เขาโดนผีเข้าจ๋น
เป๋นผีบ้าไปแล้ว ไปฟังเขาเยียะหยัง�
21 แต่คนอื่นก็อูว่
้ า “คนตี้โดนผีเข้าจะอูจาอี
้
ได้
้ จาใด ผีจะเยียะหื้อคนต๋าบอดผ่อหันได้ตวยกา�
จาวยิวบ่ยอมฮับกําอูของ
้
พระเยซู
22 ต๋อน นั ้น เป๋ น หน้า หนาว มี งาน เลี้ยง ฉลอง พระวิหาร ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม 23 พระเยซู กํ่า ลัง เตียว อยู่ ตี้
ระเบียงนึ่ งในพระวิหารจื้อ ระเบียงของซาโลมอน 24 หมู่จาวยิวก็เข้ามาแวดพระองค์แล้วก็ถามพระองค์
ว่า “ต้านจะหื้อเฮาสงสัยว่าต้านเป๋นใผไปแหมเมินเต้าใด ถ้าต้านเป๋นพระคริสต์ แต๊ ก็ หื้อบอกเฮามาซื่อๆ
เลย� 25 พระเยซูก็ตอบว่า “เฮาบอกหมู่ต้านไปแล้ว แต่หมู่ต้านก็บ่ยอมเจื้อ สิง่ ตี้เฮาเยียะโดยสิทธิอํานาจ
ของพระบิดาก็เยียะหื้อหันแล้วว่า เฮาเป๋นใผ 26 แต่หมูต้
่ านก็บ่เจื้อย้อนว่าหมูต้
่ านบ่ใจ้แกะของเฮา 27 แกะ
ของเฮาก็ฟังเสียงของเฮา กับเฮาก็ฮู้จักแกะหมู่นั ้น กับแกะหมู่นั ้นก็ตวยเฮามา 28 เฮาหื้อจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์กับ
29
แกะหมู่นั ้น แกะหมู่นั ้นก็จะบ่มีวันฉิ บหาย กับบ่มีใผลู่เอาแกะหมู่นั ้นไปจากมือเฮาได้ พระบิดาของเฮา
ผู้ตี้หื้อแกะหมู่นั ้นกับเฮาก็เป๋นใหญ่เหลือกู้สิง่ กู้อย่าง กับบ่มีใผลู่ เอาแกะหมู่นั ้นไปจากพระองค์ได้ 30 เฮา
กับพระบิดาก็เป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋น�
31 หมู่จาวยิวก็เลยหยิบบ่าหินขึ้นมากะจะขว้างพระองค์แหมเตื้อ 32 พระเยซูก็อูกั
้ บหมู่เขาว่า “เฮาเยียะ
หื้อหมู่ต้านหันก๋านดีหลายอย่างตี้มาจากพระบิดา หมู่ต้านหยิบบ่าหินขึ้นมาจะขว้างเฮาหื้อต๋ายย้อนก๋าน
ดีเรือ
่ งไหน�
33 หมู่จาวยิวก็ ตอบพระองค์ ว่า “ตี้ เฮาจะเอาบ่าหินขว้างต้าน บ่ใจ้ ย้อนก๋านดี นั ้นแต่ ย้อนว่าต้านอู้หมิน
่
ประมาทพระเจ้า ต้านเป๋นก้าคนแต่ยกตั ๋วเก่าเป๋นพระเจ้า�
34 พระเยซู ก็ ตอบ ว่า “ใน บท บัญญัติ ของ หมู่ ต้าน มี กํา ของ พระเจ้า ตี้ เขียน ไว้ บ่ใจ้ กา ว่า ‘พระเจ้า อู้ ว่า
หมู่ ต้าน เป๋น เทพเจ้า ตัง หลาย�ฒ 35 เฮา ฮู้ ว่า สิง่ ตี้ เขียน ไว้ใน พระคัมภีร ก็
์ ถูก ต้อง ตลอด แล้ว พระเจ้า บ่ได้
อู้หมิน
่ ประมาทเมื่อฮ้องคนตี้ฮับถ้อยกําของพระองค์ว่าเป๋นเทพเจ้าตังหลาย 36 แล้วหมู่ต้านจะว่าหื้อคน
ตี้พระบิดาเลือกและใจ๊มาในโลก บอกว่า ‘ต้านอู้หมิน
่ ประมาทพระเจ้า� ย้อนเฮาได้อู้ว่าเฮาเป๋นพระบุตร
37
ของพระเจ้าจาอัน
้ กา ถ้าเฮาบ่เยียะก๋านของพระบิดาของเฮา ก็บ่ต้องเจื้อวางใจ๋ในเฮา 38 แต่ถ้าเฮาเยีย
ะก๋านของพระบิดา เถิงแม้ว่าหมู่ต้านจะบ่เจื้อวางใจ๋ เฮา ก็ หื้อเจื้อในก๋านนั ้นเต๊อะ เปื้ อหมู่ต้านจะได้ ฮู้กับ
เข้าใจ๋ว่า พระบิดาก็อยูใน
่ เฮาและเฮาก็อยูใน
่ พระบิดา�
39 หมู่เขาก็ฮิจะยับพระองค์แหมเตื้อ แต่พระองค์ก็รอดป๊ นจากมือหมู่เขาไปได้
40 แล้วพระองค์ก็ข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปแหมเผิกนึ่ ง ไปตี้ตะก่อนยอห์นเกยหื้อบัพติศมา แล้วพระองค์
ก็ย้างอยู่ตี้หัน
้ 41 คนนั กขนาดก็ปากั ๋นมาหาพระองค์ แล้วก็อู้ว่า “ยอห์นบ่ได้เยียะหมายสําคัญอะหยังเลย
แต่กู้สิง่ ตี้ยอห์นได้อูเถิ
้ งป้อจายคนนี้ ก็เป๋นความจริง� 42 กับมีหลายคนตี้หัน
้ เจื้อวางใจ๋พระองค์
ลาซารัสต๋าย

11

1 มีป้ อจายคนนึ่ งจื้อลาซารัสกํ่าลังบ่สบาย เขาอยูตี
่ ้หมู่บ้านเบธานี กับมารียตึ
์ งมารธาปี้ สาวของเขา 2 มา

รียคน
์ นี้ เป๋นแม่ญิงตี้เอานํ้ามันหอมถอกลงบนตีน
๋ ของพระเยซู แล้วเอาผมของตั ๋วเก่าเจ๊ดตีน
๋ หื้อพระองค์
ฒ
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ลาซารัสตี้บ่สบายก็เป๋นน้ องบ่าวของมารียคน
์ นี้ 3 ปี้ สาวตึงสองคนของเขา ก็ใจ๊คนไปบอกพระเยซูว่า “อา
จ๋ารย์ คนตี้อาจ๋ารย์ฮักกํ่าลังบ่สบาย�
4 บ่ากองพระเยซู ได้ ยินจาอัน
้ พระองค์ ก็ อู้ว่า “สุดต๊ายแล้ว ผลของก๋านบ่สบายนี้ ก็ บ่ใจ้ ความต๋าย เปื้ อ
คน จะ ได้ หัน ความ ยิง่ ใหญ่ ของ พระเจ้า กับ ของ พระบุตร ของ พระองค์ ผ่าน ก๋าน บ่สบาย นี้ � 5 พระเยซู ฮัก
มารธากับน้ องสาวของนางตึงลาซารัสตวย 6 ต๋อนพระองค์ได้ยินว่าลาซารัสบ่สบาย พระองค์ก็ยังย้างอยู่
ตี้เก่าไปแหมสองวัน 7 หลังจากนั ้นพระองค์ก็บอกกับสาวกว่า “เฮาปิ๊ กไปแคว้นยูเดียกั ๋นเต๊อะ�
8 หมู่ สาวกก็ อู้กับพระองค์ ว่า

“อาจ๋ารย์ บ่กี่ วันมานี้ หมู่จาวยิวตี้ หัน
้ ฮิเอาบ่าหินจะขว้างอาจ๋ารย์หื้อต๋าย

อาจ๋ารย์ยังจะไปตี้หัน
้ แหมกา�
9 พระเยซู ตอบ ว่า “ต๋อน เมื่อ วัน มี สิบ สอง จัว
้ โมง บ่ใจ้ กา ถ้า ใผ เตียว ต๋อน เมื่อ วันก็ จะ บ่ข้อง สะดุด ย้อน มี
แสงสว่างของโลกนี้ 10 แต่ถ้าใผเตียวต๋อนเมื่อคืนก็จะข้องสะดุดย้อนบ่มีแสงสว่าง�

พระองค์ ก็ บอกกับหมู่สาวกแหมว่า “ลาซารัสเปื้ อนของเฮาหลับไป
แล้ว แต่เฮาจะไปตี้หัน
้ เปื้ อฮ้องเขาหื้อลุกขึ้นมา�
11 หลัง จาก ตี้ พระองค์ อู้จาอัน
้ แล้ว
12 สาวกของพระองค์ก็อูว่
้ า

“อาจ๋ารย์ ถ้าเขาหลับอยู่ เขาก็ยังแควนขึ้นแล้วก้า�

พระเยซู หมายเถิง ว่า ลาซารัส ต๋าย แล้ว แต่ หมู่ สาวก กึ๊ด ว่า พระองค์ หมายเถิง เขา นอน หลับ บ่ดาย
14 จาอัน
้ พระเยซูก็เลยอู้ซื่อๆ กับหมู่เขาว่า “ลาซารัสต๋ายแล้ว 15 และย้อนเฮาหันแก่หมู่ต้าน เฮาเถิงดีใจ๋
ตี้บ่ได้อยูตี
่ ้หัน
้ เปื้ อหมู่ต้านจะได้เจื้อวางใจ๋เฮานั กขึ้น หมู่เฮาไปหาเขากั ๋นเต๊อะ�
13

16 โธมัส

(ตี้เขาฮ้องกั ๋นว่าแฝด) ก็อูกั
้ บสาวกคนอื่นว่า “หมู่เฮาไปกั ๋นเต๊อะ ไปต๋ายตวยกั ๋นกับอาจ๋ารย์�

พระเยซูไปเถิงเบธานี

บ่ากองพระเยซู ไปเถิงหมู่บ้านเบธานี ก็ ได้ ข่าวว่าเขาเอาศพลาซารัสไปฝังไว้ตี้ อุโมงค์ ฝังศพได้ สี่ วัน
แล้ว 18 หมู่บ้าน เบธานี อยู่ ใก้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ห่าง กั ๋น ประมาณ สาม กิโลเมตร 19 หมู่ จาว ยิว หลาย คน ก็ มา
ปลอบใจ๋มารธากับมารียตี
์ ้น้ องบ่าวของหมู่นางต๋าย
17

เมื่อ มารธา ได้ ยิน ว่า พระเยซู มา นาง ก็ เตียว ออก ไป หา เปื้ อ ต้อนฮับ พระองค์ แต่ มารีย์ยัง อยู่ใน เฮือน
“อาจ๋ารย์ ถ้าอาจ๋ารย์อยูกั
่ บหมู่เฮา น้ องบ่าวข้าเจ้าก็จะบ่ต๋าย 22 แต่เถิงบ่า
เดี่ยวนี้ ข้าเจ้าก็ฮูว่
้ าพระเจ้าจะหื้อกู้สิง่ กู้อย่างตี้อาจ๋ารย์ขอ�
23 พระเยซูอูว่
้ า “น้ องบ่าวของเจ้าจะเป๋นขึ้นมามีจีวต
ิ แหมเตื้อ�
20

21 แล้วมารธาอู้กับพระเยซูว่า

24 มารธาอูว่
้ า

“ข้าเจ้าฮูว่
้ าเขาจะเป๋นขึ้นจากความต๋ายในวันสุดต๊าย�

“เฮาเป๋นผู้ตี้เยียะหื้อคนเป๋นขึ้นจากความต๋ายและหื้อจีวต
ิ กับหมู่เขา กู้คนตี้
26
เจื้อวางใจ๋ เฮา เถิงแม้ต๋ายไปแล้วก็ ยังมีจี วต
ิ อยู่ แล้วใผตี้ ยังมีจี วต
ิ อยู่กับเจื้อวางใจ๋ เฮา เขาก็ จะบ่มีวัน
ต๋าย มารธาเจ้าเจื้อจาอัน
้ ก่อ�
27 มารธาก็บอกพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ ข้าเจ้าเจื้อว่าอาจ๋ารย์เป๋ นพระคริสต์ เป๋ นพระบุตรของพระเจ้าตี้
ว่ากั ๋นว่าจะเข้ามาในโลกนี้ �
25 พระเยซู อู้กับมารธาว่า

พระเยซูไห้

หลังจากมารธาอู้จาอัน
้ แล้ว เขาก็ ปิ๊ กไปฮ้องมารีย์น้ องสาวของเขามาลักอู้กั ๋นสองคนว่า “อาจ๋ารย์
มาแล้ว ต้านถามหาน้ องตวย� 29 บ่ากองมารีย์ได้ ยินจาอัน
้ ก็ ฟั่ งลุกไปหาพระเยซู 30 พระองค์ ยังบ่เข้าไป
ใน หมู่ บ้าน เตื้อ พระองค์ ยัง อยู่ ตี้ เก่า ตี้ มารธา ไป หา 31 แล้ว หมู่ จาว ยิว ตี้ มา ปลอบใจ๋ มารีย์ หัน มารีย์ ฟั่ ง ลุก
ออกจากเฮือนไป หมู่ เขาก็ กึ๊ด ว่ามารีย์จะไปไห้ตี้ อุโมงค์ ฝังศพ หมู่ เขาก็ เลยตวยมารีย์ไป 32 เมื่อ มารีย์ไป
เถิงตี้ ตี้พระเยซูอยูก็
่ หันพระเยซู แล้วก็ยอบลงกราบตี้ตีน
๋ ของพระองค์ แล้วอูว่
้ า “อาจ๋ารย์ ถ้าอาจ๋ารย์อยู่
ตี้นี่ น้ องบ่าวข้าเจ้าก็จะบ่ต๋าย�
28
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เมื่อ พระเยซู หัน มารีย์ ไห้ กับ หมู่ จาว ยิว ตี้ ตวย มารีย์ มา ตี้ ปา กั ๋น ไห้ ตวย พระองค์ ก็ บ่ม่วนใจ๋ กับ ตุ๊ก ใจ๋
34 แล้วพระองค์ก็อูว่
้ า “หมู่ต้านเอาศพไปไว้ตี้ไหน� หมู่เขาก็ตอบว่า “อาจ๋ารย์ ตวยมาผ่อเต๊อะ�
33

35 แล้วพระเยซูก็ไห้

36 หมู่จาวยิวตี้ตวยมาอูกั
้ ๋นว่า
37 แต่บางคนก็อูว่
้ า

“ผ่อลอ ป้อจายคนนี้ ฮักลาซารัสนั กขนาด�

“เขาเยียะหื้อคนต๋าบอดผ่อหันได้ แล้วจ้วยลาซารัสบ่หื้อต๋ายบ่ได้กา�

ลาซารัสเป๋นขึ้นจากความต๋าย
พระองค์ก็ ไปเถิงอุโมงค์ฝังศพ อุโมงค์ นั ้นเป๋นถํ้า มีบ่าหินก้อนใหญ่ตึด
39
ปากอุโมงค์อยู่ แล้วพระองค์ก็สัง่ ว่า “กิง้ บ่าหินออกลอ� มารธาปี้ สาวของลาซารัสก็อูว่
้ า “อาจ๋ารย์ เขา
ต๋ายมาได้สี่วันแล้ว บ่าเดี่ยวศพก็เหม็นตึ๊งแล้วก่า�
40 พระเยซู ก็ อู้ ว่า “เฮา บอก เจ้า แล้ว บ่ใจ้ กา ว่า ถ้า เจ้า เจื้อ วางใจ๋ เฮา เจ้า ก็ จะ หัน ความ ยิง
่ ใหญ่ ของ
พระเจ้า�
41 หมู่ เขา ก็ เลย กิง
้ บ่า หิน ออก แล้ว พระเยซู ก็ แหงน หน้า ขึ้น อธิษฐาน ว่า “ข้า แต่ พระบิดา ข้า พระองค์
ขอบคุณ พระองค์ ตี้ พระองค์ ฟัง ข้า พระองค์ 42 กับ ข้า พระองค์ ก็ ฮู้ ว่า พระองค์ ฟัง ข้า พระองค์ ตลอด ตี้ ข้า
พระองค์ อู้ จาอี้ ก็ ย้อน หัน แก่ คน ตัง หลาย ตี้ อยู่ ตี้ นี่ เปื้ อ หมู่ เขา จะ ได้ เจื้อ ว่า พระองค์ เป๋น ผู้ ตี้ ใจ๊ ข้า พระองค์
มา� 43 บ่า กอง พระเยซู อู้ จาอัน
้ แล้ว พระองค์ ก็ ฮ้อง เอิน
้ ขึ้น มา ว่า “ลาซารัส เหย ออก มา เต๊อะ� 44 แล้ว
ลาซารัสตี้ ต๋ายไปแล้วก็ เตียวออกมาจากอุโมงค์ มีผ้าปันมือปันตีน
๋ กับหน้าเขาอยู่ พระเยซู ก็ เลยบอกคน
ตังหลายว่า “แก้ผ้าตี้ปันเขาออก หื้อเขาเตียวไป�
38 พระเยซู ก็ บ่ม่วนใจ๋ แหมเตื้อ

หมู่ผู้นําจาวยิววางแผนจะฆ่าพระเยซู

45 หมู่จาวยิวตี้มาหามารียได้
์ หันสิง่ ตี้พระเยซูเยียะ

ก็ปากั ๋นเจื้อวางใจ๋พระองค์ 46 แต่มีบางคนในหมู่นั ้น
ไปเล่าสิง่ ตี้หันพระเยซูเยียะหื้อหมู่ฟาริสีฟัง 47 แล้วหมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ฟาริสีก็ฮ้องประชุมสภาแซน
เฮดริน แล้วหมู่เขาอู้กั ๋นว่า “หมู่เฮาจะเยียะจาใดดี ป้อจายคนนี้ เยียะหมายสําคัญหลายอย่างแล้ว 48 ถ้า
เฮาป่อยหื้อเขาเยียะจาอี้ไปติกๆ คนตังหลายก็ จะปากั ๋นไปเจื้อ เขาเหียหมด แล้ว หมู่ โรมัน ก็ จะมาทําลาย
ตึงพระวิหารและตึงจ้าดของเฮา�
49 แต่มีป้ อจายคนนึ่ งในหมู่นั ้นจื้อ คายาฟาส เขาเป๋ นมหาปุโรหิตในปี๋นั ้น เขาก็อูว่
้ า “หมู่ต้านบ่ฮูอะหยั
้
ง
เลย 50 หมู่ต้านบ่เข้าใจ๋ว่า สําหรับหมู่ต้านแล้ว จะหื้อป้อจายคนนึ่ งต๋ายเปื้ อคนตึงหมด ก็ยังดีเหลือหื้อคน
ในจ้าดตึงหมดโดนทําลาย� 51 คายาฟาสบ่ได้อูจาอี
้
ขึ
้ ้นมาคนเดียว แต่ย้อนว่าเขาเป๋นมหาปุโรหิตในปี๋นั ้น
พระเจ้าก็ เลยหื้อเขาอู้เป๋นกําตวายตัก
๊ ว่าพระเยซู จะต๋ายเปื้ อจาวยิว 52 และพระองค์ บ่ได้ ต๋ายเปื้ อจาวยิว
เต้าอัน
้ แต่เปื้ อจะรวมคนของพระเจ้าตี้แตกขะแลขะแจไปใคว่โลกหื้อมาอยูเป๋
่ นหมู่เดียวกั ๋น
53 ตัง
้ แต่วันนั ้นหมู่ผู้นําจาวยิวก็วางแผนจะฆ่าพระเยซู 54 พระองค์ก็เลยบ่ออกไปไหนมาไหนอย่างเปิด

เผยในตี้ตี้มีหมู่จาวยิว แต่ออกจากหมู่บ้านเบธานี ไปตี้หมู่บ้านเอฟราอิม อยู่ใก้ๆ ตี้กั ๋นดารแห้งแล้ง แล้ว
พระองค์กับหมู่สาวกก็ย้างอยูตี
่ ้หัน
้
55 ต๋อนเมื่อใก้เถิงงานปั สกาของจาวยิว

หลายคนตี้ลุกบ้านนอกมาก็ปากั ๋นเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็มเปื้ อ
เยียะพิธล้
ี างตั ๋วหื้อบริสุทธิก่
์ อนงานนั ้น 56 แล้วคนตังหลายก็ ปากั ๋นเซาะผ่อหาพระเยซู ต๋อนตี้ อยู่ในพระ
วิหารหมู่เขาก็ถามกั ๋นว่า “ต้านกึ๊ดจาใด ป้อจายคนนั ้นจะมางานก่อ� 57 แต่หมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ฟาริ
สีได้สัง่ คนตังหลายว่า ถ้าใผหันพระเยซูอยูตี
่ ้ไหน ก็ต้องมาบอกหมู่เขา เปื้ อหมู่เขาจะไปยับพระองค์

12
มารียเอา
์ นํ้ามันหอมล้างตีน
๋ หื้อพระเยซู
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1 ก่อนเถิงงานปั สกาหกวัน

พระเยซูก็มาตี้หมู่บ้านเบธานี เซิง่ เป๋นหมู่บ้านตี้ลาซารัสอยู่ ลาซารัสคนนี้ ตี้
พระองค์เยียะหื้อเป๋นขึ้นจากความต๋าย 2 หมู่คนตี้หัน
้ จัดงานเลี้ยงหื้อพระองค์ มารธาก็จ้วยผ่อกอยเรือ
่ ง
ของกิน
๋ ของ ว่า ต๋อน นั ้น ลาซารัส ก็ นั ่ง กิน
๋ ข้าว อยู่ โต๊ะ เดียว กั ๋น กับ พระองค์ 3 มารีย์ เอา นํ้ามัน หอม นารดา
บริสุทธิ์รากา แปง มา ประมาณ เกิง่ ลิตร แล้ว ก็ ถอก ใส่ ตีน
๋ ของ พระเยซู แล้ว เอา ผม ของ ตั ๋ว เก่า เจ๊ด ตีน
๋ หื้อ
พระองค์ ใคว่ตึงบ้านก็หอมนํ้ามันหอมนั ้นขนาด
4 แต่ ยู ดาส อิส คาริโอท สาวก คน นึ่ ง ของ พระเยซู คน ตี้ จะ หัก หลัง พระองค์ ก็ อู้ ว่า 5 “เยีย ะ หยัง บ่เอา
นํ้ามันหอมนี้ ไปขาย แล้วเอาสตางค์มาปั๋ นหื้อกับคนตุ๊กคนจ๋น ถ้าขายจะได้สตางค์เหรียญเถิงสามร้อย�
6 ตี้ยูดาสอูจาอี
้
บ่
้ ใจ้ว่าเขาเป๋นห่วงคนตุ๊ก แต่ย้อนว่าเขาเป๋นคนขีล
้ ัก ซอบลักสตางค์ในถงสตางค์ส่วนรวม
ตี้เขาเป๋นคนผ่อ
7 พระเยซู ก็อู้ว่า “ห้ามว่าหื้อนาง นางเยียะจาอี้เปื้ อจะเกียมก๋านฝังศพของเฮา 8 คนตุ๊กคนจ๋นจะยังอยู่
ตวยหมู่ต้านไปตลอด แต่เฮาจะบ่อยูตวย
่
หมู่ต้านไปตลอด�
หมู่หัวหน้าปุโรหิตวางแผนตี้จะฆ่าลาซารัส

9 บ่ากองหมู่ จาวยิวจํา
๋ นวนนั กได้ยินว่าพระเยซู อยู่ตี้หมู่บ้านเบธานี

หมู่เขาก็เลยปากั ๋นไปตี้หัน
้ ย้อนใค่
10
หัน พระเยซู กับ ลาซารัส คน ตี้ พระเยซู เยีย ะ หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย จาอัน
้ หมู่ หัว หน้า ปุโรหิต ก็ เลย
วางแผน จะ ฆ่า ลาซารัสตวย 11 ย้อนลาซารัส เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แต๊ๆ หมู่ จาว ยิวหลาย คน ก็ เลย ละ หมู่
ผู้นําจาวยิวแล้วไปเจื้อวางใจ๋พระเยซู
หมู่คนต้อนฮับพระเยซูเข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม

12 แหมวันนึ่ งคนนั กขนาดตี้มาฮ่วมงานปั สกา

ได้ยน
ิ ว่าพระเยซูกํ่าลังเข้ามาตี้กรุ งเยรู ซาเล็ม 13 หมู่เขา
ก็ปากั ๋นเอากิง่ ปาล์ม๙ไปต้อนฮับพระองค์แล้วโห่ฮ้องว่า
“โฮซันนา�๑
“ขอพระเจ้าปั๋ นปอนผู้ตี้มาในนามองค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะเน่ อ�ณ
“ขอพระเจ้าปั๋ นปอนกษั ตริยอิ
์ สราเอลเต๊อะเน่ อ�
14 พระเยซูเอาลูกลาตั ๋วนึ่ งขีมา
่ อย่างในพระคัมภีรตี
์ ้เขียนไว้ว่า
15 “จาวเมืองศิโยนเหย

บ่ต้องกั ๋ว
ผ่อหัน
้ ลอ กษั ตริยของ
์
หมู่เจ้ากํ่าลังมา
พระองค์ขี่ลูกลาอยู�
่ ด
16 ในต๋อนนั ้นหมู่ สาวกของพระองค์ ยังบ่เข้าใจ๋ เรือ
่ งนี้ แต่หลังจากตี้ พระเยซู ได้ ฮบ
ั เกียรติอันยิง่ ใหญ่แล้ว
หมู่ เขาก็ กึ๊ด ขึ้น ได้ ว่า พระคัมภีร ได้
์ เขียนเกี่ยวกับ พระเยซู เถิง เรือ
่ งนี้ ไว้ กับ หมู่ เขาเป๋น คนตี้ ได้ เยียะจาอัน
้
หื้อพระองค์
17 หมู่คนตี้ อยู่กับพระเยซู ต๋อนตี้ พระองค์ ฮ้องลาซารัสออกจากอุโมงค์ ฝังศพ กับเยียะหื้อลาซารัสเป๋ น
ขึ้นจากความต๋ายนั ้น ก็เป๋นพยานในสิง่ ตี้เขาได้ยินได้หันมา 18 จาอัน
้ หลายคนก็ปากั ๋นมาหาพระเยซู ย้อน
ได้ยน
ิ ว่าพระองค์เยียะหมายสําคัญนี้ 19 หมู่ฟาริสีก็อู้กั ๋นว่า “หันก่อ หมู่เฮาเยียะอะหยังเขา ก็บ่สําเร็จสัก
อย่าง คนตึงโลกปากั ๋นไปติดต๋ามเขาเหียหมด�
จาวกรีกใค่ปะพระเยซู

มี จาว กรีก บาง คน ใน คน ตัง หลาย ตี้ ขึ้น ไป นมัส ก๋า น พระเจ้า ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ใน หละหว่าง งาน ปัส กา
21 แล้วหมู่เขาก็ ไปหาสาวกของพระเยซู คนนึ่ ง จื้อ ฟี ลิป ตี้ มาจากหมู่บ้านเบธไซดาในแคว้นกาลิ ลี แล้วก็
20

๙

๑ 12:13 12:13 กํานี้ เป๋นภาษาฮีบรูมีความหมายว่า
12:13
12:13 เป๋นก๋านต้อนฮับคนตี้มีจื้อเสียง กาว่าคนสําคัญ
“ขอโผดจ้วยหื้อรอด� จาวยิวใจ๊เป๋นกําสรรเสริญพระเจ้า ณ 12:13 12:13 สดด� 118:25-26 ด 12:15 12:15 ศคย� 9:9

ยอห์น 12:22
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ขอ ฟี ลิป ว่า “ต้าน ครับ เฮา ใค่ ปะ พระเยซู� 22 ฟี ลิป ก็ เลย ไป บอก อันดรู ว์ แล้ว เขา ตึง สอง คน ก็ ไป บอก พระ
เยซู
23 พระเยซู ก็ อู้ ว่า “เถิง เวลา แล้ว ตี้ พระเจ้า จะ เยีย ะ หื้อ หัน เถิง ความ ยิง
่ ใหญ่ของบุตรมนุษย์ 24 เฮาบอก
ความจริงแก่ต้านตังหลายว่า ถ้าเม็ดข้าวแห้งแล้วตกลงดิน ก็จะงอกขึ้นมาหื้อผลแหมหลายเม็ด แต่ถ้า
บ่ตกลงดิน ก็ จะเป๋นก้าเม็ดข้าวเม็ดเดียวเต้าอัน
้ 25 คนใดตี้ ใจ๊ จี วต
ิ หันแก่ ตั ๋วเก่าในโลกนี้ คนนั ้นก็ ฮักษา
จี วต
ิ นั ้น บ่ได้ ก็ จะ ต๋าย แต่ ถ้า ใผ ใจ๊ จี วต
ิ บ่หัน แก่ ตั ๋ว ใน โลก นี้ ก็ จะ ฮัก ษา จี วต
ิ ไว้ได้ จ๋น ฮับ จี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ 26 ใผ
ตี้ ฮับใจ๊ เฮา ก็ ต้องติดต๋ามหลามตวยเฮามา เฮาอยู่ตี้ ไหน ผู้ฮับใจ๊ ของเฮาก็ จะอยู่ตี้ หัน
้ ตวย ใผตี้ ฮับใจ๊ เฮา
พระเจ้าก็จะยกย่องคนนั ้น
พระเยซูอูเถิ
้ งความต๋ายของพระองค์
27 “บ่าเดี่ยวนี้ เฮาตุ๊กอกตุ๊กใจ๋ขนาด จะอู้จาใดดี จะหื้อเฮาอู้ว่า ‘พระบิดาเจ้าข้า ขอโผดจ้วยข้าพระองค์
หื้อป๊นเวลาแห่งความตุ๊กยากนี้ ตวยเต๊อะ� จาอัน
้ กา บ่ใจ้ ตี้ เฮามาในโลกก็ เปื้ อเวลาแห่งความตุ๊กยากนี้
28 ข้าแต่พระบิดา ขอหื้อคนหันเถิงความยิง
้
ต๊องฟ้าว่า “เฮาได้เยีย
่ ใหญ่ของพระองค์� แล้วก็มีเสียงอูจาก
ะหื้อหันความยิง่ ใหญ่แล้ว กับจะเยียะหื้อหันแหม�
29 เมื่อคนตี้อยูหั
่ น
้ ได้ยน
ิ เสียงนั ้น บางคนก็อูว่
้ าเป๋นเสียงฟ้าฮ้อง แต่คนอื่นอูว่
้ า “ทูตสวรรค์อูกั
้ บต้าน�
30 แล้วพระเยซูก็บอกกับหมูเขา
่ ว่า “เสียงนี้ ก็เปื้ อหมูต้
่ านบ่ใจ้เปื้ อเฮา 31 เถิงเวลาตี้จะตัดสินลงโต้ษโลก
แล้ว ผู้ปกครองแห่งโลกนี้ ๒ก็จะโดนไล่ออกไป 32 เมื่อเฮาถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลก๓ เฮาก็จะจัก
๊ นํากู้คน
มาเจื้อวางใจ๋เฮา� 33 พระเยซูอูจาอี
้
เปื้
้ อบอกหื้อฮูว่
้ าพระองค์จะต๋ายจาใด
34 คนตังหลายก็อูว่
้ า “บทบัญญัติบอกหมู่เฮาไว้ว่า พระคริสต์จะมีจีวต
ิ ตลอดไป แล้วเยียะหยังต้านอูว่
้ า
‘บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้น� กับ ‘บุตรมนุษย์� เป๋นใผ�
35 พระเยซู อู้ ว่า “แสงแจ้ง ของ เฮา จะ อยู่ กับ หมู่ ต้าน ไป แหม สัก บึด สัก เมื่อ หื้อ เตียว ไป ต๋อน ตี้ ยัง มี แสง
แจ้ง อยู่ เปื้ อ ความ มืด จะ ตวย บ่ตัน ต้าน ย้อน คน ตี้ เตียว ใน ความ มืด ก็ จะ บ่หัน ว่า กํ่า ลัง เตียว ไป ตาง ใด
36 ต๋อนตี้ยังมีแสงแจ้งของเฮาอยู่ ก็หื้อเจื้อวางใจ๋ในแสงแจ้งนั ้นเต๊อะ เปื้ อว่าต้านจะได้เป๋ นลูกของความ
เป่งแจ้ง� บ่ากองพระเยซูอูจบ
้ แล้ว ก็ละหมู่เขาไปแล้วซ่อนตั ๋วจากคนตังหลาย
หมู่จาวยิวบ่เจื้อวางใจ๋พระเยซู
เถิง แม้ ว่า พระเยซู เยีย ะ หมายสําคัญ หลาย อย่าง หื้อ หมู่ เขา หัน แต่ หมู่ เขา ก็ ยัง บ่เจื้อ วางใจ๋ พระองค์
38 เปื้ อหื้อเป๋ นไปต๋ามตี้อิสยาห์ผู้เป๋ นปากเป๋ นเสียงแตนพระเจ้าอูไว้
้ ว่า
“องค์พระผู้เป๋นเจ้า มีใผพ่องตี้เจื้อกําอูของ
้
หมู่เฮา
และพระองค์แสดงฤทธิอํ
์ านาจหื้อใผผ่อ�ต
39 จาอัน
้ หมู่เขาก็เลยเจื้อพระองค์บ่ได้ ย้อนว่าอิสยาห์อูไว้
้ แหมว่า
40 “พระเจ้าเยียะหื้อต๋าหมู่เขาบอด
และเยียะหื้อจิตใจ๋หมู่เขาหลึกหลึ่ง
เปื้ อว่าต๋าหมู่เขาจะผ่อบ่หัน
กับจิตใจ๋หมู่เขาก็จะบ่เข้าใจ๋
หมู่เขาจะได้บ่ปิ๊ กมาหาเฮาเปื้ อหื้อเฮาฮักษาหมู่เขาหื้อหายดี�ถ
37

41 อิสยาห์อูจาอี
้
ก็
้ ย้อนว่า

เขาได้หันความยิง่ ใหญ่ของพระเยซูล่วงหน้าแล้ว และอูเถิ
้ งพระองค์ไว้
แต่ ต๋อน นั ้น มี หลาย คน ตึง หมู่ ผู้ นํา จาว ยิว ก็ เจื้อ วางใจ๋ พระองค์ แต่ เขา ก็ บ่ก้า ยอมฮับ พระองค์ อย่าง
เปิดเผย ย้อนกั ๋วตี้หมู่ฟาริสีจะไล่หมู่เขาออกจากสมาชิกธรรมศาลา 43 ย้อนว่าหมู่เขาซอบกํายกย่องของ
คนนั กเหลือกํายกย่องของพระเจ้า
๒ 12:31 12:31 ผู้ปกครองโลกนี้ อ้างเถิง ซาต๋าน ๓ 12:32 12:32 หมายเถิง ถูกเขิงบนไม้ก๋างเขน กับก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย
ต 12:38 12:38 อสย� 53:1 ถ 12:40 12:40 อสย� 6:10
42

ยอห์น 12:44
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กําสอนของพระเยซูเป๋นกําตัดสินลงโต้ษ
44 พระเยซูฮ้องเอิน
้ แต่เขาเจื้อวางใจ๋พระองค์ผู้
้ ว่า “ใผตี้เจื้อวางใจ๋เฮา เขาบ่ได้เจื้อวางใจ๋ก้าเฮาเต้าอัน
ตี้ ใจ๊ เฮามาตวย 45 คนตี้ ผ่อหันเฮา เขาก็ หันพระองค์ ผู้ตี้ ใจ๊ เฮามา 46 เฮาเข้ามาเป๋นความเป่งแจ้งหื้อโลก
เปื้ อกู้คนตี้เจื้อวางใจ๋เฮาจะบ่อยูใน
่ ความมืด
47 “คน ตี้ ได้ยน
ิ กํา สอน ของ เฮา แล้ว บ่เจื้อ ฟัง เฮา บ่ตัดสิน ลงโต้ ษ เขา ย้อน ว่า เฮา บ่ได้ มา เปื้ อ ตัดสิน ลง
โต้ษโลกนี้ แต่เฮามาเปื้ อจ้วยโลกนี้ หื้อรอดป๊นบาปโต้ษ 48 ถ้าใผบ่ยอมฮับเฮาและบ่ฮับกําอู้ของเฮา จะมี
อย่างนึ่ งตี้จะตัดสินลงโต้ษเขา คือกําตี้เฮาได้อู้ไปแล้วนั ้นเนาะ จะตัดสินลงโต้ษเขาในวันสุดต๊าย 49 ย้อน
กําอู้หมู่นี้ เฮาบ่ได้อู้ต๋ามใจ๋ตั ๋วเก่า แต่พระบิดาผู้ตี้ใจ๊เฮามาสัง่ เฮาว่าจะอู้อะหยังอย่างใดพ่อง 50 แล้วเฮาก็
ฮูว่
้ ากําสัง่ ของพระองค์นั ้นจะนําไปเถิงจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ เฮาเลยอูต๋
้ ามตี้พระบิดาสัง่ หื้ออู�
้

13
พระเยซูล้างตีน
๋ หื้อหมู่สาวก
1 ก่อนเถิงงานปั สกา พระเยซู ฮู้ว่าเถิงเวลาแล้วตี้พระองค์จะต้องจากโลกนี้ ปิ๊ กไปหาพระบิดา พระองค์
ฮักหมู่คนตี้ ติดต๋ามพระองค์ เซิง่ อยู่ในโลกนี้ ตลอดมา กับพระองค์ ก็ เยียะหื้อหมู่เขาหันว่าพระองค์ ฮักหมู่
เขามอกใด๔
2 ต๋อน ตี้ กํ่า ลัง กิน
๋ ข้าวแลง กั ๋น อยู่ มาร ได้ เยีย ะ หื้อ ใจ๋ ของ ยู ดาส อิส คาริโอท ลูก บ่าว ของ ซี โมน กึ๊ด จะ
หักหลังพระเยซู แล้ว 3 พระองค์ ก็ ฮู้ว่าพระเจ้าหื้อพระองค์ มีอํานาจเหนื อกู้ สิง่ กู้ อย่าง กับพระองค์ มาจาก
พระเจ้าแล้วกํ่าลังจะปิ๊ กไปหาพระเจ้า 4 พระเยซู ก็ลุกขึ้นจากโต๊ะ ถอดเสื้อคุมออก แล้วเอาผ้าเจ๊ดตั ๋วมัด
แอวไว้ 5 แล้วพระองค์ก็ถอกนํ้าใส่ กะละมังเอาไปล้างตีน
๋ หื้อหมู่สาวก แล้วเอาผ้าตี้มัดแอวเจ๊ดตีน
๋ หื้อหมู่
เขา
6 เมื่อล้างมาเถิงซีโมนเปโตร เขาก็ถามพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป๋ นเจ้า ต้านจะล้างตีน
๋ หื้อเฮาตวยกา�
7 พระเยซูตอบว่า “ต๋อนนี้ ตี้เฮาเยียะจาอี้ ต้านยังบ่เข้าใจ๋เตื้อ แต่แหมหน้ อยต้านจะเข้าใจ๋�
8 ซี โมน เปโตร ก็ เลย อู้ ว่า “เฮา บ่มี วัน ยอม หื้อ พระองค์ ล้าง ตีน
๋ หื้อ เฮา แน่ นอน� พระเยซู ก็ เลย อู้ ว่า “ถ้า
เฮาบ่ได้ล้างหื้อต้าน ต้านก็บ่ได้เป๋นคนของเฮาแหม�
9 ซี โมน เปโตร ก็ อู้ว่า “อาจ๋า รย์ถ้า เป๋ น จาอัน
้ บ่ใจ้ ก้าตีน
๋ ของเฮา แต่ ขอหื้อล้างตึงมือตึงหัวของเฮาตวย
10
เต๊อะ� พระเยซู ก็ อู้ว่า “คนตี้ อาบนํ้าก็ สะอาดตึงตั ๋วแล้ว ล้างก้าตีน
๋ ก็ ปอ หมู่ต้านสะอาดแล้ว แต่ บ่ใจ้ กู้
11
คน� พระองค์ฮูว่
้ าใผจะหักหลังพระองค์ ย้อนจาอัน
้ พระองค์ก็เลยอูว่
้ า “บ่ใจ้กู้คนตี้สะอาด�
12 บ่า กอง พระเยซู ล้าง ตีน
๋ หื้อ หมู่ สาวก แล้ว พระองค์ ก็ ใส่ เสื้อ คุม ปิ๊ ก ไป นั ่ง ตี้ เก่า แล้ว พระองค์ ก็ ถาม ว่า
“ตี้ เฮาเยียะจาอี้หื้อหมู่ ต้าน หมู่ ต้านเข้าใจ๋ ก่อ 13 หมู่ ต้านฮ้องเฮาว่า ‘อาจ๋ารย์� กับ ‘องค์ พระผู้เป๋ นเจ้า�
ตี้หมู่ต้านฮ้องจาอัน
้ ก็แม่นแล้ว ย้อนเฮาเป๋นจาอัน
้ แต๊ๆ 14 ถ้าเฮาตี้เป๋นอาจ๋ารย์กับองค์พระผู้เป๋ นเจ้ายัง
ล้างตีน
๋ หื้อหมู่ ต้าน หมู่ ต้านก็ ควรจะล้าง ตีน
๋ หื้อกั ๋นตวย 15 เฮาได้ เยียะเป๋นตั ๋วอย่างหื้อ หมู่ ต้านผ่อแล้ว ก็
หื้อหมู่ต้านเยียะต๋ามตี้เฮาได้เยียะ 16 เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า คนฮับใจ๊บ่ใหญ่เหลือเจ้านาย
ของเขา กับคนส่งข่าวก็บ่ใหญ่เหลือผู้ตี้ใจ๊เขามา 17 ถ้าหมู่ต้านเข้าใจ๋กับเยียะต๋ามสิง่ นี้ หมู่ต้านก็เป๋นสุข�
18 “เฮาบ่ได้หมายเถิงหมู่ต้านกู้คน เฮาฮู้จักคนตี้เฮาเลือกไว้ แต่จะต้องเป๋ นแต๊ต๋ามพระคัมภีรตี
์ ้อู้ไว้ว่า
‘คนตี้กิน
๋
เฮา�ท 19 เฮาบอกหมู่ต้านไว้บ่าเดี่ยวนี้ ก่อนตี้เรือ
่ งนี้ จะเกิดขึ้น ก็
๋ ของกิน
๋ เฮา ก็ก๋ายเป๋นศัตรู ของ
เปื้ อว่า เมื่อเกิดเหตุก๋ารณ์ นั ้นหมู่ต้านก็จะเจื้อว่าเฮาเป๋นคนนั ้นตี้เฮาบอกว่าเฮาเป๋น 20 เฮาบอกความจริง
แก่ต้านตังหลายว่า คนตี้ยอมฮับคนตี้เฮาใจ๊ไป ก็ยอมฮับเฮาตวย กับคนตี้ยอมฮับเฮาก็ยอมฮับผู้ตี้ใจ๊เฮา
มา�
พระเยซูอูเถิ
้ งคนตี้จะหักหลังพระองค์
๔

13:1 13:1 กาว่าบางฉบับตีความหมาย
๋
แหมอย่างนึ่ ง คือ ฮักจ๋นเถิงตี้สุด

ท

13:18 13:18 สดด� 41:9
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พระองค์ก็ตุ๊กอกตุ๊กใจ๋ขนาด แล้วก็อู้ออกมาอย่างเปิดเผยว่า “เฮาบอก
ความจริงแก่ต้านตังหลายว่า คนนึ่ งในหมู่ต้านจะหักหลังเฮา�
22 แล้วหมู่สาวกก็ผ่อหน้ากั ๋น ใค่ฮูว่
้ าพระองค์อูเถิ
้ งใผ 23 มีสาวกคนนึ่ งตี้พระองค์ฮักเอนตั ๋วนอนกิน
๋ ข้าว
24
ข้างพระองค์อยู่ ซีโมนเปโตร ก็ส่งซิกหื้อเขาถามพระองค์ว่า พระองค์อูเถิ
้ งใผ
25 สาวกคนนั ้นก็เอนตั ๋วเข้าไปใก้ๆ พระเยซู แล้วถามพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ ต้านอูเถิ
้ งใผครับ�
26 พระ เยซู ตอบ ว่า “คน นั ้น ก็ คือ คน ตี้ เฮา จะ เอา เข้า หนม ปั ง จุ่ม ลง ใน ถ้วย นี้ แล้ว ยื่น หื้อ เขา� แล้ว
พระองค์ ก็ เอา เข้า หนมปัง จุ่ม ลง ใน ถ้วย แล้ว ยื่น หื้อ ยู ดาส อิส คาริโอท ลูก บ่าว ของ ซี โมน 27 เมื่อ ยู ดาส
ฮับเข้าหนมปังไป ซาต๋านก็เข้าเขา พระเยซูก็อู้กับเขาว่า “จะเยียะอะหยังก็ขะใจ๋เยียะเหีย� 28 กู้คนตี้เอน
ตั ๋วนอนอยูตี
่ ้หัน
้ บ่เข้าใจ๋ว่าเยียะหยังพระเยซูอูกั
้ บยูดาสจาอัน
้ 29 บางคนก็กึ๊ดว่า ย้อนยูดาสเป๋นคนผ่อถง
สตางค์ พระเยซู เลย บอก หื้อ เขา ไป ซื้อ ของ ตี้ จะ ใจ๊ ใน งาน กาว่าพระองค์ บอก หื้อ ยู ดาส แจก ของ หื้อ คน ตุ๊ก
พ่อง
30 บ่ากองยูดาสฮับเข้าหนมปั งนั ้น เขาก็ออกไปบ่าเดี่ยวนั ้นเลย ต๋อนนั ้นเป๋ นเมื่อคืนแล้ว
21 บ่ากองพระเยซู อู้จาอัน
้ แล้ว

กําสัง่ ใหม่ของพระเยซู
31 หลัง จาก ตี้ ยู ดาส ออก ไป แล้ว พระเยซู ก็ อู้ว่า “เถิง เวลา แล้ว ตี้ คน จะ ได้ หัน เถิง ความ ยิง
่ ใหญ่ของบุตร
32
มนุษย์ แล้วพระเจ้าจะได้ฮับเกียรติผ่านตางพระองค์ตวย ถ้าพระเจ้าได้ฮบ
ั เกียรติผ่านตางบุตรมนุษย์
พระเจ้าก็จะเยียะหื้อบุตรมนุษย์ได้ฮบ
ั เกียรติตวย กับพระเจ้าจะเยียะบ่าเดี่ยวนี้
33 “ลูกเหย เฮาจะอยู่กับหมู่ต้านไปแหมกําเดียวเต้าอัน
้ แล้วหมู่ต้านจะตวยเซาะหาเฮา เฮาจะบอกหมู่
ต้านเหมือนกับตี้เฮาบอกหมู่จาวยิวว่า ตี้ตี้เฮากํ่าลังจะไปนั ้น หมู่ต้านไปบ่ได้
34 “เฮาหื้อกําสัง
่ ใหม่กับหมู่ต้าน ก็คือ หื้อฮักกั ๋น หมู่ต้านต้องฮักกั ๋นเหมือนกับตี้เฮาฮักหมู่ต้าน 35 ถ้าหมู่
ต้านฮักกั ๋น กู้คนก็จะฮูว่
้ าหมู่ต้านเป๋นสาวกของเฮา�
พระเยซูอูเถิ
้ งเปโตรจะบอกบ่ฮูจ
้ ักพระองค์
36 ซี โมนเปโตรก็ ถามพระเยซู ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ต้านจะไปตี้ ไหน� พระเยซู ตอบว่า “ตี้ ตี้ เฮาจะไปนั ้น
ต๋อนนี้ หมู่ต้านยังตวยเฮาไปบ่ได้เตื้อ แต่หมู่ต้านจะตวยเฮาไปเมื่อลูน�
37 แล้วซีโมนเปโตรก็ถามแหมว่า “พระองค์เจ้าข้า เยียะหยังบ่าเดี่ยวนี้ เฮาเถิงตวยพระองค์ไปบ่ได้เตื้อ
เฮาพร้อมตี้จะต๋ายเปื้ อพระองค์�
38 พระเยซู ก็ ตอบ ว่า “ต้าน พร้อม จะ ต๋าย เปื้ อ เฮา กา เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ว่า ก่อน ไก่ ขัน ต้าน จะ
บอกบ่ฮูจ
้ ักเฮาสามเตื้อ�

14
พระเยซูเป๋นตางนําไปหาพระบิดา
ขอหื้อเจื้อวางใจ๋ พระเจ้ากับเจื้อวางใจ๋เฮาตวย 2 ในบ้านพระบิดาของเฮาก็มีตี้
อยู่นั ก และเฮาจะไปเกียมตี้หื้อหมู่ต้าน ถ้าบ่มี เฮาก็จะบ่บอกหมู่ต้านจาอี้เน่ อ 3 หลังจากเฮาไปเกียมตี้หื้อ
หมู่ต้านแล้ว เฮาก็จะปิ๊ กมาฮับหมู่ต้านไปอยู่กับเฮา เปื้ อว่าเฮาอยู่ตี้ไหนหมู่ต้านก็จะได้อยู่ตี้หัน
้ ตวย 4 หมู่
ต้านก็ฮูจ
้ ักตางตี้เฮาจะไปนั ้นแล้วลอ�
5 โธมัสอู้กับ พระเยซู ว่า “อาจ๋า รย์ หมู่ เฮายังบ่ฮู้เลยว่า อาจ๋ารย์จะไปตี้ ไหน แล้วหมู่ เฮาจะฮู้จัก ตางนั ้น
ได้จาใดกั ๋น�
6 พระเยซู อู้กับเขาว่า “เฮาเป๋ นตางนั ้น เป๋ นความจริง กับเป๋ นจี วต
ิ บ่มีใผไปหาพระบิดาได้นอกจากมา
7
ตางเฮา ถ้าหมู่ต้านฮู้จักเฮาแล้ว หมู่ต้านก็จะฮู้จักพระบิดาของเฮาตวย ตัง้ แต่บ่าเดี่ยวนี้ เป๋นต้นไป หมู่
ต้านฮูจ
้ ักพระองค์กับหันพระองค์แล้ว�
1 “บ่ต้องตุ๊กอกตุ๊กใจ๋ ไป
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ฟี ลิป ก็ อู้กับ พระเยซู ว่า “อาจ๋า รย์ ขอ หื้อ เฮา หัน พระบิดา เฮา ก็ ปอใจ๋ แล้ว� 9 พระเยซู อู้กับ เขา ว่า “ฟี
ลิปเหย เฮาอยูกั
่ บต้านปอเถิงมอกอีละ
้ ต้านยังบ่ฮูจ
้ ักเฮาแหมกา ใผตี้หันเฮาก็หันพระบิดา เป๋นจาใดต้าน
ยังอู้ว่า ‘ขอหื้อ เฮาหันพระบิดา� 10 ต้าน บ่เจื้อ กา ว่าเฮาเป๋นอันนึ่ ง อันเดียว กั ๋นกับ พระบิดาและพระบิดา
ก็ เป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับเฮา กําตี้ เฮาอู้ เฮาบ่ได้ อู้ต๋ามใจ๋ ตั ๋วเก่า แต่ พระบิดาตี้ อยู่ในเฮาเยียะก๋านของ
พระองค์ ผ่าน ตาง เฮา 11 เจื้อ เฮา เต๊อะ ว่า เฮา เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ พระบิดา และ พระบิดา เป๋น อัน นึ่ ง
อันเดียวกั ๋นกับเฮา บ่อัน
้ ก็หื้อเจื้อในก๋านหมู่นั ้นตี้เฮาเยียะเต๊อะ 12 เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า
คนตี้เจื้อวางใจ๋เฮาก็จะเยียะก๋านตี้เฮาเยียะนั ้นตวย และเขาจะเยียะก๋านตี้ยิง่ ใหญ่นั กเหลือนั ้นแหม ย้อน
ว่าเฮาจะไปหาพระบิดา 13 แล้วอะหยังก็ ต๋ามตี้ หมู่ ต้านจะขอในนามของเฮา เฮาก็ จะเยียะสิง่ นั ้นหื้อ เปื้ อ
ตี้พระบุตรจะเยียะหื้อคนหันเถิงความยิง่ ใหญ่ของพระบิดา 14 ถ้าต้านขออะหยังในนามของเฮา เฮาก็ จะ
เยียะหื้อ
8

พระสัญญาเรือ
่ งพระวิญญาณบริสุทธิ์
15 “ถ้า หมู่ ต้าน ฮัก เฮา หมู่ ต้าน ก็ จะ เยีย ะ ต๋าม กํา สัง
่ ของ เฮา 16 แล้ว เฮา ก็ จะ ขอ พระบิดา แล้ว พระองค์
ก็ จะ ส่ง ผู้ จ้วย แหม ผู้ นึ่ ง มา หื้อ หมู่ ต้าน ผู้ จ้วย นี้ จะ อยู่ กับ หมู่ ต้าน ตลอด ไป 17 ผู้ จ้วย พระองค์ นี้ ก็ คือ พระ
วิญญาณตี้เปิดเผยความจริง โลกนี้ ยอมฮับพระองค์บ่ได้ย้อนผ่อบ่หันกับบ่ฮู้จักพระองค์ แต่หมู่ต้านฮู้จัก
พระองค์แล้ว ย้อนว่าบ่าเดี่ยวนี้ พระองค์ก็อยูกั
่ บหมู่ต้าน กับจะอยูใน
่ ตั ๋วหมู่ต้านหลังจากนี้ ตวย
18 “เฮาจะบ่ละบ่ขว้างหมู่ต้านไว้หื้ออยู่ในโลกนี้ คนเดียว เฮาจะปิ๊ กมาหาหมู่ต้าน 19 แหมบ่เมินโลกก็จะ
บ่หันเฮา แต่หมู่ต้านจะหันเฮา ย้อนเฮามีจีวต
ิ อยู่ หมู่ต้านก็จะมีจีวต
ิ อยู่ตวย 20 ในวันนั ้นหมู่ต้านก็จะฮู้ว่า
เฮาเป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับพระบิดาของเฮา และหมู่ต้านก็เป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับเฮา และเฮาก็เป๋น
อันนึ่ ง อัน เดียว กั ๋นกับ หมู่ ต้าน 21 คน ตี้ ยอมฮับ กํา สัง่ ของ เฮา กับ เยียะ ต๋าม นั ้น ก็ เป๋น คน ตี้ ฮักเฮา แล้ว พระ
บิดาของเฮาก็จะฮักเขา กับเฮาก็จะฮักเขาตวย กับจะเปิดเผยเรือ
่ งของเฮาหื้อเขาฮู�
้
22 ยู ดาส (บ่ใจ้ ยู ดาส อิส คาริโอท) ถาม พระเยซู ว่า “พระองค์ เจ้า ข้า เยีย ะ หยัง จะ เปิ ด เผย หื้อ หมู่ เฮา ฮู้
แต่บ่หื้อโลกนี้ ฮู�
้
23 พระเยซูตอบว่า “ถ้าใผฮักเฮา เขาก็จะเยียะต๋ามกําสัง
่ สอนของเฮา พระบิดาของเฮาก็จะฮักเขา และ
24
พระบิดากับเฮาก็ จะมาหาเขา แล้วก็ จะอยู่กับเขา คนไหนบ่ฮักเฮา เขาก็ จะบ่เยียะต๋ามกําสัง่ สอนของ
เฮา กําสัง่ สอนตี้หมู่ต้านได้ยินบ่ใจ้เป๋นกําสัง่ สอนของเฮา แต่เป๋นของพระบิดาผู้ตี้ใจ๊เฮามา
25 “เฮา ได้ อู้ กํา หมู่ นี้ หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง ต๋อน ตี้ ยัง อยู่ กับ หมู่ ต้าน 26 เมื่อ พระบิดา ส่ง ผู้ จ้วย คือ พระวิญญาณ
บริสุทธิมา
์ แตนเฮา พระวิญญาณนั ้นก็จะสอนหมู่ต้านกู้สิง่ กู้อย่าง กับจะเยียะหื้อหมู่ต้านจํา๋ กู้สิง่ ตี้เฮาได้
อูกั
้ บหมู่ต้านไปแล้ว
27 “เฮา หื้อ สันติสุข ของ เฮา ไว้กับ หมู่ ต้าน สันติสุข ตี้ เฮา หื้อ บ่เหมือน กับ ตี้ โลก หื้อ บ่ต้อง ตุ๊ก อก ตุ๊ก ใจ๋ กับ
บ่ต้องกั ๋ว 28 ต้านได้ยน
ิ ตี้เฮาบอกต้านแล้วว่า เฮาจะละหมู่ต้านไปและจะปิ๊ กมาหาหมู่ต้านแหม ถ้าหมู่ต้าน
ฮักเฮา หมู่ ต้าน ก็ จะดี ใจ๋ ตี้ เฮาจะปิ๊ กไปหาพระบิดา ย้อนพระบิดาเป๋นใหญ่เหลือตั ๋วเฮา 29 แล้วบ่าเดี่ยวนี้
เฮาได้บอกหมู่ต้านก่อนตี้เรือ
่ งนี้ จะเกิดขึ้น เปื้ อว่าเมื่อเกิดขึ้นแต๊ๆ หมู่ต้านก็จะเจื้อเฮา 30 เฮาจะอู้กับหมู่
ต้านแหมบ่เมิน ย้อนว่าผู้ปกครองแห่งโลกนี้ กํ่าลังจะมา เขาบ่มี สิทธิอํานาจเหลือตั ๋วเฮา 31 แต่ เฮาเยียะ
ต๋ามตี้พระบิดาสัง่ เฮา เปื้ อโลกจะได้ฮูว่
้ าเฮาฮักพระบิดา ลุกขึ้นแล้วไปกั ๋นเต๊อะ

15
พระเยซูเป๋นเคือองุน
่ แต๊
1 “เฮาเป๋ นเคือองุน
่ แต๊ กับพระบิดาก็เป๋นคนผ่อคนกอย 2 กิง่ กู้กิง่ ในเฮาตี้บ่มีหน่วย พระบิดาก็ตัดขว้าง
เหีย และพระองค์ก็แต่งกิง่ ตี้มีหน่วยเปื้ อหื้อมันออกหน่วยนั กขึ้น 3 หมู่ต้านก็สะอาดแล้วย้อนกําสอนของ
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เฮาตี้ได้บอกกับหมู่ต้านไป 4 หื้อติดกับเฮา และเฮาก็จะติดกับหมู่ต้าน กิง่ ออกหน่วยเองบ่ได้นอกจากติด
กับเคือองุน
่ เต้าอัน
้ หมู่ต้านก็เป๋นเหมือนกิง่ นั ้นตี้ออกหน่วยบ่ได้นอกจากติดกับเฮา
5 “เฮา เป๋ น เคือ องุน
่ หมู่ ต้าน เป๋น กิง่ ใผ ตี้ ติด อยู่กับ เฮา และ เฮา ติด อยู่กับ เขา คน นั ้น ก็ จะ ออก หน่วย นั ก
ย้อนถ้าใผแยกจากเฮา เขาก็เยียะอะหยังบ่ได้เลย 6 ถ้าเขาบ่ติดกับเฮา เขาก็เป๋นเหมือนกิง่ ตี้โดนตัดขว้าง
หื้อเหีย
่ วแห้งต๋าย แล้วโดนเก็บเอาไปเผาไฟเหีย
7 “ถ้าหมู่ต้านติดอยู่กับเฮาและกําสัง
่ สอนของเฮาก็ติดอยู่กับหมู่ต้าน บ่ว่าหมู่ต้านจะขออะหยัง ต้านก็
8
จะได้ สิง่ นั ้น ถ้าหมู่ต้านออกหน่วยนั ก หมู่ต้านก็ จะเยียะหื้อหันว่าหมู่ต้านเป๋นสาวกของเฮา กับจะเยียะ
หื้อกู้คนหันเถิงความยิง่ ใหญ่ของพระบิดา 9 พระบิดาฮักเฮาจาใด เฮาก็ฮักหมู่ต้านจาอัน
้ หื้อหมู่ต้านอยูใน
่
ความฮักของเฮา 10 ถ้าหมู่ต้านเยียะต๋ามกําสัง่ ของเฮา หมู่ต้านก็อยู่ในความฮักของเฮา เหมือนกับตี้เฮา
เยีย ะ ต๋าม กํา สัง่ ของ พระบิดา และ อยู่ใน ความ ฮัก ของ พระองค์ 11 นี่ เป๋น สิง่ ตี้ เฮา บอก กับ หมู่ ต้าน เปื้ อ หื้อ
หมู่ต้านมีความจื้นจมยินดี อย่างตี้ เฮามี กับมีความยินดี อย่างเต๋มตี้ 12 กําสัง่ ของเฮาก็ คือหื้อหมู่ต้านฮัก
กั ๋น เหมือนตี้เฮาฮักหมู่ต้าน 13 บ่มีความฮักไหนตี้ยิง่ ใหญ่นั กเหลือนี้ แหมแล้ว ก็คือ ก๋านตี้คนนึ่ งสละจีวต
ิ
14
15
เปื้ อเปื้ อนของตั ๋วเก่า ถ้าหมู่ต้านเยียะต๋ามกําสัง่ ของเฮา หมู่ต้านก็เป๋นเปื้ อนของเฮา เฮาจะบ่ฮ้องหมู่
ต้านว่าคนฮับใจ๊แหม ย้อนว่าคนฮับใจ๊บ่ฮูว่
้ านายของตั ๋วเก่าเยียะอะหยังพ่อง แต่เฮาฮ้องหมู่ต้านว่า เปื้ อน
ย้อนว่า กู้สิง่ กู้อย่างตี้เฮาได้ยน
ิ จากพระบิดาของเฮา เฮาก็บอกหื้อหมู่ต้านฮู้แล้ว 16 หมู่ต้านบ่ได้เลือกเฮา
แต่เฮาเป๋นคนเลือกหมู่ต้าน กับมอบหมายงานหื้อหมู่ต้านไปเยียะจ๋นเกิดผล เป๋นผลตี้ อยู่ได้ตลอด ย้อน
จาอัน
้ อะหยังก็ต๋ามตี้หมู่ต้านขอในนามของเฮา พระบิดาก็จะหื้อกับหมู่ต้าน 17 กําสัง่ ของเฮาก็คือ หื้อหมู่
ต้านฮักกั ๋นเน่ อ
พระเยซูเตือ
๋ นหมู่สาวก
18 “เมื่อ โลก นี้ จัง หมู่ ต้าน ก็ หื้อ จํา
๋ ไว้ว่าโลกนี้ จังเฮาก่อน 19 ถ้า หมู่ ต้านเป๋น คนของโลกนี้ โลกนี้ ก็ จะฮัก
หมู่ต้านตี้ เป๋นคนของโลก แต่ หมู่ ต้านบ่ได้ เป๋นคนของโลกแล้ว ย้อนเฮาได้ เลือกหมู่ ต้านหื้อออกจากโลก
จาอัน
้ โลกเลยจังหมูต้
่ าน 20 หมู่ต้านจํา๋ กําตี้เฮาเกยบอกไว้ได้ก่อว่า ‘คนฮับใจ๊บ่ใหญ่เหลือเจ้านายของเขา�
ถ้าหมู่เขาคํ่าเฮา หมู่เขาก็จะคํ่าหมู่ต้านตวย ถ้าหมู่เขาเยียะต๋ามกําสัง่ สอนของเฮา หมู่เขาก็จะเยียะต๋าม
กําสัง่ สอนของหมู่ต้านเหมือนกั ๋น 21 ตี้หมู่เขาคํ่าหมู่ต้านก็ย้อนหมู่ต้านติดต๋ามเฮา ย้อนหมู่เขาบ่ฮู้จักผู้ตี้
ใจ๊เฮามา 22 ถ้าเฮาบ่ได้มากับบ่ได้สัง่ สอนหมู่เขา หมู่เขาก็จะบ่มีความผิดอะหยัง แต่บ่าเดี่ยวนี้ หมู่เขาบ่มี
ข้อ แก้ ตั ๋ว ใน เรือ
่ ง บาป ของ หมู่ เขา 23 ใผ ตี้ จัง เฮา ก็ จัง พระบิดา เฮา ตวย 24 ถ้า เฮา บ่ได้ เยีย ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์ ตี้
บ่เกยมีใผเยียะในหมู่เขา หมู่เขาก็จะบ่มีบาปอะหยัง แต่หมู่เขาได้หันก๋านอัศจ๋รรย์หลายอย่างตี้เฮาเยียะ
ไปแล้ว หมู่เขาก็ยังจังเฮากับพระบิดาของเฮาอยู่ 25 ตี้เป๋นจาอัน
้ ก็เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามบทบัญญัติของเขาตี้
ธ
ว่า ‘หมู่เขาจังเฮาโดยบ่มีสาเหตุ�
26 “เฮาจะส่งผู้จ้วยตี้มาจากพระบิดามาหื้อหมู่ต้านก็คือ พระวิญญาณตี้เปิ ดเผยความจริง พระองค์จะ
เป๋นพยานหื้อตั ๋วเฮา 27 และหมู่ ต้านก็ จะเป๋นพยานบอกเรือ
่ งของเฮาหื้อคนฮู้ตวย ย้อนหมู่ ต้านได้ อยู่กับ
เฮาตัง้ แต่เก๊าแล้ว

16

“เฮา บอก เรือ
่ ง หมู่ นี้ กับ หมู่ ต้าน ก็ เปื้ อ บ่หื้อ หมู่ ต้าน ละ ความ เจื้อ 2 เขา จะ ไล่ หมู่ ต้าน ออก จาก สมาชิก
ธรรมศาลา ของ จาว ยิว แล้ว จะ มี วัน นึ่ ง ตี้ กู้ คน ตี้ ฆ่า หมู่ ต้าน จะ กึ๊ด ว่า ตี้ เยีย ะ จาอัน
้ เป๋น ก๋าน ฮับ ใจ๊ พระเจ้า
3 ตี้ เขาจะเยียะจาอัน
้ ย้อนเขาบ่ฮู้จักพระบิดากับบ่ฮู้จักเฮา 4 แต่ตี้เฮาบอกเรือ
่ งหมู่นี้ กับหมู่ต้านไว้ก่อน ก็
เปื้ อเมื่อเรือ
่ งนี้ เกิดขึ้น หมู่ต้านก็จะกึ๊ดได้ว่าเฮาได้เตือ
๋ นหมู่ต้านไว้แล้ว แต่เฮาบ่ได้บอกเรือ
่ งนี้ กับหมู่ต้าน
ตัง้ แต่เก๊า ย้อนว่าเฮายังอยูกั
่ บหมู่ต้าน
1

ธ

15:25 15:25 สดด� 35:19; 69:4
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งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
5 “ต๋อน นี้ เฮา กํ่า ลัง จะ ไป หา พระองค์ ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา มา แต่ ก็ บ่มี ใผ ใน หมู่ ต้าน ถาม เฮา ว่า ‘อาจ๋า รย์ จะ ไป ตี้
ไหน� 6 หมู่ต้านกํ่าลังตุ๊กอกตุ๊กใจ๋ย้อนเฮาบอกเรือ
่ งหมู่นี้ 7 แต่เฮาบอกความจริงแก่หมู่ต้านว่า ตี้เฮาจาก
หมู่ต้านไปนั ้น ก็เป๋นก๋านดีกับหมู่ต้านย้อนว่าถ้าเฮาบ่ไป พระองค์ผู้จ้วยก็จะบ่มาหาหมู่ต้าน แต่ถ้าเฮาไป
เฮาก็จะส่งพระองค์ผู้จ้วยมาหาหมู่ต้าน 8 เมื่อพระองค์มาแล้ว พระองค์ก็จะเยียะหื้อโลกฮู้เถิงความจริง
เรือ
่ งบาป เรือ
่ งความถูกต้อง กับเรือ
่ งก๋านตัดสินลงโต้ษของพระเจ้า 9 ในเรือ
่ งบาปนั ้นก็คือ หมู่คนบ่ยอม
เจื้อ วางใจ๋ เฮา 10 และ ใน เรือ
่ ง ความ ถูก ต้อง นั ้น ก็ คือ เฮา จะ ปิ๊ ก ไป หา พระบิดา แล้ว หมู่ ต้าน ก็ จะ บ่หัน เฮา
11
แหม ในเรือ
่ งก๋านตัดสินลงโต้ษของพระเจ้านั ้นก็คือ ผู้ปกครองโลกนี้ โดนตัดสินลงโต้ษแล้ว
12 “เฮา มี แหม หลาย เรือ
่ ง ตี้ จะ บอก กับ หมู่ ต้าน แต่ ถ้า อู้ กับ หมู่ ต้าน บ่า เดี่ยวนี้ ก็ ยาก ตี้ หมู่ ต้าน จะ ฮับ ได้
13 แต่ เมื่อพระวิญญาณตี้ เปิ ดเผยความจริงมา ก็ จะเยียะหื้อหมู่ ต้านเข้าใจ๋ เถิงความจริงตึงหมด ย้อนว่า
พระวิญญาณจะบ่อู้ต๋ามใจ๋ตั ๋วเก่า แต่จะอู้ในสิง่ ตี้ได้ยน
ิ จากพระบิดา แล้วก็จะบอกหมู่ต้านในสิง่ ตี้จะเกิด
14
ขึ้น และ พระวิญญาณ ก็ จะ เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน หัน เถิง ความ ยิง่ ใหญ่ ของ เฮา ย้อน พระวิญญาณ จะ เอา กํา
สอนของเฮามาบอกหมู่ ต้าน 15 กู้ สิง่ กู้ อย่างตี้ เป๋นของพระบิดาก็ เป๋นของเฮา จาอัน
้ เฮาเลยบอกหมู่ ต้าน
ว่า พระวิญญาณจะเอากําสอนของเฮามาบอกกับหมู่ต้าน
ความโศกเศร้าเสียใจ๋จะก๋ายเป๋นความจื้นจมยินดี
แล้วต่อไปแหมหน้ อยหมู่ต้านก็จะหันเฮา�
17 สาวก บาง คน ก็ อู้ กั ๋น ว่า “ตี้ อาจ๋า รย์ อู้ ว่า ‘แหม หน้ อย หมู่ ต้าน ก็ จะ บ่หัน เฮา แล้ว ต่อ ไป แหม หน้ อย หมู่
ต้าน ก็ จะ หัน เฮา� กับ ‘ย้อน เฮา ไป เถิง พระบิดา� อาจ๋า รย์ หมายความ ว่า จาใด� 18 แล้ว หมู่ เขา ก็ ถาม กั ๋น
แหมว่า “ ‘แหมหน้ อย� ของอาจ๋ารย์ อาจ๋ารย์หมายเถิงอะหยัง เฮาบ่เข้าใจ๋เรือ
่ งตี้อาจ๋ารย์อูเลย�
้
19 พระเยซู ฮู้ ว่า หมู่ เขา ใค่ ถาม พระองค์ พระองค์ ก็ เลย อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “หมู่ ต้าน ถาม กั ๋น อยู่ กา ว่า เฮา
หมายความว่าจาใด ตี้เฮาอู้ว่า แหมหน้ อยหมู่ต้านก็จะบ่หันเฮา แล้วต่อไปแหมหน้ อยหมู่ต้านก็จะหันเฮา
20 เฮา บอก ความ จริง แก่ หมู่ ต้าน ว่า หมู่ ต้าน จะ ไห้ หุย แต่ โลก จะ จื้น จม ยินดี หมู่ ต้าน จะ โศกเศร้า เสีย ใจ๋
แต่ความโศกเศร้าเสียใจ๋ ของหมู่ต้านจะก๋ายเป๋นความจื้นจมยินดี 21 ต๋อนตี้ แม่ญิงเกิดลูก เขาก็ตุ๊กย้อน
ความเจ็บปวดทรมาน แต่เมื่อลูกเกิดออกมาแล้ว เขาก็ลืมความเจ็บปวดนั ้น ย้อนเขามีความจื้นจมยินดี
ตี้ลูกได้เกิดมาในโลกนี้ 22 ก็เหมือนกับต๋อนนี้ ตี้หมู่ต้านตุ๊กอกตุ๊กใจ๋ แต่เมื่อเฮาปิ๊ กมาหาหมู่ต้านแหม หมู่
ต้านก็จะมีความจื้นจมยินดี กับจะบ่มีใผมาลู่เอาความจื้นจมยินดีไปจากหมู่ต้านได้ 23 ในวันนั ้นหมู่ต้านก็
จะบ่ถามอะหยังเฮาแหม เฮาบอกความจริงแก่หมู่ต้านว่า ถ้าต้านขออะหยังจากพระบิดาในนามของเฮา
พระองค์ก็จะหื้อกับหมู่ต้าน 24 จ๋นเถิงบ่าเดี่ยวนี้ หมู่ต้านยังบ่ได้ขออะหยังในนามของเฮาเลย หื้อขอเต๊อะ
แล้วหมู่ต้านก็จะได้ เปื้ อหมู่ต้านจะมีความจื้นจมยินดีอย่างเต๋มตี้
16 “แหมหน้ อยหมู่ต้านก็จะบ่หันเฮา

เฮามีชัยแล้ว
“เฮา เล่า เรือ
่ ง หมู่ นี้ เป๋น กํา เผียบ หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง แต่ จะ มี วัน นึ่ ง ตี้ เฮา จะ บ่ใจ๊ กํา เผียบ แล้ว แต่ เฮา จะ อู้
ซื่อๆ เกี่ยวกับพระบิดา 26 ในวันนั ้นหมู่ต้านจะบ่ต้องขออะหยังผ่านตางเฮาแหมแล้ว ต้านขอจากพระบิดา
ได้ โดย ตรง เลย๕ 27 พระบิดา ฮัก หมู่ ต้าน ย้อน ว่า หมู่ ต้าน ฮัก เฮา และ เจื้อ ว่า เฮา มา จาก พระบิดา 28 เฮา มา
จากพระบิดาและเข้ามาในโลกแล้ว และกํ่าลังจะไปจากโลก แล้วปิ๊ กไปหาพระบิดา�
29 หมู่สาวกก็อูกั
้ ๋นว่า “ผ่อลอ อาจ๋ารย์อูกั
้ บหมูเฮา
่ ซื่อๆ โดยบ่ใจ๊กําเผียบแล้ว 30 ต๋อนนี้ หมูเฮา
่ เข้าใจ๋แล้ว
ว่าอาจ๋ารย์ฮูกู
้ ้สิง่ กู้อย่าง บ่จํา๋ เป๋นตี้ใผจะต้องถามอาจ๋ารย์แหม ย้อนว่าอาจ๋ารย์ฮูแล้
้ วว่าหมู่เฮากึ๊ดจะถาม
อะหยัง มอกอีหมู
้ ่เฮาก็เจื้อแล้วว่าอาจ๋ารย์มาจากพระเจ้า�
25

๕

16:26
16:26
ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีก
แต่เฮาจะบ่บอกหมู่ต้านว่าเฮาขอพระบิดาเปื้ อหมู่ต้าน�

จะเป๋น

“ในวันนั ้นหมู่ต้านจะขอในนามของเฮา
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“บ่าเดี่ยวนี้ หมู่ต้านเจื้อเฮาแล้วกา 32 ผ่อลอ จะมีวันนึ่ งตี้จะมาเถิง และแต๊ๆ บ่า
เดี่ยวนี้ ก็ เถิงแล้ว ตี้ หมู่ต้านจะแตกขะแลขะแจหนี ไปบ้านใผบ้านมัน แล้วจะละเฮาไว้หื้ออยู่คนเดียว แต่
เฮาบ่ได้อยูคน
่ เดียว ย้อนพระบิดาอยูกั
่ บเฮา
31 แล้วพระเยซู ก็ อู้ว่า

33 “เฮา บอก เรือ
่ งหมู่นี้ กับหมู่ต้านไว้เปื้ อสันติสุขของเฮาจะอยู่กับหมู่ต้าน

ยากลําบาก แต่หื้อเข้มแข็งไว้เน่ อ ย้อนว่าเฮามีชัยเหนื อโลกแล้ว�

ในโลกนี้ ต้านจะปะความตุ๊ก

17
พระเยซูอธิษฐานหื้อหมู่สาวก
หลัง จาก พระเยซู อู้ จาอัน
้ แล้ว พระองค์ ก็ แหงน หน้า ขึ้น ผ่อ ต๊ องฟ้า แล้ว ก็ อู้ ว่า “ข้า แต่ พระบิดา เถิง
เวลาแล้ว ขอโผดเยียะหื้อกู้คนหันเถิงความยิง่ ใหญ่ของพระบุตรของพระองค์ เปื้ อพระบุตรของพระองค์
ก็ จะ ได้ เยีย ะ หื้อ กู้ คน หัน เถิง ความ ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ 2 ย้อน ว่า พระองค์ ได้ หื้อ พระบุตร มี สิทธิ อํานาจ
เหนื อกู้คน เปื้ อพระบุตรจะหื้อจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์กับกู้คนตี้พระองค์ได้หื้อพระบุตรไว้ 3 จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ก็คือ ก๋านฮู้
จักพระองค์ผู้เป๋นพระเจ้าผู้เตี้ยงแต๊องค์เดียว และฮู้จักพระเยซูคริสต์ผู้ตี้พระองค์ใจ๊มา 4 ข้าพระองค์ได้
เยียะหื้อคนในโลกนี้ หันเถิงความยิง่ ใหญ่ของพระองค์โดยเยียะก๋านกู้อย่างตี้พระองค์มอบหื้อข้าพระองค์
ไว้เสร็จแล้ว 5 บ่าเดี่ยวนี้ ขอพระบิดาหื้อเกียรติข้าพระองค์ต่อหน้าพระองค์ คือเกียรติตี้พระบุตรเกยมีฮ่วม
กั ๋นกับพระองค์ก่อนตี้โลกนี้ เกิดขึ้นมา
6 “คน ตี้ พระองค์ นํา มา ติด ต๋าม ข้า พระองค์ จาก โลก นี้ ข้า พระองค์ ก็ เยีย ะ หื้อ ฮู้จัก พระองค์ คน หมู่ นี้ เป๋ น
ของ พระองค์ ตี้ พระองค์ มอบ ไว้กับ ข้า พระองค์ แล้ว หมู่ เขา ได้ เยีย ะ ต๋าม ถ้อยกํา ของ พระองค์ 7 บ่า เดี่ยว นี้
หมู่เขาฮู้แล้วว่า กู้สิง่ ตี้พระองค์หื้อข้าพระองค์ไว้มาจากพระองค์ 8 ย้อนว่ากําตี้พระองค์หื้อข้าพระองค์ไว้
นั ้น ข้าพระองค์ ได้ หื้อหมู่เขาแล้ว และหมู่เขาก็ ยอมฮับกํานั ้นไว้ และหมู่เขาฮู้แต๊ๆ แล้วว่าข้าพระองค์ มา
จากพระองค์ และเจื้อว่าพระองค์ใจ๊ข้าพระองค์มา 9 ข้าพระองค์อธิษฐานหื้อหมู่เขา บ่ใจ้อธิษฐานหื้อคน
ในโลก แต่ อธิษฐานหื้อคนหมู่ นั ้นตี้ พระองค์ มอบหื้อข้าพระองค์ ไว้ ย้อนหมู่ เขาเป๋นคนของพระองค์ 10 กู้
อย่างตี้ เป๋นของข้าพระองค์ ก็ เป๋นของพระองค์ แล้วกู้ อย่างตี้ เป๋นของพระองค์ ก็ เป๋นของข้าพระองค์ กับ
คน หมู่ นี้ เยีย ะ หื้อ โลก หัน เถิง ความ ยิง่ ใหญ่ ของ ข้า พระองค์ 11 ข้า พระองค์ จะ บ่อยู่ ใน โลก นี้ แหม แล้ว แต่
หมู่เขายังอยู่ในโลกนี้ กับข้าพระองค์กํ่าลังจะปิ๊ กไปหาพระองค์ ข้าแต่พระบิดา ผู้บริสุทธิ์ ขอพระองค์ปก
ปัก ฮัก ษา หมู่ เขา โดย ฤทธิ์อํานาจ ของ พระองค์ ตี้ ได้ หื้อ ข้า พระองค์ ตวย เต๊อะ เปื้ อ หมู่ เขา จะ เป๋น อัน นึ่ ง อัน
เดียวกั ๋น เหมือนกับตี้พระองค์กับข้าพระองค์เป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋น 12 ต๋อนตี้ข้าพระองค์อยูกั
่ บหมู่เขา ข้า
พระองค์ ก็ ปกปักฮักษาหมู่ เขาหื้อปลอดภัยโดยฤทธิอํ
์ านาจตี้ พระองค์ หื้อข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ปกป้อง
หมู่เขาไว้และบ่มีใผหายไปสักคน ยกเว้นคนนั ้นตี้พระองค์กํา๋ หนดไว้ จะต้องฉิ บหายวายวอด เปื้ อหื้อเป๋น
ไปต๋ามพระคัมภีร ์
13 “แต่ บ่าเดี่ยวนี้ ข้าพระองค์ กํ่าลังจะปิ๊ กไปหาพระองค์ ตี้ ข้าพระองค์ อู้เรือ
่ งหมู่นี้ ต๋อนตี้ยังอยู่ในโลก ก็
เปื้ อ หื้อ หมู่ เขา ได้ ฮับ ความ จื้น จม ยินดี อย่าง เต๋ม ตี้ เหมือน ตี้ ข้า พระองค์ ได้ ฮบ
ั 14 ข้า พระองค์ ได้ หื้อ ถ้อยกํา
ของพระองค์ กับหมู่เขาแล้ว และโลกนี้ จังหมู่เขา ย้อนว่าหมู่เขาบ่ใจ้ ของโลกเหมือนกับตี้ ข้าพระองค์ บ่ใจ้
ของโลก 15 ข้าพระองค์บ่ขอหื้อพระองค์เอาหมู่เขาออกไปจากโลก แต่ขอหื้อพระองค์ปกปักฮักษาหมู่เขา
หื้อปลอดภัยจากมาร 16 หมู่เขาบ่ใจ้ของโลกเหมือนกับข้าพระองค์ตี้บ่ใจ้ของโลก 17 ถ้อยกําของพระองค์
เป๋นความจริง ขอหื้อถ้อยกํานั ้นเยียะหื้อหมู่เขาเป๋นคนตี้ บริสุทธิของ
พระองค์ 18 พระองค์ ส่งข้าพระองค์
์
มา ใน โลก จาใด ข้า พระองค์ ก็ ส่ง หมู่ เขา ไป ใน โลก จาอัน
้ 19 ข้า พระองค์ ขอ ถวาย ตั ๋ว ฮับ ใจ๊ พระองค์ เปื้ อ หมู่
เขาก็จะถวายตั ๋วฮับใจ๊พระองค์อย่างแต๊จริงเหมือนกั ๋น
1

ยอห์น 17:20
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20 “ข้าพระองค์ บ่ได้ อธิษฐานเปื้ อหมู่ เขาเต้าอัน
้

แต่อธิษฐานเปื้ อหมู่คนตี้จะเจื้อวางใจ๋ข้าพระองค์ผ่าน
ตางกําพยานของหมู่เขาตวย 21 ข้าพระองค์ขอหื้อหมู่เขาตึงหมดเป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นเหมือนกับตี้พระ
บิดา เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ ข้า พระองค์ และ ข้า พระองค์ ก็ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ พระบิดา ขอ หื้อ
หมู่ เขา เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ เฮา ตวย เปื้ อ โลก จะ เจื้อ ว่า พระองค์ เป๋น ผู้ ส่ง ข้า พระองค์ มา 22 เกียรติ ตี้
พระองค์ ได้ หื้อ ข้า พระองค์ ไว้ ข้า พระองค์ ได้ หื้อ หมู่ เขา แล้ว เปื้ อ หมู่ เขา จะ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น เหมือน
กับ ตี้ พระองค์ กับ ข้า พระองค์ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น 23 ข้า พระองค์ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ หมู่ เขา กับ
พระองค์ ก็ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋นกับ ข้า พระองค์ เปื้ อ หมู่ เขา จะ เป๋น อันนึ่ ง อัน เดียว กั ๋น แต๊ๆ กับ เปื้ อ คน ตัง
หลายจะฮูว่
้ าพระองค์ส่งข้าพระองค์มา และพระองค์ก็ฮักหมู่เขาเหมือนกับตี้พระองค์ฮักข้าพระองค์

“ข้า แต่ พระบิดา ข้า พระองค์ ใค่ หื้อ คน หมู่ นี้ ตี้ พระองค์ หื้อ ข้า พระองค์ อยู่ กับ ข้า พระองค์ ใน ตี้ ตี้ ข้า
พระองค์ อยู่ นั ้น เปื้ อ หมู่ เขา จะ ได้ หัน เถิง ความ ยิง่ ใหญ่ ของ ข้า พระองค์ ตี้ พระองค์ หื้อ ข้า พระองค์ ไว้ ย้อน
พระองค์ฮักข้าพระองค์ก่อนสร้างโลกนี้ 25 ข้าแต่พระบิดาผู้มีความยุติธรรม โลกนี้ บ่ฮู้จักพระองค์ แต่ข้า
พระองค์ ฮู้ จัก พระองค์ และ คน หมู่ นี้ ก็ ฮู้ ว่า พระองค์ ส่ง ข้า พระองค์ มา 26 ข้า พระองค์ เยีย ะ หื้อ หมู่ เขา ฮู้ จัก
พระองค์ แล้ว กับ จะ เยีย ะ ต่อ ไป แหม เปื้ อ ว่า ความ ฮัก ตี้ พระองค์ มี หื้อ ข้า พระองค์ จะ อยู่ กับ หมู่ เขา กับ ข้า
พระองค์ก็จะเป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับหมู่เขาตวย�
24

18
พระเยซูโดนยับ

1 เมื่อพระเยซูอธิษฐานเสร็จแล้ว พระองค์กับหมูสาวก
่
ก็เตียวออกจากตี้หัน
้ ไป ข้ามห้วยจื้อขิดโรน แล้ว

เข้าไปในสวนบ่ากอกเทศแห่งนึ่ ง 2 ยู ดาสคนตี้ หักหลังพระองค์ ก็ ฮู้จักสวนนี้ ตวย ย้อนว่าพระองค์ กับหมู่
สาวกเกยมาปะกั ๋นตี้นี่ เจื่อๆ 3 แล้วยูดาสก็ปาหมู่ทหารโรมันกับทหารฮักษาพระวิหารตี้หมู่หัวหน้าปุโรหิต
กับหมู่ฟาริสีส่งมา ไปตี้สวนนั ้น หมู่เขาต๋ามโกม กํา๋ ไม้แค่ กับมีอาวุธมาตวย
4 พระเยซูฮู้ว่าจะเกิดอะหยังขึ้นกับพระองค์

พระองค์ก็เลยเตียวออกไปถามหมู่เขาว่า “หมู่ต้านมาตวย

เซาะหาใผ�
5 หมู่ เขา ก็ ตอบ ว่า “เยซู จาว นาซาเร็ธ� พระเยซู ก็ เลย อู้ ว่า “เฮา เป๋ น คน นั ้น� ยู ดาส คน ตี้ หัก หลัง พระ
เยซูก็ยืนอยูกั
่ บหมู่เขาตี้หัน
้
6 เมื่อหมู่เขาได้ยินพระเยซูอูว่
้ า

“เฮาเป๋นคนนั ้น� หมู่เขาก็ถอยหลังโก้นลงดิน

7 แล้วพระเยซูก็ถามเขาแหมเตื้อว่า “หมูต้
่ านมาตวยเซาะหาใผ� หมู่เขาก็ตอบว่า “เยซู

จาวนาซาเร็ธ�

พระเยซู ก็ เลย อู้ว่า “ก็ เฮา บอก แล้ว ลอ ว่า เฮา เป๋น คน นั ้น ถ้า หมู่ ต้าน มา ตวย เซาะ หา เฮา ก็ หื้อ ป่อย คน
หมู่นี้ ไปเหีย� 9 ตี้พระเยซูอู้จาอัน
้ เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามตี้พระองค์เกยอู้ไว้ว่า “ข้าพระองค์บ่หื้อคนตี้พระบิดา
มอบหื้อข้าพระองค์ไว้ หายไปสักคนเดียว�
10 ซี โมน เปโตร มี ดาบ อยู่ เขา เลย จัก
๊ ออกมาฟันถูกหูเผิกขวาของมัลคัส ปุด เซิง่ เป๋นคนฮับใจ๊ ของมหา
ปุโรหิต 11 พระเยซู อู้ กับ เขา ว่า “เก็บ ดาบ ใส่ ฝัก เหีย เต๊อะ กึ๊ด ว่า เฮา จะ บ่กิน
๋ จาก ถ้วย แห่ง ความ ตุ๊ก ตี้ พระ
บิดาหื้อเฮาไว้กา�
8

หมู่เขาปาพระเยซูไปหามหาปุโรหิต
12 นายพันกับหมู่ทหารโรมัน แล้วก็ หมู่ทหารฮักษาพระวิหารของจาวยิวก็ ยับพระเยซู มัดไว้ 13 แล้วปา
พระองค์ไปหาอันนาสก่อน ย้อนเขาเป๋นป้อเมียของคายาฟาสตี้เป๋นมหาปุโรหิตในปี๋นั ้น 14 คายาฟาสเป๋น
คนตี้เกยบอกหมู่จาวยิวว่า “ก็ดีถ้าหื้อคนนึ่ งต๋ายเปื้ อคนตึงหมด�
เปโตรบอกบ่ใจ้สาวกของพระเยซู

ยอห์น 18:15

149

ยอห์น 18:36

15 ซีโมนเปโตรกับสาวกแหมคนนึ่ งตวยพระเยซู ไป

สาวกคนนั ้นฮู้จักมหาปุโรหิต เขาเลยตวยพระเยซู
เข้า ไป ใน ก๋าง ข่วง บ้าน ของ มหา ปุโรหิต 16 แต่ เปโตร ยืน ถ้า อยู่ ตัง นอก ข้าง ปะตู๋ สาวก คน นั ้น ตี้ ฮู้ จัก มหา
ปุโรหิตก็เลยออกมาบอกสาวใจ๊ตี้เฝ้าปะตู๋ แล้วปาเปโตรเข้าไปตังในตวย 17 สาวใจ๊ตี้เฝ้าปะตู๋คนนั ้นถาม
เปโตรว่า “ต้านเป๋นสาวกของป้อจายคนนั ้นตวยบ่ใจ้กา� เปโตรก็ตอบว่า “บ่ใจ้ลอ�
18 ตี้ หัน
้ หมู่ ขี้ข้ากับทหารฮักษาพระวิหารดังไฟยืนหิงหื้ออุน
่ กั ๋นอยู่ย้อนอากาศมันหนาว เปโตรก็ ไปยืน
หิงไฟอยูกั
่ บหมู่เขาตวย
มหาปุโรหิตสอบสวนพระเยซู

มหาปุโรหิตก็ สอบสวนพระเยซู เรือ
่ งหมู่ สาวกกับกําสอนของพระองค์ 20 พระองค์ ตอบว่า “เฮาได้ อู้
อย่างเปิดเผยกับกู้คน เฮาสอนอยู่ในธรรมศาลากับในพระวิหารตลอดตี้จาวยิวตึงหมดมาจุมนุมกั ๋น เฮา
บ่เกยสอนอะหยังอย่างลับๆ เลย 21 ต้านมาถามเฮาเยียะหยัง ไปถามคนหมู่นั ้นตี้ได้ยินกําอู้ของเฮาเต๊อะ
หมู่เขาฮูดี
้ ว่าเฮาอูอะหยั
้
งไปพ่อง�
19

ทหารฮักษาพระวิหารคนนึ่ งตี้ยืนอยูใก้
่ หัน
้ ก็ตบหน้าพระองค์แล้วอูว่
้ า “ตอบ
มหาปุโรหิตจาอัน
้ ได้จาใดหา�
22 บ่ากองพระเยซูอูจาอั
้
น
้
23 พระเยซู เลย ตอบ ว่า

“ถ้าเฮาอู้อะหยังผิดก็ หื้อบอกมาเลยว่าผิดจาใด แต่ ถ้าเฮาอู้ถูก มาตบหน้าเฮา

เยียะหยัง�
24 อันนาสเลยหื้อปาพระเยซูตี้ยังโดนมัดอยูไป
่ หาคายาฟาสตี้เป๋นมหาปุโรหิต
เปโตรบอกบ่ใจ้สาวกพระเยซูแหมเตื้อ

25 ต๋อนตี้ ซี โมนเปโตรกํ่าลังยืนหิงไฟอยู่

หมู่คนตี้หัน
้ ถามเขาว่า “เจ้าเป๋นสาวกของคนนั ้นตวยกา� เป

โตรก็ปฏิเสธว่า “บ่ใจ้ลอ�
26 คน ฮับ ใจ๊ คน นึ่ ง ของ มหา ปุโรหิต ตี้ เป๋ น ญาติ ของ ป้ อ จาย ตี้ โดน เปโตร ฟัน หู ปุด ก็ อู้กับ เปโตร ว่า “ก็ เฮา
หันต้านอยูใน
่ สวนกับป้อจายคนนั ้นบ่ใจ้กา�
27 เปโตรก็บอกบ่ใจ้แหมเตื้อ

แล้วไก่ก็ขันขึ้นมาบ่าเดี่ยวนั ้นเลย

พระเยซูปะปีลาต

28 เจ๊ามืดหมู่เขาก็ปาพระเยซูออกจากบ้านคายาฟาสไปตี้วังของเจ้าเมืองโรมัน

หัน
้ ย้อนกั ๋วว่าตั ๋วเก่าจะเป๋นมลทิน๖ แล้วจะเข้าฮ่วมในงานปัสกาบ่ได้
เขาตังนอกแล้วถามว่า “หมู่ต้านฟ้องป้อจายคนนี้ ย้อนเรือ
่ งอะหยัง�
30 หมู่เขาตอบปี ลาตว่า

หมู่จาวยิวบ่ได้เข้าไปตี้

29 เจ้าเมืองปีลาตเลยออกมาหาหมู่

“ถ้าเขาบ่ได้เยียะผิด หมู่เฮาก็จะบ่เอาตั ๋วเขามาหื้อต้าน�

“หื้อหมู่ต้านเอาเขาไปตัดสินลงโต้ษต๋ามบทบัญญัติของหมู่ต้านกั ๋นเองเต๊อะ�
หมู่จาวยิวเลยบอกปีลาตว่า “ต๋ามกฎหมายของโรมัน เฮาบ่มีสิทธิตั
์ ดสินฆ่าใผลุ�
31 ปี ลาตอู้กับหมู่เขาว่า

32 ตี้เกิดขึ้นจาอีก็
้ เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามตี้พระเยซูเกยอูไว้
้ ว่าพระองค์จะต๋ายจาใด
33 ปี ลาตก็ปิ๊ กเข้าไปในวังแล้วฮ้องพระเยซูมาถามว่า
34 พระเยซูก็ตอบว่า

“ต้านเป๋นกษั ตริยของ
์
จาวยิวกา�

“ตี้ต้านถามจาอีต้
้ านกึ๊ดคนเดียวกาว่าคนอื่นบอก�

“ต้านกึ๊ดว่าเฮาเป๋นจาวยิวกา คนในจ้าดของต้านกับหมู่หัวหน้าปุโรหิตนั ้นเนาะ ตี้ยับ
ต้านมาหื้อเฮา ต้านเยียะอะหยังผิด�
36 พระเยซูก็ตอบว่า “สิทธิอํานาจตี้เป๋ นกษั ตริยของ
์
เฮาบ่ได้มาจากโลกนี้ ย้อนถ้าเป๋นจาอัน
้ คนของเฮา
ก็จะสู้เปื้ อบ่หื้อหมู่จาวยิวยับเฮา แต่สิทธิอํานาจตี้เป๋นกษั ตริยของ
์
เฮาบ่ได้มาจากโลกนี้ �
35 ปี ลาตก็ตอบว่า

๖
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ปี ลาต เลย บอก พระองค์ ว่า “ถ้า จาอัน
้ ต้าน ก็ เป๋น กษั ตริย์ หนะ ก่า� พระเยซู ก็ บอก ว่า “ต้าน อู้ ว่า เฮา
เป๋น กษั ตริย์ ก็ แม่น แล้ว จาอัน
้ เฮา เลย มา เกิด ใน โลก นี้ เปื้ อ เป๋น พยาน หื้อ กับ ความ จริง กับ กู้ๆ คน ตี้ ฮัก
ความจริงก็ฟังเสียงของเฮา�
38 ปี ลาตก็ถามพระองค์แหมว่า “ความจริงคืออะหยัง� เมื่อเขาถามแล้วก็ออกไปหาหมู่จาวยิวอูกั
้ บหมู่
39
เขาว่า “เฮาบ่หันว่าเขามีความผิดอะหยัง แต่หมู่ต้านมีธรรมเนี ยมหื้อเฮาป่อยนั กโต้ษคนนึ่ งหื้อหมู่ต้าน
ในงานปัสกา หมู่ต้านใค่หื้อเฮาป่อยกษั ตริยของ
์
จาวยิวก่อ�
40 แต่หมู่จาวยิวปากั ๋นฮ้องเอิน
้ ออกมาว่า “บ่ป่อยเขา ขอหื้อป่อยบารับบัสแตน� (บารับบัสเป๋นกบฏ)
37

19

ปี ลาต เลย ปา พระเยซู ไป แล้ว สัง่ ทหาร เฆี่ยน พระองค์ 2 หมู่ ทหาร ก็ เอา กิง่ ไม้ ตี้ มี หนาม มา แป๋ง เป๋น
มงกุฎ แล้วเอาสุบหัวหื้อพระองค์ แล้วเอาเสื้อคุมสี ม่วงใส่ หื้อ 3 แล้วหมู่เขาก็เปี่ ยนกั ๋นเข้ามาหาพระองค์
กับอูหย้
้ อพระองค์ว่า “ขอกษั ตริยของ
์
จาวยิวจงจํา๋ เริญเต๊อะ� แล้วก็ตบหน้าพระองค์
4 ปี ลาตก็ ออกมาอู้กับหมู่จาวยิวว่า “ผ่อลอ เฮาปาเขาออกมาหื้อหมู่ต้าน เปื้ อหื้อหมู่ต้านฮู้ว่า เฮาบ่หัน
ว่าป้อ จาย คน นี้ มี ความ ผิด อะหยัง เลย� 5 พระเยซู ก็ ออก มา ตึง สุบ มงกุฎ หนาม กับ ใส่ เสื้อ คุม สี ม่วง ปี ลาต
เลยอูกั
้ บคนตังหลายว่า “เขานี่ ลอ�
6 เมื่อ หมู่ หัว หน้า ปุโรหิต กับ ทหาร ฮัก ษา พระวิหาร หัน พระองค์ ก็ ปา กั ๋น ฮ้อ งเอิน
้ ว่า “เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน
เขิงบนไม้ก๋างเขน� ปี ลาตก็อู้กับหมู่เขาว่า “หมู่ต้านเอาเขาไปเขิงกั ๋นคนเดียวเต๊อะ ย้อนเฮาบ่หันว่าเขามี
ความผิดอะหยังเลย�
7 หมู่จาวยิวก็อูกั
้ บปีลาตว่า “หมู่เฮามีกฎหมาย ต๋ามกฎนั ้นเขาสมควรต๋าย ย้อนเขายกตั ๋วเป๋นพระบุตร
ของพระเจ้า�
8 เมื่อ ปี ลาต ได้ยน
ิ ว่า พระเยซู ยก ตั ๋ว เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า เขา ก็ กั ๋ว นั ก ขึ้น 9 ปี ลาต เลย ปา พระเยซู
เข้าไปในวังแหมรอบ แล้วอู้กับพระเยซูว่า “ต้านลุกไหนมา� แต่พระเยซูบ่ตอบอะหยัง 10 ปี ลาตเลยอู้กับ
พระองค์ ว่า “เยียะหยังบ่ยอมอู้กับเฮา ต้านบ่ฮู้กา ว่าเฮามีอํานาจตี้ จะป่อยต้านกาว่าจะเขิงต้านตี้ ไม้ก๋าง
เขนได้�
11 พระเยซูก็อูว่
้ า “ถ้าพระเจ้าบ่ได้หื้ออํานาจนั ้นกับต้าน ต้านก็จะบ่มีอํานาจเหนื อเฮา จาอัน
้ คนตี้ยับเฮา
มาหื้อต้านก็ผิดนั กเหลือต้าน�
12 เมื่อ ปี ลาต ได้ยน
ิ จาอัน
้ เขาก็ ฮิหาตางตี้ จะป่อยพระเยซู แต่ จาวยิวก็ เอิน
้ ว่า “ถ้าต้านป่อยเขา ต้านก็
บ่ใจ้เปื้ อนของซีซาร์ ย้อนคนตี้อ้างตั ๋วเก่าเป๋นกษั ตริยก็
์ เป๋นศัตรู กั
๋ บซีซาร์�
13 เมื่อปี ลาตได้ยน
ิ จาอัน
้ เขาก็ปาพระเยซูออกมา แล้วก็นั ่งตี้นั ่งของผู้พิพากษาตี้ฮ้องกั ๋นว่า “ลานหิน�
(ภาษาฮีบรู ฮ้องว่า “กับบาธา�)
14 วันนั ้นเป๋ นวันเกียมงานปั สกา ใก้เตี้ยงปี ลาตก็อูกั
้ บหมู่จาวยิวว่า “ผ่อแล่ นี่ กษั ตริยของ
์
หมู่ต้าน�
15 หมู่เขาก็ปากั ๋นเอิน
้ ว่า “ฆ่ามันเลย ฆ่ามันเลย เขิงบนไม้ก๋างเขนเลย� ปี ลาตอู้กับหมู่เขาว่า “หมู่ต้าน
จะ หื้อ เฮา เขิง กษั ตริย์ ของ หมู่ ต้าน ตี้ ไม้ ก๋าง เขน กา� หมู่ หัว หน้า ปุโรหิต ก็ ตอบ ว่า “เฮา มี กษั ตริย์ องค์ เดียว
เต้าอัน
้ คือซีซาร์�
16 แล้วปี ลาตก็ยกพระเยซูหื้อหมู่เขาเอาไปเขิงบนไม้ก๋างเขน
1

พระเยซูโดนเขิงบนไม้ก๋างเขน
หมู่ ทหาร ก็ ปา พระเยซู ไป 17 แล้ว หื้อ พระองค์ แบก ไม้ ก๋าง เขน ของ พระองค์ ไป ตี้ ตี้ ฮ้อง กั ๋น ว่า “เนิ น กระ
โหล้งหัว� ภาษาฮีบรู ฮ้องว่า “กลโกธา� 18 หมู่เขาก็เอาพระองค์ไปเขิงบนไม้ก๋างเขนตี้หัน
้ กับนั กโต้ษแหม
สอง คน พระเยซู อยู่ ก๋าง นั ก โต้ ษ สอง คน นั ้น อยู่ คน ละ เผิก ของ พระองค์ 19 ปี ลาต หื้อ เขียน ข้อความ ติด ไว้
บนไม้ก๋างเขนของพระองค์ว่า “เยซู จาวนาซาเร็ธ กษั ตริยของ
์
จาวยิว� 20 จาวยิวหลายคนก็ได้อ่านป้ายนี้
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ย้อนตี้ตี้เขาเขิงพระเยซูนั ้นอยูใก้
่ เมือง และป้ายนั ้นเขียนเป๋นภาษาฮีบรู ภาษาลาติน กับภาษากรีก 21 หมู่
หัวหน้าปุโรหิตอู้กับปี ลาตว่า “ขอบ่หื้อเขียนว่า ‘กษั ตริย์ของจาวยิว� แต่ขอหื้อเขียนว่า ‘ป้อจายคนนี้ อ้าง
ว่าเป๋นกษั ตริยของ
์
จาวยิว� �
22 ปี ลาตเลยตอบหมู่เขาไปว่า “อะหยังตี้เฮาเขียนไปแล้วก็หื้อแล้วไปเหีย�
23 เมื่อหมู่ทหารเขิงพระเยซูแล้ว

ก็เอาเสื้อผ้าของพระองค์มาแบ่งกั ๋นในหมู่ทหารสี่คนได้คนละผืน แต่
เหลือเสื้อตั ๋วตังในของพระเยซูเป๋นผ้าตอผืนเดียวบ่มีดูก 24 หมู่เขาเลยอู้กั ๋นว่า “บ่ต้องฉี กละ หื้อจกเบอร์
กั ๋นเอาว่าใผจะได้� ตี้เกิดขึ้นจาอีก็
้ เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามพระคัมภีรตี
์ ้เขียนไว้ว่า
“เขาเอาเสื้อผ้าเฮาไปแบ่งกั ๋น แล้วเอาเสื้อของเฮามาจกเบอร์�น
หมู่ ทหารก็ ได้ เยียะจาอัน
้ 25 คน ตี้ ยืนอยู่ใก้ ไม้ ก๋าง เขนของ พระเยซู นั ้น ก็ มี แม่ กับน้า สาว ของพระองค์ มา
รีย์เมียเคลโอปัส กับมารีย์จาวเมืองมักดาลา 26 เมื่อพระเยซู หันแม่กับสาวกตี้พระองค์ฮักยืนอยู่ใก้ๆ หัน
้
พระองค์ก็เลยอูกั
้ บแม่ของพระองค์ว่า “แม่เหย ขอหื้อฮับคนนั ้นเป๋นลูกแม่� 27 แล้วพระองค์ก็อูกั
้ บสาวก
คนนั ้นว่า “ฮับนางเป๋นแม่ของต้านตวย� สาวกคนนั ้นก็ฮับแม่ของพระองค์มาอยูตี
่ ้บ้านของตั ๋วเก่าตัง้ แต่
ต๋อนนั ้น
พระเยซูต๋ายบนไม้ก๋างเขน

28 หลังจากนั ้น

พระเยซูฮู้ว่ากู้สิง่ กู้อย่างเสร็จหมดแล้ว เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามพระคัมภีร ์ พระองค์เลยอู้ว่า
“เฮาใค่อยากกิน
่ ส้มวางอยู่ตี้หัน
้ เขาก็เอาฟองนํ้ามาจุ่มเหล้าองุน
่ นั ้นใส่ป๋ายไม้
๋ นํ้า� 29 มีถ้วยใส่เหล้าองุน
อ้อ๗แล้วยกขึ้นเถิงปากพระเยซู 30 บ่ากองพระเยซู กิน
่ ส้มนั ้น พระองค์ ก็ อู้ว่า “เสร็จแล้ว� คอ
๋ เหล้าองุน
ของพระองค์แหง็กลงแล้วก็ต๋าย
เขาเอาหอกแตงขีข
้ ้างพระเยซู

วัน นั ้น เป๋น วัน เกีย ม แล้ว แหม วัน จะ เป๋น วัน สะบาโต หลวง ย้อน ว่า เป๋น งาน ปัส กา หมู่ จาว ยิว เลย ขอ
หื้อปี ลาตสัง่ ทหารของเขา ตุ๊บขาคนตี้โดนเขิงอยู่บนไม้ก๋างเขนหื้อหักเหีย แล้วหื้อเอาศพออกไปเปื้ อบ่หื้อ
ศพกาอยู่ตี้ไม้ก๋างเขนในวันสะบาโต 32 จาอัน
้ หมู่ทหารเลยมาตุ๊บขาของคนแรกกับแหมคนนึ่ งตี้โดนเขิง
อยู่ ข้างๆ พระเยซู 33 บ่า กอง มา เถิง พระเยซู เขา หัน ว่า พระองค์ ต๋าย แล้ว เขา เลย บ่ได้ ตุ๊บ ขา ของ พระองค์
34 แต่ ทหารแหมคนนึ่ งเอาหอกแตงขี้ข้างพระองค์ แล้วเลือดกับนํ้าก็ ไหลปุ้งออกมา 35 คนนั ้นตี้ หันก็ เล่า
เป๋นพยาน และกําพยานของเขาก็เป๋นความจริง เขาฮูว่
้ าเขาอูความ
้
จริง เปื้ อต้านตังหลายจะได้เจื้อ 36 สิง่
นี้ เกิดขึ้น เปื้ อ เป๋น ไปต๋ามพระคัมภีร ์ ตี้ ว่า “กระดูก ของพระองค์ จะบ่หักสักอัน�บ 37 กับมี พระคัมภีร แหม
์
ข้อนึ่ งตี้ว่า “หมู่เขาจะผ่อพระองค์ตี้หมู่เขาได้แตง�ป
31

ฝังศพพระเยซู

หลัง จาก นั ้น โยเซฟ จาว อาริมาเธีย ตี้ เป๋น สาวก ลับๆ ของ พระเยซู ย้อน กั ๋ว หมู่ ผู้นํา จาว ยิว ก็ มา ขอ ปี
ลาตเอาศพพระเยซูไป ปีลาตก็ยอมหื้อ โยเซฟก็มาเอาศพพระองค์ไป
38

นิ โค เดมัส คน ตี้ เกย ไป หา พระ เยซู ต๋อน เมื่อ คืน ก่อน หน้า นี้ ก็ มา ตวย เขา เอา เครือ
่ ง หอม มา ก็ คือ
มดยอบ ผสม กับ กฤษณา หนั ก ประมาณ สาม สิบ กิโลกรัม ป๋าย 40 โยเซฟ กับ นิ โคเดมัส ก็ เอา ศพ พระองค์
มากับเอาผ้าลินินห่อศพกับเครือ
่ งหอมไว้ต๋ามประเพณี ก๋านฝังศพของจาวยิว 41 ใก้ๆ ตี้พระเยซูถูกเขิงนั ้น
มีสวนอยูตี
่ ้นึ่ ง ในสวนนั ้นมีอุโมงค์ฝังศพใหม่ตี้บ่เกยใจ๊ใส่ศพคนใดเตื้อ 42 แล้วย้อนว่าวันนั ้นเป๋นวันดาวัน
สะบาโตของจาวยิว กับอุโมงค์ฝังศพนั ้นก็อยูใก้
่ ๆ ตี้หัน
้ เขาก็เลยเอาศพของพระองค์วางไว้ในอุโมงค์นั ้น
39
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พระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋าย
1 เจ๊า มืด วันติด
๊ มารีย์จาวมักดาลามาเถิงอุโมงค์ ฝังศพก็ หันว่าบ่าหินใหญ่ตี้ ตึดปากอุโมงค์ นั ้นกิง้ ออก
ไป จาก ปาก อุโมงค์ แล้ว 2 นาง ก็ ฟั่ ง ล่น ไป หา ซี โมน เปโตร กับ สาวก แหม คน นึ่ ง ตี้ พระเยซู ฮัก และ บอก หมู่
เขาว่า “มีคนเอาศพองค์พระผู้เป๋นเจ้าไปจากอุโมงค์แล้ว บ่ฮูว่
้ าเขาเอาศพไปไว้ตี้ไหน�
3 เปโตรกับสาวกคนนั ้นก็ ไปตี้ อุโมงค์ ฝังศพ 4 ตึงสองคนล่นไปตวยกั ๋น แต่ สาวกคนนั ้นล่นเวยเหลือเป
โตร จึงไปเถิงอุโมงค์ก่อน 5 แต่บ่ได้เข้าไปตังใน ได้ก้าก้มส่องเข้าไปแล้วก็หันผ้าปันศพวางอยู่ 6 บ่ากองซี
โมนเปโตรตี้ตวยก้นสาวกคนนั ้นมาเถิง เขาก็เข้าไปในอุโมงค์ฝังศพ แล้วก็หันผ้าปันศพวางอยูตี
่ ้หัน
้ 7 แต่
ผ้าปันหัวของพระเยซู บ่ได้วางอยู่กับผ้าลินิน แต่พับวางไว้แยกแหมต่างหาก 8-9 สาวกคนตี้มาเถิงก่อนก็
ตวยเข้าไปตังใน เถิงแม้ว่าหมู่เขายังบ่เข้าใจ๋ข้อพระคัมภีรตี
์ ้ว่า พระองค์จะเป๋นขึ้นจากความต๋าย แต่เมื่อ
หมู่ เขา หัน ตึง หมด นี้ สาวก คน นั ้น ก็ เจื้อ ตี้ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 10 แล้ว สาวก ตึง สอง คน ก็ ปิ๊ ก ไป
บ้าน
พระเยซูมาหื้อมารียจาว
์
มักดาลาหัน
11 มารีย์ จาว มัก ดาลา ยัง ยืน ไห้ อยู่ ตัง นอก อุโมงค์ ฝัง ศพ ต๋อน ตี้ กํ่า ลัง ไห้ อยู่ นั ้น นาง ก็ ก้ม ส่อง ผ่อ ตัง ใน
อุโมงค์ ฝัง ศพ 12 แล้ว ก็ หัน ทูต สวรรค์ สอง องค์ ใส่ เสื้อ สี ขาว นั ่ง อยู่ตัด
๊ ตี้ ศพพระเยซู เกย วางอยู่ องค์ นึ่ ง อยู่
ตังหัว แหมองค์อยูตั
่ งตีน
๋
13 ทูตสวรรค์ก็ถามมารียว่
์ า “เจ้าไห้เยียะหยัง� นางก็ตอบว่า “มีคนเอาองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าของข้าเจ้าไป
แล้ว ข้าเจ้าบ่ฮู้ว่าเขาเอาพระองค์ ไปไว้ตี้ ไหน� 14 บ่ากองมารีย์อู้จาอัน
้ แล้ว ก็ งว้ายหลังมา ก็ หันพระเยซู
ยืนอยูตี
่ ้หัน
้ แต่นางบ่ฮูว่
้ าเป๋นพระเยซู
15 พระองค์ก็ถามนางว่า “เจ้าไห้เยียะหยัง ตวยเซาะหาใผอยูกา�
่
มารียกึ
์ ๊ดว่าพระเยซูเป๋นคนเยียะสวน
ก็ เลยอู้กับพระองค์ ว่า “ต้านเจ้า ถ้าต้านเอาพระองค์ ไป ขอบอกข้าเจ้าเต๊อะว่าต้านเอาไปไว้ตี้ ไหน ข้าเจ้า
จะได้ไปฮับพระองค์�
16 พระเยซู ก็ เลยอู้ว่า “มารีย์เหย� มารีย์ก็ งว้ายหลัง มาผ่อพระองค์ แหมเตื้อ แล้ว ก็ ฮ้องเป๋ นภาษาฮีบรู
ว่า “รับโบนี � (แป๋ว่า อาจ๋ารย์)
17 พระองค์ ก็ อู้กับนางว่า “บ่ต้องเกาะเฮา เฮายังบ่ได้ ปิ๊ กไปหาพระบิดาของเฮาเตื้อ แต่ หื้อไปบอกหมู่ปี้
น้ องตี้ติดต๋ามเฮาว่า เฮาจะปิ๊ กไปหาพระบิดาของเฮา ตี้เป๋นพระบิดาของต้านตังหลาย ก็คือไปหาพระเจ้า
ของเฮาตี้เป๋นพระเจ้าของต้านตังหลายตวย�
18 มารีย์ จาวมักดาลาก็ไปบอกหมู่สาวกของพระเยซูว่า “ข้าเจ้าได้หันองค์พระผู้เป๋ นเจ้าแล้ว� และมา
รียก็
์ ได้เล่าว่าพระองค์อูอะหยั
้
งกับนางพ่อง
พระเยซูมาหื้อหมู่สาวกหัน
19 เมื่อ แลง วัน ติด
๊ ต๋อน หมู่ สาวก อยู่ รวม กั ๋น หมู่ เขา ก็ หับ ปะตู๋ ใส่ ก๋อน ห้อง ย้อน กั ๋ว หมู่ ผู้นํา จาว ยิว พระ
เยซู ก็ มา ยืน อยู่ ต้า มก๋าง หมู่ เขา แล้ว ก็ อู้ ว่า “ขอ หื้อ หมู่ ต้าน มี สันติสุข เต๊อะ� 20 เมื่อ พระองค์ อู้ จาอัน
้ แล้ว
พระองค์ก็เอามือกับขี้ข้างหื้อหมู่เขาผ่อ หมู่สาวกก็ปากั ๋นดีอกดีใจ๋ตี้ได้หันพระองค์
21 แล้ว พระเยซู ก็ อู้ แหม ว่า “ขอ หื้อ หมู่ ต้าน มี สันติสุข เต๊อะ ต๋อน นี้ เฮา จะ ใจ๊ หมู่ ต้าน ไป เหมือน กับ ตี้ พระ
บิดา ใจ๊ เฮา มา� 22 บ่า กอง พระเยซู อู้ จาอัน
้ แล้ว ก็ เป่า ลมหายใจ๋ หด หมู่ เขา แล้ว ก็ อู้ ว่า “ฮับ พระวิญญาณ
23
บริสุทธิไป
์ เต๊อะ ถ้าหมู่ต้านยกโต้ษความบาปหื้อใผ คนนั ้นก็ได้ฮับก๋านยกโต้ษ แต่ถ้าหมู่ต้านบ่ยอมยก
โต้ษหื้อใผ คนนั ้นก็บ่ได้ฮับก๋านยกโต้ษตวย�
พระเยซูมาหื้อโธมัสหัน

ยอห์น 20:24
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24 โธมัส

ตี้เขาฮ้องกั ๋นว่าแฝด เป๋นสาวกคนนึ่ งในสิบสองคน เขาบ่ได้อยู่กับหมู่สาวกต๋อนตี้พระเยซูมา
หา 25 สาวกคนอื่นมาบอกเขาว่า “หมู่เฮาได้หันองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าแล้ว� แต่โธมัสก็อูกั
้ บหมู่เขาว่า “ถ้าเฮา
บ่ได้ หัน ฮอย เหล็ก กน ตี้ มือ ของ อาจ๋า รย์ และ บ่ได้ เอา นิว
้ แหย่ เข้า ไป ใน ฮู เหล็ก กน กับ แผล ตี้ ขี้ ข้าง อาจ๋า รย์
เฮาตึงบ่เจื้อ�
26 เมื่อ ผ่าน ไป ได้ ติด
๊ นึ่ ง ต๋อน ตี้ หมู่ สาวก ของ พระองค์ มา จุม กั ๋น อยู่ใน บ้าน นั ้น แหม โธมัส ก็ อยู่ตวย เถิง
แม้ ว่า ปะตู๋ หับ ใส่ ก๋อน แล้ว แต่ พระเยซู ก็ เข้า มา อยู่ ต้า มก๋าง หมู่ เขา แล้ว ก็ อู้ ว่า “ขอ หื้อ หมู่ ต้าน มี สันติสุข
เต๊อะ� 27 แล้วพระองค์อูกั
้ บโธมัสว่า “โธมัสเหย เอานิว
้ มาแหย่ตี้นี่ กับผ่อมือของเฮา แล้วก็เอามือซวามขี้
ข้างของเฮาเหีย บ่ต้องสงสัยแหม หื้อเจื้อเต๊อะ�
28 แล้วโธมัสก็ฮ้องขึ้นมาว่า “องค์พระผู้เป๋ นเจ้า พระเจ้าของข้าพระองค์�
29 พระเยซูก็อูกั
้ บเขาว่า “ย้อนต้านได้หันเฮา ต้านเลยเจื้อกา คนตี้บ่หันเฮาแต่เจื้อนั ้น ก็เป๋นสุข�
กําอูของ
้
ยอห์น
30 พระเยซูได้เยียะหมายสําคัญแหมหลายอย่างหื้อหมู่สาวกหัน แต่บ่ได้เขียนไว้ในหนั งสือเล่มนี้ 31 แต่
ตี้ได้เขียนสิง่ หมู่นี้ ลงไปก็เปื้ อหมู่ต้านจะเจื้อว่า พระเยซูเป๋นพระคริสต์ คือพระบุตรของพระเจ้า และถ้าใผ
วางใจ๋พระองค์ ก็จะมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์

21

พระเยซูมาหาสาวกเจ็ดคน
1 หลังจากนั ้นพระเยซูก็มาหื้อหมู่สาวกหันแหมเตื้อนึ่ งตี้ทะเลสาบทิเบเรียส เรือ
่ งเป๋นจาอีคื
้ อ 2 ต๋อนนั ้น
ซี โมน เปโตร โธมัส ตี้ เขา ฮ้อง กั ๋น ว่า แฝด นาธานาเอล ตี้ มา จาก หมู่บ้าน คานา ใน แคว้น กาลิ ลี ลูก บ่าว สอง
คนของเศเบดี กับสาวกแหมสองคนของพระเยซู ก็อยูตวย
่
กั ๋นตึงหมด 3 แล้วซีโมนเปโตรก็บอกหมู่เขาว่า
“เฮาจะไปเซาะป๋า� หมู่เขาตึงหมดก็บอกว่า “เฮาจะไปตวย� แล้วหมู่เขาก็ลงเฮือไป แต่ตึงคืนนั ้นหมู่เขา
เซาะป๋าบ่ได้สักตั ๋ว
4 เมื่อเถิงต๋อนเจ๊า พระเยซูยืนอยูบน
่ ต๋าฝั่ ง แต่หมู่สาวกบ่ฮูว่
้ าเป๋นพระเยซู 5 พระเยซูเลยถามหมู่เขาว่า
“เปื้ อนเหย ได้ป๋าพ่องก่อ� หมู่เขาก็ตอบว่า “บ่ได้เลย�
6 พระองค์ ก็ อู้กับ หมู่ เขา ว่า “หื้อ ต้อด แห ไป ตาง ขวา เฮือ ลอ แล้ว จะ ได้ ป๋ า� เขา เลย ต้อด แห ลง ไป ป๋ า นั ก
ขนาดก็ติดแหจ๋นสาวแหขึ้นมาบ่ได้
7 สาวกคนตี้ พระเยซู ฮักก็ บอกเปโตรว่า “เป๋ นองค์ พระผู้เป๋ นเจ้า� บ่ากองเปโตรได้ ยินว่าเป๋ นองค์ พระ
ผู้เป๋ นเจ้า เขาก็เปี๋ยเสื้อคุมตี้ถอดไว้มาใส่ แล้วก็โดดลงนํ้าว่ายเข้าฝั่ ง 8 แต่สาวกคนอื่นๆ นั ่งเฮือปิ๊ กมากับ
ลากแหตี้มีป๋าติดเต๋มนั ้นมาตวย ย้อนหมู่เขาอยูบ่
่ ไก๋ฝั่ งนั ก ประมาณร้อยเมตรเต้าอัน
้ 9 บ่ากองหมู่เขาขึ้น
มาบนฝั่ งแล้ว ก็หันถ่านติดไฟมีป๋าปิ้ งอยู่ตังบนกับมีเข้าหนมปังอยู่ 10 พระเยซูก็อู้กับหมู่เขาว่า “เอาป๋าตี้
ได้ตะกี้มาพ่องลอ�
11 ซี โมนเปโตรก็ ลงเฮือไปลากแหขึ้น มา ป๋ าใหญ่ติด เต๋ม แหนั บ ได้ มี ร้อยห้าสิบ สามตั ๋ว แต่ ป๋ า ติดนั กจา
อัน
้ แหก็ยังบ่ปุด 12 พระเยซูก็อู้กับหมู่เขาว่า “มากิน
๋ ข้าวงายกั ๋นเต๊อะ� หมู่สาวกบ่มีใผก้าถามพระองค์ว่า
“ต้าน เป๋น ใผ� ย้อน หมู่ เขา ฮู้ แล้ว ว่า เป๋น องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า 13 พระเยซู ก็ หยิบ เข้า หนมปัง แจก หื้อ หมู่ เขา
แล้ว ก็ เอา ป๋า มา เยีย ะ อย่าง เดียว กั ๋น 14 นี่ เป๋น เตื้อ ตี้ สาม ตี้ พระเยซู มา หื้อ หมู่ สาวก หัน หลัง จาก ตี้ พระองค์
เป๋นขึ้นจากความต๋าย
พระเยซูอูกั
้ บเปโตร

พระเยซู ก็อู้กับซีโมนเปโตรว่า “ซีโมน ลูกบ่าวยอห์นเหย ต้านฮัก
เฮา นั ก เหลือ หมู่ นี้ ก่อ�๘ เปโตร ก็ ตอบ ว่า “ครับ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า พระองค์ ก็ ฮู้ ว่า เฮา ฮัก พระองค์� พระ
15 เมื่อหมู่ เขากิน
๋ ข้าวงายกั ๋นอิม
่ แล้ว

๘

21:15 21:15 แป๋ได้แหมอย่างนึ่ งว่า นั กเหลือคนหมู่นี้ ฮักเฮาก่อ
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เยซูเลยสัง่ เปโตรว่า “หื้อเลี้ยงลูกแกะของเฮาเต๊อะ�
16 แล้ว พระองค์ ก็ ถาม เขา เป๋ น เตื้อ ตี้ สอง ว่า “ซี โมน ลูก บ่าว ยอห์น เหย ต้าน ฮัก เฮา ก่อ� เปโตร ก็ ตอบ
พระองค์แหมว่า “ครับองค์พระผู้เป๋ นเจ้า พระองค์ก็ฮู้ว่าเฮาฮักพระองค์� พระเยซูเลยสัง่ เขาแหมเตื้อว่า
“หื้อผ่อกอยแกะของเฮาเต๊อะ�
17 แล้ว พระองค์ ก็ ถาม เขา เป๋ น เตื้อ ตี้ สาม ว่า “ซี โมน ลูก บ่าว ยอห์น เหย ต้าน ฮัก เฮา ก่อ� เปโตร ฮู้ สึก
เสีย ใจ๋ ตี้ พระองค์ ถาม เขา เถิง สาม เตื้อ ว่า “ต้าน ฮัก เฮา ก่อ� เขา เลย บอก พระองค์ ว่า “องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า
พระองค์ ก็ ฮู้กู้ สิง่ กู้ อย่าง แล้ว พระองค์ ฮู้ว่า เฮา ฮัก พระองค์� พระเยซู อู้กับ เขา แหม ว่า “หื้อ เลี้ยง แกะ ของ
เฮาเต๊อะ�
18 “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ว่า ต๋อน ต้าน ยัง เป๋ น บ่าว ต้าน มัด สาย แอว คน เดียว เกีย ม ตั ๋ว ไป หัน
้ ไป นี่
ต๋ามใจ๋ตั ๋วเก่า แต่เมื่อต้านเฒ่าแล้ว ต้านจะยื่นมือหื้อคนอื่นมัดสายแอวหื้อ แล้วเขาก็จะปาต้านไปหัน
้ ไป
นี่ ตี้ ต้าน บ่ใค่ ไป� 19 (ตี้ พระองค์ อู้ จาอัน
้ ก็ เปื้ อ บอก หื้อ ฮู้ ว่า เปโตร จะ ต๋าย จาใด เปื้ อ จะ เยีย ะ หื้อ คน หัน เถิง
ความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า) บ่ากองพระองค์อูจาอั
้
น
้ แล้ว ก็อูกั
้ บเปโตรว่า “ตวยเฮามาเต๊อะ�
สาวกคนตี้พระเยซูฮัก
20 ซี โมน เปโตร งว้าย หลัง ไป ก็ หัน ว่า สาวก คน ตี้ พระเยซู ฮัก ตวย มา (สาวก คน นั ้น ก็ คือ คน ตี้ เอน ตั ๋ว ใก้ๆ
พระเยซู ต๋อนตี้ กิน
๋ ข้าวก่อนตี้ พระเยซู โดนยับ แล้วได้ ถามพระองค์ ว่า “อาจ๋ารย์ คนตี้ หักหลังต้านเป๋นใผ
21
ครับ�) เมื่อเปโตรหันสาวกคนนั ้นก็เลยถามพระเยซูว่า “พระองค์ครับ แล้วคนนี้ จะเป๋นจาใด�
22 พระเยซูก็ตอบเปโตรว่า “ถ้าเฮาใค่หื้อเขาอยูจ๋
่ นเถิงเฮาปิ๊ กมาแหมเตื้อ แล้วมันเรือ
่ งอะหยังของต้าน
ตวย หื้อตวยเฮามาเต๊อะ�
23 ย้อน กํา ตี้ พระเยซู อู้ นั ้น ก็ เยีย ะ หื้อ หมู่ ปี้ น้ อง ตี้ ติด ต๋าม พระเยซู เล่า ลือ กั ๋น ไป ใคว่ ว่า สาวก คน นั ้น จะ
บ่ต๋าย แต่พระเยซูบ่ได้บอกว่าสาวกคนนั ้นจะบ่ต๋าย พระองค์อูก้
้ าว่า “ถ้าเฮาใค่หื้อเขาอยูจ๋
่ นเถิงเฮาปิ๊ กมา
แหมเตื้อ แล้วมันเรือ
่ งอะหยังของต้านตวย� เต้าอัน
้
24 สาวกคนนั ้นเนาะตี้เป๋ นพยานเรือ
่ งหมูนี
่ ้ กับเป๋นคนตี้เขียนบันทึกสิง่ หมูนี
่ ้ ไว้ แล้วหมูเฮา
่ ฮูว่
้ ากําพยาน
ของเขาเป๋นความจริง
25 มี แหมหลายอย่างตี้ พระเยซู ได้ เยียะไว้ ถ้าจะเขียนตึงหมดนั ้น ข้าพเจ้ากึ๊ดว่าโลกตึงโลกก็ บ่ใหญ่ปอ
จะเก็บหนั งสือตี้จะเขียนนั ้นได้
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กิจก๋านของอัครทูต

เถิงแม้ว่าหนั งสือเล่มนี้ บ่ได้บอกจื้อของผู้เขียนไว้ แต่คริสตจักรสมัยยุคแรกก็ยอมฮับว่าหนั งสือเล่มนี้
เขียน โดย ลูก๋ า เซิง่ เป๋น คน เดียว กั ๋น กับ ตี้ เขียน “ข่าวดี ของ พระเจ้า เรือ
่ ง พระเยซู คริสต์ เขียน โดย หมอ ลูก๋
า� ลูก๋ า ตัง้ เก๊ า เขียน หนั งสือ กิจ ก๋า น ของ อัครทูต ว่า “ต้าน เธโอฟีลัส ตี้ นั บถือ หนั งสือ เล่ม ก่อน ตี้ ข้าพเจ้า
เขียน หื้อ นั ้น� จาก ข้อความ นี้ ก็ แสดง ว่า ตึง สอง เล่ม นี้ เขียน เถิง คน เดียว กั ๋น ภาษา กับ ฮูป แบบ ก๋าน เขียน
ในหนั งสือข่าวดีของลูก๋า กับหนั งสือกิจก๋านของอัครทูตเล่มนี้ ก็มีลักษณะเดียวกั ๋น

ในบทตี้ 16:10-17, 20:5-21:18 กับ 27:1-28 ผู้ เขียนใจ๊ สรรพนามว่า “เฮา� ตี้ ใจ๊ จาอี้ก็ แสดงว่า ลูก๋า
เป๋นเปื้ อนฮ่วมงานกับเปาโลต๋อนตี้ เตียวตางไปบอกข่าวดี ต๋ามตี้ ต่างๆ เปาโลได้ อ้างเถิงลูก๋าในพระธรรม
โคโลสี 4:14 กับ 2 ทิโมธี 4:11 ไว้ หนั งสือกิจก๋านของอัครทูตเล่มนี้ ได้เขียนไว้ประมาณปี๋ ค�ศ� 63 ต๋อน
ตี้ลูก๋ากับเปาโลอยูตวย
่
กั ๋นในกรุ งโรม
ลูก๋าได้เขียนเถิงเปื้ อนของต้านตี้จื้อเธโอฟีลัส เหมือนกับหนั งสือข่าวดีของลูก๋า แต่ได้เขียนไว้เปื้ อผูเ้ จื้อ
กู้คนจะได้ฮู้เถิงสิง่ ตี้พระวิญญาณบริสุทธิดลใจ๋
หมู่อัครทูตหื้อออกไปบอกข่าวดีกับคนกู้คน ตัง้ เก๊าในกรุ ง
์
เยรู ซาเล็มก่อน ไปจนเถิงกรุ งโรม

เนื้ อหาในหนั งสือเล่มนี้ ได้ต่อเนื่ องมาจากหนั งสือข่าวดีของลูก๋า ลูก๋าได้เล่าเรือ
่ งตี้เกิดขึ้นหลังจากพระ
เยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว ขึ้น ไป บน สวรรค์ ต้าน ได้ เล่า เถิง เหตุ ก๋า รณ์ ต๋อน ตี้ พระวิญญาณ บริสุทธิ์
มา อยู่ กับ หมู่ คน ใน วัน เพ็น เทคอสต์ หลัง จาก วัน นั ้น คริสตจักร ต่างๆ ก็ เติบโต ขึ้น กับ เข้ม แข็ง นั ก ขึ้น โดย
กําสัง่ สอนของหมู่อัครทูตเถิงแม้ผู้เจื้อถูกคํ่า บทตี้ 1-12 ได้ เล่าเรือ
่ งของเปโตรตี้ ออกไปบอกข่าวดี บทตี้
13-28 ได้ เล่า เถิง ก๋านงานของเปาโลในก๋าน บอกข่าวดี ต้านกับ เปื้ อนฮ่วมเตียวตางของต้านออกไปบอก
ข่าวดี แล้วได้ ตัง้ คริสตจักรต่างๆ ขึ้นจนเถิงกรุ งโรม ลูก๋าบอกไว้ว่า สิง่ หมู่นี้ ก็ เกิดขึ้นโดยอํานาจของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ตี้ได้เยียะก๋านผ่านตางคนตังหลายตี้ได้ออกไปบอกข่าวดี
ต้าน เธโอฟีลัส ตี้ นั บถือ หนั งสือ เล่ม ก่อน ตี้ ข้าพเจ้า เขียน หื้อ นั ้น เป๋น เรือ
่ งราว เกี่ยวกับ กู้ สิง่ กู้ อย่าง ตี้
พระเยซู เยีย ะ ตึง สัง่ สอน มา ตัง้ แต่ เก๊า 2 จ๋น แผว วัน สุด ต๊าย ตี้ พระองค์ หื้อ กํา สัง่ โดย ฤทธิ์อํานาจ ของ พระ
วิญญาณบริสุทธิกั
์ บหมู่อัครทูตตี้พระองค์เลือกไว้ แล้วพระเจ้าก็ฮับพระเยซูขึ้นไปบนสวรรค์
1

ใน เวลา สี่ สิบ วัน หลัง ก๋าน ทน ตุ๊ก ทรมาน จ๋น ต๋าย แล้ว พระองค์ ป๋า กฏ หื้อ หมู่ เขา หัน แหม หลาย เตื้อ ตึง
เยีย ะ สิง่ อัน เป๋น ก๋าน พิสูจน์ หลาย อย่าง ตี้ ยืนยัน ว่า พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แต๊ๆ ตึง ได้ อู้ เถิง เรือ
่ ง
4
แผ่นดินของพระเจ้าตวย มีเตื้อนึ่ งเมื่อพระองค์กํ่าลังกิน
๋ ข้าวกับหมู่อัครทูต พระองค์สัง่ หมู่เขาว่า “ห้าม
ฟั่ ง ไป ไหน เตื้อ หื้อ ถ้า อยู่ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ก่อน จ๋น กว่า หมู่ ต้าน จะ ได้ ฮบ
ั สิง่ ตี้ พระบิดา สัญญา ไว้ ต๋าม ตี้ เฮา
เกยอู้กับหมู่ ต้านแล้ว 5 คือว่ายอห์นหื้อฮับบัพติศมาด้วยนํ้า แต่ แหมบ่เมินต้านตังหลายจะฮับบัพติศมา
ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ�
์
3

พระเยซูปิ๊ กสวรรค์

หมู่เขาก็ถามพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ต๋อนนี้ พระองค์
กํ่าลังจะจ้วยหื้อจาวอิสราเอลมีอาณาจักรเหมือนตะก่อนแม่นก่อ� 7 พระเยซูบอกกับหมูเขา
่ ว่า “บ่ใจ้เรือ
่ ง
ตี้ ต้าน ตัง หลาย จะ ฮู้ วัน เวลา ตี้ พระบิดา กํา๋ หนด ขึ้น ด้วย สิทธิอํานาจ ของ พระองค์ 8 แต่ เมื่อ พระวิญญาณ
บริสุทธิมา
่ งของเฮาหื้อคนตัง
์ อยู่กับหมู่ต้านแล้ว หมู่ต้านก็จะได้ฮับฤทธิอํ
์ านาจ แล้วจะเป๋นพยานเล่าเรือ
หลายฟัง ตัง้ แต่กรุ งเยรู ซาเล็มใคว่แคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย จ๋นใคว่โลกนี้ �
6 เมื่อพระเยซูกับหมู่อัครทูตมาฮ่วมกั ๋นแหม
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เมื่อ พระเยซู อู้ จาอัน
้ แล้ว พระเจ้า ก็ ฮับ พระองค์ ขึ้น ไป บน ต๊ องฟ้า ต่อ หน้า ต่อ ต๋า หมู่ เขา แล้ว ฝ้า ก็ เกิง้
พระองค์ ไว้ จ๋น หมู่ เขา ผ่อ พระองค์ บ่หัน 10 ใน เวลา ตี้ หมู่ เขา กํ่า ลัง ปัก ต๋าผ่อ พระองค์ จาก ไป ใน ต๊ องฟ้า นั ้น
อยูๆ
่ ก็มีป้อจายใส่เสื้อผ้าสีขาวสองคนมายืนแหมะข้างหมู่เขา 11 แล้วอู้กับหมู่เขาว่า “จาวกาลิลีเหย หมู่
ต้าน ยืน ปัก ต๋าผ่อ ต๊ องฟ้า อยู่เยีย ะ หยัง พระเจ้า ฮับ พระเยซู องค์ นี้ ขึ้น ไป บน สวรรค์ แล้ว พระองค์ จะ ปิ๊ ก มา
แหมเตื้อนึ่ งเหมือนตี้หมู่ต้านหันพระองค์ขึ้นไปนั ้น�
9

เลือกมัทธีอส
ั แตนยูดาส
แล้วหมู่ เขาก็ ลงจากดอยบ่ากอกเทศปิ๊ กไปกรุ งเยรู ซาเล็ม เซิง่ อยู่ห่างออกไปประมาณนึ่ งกิโลเมตร
13 เมื่อมาแผวกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว หมู่อัครทูตก็ปากั ๋นขึ้นไปห้องจัน
๊ บนตี้หมู่เขาย้างอาศัยอยูหั
่ น
้ ในหมู่เขา
มี เปโตร ยอห์น ยากอบ อัน ดรู ว์ ฟี ลิป โธมัส บารโธโลมิ ว มัทธิว ยากอบ ลูก บ่าว ของ อัลเฟอัส ซี โมน คน
ของพรรคจ้าดนิ ยม กับยูดาสลูกบ่าวของยากอบแหมคนนึ่ ง 14 หมู่เขาพร้อมใจ๋กั ๋นอธิษฐานเจื่อๆ ฮ่วมกับ
หมู่แม่ญิงตึงนางมารียแม่
์ ของพระเยซูตึงหมู่น้ องของพระองค์ตวย
15 มีวันนึ่ งเปโตรยืนขึ้นก๋างปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลาย (เซิง
่ อยู่ตวยกั ๋นประมาณร้อยซาวคน) แล้วอู้ว่า 16 “ปี้
น้ องตังหลาย ข้อพระคัมภีรตี
์ ้พระวิญญาณบริสุทธิใจ๊
์
ดอูไว้
้ เมื่อตะก่อนนั ้น เกี่ยวกับเรือ
่ งยู
์ กับกษั ตริยดาวิ
ดาสปาทหารไปยับพระเยซู ก็จํา๋ เป๋ นต้องเป๋นไปต๋ามนั ้น 17 ยูดาสเป๋นคนนึ่ งตี้นั บเส้นเข้าตวยหมู่เฮา กับ
มีส่วนฮ่วมในงานของหมู่เฮานี้ ตวยกั ๋น� 18 (ยูดาสเอาสตางค์ตี้ได้จากก๋านเยียะบ่ดีไปซื้อตี้ดินไว้ ตี้หัน
้ เขา
19
ผะเลิดวําลงตังหน้าขี้ปุ๋มแตกไส้สดออกมาต๋ายขําตี้ เรือ
่ งนี้ ฮู้กั ๋นใคว่กรุ งเยรู ซาเล็ม หมู่จาวเยรู ซาเล็ม
จึงฮ้องตี้ดินตัด
๊ หัน
้ ต๋ามภาษาต๊องถิน
้ )
่ ว่า อาเคลดามา ตี้แป๋ว่า “นาเลือด� ย้อนว่ามีเลือดตกใส่ตี้ดินหัน
20 เปโตรอูต่
้ อไปว่า “เรือ
่ งนี้ มีเขียนไว้ในพระธรรมสดุดีว่า
‘ขอหื้อตี้อยูของ
่
เขาเป๋นฮ้าง
ห้ามคนเข้าไปอยูแหม
่
ต่อไป�ก
ยังมีเขียนไว้แหมว่า
‘ส่วนตํา๋ แหน่ งก๋านฮับใจ๊ของเขานั ้น หื้อคนอื่นมาฮับแตน�ข
21 ย้อนจาอัน
้ หมู่เฮาจํา๋ เป๋ นจะต้องเลือกป้อจายแหมคนนึ่ งเอามาแตนยูดาส คนนั ้นจะต้องเป๋นคนตี้ อยู่
กับ หมู่ เฮา ตลอด เวลา ตี้ หมู่ เฮา อยู่ ตวย พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า นั ้น 22 นั บ ตัง้ แต่ พระเยซู ฮับ บัพ ติศ มา
จากยอห์น จ๋นแผววันตี้พระเจ้าฮับพระองค์ขึ้นไปสวรรค์ เขาคนนี้ จะต้องเป๋นพยานฮ่วมกับหมู่เฮาตี้จะอู้
หื้อคนอื่นๆ ฮูว่
้ า พระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋ายแล้ว�
23 หมู่ เขา จึง เสนอ จื้อ ป้ อ จาย สอง คน คือ โยเซฟ ตี้ ฮ้อง กั ๋น ว่า บารซับ บาส (มี แหม จื้อ ว่า ยุ สทัส) กับ แหม
คนคือมัทธีอส
ั 24-25 แล้วหมู่ เขาก็ อธิษฐานว่า “ข้าแต่ พระเจ้า พระองค์ ฮู้เถิงจิตใจ๋ ของกู้ คน ขอพระองค์
โผด จี๊ หื้อ หมู่ เฮา หันว่า หละหว่างสอง คน นี้ ใผ คือ คน ตี้ พระองค์ เลือก หื้อ เป๋น อัครทูต ฮับ ใจ๊ พระองค์ แตน ยู
ดาสคนตี้ละหน้าตี้ แล้วไปอยูใน
่ ตี้ตี้เปิงกับเขา� 26 แล้วหมู่เขาก็จกเบอร์กั ๋น ได้จื้อมัทธีอส
ั จึงเพิม
ั
่ มัทธีอส
เข้ากับหมู่อัครทูตสิบเอ็ดคนนั ้นตวย
12

2
พระวิญญาณบริสุทธิมา
่ บหมู่ผู้เจื้อ
์ อยูกั
1 เมื่อเถิงวันเพ็นเทคอสต์ หมู่ผู้เจื้อก็มาจุมนุมกั ๋นในตี้นึ่ ง 2 ต๋อนตี้หมู่เขาบ่ตันมึ้งนั ้น ก็มีเสียงจากต๊อง
ฟ้า เหมือน กับ เสียง ลม หลวง ปั๊ ด ดัง ใคว่ไป ตึง บ้าน ตึง เฮือน ตี้ หมู่ เขา กํ่า ลัง จุ มนุม กั ๋น อยู่ 3 แล้ว หมู่ เขา ก็ หัน
สิง่ นึ่ งเหมือนเปล๋วไฟตี้มีฮูปฮ่างเหมือนลิน
่ หัวหมู่เขากู้คน 4 แล้วหมู่เขากู้คนก็ได้ฮับก๋านดล
้ ลอยมาอยูบน
ใจ๋จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงตัง้ เก๊าอูภาษา
้
ต่างๆ ตี้บ่เกยฮูต๋
้ ามตี้พระวิญญาณบริสุทธิโผด
หื้ออู้
์
ก
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ต๋อน นั ้น มี จาว ยิว ตี้ เก๋ งกั ๋ว พระเจ้า ลุก จาก หลาย ประเทศ ใคว่โลก มา อยู่ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม 6 เมื่อ ได้ยน
ิ
เสียงจาอัน
้ คนตังหลายก็ปากั ๋นมาผ่อ แล้วก็ปากั ๋นงืดตี้ได้ยน
ิ หมู่ผู้เจื้ออู้เป๋นภาษาหมู่เขา 7 คนตังหลาย
ก็อู้กั ๋นว่า “คนหมู่นี้ เป๋นจาวกาลิ ลีตึงหมดบ่ใจ้กา 8 แล้วเป๋นจาใดหมู่เฮาได้ยน
ิ หมู่เขาอู้เป๋นกําภาษาบ้าน
9
เกิดเมืองนอนของหมู่เฮา ตี้เป๋นจาวปารเธีย จาวมีเดีย ตึงจาวเอลาม ตึงคนตี้อยู่ในเขตแดนเมโสโปเต
เมีย ตึงคนตี้อยู่ในแคว้นยูเดีย แคว้นคัปปาโดเซีย แคว้นปอนทัส แคว้นเอเชีย๑ 10 แคว้นฟรีเจีย แคว้น
ปัมฟีเลีย ประเทศอียป
ิ ต์ ตึงคนในแคว้นลิเบียใก้เมืองไซรีน หมู่ตี้มาจากกรุ งโรมตี้มาแอ่ว เซิง่ มีตึงจาวยิว
กับคนตี้เข้าฮีตศาสนายิว 11 ตึงจาวเกาะครีต กับจาวอาระเบียตวย หมู่เฮาได้ยน
ิ หมู่เขาอูเรื
้ อ
่ งสิง่ อัศจ๋รรย์
12
ของพระเจ้าเป๋นกําภาษาของหมู่เฮาลู้� คนหมู่นั ้นก็ปากั ๋นงืดขําอกขําใจ๋อธิบายบ่ได้ จึงเหลียวมาถาม
กั ๋นว่า “อะหยังกั ๋นปะลํ้าปะเหลือนี่ �
13 ซํ้าคนก็ใค่หว
ั ใส่หมู่ผู้เจื้ออูว่
้ า “คนหมู่นี้ ท่าจะเมาเหล้าองุน
่ เหียละก้า�
5

เปโตรอธิบายหื้อคนตังหลายฟัง
แล้ว เปโตร ตึง หมู่ อัครทูต แหม สิบ เอ็ด คน นั ้น ก็ ลุก ยืน ขึ้น อู้ กับ คน ตัง หลาย ด้วย เสียง อัน ดัง ว่า “ต้าน
จาวยิวตังหลายตึง หมู่ คนตี้ อาศัยอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม ขอปากั ๋นดัก ก่อน เฮาจะบอกหื้อ ต้าน ตังหลายฟัง
15 คน หมู่ นี้ บ่ได้ เมา เหล้า อย่าง ตี้ หมู่ ต้าน กึ๊ด เน่ อ บ่า เดี่ยวนี้ เป๋ น เวลา เก้า โมง เจ๊า อยู่ลอ 16 แต่ สิง
่ ตี้ ต้านตัง
หลายหันเมื่อเจ๊านี้ เป๋นสิง่ ตี้ได้เกิดขึ้นต๋ามตี้โยเอลผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าอูไว้
้ เมินแล้วว่า
17 ‘พระเจ้าบอกว่าในวาระสุ ดต๊าย
เฮาจะหื้อพระวิญญาณบริสุทธิลง
่ บมนุษย์ตังหลาย
์ มาอยูกั
ลูกบ่าวลูกสาวของต้านตังหลายจะออกไปบอกถ้อยกําของพระเจ้า
คนหนุ่มจะหันนิ มิต
คนเฒ่าคนแก่จะฝันหัน
18 ในเวลานั ้นเฮาจะหื้อพระวิญญาณบริสุทธิลง
์ มาอยู่
กับข้าใจ๊จายญิงตังหลายของเฮา
แล้วเขาตังหลายจะบอกถ้อยกําของพระเจ้า
19 เฮาจะแสดงสิง
์ ต๊องฟ้าตังบน
่ ปาฏิหาริยใน
ตึงหมายสําคัญตี้แผ่นดินโลกตังลุ่ม
จะมีเลือด มีไฟ มีหมอกควันมืดตึ๊บ
20 ตะวันจะมืดไป
เดือนจะก๋ายเป๋นสีแดงเหมือนเลือด
ก่อนจะเถิงวันอันยิง่ ใหญ่ขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
21 แล้วคนตี้ฮ้องขอพระเจ้าจ้วยก็จะรอดป๊ น�ค
22 “จาว อิสราเอล ตัง หลาย เหย จง ฟัง เน่ อ พระเยซู จาว นาซาเร็ธ เป๋ น ผู้ ตี้ พระเจ้า รับรอง โดย เยีย ะ ก๋าน
ปาฏิหาริย์ ก๋านอัศจ๋รรย์ ตึงหมายสําคัญต่างๆ ผ่านพระเยซู ต๋ามตี้ต้านตังหลายก็ฮู้ก็หันมาแล้ว 23 ต้าน
ผู้ นี้ ถูก มอบ ไว้ต๋าม แผนก๋า น ของ พระเจ้า ตี้ ฮู้ ล่วง หน้า ก่อน แล้ว ว่า หมู่ ต้าน จะ ฆ่า พระองค์ โดย หื้อ หมู่ คน
บ่ดี๒ยับพระองค์ไปเขิงบนไม้ก๋างเขน 24 แต่พระเจ้าเยียะหื้อพระเยซูเป๋นขึ้นมาใหม่ ก็ได้ป๊นจากความเจ็บ
ปวดจากความต๋ายเหีย ย้อนว่าความต๋ายจะครอบงําพระองค์ไว้บ่ได้ 25 กษั ตริยดาวิ
์
ดอูเถิ
้ งพระเยซูว่า
‘ข้าพเจ้าหันองค์พระผู้เป๋นเจ้าอยูส่
่ องหน้าข้าพเจ้าตลอดเวลา
ใจ๋ของข้าพเจ้าบ่สะต๊านหย้านกั ๋ว
ย้อนว่าพระองค์อยูตั
่ งเผิกขวามือของข้าพเจ้า
26 ย้อนจาอีจิ
้ ตใจ๋ของข้าพเจ้าก็จื้นเจยบาน
14

๑

2:9 2:9 เอเชีย ในสมัยพระคัมภีร ์ บ่ใจ้ทวีปเอเชีย แต่เป๋นดินแดนนึ่ งอยูตั
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ปากของข้าพเจ้าก็อูอย่
้ างจื้นจมยินดี
ตั ๋วข้าพเจ้าจะอยูอย่
่ างมีความหวัง
27 พระเจ้าจะบ่ละจิตวิญญาณของข้าพเจ้าไว้ในแดนของคนต๋าย
กับบ่ละองค์บริสุทธิของ
พระองค์หื้อเปื่ อยเน่าไปในขุมฝังศพ
์
28 พระองค์โผดหื้อข้าพเจ้าฮูตาง
้
แห่งจีวต
ิ
โผดหื้อข้าพเจ้าเต๋มบริบูรณ์ ด้วยความยินดี
ย้อนอยูส่
่ องหน้าพระองค์�ฅ
29 “ปี้ น้ องตังหลาย ข้าพเจ้า จะอู้อย่างมัน
่ ใจ๋ ว่า กษั ตริย์ดาวิดผู้เป๋นเก๊าเหง้าแห่งเฮาตังหลายตี้ ต๋ายไป
แล้ว อุโมงค์ฝังศพของต้านยังมีอยู่จ๋นเถิงตึงวันนี้ 30 กษั ตริย์ดาวิดเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า
ตี้ฮูว่
้ าพระเจ้าหื้อกํามัน
่ สัญญาแก่ต้านว่า ลูกหลานคนนึ่ งของต้านจะสืบแตนบัลลังก์ของต้าน 31 กษั ตริย์
ดาวิด เล็ง หัน เหตุ ก๋า รณ์ ปาย หน้า จึง อู้ เถิง ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ของ พระคริสต์ ว่า พระเจ้า จะ บ่ละ
พระองค์ ไว้ใน แดน ของ คน ต๋าย เนื้ อ หนั ง มังสา ของ พระองค์ จะ บ่เปื่ อย เน่า ใน ขุม ฝัง ศพ 32 ตี้ อู้ มา นี้ หมาย
เถิงพระเยซู ตี้ พระเจ้าเยียะหื้อเป๋นขึ้นจากความต๋ายแล้ว หมู่ เฮาจึงเป๋นพยานในเรือ
่ งนี้ 33 พระเจ้าก็ ฮับ
พระเยซู ขึ้นไปอยู่ตังเผิกขวาของพระองค์ แล้ว พระเจ้าตี้ เป๋นพระบิดาก็ มอบพระวิญญาณบริสุทธิหื
์ ้อกับ
พระเยซู ต๋ามตี้สัญญาไว้ พระเยซูก็หื้อพระวิญญาณบริสุทธินี
ิ
์ ้ ไว้กับหมู่เฮา อย่างตี้หมู่ต้านได้หันกับได้ยน
อยูแล้
่ ว 34 กษั ตริยดาวิ
์
ดบ่ได้ขึ้นไปบนสวรรค์ แต่ต้านอูว่
้ า
‘พระเจ้าอูกั
้ บองค์พระผู้เป๋นเจ้าของข้าพเจ้าว่า
“หื้อนั ่งตังขวามือของเฮา
35 จ๋นเต๊าฮอดเฮาจะเยียะหื้อศัตรู ของ
๋
ต้าน
เป๋นตี้ฮองตีน
๋ ของต้าน� ’ฆ ”
36 เปโตรอูต่
้ อว่า “ย้อนจาอัน
้ ขอหื้อจาวอิสราเอลตังหลายฮูแต๊
้ ๆ เน่ อว่า พระเจ้าตัง้ พระเยซูผูตี
้ ้หมู่ต้านปา
กั ๋นเอาไปเขิงไว้บนไม้ก๋างเขนนั ้น หื้อเป๋นตึงองค์พระผู้เป๋นเจ้าเป๋นตึงพระคริสต์ตวย�
37 เมื่อ คน ตัง หลาย ได้ยน
ิ จาอัน
้ แล้ว ก็ ฮู้สึกบ่ม่วนใจ๋ จึงปากั ๋นถามเปโตรตึงหมู่ อัครทูตคนอื่นๆ ว่า “ปี้
น้ องเหย เฮาจะเยียะจาใดดีนี่ �
38 เปโตรจึงตอบว่า “หมู่ต้านจงกลับใจ๋จากบาป แล้วฮับบัพติศมาในนามพระเยซูคริสต์เปื้ อฮับก๋านยก
โต้ษบาป แล้วพระเจ้าจะหื้อพระวิญญาณบริสุทธิแก่
์ ต้าน 39 ย้อนพระเจ้าสัญญาไว้ว่าจะหื้อพระวิญญาณ
บริสุทธิกั
่ าน ตึงหมูลู
่ กหลานของต้าน ตึงกู้คนตี้อยูประเทศ
่
ไก๋ๆ คือกู้คนตี้องค์พระผูเป๋
้ นเจ้าพระเจ้า
์ บหมูต้
ของเฮาฮ้องหื้อเข้ามาหาพระองค์� 40 แล้วเปโตรก็ตักเตือ
๋ นกับวิงวอนคนตังหลายเมินขนาดว่า “หื้อเอา
ตั ๋วรอดหื้อดี หื้อป๊นจากโต้ษตี้ คนบ่ดี ในสมัยนี้ จะต้องฮับ� 41 คนตังหลายตี้ ยอมฮับสิง่ ตี้ เปโตรอู้ก็ ฮับบัพ
ติศ มา ใน วัน นั ้น มี คน เข้า มา เป๋น ผู้ เจื้อ ประมาณ สาม ปัน คน 42 หมู่ เขา ฟัง กํา สัง่ สอน ของ หมู่ อัครทูต ตึง
อยู่ ตวย กั ๋น เป๋น เปื้ อน ฮ่วม ความ เจื้อ เดียว กั ๋น อย่าง เอา แต๊ เอา ว่า กิน
๋ ข้าว ตวย กั ๋น กับ หัก เข้า หนมปัง๓กับ
อธิษฐานตวยกั ๋น
ก๋านแบ่งปั๋ นในหมู่ผู้เจื้อ
43 หมู่ อัครทูต เยีย ะ ก๋าน ปาฏิหาริย์ ตึง หมายสําคัญ หลาย สิง
้ ก็ มี ความ เก๋
่ หลาย อย่าง คน ตัง หลาย ตี้ หัน
44
งกั ๋วพระเจ้า หมู่เขาตี้ฮับเจื้อก็มาฮ่วมกั ๋นเป๋นประจํา๋ เอาสิง่ ของมาฮอมไว้เป๋นก๋องก๋าง แล้วใจ๊ตวยกั ๋น
45 หมู่ เขา ขาย ตี้ ดิน ตึง เข้า ของ ต่างๆ เอา เงิน มา ปั๋ น หื้อ คน ตี้ มี ความ จํา
๋ เป๋ น 46 หมู่ เขา ไป จุ มนุ ม กั ๋น ตี้ ข่วง
พระวิหาร ตึง วัน ฮ่วม พิธีหัก เข้า หนมปัง ใน บ้าน เฮือน ของ เขา ตึง เอา ของกิน
๋ มา กิน
๋ ตวย กั ๋น ด้วย ความ จื้น
ฅ

2:28 2:28 สดด� 16:8-11
เปื้ อเป๋นก๋านระลึกเถิงพระเยซู

ฆ

2:35

2:35 สดด� 110:1

๓

2:42

2:42 อาจหมายเถิงก๋านกิน
๋ ข้าวมื้อพิเศษตวยกั ๋น
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จมยินดีกับเต๋มอกเต๋มใจ๋ 47 กับปากั ๋นสรรเสริญพระเจ้า แล้วกู้คนก็ซอบอกซอบใจ๋หมู่เขา แล้วองค์พระผู้
เป๋นเจ้าก็โผดหื้อคนตี้จะฮับความรอดป๊นบาปโต้ษเข้ามาในหมู่เขานั กขึ้นตึงวัน

3
เปโตรฮักษาคนง่อย

1 วันนึ่ งเปโตรกับยอห์นเตียวไปตี้พระวิหาร

เข้าฮ่วมก๋านอธิษฐานเวลาประจํา๋ บ่ายสามโมง 2 มีป้อจาย
คนนึ่ งเป๋นง่อยเปี้ ยเสียขามาตัง้ แต่เกิด กู้วันจะมีคนหามเขาเข้าไปไว้ตี้ฮิมปะตู๋พระวิหาร เซิง่ ปะตู๋หัน
้ จื้อว่า
3
ปะตู๋ งาม เปื้ อแนขอสตางค์ จากคนตี้ เข้ามาในพระวิหารนั ้น ป้อจายคนนี้ บ่ากองหันเปโตรกับยอห์นกํ่า
ลังเตียวมา เขาก็ฮ้องขอสตางค์ 4 เปโตรกับยอห์นก็ปักต๋าผ่อไปตี้ป้อจายคนนั ้นแล้วอูว่
้ า “ผ่อเฮานิ � 5 คน
ง่อยก็ผ่อไปตี้คนตึงสอง ผ่อไปตวยตื่นเต้นไปตวย ย้อนกึ๊ดว่าจะได้สตางค์จากหมู่เขา 6 แต่เปโตรอูว่
้ า “ตึง
เนื้ อตึงตั ๋วเฮาบ่มี สตางค์ สักบาท แต่ เฮามี อย่างนึ่ งจะหื้อ คือในพระนามพระเยซู คริสต์ จาวนาซาเร็ธ หื้อ
ลุกขึ้นบ่าเดี่ยวนี้ � 7 แล้วเปโตรก็กํา๋ มือขวาของป้อจายคนนั ้นตุ้มหื้อลุกขึ้น ตีน
๋ กับข้อแข้งของเขาก็มีแฮง
ขึ้น มา บ่า ดิด บ่า เดี่ยว 8 เขา ก็ โดด ขึ้น แล้ว ก็ เตียว ได้ เตียว ไป ตวย เต้น ไป ตวย ปาก ก็ อู้กํา ยกย่อง สรรเสริญ
พระเจ้า แล้วเข้าไปในข่วงพระวิหารพร้อมกั ๋นตึงเปโตรกับยอห์น 9 เมื่อคนตังหลายหันเขาเตียวได้กับฮ้อง
สรรเสริญพระเจ้าจาอัน
้ 10 ก็จํา๋ ได้ว่าเขาคือป้อจายคนตี้นั ่งแนขอสตางค์อยู่ฮิมปะตู๋จื้อ ปะตู๋งาม หมู่เขา
ปากั ๋นตกขะป้างืดในเหตุก๋ารณ์ ตี้เกิดขึ้นกับเขาคนนั ้น
เปโตรอูกั
้ บหมู่คน
11 ในเวลาตี้ ป้ อจายคนนั ้นกํา
๋ แขนเปโตรกับยอห์น ตี้ ระเบียงวิหารของซาโลมอนนั ้น คนตังหลายก็ งืด
ขนาดปากั ๋นแตกตื่นล่นมาผ่อ 12 เมื่อเปโตรหันจาอัน
้ ก็อู้กับหมู่เขาว่า “ปี้ น้ องจาวอิสราเอลเหย งืดใจ๋กับ
เรือ
่ งนี้ เยียะหยัง ปักต๋าผ่อหมู่ เฮาเยียะหยัง เหมือนกับว่าป้อจายคนนี้ เตียวได้ ย้อนอํานาจของเฮา กาว่า
เฮาเป๋นคนเคร่งตางศาสนาจ๋นพระเจ้าเปิงใจ๋จาอัน
้ กา 13 บ่ใจ้จาอัน
้ ลอ แต่พระเจ้าตี้อับราฮัม อิสอัค กับ
ยาโคบ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ เฮา นั บถือ ก็ ได้ เยีย ะ หื้อ พระเยซู ผู้ ฮับ ใจ๊ ของ พระองค์ มี เกียรติ พระเยซู ก็ คือ
คนตี้หมู่ต้านมอบตั ๋วหื้อปี ลาตผู้เป๋นเจ้าเมือง ตึงบ่ยอมฮับพระองค์ต่อปี ลาต แม้ว่าปี ลาตตัดสินใจ๋ปล่อย
พระองค์หื้อมีอิสระ 14 หมู่ต้านบ่ยอมฮับผู้ตี้บริสุทธิกั
์ บถูกต้องต๋ามธรรม แต่ปากั ๋นขอหื้อปี ลาตปล่อยตั ๋ว
คน ตี้ ฆ่า คน ต๋าย นั ้น แตน พระองค์ 15 หมู่ ต้าน ฆ่า พระเยซู ผู้ ตี้ เป๋น ผู้ หื้อ จี วต
ิ แต่ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ พระองค์
16
เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย หมู่ เฮา เป๋น พยาน ใน เรือ
่ ง นี้ ป้อ จาย ง่อย ตี้ หมู่ ต้าน เกย ฮู้ จัก หาย เป๋น ปกติ ย้อน
ความเจื้อในฤทธิเดช
ของพระเยซู ความเจื้อพระเยซู เยียะหื้อเขาหายเป๋นปกติ อย่างตี้ หมู่ต้านหันกับต๋า
์
จาอีละ
้
17 “ปี้ น้ องตังหลายเหย ตั ๋วเฮาฮูเน่
้ อว่าตี้หมู่ต้านกับหมู่ผู้นําของต้านเยียะจาอัน
้ กับพระเยซู ก็บ่ฮูเ้ รือ
่ งฮู้
ราวว่าเยียะอะหยังลงไป 18 แต่พระเจ้าเยียะหื้อเรือ
่ งนี้ เกิดขึ้น ต๋ามตี้พระองค์เกยบอกไว้ผ่านตางหมูผู
่ เป๋
้ น
ปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าว่า พระคริสต์ ต้องทนตุ๊กทรมาน 19 ย้อนจาอัน
้ หมู่ต้านจงกลับใจ๋ จากบาปปิ๊ ก
20
มาหาพระเจ้า แล้วพระองค์ จะล้างบาปหื้อต้านจ๋นหมดจ๋นเสี้ ยง แล้วองค์ พระผู้เป๋นเจ้าจะโผดหื้อหมู่
ต้านมีเวลาพักผ่อนหย่อนใจ๋ กับพระองค์จะส่งพระคริสต์คือพระเยซู หื้อแก่ ต้านตังหลาย 21 แต่บ่าเดี่ยว
นี้ พระเยซู จะ ต้อง อยู่ ใน สวรรค์ ก่อน จ๋น เถิง เวลา ตี้ พระเจ้า จะ เยีย ะ กู้ สิง่ กู้ อย่าง หื้อ ปิ๊ ก เป๋น เหมือน เก่า นั ้น
ต๋าม ตี้ พระเจ้า สัญญา ไว้ผ่าน ตาง กํา อู้ ของ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ ผู้ บริสุทธิใน
์ สมัย โบราณ
22 โมเสสอู้ว่า ‘องค์พระผู้เป๋ นเจ้าพระเจ้าของต้านตังหลายจะนําคนนึ่ งในหมู่ปี้ น้ องของต้านตังหลาย หื้อ
เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ เหมือน ข้าพเจ้า ต้าน ตัง หลาย ต้อง เจื้อ ฟัง กู้ สิง่ กู้ อย่าง ตี้ เปิ้ น อู้ เน่ อ
23 ใผบ่เจื้อฟังผู้เป๋ นปากเป๋ นเสียงแตนพระเจ้าคนนี้ ก็จะถูกตัดออกจากก๋านเป๋ นคนของพระเจ้า แล้วปะ
กับความฉิ บหาย�ง
ง 3:23 3:23 ฉธบ� 18:15,18,19
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“ซามู เอล ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า กับ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า คน อื่นๆ ตี้ ตวย มา
เมื่อลูน ก็เกยอู้เรือ
่ งตี้เกิดขึ้นในบ่าเดี่ยวนี้ กั ๋นกู้คน 25 พระสัญญาตี้พระเจ้าหื้อไว้ผ่านผู้เป๋นปากเป๋นเสียง
แตนพระองค์ก็หื้อไว้สําหรับหมู่ต้าน กับหมู่ต้านจะมีส่วนฮ่วมในพันธสัญญาของพระเจ้าตี้เยียะไว้กับป้อ
อุย
๊ แม่ หม่อน ของ ต้าน พระเจ้า อู้กับ อับ ราฮัม ว่า ‘คน กู้ เจื๊อ จ้า ด ใน โลก จะ ได้ ฮบ
ั ปอน ผ่าน ตาง เจื๊ อสาย ของ
เจ้า�จ 26 เมื่อพระเจ้าแต่งตัง้ พระเยซูผู้ฮับใจ๊พระองค์ พระเจ้าก็ส่งต้านมาหื้อจาวอิสราเอลก่อน เปื้ อปั๋ น
ปอนหื้อหมู่ต้าน โดยหื้อต้านตังหลายปิ๊ กงว้ายจากเส้นตางจีวต
ิ ตี้บ่ดี�
24

4
เปโตรกับยอห์นถูกสอบสวน
เมื่อ เปโตร กับ ยอห์น กํ่า ลัง อู้กับ คน ตัง หลาย อยู่หัน
้ หมู่ ปุโรหิต นายทหาร ฮัก ษา พระวิหาร ตึง หมู่ สะดู
2
สี ปา กั ๋น งอม เข้า ใส่ คน ตึง สอง หมู่ เขา โขด ตึง สอง ย้อน สอน คน ตัง หลาย ว่า มี ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
เหมือนตี้พระเจ้าเยียะหื้อพระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋ายนั ้น 3 หมู่เขาจึงยับคนตึงสองไปขังคอกไว้จ๋นแผว
วันพูกเมื่อเจ๊าย้อนว่าคํ่าแล้ว (กฎหมายของจาวยิวบ่หื้อคนขึ้นศาลต๋อนมืดคํ่า) 4 แต่หลายคนตี้ฟังก็เจื้อ
ในเรือ
่ งตี้เปโตรกับยอห์นสัง่ สอน จ๋นบ่าเดี่ยวนี้ มีผู้เจื้อตี้เป๋นป้อจายประมาณห้าปันคนแล้ว
1

5 ต่อมาแผววันพูกหมูผู
่ นํ
้ าจาวยิว หมูคน
่ เฒ่าคนแก่ กับหมูธรรมาจ๋
่
ารย์มาอยูตวย
่
กั ๋นในกรุ งเยรู ซาเล็ม

ใน ก๋าน ประชุม นั ้น มี อัน นาส เซิง่ เป๋น มหา ปุโรหิต คายาฟาส ยอห์น อเล็ก ซานเดอร์ กับ ญาติ ป้อ จาย คน
อื่นๆ ของมหาปุโรหิต 7 คนหมู่นั ้นสัง่ หื้อเปโตรกับยอห์นมายืนอยูส่
่ องหน้าหมู่เขา แล้วถามว่า “เจ้าตึงสอง
มีอํานาจอะหยังมาเยียะจาอี้ กาว่าใจ๊สิทธิอํานาจของใผ�
8 เวลานั ้นเปโตรได้ฮับก๋านดลใจ๋จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงตอบหมู่เขาไปว่า “ต้านผู้นําของจ้าดเฮา
หมู่คนเฒ่าคนแก่ตังหลาย 9 วันนี้ หมู่ต้านมาสอบสวนสิง่ ดีๆ ตี้ข้าพเจ้าเยียะหื้อกับคนง่อยนี้ ใค่ฮูก๋
้ าว่าเขา
หายง่อยได้จาใด 10 ก็หื้อหมู่ต้านกับจาวอิสราเอลตังหลายฮู้ไว้เต๊อะว่า ป้อจายคนตี้ยืนอยู่ต่อหน้าต้านตัง
หลาย หายเป๋นปกติด้วยฤทธิอํ
์ านาจของพระเยซูคริสต์จาวนาซาเร็ธ คนตี้หมู่ต้านเอาไปเขิงไว้บนไม้ก๋าง
เขนจ๋นต๋าย แต่พระเจ้าเยียะหื้อเป๋นขึ้นจากความต๋าย 11 พระคัมภีรเกย
์ เขียนไว้ว่า พระองค์เป๋น
‘ศิลาตี้สล่าอย่างหมู่ต้านเอาขว้างไปแล้ว
ป๋ากฏว่าเป๋นศิลามุมเอก�ฉ
6

นอกจาก พระเยซู แล้ว ก็ บ่มี ใผ จ้วย หมู่ เฮา รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ ย้อน ว่า บ่มี ใผ คน ใด ใน โลก ตี้ พระเจ้า หื้อ
เป๋นผู้จ้วยหื้อรอดสําหรับหมู่เฮา�
12

13 หมู่เขางืดขนาดเมื่อหันเปโตรกับยอห์นก้าอูบ่
้ กั ๋วใผ

สองคนนี้ เป๋นคนบ่ได้ฮับก๋านศึกษากับบ่เก่งด้าน
ใดด้านนึ่ ง แต่จํา๋ ได้ว่าเปโตรกับยอห์นเกยอยูกั
่ บพระเยซูมาก่อน 14 แต่หมู่เขาอูอะหยั
้
งบ่ได้ ย้อนว่าหันป้อ
จาย ง่อย ตี้ ได้ ฮับ ก๋าน ฮัก ษา จ๋น หาย ดี ยืนแหมะ เปโตร ตึง ยอห์น 15 หมู่ เขา ก็ สัง่ หื้อ เปโตร กับ ยอห์นออก ไป
จากตี้ประชุมสภาแซนเฮดรินก่อน แล้วก็เปิ็กษากั ๋นว่า 16 “หมู่เฮาจะเอาจาใดกับสองคนนี้ ดีหา ย้อนคน
ตังหลายตี้อยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็มก็ฮู้แล้วว่าสองคนนี้ เยียะก๋านอัศจ๋รรย์ตี้ยิง่ ใหญ่ หมู่เฮาจะบ่ยอมฮับก็บ่ได้
17 แต่เปื้ อบ่หื้อเรือ
่ งนี้ แพ่ไปเข้าหูใผ หมู่เฮาต้องขู่ว่าบ่หื้ออูใน
้ นามพระเยซูกับใผคนใดแหมเน่ อ�
แล้วสัง่ ว่า “ห้ามอู้กาว่าสัง่ สอนอะหยังเกี่ยวกับพระเยซู
แหม ซํ้า เน่ อ� 19 แต่ เปโตร กับ ยอห์น ตอบ ว่า “ต้าน ตัง หลาย ตัดสิน เอา คน เดียว เต๊อะ พระเจ้า หื้อ หมู่ เฮา
เจื้อฟังต้านตังหลายแตนตี้จะเจื้อฟังพระองค์กา 20 หมู่เฮาตึงอดบ่ได้ตี้จะอูใน
้ สิง่ ตี้หมู่เฮาได้ฮูได้
้ หัน�
18 จากนั ้นหมู่เขาก็ฮ้องเปโตรกับยอห์นเข้ามา

จ
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หมู่ เขา ก็ ขู่ เปโตร กับ ยอห์น แหม แล้ว ปล่อย ตึง สอง ไป บ่ฮู้ จะ ลง โต้ษ จาใด ดี ย้อน คน ตัง หลาย ปา กั ๋น
สรรเสริญพระเจ้าในสิง่ ตี้เกิดขึ้นนั ้น 22 เป๋นเรือ
่ งอัศจ๋รรย์แต๊ๆ ตี้ป้อจายเป๋นง่อยตัง้ แต่เกิด แล้วบ่าเดี่ยว
นี้ อายุได้สี่สิบป๋ายเตียวได้ดวากๆ
21

กําอธิษฐานของคนตี้เจื้อศรัทธา
23 เมื่อ หมู่ เขา ปล่อย เปโตร กับ ยอห์น แล้ว ตึง สอง คน ก็ ปิ๊ ก ไป หา หมู่ ผู้ เจื้อ เล่า เรือ
่ ง ตึง หมด ตึง เสี้ ยง ตี้
24
หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ได้ อู้ ได้ ว่า หื้อ หมู่ เขา เมื่อ หมู่ ผู้ เจื้อ ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ปา กั ๋น ฮ่วมใจ๋
อธิษฐานต่อพระเจ้าพร้อมเดียวกั ๋นว่า “ข้าแต่ พระเจ้าผู้ยิง่ ใหญ่สูงสุด พระองค์ เป๋นผู้สร้างตึงต๊ องฟ้าตึง
โลกตึงทะเลกับซะป๊ะตังมวลตี้อยูใน
่ สถานตี้หมู่นี้ 25 เมินมาแล้วพระองค์ได้อูไว้
้ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
ผ่านปากกษั ตริยดาวิ
์
ดผู้ฮับใจ๊พระองค์ตี้เป๋นป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮาว่า
‘เป๋นจาใดคนต่างจ้าดปากั ๋นโขด
ตึงวางแผนต่อต้านองค์พระผู้เป๋นเจ้า
แต่จะบ่ได้ผล
26 หมู่กษั ตริยต่
์ างๆ ในโลกก็ปากั ๋นเกียมตี้จะสู้
หมู่ผู้ปกครองก็มาฮ่วมกั ๋นต่อต้าน
องค์พระผู้เป๋นเจ้ากับพระคริสต์�ช
แล้ว กํา ทํานาย นี้ ตี้ เขียน ไว้ใน พระคัมภีร ก็
์ เกิด ขึ้น แต๊ ใน เมือง นี้ ย้อน กษั ตริย์เฮโรด ตึง ปอนทิ อส
ั ปี ลาต
เจ้า เมือง กับ คน ต่างจ้า ด กับ จาว อิสราเอล ได้ ปา กั ๋น ต่อ ต้าน พระเยซู ผู้ ฮับ ใจ๊ ตี้ บริสุทธิ์ของ พระองค์ ผู้ ตี้
พระองค์เจิมไว้เป๋นพระคริสต์ 28 สิง่ ตังมวลตี้เขาตังหลายหมู่นั ้นได้เยียะก็เกิดขึ้นต๋ามตี้พระองค์กํา๋ หนด
ไว้ตัง้ แต่เมินแล้ว 29 บ่าเดี่ยวนี้ ขอพระองค์โผดฟังกําขู่ของเขาหมู่นั ้น ขอจ้วยหมู่เฮาผู้ฮับใจ๊ของพระองค์
มีใจ๋บ่กั ๋วใผตี้จะบอกเล่าถ้อยกําของพระองค์น่ อยเต๊อะ 30 ขอหื้อพระองค์แสดงฤทธิอํ
์ านาจตี้จะฮักษาคน
ป่วย กับเยียะหมายสําคัญตึงปาฏิหาริย์ ผ่านตางพระเยซูผู้ฮับใจ๊ตี้บริสุทธิของ
พระองค์�
์
31 เมื่อหมู่ผูเ้ จื้ออธิษฐานสุ ดแล้ว พระเจ้าก็เยียะหื้อตี้เขาจุมนุมกั ๋นนั ้นสนั ่นหวัน
่ ไหว หมู่เขาก็ได้ฮับก๋าน
ดลใจ๋จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วได้บอกเล่าถ้อยกําของพระเจ้าอย่างบ่กั ๋วใผ
27

ผู้เจื้อแบ่งปั๋ นกั ๋น
ผู้ เจื้อ ตัง หลาย เป๋น นํ้า นึ่ ง ใจ๋ เดียว กั ๋น ตึง กึ๊ด ว่า สิง่ ของ ตี้ มี อยู่ นั ้น บ่มี ใผ บอก ว่า เป๋น ของ ตั ๋วเก่า ถือ ว่า
เป๋นก๋องก๋าง ก็ปั๋ นกั ๋นกิน
้ างมีอํานาจ เป๋นพยานเรือ
่ งพระเยซูองค์พระ
๋ ปั๋ นกั ๋นใจ๊กู้คน 33 หมู่อัครทูตได้อูอย่
ผู้ เป๋น เจ้า เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว พระเจ้า ก็ ปั๋ นปอน หมู่ เขา กู้ คู่ กู้ คน นั ก ขนาด 34 บ่มี ใผ ใน หมู่ เขา ตี้ ตุ๊ก
ยาก กัน
้ อยาก อะหยัง เลย ย้อน ว่า คน ตี้ มี ตี้ ดิน กาว่า บ้าน เฮือน ก็ ขาย เหีย 35 แล้ว ก็ เอา สตางค์ มา มอบ หื้อ
อัครทูตเอาไปแจกคนตี้มีความจํา๋ เป๋น
36 เหมือน กับ ตั ๋วอย่าง ของ โยเซฟ คน ตี้ หมู่ อัครทูต ฮ้อง ว่า บารนาบัส (หมายเถิง คน ตี้ หื้อ กํา
๋ ลัง ใจ๋) เป๋น
จาวเลวี เขาเกิดตี้เกาะไซปรัส 37 โยเซฟขายตี้นาของตั ๋ว แล้วก็เอาสตางค์ตี้ได้มานั ้นหื้อกับหมู่อัครทูต
32

5

อานาเนี ยกับสัปฟีรา
มี ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ อานาเนี ย กับ เมีย ของ เขา จื้อ สัปฟี รา ปา กั ๋น ขาย ตี้ ดิน ของ ต๋น เหมือน กั ๋น 2 แต่ เขา
เก็บสตางค์เอาไว้บางส่วน เมียของเขาก็ฮู้ก็หันตวย จากนั ้นเขาจึงนําเอาสตางค์ส่วนตี้เหลือมาหื้อกับหมู่
อัครทูต 3 เปโตรอู้กับอานาเนี ยว่า “เป๋นจาใดเถิงยอมหื้อซาต๋านครอบงําจิตใจ๋หื้อจุล่ายต่อพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ แบ่งสตางค์ส่วนนึ่ งตี้ได้จากก๋านขายตี้ดินเอาไว้ 4 ตี้ดินนั ้นก็เป๋นของเจ้าอยูแล้
่ วก่อนตี้จะขายบ่ใจ้
กา หลังจากตี้ขายแล้ว เงินนั ้นก็ยังเป๋นสิทธิของ
เจ้าบ่ใจ้กา แล้วเป๋นจาใดเจ้ากึ๊ดเยียะจาอี้ เจ้าบ่ได้จุล่าย
์
1

ช
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ต่อหมู่เฮานา แต่ กํ่าลังจุ ล่ายต่อพระเจ้าเน่ อ� 5 เมื่ออานาเนี ยได้ยน
ิ กําว่าจาอัน
้ ก็ โก้นลงจัก
๊ ต๋ายขําตี้ คน
ตังหลายตี้หันจาอัน
้ ก็กั ๋วขนาด 6 ป้อจายคนหนุ่มหลายคนก็มาห่อศพอานาเนี ย แล้วปากั ๋นหามออกไปฝัง
เหีย
7 หลัง จาก นั ้น บ่เมิน ประมาณ สัก สาม จัว
้ โมง เมีย ของ อานาเนี ย ก็ เตียว เข้า มา ยัง บ่ฮู้ เรือ
่ ง ตี้ เกิด ขึ้น กับ
ผัวของเขาสักอย่างเตื้อ 8 เปโตรก็ถามนางว่า “บอกเฮาลอว่า เจ้ากับผัวขายตี้ดินได้สตางค์เต้าอี้แต๊กา�
สัปฟีราตอบว่า “แม่นแล้ว ได้เต้าอัน
้ แต๊ๆ�
9 เปโตร ก็ อู้ กับ นาง ว่า “เป๋ น จาใด สอง คน ผัว เมีย กู้ นี้ เถิง ปา กั ๋น จุ ล่า ย ลองดี พระวิญญาณ บริสุทธิ์ของ
องค์พระผู้เป๋นเจ้า ผ่อหัน
้ แล่ คนหมู่นั ้นตี้ไปฝังศพผัวของเจ้ากํ่าลังเข้ามา หมู่เขาก็จะปากั ๋นหามศพของ
เจ้าออกไปฝังเหมือนกั ๋น�
10 สัปฟีราก็โก้นลงจัก
๊ ต๋ายฮิมตีน
๋ ส่องหน้าเปโตรบ่าเดี่ยวนั ้นเลย เมื่อป้อจายหนุ่มหมู่นั ้นเตียวเข้ามาก็
หันว่านางต๋ายแล้ว หมู่เขาจึงหามศพของนางออกไปฝังไว้แหมะกับผัวของนางหัน
้ 11 ส่วนคนตังหลายใน
คริสตจักรตึงหมู่คนอื่นตี้ได้ยน
ิ เรือ
่ งตี้เกิดขึ้นนี้ ก็ปากั ๋นกั ๋วขนาด
อัครทูตฮักษาโรคหลายอย่าง

12 หมู่อัครทูตได้แสดงก๋านปาฏิหาริย์ตึงหมายสําคัญหลายอย่างในคนตังหลาย

กับหมู่ผู้เจื้อก็มาจุมนุ
มกั ๋นตี้ ระเบียงวิหารของซาโลมอน คนอื่นๆ บ่ก้าเข้าไปฮ่วม เถิงแม้ ว่าเคารพนั บถือหมู่ เขานั กขนาดก็
ต๋าม 14 แต่ยังมีตึงป้อจายแม่ญิงตี้ฮับเจื้อในองค์พระผูเป๋
้ นเจ้าเข้ามาเพิม
่ นั กขึ้นติกๆ 15 ย้อนสิง่ ตี้หมู่อัคร
ทูต ได้ เยีย ะ นั ้น คน ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋น หาม คน เจ็บ คน ป่วย ไป วาง บน ตี้ นอน กับ สาด แล้ว ไป ไว้ข้าง ตาง เปื้ อ
อย่างหน้ อยเวลาตี้เปโตรเตียวก๋ายไป เงาของต้านอาจจะฟาดถูกตั ๋วของคนป่วยหมู่นั ้นพ่อง แล้วจะหาย
ป่วย 16 มีหมู่คนจํา๋ นวนนั กเข้ามาในกรุ งเยรู ซาเล็มตี้มาจากหมู่บ้านต่างๆ แวดกรุ งหัน
้ หมู่เขาปาคนป่วย
กับคนตี้ตุ๊กทรมานจากผีฮ้าย๔เข้ามาตวย คนหมู่นี้ ก็ฮับก๋านฮักษาหื้อหายหมดกู้คน
13

หมู่อัครทูตโดนคํ่า
17 มหา ปุโรหิต ตึง หมู่ ของ เขา เซิง
่ เป๋น สมาชิก สะดู สี ก็ ขอย หมู่ อัครทูต ขนาด 18 จึง ยับ หมู่ อัครทูต ไป ขัง
คอกไว้ 19 แต่เมื่อคืนนั ้น ทูตสวรรค์ขององค์พระผูเป๋
้ นเจ้ามาไขปะตู๋คอก แล้วปาหมู่อัครทูตออกจากคอก
20
ไป ทูตสวรรค์อูว่
้ า “หื้อไปตี้ข่วงพระวิหาร บอกคนตังหลายเถิงเรือ
่ งจีวต
ิ ใหม่นี้ ตี้หัน
้ เน่ อ�
21 หมู่อัครทูตก็เจื้อฟัง แจ้งบ่แจ้งหมู่เขาก็เข้าไปตี้ข่วงพระวิหาร แล้วตัง
้ เก๊าสัง่ สอนคนตังหลาย
มหา ปุโรหิตกับ หมู่ ของ เขา ฮ้องหมู่ คน เฒ่า คน แก่ ของ จาว อิสราเอล มา ประชุม สภา แซนเฮดริน แล้ว ใจ๊
เจ้าหน้าตี้ ไปเอาหมู่อัครทูตออกจากคอกปามาตี้ประชุม 22 แต่เมื่อเจ้าหน้าตี้ไปแผวคอกบ่ปะหมู่อัครทูต
อยู่ในหัน
้ หมู่เขาก็ปิ๊ กมารายงานว่า 23 “หมู่เฮาหันคอกปิดแน่ นหนาจ้าดดี ยามก็ยังเฝ้าอยู่ตี้ปะตู๋ แต่เมื่อ
ไขปะตู๋เข้าไป ก็บ่หันมีใผอยูใน
่ หัน
้ สักคน� 24 เมื่อนายทหารฮักษาพระวิหารตึงหมู่หัวหน้าปุโรหิตได้ยน
ิ จา
อัน
้ ก็งืดอิกขะหลิกใจ๋ว่าจะมีอะหยังเกิดขึ้นแหมต่อไป
25 แล้ว มี คน นึ่ ง เข้า มา รายงาน ว่า “หมู่ คน ตี้ ต้าน ยับ ไป ขัง คอก ไว้นั ้น บ่า เดี่ยวนี้ กํ่า ลัง ยืน สัง
่ สอน คน ตัง
หลาย อยู่ ตี้ ข่วง พระวิหาร ปู๊น ลอ� 26 แล้ว นายทหาร ฮัก ษา พระวิหาร กับ เจ้า หน้า ตี้ ก็ ออก ไป ปา หมู่ อัครทูต
เข้ามา แต่บ่ใจ๊กํ่าลังบังคับ ย้อนกั ๋วคนตังหลายจะเอาบ่าหินขว้างใส่
27 หมู่เขาปาหมู่อัครทูตเข้ามายืนอยู่ต่อหน้าตี้ประชุมสภา แล้วมหาปุโรหิตก็ถามหมู่เขาว่า 28 “หมู่เฮา
สัง่ ห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วว่า บ่หื้อสอนในนามของพระเยซู เวลาตี้ สัง่ สอนบ่ใจ้ กา แต่ หมู่ เจ้าก็ ยังเผยแพ่
กําสอนของเจ้านี้ ไปใคว่กรุ งเยรู ซาเล็ม แล้วตัง้ ใจ๋ นาบโต้ ษหมู่เฮาว่าเยียะหื้อเยซู ต้องต๋าย� 29 เปโตรกับ
หมู่ อัครทูตคนอื่นๆ ก็ อู้ว่า “หมู่ เฮาจํา๋ เป๋ นต้องเจื้อฟังกําสัง่ ของพระเจ้านั กเหลือเจื้อฟังกําสัง่ ของมนุษย์
30 พระเจ้า ของ ป้ อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ เฮา เยีย ะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ผู้ ตี้ ต้าน ตัง หลาย ฆ่า โดย
๔

5:16 5:16 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
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เอาพระองค์เขิงบนไม้ก๋างเขนจ๋นต๋ายนั ้น 31 พระเจ้ายกพระเยซูไว้หื้ออยูตั
่ งเผิกขวาของพระองค์ ในฐานะ
เป๋นเจ้าเป๋นนายกับเป๋นพระผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ เปื้ อคนจ้าดอิสราเอลจะสามารถกลับใจ๋ จากบาป
แล้วฮับก๋านยกโต้ษบาป 32 หมู่เฮาเป๋นพยานในเรือ
่ งนี้ พระวิญญาณบริสุทธิตี
์ ้พระเจ้ามอบหื้อกับกู้คนตี้
เจื้อฟังพระองค์ ก็เป๋นพยานตวยเหมือนกั ๋น�
33 เมื่อ หมู่ สมาชิก ใน สภา ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ หมิง้ ขนาด กับกึ๊ดว่าจะฆ่าอัครทูตหมู่นี้ 34 แต่ มีสมาชิกสภาคน
นึ่ ง จื้อ กามาลิ เอล เป๋น ฟาริสี กับ เป๋น ครู สอน บท บัญญัติ ตวย เป๋น คน ตี้ คน ตัง หลาย นั บถือ เขา ลุก ขึ้น ยืน
แล้วสัง่ หื้อปาหมู่อัครทูตออกไปตังนอกเหียสักบึดก่อน 35 แล้วต้านอู้ว่า “จาวอิสราเอลตังหลาย หละวัง
ตั ๋วหื้อดีเน่ อ ในสิง่ ตี้ต้านตังหลายจะเยียะกับป้อจายหมู่นี้ 36 จํา๋ ได้ก่อต๋อนตี้มีป้อจายคนนึ่ งจื้อธุดาสอ้าง
ว่าตั ๋วเขาเป๋นผูยิ
้ ง่ ใหญ่ มีคนติดต๋ามหลามตวยเขาประมาณสี่ร้อยคน เมื่อเขาถูกฆ่าต๋าย หมู่คนตี้ติดต๋าม
เขาก็แตกขะแลขะแจไปเหียหมด บ่หันมีอะหยังเกิดขึ้นสักอย่าง 37 หลังจากธุดาสต๋ายก็มียูดาสจาวกาลิ
ลีแหมคนนึ่ ง เมื่อต๋อนตี้จดทะเบียนสํามะโนครัว เขาได้จัก
๊ จู๋งหมู่คนหื้อติดต๋ามเขาไป แต่เขาก็ถูกฆ่าต๋าย
แล้วหมู่ ศิษย์ของเขาก็ แตกขะแลขะแจไปเหมือนกั ๋น 38 บ่าเดี่ยวนี้ ก็ เหมือนกั ๋น ข้าพเจ้าจึงขอแนะนําหมู่
ต้านหื้ออยูห่
่ างๆ จากคนหมู่นี้ ห้ามยุง่ กับหมู่เขาปะลํ้าปะเหลือ ย้อนว่าถ้าแผนก๋านกาว่าก๋านหมู่นี้ ของหมู่
เขามาจากมนุษย์ ก็จะหุยหายตุยตายไปคนเดียว 39 แต่ถ้าแผนก๋านนี้ มาจากพระเจ้าลอ ต้านบ่สามารถ
็
เกิดเกิ
ง้ ได้เน่ อ แล้วต้านก็จะตัง้ ตั ๋วต่อสู้กับพระเจ้า�
หมู่ เขา ก็ ยอม ฟัง กํา แนะนํา ของ กามาลิ เอล จึง ฮ้อง หมู่ อัครทูต เข้า มา แล้ว ก็ ใจ๊ คน เฆี่ยน กับ สัง่ ห้าม
บ่หื้ออูใน
้ นามพระเยซูแหม แล้วก็ปล่อยตั ๋วไป
40

41 หมู่อัครทูตก็ออกจากสภามาด้วยความยินดีขนาด

ย้อนว่าพระเจ้าหันว่าหมู่เขามีก้าปอตี้จะฮับก๋าน
ดูถูกดูแควน เปื้ อนามของพระเยซู
หมู่อัคร
ทูตก็สัง่ สอนตึงบอกข่าวดีบ่เกยขาดว่าพระเยซูคือพระคริสต์
42 แล้วกู้วันในข่วงพระวิหารตึงในบ้านเฮือนของคนตังหลาย

6
เลือกป้อจายเจ็ดคนหื้อเยียะก๋านพิเศษ
มีคนฮับเจื้อพระเยซูนั กขึ้นติกๆ หมู่จาวยิวตี้อู้ภาษากรีกปากั ๋นจ่มว่าหื้อหมู่จาว
ยิว ตี้ อู้ ภาษา ฮีบรู เรือ
่ ง หมู่ แม่ หม้าย ตี้ อู้ ภาษา กรีก บ่ได้ ฮับ อาหาร ตี้ แจก ประจํา๋ วัน๕ 2 อัครทูต ตึง สิบ สอง
คนจึงฮ้องหมู่ผู้เจื้อตึงหมดมาจุมนุมกั ๋น แล้วอู้ว่า “บ่ถูกต้องเน่ อตี้หมู่เฮาจะเมาไปแจกอาหารกั ๋นอยู่ จ๋น
ละเลยก๋านสัง่ สอนถ้อยกําของพระเจ้า 3 เอาจาอี้ก็แล้วกั ๋นปี้ น้ องตังหลายเหย หื้อเลือกป้อจายสักเจ็ดคน
ในหมู่ต้านตี้มีจื้อเสียงดี เป๋นคนตี้ได้ฮับก๋านดลใจ๋จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป๋นคนมีผญาปั๋ ญญาดี แล้ว
เฮาจะตัง้ หื้อหมู่เขาผ่อกอยฮับผิดชอบก๋านแจกอาหารนี้ 4 ส่วนหมู่เฮาจะตัง้ อกตัง้ ใจ๋ใจ๊เวลาอธิษฐานตึง
สัง่ สอนถ้อยกําของพระเจ้า�
5 คนตังหลายก็ปออกปอใจ๋กับข้อเสนอนี้ จึงเลือกสเทเฟน (ป้ อจายตี้มีความเจื้อนั กขนาดกับได้ฮับก๋าน
ดลใจ๋จากพระวิญญาณบริสุทธิ)์ ฟีลิป โปรโครัส นิ คาโนร์ ทิโมน ปารเมนั ส กับนิ โคเลาส์ (ตี้เป๋นจาวเมือง
อัน ทิ โอก เซิง่ ก่อน หน้า นี้ เข้า ฮีต ศาสนา ยิว) 6 หมู่ เขา จึง ปา ตึง เจ็ด คน นี้ มา ยืน ต่อ หน้า หมู่ อัครทูต แล้ว หมู่
อัครทูตก็อธิษฐานวางมือบนหัวคนตึงเจ็ดนั ้น เปื้ อมอบหื้อเยียะงานนี้
1 ในหละหว่างเวลานั ้น

ก๋าน บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ก็ แผ่ ขยาย กว้าง ออก ไป ติกๆ มี คน มา ฮับ เจื้อ พระเยซู ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม
นั กขึ้นเวยขนาด กับมีหมู่ปุโรหิตหลายคนฮับเจื้อตวย
7

๕

จาวยิวบางคนต่อต้านสเทเฟน

6:1
6:1
ในสมัยพระคัมภีรแม่
์ หม้ายบ่สามารถเซาะว่าหากิน
๋ ได้
แต่แม่หม้ายตี้บ่มีญาติจาวยิวก็จัดก๋านแจกอาหารหื้อ

ต้องเปิ้ งปาญาติปี้ น้ อง
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8 คนจื้อสเทเฟนฮับปอนตึงฤทธิอํ
์ านาจของพระเจ้านั ก

เยียะสิง่ ปาฏิหาริย์ตึงหมายสําคัญหลายอย่าง
ต่อหน้าคนตังหลาย 9 แต่มีบางคนมาจากธรรมศาลาของจาวยิว จื้อธรรมศาลาขี้ข้ามีอิสระ๖ มาเถียงกับ
สเทเฟน หมู่เขาเป๋นจาวยิวมาจากเมืองไซรีน เมืองอเล็กซานเดรีย แคว้นซิลีเซีย และแคว้นเอเชีย 10 แต่
หมู่เขาก็เถียงสู้บ่ได้ ย้อนว่าพระวิญญาณบริสุทธิหื
้ เขาหมู่นั ้น
์ ้อปั๋ ญญาในก๋านอู้แก่สเทเฟน 11 ย้อนจาอัน
จึงหื้อสินบนเอาคนมาอูว่
้ า “เฮาได้ยน
ิ ป้อจายคนนี้ อูกํ
้ าหมิน
่ ประมาทต่อโมเสสกับต่อพระเจ้า�
12 เขาหมู่นั ้นเยียะจาอี้

ก็สุ่ยหื้อคนตังหลายตึงหมู่คนเฒ่าคนแก่ของจาวยิวกับธรรมาจ๋ารย์ยับสเทเฟน
แล้ว เอา ไป ตี้ สภา หมู่ เขา นํา พยาน เท็จ มา อู้ว่า “ป้อ จาย คน นี้ อู้ดู หมิน
่ พระวิหาร แห่ง นี้ และ ต่อ ต้าน บท
บัญญัติของโมเสสตลอดเวลา 14 ย้อนหมู่เฮาได้ยน
ิ เขาอู้ว่า เยซู จาวนาซาเร็ธจะเตพระวิหารแห่งนี้ ขว้าง
กับจะเปี่ ยนฮีตเก่าฮอยเดิมตี้โมเสสหื้อไว้กับเฮา� 15 คนตังหลายตี้นั ่งอยู่ในสภานั ้นปากั ๋นปักต๋าผ่อไปตี้ส
เทเฟน ก็หันว่าหน้าของเขาเหมือนหน้าของทูตสวรรค์
13

7
สเทเฟนสู้คดี

1 มหาปุโรหิตถามสเทเฟนว่า

“เรือ
่ งตี้เขาฟ้องมานี้ แต๊กาว่าบ่แต๊�

“ต้านคนเฒ่าคนแก่กับปี้ น้ องตังหลายฟังหื้อดีก่อน พระเจ้าผู้ยิง่ ใหญ่ป๋ากฏตั ๋วต่อ
อับราฮัมป้ออุย
๊ แม่หม่อนเก๊าเหง้าของหมู่เฮา ต๋อนนั ้นต้านยังอยู่ตี้ ดินแดนเมโสโปเตเมียก่อนจะย้ายไป
อยูตี
่ ้เมืองฮาราน 3 พระเจ้าอูกั
้ บอับราฮัมว่า ‘หื้อเจ้าออกจากประเทศของเจ้า ออกจากญาติปี้ น้ องของเจ้า
ไปดินแดนตี้ เฮาจะบอกหื้อเจ้าฮู�
้ 4 แล้วอับราฮัมก็ออกจากดินแดนของจาวเคลเดียมาอาศัยอยู่ตี้ เมือง
ฮาราน หลัง จาก ป้อ ของ ต้าน ต๋าย แล้ว พระเจ้า ก็ ส่ง ต้าน ออก จาก ตี้ หัน
้ มา ดิน แดน ตี้ หมู่ ต้าน อาศัย อยู่ บ่า
เดี่ยวนี้
5 “ใน ต๋อน นั ้น พระเจ้า ยัง บ่หื้อ อับ ราฮัม เป๋ น เจ้าของ ตี้ ดิน ตัด
๊ นี้ แม้ แต่ วา เดียว แต่ พระเจ้า สัญญา ตี้ จะ
ยก แผ่น ดิน ตึง หมด นี้ หื้อ ต้าน ตึง ลูก หลาน ต๋านเต๊า ของ ต้าน แต่ ต๋อน นั ้น อับ ราฮัม ยัง บ่มี ลูก สัก คน เตื้อ
6 พระเจ้า อู้กับ ต้าน จาอี้ว่า ‘ลูก หลาน ของ เจ้า จะ เป๋ น คน แปลกหน้า ใน แผ่น ดิน อื่น จะ เป๋ น ขี้ข้า คน ตี้ หัน
้ จะ
7
เยียะบ่ดีต่อหมู่เขาเป๋นเวลาสี่ร้อยปี๋ แต่เฮาจะลงโต้ษคนจ้าดนั ้น ตี้เยียะหื้อลูกหลานของเจ้าต้องตกเป๋น
ขี้ข้า� พระเจ้า ยัง อู้แหม ว่า ‘หลัง จาก นั ้น หมู่ เขา ก็ จะ ออก จาก ดิน แดน นั ้น แล้ว มา นมัส ก๋า น เฮา ตี้ สถาน ตี้
นี่ � 8 พระเจ้าก็มอบหื้ออับราฮัมเยียะพิธสุ
ี หนั ต เปื้ อเป๋นเครือ
่ งหมายพันธสัญญาไว้หละหว่างพระองค์กับ
ต้าน เมื่ออับราฮัมมีลูกบ่าวจื้ออิสอัคอายุแปดวัน อับราฮัมก็เยียะพิธสุ
ี หนั ตหื้อเขา ต่อมาอิสอัคมีลูกบ่าว
จื้อยาโคบ แล้วยาโคบก็มีลูกบ่าวสิบสองคนตี้เป๋นต้นผะกุ๋นต่างๆ ของหมู่เฮา
2 สเทเฟนก็ ตอบว่า

“หมู่ ลูก บ่าว ของ ยาโคบ ปา กั ๋น ขอย โยเซฟ น้ อง บ่าว ของ ตั ๋ว จึง ขาย โยเซฟ หื้อ ไป เป๋น ขี้ข้า ใน ประเทศ
อียป
ิ ต์ แต่ พระเจ้า ก็ อยู่ ตวย โยเซฟ 10 พระองค์ จ้วย หื้อ โยเซฟ ป๊น จาก ความ ตุ๊ก กู้ อย่าง พระเจ้า เยีย ะ หื้อ
โยเซฟ มี ปั๋ ญญา กับ หื้อ ฟาโรห์ (แป๋ ว่า กษั ตริย์ ของ อียป
ิ ต์) เปิง ใจ๋ โยเซฟ ขนาด เถิง กับ แต่ง ตัง้ หื้อ เป๋น ผู้
ปกครองประเทศอียป
ิ ต์ตึงในวังของฟาโรห์ตวย
11 “ต่อ มา ตี้ ประเทศ อียป
ิ ต์ ตึง ดิน แดน คานาอัน เกิด กั ๋นดาร อดอยาก เยีย ะ หื้อ เดือดฮ้อน กั ๋น อย่าง หนั ก
ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน เก๊า เหง้า ของ หมู่ เฮา ก็ บ่มี อาหาร กิน
ิ ว่า ใน ประเทศ อียป
ิ ต์ มี ของกิน
๋ 12 เมื่อ ยาโคบ ได้ยน
๋ ก็
13
ส่งป้ออุย
๊ แม่หม่อนเก๊าเหง้าของหมู่เฮาไปตี้หัน
้ เตื้อตี้นึ่ ง ต๋อนไปเตื้อตี้สองนั ้น โยเซฟก็เปิดเผยตั ๋วหื้อปี้
น้ องของต้านฮูจ
้ ัก ฟาโรห์ก็ฮูจ
้ ักครอบครัวญาติปี้ น้ องของโยเซฟตวย 14 โยเซฟส่งคนไปฮับยาโคบป้อของ
ต้าน ตึง ญาติ ปี้ น้ อง ของ ต้าน รวม ตึง หมด ตึง เสี้ ยง เจ็ด สิบ ห้า คน หื้อ มา อยู่ตวย กั ๋น ใน ประเทศ อียป
ิ ต์ 15 ยา
โคบก็ ปากั ๋นย้ายไปอยู่ตี้ ประเทศอียป
ิ ต์ แล้วยาโคบกับป้ออุย
๊ แม่หม่อนตี้ เป๋นเก๊าเหง้าของหมู่เฮาก็ ต๋ายตี้
9

๖

6:9 6:9 จาวยิวตี้เกยเป๋นขี้ข้า แต่มีอิสระแล้ว ได้รวมตั ๋วกั ๋นมีธรรมศาลาเป๋นของตั ๋วเก่า จึงตัง้ จื้อจาอี้
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ประเทศอียป
ิ ต์ นั ้น 16 มี คนเอาศพของต้านหมู่ นั ้นมาตี้ เมืองเชเคม แล้วฝังไว้ในอุโมงค์ ฝังศพตี้ อับราฮัม
ใจ๊สตางค์จํา๋ นวนนึ่ ง ซื้อมาจากลูกบ่าวของฮาโมร์ในเมืองเชเคมนั ้น
17 “เมื่อใก้เถิงเวลาตี้พระเจ้าจะฮักษาสัญญาตี้หื้อไว้กับอับราฮัม จํา
๋ นวนจาวอิสราเอลในประเทศอียป
ิ ต์

ได้ เพิม
ิ ต์ มี กษั ตริย์ ใหม่ ขึ้น ปกครอง ประเทศ องค์ นึ่ ง ตี้ บ่เกย ฮู้ เรือ
่ ง
่ ขึ้น นั ก ขนาด 18 เวลา นั ้น ประเทศ อียป
เกี่ยวกับโยเซฟเลย 19 กษั ตริย์องค์นี้ ใจ๊อุบายหลอกลวงตึงเยียะบ่ดีต่อป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮา โดยเข
หื้อเอาลูกหน้ อยของหมู่เขาไปขว้างตังนอกหื้อต๋าย 20 โมเสสก็เกิดมาในหละหว่างเวลานั ้น ต๋อนเป๋นหละ
อ่อน ต้านมี ฮูป ฮ่างงามน่า ฮักขนาด ป้อแม่ ก็ เลี้ยงดู ต้าน ไว้ในบ้านจ๋น อายุ ได้ สามเดือน 21 แล้วก็ ต้อง เอา
ไปขว้างไว้นอกบ้าน ลูกสาวของฟาโรห์ก็ปะใส่ แล้วเอาต้านไปเลี้ยงไว้เป๋นลูกเก็บ 22 โมเสสจึงได้ฮบ
ั ก๋าน
ศึกษาวิชาความฮูตึ
้ งหมดของจาวอียป
ิ ต์ กับต้านก็เก่งในเรือ
่ งกําอูกํ
้ าจ๋าตึงงานต่างๆ ตวย
23 “เมื่อโมเสสอายุได้ สี่ สิบปี๋

ต้านกึ๊ดใจ๋ใค่ไปแอ่วหาปี้ น้ องจาวอิสราเอลของต้าน 24 เมื่อต้านซัดต๋าหัน
จาว อิสราเอล คน นึ่ ง ถูก จาว อียป
ิ ต์ คน นึ่ ง คํ่า ต้าน ก็ เข้า ไป จ้วย แล้ว ฆ่า ป้อ จาย จาว อียป
ิ ต์ คน นั ้น ต๋าย เป๋น
ก๋านแก้แค้นหื้อ 25 โมเสสกึ๊ดในใจ๋ว่าปี้ น้ องจาวอิสราเอลคงฮูแล้
้ วว่า พระเจ้าจะใจ๊ต้านนี่ ละมาจ้วยปล่อย
หื้อหมู่เขามีอิสระ แต่ว่าหมู่เขาบ่เข้าใจ๋ไปจาอัน
้ 26 วันถัดมาโมเสสเตียวก๋ายมาหันจาวอิสราเอลสองคน
กํ่าลังผิดหัวกั ๋น หันท่าบ่ดี ต้านก็ฮิเข้าไปห้าม แล้วอูหื
้ ้อเขาคืนดีกั ๋นเหียว่า ‘เป๋นปี้ น้ องกั ๋นแต๊ๆ เยียะหยังตี ๋
27
กั ๋นจ๋นเลือดตกยางออก� แต่ป้อจายคนตี้คํ่านั ้นยู้โมเสสออกไป แล้วอู้ว่า ‘ใผตัง้ หื้อเจ้าเป๋นผู้ปกครอง
กับตัดสินหมู่เฮา 28 เจ้าจะมาฆ่าเฮาเหมือนตี้ฆ่าจาวอียป
ิ ต์เมื่อตะวานี้ กา� 29 เมื่อโมเสสได้ยน
ิ กําอู้จาอัน
้
ก็หนี ไปอาศัยอยูใน
่ แผ่นดินจาวมีเดียนในฐานะคนแปลกหน้า แล้วต้านก็มีลูกป้อจายสองคนตี้หัน
้
30 “หลังจากอยูตี
่ ้หัน
้ ได้สี่สิบปี๋

วันนึ่ งทูตสวรรค์ผู้ฮับใจ๊ของพระเจ้าต๋นนึ่ ง มาป๋ากฏหื้อโมเสสหันในเปล๋
วไฟตี้กํ่าลังไหม้คุ่มไม้ ในดินแดนทุรกั ๋นดารใก้ดอยซีนาย 31 เมื่อโมเสสซัดต๋าหันใส่ก็เกือบบ่เจื้อสายต๋าตั ๋ว
เก่า งืดแต๊ๆ เมื่อเตียวเข้าไปใก้ๆ เปื้ อจะหันถี่ๆ ก็ได้ยน
ิ เสียงของพระเจ้าอูว่
้ า 32 ‘เฮาเป๋นพระเจ้าของป้ออุย
๊
แม่หม่อนของเจ้า เฮาเป๋นพระเจ้าตี้อับราฮัม อิสอัค กับยาโคบนั บถือ� โมเสสกั ๋วจ๋นตั ๋วสัน
่ ถาบๆ บ่ก้าผ่อตี้
33
คุ่มไม้นั ้น แล้วพระเจ้าก็อูกั
้ บโมเสสแหมว่า ‘ถอดเกิบออกเหียก่อน ย้อนตี้เจ้ายืนอยูนี
่ ้ เป๋นตี้ศักดิส
์ ิทธิ�
์
34 พระเจ้าอูต่
้ อไปว่า ‘เฮาหันความตุ๊กคนจ้าดของเฮาตี้อยูใน
่ ประเทศอียป
ิ ต์แล้ว เฮาได้ยน
ิ เสียงฮ้องป่นปี้
ตีนังของหมู่เขา เฮาจึงลงมาเปื้ อจะปล่อยเขาหื้อมีอิสระ มาเต๊อะ เฮาจะส่งเจ้าปิ๊ กไปประเทศอียป
ิ ต์�
“โมเสส คน นี้ ละ ตี้ จาว อิสราเอล บ่ยอมฮับ โดย อู้ ว่า ‘ใผ ตัง้ เจ้า หื้อ เป๋น ผู้ ปกครอง กับ ตัดสิน หมู่ เฮา�
พระเจ้า ส่ง ต้าน มา เป๋น ผู้ ปกครอง กับ ผู้ จ้วย หื้อ ป๊น ความ ตุ๊ก โดย อู้ ผ่าน ทูต สวรรค์ ตี้ ป๋า กฏ หื้อ ต้าน หัน ใน
คุ่มไม้ตี้ไฟไหม้อยู่ 36 โมเสสก็คือคนตี้ปาจาวอิสราเอลออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์ ต้านเยียะปาฏิหาริย์ตึง
หมายสําคัญต่างๆ ในประเทศอียป
ิ ต์ ตี้ทะเลแดง กับเป๋นเวลาสี่สิบปี๋ในดินแดนทุรกั ๋นดาร
35

37 “โมเสสคนนี้ ละเป๋ นผู้ตี้ อู้กับจาวอิสราเอลตังหลายว่า

‘พระเจ้าจะนําคนนึ่ งในหมู่ปี้ น้ องของต้านตัง
หลาย หื้อ เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ เหมือน อย่าง ข้าพเจ้า� 38 โมเสส คน นี้ อยู่ กับ จุ มนุ ม จาว
อิสราเอลป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮาในดินแดนทุรกั ๋นดาร ฮ่วมกับทูตสวรรค์ ตี้ อู้กับโมเสสในดอยซีนาย
ตี้หัน
้ ต้านฮับถ้อยกําแห่งจีวต
ิ มาหื้อเฮาตังหลาย 39 แต่ป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮาบ่ยอมเจื้อฟังต้าน หมู่เขา
บ่ยอมฮับ ต้าน ใค่ ปิ๊ ก ไป ประเทศ อียป
ิ ต์ 40 ต๋อน ตี้ โมเสส ขึ้น ไป บน ดอย ซี นาย ได้ หลาย วัน แล้ว หมู่ เขา อู้ กับ
อาโรนอ้ายของต้านว่า ‘ขอจ้วยแป๋งพระหื้อหมู่เฮากําเต๊อะ เปื้ อจะหื้อมานําตางหมู่เฮา ย้อนหมู่เฮาบ่ฮู้ว่า
เกิดอะหยังขึ้นกับโมเสสคนตี้นําเฮาออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์� 41 ในเวลานั ้นหมู่เขาก็ปากั ๋นเอาคําตี้ติด
ตั ๋วมาหล่อเป๋นฮูปงัวก๊อก๗ขึ้นมาตั ๋วนึ่ ง แล้วถวายเครือ
่ งปู่จาฮูปเคารพนั ้น หมู่เขาก็ปากั ๋นกิน
๋ เลี้ยงฉลอง
๗

7:41 7:41 ฮูปงัวก๊อก กําไทยว่า รู ปโคหนุ่ม เป๋นพระตี้จาวอิสราเอลฮับมาจากจาวอียป
ิ ต์ นั บถือว่าเป๋นพระแห่งความอุดมสมบูรณ์
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สิง่ ตี้หมู่เขาแป๋งขึ้นมากับมือ 42 แต่พระเจ้าบิน
่ หน้าหนี จากหมู่เขาเหีย พระองค์ปล่อยหื้อหมู่เขานมัสก๋าน
หมู่ดาวในต๊องฟ้า อย่างตี้มีเขียนไว้แล้วในหนั งสือของผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าว่า
‘จาวอิสราเอลตังหลาย สัตว์ตี้หมู่เจ้าฆ่าเอามาปู่จา
ในดินแดนทุรกั ๋นดารเป๋นเวลาเถิงสี่สิบปี๋นั ้น
เจ้าเอามาปู่จาเฮากา
43 บ่ใจ้ แต่หมู่เจ้าขนเอาแต้นปู่จาของพระโมเลค๘
กับฮูปพระเรฟาน๙เทพเจ้าแห่งดาว
คือฮูปพระตี้หมู่เจ้าแป๋งขึ้นเปื้ อกราบไหว้นมัสก๋านบ่ใจ้กา

จาอัน
้ เฮาจะกวาดเจ้าหื้อไปเป๋นเชลยไก๋ๆ หล่ายเมืองบาบิโลนปู๊น�ซ

“ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เฮา ก็ มี เต็นท์ ศักดิส
์ ิทธิ์แห่ง สักขี พยาน ตี้ ดิน แดน ทุ รกั ๋นดาร เป๋น เต็นท์ ตี้
พระเจ้าบอกหื้อโมเสสแป๋งขึ้นมาต๋ามฮูปแบบตี้พระองค์เยียะหื้อต้านหันนั ้น 45 เมื่อป้ออุย
๊ แม่หม่อนของ
หมู่เฮาได้เต็นท์นั ้นจากป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เขามาแล้ว ต้านหมู่นั ้นขนเต็นท์ตวยโยชูวาเข้าไปไว้ในดิน
แดน ตี้ ยึด มา จาก จ้าด ต่างๆ ตี้ พระเจ้า ไล่ ออก ไป ต่อ หน้า ต่อ ต๋า ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เฮา แล้ว เต็นท์ นี้ ก็
อยูตี
่ ้หัน
้ ตลอดมาจ๋นเถิงสมัยของกษั ตริยดาวิ
์
ด
46 “พระเจ้าเปิ งใจ๋กษั ตริย์ดาวิดขนาด ต้านขอแป๋ งพระวิหารหื้อพระเจ้าของยาโคบ๑ 47 แต่กษั ตริย์ซา
โลมอนลูกของกษั ตริยดาวิ
์
ดเป๋นผู้แป๋งพระวิหารสําหรับพระเจ้า
44

“แต่ พระเจ้า ผู้ สูงสุด ก็ บ่อาศัย อยู่ใน พระวิหาร ตี้ แป๋ง จาก มือ ของ มนุษย์ อย่าง ตี้ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง
แตนพระเจ้าอูไว้
้ ว่า
48

49 ‘สวรรค์เป๋ นบัลลังก์ของเฮา

แผ่นดินโลกก็คือแต้นตี้ฮองตีน
๋ ของเฮา
พระเจ้าผู้สูงสุดถามว่า แล้วเจ้าจะแป๋งวิหารอะหยังสําหรับเฮา

หมู่เจ้าจะหื้อเฮาย้างอยูตี
่ ้ไหน
50 ซะป๊ ะซะเป้ ดหมู่นี้ เฮาสร้างขึ้นมาด้วยมือของเฮาตึงหมดบ่ใจ้กา�ญ ”

สเทเฟน อู้ ต่อ ไป ว่า “หมู่ ต้าน เป๋น คน หัว แข็ง หลึ่ง ตึง หู หนวก ต้าน ตัง หลาย ขัด ขวาง พระวิญญาณ
บริสุทธิ์อยู่ สะลวด หมู่ ต้าน เยีย ะ เหมือน ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ ต้าน 52 มี คน ตี้ เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง
แตนพระเจ้าคนใดพ่องตี้ ป้ออุย
๊ แม่ หม่อนของหมู่ ต้านบ่ได้ คํ่าหือ ส่วนหมู่ คนตี้ ตวายตัก
๊ ก๋านมาของผู้ถูก
ต้อง ต๋าม ธรรม คือ พระเยซู ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ก็ ฆ่า หมู่ คน นั ้น ต๋าย ตวย แล้ว บ่า เดี่ยวนี้ หมู่ ต้าน หัก หลัง พระ
53
เยซู แล้ว ฆ่า พระองค์ ต๋าย หมู่ ต้าน นั ้น ละ เป๋น คน ตี้ ฮับ บท บัญญัติ ของ พระเจ้า ตี้ ทูต สวรรค์ ของ พระเจ้า
เอามาหื้อ แต่หมู่ต้านก็บ่ยอมเจื้อฟังบทบัญญัตินั ้น�
51

สเทเฟนถูกฆ่า

54 เมื่อผู้นําจาวยิวได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ปากั ๋นโขดยัน
้ เขี้ยวหยัน
้ กางเข้าใส่สเทเฟน 55 แต่สเทเฟนก็ฮับก๋านดล

ใจ๋จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ต้านแหงนผ่อขึ้นบนต๊องฟ้าก็หันรัศมีของพระเจ้า กับหันพระเยซู ยืนอยู่ตัง
เผิกขวาของพระเจ้าหัน
้ 56 แล้วสเทเฟนอูว่
้ า “ผ่อหัน
้ ลอ ข้าพเจ้าหันสวรรค์เปิดออก กับหันบุตรมนุษย์ยืน
อยูตั
่ งเผิกขวาของพระเจ้า�
57 หมู่เขาก็ปากั ๋นฮ้องเสียงดังเอามือตึดหู

แล้วปากั ๋นงอมเข้าใส่สเทเฟน 58 ปากั ๋นลากสเทเฟนออกไป
นอกเมือง เอาบ่าหินขว้างจ๋นต๋าย หมู่ตี้เป๋นพยานก็ปากั ๋นแก้เสื้อคุมของตั ๋ว ฝากไว้ฮิมตีน
๋ ป้อจายหนุ่มคน
นึ่ งจื้อเซาโล
๘
ซ

7:43 7:43 พระโมเลค เป๋นพระแห่งตะวันกับต๊องฟ้าของจาวอัมโมน ๙ 7:43 7:43 พระเรฟาน เป๋นพระแห่งดาวเสาร์ของจาวอียป
ิ ต์
7:43 7:43 อมส� 5:25-27 ๑ 7:46 7:46 พระเจ้าของยาโคบ เป๋นวิธก
ี ๋านฮ้องพระเจ้าตี้จาวยิวใจ๊อูเถิ
้ งพระองค์ ญ 7:50 7:50
อสย� 66:1-2
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ต๋อน ตี้ หมู่ เขา ปา กั ๋น เอา บ่า หิน หลุ้ม ขว้าง อยู่ นั ้น สเทเฟน กํ่า ลัง อธิษฐาน ว่า “พระเยซู องค์ พระ ผู้
เป๋น เจ้า ขอ ฮับ จิต วิญญาณ ของ ข้าพเจ้า ตวย เต๊อะ� 60 แล้ว สเทเฟน ก็ คุก เข่า ฮ้อง ออก ปาก เสียง ดัง ว่า
“พระองค์เจ้าข้า ห้ามเอาโต้ษหมู่เขาเน่ อ ตี้หมู่เขาปากั ๋นเยียะบาปนี้ � เมื่ออูจบ
้ แล้วสเทเฟนก็ต๋าย
59

8
หมู่ผู้เจื้อถูกคํ่า

เซาโลก็ อยู่ตี้ หัน
้ เขาหันดี ตวยในก๋านฆ่าสเทเฟน ในวันนั ้นมี ก๋านตัง้ เก๊ าคํ่าเขคริสตจักรครัง้ ใหญ่ใน
กรุ งเยรู ซาเล็ม ผู้เจื้อตังหลายเว้นแต่หมู่อัครทูตแตกหนี ขะแลขะแจไปทัว่ แคว้นยูเดียกับแคว้นสะมาเรีย
2 หมู่ คน ตี้ ยํา เก๋ง พระเจ้า จัด ก๋า น ฝัง ศพ สเทเฟน แล้ว ปา กั ๋น ไห้ ฮํ่า หา สเทเฟน ด้วย ความ โศกเศร้า เสีย ใจ๋
ขนาด 3 ส่วนเซาโลก็ ตัง้ เก๊ าทําลายคริสตจักร เขาเข้าไปในเฮือนจากหลังนึ่ งไปแหมหลังนึ่ ง เปื้ อลากคอ
ตึงแม่ญิงป้อจายไปขังคอก
1

ฟีลิปบอกข่าวดีในแคว้นสะมาเรีย
สําหรับ ผู้ เจื้อ ตี้ แตก ขะแล ขะแจ ไป ก็ ปา กั ๋น บอก ข่าวดี เรือ
่ ง ถ้อยกํา ของ พระเยซู กู้ ตี้ กู้ ตาง ตี้ หมู่ เขา ไป
5 ส่วนฟีลิปไปตี้เมืองนึ่ งในแคว้นสะมาเรีย แล้วบอกเรือ
่ งของพระคริสต์หื้อคนตี้หัน
้ ฟัง 6 เมื่อคนตังหลาย
ได้ยน
ิ ฟีลิปบอก ก็ตัง้ ใจ๋ฟังในสิง่ ตี้ต้านอู้ กับหันก๋านอัศจ๋รรย์ตี้ต้านเยียะ 7 เจ้น เมื่อฟีลิปไล่ผีฮ้าย๒ ผีฮ้าย
ตี้เข้าคนอยู่ก็ฮ้องเสียงดังออกไปจากคนนั ้นเหีย หมู่คนตี้เป๋นโรคต๋ายผากกับคนง่อยก็ฮับก๋านฮักษาจ๋น
หาย 8 คนในเมืองนั ้นก็มีความจื้นจมยินดีอย่างนั กขนาด
4

ซีโมนคนเก่งตางเวทมนตร์กาถา
มี ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ ซี โมน เขา อยู่ เมือง นั ้น เป๋น คน เก่ง ตาง เวทมนตร์กาถาอาคม เขา เยีย ะ หื้อ จาว สะ
มาเรียงืดในตั ๋วเขามาก่อน เขาอ้างตั ๋วว่าเป๋นผู้ยิง่ ใหญ่ 10 ส่วนคนตังหลายบ่ว่าจัน
๊ สูงกาว่าจัน
๊ ตํ่าในสังคม
ก็หื้อความสนใจ๋ในตั ๋วเขานั กขนาด อู้กั ๋นว่า “ป้อจายคนนี้ เป๋นคนตี้มีอํานาจต๋ามแบบพระเจ้าตี้ฮ้องกั ๋นว่า
ผู้มี อํานาจยิง่ ใหญ่� 11 คนตังหลายสนใจ๋ ฟังซี โมน ย้อนเขาเยียะหื้อคนงืดในเวทมนตร์กาถาของเขามา
เมินแล้ว 12 แต่เมื่อฟีลิปบอกข่าวดีเรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้ากับเรือ
่ งของพระเยซูคริสต์ หมู่จาวเมืองนั ้น
13
ก็ฮับเจื้อ แล้วฮับบัพติศมาตึงป้อจายแม่ญิง ซีโมนก็เจื้อตวย หลังจากตี้เขาฮับบัพติศมาแล้ว เขาก็ติด
ต๋ามฟีลิปไปผับใคว่ เขาหันหมายสําคัญกับก๋านอัศจ๋รรย์ตี้ฟีลิปเยียะ ก็งืดขนาด
14 เมื่อหมู่ อัครทูต ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ได้ยน
ิ ข่าวว่าจาวสะมาเรียยอมฮับถ้อยกําของพระเจ้าแล้ว ต้านหมู่
นั ้นก็ส่งเปโตรกับยอห์นมาหาหมู่เขา 15 เมื่อเปโตรกับยอห์นมาแผวแคว้นสะมาเรียแล้ว ก็อธิษฐานเผื่อผู้
เจื้อตังหลาย เปื้ อหื้อหมู่เขาฮับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 16 ย้อนว่าพระวิญญาณบริสุทธิยั
์ งบ่มาอยู่กับเขาตัง
หลายเตื้อ แต่ หมู่ เขาฮับบัพติศมาในนามของพระเยซู องค์ พระผู้ เป๋น เจ้าเต้าอัน
้ 17 แล้ว เปโตรกับยอห์น
อธิษฐานวางมือบนหัวหมู่เขา คนตึงหมดก็ได้ฮับพระวิญญาณบริสุทธิ์
9

18 เมื่อซีโมนหันอัครทูตวางมือลงบนหัวคนหมู่นั ้นแล้ว

เขาหมู่นั ้นก็ได้ฮับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซีโมนก็
เอาสตางค์มาเสนอขอซื้อจากอัครทูต 19 อูว่
้ า “ขออํานาจจาอีหื
้ ้อข้าพเจ้าพ่องเต๊อะ เปื้ อว่ากู้คนตี้ข้าพเจ้า
วางมือจะได้ฮับพระวิญญาณบริสุทธิตวย�
์

“ขอหื้อสู กับสตางค์ของสู ฉิ บหายวายวอดไปตวยกั ๋นเหีย ย้อนสู กึ๊ดว่าสตางค์
สามารถซื้อสิง่ ตี้พระเจ้าจะหื้อได้ 21 สูจะบ่มีส่วนฮ่วมในเรือ
่ งนี้ อย่างเด็ดขาด ย้อนจิตใจ๋ของสูบ่ซื่อบ่ใสต่อ
พระเจ้า 22 ย้อนจาอัน
้ จง กลับ ใจ๋ จาก บาป จาก ความ บ่ดี จาอี้ แล้ว อธิษฐาน ต่อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า หวัง ว่า
พระองค์ อาจจะยกโต้ ษกํากึ๊ดตี้ อยู่ในใจ๋ ของสู ก็ ได้ 23 ย้อนเฮาหันว่าสู ขอยจ๋นเจ็บใจ๋ เยียะหื้อตกเป๋นขี้ข้า
20 เปโตรเอ็กปั๊ ดซีโมนว่า

๒

8:7 8:7 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
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ของความบาป� 24 แล้วซีโมนตอบว่า “ขอหมู่ต้านจ้วยอธิษฐานต่อองค์พระผูเป๋
้ นเจ้าเผื่อกําเต๊อะ เปื้ อสิง่
ตี้อูมา
้ นั ้นจะบ่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าสักอย่าง�
25 หลัง จาก เป โตร กับ ยอห์น เป๋ น พยาน กับ อู้ เถิง ถ้อย กํา ของ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า แล้ว ก็ ปิ๊ ก ไป กรุ ง
เยรู ซาเล็ม ในหละหว่างก๋างตางนั ้นก็ได้อูเถิ
้ งข่าวดีเรือ
่ งพระเยซูต๋ามหมู่บ้านของจาวสะมาเรียแหมหลาย
ตี้
ฟีลิปสอนจาวเอธิโอเปีย

“เกียมตั ๋วเตียวตางลงไปตังใต้ต๋ามเส้นตางจาก
กรุ ง เยรู ซาเล็ม เถิง เมือง กาซา เป๋น เส้น ตาง กั ๋นดาร� 27 ฟี ลิป จึง เกีย ม ตั ๋ว แล้ว ออก เตียวตาง หละหว่าง
เตียวตาง ก็ หัน ขันที คน นึ่ ง เป๋น จาว เอธิโอเปีย เป๋น เจ้า หน้า ตี้ ของ พระราชินี ประเทศ เอธิโอเปีย๓ มี หน้า ตี้
ผ่อกอยทรัพย์สมบัติตึงหมดของพระนาง ขันที คนนี้ ไปนมัสก๋านพระเจ้าตี้กรุ งเยรู ซาเล็มมาแล้ว 28 หละ
หว่างนั ่งรถม้าปิ๊ กเมือบ้านนั ้น เขากํ่าลังอ่านหนั งสืออิสยาห์ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าอยู่ 29 แล้ว
พระวิญญาณบริสุทธิบอก
ฟีลิปว่า “เข้าไปใก้ๆ รถกันนั ้นเต๊อะ� 30 ฟีลิปก็ล่นเข้าไปใก้รถกันนั ้น ได้ยน
ิ เสียง
์
คนกํ่าลังอ่านหนั งสือตี้อิสยาห์ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าเขียนไว้ ฟีลิปจึงถามว่า “ต้านเข้าใจ๋ตี้กํ่า
ลังอ่านหัน
้ ก่อ�
31 ขันทีตอบว่า “ถ้าบ่มีใผอธิบายหื้อฟัง ก็จะเข้าใจ๋ได้จาใด� แล้วเขาก็เจิญฟีลิปขึ้นไปนั ่งบนรถตวยกั ๋น
32 ข้อความในพระคัมภีรตี
์ ้ขันทีกํ่าลังอ่านอยูนั
่ ้นมีว่าจาอี้
26 ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป๋ นเจ้าองค์นึ่ งสัง
่ ฟีลิปว่า

“ต้านถูกปาไปเหมือนกับแกะตี้ถูกปาเอาไปฆ่า
ต้านเหมือนกับลูกแกะตี้ดักปากต่อหน้าคนตัดขน

ต้านบ่อ้าปากอูอะหยั
้
งเลยเหมือนกับลูกแกะนั ้น
33 ต้านถูกอับอายขายหน้าแต่ต้านบ่ได้ฮับความยุติธรรม

บ่มีใผสักคนตี้จะเล่าเรือ
่ งเกี่ยวกับเจื๊อสายของต้านได้
ย้อนจีวต
ิ ของต้านจากโลกนี้ ไปแล้ว�ฎ
34 ขันทีก็ถามฟีลิปว่า “บอกเฮาฮูน่
้ อยว่าผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้ากํ่าลังอูเถิ
้ งตั ๋วเก่ากาว่าอูเถิ
้ งคน
35
อื่น� แล้วฟีลิปก็ตัง้ เก๊าเล่าเรือ
่ งข่าวดีของพระเยซู อ้างอิงพระคัมภีรตั
์ ง้ แต่ข้อนี้ ไปหื้อขันทีฟัง

ก็ก๋ายตี้มีนํ้าแห่งนึ่ ง ขันทีจึงอู้ว่า “ผ่อนํ้าหัน
้ ลอ มีอะหยังขัดข้อง
ก่อ ถ้าเฮาจะฮับบัพติศมา� 37 แล้วฟีลิปก็ตอบว่า “ถ้าต้านเจื้ออย่างเต๋มใจ๋ก็ฮับบัพติศมาได้� ขันที ตอบ
ว่า “เฮา เจื้อ ว่า พระเยซู คริสต์ เป๋น บุตร ของ พระเจ้า�๔ 38 แล้ว ขันที ก็ สัง่ หื้อ หยุด รถ จาก นั ้น ขันที กับ ฟี ลิป
ก็ เตียว ลง ไป ใน นํ้า แล้ว ขันที ก็ ฮับ บัพ ติศ มา จาก ฟี ลิป 39 เมื่อ ปา กั ๋น ขึ้น จาก นํ้า แล้ว พระวิญญาณ บริสุทธิ์
ขององค์ พระผู้เป๋นเจ้าก็ ฮับฟี ลิปไปเหีย ขันที ก็ บ่หันหน้าหันต๋าฟี ลิปแหมเลย จากนั ้นขันที ก็ เตียวตางต่อ
ไปด้วยความจื้นจมยินดี 40 ส่วนฟีลิปก็มาผดตี้เมืองอาโซทัส แล้วก็บอกข่าวดีเรือ
่ งพระเยซูต๋ามกู้เมืองตี้
ต้านเตียวตางก๋ายไปจ๋นมาแผวเมืองซีซารียา
36 ในหละหว่างตี้นั ่งรถไปต๋ามตางนั ้น

9
เซาโลมาเข้าเป๋นผู้เจื้อพระเยซู

1 ใน หละหว่าง นั ้น

เซาโลก็ ยังขู่ตี้ จะฆ่าหมู่สาวกขององค์ พระผู้เป๋นเจ้า เขาไปหามหาปุโรหิต 2 แล้วขอ
หนั งสือ ตี้ จะ นํา ไป ธรรมศาลา ของ จาว ยิว ต่างๆ ใน เมือง ดามัสกัส เปื้ อ ขอ ความ ฮ่วมมือ ว่า ถ้า ปะ ใผ คน ใด
ตี้ ติด ต๋าม ลัทธินั ้น ตี้ ฮ้อง ว่า ตาง ของ พระเยซู บ่ว่า เป๋น ป้อ จาย กาว่า แม่ ญิง ก็ จะ หื้อ เขา ยับ ปา ปิ๊ ก มา ตี้ กรุ ง
๓

8:27 8:27 ถ้าแป๋ตรงๆ กับภาษากรีกมีกําว่า คานดาสี แป๋ว่า พระราชินี
สําเนาโบราณเก่าตี้สุดบ่มีข้อนี้

ฎ

8:33

8:33 อสย� 53:7-8

๔

8:37

8:37
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เยรู ซาเล็ม 3 เมื่อเซาโลเตียวตางใก้จะแผวเมืองดามัสกัส จู่ๆ ก็มีแสงแจ้งจากต๊องฟ้าส่องลงมาตี้ตั ๋วเขา
4 เซาโลโก้นลงดิน แล้วได้ยน
ิ เสียงเอิน
้ ลงมาว่า “เซาโล เซาโล เจ้าคํ่าเฮาเยียะหยัง�
5 เซาโล ถาม ว่า “พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ เป๋ น ใผ� มี เสียง ตอบ ว่า “เฮา คือ เยซู ผู้ ตี้ เจ้า คํ่า นั ้น 6 ลุก ขึ้น
เต๊อะ แล้วเข้าไปในเมือง จะมีคนมาบอกหื้อเจ้าฮูว่
้ าจะต้องเยียะอะหยังต่อไป�
7 หมู่ คน ตี้ เตียวตาง มา ตวย ปา กั ๋น ยืนหนิ ม อู้อะหยัง บ่ออก ได้ยน
ิ เสียงบ่ดายแต่ บ่หันตั ๋วคนอู้ 8 แล้วเซา
โล ก็ ลุก ขึ้น แต่ เมื่อ มืน ต๋า ผ่อ ก็ บ่หัน อะหยัง สัก อย่าง คน หมู่ นั ้น จึง จู๋ง มือ เซาโล ปา เข้า ไป ใน เมือง ดามัสกัส
9 เซาโลผ่ออะหยังบ่หันได้สามวัน ในสามวันนั ้น เขาตึงบ่กิน
๋ ข้าวบ่กิน
๋ นํ้า
10 ในเมืองดามัสกัสนั ้น มีคนนึ่ งจื้ออานาเนี ยเป๋ นผู้เจื้อ องค์ พระผู้เป๋ นเจ้าอู้กับเขาตางนิ มิตว่า “อานา
เนี ยเหย� อานาเนี ยก็ตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าอยูตี
่ ้นี่ �
11 พระองค์บอกว่า “หื้อไปตี้หนตางจื้อว่า ตางซื่อ เน่ อ เข้าไปตี้บ้านของยูดาส ถามหาป้ อจายจื้อเซาโล
เป๋นคนจาวเมืองทาร์ซัส บ่าเดี่ยวนี้ เขากํ่าลังอธิษฐานอยู่ตี้หัน
้ 12 ส่วนเซาโลก็หันนิ มิตเหมือนกั ๋น คือเขา
หันป้อจายคนนึ่ งจื้ออานาเนี ยกํ่าลังเข้ามาหา แล้ววางมือบนหัวเขาเปื้ อเขาจะผ่อหันแหมเตื้อ�
13 อานาเนี ย ตอบ ว่า “พระองค์ เจ้า ข้า ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ หลาย คน อู้ เถิง คน นั ้น ว่า เขา เยีย ะ ฮ้าย ต่อ คน ของ
พระองค์ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม 14 ก่อน เขา มา นี่ เขา ฮับ อํานาจ จาก หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต หื้อ มา ยับ คน ตัง หลาย ตี้
เจื้อพระองค์�
15 แต่ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า บอก อานาเนี ย ว่า “ไป เต๊อะ ย้อน เฮา เลือก ป้ อ จาย คน นี้ เป๋ น เครือ
่ งมือ ตี้ จะ นํา
เรือ
่ งราวของเฮาไปบอกกับคนต่างจ้าดกับหมู่กษั ตริย์กับคนจาวอิสราเอลตวย 16 เฮาจะเยียะหื้อเซาโลฮู้
ว่า เขาจะต้องทนตุ๊กทรมานเปื้ อเฮาสักมอกใด�
17 แล้ว อานาเนี ย ก็ ไป ตี้ บ้าน ตี้ ว่า นั ้น ก็ ปะ เซาโล แล้ว วาง มือ ลง บน หัว เซาโล อู้ ว่า “อ้าย เซาโล เหย พระ
เยซูองค์พระผูเป๋
้ นเจ้าตี้ป๋ากฏหื้ออ้ายหันหละหว่างก๋างตางตี้มานั ้น ส่งข้าพเจ้ามาเปื้ อเยียะหื้ออ้ายผ่อหัน
แหมเตื้อ กับจะหื้ออ้ายฮับก๋านดลใจ๋จากพระวิญญาณบริสุทธิ�
์ 18 แล้วก็มีอย่างนึ่ งเหมือนเกล็ดป๋าหยวะ
ออกจากต๋าของเซาโลบ่าเดี่ยวนั ้นเลย แล้วเขาก็ผ่อหันแหมเตื้อ เขาก็ลุกขึ้นฮับบัพติศมา 19 เมื่อกิน
๋ ข้าว
กิน
้ ึกมีแฮงนั กขึ้น แล้วเซาโลก็ย้างอยูกั
่ บหมู่ผู้เจื้อในเมืองดามัสกัสหลายวัน
๋ นํ้าแล้ว เขาก็ฮูส
เซาโลสัง่ สอนในเมืองดามัสกัส
แล้ว เซาโล ก็ บ่รอ จ๊า ตี้ จะ ไป ธรรมศาลา ของ จาว ยิว แล้ว ตัง้ เก๊ า บอก เรือ
่ ง ของ พระเยซู ว่า “พระองค์
เป๋นพระบุตรของพระเจ้า�
21 คนตังหลายตี้ ได้ยน
ิ เซาโลอู้จาอัน
้ ก็อิกขะหลิกในใจ๋อู้กั ๋นว่า “คนนี้ บ่ใจ้กา ตี้คํ่ากับเยียะฮ้ายต่อผู้เจื้อ
ในกรุ งเยรู ซาเล็ม แล้วตี้เขามานี่ ก็ย้อนตัง้ ใจ๋จะมายับคนหมู่นั ้นปิ๊ กไปหื้อหมู่หัวหน้าปุโรหิต�
22 แต่ กํา เตสนา ของ เซาโล ก็ มี อํานาจ นั ก ขึ้น ติกๆ กับ พิสูจน์ หื้อ จาว ยิว ใน เมือง ดามัสกัส หัน ว่า พระเยซู
เป๋นพระคริสต์ เยียะหื้อหมู่เขาปากบ่ออกเถียงบ่ได้
20

เซาโลหนี ต๋าย
หลาย วัน ผ่าน ไป หมู่ จาว ยิว วางแผน จะ ฆ่า เซาโล เหีย 24 แต่ มี คน บอก เซาโล หื้อ ฮู้ แผน นั ้น เหีย ก่อน
หมู่ นั ้น ผก ตี้ ปะตู๋ เมือง ตึง เมื่อ วัน เมื่อ คืน แน จะ ฆ่า เซาโล 25 แต่ วัน นึ่ ง ต๋อน เมื่อ คืน หมู่ ผู้ เจื้อ หื้อ เซาโล นั ่ง
มอบในก๋วยแก่นใหญ่ แล้วหย่อนก๋วยนั ้นจ๊าๆ ผ่านฮ่อมกํ่าแปงเมืองลงไปตังลุ่ม
23

เซาโลอยูใน
่ กรุ งเยรู ซาเล็ม
26 เมื่อ เซาโล ปิ๊ ก มา แผว กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว เขา ฮิ เข้า ฮ่วม กับ หมู่ ผู้ เจื้อ แต่ หมู่ นั ้น ปา กั ๋น กั ๋ว ย้อน บ่เจื้อ
ว่าเซาโลเป๋นผู้เจื้อแต๊ๆ 27 แต่บารนาบัสปาเซาโลไปปะหมู่อัครทูต แล้วอธิบายหื้อฟังว่า ในหละหว่างตาง
ไปเมืองดามัสกัสเซาโลปะองค์พระผู้เป๋นเจ้าได้จาใด แล้วพระองค์อู้อะหยังกับเซาโลพ่อง ยังเล่าแหมว่า
ต๋อน เซาโล อยู่ ตี้ เมือง ดามัสกัส นั ้น เซาโล เตสนา เรือ
่ ง ของ พระเยซู อย่าง บ่กั ๋ว ใผ 28 หมู่ อัครทูต ก็ ยอมฮับ
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เซาโล เข้า มา อยู่ ตวย กั ๋น แล้ว ไป ไหน มา ไหน ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ตวย กั ๋น อย่าง สบาย กับ เตสนา ใน นาม ของ
องค์พระผู้เป๋นเจ้าอย่างบ่กั ๋วใผ 29 ต้านอู้โต้แย้งเถียงกับหมู่จาวยิวตี้อู้ภาษากรีกตวย แต่หมู่นั ้นก็หาตาง
ตี้จะฆ่าต้านเหีย 30 เมื่อหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อฮู้เรือ
่ งนี้ ก็ปาเซาโลไปตี้เมืองซีซารียา แล้วส่งไปเมืองทาร์ซัสบ้าน
เกิดของต้าน
31 จากนั ้นหมู่ คริสตจักรใคว่แคว้นยูเดีย กาลิ ลี กับสะมาเรียก็ มี สันติสุข กับพระวิญญาณบริสุทธิจ้
์ วย
หื้อคริสตจักรเข้มแข็ง มีคนมาเจื้อพระเยซูนั กขึ้น แล้วหมู่ผูเ้ จื้อก็ใจ๊จีวต
ิ ตี้เคารพยําเก๋งองค์พระผูเป๋
้ นเจ้า
เปโตรไปแอ่วเมืองลิดดากับเมืองยัฟฟา
ก็ ไปแอ่วหาคนของพระเจ้าในเมืองลิดดา 33 ตี้ หัน
้ เขาปะป้อจายคน
34
นึ่ งจื้อไอเนอัสเป๋นง่อยนอนอยู่บนตี้นอนมาแปดปี๋ แล้ว เปโตรอู้กับเขาว่า “ไอเนอัสเหย พระเยซูคริสต์
ฮักษาต้านหื้อหายแล้ว ลุกขึ้นเก็บตี้นอนเหียเต๊อะ� แล้วไอเนอัสก็ลุกขึ้นบ่าเดี่ยวนั ้น 35 เมื่อคนตังหลาย
ตี้อาศัยอยูใน
่ เมืองลิดดากับตี้ราบชาโรนหันจาอัน
้ หมู่เขาก็เข้ามาฮับเจื้อองค์พระผู้เป๋นเจ้า
36 ตี้ เมืองยัฟฟามีผู้เจื้อเป๋ นแม่ญิงคนนึ่ งจื้อทาบิธาเป๋ นภาษาฮีบรู แต่ ภาษากรีกว่าโดรคัสแป๋ ว่ากว๋าง
นาง เป๋น คน จ้วย เอา ใจ๋ ใส่ กับ หื้อ ตาน แก่ คน ตุ๊ก คน ยาก มา ตลอด 37 เวลา นั ้น นาง ป่วย แล้ว ต๋าย หมู่ เปื้ อน
บ้าน จึง อาบ นํ้า ศพ ต๋าม ธรรมเนี ยม จาว ยิว แล้ว เก็บ ศพ นางไว้ตี้ ห้องจัน
๊ บน 38 เมือง ลิด ดา กับ เมือง ยัฟฟา
อยูบ่
่ ไก๋กั ๋น เมื่อหมู่ผูเ้ จื้อได้ยน
ิ ว่าเปโตรอยูใน
่ เมืองลิดดา หมู่เขาก็ใจ๊ป้อจายสองคนไปอ้อนวอนเจิญเปโตร
ว่า “ขอมาเวยๆ เต๊อะ�
39 เปโตรจึงตวยสองคนนั ้นไป เมื่อไปแผว หมู่เขาก็ปาเปโตรขึ้นไปตี้ห้องจัน
๊ บน หมู่แม่หม้ายยืนไห้สนั ่น
ปั่ นปื๊ นแวดเปโตร กับจี๊หื้อเปโตรผ่อเสื้อผ้าต่างๆ ตี้โดรคัสหยิบไว้ต๋อนยังมีจีวต
ิ อยู่ 40 เปโตรจึงขอหื้อหมู่
เขาออกไปตังนอก ต้านก็ คุกเข่าอธิษฐาน แล้วบิน
่ หน้ามาตังศพอู้ว่า “ทาบิธาลุกขึ้นเต๊อะ� นางก็ มืนต๋า
ขึ้น เมื่อหันเปโตร นางก็ลุกขึ้นนั ่ง 41 เปโตรจึงเอามือจ้วยตุ้มนางลุกขึ้นยืน จากนั ้นก็ฮ้องหมู่ผู้เจื้อกับหมู่
แม่หม้ายเข้ามา แล้วหื้อผ่อว่านางมีจีวต
ิ ขึ้นมาแล้ว 42 เรือ
่ งนี้ ฮู้กั ๋นไปใคว่เมืองยัฟฟา เยียะหื้อมีหลายคน
43
มาฮับเจื้อองค์พระผู้เป๋นเจ้า เปโตรอยู่ในเมืองยัฟฟาต่อไปแหมหลายวัน ต้านอยู่ตวยคนจื้อซีโมนผู้มี
อาชีพเป๋นสล่าฟอกหนั ง
32 ส่วน เปโตร เตียวตาง ไป ตี้ ต่างๆ

10

โครเนลิอส
ั ใจ๊คนไปหาเปโตร
ใน เมือง ซี ซารียา มี ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ โครเนลิ อส
ั เป๋น นายร้อย ทหาร อยู่ ก๋อง ทหาร จื้อ ก๋อง อิตาเลียน
2 นายร้อย คน นี้ ตึง ครอบครัว ของ ต้าน เป๋ น คน ยํา เก๋ง พระเจ้า ต้าน หื้อ ตาน จ้วย เหลือ คน ตุ๊ก คน จ๋น กับ
อธิษฐาน ต่อ พระเจ้า บ่เกย ขาด 3 วัน นึ่ ง เวลา ประมาณ บ่าย สาม โมง โครเนลิ อส
ั กํ่า ลัง อธิษฐาน อยู่ ก็ หัน
นิ มิตอย่างเต๋มต๋า คือเขาหันทูตสวรรค์องค์นึ่ งของพระเจ้าเข้ามาหาฮ้องต้านว่า “โครเนลิอส
ั เหย�
4 โครเนลิ อส
ั ตกใจ๋ กั ๋ว ปัก ต๋าผ่อ ทูต องค์ นั ้น แล้ว ถาม ว่า “ต้าน เจ้าข้า มี อะหยัง กา� ทูต สวรรค์ จึง อู้ กับ
ต้าน ว่า “กํา อธิษฐาน ของ เจ้า กับ ตาน ตี้ เจ้า จ้วยเหลือ คน ตุ๊ก คน จ๋น ก็ ขึ้น ไป เถิง พระเจ้า แล้ว พระองค์ บ่ได้
ลืมเจ้า 5 บ่าเดี่ยวนี้ หื้อเจ้าส่งคนไปตี้เมืองยัฟฟา ไปเจิญซีโมนตี้คนฮ้องว่าเปโตรมาหาเจ้า 6 เปโตรย้างอยู่
กับสล่าฟอกหนั งจื้อซีโมน บ้านเปิ้ นอยูฮิ
่ มทะเล�
7 เมื่อ ทูต สวรรค์ ไป แล้ว โครเนลิ อส
ั จึง ฮ้อง คน ฮับ ใจ๊ ใน บ้าน มา สอง คน กับ ทหาร ฮับ ใจ๊ แหม คน นึ่ ง ตี้ ยํา
เก๋งพระเจ้าเข้ามาหา 8 แล้วก็เล่าเรือ
่ งตี้เกิดขึ้นตึงหมดตึงเสี้ยงหื้อหมู่เขาฟัง จากนั ้นก็ส่งหมู่เขาไปเมือง
ยัฟฟา
1

เปโตรหันนิ มิต

9 วันต่อมาเวลาประมาณเตี้ยง

คนหมู่นั ้นกํ่าลังเตียวตางมาใก้จะแผวเมืองยัฟฟา เป๋นเวลาเดียวกั ๋นตี้
เปโตรขึ้นไปบนดาดฟ้าเปื้ ออธิษฐาน 10 เปโตรก็ใค่อยากกิน
๋ ข้าว หละหว่างตี้คนในบ้านกํ่าลังเยียะกิน
๋ อยู่
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นั ้น เปโตร ก็ ตก อยู่ ใน ภาวะ เกิง่ หลับ เกิง่ ตื่น 11 เขา หัน ต๊ องฟ้า เปิด ออก แล้ว หัน อย่าง นึ่ ง เหมือน ผ้า สี่ แจ่ง
ผืน ใหญ่ ลง มา เอง เหมือน ว่า มี คน กํา๋ แจ่ง ผ้า ลง มา ปื๊ น โลก 12 ใน ผ้า ผืน นั ้น หัน มี สัตว์กู้ อย่าง ตึง สัตว์สี่ ตีน
๋
เตียว ดิน สัตว์เลื้อยกาน กับ นก ใน อากาศ 13 แล้ว มี เสียง อู้กับ ต้าน ว่า “เปโตร เหย ลุก ขึ้น มา ฆ่า สัตว์หมู่ นี้
กิน
๋ เต๊อะ� 14 เปโตรตอบว่า “อึ บ่ได้ องค์ พระผู้เป๋ นเจ้า สิง่ ตี้ เป๋นของต้องห้ามกาว่าเป๋นมลทินหมู่ นั ้น ข้า
พระองค์บ่เกยกิน
๋ เลย�
15 เสียงนั ้นก็อูเตื
้ ้ อตี้สองว่า “สิง่ ตี้พระเจ้าเยียะหื้อสะอาดแล้ว เจ้าบ่ควรถือว่าเป๋นมลทิน� 16 เปโตรหัน
จาอีเถิ
้ งสามเตื้อตวยกั ๋น แล้วของหมู่นั ้นก็ลอยปิ๊ กขึ้นไปบนต๊องฟ้าตันที
17 ต๋อน ตี้ เปโตร กํ่า ลัง อิก ขะหลิก ใน ใจ๋ ว่า นิ มิต ตี้ หัน นี้ หมาย เถิง อะหยัง ใน เวลา เดียว กั ๋น นั ้น หมู่ คน ตี้ โค
รเนลิอส
ั ใจ๊มาก็ปะบ้านของซีโมนแล้ว หมู่เขากํ่าลังยืนอยูหน้
่ าปะตู๋ฮัว้ บ้านปอดี 18 ป้อจายหมู่นั ้นเอิน
้ ถาม
ว่า “ซีโมนตี้ฮ้องว่าเปโตรย้างอยูตี
่ ้นี่ ก่อ�
19 เมื่อเปโตรยังกึ๊ดเถิงเรือ
่ งนิ มิตอยู่ พระวิญญาณบริสุทธิบอก
เขาว่า “ผ่อหัน
้ ลอ มีป้อจายสามคนมา
์
ถามหาเจ้า 20 ลุกขึ้น แล้วลงไปตังลุ่ม หื้อไปตวยหมู่เขาเต๊อะ บ่ต้องสงสัยอะหยังย้อนเฮาใจ๊หมู่เขามาหา
เจ้า� 21 แล้วเปโตรก็ลงไปหาหมู่เขา บอกว่า “เฮาคือคนตี้ต้านตังหลายมาเซาะหา มีธุระอะหยังกา�
22 หมู่ เขา ปา กั ๋น ตอบ ว่า “นายร้อย โครเนลิ อส
ั หื้อหมู่เฮามาหาต้าน เปิ้ นเป๋นคนตี้ ถูกต้องต๋ามธรรมกับ
เก๋งกั ๋วพระเจ้า จาวยิวก็ยกย่องนั บถือต้าน ทูตสวรรค์บริสุทธิบอก
เปิ้ นหื้อมาเจิญต้านไปตี้บ้าน เปื้ อขอหื้อ
์
23
ต้านเล่าเรือ
่ งหื้อฟัง� เปโตรก็เลยจวนป้อจายตึงสามย้างตี้บ้านนั ้น แจ้งเจ๊ามาเปโตรไปตวยหมู่เขา มี
ปี้ น้ องผู้เจื้อบางคนจากเมืองยัฟฟาติดต๋ามไปตวย
เปโตรไปบ้านโครเนลิอส
ั
ถัด มา แหม วัน นึ่ ง หมู่ เขา ก็ เตียวตาง มา แผว เมือง ซี ซารียา โครเนลิ อส
ั กํ่า ลัง กองถ้า ต้อนฮับ อยู่ กับ
เจิญญาติปี้ น้ องตึงเปื้ อนสนิ ทมาจุมนุมกั ๋นอยู่แล้ว 25 เมื่อเปโตรเตียวเข้าไปในบ้าน โครเนลิอส
ั ก็ต้อนฮับ
ด้วยก๋านหมอบลงไหว้ตี้ตีน
๋ ของเปโตร 26 แต่เปโตรกํา๋ แขนโครเนลิอส
ั หื้อลุกขึ้นแล้วบอกว่า “ลุกขึ้นเต๊อะ
เฮาก็เป๋นคนเหมือนกั ๋น�
27 เปโตร อู้ กับ โครเนลิ อส
ั แล้ว ปา กั ๋น เตียว เข้า ไป ตัง ใน ก็ ปะ หมู่ คน ตี้ มา จุ มนุ ม กั ๋น อยู่ ตี้ หัน
้ จํา๋ นวน นั ก
28 เปโตรก็ อู้กับคนตังหลายนั ้นว่า “ต้านตังหลายก็ ฮู้อยู่แล้วว่า เป๋ นก๋านผิดบทบัญญัติตี้ จาวยิวคบกาว่า
แอ่วหาคนต่างจ้าด แต่ พระเจ้าเยียะหื้อหันแล้วว่า บ่ควรจะถือว่าคนนึ่ งคนใดเป๋นคนบ่สะอาดกาว่าเป๋น
คนมีมลทิน 29 ย้อนจาอัน
้ เมื่อมีคนไปเจิญเฮามา เฮาก็บ่ขัดข้องอะหยัง แต่ขอถามน่ อยเต๊อะว่า ต้านเจิญ
เฮามาเยียะอะหยัง�
30 โครเนลิ อส
ั จึง ตอบ ว่า “เมื่อ สี่ วัน มา แล้ว ต๋อน บ่าย สาม โมง เต้า กับ เวลา นี้ ปอดี เฮา อธิษฐาน อยู่ ใน
บ้าน จู่ๆ ก็มีป้อจายคนนึ่ งนุ่งเสื้อมันเงามายืนอยู่ส่องหน้าเฮา 31 แล้วอู้ว่า ‘โครเนลิอส
ั เหย พระเจ้าฟังกํา
32
อธิษฐาน ของ เจ้า แล้ว ก็ ฮู้ก็ หัน เถิง ตาน ตี้ จ้วยเหลือ คน ตุ๊ก คน จ๋น หื้อ เจ้า ส่ง คน ไป ตี้ เมือง ยัฟฟา เจิญ ซี
โมนตี้คนฮ้องว่าเปโตรมาตี้นี่ เปโตรย้างอยูกั
่ บซีโมนตี้เป๋นสล่าฟอกหนั ง บ้านของเขาอยูฮิ
่ มทะเล� 33 เฮา
จึงส่งคนไปเจิญต้านตันที ต้านมาแล้วก็ดีแต๊ๆ บ่าเดี่ยวนี้ หมู่เฮาอยูพร้
่ อมกั ๋นต่อหน้าพระเจ้าตี้นี่ เปื้ อฟังกู้
สิง่ ตี้องค์พระผู้เป๋นเจ้าสัง่ หื้อต้านมาบอกหมู่เฮา�
24

เปโตรเตสนาในบ้านของโครเนลิอส
ั
เปโตร จึง อู้ ว่า “บ่า เดี่ยวนี้ เฮา เข้า ใจ๋ อย่าง ถองแกะ ถองแก๋น แล้ว ว่า พระเจ้า บ่เลือก หน้า ใผ 35 แต่
พระองค์ยอมฮับคนกู้จ้าดตี้เคารพยําเก๋งพระองค์ กับเยียะต๋ามความถูกต้อง 36 ต้านก็ฮูถ้
้ อยกําตี้พระเจ้า
มอบ หื้อ กับ จาว อิสราเอล คือ ถ้อยกํา ตี้ บอก เถิง ข่าวดี เกี่ยวกับ สันติสุข ผ่าน ตาง พระเยซู คริสต์ ผู้ เป๋น องค์
พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ คน ตัง หลาย 37 ต้าน ก็ ฮู้ เถิง เหตุ ก๋า รณ์ ยิง่ ใหญ่ ตี้ เกิด ขึ้น ทัว่ แคว้น ยู เดีย ตัง้ เก๊ า ใน กา
ลิ ลี หลัง จาก ยอห์น บอก เรือ
่ ง บัพ ติศ มา นั ้น 38 คือ ว่า พระเจ้า เจิม พระเยซู จาว นาซาเร็ธ ด้วย พระวิญญาณ
34
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บริสุทธิ์ตึง ฤทธิ์อํานาจ พระเยซู เยีย ะ สิง่ ดีๆ ไป ผับ ใคว่ ตึง ฮัก ษา คน ตี้ ตก เป๋น ขี้ข้า อยู่ ใต้ อํานาจ ของ มาร
ย้อนว่าพระเจ้าอยูตวย
่
พระองค์ 39 หมู่เฮาก็เป๋นพยานเถิงก๋านงานตึงหมดตึงเสี้ยงตี้พระองค์เยียะในกรุ ง
เยรู ซาเล็มกับในแคว้นยูเดียนั ้น หมู่เขาฆ่าพระองค์โดยเขิงบนไม้ก๋างเขน 40 แต่ในวันตี้สาม พระเจ้าเยีย
ะหื้อพระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋าย ตึงหื้อพระองค์มาป๋ากฏตั ๋วหื้อหัน 41 แต่บ่ใจ้หื้อกู้คนหัน พระเจ้าเลือก
คนตี้จะเป๋นพยานล่วงหน้าไว้แล้ว คือหมู่เฮาตี้กิน
๋ ดื่มกับพระเยซูหลังจากพระองค์เป๋นขึ้นจากความต๋าย
แล้ว 42 พระเยซู สัง่ หื้อหมู่เฮาออกไปเตสนาสัง่ สอนคนตังหลาย กับหื้อหมู่เฮาเป๋นพยานว่า พระเจ้าแต่ง
ตัง้ พระองค์ ไว้หื้อ เป๋น ผู้ พิพากษา ตึง คน ตี้ มี จี วต
ิ อยู่ กับ คน ตี้ ต๋าย ไป แล้ว ตวย 43 หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง
แตน พระเจ้า ตัง หลาย ก็ เป๋น พยาน เถิง พระองค์ ว่า กู้ คน ตี้ เจื้อ วางใจ๋ พระองค์ จะ ฮับ ก๋าน ยกโต้ ษ บาป โดย
พระองค์�
คนต่างจ้าดฮับพระวิญญาณบริสุทธิ์
44 เมื่อ เปโตร กํ่า ลัง อู้ อยู่ นั ้น พระวิญญาณ บริสุทธิ์ ก็ ลง มา อยู่ กับ คน ตัง หลาย ตี้ ฟัง ถ้อยกํา เรือ
่ ง ของ
45
พระเจ้า หมู่ จาว ยิว ตี้ เป๋น ผู้ เจื้อ ตี้ มา ตวย เปโตร ก็ ปา กั ๋น งืด ใน ใจ๋ ตี้ พระเจ้า หื้อ พระวิญญาณ บริสุทธิแก่
์
คนต่างจ้าดตวย 46 ย้อนหมูเขา
่ ได้ยน
ิ คนหมูนี
่ ้ อูภาษา
้
อื่นๆ กับสรรเสริญพระเจ้า เปโตรก็อูขึ
้ ้นว่า 47 “บ่มีใผ
ตี้ จะว่าบ่หื้อคนหมู่ นี้ ฮับบัพติศมาด้วยนํ้าได้ ย้อนว่าหมู่ เขาก็ ฮับพระวิญญาณบริสุทธิเหมื
อนกับหมู่ เฮา�
์
48 เปโตร จึง สัง
่ หื้อ หมู่ เขา เข้า ฮับ บัพ ติศ มา ด้วย นํ้า ใน นาม ของ พระเยซู คริสต์ จาก นั ้น หมู่ เขา ก็ จวน เปโตร
หื้อย้างอยูกั
่ บหมู่เขาแหมสองสามวัน

11
เปโตรปิ๊ กไปกรุ งเยรู ซาเล็ม

1 หมูอั
่ ครทูตกับหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อตี้อยูใน
่ แคว้นยูเดียได้ยน
ิ ว่าคนต่างจ้าดก็เจื้อถ้อยกําของพระเจ้าเหมือน

กั ๋น 2 แต่ เมื่อ เปโตร ปิ๊ ก มา ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม หมู่ คน ตี้ หัน ตวย ว่า คน ต่างจ้า ด ตี้ ฮับ เจื้อ พระเยซู ควร เข้า พิธี
สุหนั ต ก็ด่าต้านว่า 3 “เจ้าเข้าไปในบ้านของหมู่ตี้บ่ได้เข้าพิธสุ
ี หนั ต ก็บ่ถูกต้อง ป๋ายบ่ปอยังกิน
๋ ข้าวฮ่วมกับ
หมู่เขาตวย�
4 เปโตรจึงเล่าเถิงสิง
่ ต่างๆ ตี้เกิดขึ้นหื้อหมู่เขาฟังตัง้ แต่เก๊าสุดป๋ายว่า 5 “ต๋อนตี้ข้าพเจ้ากํ่าลังอธิษฐาน
ตี้เมืองยัฟฟานั ้น ข้าพเจ้าอยูใน
่ ภาวะเกิง่ หลับเกิง่ ตื่น แล้วหันนิ มิต มีอย่างนึ่ งผ่อเหมือนผ้าสี่แจ่งผืนใหญ่
ลงมาเองเหมือนว่ามีคนกํา๋ แจ่งผ้าลงมาจากฟ้ามาหาข้าพเจ้า 6 ข้าพเจ้าปักต๋าผ่อถี่ๆ ในผ้าผืนนั ้น หันมี
สัตว์สี่ ตีน
๋ เตียว ดิน สัตว์ป่า สัตว์เลื้อยกาน กับ นก ใน อากาศ 7 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ได้ยน
ิ เสียง อู้ ว่า ‘เปโตร เหย
ลุก ขึ้น มา ฆ่า สัตว์หมู่ นี้ กิน
๋ เต๊อะ� 8 แต่ ข้าพเจ้า ก็ ตอบ ว่า ‘อึ บ่ได้ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ข้าพเจ้า บ่เกย กิน
๋ ของ
ต้องห้ามกาว่าของเป๋นมลทิน สัตว์หมู่นี้ บ่เกยเข้าปากข้าพระองค์เลยสักกํา�
9 “มีเสียงอูจาก
้
ต๊องฟ้าเป๋นเตื้อตี้สองว่า ‘สิง่ ตี้พระเจ้าเยียะหื้อสะอาดแล้ว เจ้าบ่ควรถือว่าเป๋นมลทิน�
10 เหตุก๋ารณ์ นี้ เกิดขึ้นอย่างเดียวกั ๋นเถิงสามเตื้อ แล้วของตึงหมดก็ลอยปิ๊ กขึ้นไปบนต๊องฟ้าแหม
11 “เวลาเดียวกั ๋นนั ้นก็มีสามคนมายืนตัด
๊ หน้าบ้านตี้ข้าพเจ้าอยู่ ป้อจายคนนึ่ งใจ๊หมู่เขามาจากเมืองซี
ซารียามาหาข้าพเจ้า 12 แล้วพระวิญญาณบริสุทธิบอก
ข้าพเจ้าหื้อไปตวยหมู่เขาเต๊อะ บ่ต้องสงสัย ปี้ น้ อง
์
ผู้เจื้อตึงหกคนนี้ ก็ไปตวยข้าพเจ้า แล้วหมู่เฮาก็เข้าไปในบ้านของโครเนลิ อส
ั ตี้ใจ๊คนมาหาข้าพเจ้า 13 โค
รเนลิ อส
ั ก็ อู้หื้อหมู่ เฮาฟังว่า เขาหันทูตสวรรค์ ยืนอยู่ในบ้านของเขา แล้วอู้ว่า ‘หื้อส่งคนไปตี้ เมืองยัฟฟา
ไปเจิญซีโมนตี้คนฮ้องกั ๋นว่าเปโตรมาหา 14 เปโตรคนนี้ จะเล่าเถิงถ้อยกําตี้จะเยียะหื้อต้านกับสมาชิกใน
ครอบครัวของต้านได้ฮับความรอดป๊นบาปโต้ษ�
15 “เมื่อ ข้าพเจ้า ตัง
้ เก๊ าอู้ พระวิญญาณบริสุทธิก็
์ ลงมาอยู่กับหมู่เขา เหมือนกับตี้ มาอยู่กับหมู่เฮาต๋อน
16
เริม
่ ต้นนั ้น เยียะหื้อข้าพเจ้ากึ๊ดเถิงสิง่ ตี้พระเยซูอู้ไว้ว่า ‘ยอห์นหื้อฮับบัพติศมาด้วยนํ้า แต่หมู่เจ้าจะฮับ
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บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ�
้ ถ้าพระเจ้าหื้อพระวิญญาณบริสุทธิกั
์ 17 จาอัน
์ บหมู่เขา เหมือนหมู่
เฮาตี้เจื้อวางใจ๋พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะขัดขืนพระเจ้าก็ตึงบ่ได้�

เมื่อ หมู่ เขา ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ เลิก ว่า เปโตร แล้ว ปา กั ๋น สรรเสริญ พระเจ้า ว่า “พระเจ้า ก็ โผด หื้อ สิทธิคน
์
ต่างจ้าด ตี้จะกลับใจ๋จากบาปกับได้ฮับจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์�
18

คริสตจักรในเมืองอันทิโอก

19 ฝ่ายหมู่ผู้เจื้อตี้แตกขะแลขะแจไปต๋อนตี้มีก๋านคํ่าเขหลังจากสเทเฟนต๋าย

พ่องก็ไปไก๋แผวดินแดน
ฟี นิ เซีย พ่อง ไป เกาะ ไซปรัส พ่อง ผด ไป แผว เมือง อัน ทิ โอก แต่ คน หมู่ นี้ บอก ถ้อยกํา เรือ
่ ง พระเยซู หื้อ จาว
ยิว ฟัง เต้า อัน
้ 20 ผู้ เจื้อ จาว เกาะ ไซปรัส กับ จาว เมือง ไซรีน บาง คน มา แผว เมือง อัน ทิ โอก แล้ว ปา กั ๋น บอก
ข่าวดี เกี่ยวกับพระเยซู องค์ พระผู้เป๋ นเจ้าหื้อกับจาวกรีก 21 ฤทธิอํ
์ านาจขององค์ พระผู้เป๋ นเจ้าอยู่กับหมู่
เขา เยียะหื้อมีคนมาฮับเจื้อกับตวยต๋ามองค์พระผู้เป๋นเจ้าเป๋นจํา๋ นวนนั ก
22 ข่าวนี้ เล่าลือไปแผวคริสตจักรในกรุ งเยรู ซาเล็ม

คริสตจักรก็ส่งบารนาบัสไปเมืองอันทิ โอก เปื้ อผ่อ
เหตุก๋ารณ์ ตี้เกิดขึ้นตี้หัน
้
หันว่าพระเจ้าปั๋ นปอนคนตี้หัน
้ แต๊ๆ
เขาก็ดีใจ๋ขนาด แล้วหื้อกํา๋ ลังใจ๋กับหมู่เขาหื้อเจื้อฟังองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าอย่างมัน
่ คง 24 บารนาบัสเป๋นคนดี
มี ความเจื้อเข้มแข็ง เขาได้ ฮับก๋านดลใจ๋ จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึง มี คนจํา๋ นวนนั ก เข้ามาฮับเจื้อ องค์
พระผู้เป๋นเจ้า
23 เมื่อบารนาบัสมาแผวเมืองอันทิโอกแล้ว

25 จากนั ้นบารนาบัสก็ไปตวยหาเซาโลตี้เมืองทาร์ซัส 26 เมื่อปะเซาโลแล้ว ก็ปามาตี้เมืองอันทิโอก แล้ว

ตึงสองคนก็เข้าฮ่วมจุมนุมกับคนในคริสตจักรตี้หัน
้ เป๋นเวลานึ่ งปี๋เต๋ม ต้านตึงสองสัง่ สอนคนเป๋นจํา๋ นวน
นั ก หมู่ผู้เจื้อได้จื้อว่าคริสเตียนเป๋นครัง้ แรกตี้เมืองอันทิโอกนี้ ละ

ใน เวลา นั ้น มี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า บาง คน ลุก จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม เตียวตาง ไป เมือง อันทิ
โอก 28 มี คน นึ่ ง ใน หมู่ นั ้น จื้อ อากาบัส เขา ยืน ขึ้น ใน ตี้ จุ มนุ ม แล้ว ตวายตัก
๊ โดย พระวิญญาณ บริสุทธิ์ว่า
จะ เกิด ก๋าน กัน
้ อยาก ครัง้ ใหญ่ ใคว่อาณาจักร โรม (เหตุ ก๋า รณ์ นี้ เกิด ขึ้น ใน สมัย ของ จักรพรรดิ คลาวดิ อส
ั )
29 ย้อนจาอัน
้ หมู่ผู้เจื้อตี้อยู่ในเมืองอันทิโอก ก็ตกลงกั ๋นตี้จะหื้อความจ้วยเหลือกับหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อตี้อาศัย
อยู่ในแคว้นยูเดีย ต๋ามแฮงตี้จะจ้วยได้ 30 หมู่เขาก็เยียะจาอัน
้ คือเก็บฮอมเงินคํา แล้วมอบหื้อบารนาบัส
กับเซาโลเอาไปหื้อผู้ปกครองของคริสตจักรในกรุ งเยรู ซาเล็ม
27

12
กษั ตริยเฮโรด
์
คํ่าหมู่ผู้เจื้อของพระเจ้า

1 เวลา นั ้น กษั ตริย์เฮโรด ยับ บาง คน ใน คริสตจักร

เขาตัง้ ใจ๋ จะคํ่าหมู่ผู้เจื้อ 2 ต้านสัง่ หื้อเอาดาบฆ่ายาก
อบอ้ายของยอห์นต๋าย 3 เมื่อกษั ตริย์เฮโรดหันว่าเยียะจาอี้เยียะหื้อหมู่จาวยิวปออกปอใจ๋ จึงสัง่ หื้อไปยับ
เปโตร มา แหม คน เซิง่ ตัด
๊ งาน กิน
๋ เข้า หนมปัง บ่ใส่ เจื๊อ 4 หลัง จาก ยับ เปโตร มา แล้ว ก็ เอา ไป ขัง ไว้ใน คอก
แล้ว สัง่ ทหาร จํา๋ นวน สี่ หมู่ๆ ละ สี่ คน เปี่ ยน เวร กั ๋น เฝ้า เปโตร ไว้ ตัง้ ใจ๋ ว่า เมื่อ เสี้ ยง สุด งาน นั ้น แล้ว ก็ จะ เอา
เปโตร ออก ไป ตัดสิน ต่อ หน้า คน ตัง หลาย 5 ย้อนจาอัน
้ เปโตร จึง ถูก ขัง ไว้ใน คอก แต่ ว่า คริสตจักร ปา กั ๋น
อธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเจ้าเผื่อเปโตร
เปโตรออกจากคอก
ต๋อน เมื่อ คืน ก่อน ตี้ เฮโรด จะ ปา เปโตร ออก มา จาก คอก มี ทหาร สอง คน อยู่ สอง ป่างข้าง เปโตร กํ่า ลัง
หลับอยู่หว่างก๋าง มีเจื้อกเหล็กสองเส้นล่ามต้านไว้ มีทหารยามยืนเฝ้าอยู่หน้าปะตู๋คอกตวย 7 จู่ๆ ก็มีทูต
สวรรค์ องค์ นึ่ ง ขององค์ พระผู้ เป๋ นเจ้ามาป๋ากฏ แล้ว มี แสงส่องเข้ามาในห้องตี้ เปโตรนอน ทูตสวรรค์ จิ ขี้
ข้างเปโตรหื้อตื่นแล้วบอกว่า “ขะใจ๋ลุกขึ้นเวยๆ� กํานั ้นเจื้อกเหล็กก็หลวะออกจากมือของเปโตรตึงสอง
6
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เส้น 8 ทูต สวรรค์ ก็ บอก เปโตร ว่า “เอา ผ้า ต่อง มัด แอว แล้ว สุบ เกิบ เหีย� เปโตร ก็ เยีย ะ ตวย จาก นั ้น ทูต
สวรรค์ก็บอกแหมว่า “ใส่เสื้อ แล้วตวยก้นเฮามา�
9 เปโตรจึงตวยทูตสวรรค์นั ้นออกไป แต่บ่ฮูว่
้ าตี้ทูตสวรรค์กํ่าลังเยียะนี้ เป๋นเหตุก๋ารณ์ เกิดขึ้นแต๊ๆ ต้าน
กึ๊ด ว่า ฝัน ไป 10 ตึง สอง ก็ เตียว ก๋าย ยาม จัน
๊ ตี้ นึ่ ง กับ ยาม จัน
๊ ตี้ สอง จ๋น มา เถิง ปะตู๋ เหล็ก ตี้ จะ เข้า ไป ใน เมือง
ปะตู๋นั ้นก็เปิดอ้าออกเอง ตึงสองออกไปเตียวก๋างกองเส้นนึ่ ง แล้วทูตสวรรค์ก็หายไป

11 แล้วเปโตรก็ฮูส
้ ึกตั ๋วจึงอูว่
้ า “บ่าเดี่ยวนี้ เฮาฮูแล้
้ วว่าเป๋นเรือ
่ งแต๊ องค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าส่งทูตสวรรค์ของ

พระองค์มาจ้วยจีวต
ิ เฮา หื้อรอดป๊นจากอํานาจของเฮโรด กับจากก๋านคาดหมายของจาวยิว�
12 เมื่อ เปโตร กึ๊ด จาอี้แล้ว ก็ ไป ตี้ บ้าน ของ มารีย์แม่ ของ ยอห์น ตี้ มี แหม จื้อ ว่า มาระโก ตี้ หัน
้ มีหลายคนจุ
13
มนุมอธิษฐานกั ๋นอยู่ เปโตรก็ ไปเคาะปะตู๋ จัน
๊ นอกบ้าน มีสาวใจ๊ คนนึ่ งจื้อโรดาเตียวมาผ่อ 14 เมื่อนาง
จํา๋ ว่าเป๋นเสียงของเปโตร ก็ดีใจ๋ขนาดเถิงกับล่นปิ๊ กเข้าไปในบ้านแตนตี้จะไขปะตู๋หื้อเปโตร แล้วบอกคน
ตังหลายว่า “เปโตรมายืนอยู่ตี้ ปะตู๋ บ้าน� 15 คนหมู่ นั ้นก็ ปากั ๋นว่า “เป๋นบ้าไปแล้วกา� แต่ นางยืนยันว่า
เป๋นจาอัน
้ แต๊ๆ หมู่เขาจึงว่า “เป๋นทูตสวรรค์ประจํา๋ ตั ๋ว๕เปโตรแน่ ๆ�
16 ส่วนเปโตรก็ยังเคาะอยู่ติกๆ

เมื่อหมู่เขาไขปะตู๋แล้วหันเปโตร ก็ปากั ๋นงืดขนาด 17 แต่เปโตรโบกมือ
หื้อดักไว้ก่อน แล้วตัง้ เก๊ าเล่าหื้อหมู่เขาฟังเถิงเรือ
่ งตี้ องค์ พระผู้เป๋ นเจ้าจ้วยเขาออกมาจากคอกได้ จาใด
แล้วเปโตรก็บอกว่า “ขอเอาเรือ
่ งนี้ ไปเล่าหื้อยากอบกับหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อฟังตวย� หลังจากนั ้นเปโตรก็ออก
จากบ้านไปตังอื่นเหีย
18 เถิง แจ้ง เจ๊า มา หมู่ ทหาร ก็ วุน
่ วาย บ่ฮู้ ว่า เกิด อะหยัง ขึ้น กับ เปโตร 19 กษั ตริย์ เฮโรด สัง่ หื้อ เซาะ หา เป
โตรแต่บ่ปะ จึงสอบสวนหมู่ทหารยาม แล้วสัง่ หื้อปาหมู่ทหารยามไปฆ่าเหีย หลังจากนั ้นกษั ตริย์เฮโรดก็
เตียวตางออกจากแคว้นยูเดียไปย้างอยูตี
่ ้เมืองซีซารียาเวลานึ่ ง
กษั ตริยเฮโรด
์
ต๋าย

20 กษั ตริย์เฮโรดโขดหื้อจาวเมืองไทระกับจาวเมืองไซดอนขนาด

สองเมืองนั ้นจึงส่งหมู่ตั ๋วแตนมาหา
ต้าน ก่อน มา หา ต้าน หมู่ เขา ฮับ ความ จ้วยเหลือ จาก บลัสทัส ตี้ เป๋น ผู้ จ้วย ส่วน ตั ๋ว ของ กษั ตริย์ เฮโรด แล้ว
ขอหื้อปาไปคืนดีกับกษั ตริยเฮโรด
์
ย้อนต้องเปิ้ งปาอาหารจากดินแดนของกษั ตริยเฮโรด
์
21 ใน วัน ตี้ กษั ตริย์ เฮโรด เลือก ไว้ แล้ว นั ้น ต้าน แต่ง กษั ตริย์ เต๋ม ยศ ขึ้น นั ่ง บน บัลลังก์ แล้ว อู้ ต่อ คน ตัง
หลาย 22 หมู่คนก็ ปากั ๋นเอิน
้ เสียงดังว่า “นี่ คือเทพเจ้าอู้แต๊ๆ บ่ใจ้ คนอู้เน่ อ� 23 สักกําเดียวก็ มีทูตสวรรค์
องค์ นึ่ ง ของ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า เยีย ะ หื้อ เฮโรด เป๋น โรค ฮ้าย ย้อน ต้าน ยอมฮับ ก๋าน ยกย่อง นี้ กับ หื้อ เกียรติ
ตั ๋วเก่าแตนหื้อเกียรติพระเจ้า แล้วกษั ตริยเฮโรด
์
ก็ถูกขี้ตืกขบกิน
๋ ตั ๋วจ๋นต๋าย
24 แต่ถ้อยกําของพระเจ้าก็แพ่ไป

มีคนฮับเจื้อนั กขึ้นไปติกๆ

25 เมื่อบารนาบัสกับเซาโลเยียะก๋านตี้ฮับมอบหมายเสร็จแล้ว คือเอาสตางค์มาจ้วยเหลือ ก็ปากั ๋นเตียว

ตางออกจากกรุ งเยรู ซาเล็มปิ๊ กไปเมืองอันทิโอก กับปายอห์นตี้มีแหมจื้อว่ามาระโกไปตวย

13
ส่งบารนาบัสกับเซาโลไปเยียะก๋านพิเศษ
มีหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้ากับหมู่อาจ๋ารย์คือ บารนาบัส สิ
เมโอนตี้มีแหมจื้อนึ่ งว่านิ เกอร์ ลูสิอส
ั เป๋นจาวเมืองไซรีน มานาเอน (คนตี้ได้ฮับก๋านเลี้ยงดูมาตวยกั ๋นกับ
เฮโรดเจ้าเมืองตัง้ แต่เป๋นหละอ่อนแล้ว) กับเซาโล 2 เวลาตี้หมู่เขานมัสก๋านองค์พระผู้เป๋ นเจ้ากับถือศีล
อดอาหารอยูนั
่ ้น พระวิญญาณบริสุทธิก็
้ บหมู่เขาว่า “หื้อแต่งตัง้ บารนาบัสกับเซาโลไว้สําหรับก๋านงาน
์ อูกั
1 ใน คริสตจักร ตี้ เมือง อัน ทิ โอก

๕

12:15 12:15 จาวยิวเจื้อว่าคนเฮากู้คนมีทูตสวรรค์ประจํา๋ ตั ๋วผ่อกอยเฮา กับสามารถแสดงเป๋นตั ๋วคนนั ้นได้
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ตี้ เฮาฮ้องหื้อหมู่ เขาเยียะ� 3 หลังจากปากั ๋นถือศีลอดอาหารกับอธิษฐานแล้ว ก็ วางมือบนหัวบารนาบัส
กับเซาโล เปื้ อมอบหมายหื้อเยียะก๋านพิเศษ จากนั ้นก็ส่งต้านตึงสองไป
บอกข่าวดีตี้เกาะไซปรัส

แล้วหมู่เขาก็ลงเฮือจากตี้หัน
้ ไปตี้เกาะไซปรัส
เมื่อ มา แผว เมือง ซาลามิส ใน เกาะ นั ้น หมู่ เขา บอก เรือ
่ ง ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว
ยอห์นตี้มีแหมจื้อว่ามาระโกก็อยูตวย
่
ในฐานะผู้จ้วย
6 หมู่เขาปากั ๋นเตียวตางใคว่เกาะไปจ๋นแผวเมืองปาโฟส ตี้ หัน
้ หมู่เขาปะจาวยิวคนนึ่ งจื้อบารเยซู เป๋น
คน ใจ๊ เวทมนตร์กาถา กับ อ้าง ว่า ตั ๋ว เก่า เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 7 เขา อยู่ ตวย เจ้า เมือง จื้อ
เสอร์จี อส
ั เปาลุส เซิง่ เป๋น คน ฮู้ คน หลวก เจ้า เมือง เจิญ บารนาบัส กับ เซาโล มา หา เปื้ อ หื้อ อู้ ถ้อยกํา ของ
พระเจ้า หื้อ ฟัง 8 แต่ เอลี มาส นั ก เวทมนตร์ (เอลี มาส เป๋น จื้อ ภาษา กรีก ของ บารเยซู) ฮิ อู้ ขัด ขวาง บารนา
บัส กับ เซาโล กับ ฮิ จวน เจ้า เมือง บ่หื้อ เจื้อ 9 แต่ เซาโล ตี้ ฮ้อง แหม จื้อ ว่า เปาโล ก็ ได้ ฮบ
ั ก๋าน ดลใจ๋ จาก พระ
วิญญาณ บริสุทธิ์ เขา ปัก ต๋าผ่อ ไป ตี้ เอลี มาส แล้ว อู้ ว่า 10 “เจ้า เป๋น ลูก ของ มาร เป๋น ศัตรู ๋ของ ความ ดี ตัง
หลาย ในตั ๋วของเจ้ามีแต่กลอุบายใจ๋ฮา้ ยซะป๊ะซะเป้ด เจ้าตึงจะบ่หยุดตี้จะฮิเปี่ ยนความจริงเกี่ยวกับองค์
พระผู้เป๋นเจ้าหื้อเป๋นเรือ
่ งบ่แต๊สักเตื้อกา 11 ผ่อเน่ อ องค์พระผู้เป๋นเจ้าจะลงโต้ษเยียะหื้อเจ้าต๋าบอดผ่อ
บ่หัน แสงแดด จ๋น เถิง เวลา ตี้ พระเจ้า กํา๋ หนด ไว้� แล้ว เอลี มาส ก็ ต๋า บอด บ่า เดี่ยว นั ้น เลย เขา จึง ซวาม หา
คน หื้อ จู๋ง มือ เขา ไป 12 เมื่อ ต้าน เจ้า เมือง หัน เหตุ ก๋า รณ์ ตี้ เกิด ขึ้น นั ้น ก็ ฮับ เจื้อ ย้อน อัศจ๋รรย์ ใจ๋ ใน กํา สอน
เรือ
่ งองค์พระผู้เป๋นเจ้า
5

4 พระวิญญาณบริสุทธิก็
์ นําต้านตึงสองไปเมืองเซลู เคีย

ไปเมืองอันทิโอกในแคว้นปิสิเดีย
เปาโล กับ หมู่ ของ ต้าน ลง เฮือ จาก เมือง ปาโฟส ไป เมือง เปอร์กา ใน แคว้น ปัมฟี เลีย แต่ ยอห์น แยก ตั ๋ว
ออก จาก หมู่ เขา ปิ๊ ก ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม 14 จาก เมือง เปอร์กา ต้าน หมู่ นั ้น ก็ ยัง เตียวตาง ต่อ ไป จ๋น แผว เมือง
อันทิโอกในแคว้นปิ สิเดีย เมื่อเถิงวันสะบาโต เปาโลกับบารนาบัสเข้าไปนั ่งฮ่วมในธรรมศาลาของจาวยิว
15 หลัง จาก อ่าน หนั งสือ บท บัญญัติ ของ โมเสส กับ ข้อ เขียน ของ หมู่ ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง แตน พระเจ้า ต๋าม
วาระก๋านนมัสก๋านแล้ว หมู่นายธรรมศาลาส่งคนมาบอกบารนาบัสกับเปาโลว่า “ปี้ น้ องเหย ถ้าต้านมีกํา
หื้อกํา๋ ลังใจ๋คนตังหลาย ขอเจิญออกมาอูเต๊
้ อะ� 16 เปาโลก็ยืนขึ้นยกมือโบกหื้อดักแล้วอูว่
้ า
17
“ฟัง หื้อ ดี จาว อิสราเอล กับ ต้าน ตัง หลาย ตี้ เคารพ ยํา เก๋ง พระเจ้า พระเจ้า ของ จาว อิสราเอล เลือก ป้อ
อุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮาไว้ เยียะหื้อเขาหมู่นั ้นจํา๋ เริญเติบโตขึ้นต๋อนอยู่ในแผ่นดินอียป
ิ ต์ แล้วพระองค์ก็
ปาหมู่เขาออกมาจากประเทศนั ้นด้วยฤทธิอํ
์ านาจอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ 18 พระองค์อดทนต่อก๋านเยีย
ะตั ๋วของหมู่เขาในดินแดนทุรกั ๋นดารเป๋นเวลาประมาณสี่สิบปี๋ 19 พระเจ้าไล่เหิบคนเจ็ดจ้าด๖ออกไปจาก
แผ่นดินคานาอัน แล้วแบ่งแผ่นดินของคนจ้าดหมู่นั ้นหื้อจาวอิสราเอลไว้เป๋นมรดก 20 เหตุ หมู่นี้ เกิดมา
เป๋นเวลาประมาณสี่ร้อยห้าสิบปี๋
“หลังจากนั ้นพระเจ้าก็หื้อหมู่ผู้วน
ิ ิ จฉั ยปกครองผ่อกอยหมู่เขา จ๋นมาแผวสมัยของซามูเอลผู้เป๋นปาก
21
เป๋นเสียงแตนพระเจ้า ต๋อนนั ้นจาวอิสราเอลขอหื้อมีกษั ตริย์ พระเจ้าจึงแต่งตัง้ ซาอูลลูกบ่าวของคีชตี้
มาจากเผ่าเบนยามินหื้อเป๋นกษั ตริย์ของหมู่เขา ซาอูลครอบครองอยู่สี่ สิบปี๋ 22 หลังจากพระเจ้าถอดซา
อูลออกจากตํา๋ แหน่ งกษั ตริย์แล้ว ก็ ตัง้ ดาวิดขึ้นเป๋นกษั ตริย์ของจาวอิสราเอลแตน พระองค์ อู้เถิงดาวิด
ว่า ‘เฮาหันว่าดาวิดลูกบ่าวของเจสซีเป๋นคนตี้เฮาเปิงใจ๋ขนาด ย้อนว่าเขาเยียะกู้สิง่ กู้อย่างตี้เฮาใค่หื้อเขา
เยียะ�
23 “แล้วจากเจื๊อสายของกษั ตริย์ดาวิดนี่ ละ พระเจ้าโผดหื้อจาวอิสราเอลตังหลายมีพระผู้จ้วยหื้อรอด
ป๊น บาป โต้ษ เกิด มา คือ พระเยซู ต๋าม ตี้ สัญญา ไว้แล้ว นั ้น 24 แต่ ก่อน ตี้ พระเยซู จะ ตัง้ เก๊ า เยีย ะ ก๋าน ของ
พระเจ้า ยอห์นบอกจาวอิสราเอลตังหลายเถิงเรือ
่ งก๋านฮับบัพติศมาด้วยนํ้า เปื้ อแสดงว่ากลับใจ๋จากบาป
๖ 13:19 13:19 เฉลยธรรมบัญญัติ 7:1
13
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แล้ว 25 เมื่อยอห์นเยียะก๋านต๋ามหน้าตี้เกือบเสร็จก็ถามว่า ‘หมู่ต้านกึ๊ดว่าข้าพเจ้าเป๋นใผกา ข้าพเจ้าบ่ใจ้
คนตี้ ต้านตังหลายกองถ้า แต่ ผ่อเน่ อ จะมี แหมคนนึ่ งมาเมื่อลูนข้าพเจ้า เซิง่ ข้าพเจ้าบ่ควรแม้แต่ จะแก้
เจื้อกมัดเกิบของต้าน�
26 “ปี้ น้ อง ตัง หลาย ตี้ เป๋ น ลูก หลาน ของ อับ ราฮัม กับ หมู่ ต้าน ตี้ เป๋ น คน ต่างจ้า ด ตี้ เคารพ ยํา เก๋ง พระเจ้า
หื้อ ผ่อ ไว้เน่ อ ถ้อยกํา เรือ
่ ง ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ นี้ ได้ ส่ง มา เถิง เฮา ตัง หลาย แล้ว 27 ส่วน จาว อิสราเอล
ตี้ อาศัย อยู่ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม กับ ผู้ ปกครอง บ้าน เมือง บ่หัน ว่า พระเยซู เป๋น พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ
แต่ ตี้ หมู่ เขา ตัดสิน ลงโต้ ษ พระองค์ นั ้น ก็ เป๋น ไป ต๋าม กํา ทํานาย ของ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตี้
อ่านกู้วันสะบาโต 28 ขนาดว่าหมู่เขาหาความผิดบ่ได้ตี้จะฆ่าพระองค์ แต่หมู่เขาก็ยังฮ้องขอหื้อปี ลาตฆ่า
พระองค์ เหีย 29 เมื่อ หมู่ เขา เยีย ะ สําเร็จ ต๋าม ตี้ พระคัมภีร เขี
์ ยน ไว้เกี่ยวกับ พระเยซู แล้ว มี คน เอา ศพ ของ
พระองค์ ลง มา จาก ไม้ ก๋าง เขน แล้ว เอา ไป วาง ไว้ใน อุโมงค์ ฝัง ศพ 30 แต่ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น
จากความต๋าย 31 พระเยซู ป๋ากฏตั ๋วหื้อคนตี้ เกยเตียวตางกับพระองค์ จากแคว้นกาลิ ลีไปกรุ งเยรู ซาเล็ม
หันเป๋นเวลาหลายวัน ต๋อนนี้ หมู่เขาเป๋นพยานเล่าเรือ
่ งของพระองค์หื้อจาวอิสราเอลตังหลายฟัง
32 “ตี้ เฮา สอง คน มา ตี้ นี่ ก็ เปื้ อ บอก ข่าวดี หื้อ ต้าน ตัง หลาย ฟัง คือ พระสัญญา ตี้ พระเจ้า หื้อ ป้ อ อุย
๊ แม่
หม่อน ของ หมู่ เฮา ไว้ พระองค์ ก็ ตอบ พระ สัญญา นี้ สําหรับ หมู่ เฮา ตี้ เป๋น ลูก หลาน ของ หมู่ เขา ครบ แล้ว
33 โดยเยียะหื้อพระเยซูเป๋ นขึ้นจากความต๋าย อย่างตี้เขียนไว้ในหนั งสือสดุดีบทตี้สองว่า
‘เจ้าเป๋นลูกของเฮา
วันนี้ เฮาได้เป๋นป้อของเจ้า�ฏ
34 พระเจ้าเยียะหื้อพระเยซูเป๋ นขึ้นจากความต๋ายบ่หื้อตั ๋วเน่านั ้น เหมือนตี้เขียนไว้ในพระคัมภีรว่
์ า
‘เฮาจะหื้อปอนตี้แน่ นอนกับศักดิส
์ ิทธิแก่
์ ต้าน
ตี้สัญญาไว้กับกษั ตริยดาวิ
์
ดนั ้น�ฒ
35 ก็มีแหมข้อนึ่ งในพระคัมภีรตี
์ ้อูว่
้ า
‘พระองค์จะบ่หื้อองค์บริสุทธิของ
พระองค์เปื่ อยเน่าไป�ณ
์
36 กษั ตริย์ดาวิดบ่ได้ อู้หมายเถิงตั ๋วเก่า

ย้อนต้านฮับใจ๊พระเจ้าต๋ามความต้องก๋านของพระองค์ในเวลามี
จีวต
ิ อยู่ เมื่อต๋ายไปศพของต้านก็ฝังไว้ในตี้ฝังศพของป้ออุย
๊ แม่หม่อน แล้วก็เปื่ อยเน่าไป 37 แต่พระเยซูผู้
ตี้พระเจ้าเยียะหื้อเป๋นขึ้นจากความต๋ายนั ้นบ่เปื่ อยเน่าเลย
38 “ย้อน จาอัน
้ ปี้ น้ อง ตัง หลาย เหย โดย สิง่ ตี้ พระเยซู ได้ เยีย ะ ข้าพเจ้า บอก หื้อ ฮู้ ว่า มี ก๋าน ยกโต้ ษ บาป
39 โดย พระ เยซู กู้ คน ตี้ เจื้อ วาง ใจ๋ ใน พระองค์ จะ ป๊ น บาป โต้ษ กู้ อย่าง ตี้ คน ถือ บท บัญญัติ ของ โมเสส
บ่สามารถ ป๊น บาป โต้ษ ได้ 40 จง หละวัง หื้อ ดี เปื้ อ กํา ของ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตี้ อู้ ไว้ นั ้น
จะบ่เกิดขึ้นกับหมู่ต้าน คือ
41 ‘ผ่อเน่ อ เจ้าตังหลายตี้ดูถูกดูแควนถ้อยกําของพระเจ้า
หื้อเจ้าตังหลายงืดในใจ๋แล้วพินาศฉิ บหาย
ย้อนเฮาจะเยียะสิง่ นึ่ งในสมัยของเจ้าตังหลาย เซิง่ เป๋นสิง่ ตี้เจ้าจะบ่เจื้อ
แม้วา่ มีคนมาบอกก็ต๋าม�ด ”
42 ต๋อน ตี้ เปาโล กับ บารนาบัส กํ่า ลัง เตียว ออก ไป จาก ธรรมศาลา นั ้น ก็ มี คน มา อ้อนวอน ขอ หื้อ ปิ๊ ก มา อู้
เรือ
่ งนี้ แหมในวันสะบาโตต่อไป 43 หลังจากคนออกจากตี้ประชุมนั ้นแล้ว ก็ปากั ๋นปิ๊ กบ้านใผเฮือนมัน แต่
มีจาวยิวหลายคนตึงคนต่างจ้าดหลาย คนตี้เข้าฮีตศาสนายิวกับเคร่งศาสนาตวยเปาโลกับบารนาบัสไป
ต้านตึงสองจัก
๊ จวนหื้อหมู่เขาเปิ้ งพระคุณของพระเจ้าอย่างมัน
่ คง
44 ในวันสะบาโตถัดไป คนเกือบเสี้ยงตึงเมืองมาจุมนุมกั ๋นฟังถ้อยกําขององค์พระผูเป๋
้ นเจ้า 45 เมื่อจาว
ยิวหันหมู่คนปากั ๋นมาจํา๋ นวนนั ก ก็ขอยขนาด จึงอู้คัดค้านกําของเปาโลอย่างหยาบคาย 46 แต่เปาโลกับ
ฏ
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ฒ

13:34 13:34 อสย� 55:3

ณ

13:35 13:35 สดด� 16:10

ด

13:41 13:41 ฮบก� 1:5
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บารนาบัส อู้ อย่าง บ่กั ๋ว ใผ ว่า “จํา๋ เป๋ น ตี้ จะ ต้อง อู้ เถิง ถ้อยกํา ของ พระเจ้า หื้อ ต้าน ตัง หลาย ฟัง ก่อน แต่ เมื่อ
ต้านตังหลายบ่เอา กับหันว่าตั ๋วเองนี้ บ่เหมาะบ่เปิงตี้ จะฮับจี วต
ิ นิ รน
ั ดร์แล้ว จาอัน
้ หมู่ เฮาจะปากั ๋นไปหา
คนต่างจ้าด 47 ย้อนองค์พระผู้เป๋นเจ้าสัง่ หมู่เฮาผ่านผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าสมัยก่อนว่า
‘เฮาแต่งตัง้ หื้อเจ้าเป๋นแสงสว่างกับคนต่างจ้าด
เปื้ อคนตึงโลกจะรอดป๊นบาปโต้ษผ่านเจ้า�ต ”
48 เมื่อคนต่างจ้าดได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ดีอกดีใจ๋ กับสรรเสริญองค์พระผู้เป๋นเจ้าสําหรับถ้อยกําของพระองค์
แล้วคนตี้พระเจ้าเลือกไว้เปื้ อจะฮับจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ ก็ฮับเจื้อพระองค์
49 ถ้อยกํา ของ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า ก็ แผ่ ขยาย ออก ไป ใคว่ดิน แดน แถว นั ้น 50 แต่ หมู่ จาว ยิว ไป สุ่ย หมู่ แม่
ญิงคนต่างจ้าดตี้มีฐานะดีกับนั บถือพระเจ้า ตึงหมู่ป้อจายตี้เป๋ นใหญ่เป๋ นโตในเมือง หื้อปากั ๋นคํ่าเขแล้ว
ไล่เหิบเปาโลกับบารนาบัสออกไปจากดินแดนของหมู่เขาเหีย 51 แล้วเปาโลกับบารนาบัสปากั ๋นปัดขี้ฝุ่นตี้
ติดตีน
๋ เป๋นก๋านบ่ยอมฮับหมู่เขา แล้วปากั ๋นเตียวตางไปเมืองอิโคนี ยูม 52 ส่วนหมู่ผู้เจื้อก็ดีใจ๋ขนาดตึงได้
ฮับก๋านดลใจ๋จากพระวิญญาณบริสุทธิตวย
์

14
เปาโลกับบารนาบัสอยูตี
่ ้เมืองอิโคนี ยูม
1 ตี้เมืองอิโคนี ยูมหัน
้ ก็เหมือนกั ๋น คือเปาโลกับบารนาบัสเข้าไปในธรรมศาลาของจาวยิว หมู่ต้านบอก
ข่าวดี เก่ง ขนาด จ๋น จาว ยิว กับ คน ต่างจ้า ด จํา๋ นวน นั ก ฮับ เจื้อ 2 แต่ หมู่ จาว ยิว ตี้ บ่ยอม ฮับ เจื้อ ปา กั ๋น สุ่ย คน
ต่างจ้าดหื้อโขดหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อ 3 ส่วนเปาโลกับบารนาบัสก็ อยู่ตี้ หัน
้ เมินนั กแก แล้วบอกเรือ
่ งองค์ พระผู้
เป๋นเจ้าอย่างบ่กั ๋วใผ พระองค์ พิสูจน์ ว่าถ้อยกําตี้ หมู่เขาอู้เกี่ยวกับพระคุณของพระองค์ เป๋นแต๊ โดยโผด
หื้อ หมู่ เขา เยีย ะ หมายสําคัญ กับ ก๋าน ปาฏิหาริย์ ต่างๆ ได้ 4 คน ตัง หลาย ใน เมือง นั ้น แตก ออก เป๋น สอง หมู่
หมู่นึ่ งอยูฝ่
่ ายจาวยิว แหมหมู่นึ่ งอยูฝ่
่ ายอัครทูต
5 คน ต่างจ้า ด กับ จาว ยิว บาง คน ฮ่วมกับ หมู่ ผู้ นํา ของ หมู่ เขา ปา กั ๋นวาง แผนก๋า น จะ เยียะ ฮ้าย ตึง จะ เอา
บ่าหินขว้างเปาโลกับบารนาบัสหื้อต๋าย 6 แต่ต้านตึงสองฮูแผนก๋
้
านนี้ เหียก่อน จึงหนี ไปตี้เมืองลิสตรา กับ
เมืองเดอร์บีในแคว้นลิคาโอเนี ย กับหมู่บ้านนอกต๋ามหมู่เมืองแวดนั ้น 7 ตี้หัน
้ ต้านตึงสองก็ยังบอกข่าวดี
แหม
เปาโลอยูใน
่ เมืองลิสตรากับเมืองเดอร์บี

8 ตี้เมืองลิสตรามีป้ อจายตีน
๋ บ่ดีคนนึ่ งนั ่งอยู่

เขาเตียวบ่ได้มาตัง้ แต่เกิดแล้ว 9 ป้อจายคนนี้ กํ่าลังนั ่งฟัง
เปาโลอู้อยู่ เปาโลก็ปักต๋าผ่อมาตี้เขา แล้วหันว่าเขามีความเจื้อปอตี้จะฮับก๋านฮักษาหื้อหายได้ 10 เปาโล
จึง เอิน
้ เสียง ดัง ว่า “ลุก ขึ้น ยืน� แล้ว ป้อ จาย คน นั ้น ก็ ผะหลาด ลุก ขึ้น ยืน แล้ว เตียว ไป 11 เมื่อ คน ตัง หลาย
หัน สิง่ ตี้ เปาโล ได้ เยีย ะ แล้ว นั ้น หมู่ เขา ก็ ปา กั ๋น เอิน
้ เป๋น ภาษา ลิ คาโอเนี ย ว่า “หมู่ เทพเจ้า ได้ ตะแหลง เป๋น
12
๗
คน ลงมาหาหมู่เฮาแล้ว� หมู่เขาจึงฮ้องบารนาบัสว่าเทพเจ้าซุส แล้วฮ้องเปาโลว่าเทพเจ้าเฮอร์เมส
ย้อนว่าเปาโลเป๋น คนอู๘
้ 13 มี ศาลเทพเจ้า ซุสอยู่นอกเมือง บ่ไก๋ เต้าใด ปุโรหิตจู๋ง งัวปู๊ หลายตั ๋วกับ ติว
้ ปวง
จ้อดอกไม้หลายปวงมาตี้ปะตู๋เมือง ย้อนเขากับคนตังหลายตัง้ ใจ๋จะถวายเครือ
่ งปู่จาแก่หมู่อัครทูต 14 แต่
เมื่อ บารนาบัส กับ เปาโล ฮู้ ข่าว จาอัน
้ ก็ สีก เสื้อผ้า ของ ตั ๋วเก่า แล้ว ก็ ล่น เข้า ไป ก๋าง คน หมู่ นั ้น ฮ้อง เอิน
้ ว่า
15 “กําเดียวก่อน ต้านตังหลายปากั ๋นเยียะจาอี้เยียะหยัง หมู่เฮาก็ เป๋ นคนบ่ดายเหมือนกั ๋น หมู่เฮามาตี้ นี่
เปื้ อบอกข่าวดีหื้อกับหมู่ต้าน เปื้ อต้านตังหลายจะได้บิน
่ หลังตํา๋ จากสิง่ หมู่นี้ ตี้บ่มีก้าบ่มีประโยชน์ แล้วเข้า
มาหาพระเจ้าผูมี
้ จีวต
ิ อยู่ ตี้สร้างต๊องฟ้า แผ่นดินโลก ต๊องทะเล กับของตึงหมดตี้อยูใน
่ ตี้หมูนั
่ ้น 16 ในอดีต
ต

๗ 14:11
13:47
13:47 อสย�
49:6
14:11
๘
เกยตะแหลงเป๋นคนมาแอ่วหาจาวเมืองลิสตรา
14:12
เทพเจ้าเฮอร์เมสเป๋นเทพเจ้าผู้มีหน้าตี้สื่อสารนําข่าวมาบอกหมู่เขา

เกยมีเรือ
่ งเล่าว่าเทพเจ้าซุส กับเทพเจ้าเฮอร์เมส
14:12
เทพเจ้าซุสเป๋นเทพเจ้าใหญ่ของหมู่เขา
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พระองค์ยอมหื้อคนแต่ละจ้าดเยียะต๋ามใจ๋ตั ๋วเก่า 17 แต่โดยสิง่ ดีๆ ตี้เยียะต่อคน พระองค์ก็หื้อหลักฐาน
มาบ่เกยขาดว่าพระองค์มีอยู่ อย่างเจ้น พระองค์โผดหื้อมีฝนตกจากต๊องฟ้า มีพืชผลต๋ามหละดู พระองค์
เลี้ยงดูหื้อต้านตังหลายกิน
้
แล้
้ ว เปาโลกับบารนาบัส
๋ อิม
่ กับเยียะหื้อจื้นเจยบานขนาด� 18 เถิงแม้ว่าอูจาอี
ยังห้ามบ่หื้อคนตังหลายเอางัวถวายเป๋นเครือ
่ งปู่จาแก่หมู่เขาเกือบบ่ได้
19 แล้ว มี จาว ยิว บาง คน มา จาก เมือง อัน ทิ โอก กับ เมือง อิโคนี ยูม จัก
๊ จวนคนตังหลายเข้าฮ่วมกับหมู่เขา
แล้ว ปา กั ๋น เอา บ่า หิน ขว้าง เปาโล เมื่อ กึ๊ด ว่า เปาโล ต๋าย แล้ว ก็ ปา กั ๋น ลาก ออก ไป ไว้นอก เมือง 20 แต่ หลัง
จาก หมู่ ผู้ เจื้อ ปา กั ๋น มา ยืน แวด เปาโล ไว้ ต้าน ก็ ลุก ขึ้น เตียว เข้า ไป ใน เมือง วัน ต่อ มา เปาโล กับ บารนาบัส ก็
เตียวตางไปตี้เมืองเดอร์บี
เตียวตางปิ๊ กอันทิโอกในแคว้นซีเรีย

21 เปาโลกับบารนาบัสบอกข่าวดี ในเมืองเดอร์บีนั ้น

มีคนเข้ามาฮับเจื้อจํา๋ นวนนั ก จากนั ้นต้านตึงสอง
ปา กั ๋น ปิ๊ ก ไป เมือง ลิ ส ตรา เมือง อิ โคนี ยูม กับ เมือง อัน ทิ โอก 22 เปื้ อ จ้วย หื้อ หมู่ ผู้ เจื้อ มี ความ เจื้อ เข้ม แข็ง
ขึ้น ตึงหื้อกํา๋ ลังใจ๋ตี้จะเจื้อมัน
่ คงต่อไป แล้วบอกหื้อเขาตังหลายฮูว่
้ า เฮาตังหลายจํา๋ เป๋นต้องทนความตุ๊ก
23
ยากลําบากก่อนตี้ จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าได้ เปาโลกับบารนาบัสแต่งตัง้ ผู้ปกครองในแต่ ละคริ
สตจักร ต้านตึงสองอธิษฐานกับถือศีลอดอาหาร แล้วมอบผู้ปกครองหมู่นั ้นไว้กับองค์ พระผู้เป๋นเจ้าผู้ตี้
หมู่เขาเจื้อวางใจ๋นั ้น
24 แล้ว เปาโล กับ บารนาบัส เตียวตาง ผ่าน แคว้น ปิ สิ เดีย ไป แคว้น ปั มฟี เลีย 25 หลัง จาก บอก ข่าวดี เรือ
่ ง
26
พระเยซู ในเมืองเปอร์กาแล้ว ก็ เตียวตางลงไปเมืองอัททาลิ ยา ต้านตึงสองนั ่งเฮือจากตี้ นี่ ปิ๊ กไปเมือง
อัน ทิ โอก ใน แคว้น ซีเรีย เซิง่ เป๋น สถานตี้ ผู้ เจื้อ ได้ อธิษฐาน มอบ ต้าน ตึง สอง ไว้กับ พระเจ้า หื้อ ผ่ อกอย ต๋าม
ความดีของพระองค์ สําหรับงานตี้ได้เยียะเสร็จแล้วบ่าเดี่ยวนี้
27 เมื่อมาแผวแล้ว ต้านตึงสองฮ้องหมู่ผู้เจื้อมาจุมนุมกั ๋น แล้วเล่าเถิงก๋านงานต่างๆ ตี้พระเจ้าได้เยีย
ะฮ่วมกับหมู่เขา ตึงเรือ
่ งพระเจ้าหื้อคนต่างจ้าดมาฮับเจื้อตวย 28 ต้านตึงสองก็ ย้างอยู่กับหมู่ผู้เจื้อตี้ หัน
้
เป๋นเวลาเมิน

15

ก๋านประชุมในกรุ งเยรู ซาเล็ม
1 มีบางคนเตียวตางลงมาจากแคว้นยูเดีย แล้วสัง
่ สอนหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อตี้เมืองอันทิโอกว่า “ถ้าบ่ได้เข้า
พิธีสุหนั ต ต๋าม บท บัญญัติ ของ โมเสส ก็ จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ บ่ได้� 2 กํา สอน จาอี้ เปาโล กับ บารนาบัส บ่หัน
ตวยสักหน้ อย จึงเถียงกั ๋นกับหมู่ตี้สอนนั ้นอย่างหนั ก หมู่ผูเ้ จื้อจึงแต่งตัง้ เปาโลตึงบารนาบัสกับผูเ้ จื้อบาง
คนในหมู่เขาหื้อไปกรุ งเยรู ซาเล็ม เปื้ อเปิ็กษาหารือกับหมู่อัครทูตตึงหมู่ผู้ปกครองเกี่ยวกับเรือ
่ งนี้
3 คริสตจักรก็ส่งคนหมู่นี้ ออกเตียวตางไป เมื่อผ่านแคว้นฟีนิเซียกับแคว้นสะมาเรีย หมู่ต้านก็เล่าเรือ
่ ง
ว่าคนต่างจ้าดเข้ามาฮับเจื้อพระเจ้า หมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อตี้หัน
้ ฟังจาอัน
้ ก็ปากั ๋นดีใจ๋ขนาด
4 เมื่อเตียวตางมาแผวกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว หมู่อัครทูตกับหมู่ผู้ปกครองกับคนในคริสตจักรก็ปากั ๋นมา
ต้อนฮับ แล้วหมู่เขาตี้เตียวตางมาก็เล่าเรือ
่ งกู้สิง่ ตี้พระเจ้าเยียะผ่านตางหมู่เขา 5 แต่ผู้เจื้อบางคนตี้เป๋น
สมาชิกหมู่ฟาริสียืนขึ้นอู้ว่า “หมู่คนต่างจ้าดตี้ฮับเจื้อจํา๋ เป๋ นต้องเข้าพิธสุ
ี หนั ตกับต้องถือต๋ามบทบัญญัติ
ของโมเสสตวย�
6 ฝ่าย หมู่ อัครทูต กับ หมู่ ผู้ ปกครอง ใน คริสตจักร จึง จุ มนุ ม หารือ กั ๋น เกี่ยวกับ เรือ
่ ง นี้ 7 หลัง จาก เปิ็กษา
กั ๋นนั กแล้ว เปโตรก็ยืนขึ้นอู้ว่า “ปี้ น้ องตังหลายเหย ต้านก็ฮู้แล้วเถิงเวลาหัวทีนั ้นตี้พระเจ้าเลือกข้าพเจ้า
จากต้ามก๋างหมู่ต้านหื้อไปบอกข่าวดีหื้อคนต่างจ้าดฟัง เปื้ อเขาหมู่นั ้นจะได้ฮับเจื้อ 8 พระเจ้าผูฮู
้ เถิ
้ งจิตใจ๋
ของคนดี แสดงหื้อหันว่ายอมฮับคนต่างจ้าด โดยหื้อพระวิญญาณบริสุทธิกั
์ บหมู่ เขาเหมือนตี้ หื้อกับหมู่
9
เฮา พระองค์บ่แบ่งหมู่เขาหมู่เฮา แต่จะยกโต้ษบาปหมู่เขาย้อนความเจื้อเหมือนกั ๋น 10 ถ้าจาอัน
้ ลองดี
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พระเจ้า เยีย ะ หยัง ย้อน ว่า ต้าน ตัง หลาย เยีย ะ หื้อ ผู้ เจื้อ ต่างจ้า ด มี ภาระ เรือ
่ ง ก๋าน ถือ ต๋าม บท บัญญัติ ของ
โมเสส เซิง่ ตั ๋ว หมู่ เฮา ตึง ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ เฮา ก็ เยีย ะ บ่ได้ 11 แต่ เฮา ตัง หลาย เจื้อ ว่า โดย พระคุณ ของ
พระเยซูองค์พระผู้เป๋นเจ้า หมู่เฮาได้รอดป๊นบาปโต้ษเหมือนกับหมู่เขา�
12 คนตังหลายปากั ๋นดักฟังบารนาบัสกับเปาโลเล่าเรือ
่ งหมายสําคัญตึงก๋านปาฏิหาริยต่
์ างๆ ตี้พระเจ้า
13
เยีย ะ ผ่าน ตาง หมู่ เขา ต้า มก๋าง คน ต่างจ้า ด เมื่อ อู้ จบ แล้ว ยากอบ ก็ อู้ ขึ้น ว่า “ปี้ น้ อง ตัง หลาย ฟัง เฮา กํา
14 เรือ
่ งเมื่อต๋อนเก๊าตี้พระเจ้าห่วงใยคนต่างจ้าดโดยเลือกคนในหมู่เขาหื้อเป๋นคนของพระองค์ ซีโมนได้
บอกเฮาแล้ว 15 เรือ
่ งนี้ ก็เป๋นอย่างกําตี้ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าเขียนไว้ว่า
16 ‘เมื่อลูนเฮาจะปิ๊ กมา
แล้วอาณาจักรของกษั ตริยดาวิ
์
ดตี้ยุบลงไปแล้วนั ้น
เฮาจะสร้างขึ้นใหม่กับฟื้ นฟูหื้อเหมือนเก่า
17 เปื้ อคนอื่นๆ จะเข้ามาหาเฮาองค์พระผู้เป๋ นเจ้า
คือคนต่างจ้าดตี้เฮาฮ้องมาเป๋นคนของเฮา
18 เรือ
่ งเหตุก๋ารณ์ หมู่นี้ เฮาได้บอกตัง้ แต่โบราณมาแล้ว�ถ ”
19 ยากอบก็อูต่
้ อไปว่า “ข้าพเจ้าก็เลยหันว่า หมู่เฮาบ่ควรจะกีดกั ๋นคนต่างจ้าดตี้กํ่าลังเข้ามาหาพระเจ้า
20 แต่เฮาควรจะเขียนจดหมายไปบอกหมู่เขาว่า อย่างตี้นึ่ ง ห้ามกิน
๋ อาหารตี้เป๋นมลทินย้อนได้เอาไปปู่จา
ฮูปเคารพแล้ว อย่างตี้สอง ห้ามเยียะบาปตางเพศ อย่างตี้สาม ห้ามกิน
๋ จิน
๊ สัตว์ตี้ถูกฮัดคอต๋ายตี้เลือดยัง
ค้างอยู่ในตั ๋ว กับอย่างตี้สี่ ห้ามกิน
๋ เลือด 21 ย้อนว่าตัง้ แต่โบราณในกู้เมือง จาวยิวได้บอกบทบัญญัติของ
โมเสส กับอ่านบทบัญญัตินี้ ในธรรมศาลากู้วันสะบาโต�
จดหมายเถิงผู้เจื้อคนต่างจ้าด
22 แล้ว หมู่ อัครทูต หมู่ ผู้ ปกครอง กับ กู้ คน ใน คริสตจักร ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ปา กั ๋น หัน ตวย ตี้ จะ เลือก ป้ อ
จายบางคนในหมู่เขาหื้อเตียวตางไปเมืองอันทิ โอกกับเปาโลตึงบารนาบัส คนตี้ ฮับก๋านเลือกคือยูดาสตี้
มีแหมจื้อว่าบารซับบาสกับสิลาส ตึงสองคนนี้ เป๋นผู้นําของหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อ 23 แล้วก็ฝากจดหมายไปตวย
ในจดหมายเขียนว่า
จากอัครทูตของพระเยซูกับหมู่ผู้ปกครองผู้เป๋นปี้ น้ องของต้านตังหลาย
ฝาก กํา สวัสดี มา เถิง ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ตี้ เป๋น คน ต่างจ้า ด ตี้ อยู่ ใน เมือง อัน ทิ โอก แคว้น ซีเรีย กับ
แคว้นซีลีเซีย
24 เนื่ อง จาก หมู่ เฮา ได้ยน
ิ มาว่ามีบางคนในหมู่ เฮาอู้หื้อต้านตังหลายบ่ม่วนใจ๋ กับเยียะหื้อวุน
่ วายใจ๋
แต่ หมู่ เฮาบ่ได้ สัง่ หื้อเขามาบอกจาอัน
้ 25 หมู่ เฮาตึงหมดตึงเสี้ ยงจึงตกลงใจ๋ ตี้ จะเลือกบางคน เปื้ อส่ง
มาหาต้านตังหลายพร้อมกับบารนาบัสตึงเปาโลตี้เฮาฮักขนาด 26 ตึงสองคนนี้ เป๋นคนตี้มอบจีวต
ิ ของ
เขา เปื้ อ ฮับ ใจ๊ พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา ตัง หลาย 27 ย้อนจาอัน
้ หมู่ เฮา จึง ใจ๊ ยู ดาส กับ สิ
ลาสมาหา เปื้ อจะบอกเรือ
่ งอันเดียวกั ๋นกับข้อความตี้ หมู่เฮาเขียนไว้ในจดหมายนี้ หื้อฟัง 28 คือว่าพระ
วิญญาณบริสุทธิกั
์ บหมู่เฮาหันดี ตี้ จะบ่หื้อต้านตังหลายหนั กใจ๋ ในข้อนึ่ งข้อใด เว้นสิง่ จํา๋ เป๋ นตี้ ต้องเยีย
29
ะ คือ อย่าง ตี้ นึ่ ง ห้าม กิน
๋ ของกิน
๋ ตี้ เกย เอา ไป ปู่ จา ฮูป เคารพ แล้ว อย่าง ตี้ สอง ห้าม กิน
๋ เลือด อย่าง ตี้
สาม ห้ามกิน
๋ จิน
๊ สัตว์ตี้ ถูกฮัดคอต๋ายตี้ เลือดยังค้างอยู่ในตั ๋ว อย่างตี้ สี่ ห้ามเยียะบาปตางเพศ ถ้าต้าน
ตังหลายถือข้อห้ามหมู่นี้ ก็นั บว่าเยียะสิง่ ตี้ถูกต้องแล้ว
ขอหื้อมีความสุขเน่ อ
30 คริสตจักรก็ส่งบารนาบัส เปาโล ยูดาส กับสิลาสออกไป แล้วป้ อจายสี่คนนี้ ก็เตียวตางไปเมืองอันทิ
โอก ตี้หัน
้ ต้านหมู่นั ้นฮ้องหมู่ผู้เจื้อมาจุมนุมกั ๋น แล้วเอาจดหมายมอบหื้อกับคนตังหลายนั ้น 31 เมื่ออ่าน
ถ
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จดหมาย นั ้น แล้ว ก็ ปา กั ๋น จื้ นอก จื้น ใจ๋ ใน กํา หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ นั ้น 32 ส่วน ยู ดาส กับ สิ ลาส ตี้ เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น
เสียง แตน พระเจ้า ก็ อู้ หลาย กํา ตี้ หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ กับ เยีย ะ หื้อ มี ความ เจื้อ เข้ม แข็ง ขึ้น 33 หลัง
จากยูดาสกับสิลาสอยูตี
่ ้หัน
้ บ่ปอเมินสักเต้าใด หมู่ผู้เจื้อก็ส่งสิลาสกับยูดาสปิ๊ กเมือหาหมู่ผู้เจื้อตี้ใจ๊เขามา
ก่อนจะไป ปี้ น้ องผู้เจื้อตี้เมืองอันทิโอกก็ปั๋ นปอนเขาหื้อมีความสุขกับปลอดภัยในก๋านเตียวตาง๙ 35 ส่วน
เปาโลกับบารนาบัสก็ ยังอยู่ในเมืองอันทิ โอกต่อ ต้านตึงสองบอกข่าวดี กับสัง่ สอนถ้อยกําขององค์ พระผู้
เป๋นเจ้าฮ่วมกับคนอื่นๆ หลายคน
เปาโลแยกจากบารนาบัส
เมื่อ เวลา ผ่าน ไป ปอ สมควร เปาโล อู้ กับ บารนาบัส ว่า “เฮา ปิ๊ ก ไป แอ่ว หา หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ต๋าม เมือง ตี้
เกยบอกถ้อยกําขององค์พระผู้เป๋นเจ้าดีบ๋อ เปื้ อผ่อว่าความเจื้อของหมู่เขาเป๋นจาใดพ่อง� 37 บารนาบัส
ก็หันตวย เขาใค่ปายอห์นตี้มีแหมจื้อว่ามาระโกไปตวย 38 แต่เปาโลหันว่าบ่เปิงตี้จะปาเขาไป ย้อนมาระโก
เกยละหมู่เขาไปต๋อนตี้อยู่เมืองปัมฟีเลีย กับบ่ได้อยู่ฮ่วมงานกั ๋นต่อไป 39 แล้วเปาโลกับบารนาบัสก็ผิดใจ๋
กั ๋นอย่างหนั กเถิงกับต้องแยกตางกั ๋น บารนาบัสปามาระโกลงเฮือไปตี้เกาะไซปรัสตวยกั ๋น 40 ส่วนเปาโล
เลือกสิลาสเป๋นเปื้ อนฮ่วมเตียวตาง ก่อนจากกั ๋น หมู่ปี้ น้ องผูเ้ จื้อก็อธิษฐานมอบต้านตึงสองไว้กับพระเจ้า
หื้อผ่อกอยต๋ามความดีของพระองค์ 41 เปาโลกับสิลาสไปใคว่แคว้นซีเรียกับแคว้นซีลีเซีย เปื้ อจ้วยหื้อหมู่
ผู้เจื้อในคริสตจักรต่างๆ มีความเจื้อเข้มแข็งขึ้น
36

16
เปาโลกับสิลาสปาทิโมธีไปตวย
เปาโลไปเมืองเดอร์บีกับเมืองลิ สตรา ตี้ หัน
้ มี สาวกของพระเยซู คนนึ่ งจื้อทิ โมธี แม่ เป๋นผู้เจื้อจาวยิว
แต่ป้อเป๋นจาวกรีก 2 ทิโมธีเป๋นคนมีจื้อเสียงดีในหมู่ปี้ น้ องผูเ้ จื้อในเมืองลิสตรากับเมืองอิโคนี ยูม 3 เปาโล
ใค่ ปา ทิ โมธี ฮ่วม เตียวตาง ไป ตวย กั ๋น จึง หื้อ ทิ โมธี เข้า พิธี สุหนั ต ก่อน เปื้ อ เอาใจ๋ จาว ยิว ตัง หลาย ตี้ อยู่ ใน
เมืองตํา๋ หมู่นั ้นตี้หมู่เขาจะไป ย้อนคนตังหลายฮู้ว่าป้อของทิโมธีเป๋นจาวกรีก 4 เมื่อต้านหมู่นั ้นเตียวแอ่ว
ไปต๋าม เมืองต่างๆ นั ้น ก็ อู้เรือ
่ งข้อตกลงจากกรุ งเยรู ซาเล็ม ของหมู่ อัครทูตกับ หมู่ ผู้ปกครองหื้อ ผู้เจื้อ ตัง
หลาย ใน กู้ เมือง ฟัง เปื้ อ จะ ได้ เยีย ะ ตวย ต๋าม นั ้น 5 จึง เยีย ะ หื้อ หมู่ คริสตจักร ตัง หลาย มี ความ เจื้อ เข้ม แข็ง
ขึ้น กับมีคนเข้ามาฮับเจื้อนั กขึ้นตึงวันๆ
1

เปาโลหันนิ มิตเป๋นเรือ
่ งจาวมาซิโดเนี ย
แล้ว เปาโล กับ คน ตี้ ไป ตวย กั ๋น ก็ เตียวตาง ผ่าน เขตแดน แคว้น ฟรีเจีย กับ แคว้น กาลาเทีย ย้อน ว่า ใน
เวลานั ้นพระวิญญาณบริสุทธิบ่
์ หื้อหมู่ต้านไปบอกถ้อยกําของพระเจ้าตี้แคว้นเอเชีย 7 เมื่อต้านหมู่นั ้นมา
แผว เขตแดน ของ แคว้น มิ เซีย แล้ว ก็ ฮิ จะ เข้า ไป ใน แคว้น บิ ธีเนี ย แต่ พระวิญญาณ ของ พระเยซู ยัง บ่หื้อ
เข้าไปเตื้อ 8 ต้านหมู่นั ้นจึงเตียวตางผ่านแคว้นมิเซียไปเมืองโตรอัสฮิมทะเลเหีย 9 ต๋อนเมื่อคืนเปาโลหัน
นิ มิตว่ามีป้อจายจาวแคว้นมาซิโดเนี ยคนนึ่ งมายืนอ้อนวอนว่า “ขอมาจ้วยหมู่เฮาจาวแคว้นมาซิโดเนี ย
กําเต๊อะ� 10 หลังจากเปาโลหันนิ มิตแล้ว หมู่เฮาตึงหมดก็ตัดสินใจ๋ไปตี้แคว้นมาซิโดเนี ยตันที โดยเข้าใจ๋
ว่าพระเจ้าฮ้องหื้อหมู่เฮาไปบอกข่าวดีกับจาวมาซิโดเนี ยหัน
้
6

นางลิเดียปาครอบครัวเข้ามาฮับเจื้อ
จาก เมือง โตรอัส หมู่ เฮา นั ่ง เฮือ สะเปา ลัด ซื่อ ไป ตี้ เกาะ สาโมธรัส วัน ถัด มา ก็ ไป เถิง เมือง เนอาบุร ี
12 จากเมืองเนอาบุรนั
ี ้น หมู่เฮาก็ไปตี้เมืองฟีลิปปี เซิง่ เป๋นเมืองสําคัญของแคว้นมาซิโดเนี ย กับเป๋นเมือง
ขึ้นของโรมตวย หมู่เฮาอยูใน
่ เมืองนี้ หลายวัน
11

๙

15:33 15:33 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ 34 เขียนว่า “ส่วนสิลาสหันดีตี้จะอยูตี
่ ้หัน
้ �
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13 เมื่อเถิงวันสะบาโต

หมู่เฮาออกจากปะตู๋เมืองไปตี้แม่น้ํา เฮากึ๊ดกั ๋นว่าจะมีจาวยิวจุมนุมกั ๋นอธิษฐาน
ใน ตี้ นึ่ ง ตัด
๊ หัน
้ เมื่อ ปะ แล้ว ก็ นั ่ง อู้กับ หมู่ แม่ ญิง ตี้ มา จุ มนุม กั ๋นอยู่ตี้ หัน
้ 14 มี แม่ ญิง คน นึ่ ง จื้อ ลิ เดีย มา จาก
เมือง ธิยาทิ รา เป๋น คน ขาย ผ้า สี ม่วง รากา แปง เป๋น คน นั บถือ พระเจ้า เมื่อ กํ่า ลัง ฟัง หมู่ เฮา อู้ อยู่ นั ้น องค์
พระ ผู้ เป๋น เจ้า ก็ เปิด ใจ๋ ของ นาง หื้อ สนใจ๋ ถ้อยกํา ตี้ เปาโล อู้ นั ้น แล้ว นาง ก็ ฮับ เจื้อ 15 เมื่อ แม่ ญิง คน นั ้น ตึง
สมาชิกในครอบครัวของนางฮับบัพติศมาแล้ว นางก็จัก
๊ จวนหมู่เฮาว่า “ถ้าหมู่ต้านตังหลายหันว่าข้าเจ้า
มีความเจื้อในองค์ พระผู้เป๋นเจ้าแต๊ๆ แล้ว ก็ ขอเจิญปากั ๋นมาย้างตี้ บ้านของข้าเจ้าเต๊อะ� นางจวนแล้ว
จวนแหมจ๋นหมู่เฮาขัดบ่ได้
เปาโลกับสิลาสถูกคอกในเมืองฟีลิปปี

วัน นึ่ ง เมื่อ หมู่ เฮา กํ่า ลัง จะ ไป ตี้ จุ มนุ ม อธิษฐาน มี สาวใจ๊ คน นึ่ ง มา ปะ หมู่ เฮา นาง เป๋น ขี้ข้า เจ้า นาย
หลายคน นางมีผีหมอเมื่อเข้าอยู่ เยียะหื้อมีความสามารถตวายตัก
๊ เรือ
่ งราวปายหน้าได้ นางเซาะสตางค์
17
หื้อเจ้านายเป๋นจํา๋ นวนนั ก แม่ญิงคนนี้ เตียวตวยก้นเปาโลกับหมู่เฮาแล้วเอิน
้ ว่า “คนหมู่นี้ เป๋นคนฮับ
ใจ๊ ของ พระเจ้า ผู้ สูงสุด เน่ อ หมู่ เขา มา บอก วิถีตาง ตี้ จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ หื้อ กับ หมู่ ต้าน� 18 นาง เยียะ จาอี้
ติดต่อ กั ๋น หลาย วัน ก๋ วนใจ๋ เปาโล ขนาด จ๋น อด บ่ได้ เปาโล จึง งว้าย ไป สัง่ ผี ตี้ เข้า นั ้น ว่า “ใน นาม ตึง อํานาจ
ของพระเยซูคริสต์ข้าสัง่ หื้อออกจากตั ๋วนางบ่าเดี่ยวนี้ � แล้วผีต๋นนั ้นก็ออกไปบ่าเดี่ยวนั ้นเลย
16

19 หมู่เจ้านายของแม่ญิงคนนั ้นหันว่าหมดโอกาสตี้จะได้สตางค์แล้ว

จึงยับเปาโลกับสิลาสลากไปหาผู้
มีอํานาจตัดสินตี้ ข่วงก๋างเมือง 20 เมื่อหมู่ เขาปามาเถิงหมู่ผู้พิพากษาคดี ทัว่ ไปแล้ว ก็ อู้ว่า “ไอ่ หมู่นี้ เป๋น
จาวยิวเข้ามาก่อก๋วนในบ้านเมืองของเฮา 21 เขาหมู่นี้ มาสัง่ สอนจัก
๊ จวนหื้อเจื้อถือธรรมเนี ยมต่างๆ ตี้หมู่
เฮาจาวโรมันบ่ยอมฮับกับเยียะตึงบ่ได้ ย้อนผิดกฎหมาย� 22 คนตังหลายตี้ จุ มนุมฟังกั ๋นก็ หลุ้มเยียะหื้อ
เปาโลกับสิลาส หมู่ผูพิ
้ พากษาคดีทัว่ ไปก็ใจ๊ทหารเข้ามาจัก
๊ เสื้อผ้าของเปาโลกับสิลาสออก แล้วสัง่ หื้อเอา
ไม้แส้เฆี่ยนหลัง
23 หลังจากทหารเฆี่ยนไปหลายกําแล้ว ก็เอาตั ๋วไปขังไว้ในคอก หมู่ผู้พิพากษาคดีทัว
่ ไปสัง่ นายกุมคอก
24
เฝ้าไว้หื้อดี เมื่อนายกุมคอกได้ ฮับกําสัง่ แล้ว ก็ กุมตั ๋วคนตึงสองไปขังไว้ตี้ ห้องขังจัน
๊ ใน แล้วใส่ ขื่อคาตี้
แข้งอย่างแน่ นหนา
25 ประมาณ เตี้ย งคืน เปาโล กับ สิ ลาส กํ่า ลัง ปา กั ๋น อธิษฐาน ฮ้อง เพลง สรรเสริญ พระเจ้า อยู่ นั ้น นั ก โต้ ษ
คน อื่นๆ ก็ ฟัง อยู่ 26 จู่ๆ ก็ เกิด แผ่น ดิน ไหว แฮง ขนาด จ๋น ฐาน ของ คอก สัน
่ สนั ่น ปั่ น ปื๊ น แล้ว ปะตู๋ กู้ บาน ก็
27
เปิด ออก หมด เจื้ อก เหล็ก ตี้ ล่าม นั ก โต้ ษ หลวะ ออก หมด กู้ คน นาย กุม คอก ตื่น ขึ้น มา ก็ หัน ปะตู๋ คอก ไข
ออกหมด ก็กึ๊ดว่านั กโต้ษหนี ออกไปเสี้ยงหมดแล้ว เขากั ๋วจะมีโต้ษจึงจัก
๊ ดาบออกมาจะฆ่าตั ๋วต๋าย 28 แต่
เปาโลเอิน
่ ่ กั ๋นหมดลู้�
้ เสียงดังว่า “ห้ามเยียะเน่ อ หมู่เฮาอยูนี
29 นายกุมคอกก็ เลยบอกหื้อคนต๋ามไฟส่องผ่อ

แล้วล่นเข้าไปหมอบไหว้ตีน
๋ เปาโลกับสิ ลาส ตั ๋วเขาสัน
่
ถาบๆ ย้อนกั ๋ว 30 แล้วปาตึงสองออกมาจากคอกถามว่า “ต้านครับ ข้าพเจ้าจะต้องเยียะจาใดเถิงจะรอด
ป๊นบาปโต้ษได้�
31 เปาโลกับสิลาสก็ตอบว่า “หื้อเจื้อวางใจ๋ในพระเยซูองค์พระผูเป๋
้ นเจ้า แล้วต้านก็จะรอดป๊นบาปโต้ษ
ได้ ตึง ครอบครัว ของ ต้าน กู้ คน ตวย� 32 ต้าน ตึง สอง ก็ สัง่ สอน ถ้อยกํา ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า หื้อ นาย กุม
คอก กับ กู้ คน ตี้ อยู่ใน บ้าน ของ เขา ฟัง 33 แม้ ว่า จะ เป๋น เมื่อ คืน แล้ว นาย กุม คอก ก็ ยัง ปา เปาโล กับ สิ ลาส ไป
ล้างแผลตี้ ถูกเฆี่ยน แล้วเขากับสมาชิกในครอบครัวกู้ คนก็ ฮับบัพติศมาพร้อมกั ๋นหมดตันที 34 หลังจาก
นั ้นนายกุมคอกก็ปาต้านตึงสองไปบ้านของเขา แล้วยกขันโตกข้าวมาสู่หมูเขา
่ กิน
๋ นายกุมคอกกับสมาชิก
ในครอบครัวยินดีขนาด ย้อนว่ากู้คนได้เจื้อวางใจ๋พระเจ้าแล้ว
แจ้ง เจ๊ามาหมู่ ผู้พิพากษาคดี ทัว่ ไปสัง่ หมู่ เจ้า หน้าตี้ มาบอกนายกุมคอกว่า “ปล่อยตั ๋วสองคนนั ้นไป
เหียเน่ อ�
35
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36 นายกุมคอกก็ ไปบอกเปาโลว่า
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“หมู่ผู้พิพากษาคดี ทัว่ ไปสัง่ หื้อปล่อยตั ๋วต้านตึงสอง ขอหื้อไปอยู่ดี มี

สุขเต๊อะ�
37 แต่เปาโลอู้กับหมู่เจ้าหน้าตี้ว่า “หมู่เขาเอาไม้แส้เฆี่ยนหมู่เฮาต่อหน้าคนตังหลายแล้วเอาไปขังคอก
โดย บ่ยอม สอบสวน ก่อน แต่ หมู่ เฮา เป๋น คน สัญ จ้า ด โรมัน เน่ อ บ่า เดี่ยวนี้ จะ มา ไล่ เหิบ หมู่ เฮา หื้อ ลัก มอบ
ออกไปจาอัน
้ กา เยียะจาอีบ่
้ ได้เน่ อ๑ หื้อหมู่เขานั ้นมาปาหมู่เฮาออกไป�
38 หมู่เจ้าหน้าตี้จึงไปรายงานเรือ
่ งนี้ ต่อหมู่ผูพิ
้ พากษาคดีทัว่ ไป เมื่อหมู่เขาได้ยน
ิ ว่าเปาโลกับสิลาสเป๋น
คนจ้าดโรมัน ก็ปากั ๋นกั ๋วกับฮ้อนใจ๋ 39 ก็มาขอสู มาลาโต้ษต้านตึงสอง แล้วปาออกมาจากคอก กับขอหื้อ
ต้านตึงสองออกจากเมืองนี้ ไปเหีย 40 เมื่อเปาโลกับสิลาสออกจากคอกแล้ว ก็ไปบ้านของนางลิเดีย ตี้หัน
้
เปาโลกับสิลาสก็ปะหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อ แล้วอูกํ
้ าตี้หื้อกํา๋ ลังใจ๋หมู่นั ้น แล้วก็ลาจากกั ๋นไป

17
เปาโลกับสิลาสในเมืองเธสะโลนิ ก๋า

1 เมื่อเปาโลกับสิลาสเตียวตางผ่านเมืองอัมฟีบุรกั
ี บเมืองอปอลโลเนี ยแล้ว

ต้านตึงสองก็มาแผวเมือง
เธสะโลนิ ก๋า ตี้หัน
้ มีธรรมศาลาของจาวยิว
แล้วอ้างพระ
คัมภีรมา
์ โต้ตอบกับหมู่เขารวมเป๋นเวลาสามวันสะบาโต 3 ต้านอธิบายพระคัมภีรกั
์ บพิสูจน์ หื้อหมู่เขาหัน
ว่า พระคริสต์ จํา๋ เป๋ น ต้อง ทนตุ๊ก จ๋น ต๋าย แล้ว เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เปาโล อู้ว่า “พระเยซู ตี้ ข้าพเจ้า บอก
หื้อหมู่ต้านฟังนี้ ละคือพระคริสต์� 4 มีจาวยิวบางคนในหมู่นั ้นก็ฮับเจื้อ จึงเข้าฮ่วมกับเปาโลตึงสิลาส ก็มี
จาวกรีกจํา๋ นวนนั กตี้นั บถือพระเจ้า กับแม่ญิงคนสําคัญหลายคนก็เข้าฮ่วมตวย
5 แต่ หมู่ จาว ยิว ขอย จึง ไป เข้า กับ หมู่ นั กเลง ต๋าม กาด จํา
๋ นวนนั ก ปากั ๋นเยียะวุน
่ วายขึ้นตึงเมือง หมู่เขา
ปากั ๋นเข้าไปในบ้านของยาโสน แล้วฮิเซาะหาเปาโลกับสิลาส เปื้ อจะลากคอหมู่เขาออกไปหื้อคนตังหลาย
6 แต่ เมื่อ เซาะ บ่ปะ หมู่ เขา ก็ ปา กั ๋น ไป ลาก ตั ๋ว ยาโสน กับ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ บาง คน ออก ไป หา เจ้า หน้า ตี้ บ้านเมือง
อู้ใส่ ฮ้ายว่า “ไอ่ หมู่นั ้นเป๋นคนเยียะหื้อวุน
่ วายกู้ ตี้ บ่าเดี่ยวนี้ ก็ มาตี้ นี่ แล้ว 7 ยาโสนต้อนฮับไอ่หมู่นั ้นไว้ใน
บ้าน แล้วหมู่เขาก็เยียะผิดกฎของซีซาร์ หมู่เขาสอนว่า มีกษั ตริยแหม
์
องค์นึ่ งจื้อเยซู�
8 เมื่อ จาว เมือง ตัง หลาย กับ เจ้า หน้า ตี้ บ้านเมือง ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ฮ้อ นใจ๋ 9 จึง สัง่ ยาโสน กับ ผู้ เจื้อ คน อื่นๆ
จ่ายก้าประกั ๋นตั ๋ว แล้วก็ปล่อยตั ๋วไป
2 ต๋ามปกติ เปาโลก็ ไปธรรมศาลาในวันสะบาโต

เปาโลกับสิลาสไปตี้เมืองเบโรอา
หมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อก็ส่งเปาโลกับสิลาสไปเมืองเบโรอา เมื่อต้านตึงสองคนไปเถิงตี้หัน
้ แล้ว
ก็ เข้า ไป ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว 11 จาว ยิว ตี้ นี่ มี ใจ๋ ยอมฮับ นั ก เหลือ จาว ยิว ใน เมือง เธสะโลนิ ก๋า หมู่ เขา
ฮับ ฟัง กํา สอน ของ เปาโล อย่าง สนใจ๋ แล้ว ศึกษา พระคัมภีร ์ตึง วัน เปื้ อ ใค่ ฮู้ ว่า สิง่ ตี้ เปาโล สอน นั ้น จะ เป๋น
เรือ
่ งแต๊สักมอกใด 12 ย้อนจาอี้มีจาวยิวหลายคนมาฮับเจื้อ ก็มีแม่ญิงจาวกรีกตี้มีฐานะดีกับป้อจายจาว
กรีกหลายคนฮับเจื้อตวย 13 แต่เมื่อจาวยิวในเมืองเธสะโลนิ ก๋าฮู้ว่าเปาโลมาสัง่ สอนถ้อยกําของพระเจ้า
ตี้เมืองเบโรอา ก็ปากั ๋นมาตี้หัน
้ แล้วสุ่ยจาวบ้านจาวเมืองหื้อต่อต้านเปาโล 14 หมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อจึงส่งเปาโล
ออกเตียวตางไปตี้ฮิมฝั่ งทะเลตันที แต่สิลาสกับทิโมธียังอยู่ตี้เมืองเบโรอานั ้น 15 หมู่คนตี้ปาเปาโลไปส่ง
นั ้น ก็ ปา ต้าน ลง เฮือ ไป แผว เมือง เอเธนส์ เปาโล ฝาก กํา สัง่ หื้อ คน หมู่ นั ้น ไป บอก สิ ลาส กับ ทิ โมธีว่า หื้อ ตึง
สองคนขะใจ๋มาตวยหาเปาโลเวยๆ เมื่อหมู่เขาฮับกําแล้วก็ปากั ๋นปิ๊ กไปเมืองเบโรอา
10 เมื่อคํ่าแล้ว

เปาโลอยูใน
่ เมืองเอเธนส์
16 ต๋อน ตี้ เปาโล กํ่า ลัง รอ ถ้า สิ ลาส กับ ทิ โมธี ใน เมือง เอเธนส์ หัน
้ ต้าน ลําบาก ใจ๋ ย้อน หัน ฮูป เคารพ เต๋ม
บ้านเต๋มเมืองไปหมด
๑

16:37 16:37 กฎหมายโรมันหื้อสิทธิพิเศษแก่คนตี้ถือสัญจ้าดโรมันคือ ห้ามลงโต้ษโดยใจ๊วิธตี
ี ้เยียะหื้อทรมาน

กิจก๋าน 17:17
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ย้อนจาอัน
้ ต้าน จึง ยก เหตุผล มา ถกเถียง กับ จาว ยิว กับ จาว กรีก ตี้ ยํา เก๋ง พระเจ้า ใน ธรรมศาลา ของ
จาวยิว ตึงคนตี้ อยู่ในข่วงก๋างเมืองตึงวัน 18 มีนั กปราชญ์ในหมู่ของเอปิ คูเรียน๒กับหมู่ สโตอิก๓บางคน
มาเถียงกับเปาโล บางคนก็อู้ว่า “คนเก็บขี้ซากความฮู้ตี้บ่มีสาระจะเอาอะหยังมาอู้หื้อเฮาฟัง� บางคนก็
อูว่
้ า “ฟังผ่อเหมือนว่าเขาบอกเถิงเทพเจ้าต่างประเทศ� หมู่เขาอูจาอี
้
ก็
้ ย้อนว่าเปาโลกํ่าลังสอนเรือ
่ งพระ
เยซูกับก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย 19 หมู่เขาจึงปาเปาโลไปตี้สภาอาเรโอปากัส แล้วถามว่า “จ้วยอธิบาย
กําสอนใหม่ ของต้าน หื้อหมู่ เฮาฮู้น่ อย ว่าเป๋น จาใด 20 ย้อนต้าน เอาเรือ
่ งแปลกมาเล่า หื้อฟัง หมู่ เฮาจึง ใค่
21
ฮู้ว่าเรือ
่ งนี้ มีความหมายว่าจาใด� (จาวเอเธนส์กับคนต่างจ้าดตี้อยู่เมืองเอเธนส์นั ้นซอบอู้กับฟังเรือ
่ ง
ใหม่ตลอด)
22 เปาโล ก็ ยืน ขึ้น อู้ ใน สภา อาเรโอปากั ส ว่า “จาว เอเธนส์ ตัง หลาย เหย ข้าพเจ้า แยง ผ่อ แล้ว หัน ว่า หมู่
ต้าน เป๋น คน เคร่ง ศาสนา ใน กู้ ด้าน 23 ย้อน ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า มา เถิง เมือง นี้ ก็ ผ่อ หัน สิง่ ตี้ หมู่ ต้าน เคารพ ปู่ จา
หลาย อย่าง ต๋าม ตาง แล้ว ก็ ปะ แต้น ปู่ จา อัน นึ่ ง เขียน ว่า ‘แก่ เทพเจ้า ตี้ บ่ฮู้จัก� เทพเจ้า องค์ นี้ ละ ตี้ ต้าน ตัง
หลายบ่ฮูจ
้ ักแต่ก็ยังนมัสก๋าน กําเดียวข้าพเจ้าจะบอกหื้อฮู้
24 “เทพเจ้า องค์ นี้ ละ คือ พระเจ้า ผู้ ตี้ สร้าง โลก กับ ซะป๊ ะ กู้ อย่าง ใน โลก นี้ พระองค์ เป๋ น เจ้า เหนื อ ต๊ องฟ้า
กับแผ่นดินโลก จึงบ่ได้อาศัยอยูใน
่ วิหารตี้แป๋งขึ้นจากมือคน 25 พระเจ้าบ่ต้องหื้อมนุษย์มาฮับใจ๊พระองค์
เหมือนกับว่าพระองค์ต้องก๋านอะหยัง ย้อนว่าพระองค์หื้อจีวต
ิ กับกู้สิง่ กู้อย่างแก่มนุษย์ 26 จากมนุษย์คน
นึ่ ง พระองค์สร้างมนุษย์กู้จ้าดสืบสายเลือดเดียวกั ๋นหื้อไปอยู่ใคว่โลกต๋ามเขตแดนกับเวลาตี้พระองค์กํา๋
หนด ไว้ล่วงหน้า สําหรับหมู่ เขา 27 พระองค์ เยีย ะ จาอี้ก็ เปื้ อ จาว โลก จะ เซาะ หา พระองค์ แล้ว อาจ จะ ซวาม
หาจ๋นปะพระองค์ แต่แต๊ๆ แล้ว พระองค์บ่ได้อยูไก๋
่ จากหมู่เฮาแต่ละคนเลย 28 อย่างมีคนเกยอูไว้
้ ว่า ‘ย้อน
พระองค์ เยียะหื้อหมู่ เฮามี จี วต
ิ ดิน
่ แล้วก็ มี นั กเขียนค่าวในหมู่ ต้านเกยเขียนว่า ‘หมู่
้ ต๊ วงได้ กับเป๋นอยู�
เฮาตังหลายเป๋นเจื๊อสายของพระองค์�
29 “ย้อนจาอัน
้ เมื่อ หมู่ เฮา เป๋น เจื๊ อสาย ของ พระเจ้า แล้ว หมู่ เฮา ก็ บ่ดี กึ๊ด ว่า พระองค์ เป๋น เหมือน ฮูป
เคารพ ตี้ คน กึ๊ด ออกแบบ แป๋ง มา จาก คํา จาก เงิน กาว่า จาก บ่า หิน 30 สมัย ตะก่อน มนุษย์ บ่ฮู้ เรือ
่ ง เกี่ยว
กับ พระเจ้า พระเจ้า ก็ บ่ถือ โต้ษ อะหยัง แต่ บ่า เดี่ยวนี้ พระองค์ สัง่ หื้อ มนุษย์ตึง หมด ใน กู้ ตี้ กลับ ใจ๋ จาก บาป
31 ย้อนพระองค์ กํา
๋ หนดวันนึ่ งไว้แล้วเป๋นวันตี้พระองค์จะตัดสินกู้คนในโลกนี้ อย่างยุติธรรม โดยป้อจาย
คนนึ่ งตี้พระองค์แต่งตัง้ ไว้ พระองค์ก็พิสูจน์ เรือ
่ งนี้ หื้อกู้คนฮู้ โดยหื้อคนนั ้นเป๋นขึ้นจากความต๋าย�
32 เมื่อ หมู่ เขา ฟัง เรือ
่ ง ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย บาง คน ใค่ หว
ั ใส่ แต่ บาง คน ก็ อู้ ว่า “เฮา ใค่ ฟัง ต้าน อู้
33
34
เกี่ยวกับเรือ
่ งนี้ แหม� จากนั ้น เปาโลก็ จากหมู่ เขาไป แต่ มี บางคนเข้าฮ่วมกับ เปาโลแล้วฮับเจื้อ ใน
หมู่คนตี้ฮับเจื้อมีคนนึ่ งจื้อดิโอนิ สิอส
ั เขาเป๋นสมาชิกของสภาอาเรโอปากัส กับแม่ญิงคนนึ่ งจื้อดามาริส
รวมกับคนอื่นๆ ตวย
17

18
เปาโลในเมืองโครินธ์
หลัง จาก นั ้น เปาโล ก็ ออก จาก เมือง เอเธนส์ ไป เมือง โคริน ธ์ 2 ตี้ หัน
้ ต้าน ได้ ฮู้ จัก จาว ยิว สอง คน จื้อ อา
ควิลลากับเมียของเขาจื้อปริสคา อาควิลลาเป๋นจาวแคว้นปอนทัส ตึงสองคนลุกจากประเทศอิตาลี เมื่อ
บ่เมินมานี่ ย้อนจักรพรรดิคลาวดิอส
ั สัง่ หื้อจาวยิวกู้คนออกไปจากกรุ งโรม เปาโลก็ไปหาเขาตึงสอง 3 แล้ว
อยู่กับหมู่เขากับเยียะก๋านตวยกั ๋นย้อนว่าเปาโลเป๋นสล่าแป๋งเต็นท์เหมือนกั ๋น 4 กู้วันสะบาโตเปาโลจะไป
ยก เหตุ ผล โต้ เถียง ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว เปื้ อ จัก
๊ จวน จาว ยิว กับ จาว กรีก หื้อ มา เจื้อ ใน สิง่ ตี้ อู้ เกี่ยวกับ
พระเยซู
1

๒

17:18 17:18 เป๋นหมู่ตี้เจื้อว่าเป้าหมายของจีวต
ิ คือก๋านม่วน สบาย
สร้างคุณธรรมในก๋านใจ๊จีวต
ิ กับฮับใจ๊สังคม

๓

17:18

17:18 เป๋นหมู่คนตี้เน้ นเรือ
่ งก๋านมีเหตุผล

กิจก๋าน 18:5
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เมื่อ สิ ลาส กับ ทิ โมธีเตียวตาง จาก แคว้น มาซิ โดเนี ย มา เถิง แล้ว เปาโล ก็ ใจ๊ เวลา เต๋ม ตี้ เตสนา กับ เป๋น
พยานต่อจาวยิวว่าพระคริสต์นั ้นคือพระเยซู 6 แต่เมื่อจาวยิวหมู่นั ้นต่อต้านกับอูหยาบคาย
้
ต่อเปาโล ต้าน
ก็ ปัดขี้ฝุ่นออกจากเสื้อผ้าแสดงหื้อหันว่าบ่หันตวยหมู่เขา แล้วบอกว่า “ถ้าพระเจ้าลงโต้ ษต้านตังหลาย
ก็ห้ามยูโต้
้ ษใส่คนอื่นเน่ อ ส่วนตั ๋วข้าพเจ้าก็บ่ต้องฮับผิดชอบต้านตังหลายแหมแล้ว ตัง้ แต่บ่าเดี่ยวนี้ เป๋น
ต้นไปข้าพเจ้าจะไปหาคนต่างจ้าด� 7 เปาโลก็ ออกจากธรรมศาลา แล้วเข้าไปอยู่ในบ้านของป้อจายคน
นึ่ งจื้อทิทิอส
ั ยุสทัสตี้เป๋นคนต่างจ้าดแต่นั บถือพระเจ้า บ้านของเขาอยู่แหมะกับธรรมศาลา 8 คริสปัสตี้
เป๋นนายธรรมศาลากับสมาชิกในครอบครัวของเขากู้คนก็ฮับเจื้อองค์พระผู้เป๋นเจ้า จาวโครินธ์หลายคน
ฟังเปาโลอูก็
้ ฮับเจื้อแล้วฮับบัพติศมา
9 คืนนึ่ งองค์พระผูเป๋
้ นเจ้าบอกเปาโลตางนิ มิตว่า “บ่ถ้ากั ๋ว หื้อบอกข่าวดีต่อไปติกๆ ห้ามเลิกเน่ อ 10 เฮา
อยู่กับเจ้า จะบ่มีใผเข้ามาเยียะฮ้ายต่อเจ้า ย้อนในเมืองนี้ มีคนจํา๋ นวนนั กตี้เป๋นคนของเฮา� 11 เปาโลจึง
อยูใน
่ เมืองโครินธ์สัง่ สอนถ้อยกําของพระเจ้าเป๋นเวลานึ่ งปี๋เกิง่
5

เปาโลถูกยับไปหากัลลิโอ
12 ต๋อน ตี้ กัล ลิ โอ เป๋ น เจ้า เมือง แคว้น อาคายา นั ้น จาว ยิว ปา กั ๋น หลุ้ม ใส่ เปาโล แล้ว ก็ ปา ไป ตี้ ศาล 13 หมู่
เขาฟ้องกัลลิโอว่า “ป้อจายคนนี้ จัก
๊ จวนหื้อคนไปนมัสก๋านพระเจ้าในตางตี้ผิดกฎหมาย�
14 เมื่อเปาโลกํ่าลังจะอู้แก้ ข้อกล่าวหา กัลลิ โอก็ บอกกับหมู่จาวยิวว่า “ฟังก่อนจาวยิวตังหลาย ถ้าเป๋ น
เรือ
่ ง คดี อาญา บ่ว่า จะ หนั ก จะ เบา ก็ มี เหตุผล ปอ ตี้ เฮา จะ อด ฟัง กํา ฟ้อง ของ เจ้า ตัง หลาย เน่ อ 15 แต่ นี่ เป๋น
เรือ
่ งโต้แย้งเกี่ยวกับกําตี้ใจ๊ จื้อตี้ฮ้อง ตึงบทบัญญัติของหมู่ต้าน หื้อไปจัดก๋านเอาคนเดียวก็แล้วกั ๋น เฮา
บ่ตัดสินเรือ
่ งจาอี�
้ 16 แล้วกัลลิโอก็ไล่คนตึงหมดหื้อออกไปจากศาล
17 คนตังหลายจึงไปยับโสสเธเนสตี้เป๋ นนายธรรมศาลามาบุบตีต่
๋ อหน้าศาล แต่กัลลิโอก็บ่สนใจ๋หมู่เขา
เปาโลปิ๊ กไปเมืองอันทิโอก

18 เปาโล ก็ อยู่ตี้ เมือง โคริน ธ์ต่อ แหม เวลา นึ่ ง

แล้วลาหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อไปเมืองเคนเครียอยู่ใก้ กั ๋นหัน
้ แต่
๔
ก่อนตี้เปาโลจะลงเฮือตี้ต้าเฮือเมืองนั ้น ต้านโก๋นหัวของตั ๋วเก่า ย้อนว่าเกยบนตั ๋วไว้กับพระเจ้า แล้วไป
แคว้นซีเรียฮ่วมกับปริสคากับอาควิลลา 19 เมื่อปากั ๋นมาแผวเมืองเอเฟซัส เปาโลก็ ปล่อยปริสคากับอา
ควิลลาไว้ตี้ หัน
้ แล้วเข้าไปในธรรมศาลาของจาวยิวยกเหตุผลมาโต้ เถียงกับหมู่จาวยิวในหัน
้ 20 แล้วหมู่
เขาขอหื้อต้านอยู่ต่อไปแหม แต่เปาโลบ่ยอมอยู่ 21 แต่ก่อนตี้เปาโลจะลาหมู่เขาไป ต้านบอกว่า “ถ้าเป๋น
ความต้องก๋านของพระเจ้า ข้าพเจ้าจะปิ๊ กมาหาต้านตังหลายแหม� แล้วเปาโลก็ลงเฮือออกจากเมืองเอ
เฟซัส
22 เมื่อ เฮือ มา แผว ฝั่ ง เมือง ซี ซารียา แล้ว เปาโล ขึ้น ไป แอ่ว หา คริสตจักร ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว ก็ ลวด
ไปเมืองอันทิ โอก 23 หลังจากอยู่ตี้ เมืองอันทิ โอกได้ หว่างนึ่ ง เปาโลก็ เตียวตางไปใคว่แคว้นกาลาเทียกับ
แคว้นฟรีเจีย เปื้ อเยีย
่ มผู้เจื้อตังหลายกับจ้วยหื้อมีความเจื้อเข้มแข็งขึ้น
ก๋านงานของอปอลโล

24 มีป้ อจายจาวยิวคนนึ่ งจื้ออปอลโลมาเมืองเอเฟซัส

เขาเกิดตี้เมืองอเล็กซานเดรีย เป๋นคนตี้อูเก่
้ งกับ
มีความฮู้พระคัมภีรเป๋
์ นอย่างดี 25 อปอลโลคนนี้ ฮับก๋านอบรมจ๋นฮู้เถิงวิถีตางขององค์พระผู้เป๋นเจ้า เขา
สัง่ สอน เรือ
่ ง ของ พระเยซู อย่าง กระตือรือร้น ถูก ต้อง แม่นยํา แต่ เขา ฮู้ ก้า เรือ
่ ง บัพ ติศ มา ตี้ ยอห์น สัง่ สอน
26
เต้า อัน
้
อปอลโล อู้ เรือ
่ ง ของ พระเยซู อย่าง บ่กั ๋ว ใผ ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว เมื่อ ปริส คา กับ อาควิลลา
ได้ยน
ิ เขาอู้ ก็ปาอปอลโลมาตี้บ้านของหมู่เขา แล้วอธิบายวิถีตางของพระเจ้าหื้อเข้าใจ๋นั กขึ้น
27 เมื่อ อปอลโล ใค่ ไป ตี้ แคว้นอาคายา หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ก็ หื้อ กํา
๋ ลังใจ๋ เขากับเขียนจดหมายไปเถิงผู้เจื้อตี้
หัน
้ ว่าขอหื้อต้อนฮับเขาตวย เมื่ออปอลโลไปแผวแคว้นอาคายาแล้ว ก็ จ้วยเหลือคนหมู่นั ้นตี้ ฮับเจื้อโดย
๔

18:18 18:18 ก๋านโก๋นหัว เป๋นวัฒนธรรมของจาวยิว เปื้ อแสดงว่าสิน
้ สุดก๋านบนแล้ว
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พระคุณของพระเจ้า 28 ย้อนอปอลโลโต้แย้งหมู่จาวยิวอย่างหนั กแน่ นต่อหน้าคนในตี้สาธารณะ โดยยก
ข้อพระคัมภีรพิ
์ สูจน์ ว่าพระเยซูคือพระคริสต์ หมู่จาวยิวก็เถียงบ่ได้

19
เปาโลอยูใน
่ เมืองเอเฟซัส

ใน เวลา ตี้ อปอลโล อยู่ ใน เมือง โคริน ธ์นั ้น เปาโล ก็ เตียวตาง ต๋าม เส้น ตาง ตัง เหนื อ ใน แคว้น กาลาเทีย
กับ แคว้น ฟรีเจีย จ๋น มา แผว เมือง เอเฟซัส ตี้ หัน
้ ปะ กับ ผู้ เจื้อ บาง คน 2 เปาโล ถาม เขา ว่า “หลัง จาก ฮับเจื้อ
พระเยซู แล้วนั ้น หมู่ต้านได้ ฮับพระวิญญาณบริสุทธิกั
ิ เรือ
่ งพระ
์ ๋นก่อ� เขาตอบว่า “อึ หมู่เฮาบ่เกยได้ยน
3
วิญญาณบริสุทธิสั
้ ต้านฮับบัพติศมามีความหมายอะหยัง� หมู่เขาก็
์ กเตื้อ� เปาโลถามต่อว่า “ถ้าจาอัน
ตอบว่า “ความหมายตี้ยอห์นสอน�
4 เปาโล จึง บอก ว่า “บัพ ติศ มา ตี้ ยอห์น สอน นั ้น แสดง ว่า กลับ ใจ๋ จาก บาป แล้ว เต้า อัน
้ ยอห์น บอก คน ตัง
หลายว่าหื้อเจื้อพระองค์ตี้จะมาเมื่อลูนคือพระเยซู�
1

เมื่อ หมู่ เขา ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ปา กั ๋น ฮับ บัพ ติศ มา ใน นาม พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เปื้ อ แสดง ว่า เจื้อ
พระองค์ 6 หลังจากเปาโลวางมือบนหัวหมู่เขาแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิก็
่
หมู่เขา เขาตังหลาย
์ มาอยูตวย
ก็ปากั ๋นอูภาษา
้
อื่นๆ กับบอกถ้อยกําของพระเจ้าตวย 7 คนหมู่นี้ มีป้อจายประมาณสิบสองคน
5

เปาโล ไป อู้ ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว อย่าง บ่กั ๋ว ใผ เป๋น เวลา สาม เดือน เขา ยก เหตุ ผล โต้ เถียง จัก
๊ จวน
จาวยิวหื้อเจื้อเรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้า 9 แต่มีบางคนหลึ่งบ่ยอมเจื้อ แล้วอู้จ๋าหยาบจ๊าต่อลัทธินั ้นตี้ฮ้อง
ว่า ตางของพระเยซู ต่อ หน้าคนตัง หลาย ย้อนจาอัน
้ เปาโลจึงปาหมู่ ผู้ เจื้อแยกไปอู้จ๋า โต้ตอบกั ๋นตึง วันตี้
10
ห้องประชุมของทีรน
ั นั ส เปาโลเยียะจาอีอยู
้ สอง
่
ปี๋ เยียะหื้อกู้คนตี้อาศัยอยูใน
่ แคว้นเอเชียตึงจาวยิวกับ
จาวกรีกได้ยน
ิ ได้ฟังถ้อยกําขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
8

ลูกป้อจายของเสวา

11 พระเจ้าเยียะก๋านอัศจ๋รรย์อันพิเศษเหลือปกติผ่านตางเปาโล 12 แม้แต่ผ้าเจ๊ดหน้ากับผ้ากั ๋นเปื้ อนตี้

ถูกตั ๋วเปาโล เมื่อเอาไปวางบนตั ๋วคนบ่สบาย โรคก็หาย กับผีฮ้าย๕ก็ออกตวย

ฮิอ้างจื้อพระเยซู องค์พระผู้เป๋นเจ้าในก๋านไล่ ผีว่า “ในนามพระเยซู ตี้
เปาโล เตสนา สัง่ สอน นั ้น เฮา สัง่ หื้อ เจ้า ออก มา จาก คน นี้ เหีย� 14 ลูก บ่าว เจ็ด คน ของ เสวา หัวหน้า ปุโรหิต
ของจาวยิวก็ เยียะจาอี้เหมือนกั ๋นกู้ คน 15 แต่ มีวันนึ่ ง หมู่เขาสัง่ ผีฮ้ายออกจากป้อจายคนนึ่ ง แต่ ผีฮ้ายก็
ตอบหมู่เขาว่า “ข้าก็ ฮู้จักพระเยซู เปาโลข้าก็ ฮู้จัก แต่ หมู่สู เป๋นใผกา� 16 แล้วคนตี้ ถูกผีเข้าอยู่นั ้นก็ ต๋าง
หยางใส่หมู่เขา แล้วเยียะหื้อหมู่เขาจ๋นเสื้อผ้าหลวะหมด เขาตึงหมดนั ้นก็ปากั ๋นล่นหนี ออกจากเฮือนป๋วย
ตั ๋วโจ๊ะโละ ต๋ามเนื้ อต๋ามตั ๋วมีแผลเลือดไหลหลายตี้
17 คน ตี้ อยู่ ใน เมือง เอเฟซัส ตึง จาว ยิว กับ จาว กรีก ฮู้ เรือ
่ ง นี้ กั ๋น เสี้ ยง หมด เยีย ะ หื้อ กู้ คน กั ๋ว กับ ปา กั ๋น
ยกย่อง จื้อ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อย่าง ยิง่ 18 มี หลาย คน ตี้ ฮับ เจื้อ พระเยซู แล้ว มา ยอมฮับ ว่า เกย ใจ๊
กาถาเยียะในตางตี้บ่ดีเหมือนกั ๋น 19 หลายคนตี้ใจ๊เวทมนตร์กาถาเอาหนั งสือตี้เป๋นตํา๋ ฮาเวทมนตร์กาถา
มาเผาไฟต่อหน้าคนตังหลาย ตํา๋ ฮานั ้นมีก้านั ก นั บได้เถิงห้าหมื่นเหรียญเงิน๖ 20 เหตุก๋ารณ์ หมู่นี้ เยียะหื้อ
ถ้อยกําขององค์พระผู้เป๋นเจ้าแพ่ขยายออกไปอย่างมีฤทธิอํ
์ านาจ กับเกิดผลมีคนฮับเจื้อนั กขึ้นติกๆ
13 มีจาวยิวบางคนไปเป๋ นหมอผี

เปาโลวางแผนเตียวตางต่อไปแหม

21 หลังจากเรือ
่ งตี้เกิดขึ้นหมู่นี้ เสี้ยงสุดลงแล้ว

เปาโลก็ตัดสินใจ๋จะเตียวตางผ่านแคว้นมาซิโดเนี ยกับ
แคว้นอาคายา แล้วจะลวดไปกรุ งเยรู ซาเล็ม ต้านอูว่
้ า “หลังจากข้าพเจ้าไปกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว จะต้องไป
๕

19:12 19:12 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด

๖

19:19 19:19 เหรียญเงินนึ่ งเหรียญ มีก้าเต้ากับก้าแฮงคนงานเยียะก๋านนึ่ งวัน
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กรุ งโรมตวย� 22 เปาโลก็ส่งผู้จ้วยตึงสองของต้านคือทิโมธีกับเอรัสทัสไปแคว้นมาซิโดเนี ย ส่วนตั ๋วของ
เปิ้ นย้างตี้แคว้นเอเชียต่อไปแหมหน้ อย
ก๋านวุน
่ วายในเมืองเอเฟซัส
23 ใน เวลา นั ้น เกิด ก๋าน วุน
่ วาย อย่าง หนั ก ตี้ เมือง เอเฟซัส ย้อน เรือ
่ ง ลัทธินั ้น ตี้ ฮ้อง ว่า ตาง ของ พระเยซู
24 มีป้ อจายคนนึ่ งจื้อเดเมตริอส
ั เป๋นสล่าเครือ
่ งเงิน เขาเอาเงินมาแป๋งฮูปปั้ นเจ้าแม่อารเทมิสตี้เป๋นเจ้า
แม่ ของ จาว เอเฟซัส เยีย ะ หื้อ หมู่ สล่า มี รายได้ ดี 25 เดเมตริอส
ั ฮ้อง หมู่ เขา กับ หมู่ คน ตี้ มี อาชีพ เกี่ยวข้อง
กั ๋นมาจุมนุมกั ๋น แล้วอู้ว่า “ต้านตังหลายก็ฮู้ดีอยู่แล้วว่าหมู่เฮามีรายได้ดี มีเงินมีคําก็ย้อนเยียะก๋านจาอี้
26 ต้าน ตัง หลาย ก็ ได้ หัน ได้ยน
ิ แล้ว ว่า เปาโล คน นี้ จัก
๊ จวน หื้อ หลาย คน เจื้อ ว่า ฮูป ปั้ น ตี้ แป๋ง จาก มือ คน บ่ใจ้
พระเจ้า เตี้ย งแต๊ เขา บ่ได้ เยีย ะ จาอี้ตี้ เมือง เอเฟซัส ตี้ เดียว แต่ เยีย ะ เกือบ ใคว่แคว้น เอเชีย ตวย 27 เรือ
่ ง นี้
อันตรายขนาดเน่ อ จะเยียะหื้อจื้อเสียงของหมู่เฮาต้องเสียไป แล้วยังบ่ปอจะเยียะหื้อวิหารของเจ้าแม่อา
รเทมิสผู้ยิง่ ใหญ่เสื่อมเสียอิทธิพลไป ตึงพระนางองค์ นี้ ตี้ คนใคว่แคว้นเอเชียกับใคว่โลกกราบไหว้ปู่ จาก็
จะหมดศักดิศ
์ รีไปตวย�
28 เมื่อ หมู่ เขา ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ โขด จ๋น หน้า ดํา หน้า แดง จึง ปา กั ๋น โห่ ฮ้อง ว่า “เจ้า แม่ อารเทมิส ของ จาว เอ
เฟซัสยิง่ ใหญ่ๆ� 29 ใคว่ตึงเมืองก็วุน
่ วายสับสนกั ๋นไปหมด หมู่จาวเมืองยับจาวมาซิโดเนี ยสองคนคือกาย
อัสกับอาริสทารคัสตี้เป๋นเปื้ อนฮ่วมเตียวตางของเปาโล แล้วลากตวยหมู่คนตี้ล่นเข้าไปในโฮงละครใหญ่
30 เปาโลใค่ เข้าไปอู้ต่อหน้าคนตังหลาย แต่ หมู่ผู้เจื้อบ่ยอมหื้อเข้าไป ย้อนกั ๋วคนหมู่นั ้นจะเยียะหื้อ 31 ก็ มี
เจ้าหน้าตี้ปกครองแคว้นเอเชียบางคนตี้เป๋นเปื้ อนของเปาโล ใจ๊คนไปอ้อนวอนเปาโลบ่หื้อเสี่ยงเข้าไปใน
โฮงละครนั ้น
32 ในโฮงละครนั ้นหมู่คนปากั ๋นฮ้องเอิน
้ บางคนว่าจาอี้จ๋นวุน
่ วายไปหมด แต่
้ เสียงดัง บางคนว่าจาอัน
คนส่วนใหญ่ก็ บ่ฮู้ว่าเขามาจุ มนุมกั ๋นเรือ
่ งอะหยัง 33 มี จาวยิวบางคนยู้อเล็กซานเดอร์ออกไปอยู่ตังหน้า
แล้วบอกกําตี้ จะหื้อเขาอู้ เขาจึงยกมือขึ้นโบกหื้อคนตังหลายดักก่อน แล้วพยายามจะอู้แก้ แตนต่อหน้า
คนตี้มาจุมนุมนั ้น
34 เมื่อ คน ตัง หลาย ฮู้ว่า อเล็ก ซานเดอร์เป๋ น จาว ยิว หมู่ เขา ก็ เอิน
้ เสียงดังขึ้นมาแหมเป๋นเสียงเดียวกั ๋น
ว่า “เจ้าแม่อารเทมิสของจาวเอเฟซัสยิง่ ใหญ่ๆ� ฮ้องซํ้าแล้วซํ้าแหมอยูจาอั
่
น
้ ประมาณสองจัว้ โมง
35 ต๋อนสุ ดต๊ายนายอําเภอเยียะหื้อคนตังหลายดักปาก แล้วอูว่
้ า “ปี้ น้ องจาวเอเฟซัสตังหลาย มีใผพ่อง
ตี้ยังบ่ฮู้ว่าเมืองเอเฟซัสเป๋นคนผ่อกอยพระวิหารของเจ้าแม่อารเทมิสผู้ยิง่ ใหญ่ กับเทวฮูปศักดิส
์ ิทธิของ
์
36
๗
พระนาง ตี้ ตก มา จาก ต๊ องฟ้า
เรือ
่ ง นี้ กู้ คน ฮู้แล้ว ย้อนจาอัน
้ หมู่ ต้าน ต้อง ใจ๋ เย็นๆ ห้าม ใจ๊ อารมณ์ เยีย
37
ะอะหยังไปเล่ย แต่ หมู่ต้านลากป้อจายสองคนนี้ มาตี้ นี่ หมู่เขาบ่ได้ ลักของอะหยังในพระวิหารกาว่าดู
แควนเจ้าแม่ของหมู่เฮา 38 ถ้าเดเมตริอส
ั กับหมู่สล่าเครือ
่ งเงินมีเรือ
่ งกับใผ ศาลก็เปิดอยู่ หมู่ผู้พิพากษา
ก็ มี พร้อม หื้อ หมู่ เขา มา ฟ้อง ตี้ หัน
้ คน เดียว แหล่ 39 ถ้า หมู่ ต้าน ยัง มี เรือ
่ ง อื่น แหม ก็ หื้อ ไป ตกลง กั ๋น ใน ตี้
40
ประชุมต๋ามกฎหมาย เหตุก๋ารณ์ วันนี้ หมู่เฮาก็หันลายจะโดนข้อหาก่อก๋านจลาจลขึ้น หมู่เฮาจะบ่มีข้อ
อ้างตี้จะแก้ตั ๋วกับรัฐบาลได้ว่ามาจุมนุมหื้อเกิดก๋านวุน
่ วายในวันนี้ เยียะหยัง� 41 เมื่ออู้จบแล้วก็หื้อเลิกจุ
มนุมกั ๋นไป

20
เปาโลเตียวตางไปมาซิโดเนี ยกับประเทศกรีก
เมื่อ ก๋าน วุน
่ วาย บ่มี แล้ว เปาโล ก็ ฮ้อง หมู่ ผู้ เจื้อ มา ปะ กั ๋น หลัง จาก อู้ กํา หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ หมู่ เขา แล้ว เปาโล
ก็ ลา หมู่ เขา ไป แคว้น มาซิ โดเนี ย 2 เปาโล หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ หมู่ ผู้ เจื้อ ต๋าม ตี้ ต่างๆ ตี้ ต้าน ก๋าย ไป ใน แคว้น นั ้น จ๋น
1

๗

19:35 19:35 เทวฮูปนี้ เป๋นบ่าหินตี้ตกมาจากต๊องฟ้า จาวเอเฟซัสเจื้อว่าเป๋นฮูปปั้ นของเจ้าแม่อารเทมิส
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มาแผวประเทศกรีก 3 เปาโลย้างอยู่ตี้หัน
้ สามเดือน แต่เมื่อต้านเกียมจะลงเฮือไปแคว้นซีเรีย ก็ได้ฮู้ว่ามี
หมู่จาวยิววางแผนจะฆ่าต้านถ้าเตียวตางตังเฮือ เปาโลก็เลยตัดสินใจ๋งว้ายเตียวปิ๊ กไปแคว้นซีเรียมาตัง
แคว้นมาซิโดเนี ยเหีย 4 เปาโลมีเปื้ อนฮ่วมเตียวตางไปหลายคน คือโสปาเทอร์ลูกบ่าวของปี รส
ั จาวเมือง
เบโรอา อาริสทารคัสกับเสคุนดัสจาวเมืองเธสะโลนิ ก๋า กายอัสจาวเมืองเดอร์บี ทิ โมธีจาวเมืองลิ สตรา
กับ ที คิกั ส ตึง โตรฟีมัส จาว แคว้น เอเชีย 5 แต่ คน ตึง หมด นี้ เตียวตาง ล่วงหน้า ไป ถ้า หมู่ เฮา ตี้ เมือง โตรอัส
ก่อนแล้ว
เปาโลไปแอ่วหาผู้เจื้อตี้เมืองโตรอัส

หลัง จาก วัน งาน กิน
๋ เข้า หนมปัง บ่ใส่ เจื๊อ หมู่ เฮา ก็ ลง เฮือ ออก จาก เมือง ฟี ลิ ป ปี มา ได้ ห้า วัน ก็ มา แผว
เมืองโตรอัส ก็ปะกับหมู่เขา แล้วย้างอยูตวย
่
กั ๋นเจ็ดวัน
7 ต๋อน วัน เสาร์เมื่อ คืน๘ เฮา ตัง หลาย จุ มนุ ม กั ๋น กับ ฮ่วม พิธ ีหัก เข้า หนมปั ง เปาโล ก็ อู้ กับ หมู่ คน ตี้ หัน
้ อู้
6

แล้วอู้แหมจ๋นแผวเตี้ยงคืน ย้อนตัง้ ใจ๋จะออกจากเมืองนี้ ต๋อนแจ้งเจ๊าวันพูก 8 ในห้องจัน
๊ บนตี้เฮาจุมนุม
9
กั ๋นนั ้นมีโกมไฟต๋ามไว้อยูหลาย
่
แก่น มีป้อจายหนุ่มคนนึ่ งจื้อยุทิกัสนั ่งอยูบน
่ ขอบหน้าต่าง ในเวลาเปาโล
อู้อยู่ติกๆ บ่ย้างสักเตื้อ เขาก็ ใค่ หลับแหมะฮาก สุดต๊ายเขาหมิง้ หลับ จึง ปิ้ นตะหลิน
๊ ตี้
้ ตกจากหน้าต่างจัน
สามลงมา เมื่อหมู่เขายกตั ๋วเขาขึ้นมาก็หันว่าเขาต๋ายเหียแล้ว 10 เปาโลจึงลงไปหา แล้วอุม
้ ป้อจายหนุ่ม
11
คนนั ้นขึ้น แล้วอู้กับคนตังหลายว่า “บ่ถ้าฮ้อนอกตกใจ๋เน่ อ เขายังมีจีวต
ิ อยู�
่
แล้วเปาโลก็ปิ๊ กขึ้นไปจัน
๊
12
บนแหม ฮ่วมพิธหั
ี กเข้าหนมปัง กับกิน
้ อไปจ๋นแผวเมื่อเจ๊า ก็ลาหมู่เขาไป หมู่เขา
๋ ข้าวตวยกั ๋น แล้วก็อูต่
ก็ปายุทิกัสตี้ยังมีจีวต
ิ อยูปิ๊่ กเมือบ้าน กู้คนก็ฮูส
้ ึกซว่างใจ๋
ก๋านเตียวตางไปเมืองมิเลทัสตางเฮือ

13 ฝ่ายหมู่เฮาลงเฮือไปเมืองอัสโสสก่อน

แล้วจะไปฮับเปาโลตี้หัน
้ ต๋ามตี้ต้านบอกไว้ ย้อนว่าต้านตัง้ ใจ๋
จะไปเมืองอัสโสสตังเตียวดิน 14 เมื่อเปาโลปะกับหมู่เฮาตี้ เมืองอัสโสสแล้ว เฮาก็ ฮับต้านลงเฮือไปเมือง
มิ ทิ เลนี 15 วัน ถัด ไป เฮือ ออก จาก ตี้ หัน
้ ไป แผว ฝั่ ง ซื่อ เกาะ คิ โอส วัน ตี้ สอง ก็ มา แผว เกาะ สามอส แหม วัน
ต่อมาหมู่เฮาก็มาแผวเมืองมิเลทัส 16 เปาโลตัดสินใจ๋ว่าจะเอาเฮือก๋ายเมืองเอเฟซัสไปเหีย เปื้ อจะบ่เสีย
เวลาตี้แคว้นเอเชีย ย้อนว่าต้านฟั่ งไปแผวกรุ งเยรู ซาเล็ม ถ้าเป๋นไปได้จะไปหื้อเถิงก่อนวันเพ็นเทคอสต์
เปาโลกับหมู่ผู้ปกครองจาวเอเฟซัส

ต๋อน อยู่ ใน เมือง มิ เลทั ส เปาโล ส่ง คน ไป บอก หื้อ หมู่ ผู้ ปกครอง ของ คริสตจักร ตี้ เมือง เอเฟซัส มา หา
ต้าน 18 เมื่อ หมู่ ผู้ ปกครอง มา แผว แล้ว เปาโล อู้ ว่า “ต้าน ตัง หลาย ก็ ฮู้ แล้ว ว่า ข้าพเจ้า ใจ๊ จี วต
ิ จาใด พ่อง
ตลอดเวลาตี้ข้าพเจ้าอยูตวย
่
หมู่ต้าน ตัง้ แต่วันหนทีตี้ข้าพเจ้ามาแผวแคว้นเอเชียนี้ 19 ข้าพเจ้าฮับใจ๊องค์
พระผู้เป๋นเจ้าอย่างถ่อมอกถ่อมใจ๋ กับไห้ย้อนความตุ๊ก ข้าพเจ้าอดทนความตุ๊กยากลําบากจากแผนก๋า
น ฮ้าย ต่างๆ ของ จาว ยิว 20 ต้าน ก็ ฮู้ ว่า ข้าพเจ้า บ่เกย ลังเล ตี้ จะ อู้ จะ บอก เรือ
่ ง ต่างๆ ตี้ จะ เป๋น ประโยชน์ กับ
21
หมู่ ต้าน แต่ ได้ เตสนา สัง่ สอน ต้าน ต๋าม บ้าน ต๋าม ตี้ สาธารณะ ต่างๆ ข้าพเจ้า ตัก เตือ
๋ น ตึง จาว ยิว กับ จาว
กรีก หื้อ กลับ ใจ๋ จาก บาป มา หา พระเจ้า กับ เจื้อ วางใจ๋ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ หมู่ เฮา 22 บ่า เดี่ยวนี้
ข้าพเจ้า จํา๋ ใจ๋ ต้อง ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม ต๋าม ตี้ พระวิญญาณ บริสุทธิบอก
หื้อ ไป ข้าพเจ้า ก็ บ่ฮู้ เหมือน กั ๋น ว่า จะ
์
23
มี อะหยัง เกิด ขึ้น กับ ข้าพเจ้า ตี้ หัน
้ พ่อง ข้าพเจ้า ฮู้ แต่ ว่า ใน เมือง ต่างๆ ตี้ กํ่า ลัง จะ ไป นั ้น พระวิญญาณ
บริสุทธิเตื
๋ นหื้อฮู้ว่าคนตี้หัน
้ จะยับขังคอก กับจะเยียะหื้อข้าพเจ้าฮับความตุ๊กยากลําบาก 24 แต่ข้าพเจ้า
์ อ
บ่ได้ ถือ ว่า จี วต
ิ ของ ข้าพเจ้า มี ก้า นั ก สําหรับ ตั ๋วเก่า นอกจาก ขอ เยีย ะ หน้า ตี้ ตี้ ฮับ มอบหมาย จาก พระเยซู
องค์พระผู้เป๋นเจ้า คือบอกข่าวดีเรือ
่ งพระคุณของพระเจ้าหื้อคนอื่นฟังหื้อสําเร็จก็ปอแล้ว
17

๘

20:7 20:7 ถ้าแป๋ตรงๆ กับภาษากรีกจะบอกว่า วันแรกของติด
๊
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25 “ต๋อนนี้ ข้าพเจ้าฮู้ดีว่าจะบ่มีใผในหมู่ต้าน

ตี้ข้าพเจ้าเกยแอ่วไปบอกเรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้าหื้อฟัง
นั ้น จะหันหน้าหันต๋าข้าพเจ้าแหม 26 ย้อนจาอีข้
้ าพเจ้าอูแต๊
้ ๆ หื้อต้านตังหลายเข้าใจ๋ในวันนี้ ว่า ถ้าพระเจ้า
ลงโต้ษคนใดในหมู่ต้าน ข้าพเจ้าบ่มีโต้ษเน่ อ 27 ย้อนว่าข้าพเจ้าบ่ลังเลในก๋านบอกความต้องก๋านตึงหมด
ของพระเจ้าหื้อหมู่ต้านฮู้
28 “หื้อ ต้าน ตัง หลาย เฝ้า หละวัง ตั ๋ว กับ สมาชิก คริสตจักร ตี้ พระวิญญาณ บริสุทธิมอบหมาย
หื้อ ต้าน ตัง
์
หลาย ผ่ อกอย หื้อ เอาใจ๋ ใส่ คน ตัง หลาย ใน คริสตจักร เหมือน ผู้ เลี้ยง แกะ ผ่ อกอย แกะ ตี้ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ
เป๋นคนของพระองค์โดยก๋านต๋ายของพระบุตรของพระองค์ 29 ข้าพเจ้าฮู้ดีว่าเมื่อข้าพเจ้าลาจากต้านตัง
หลายไปแล้ว จะมีคนอื่นตี้สอนผิดเข้ามาในหมู่ต้าน หมู่เขาเผียบเหมือนหมาป่าสวกตี้มาทําลายหมู่แกะ
จ๋นเสี้ยง 30 แม้แต่ในหมู่ต้าน ก็จะมีบางคนออกมาสอนผิดไปจากความจริง เปื้ อจัก
๊ จวนหมู่ผู้เจื้อหื้อหลง
ตวย เขา ไป 31 ย้อนจาอัน
้ เฝ้า หละวัง ตั ๋ว ไว้หื้อ ดี ขอ หื้อ กึ๊ด เถิง ว่า ข้าพเจ้า ฮับ ความ ตุ๊ก ใน ก๋าน ตัก เตือ
๋ น สัง่
สอนหมู่ต้านตึงเมื่อวันเมื่อคืนตลอดสามปี๋
32 “บ่า เดี่ยวนี้ ข้าพเจ้า ขอ มอบ ต้าน ตัง หลาย ไว้กับ พระเจ้า กับ ถ้อยกํา เกี่ยวกับ พระคุณ ของ พระองค์ ตี้
สามารถ เยีย ะ หื้อ ต้าน ตัง หลาย เข้ม แข็ง ขึ้น ใน ความ เจื้อ กับ ฮับ ปอน ของ พระเจ้า ฮ่วม กับ คน ตัง หลาย ของ
พระองค์
33 “ข้าพเจ้าบ่เกยกึ๊ดขี้โลภใค่ได้เงินคํากาว่าเสื้อผ้าของใผเลย 34 หมู่ต้านก็ฮู้ดีอยู่แล้วว่า ข้าพเจ้าเซาะ
ว่าหากิน
๋ ด้วยมือของข้าพเจ้าคนเดียว เปื้ อเลี้ยงตั ๋วเก่ากับคนตี้อยู่ตวยข้าพเจ้า 35 โดยตี้ข้าพเจ้าเยียะตึง
หมด นี้ ก็ แสดง หื้อ หมู่ ต้าน หัน ว่า หมู่ เฮา จะ ต้อง เยีย ะ ก๋าน หนั ก เปื้ อ จ้วยเหลือ คน ตี้ อ่อนแอ ขอ หื้อ ต้าน ตัง
หลายหมัน
่ กึ๊ดเถิงกําอู้ของพระเยซูองค์พระผู้เป๋นเจ้าไว้ ตี้ว่า ‘ก๋านหื้อเยียะหื้อหมู่เฮามีความสุขนั กเหลือ
ก๋านฮับ� �
36 เมื่อ เปาโล อู้ เสร็จ แล้ว ก็ คุก เข่า ลง อธิษฐาน พร้อม กับ ผู้ ปกครอง หมู่ นั ้น 37 หมู่ เขา ก็ กอด ลา เปาโล ไว้
ปากั ๋นไห้สะอึกสะอื้น 38 ตี้เยียะหื้อหมู่เขาเป๋นตุ๊กนั กเหลือเปิ้ นก็คือกําอูของ
้
เปาโลต๋อนตี้ว่า ต่อไปนี้ หมู่เขา
จะบ่หันหน้าต้านแหมแล้ว จากนั ้นหมู่เขาก็ปากั ๋นมาส่งเปาโลตี้เฮือ

21
เปาโลไปกรุ งเยรู ซาเล็ม
1 เมื่อ ลา จาก กั ๋น แล้ว หมู่ เฮา ก็ ลง เฮือ ตัง
้ ซื่อ ไป เกาะ โขส แหม วัน นึ่ ง ก็ มา เถิง เกาะ โรดส์ จาก ตี้ หัน
้ ก็ มา
2
3
แผวเมืองปาทารา หมู่เฮาปะเฮือลํานึ่ งตี้จะไปเมืองฟีนิเซีย หมู่เฮาก็ลงเฮือลํานั ้นไป เมื่อหมู่เฮาผ่อหัน
เกาะ ไซปรัส แล้ว เฮือ ก็ ก๋าย มา ตาง ใต้ ของ เกาะ ไป แคว้น ซีเรีย แล้ว ก็ จอด ตี้ เมือง ไทระ เปื้ อ ขน สิ นก๊า ออก
จาก เฮือ ขึ้น ฝั่ ง 4 หมู่ เฮา เซาะ หมู่ ผู้ เจื้อ แล้ว ปะ หมู่ เขา ตี้ หัน
้ ก็ ย้าง อยู่ กับ หมู่ เขา ได้ เจ็ด วัน หมู่ ผู้ เจื้อ บอก
เปาโลโดยก๋านนําของพระวิญญาณบริสุทธิว่
์ าห้ามไปกรุ งเยรู ซาเล็มเน่ อ 5 แต่ว่าเมื่อเถิงเวลาตี้หมู่เฮาจะ
ต้องเตียวตางต่อไป หมู่เขาตึงหมดตึงลูกตึงเมียก็มาส่งหมู่เฮาตี้นอกเมือง เมื่อมาแผวฮิมทะเล หมู่เฮาก็
ปากั ๋นคุกเข่าอธิษฐานตี้หัน
้ 6 แล้วลํ่าลากั ๋น จากนั ้นหมู่เฮาก็ลงเฮือ หมู่เขาก็ปากั ๋นปิ๊ กบ้าน
7 จากเมืองไทระเฮือมาจอดตี้เมืองทอเลเมอิส หมู่เฮาไปแอ่วหาปี้ น้ องผูเ้ จื้อตี้หัน
้ แล้วย้างอยูกั
่ บหมู่เขา
วันนึ่ ง 8 วันถัดมาหมู่เฮาเตียวตางต่อไปแหมจ๋นมาแผวเมืองซีซารียา หมู่เฮาแว่บ้านของฟีลิป แล้วย้าง
อยู่ กับ เขา ฟี ลิป เป๋น คน บอก ข่าวดี ของ พระเจ้า เป๋น คน นึ่ ง ใน หมู่ เจ็ด คน ตี้ ฮับ ก๋าน เลือก หื้อ เป๋น ผู้ ผ่ อกอย
ก๋านแจกอาหารหื้อคนตุ๊ก 9 ฟีลิปมีลูกสาวสี่คนตี้ยังบ่ได้แต่งงานเตื้อ ตึงสี่คนสามารถตวายตัก
๊ ได้
10 หลัง จาก หมู่ เฮา ย้าง อยู่ ตี้ หัน
้ หลาย วัน ก็ มี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า มา จาก แคว้น ยู เดีย จื้อ
อากาบัส 11 เขา เข้า มา หา หมู่ เฮา แล้ว เอา สายฮ้า ง มัด แอว ของ เปาโล มา มัด มือ มัด ตีน
๋ ตั ๋ว เขา อู้ ว่า “พระ
วิญญาณบริสุทธิบอก
ว่า ‘จาวยิวในกรุ งเยรู ซาเล็มจะมัดคนตี้ เป๋นเจ้าของสายมัดแอวนี้ จาอี้เน่ อ แล้วจะ
์
มอบเขาหื้อกับคนต่างจ้าด� � 12 เมื่อหมู่เฮาได้ยน
ิ จาอัน
้ หมู่เฮากับคนตี้ อยู่ตี้ หัน
้ ก็ ปากั ๋นอ้อนวอนเปาโล
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บ่หื้อขึ้นไปกรุ งเยรู ซาเล็ม 13 แต่เปาโลตอบว่า “หมู่ต้านปากั ๋นไห้ฮ้องเยียะหยัง เยียะหื้อข้าพเจ้าบ่ม่วนใจ๋
เหียบ่ดาย ข้าพเจ้าพร้อมตี้จะถูกมัดถูกขังคอก นั กเหลือนั ้นข้าพเจ้าพร้อมตี้จะต๋ายในกรุ งเยรู ซาเล็ม เปื้ อ
หันแก่พระเยซูองค์พระผูเป๋
้ นเจ้า� 14 เมื่ออ้อนวอนเปาโลบ่ได้ผล หมู่เฮาก็ปากั ๋นเลิก แล้วบอกว่า “ขอหื้อ
เป๋นไปต๋ามความต้องก๋านขององค์พระผู้เป๋นเจ้าก็แล้วกั ๋น�
15 หลังจากนั ้นหมู่เฮาก็เกียมตั ๋ว

แล้วปากั ๋นเตียวตางไปกรุ งเยรู ซาเล็ม 16 มีผูเ้ จื้อบางคนจากเมืองซีซา
รียา ไป ตวย หมู่ เฮา หมู่ เขา ปา หมู่ เฮา ไป ตี้ บ้าน ของ มนาสัน จาว เกาะ ไซปรัส ตี้ เป๋น ผู้ เจื้อ เก่า แก่ หมู่ เฮา ย้าง
อยูตวย
่
เขา
เปาโลไปหายากอบ
เมื่อ หมู่ เฮา มา แผว กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ก็ ต้อนฮับ หมู่ เฮา อย่าง อบอุน
่ 18 วัน ถัด มา
เปาโลกับหมู่ เฮาปากั ๋นไปแอ่วหายากอบ๙ ผู้ปกครองของคริสตจักรกู้ คนก็ อยู่ตี้ หัน
้ ตวย 19 เปาโลตัก
๊ หมู่
เขา แล้วเล่าเถิงเรือ
่ งต่างๆ ตี้ พระเจ้าใจ๊ ต้านหื้อไปเยียะพันธกิจกับคนต่างจ้าด 20 เมื่อหมู่เขาได้ยน
ิ เรือ
่ ง
ราว ตึง หมด จาอัน
้ ก็ ปา กั ๋น สรรเสริญ พระเจ้า แล้ว อู้กับ เปาโล ว่า “อ้าย เปาโล เหย ต้าน ก็ หัน แล้ว ว่า มี จาว
ยิว หลาย ปัน คน ตี้ ฮับ เจื้อ พระเยซู แต่ ก็ ยัง ฮัก ษา บท บัญญัติ ของ โมเสส อย่าง เคร่งครัด เอา เป๋น แต๊ เป๋น ว่า
อยู่ 21 มีคนบอกจาวยิวในกรุ งเยรู ซาเล็มว่า ต้านสอนจาวยิวกู้ คนตี้ อยู่ตวยคนต่างจ้าดหื้อละบทบัญญัติ
ของโมเสสเหีย โดยบอกว่าบ่ต้องเยียะพิธสุ
ี หนั ตหื้อกับลูกบ่าวของเขานั ้น กาว่าเยียะต๋ามฮีตเก่าฮอยเดิม
22
ของจาวยิว บ่าเดี่ยวนี้ หมู่ เฮาจะเยียะจาใดดี เปื้ อพิสูจน์ ว่าข้อกล่าวหาของหมู่ เขาบ่แต๊ หมู่ เขาคงจะฮู้
แล้วว่าต้านมาตี้ นี่ แล้ว ก็ จะปากั ๋นหลุ้มเยียะหื้อต้าน 23 หื้อเยียะต๋ามตี้ หมู่เฮาจะบอกก็ แล้วกั ๋น คือว่ามีสี่
คนตี้อยู่กับหมู่เฮาตี้นี่ ตี้สาบานตั ๋วกับพระเจ้าไว้แล้ว 24 ปาคนหมู่นี้ เข้าไปในพระวิหาร เข้าฮ่วมพิธล้
ี างตั ๋ว
หื้อบริสุทธิตวย
กั ๋น แล้วจ่ายก้าเครือ
่ งปู่จาสําหรับพิธนั
ี ้นหื้อแก่หมู่เขา เปื้ อจะโก๋นหัวได้ คนตังหลายจะฮู้
์
ว่าเรือ
่ งตี้ ได้ยน
ิ มาเกี่ยวกับ ต้านนั ้น ก็ บ่แต๊ ย้อนว่าตั ๋วต้านก็ ยังฮักษาบทบัญญัติของโมเสสอยู่ 25 สําหรับ
หมู่คนต่างจ้าดตี้ฮับเจื้อพระเจ้านั ้น หมู่เฮาส่งจดหมายแจ้งมติตี้ประชุมไปแล้ว คืออย่างตี้นึ่ ง ห้ามกิน
๋ ขอ
งกิน
๋ ตี้ เกย เอา ไป ปู่ จา ฮูป เคารพ แล้ว อย่าง ตี้ สอง ห้าม กิน
๋ เลือด อย่าง ตี้ สาม ห้าม กิน
๋ จิน
๊ สัตว์ตี้ ถูก ฮัด คอ
ต๋าย กับอย่างตี้สี่ ห้ามเยียะบาปตางเพศ�
26 แล้ว วัน ถัด มา เปาโล ก็ ปา ป้ อ จาย สี่ คน นี้ เข้า พิธ ี ล้าง ตั ๋ว หื้อ บริสุทธิ์ตวย กั ๋น แล้ว ปา กั ๋น เข้า ไป ใน พระ
วิหารแจ้ง หื้อ ปุโรหิตฮู้ว่าพิธีล้างนี้ จะเสี้ ยงสุดวันไหน แล้วจะนําเครือ
่ งปู่ จามาถวายสําหรับหมู่ เขาแต่ ละ
คนในวันนั ้น
27 เมื่อ เวลา กํา
๋ หนด เจ็ด วัน ของ พิธีใก้ จะ แล้ว มี จาว ยิว บาง คน จาก แคว้น เอเชีย หัน เปาโล ใน พระวิหาร
ก็ สุ่ย คน ตัง หลาย หื้อ โขด แล้ว ยับ เปาโล 28 หมู่ เขา ฮ้อง เอิน
้ เสียง ดัง ว่า “ปี้ น้ อง จาว อิสราเอล เหย มา จ้วย
กั ๋น แล่ ไอ่ ตั ๋ว นี่ เป๋น คน ตี้ แอ่ว ไป สอน คน ใคว่ไป หมด หื้อ ต่อ ต้าน คน จ้าด ของ เฮา กับ บท บัญญัติ ของ โมเสส
ตึงพระวิหารของเฮา หันก่อบ่าเดี่ยวนี้ มันยังปาจาวกรีกเข้ามาในพระวิหารแหมตวย เยียะหื้อสถานตี้อัน
ศักดิส
์ ิทธินี
์ ้ มี มลทิน� 29 (หมู่ เขา ว่า จาอี้ก็ ย้อน หัน โตรฟีมัส จาว เมือง เอเฟซัส อยู่กับ เปาโล ใน เมือง จึง กึ๊ด
เดาเอาว่าเปาโลปาโตรฟีมัสเข้ามาในพระวิหารตวย)
30 คน ตึง เมือง ก็ โขด ปา กั ๋น หลุ้ม เข้า ไป ยับ เปาโล ลาก ออก ไป นอก พระวิหาร แล้ว หับ ปะตู๋ พระวิหาร เหีย
31 ในเวลาตี้หมู่เขาฮิจะฆ่าเปาโลอยูนั
่ ้น มีคนไปรายงานนายพันว่า ในกรุ งเยรู ซาเล็มตึงเมืองกํ่าลังวุน
่ วาย
32
ไปหมดแล้ว นายพันก็ ฟั่ งปาหมู่ทหารล่นไปตี้คนตังหลาย เมื่อคนตังหลายหันนายพันกับหมู่ทหารมา
33 นายพันก็เข้าไปหาเปาโลแล้วก็ยับต้าน สัง
จึงย้างบุบตีเปาโล
๋
่ หื้อเอาเจื้อกเหล็กสองเส้นมาล่ามต้านไว้
จาก นั ้น นายพัน ก็ สอบสวน คน ตัง หลาย ว่า เปาโล เป๋น ใผ เขา เยีย ะ อะหยัง 34 บาง คน เอิน
้ ว่า จาอี้ แหม คน
ว่าจาอัน
้ นายพันบ่สามารถฮู้แต๊ เถิงเรือ
่ งตี้ เกิดขึ้นย้อนวุน
่ วายขนาด ก็ เลยสัง่ หื้อปาตั ๋วเปาโลเข้าไปไว้ใน
17

๙
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ป้อมทหาร 35 เมื่อปาเปาโลเตียวมาแผวซี่คันใดขึ้นป้อม คนตังหลายก็โขดนั กขึ้นจ๋นหน้าดําหน้าแดง หมู่
ทหารจึงจ้วยกั ๋นยกตั ๋วเปาโลขึ้นป๊นหัว 36 คนตังหลายตี้ตวยไปเอิน
้ ตวยก้นว่า “ฆ่ามันเหียๆ�
เปาโลอูกั
้ บคนตังหลาย
37 เมื่อทหารกํ่าลังปาเปาโลเข้าไปในป้ อม เปาโลก็ อู้กับนายพันทหารโรมันเป๋ นภาษากรีกว่า “ข้าพเจ้า
ขอ อู้ กับ ต้าน น่ อย ได้ ก่อ� นายพัน ถาม ว่า “เจ้า อู้ ภาษา กรีก ได้ ตวย กา 38 เจ้า เป๋น จาว อียป
ิ ต์ ตี้ เกย ก่อ ก๋าน
จลาจล เมื่อ ตะก่อน แล้ว ปา นั ก ฆ่า สี่ ปัน คน เข้า ไป ใน ดิน แดน ทุ รกั ๋นดาร บ่ใจ้ กา� 39 เปาโล ตอบ ว่า “บ่ใจ้
ข้าพเจ้าเป๋นจาวยิว เกิดตี้เมืองทาร์ซัสในแคว้นซีลีเซีย เป๋นคนของเมืองสําคัญ ขออนุญาตหื้ออูกั
้ บคนตัง
หลายน่ อยเต๊อะ�
40 เมื่อนายพันอนุญาต เปาโลก็ยืนขึ้นตัด
๊ ตี้ซีค
่ ันใด แล้วโบกมือหื้อคนตังหลายดักก่อน เมื่อคนตังหลาย
ดักดีแล้ว เปาโลก็อูกั
้ บหมู่เขาเป๋นภาษาฮีบรู ว่า

22

“ป้อ แม่ ปี้ น้ อง ตัง หลาย บ่า เดี่ยวนี้ ขอ ฟัง กํา จี๊ แจ๋ ง ของ ข้าพเจ้า สัก หน้ อย เต๊อะ� 2 เมื่อ หมู่ เขา ได้ยน
ิ
3
เปาโล อู้เป๋น ภาษา ฮีบรู หมู่ เขา ซํ้า ปา กั ๋น ดัก เหลือ เก่า แล้ว เปาโล ก็ อู้ว่า “ข้าพเจ้า เป๋น จาว ยิว เกิด ตี้ เมือง
ทาร์ซัสแคว้นซีลีเซีย แต่มาใหญ่ตี้กรุ งเยรู ซาเล็มนี้ ข้าพเจ้าเป๋นศิษย์ของอาจ๋ารย์กามาลิเอล ต้านอบรม
สัง่ สอนข้าพเจ้าหื้อเยียะต๋ามบทบัญญัติของป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮาอย่างเคร่งครัด ข้าพเจ้าเป๋นคนตี้
กระตือรือร้นต่อพระเจ้าขนาด เหมือนกั ๋นกับหมู่ต้านตี้อยู่ตี้นี่ วันนี้ 4 ข้าพเจ้าเกยคํ่าคนตี้ติดต๋ามลัทธินั ้น
ตี้ฮ้องว่า ตางของพระเยซู จ๋นต๋ายก็มี กับยับหมู่เขาตึงป้อจายแม่ญิงไปขังคอกก็มี 5 มหาปุโรหิตกับสภา
คนเฒ่าคนแก่ ก็ เป๋นพยานหื้อข้าพเจ้าได้ ย้อนข้าพเจ้าได้ ฮับหนั งสือจากหมู่เขา ตี้ เขียนเถิงปี้ น้ องจาวยิว
ใน เมือง ดามัสกัส เปื้ อ มอบ อํานาจ หื้อ ข้าพเจ้า ไป ยับ คน ตี้ หัน
้ ตี้ ติด ต๋าม ลัทธินั ้น แล้ว ปา มา ลงโต้ ษ ตี้ กรุ ง
เยรู ซาเล็ม
6 “เมื่อ ข้าพเจ้า เตียวตาง ใก้ จะ แผว เมือง ดามัสกัส เวลา ต๋อน นั ้น ประมาณ เตี้ย ง จู่ๆ ก็ มี แสง แจ้ง จาก ต๊
องฟ้า ส่อง ลง มา ตี้ ตั ๋ว ข้าพเจ้า 7 ข้าพเจ้า ก็ โก้น ลง ดิน แล้ว ได้ยน
ิ เสียง อัน ดัง ว่า ‘เซาโล เซาโล เหย เจ้า คํ่า
เฮาเยียะหยัง� 8 ข้าพเจ้าก็ถามไปว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เป๋นใผ� พระองค์ก็ตอบว่า ‘เฮาคือเยซูจาว
นาซาเร็ธ ผู้ ตี้ เจ้า คํ่า นั ้น� 9 หมู่ คน ตี้ ไป ตวย ข้าพเจ้า ก็ หัน แสง แจ้ง นั ้น เหมือน กั ๋น แต่ บ่ได้ยน
ิ เสียง ของ ผู้ ตี้
10
อู้กับข้าพเจ้านั ้น ข้าพเจ้าก็ ถามว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องเยียะจาใดดี� องค์ พระผู้เป๋นเจ้าก็
บอก ว่า ‘ลุก ขึ้น เตียว เข้า ไป ใน เมือง ดามัสกัส ตี้ หัน
้ จะ มี คน บอก เจ้า กู้ อย่าง ตี้ เฮา มอบหมาย หื้อ เจ้า เยีย ะ�
11 แสงแจ้งตี้ส่องลงมานั ้นเยียะหื้อต๋าข้าพเจ้าผ่ออะหยังบ่หันสักหน้ อย หมู่คนตี้ไปตวยจึงจู๋งมือข้าพเจ้า
ปาเข้าไปในเมืองดามัสกัส
12 “ในเมืองนั ้นมีป้ อจายคนนึ่ งมาหาข้าพเจ้า เขาจื้ออานาเนี ย เป๋ นคนตี้เคร่งครัดบทบัญญัติของโมเสส
กับเป๋นคนตี้มีจื้อเสียงดีในหมู่จาวยิวตี้หัน
้ 13 เขาเข้ามายืนอยูป่
่ างข้างข้าพเจ้าอูว่
้ า ‘อ้ายเซาโลเหย ขอหื้อ
ต๋าผ่อหันแหมเตื้อ� แล้ววินาทีนั ้นข้าพเจ้าก็หันได้ กับหันเขาตวย
14 “อานาเนี ย บอก ว่า ‘พระเจ้า ของ ป้ อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เฮา เลือก ต้าน หื้อ ฮู้ เถิง ความ ต้อ งก๋าน ของ
พระองค์ กับหื้อหันพระองค์ตี้ถูกต้องต๋ามธรรม กับหื้อได้ยน
ิ กําอู้จากปากของพระองค์ตวย 15 ย้อนต้าน
จะเป๋นพยานหื้อกู้คนฮู้เถิงสิง่ ตี้ต้านได้หันได้ยน
ิ เกี่ยวกับพระองค์ 16 บ่ต้องถ้าอะหยังแหมแล้ว ลุกขึ้นฮับ
บัพติศมา แล้วขอองค์พระผู้เป๋นเจ้าล้างบาปของต้านหื้อหมดเสี้ยงไป�
17 “ข้าพเจ้าปิ๊ กมาตี้ กรุ งเยรู ซาเล็ม เมื่ออธิษฐานในพระวิหาร ก็ ตกอยู่ในภาวะเกิง
่ หลับเกิง่ ตื่น 18 แล้ว
ข้าพเจ้าก็หันองค์พระผู้เป๋นเจ้า พระองค์อู้กับข้าพเจ้าว่า ‘ขะใจ๋ออกไปจากกรุ งเยรู ซาเล็มเวยๆ เน่ อ ย้อน
ว่าคนตี้นี่ จะบ่ยอมฮับเรือ
่ งตี้ต้านอูเกี
้ ่ยวกับเฮา� 19 แล้วข้าพเจ้าก็ตอบว่า ‘พระองค์เจ้าข้า คนหมู่นี้ ฮูว่
้ าข้า
20
พระองค์เกยไปต๋ามธรรมศาลาต่างๆ ของจาวยิวกู้ตี้ เปื้ อยับคนตี้ฮับเจื้อพระองค์ไปขังคอกกับบุบตี ๋ กับ
1
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ต๋อนสเทเฟนพยานของพระองค์ ถูกฆ่าต๋ายนั ้น ข้าพระองค์ ก็ ยืนอยู่ตัด
๊ หัน
้ หันดี หันงามตวยตี้ ฆ่าเขา ข้า
พระองค์เป๋นคนเฝ้าเสื้อคุมของหมู่คนตี้ฆ่านั ้น� 21 แล้วพระองค์ก็บอกกับข้าพเจ้าว่า ‘ไปเต๊อะ เฮาจะส่ง
เจ้าไปไก๋ๆ ไปหาคนต่างจ้าด� �
22 คน ตัง หลาย ฟัง เปาโล อู้มา ตลอด แต่ เมื่อ ได้ยน
ิ เปาโลอู้เถิงเรือ
่ งไปหาคนต่างจ้าด ก็ ปากั ๋นเอิน
้ เสียง
23
ดังว่า “เอามันไปฆ่าต๋ายเหีย อยู่ไปก็ หนั กแผ่นดิน� หมู่เขาฮ้องเสียงดังแล้วแก้ เสื้อคุมออก ปากั ๋นกํา๋
ขี้ฝุ่นผุกขึ้นบนหัว๑ 24 นายพันทหารโรมันสัง่ หื้อปาเปาโลเข้าไปในป้อมทหาร สัง่ เฆี่ยนกับสอบสวนเปาโล
เปื้ อจะฮู้ว่าเป๋นจาใดคนตึงเมืองปากั ๋นฮ้องเสียงดังใส่เปาโล 25 เมื่อหมู่ทหารกํ่าลังเอาเจื้อกหนั งมัดเกียม
เฆี่ยนต้าน เปาโลก็ถามนายร้อยตี้ยืนอยูตี
่ ้หัน
้ ว่า “จะเฆี่ยนคนสัญจ้าดโรมันก่อนตัดสินต๋ามกฎหมายแล้ว
กา�
26 เมื่อ นายร้อย ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ไป รายงาน หื้อ นายพัน ฮู้ แล้ว ถาม ว่า “ต้าน จะ เยีย ะ จาใด ดี ป้อ จาย คน นี้
เป๋น คน สัญ จ้า ด โรมัน เน่ อ� 27 นายพัน ก็ เข้า ไป ถาม เปาโล ว่า “เจ้า เป๋น คน สัญ จ้า ด โรมัน แต๊ กา� เปาโล
ตอบว่า “แต๊ก่า� 28 นายพันบอกว่า “ตั ๋วของเฮาต้องเสียสตางค์จํา๋ นวนนั กขนาดเถิงจะได้สัญจ้าดโรมัน�
เปาโลตอบว่า “แต่ตั ๋วข้าพเจ้าเป๋นคนสัญจ้าดโรมันตัง้ แต่เกิดเน่ อ ย้อนป้อเป๋นคนสัญจ้าดโรมันอยูแล้
่ ว�
29 หมู่ทหารตี้กํ่าลังจะสอบสวนก็ละเปาโลไปตันที นายพันก็ตกใจ๋กั ๋วขึ้นมาเมื่อฮู้ว่า คนตี้เขาสัง
่ หื้อเอา
เจื้อกเหล็กล่ามนั ้นเป๋นคนสัญจ้าดโรมัน เซิง่ เป๋นก๋านเยียะผิดกฎหมายของโรม
เปาโลต่อหน้าสภาแซนเฮดริน
ถัด มา แหม วัน นึ่ ง นายพัน ใค่ ฮู้ ว่า จาว ยิว ใส่ ความ เปาโล เรือ
่ ง อะหยัง ก็ สัง่ หื้อ เจ้า หน้า ตี้ ปล่อย เปาโล
ก่อน แล้วฮ้องประชุมหมู่หัวหน้าปุโรหิตกับสภาแซนเฮดริน แล้วปาเปาโลเข้ามายืนต่อหน้าหมู่เขา
30

23

เปาโล ปัก ต๋าผ่อ ไป ตี้ หมู่ สมาชิก สภา แซนเฮดริน แล้ว อู้ ว่า “ปี้ น้ อง ตัง หลาย ข้าพเจ้า ใจ๊ จี วต
ิ ต่อ หน้า
2
พระเจ้า ด้วย จิต สํานึ ก ตี้ ดี ตลอด มา จ๋น แผว ตึง วัน นี้ � อานาเนี ย ตี้ เป๋น มหา ปุโรหิต สัง่ หื้อ คน ตี้ ยืน อยู่ ฮิม
เปาโลตบปากเปาโล 3 เปาโลก็อูกั
้ บอานาเนี ยว่า “พระเจ้าจะตบปากต้านเหมือนกั ๋นเน่ อ ต้านเผียบเหมือน
กํ่าแปงตี้ตาสีขาว๒ ต้านนั ่งตัดสินข้าพเจ้าต๋ามบทบัญญัติของโมเสส แต่ยังสัง่ หื้อเขาตบข้าพเจ้า เซิง่ เป๋น
ก๋านผิดบทบัญญัติจาอัน
้ กา�
4 คนตี้ยืนอยูใก้
่ เปาโลอูว่
้ า “เจ้าก้าอูดู
้ ถูกดูแควนมหาปุโรหิตของพระเจ้าจาอัน
้ กา� 5 เปาโลบอกว่า “ปี้
น้ อง ตัง หลาย ข้าพเจ้า บ่ฮู้ ลอ ว่า ป้อ จาย คน นี้ เป๋น มหา ปุโรหิต ถ้า ฮู้ ข้าพเจ้า จะ บ่ว่า ย้อน มี เขียน ไว้ใน พระ
คัมภีรว่์ า ‘ห้ามแจ้งด่าผู้ตี้ปกครองเจ้า�ท”
6 เมื่อเปาโลหันว่าตี้ประชุมมีตึงหมู่สะดูสีกับหมู่ฟาริสี ต้านก็อูเสี
้ ยงดังว่า “ปี้ น้ องตังหลาย ข้าพเจ้าเป๋น
ฟาริสี เป๋น ลูก ของ ฟาริสี ตวย เน่ อ ตี้ ข้าพเจ้า ถูก สอบสวน นี้ ก็ ย้อน มี ความ หวัง ว่า คน ตี้ ต๋าย ไป แล้ว จะ เป๋น
ขึ้นจากความต๋าย�
7 บ่า กอง เปาโล อู้ จาอัน
้ หมู่ ฟาริสีกับหมู่ สะดู สีก็ ตัง้ เก๊ าเถียงกั ๋น ตี้ ประชุมนั ้นเลยแบ่งออกเป๋นสองหมู่
8 (หมู่เขาผิดเถียงกั ๋นก็ ย้อนว่าหมู่สะดู สีถือว่าทูตสวรรค์ กาว่าวิญญาณกับก๋านเป๋ นขึ้นจากความต๋ายบ่มี
แต่ หมู่ ฟาริสีเจื้อว่ามี ตึงสามอย่างนี้ ) 9 ตึงสองหมู่ จึงผิดเถียงกั ๋นเสียงดังนั กขึ้นติกๆ แล้วมีธรรมาจ๋ารย์
บางคนตี้ เป๋นฟาริสียืนขึ้นเถียงอย่างหนั กแน่ นว่า “หมู่เฮาบ่หันว่าป้อจายคนนี้ เยียะผิดอะหยังสักหน้ อย
วิญญาณกาว่าทูตสวรรค์อาจจะอูกั
้ บเขาแต๊�
10 ก๋าน เถียง นั ้น แฮง ขึ้นๆ จ๋น นายพัน กั ๋ว ว่า หมู่ เขา จะ หลุ้ม เยีย ะ ฮ้าย เปาโล จึง สัง
่ หื้อ ทหาร ปา ตั ๋ว เปาโล
ออกมาห่างจากคนหมู่นั ้น แล้วปาปิ๊ กไปตี้ป้อมทหารเหีย
1

๑
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แล้ว ใน คืน นั ้น องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า มา ยืน ป่างข้าง เปาโล บอก ว่า “เจ้า บ่ต้อง กั ๋ว เน่ อ เจ้า เป๋น พยาน หื้อ
เฮาในกรุ งเยรู ซาเล็มจาใด เจ้าจะต้องเป๋นพยานในกรุ งโรมจาอัน
้ �
11

จาวยิววางแผนฆ่าเปาโล
วันถัดมาจาวยิวมาสุมหัวกั ๋นวางแผนจะฆ่าเปาโล แล้วสาบานฮ่วมกั ๋นว่าจะบ่กิน
๋ ข้าวกิน
๋ นํ้าจ๋นกว่า
จะ ฆ่า เขา ได้ เหีย ก่อน 13 คน ตี้ มา สุมหัว กั ๋น มี ประมาณ สี่ สิบ ป๋าย 14 แล้ว หมู่ เขา ก็ ไป บอก กับ หมู่ หัวหน้า
ปุโรหิตตึงหมู่คนเฒ่าคนแก่ว่า “หมู่เฮาสาบานกั ๋นไว้แล้วว่า จะบ่กิน
๋ ข้าวกิน
๋ นํ้าจ๋นกว่าจะฆ่าเปาโลได้เหีย
15
ก่อน ต๋อนนี้ ขอหมู่ต้านในนามของสภานี้ ไปบอกนายพันปาเปาโลมาหาหมู่ต้าน โดยขี้แต่งบอกว่าหมู่
็ ฆ่าเขาเหียก่อนตี้จะมาแผวตี้นี่ �
ต้านใค่สอบสวนเรือ
่ งของเขาหื้อแค้มๆ นั กขึ้น แล้วหมู่เฮาจะปากั ๋นเกิด
12

แต่ ลูก บ่าว ของ น้ องสาว เปาโล ได้ยน
ิ เรือ
่ ง แผนก๋า น ฮ้าย นี้ ก่อน จึง เข้า ไป ใน ป้อม ทหาร บอก เปาโล
17 เปาโล ฮ้อง นายร้อย คน นึ่ ง มา บอก ว่า “ขอ ปา ป้ อ จาย หนุ่ม คน นี้ ไป หา นายพัน กํา เต๊อะ เขา มี เรือ
่ งสําคัญ
จะบอกหื้อต้านฮู�
้ 18 นายร้อยจึงปาป้อจายหนุ่มคนนี้ ไปหานายพันแล้วบอกว่า “นั กโต้ษเปาโลขอข้าพเจ้า
ปาป้อจายหนุ่มคนนี้ มาหาต้าน เขามีเรือ
่ งจะบอกหื้อต้านฮู�
้ 19 นายพันจึงจู๋งมือป้อจายหนุ่มคนนั ้นไปห่าง
จากหมู่คนแล้วถามว่า “มีอะหยังกา�
16

20 ป้ อจายหนุ่มก็ตอบว่า “จาวยิวตกลงกั ๋นว่าวันพูกจะมาขอต้านปาเปาโลเข้าไปตี้สภาแซนเฮดรินแหม

หมู่เขาจะขี้แต่งใค่ ไต่ สวนเรือ
่ งเปาโลหื้อแค้มๆ แหมหน้ อย 21 ขอต้านห้ามเยียะตวยต๋ามตี้ หมู่เขาว่าเน่ อ
หมู่เขามีคนสี่สิบป๋ายแนฆ่าเปาโลอยู่ ย้อนหมู่เขาสาบานกั ๋นว่าจะบ่กิน
๋ ข้าวกิน
๋ นํ้าจ๋นกว่าจะฆ่าได้เหียก่อน
ต๋อนนี้ หมู่เขาก็เกียมพร้อมแล้ว กํ่าลังถ้าต้านว่าจะตกลงต๋ามกําขอของหมู่เขาก่อ� 22 แล้วนายพันก็หื้อ
ป้อจายหนุ่มคนนั ้นปิ๊ กไปเหีย สัง่ นั กสัง่ หนาว่า “ห้ามบอกหื้อใผฮูเน่
้ อ ว่าเจ้ามาแจ้งเรือ
่ งนี้ กับเฮาแล้ว�

ส่งตั ๋วเปาโลไปเมืองซีซารียา
จากนั ้นนายพันฮ้องนายร้อยมาสองคนสัง่ ว่า “หื้อไปเกียมทหารราบสองร้อยนาย ทหารม้าเจ็ดสิบ
นาย ทหารหอกแหมสองร้อยนาย เกียมออกเตียวตางไปเมืองซีซารียาต๋อนสามทุ่มคืนนี้ 24 เกียมม้าหื้อ
เปาโลสักสองสามตั ๋ว แล้วคุ้มกั ๋นเขาไปจ๋นแผวเจ้าเมืองเฟลิ กส์ อย่างปลอดภัย� 25 แล้วนายพันก็ เขียน
จดหมายข้อความว่า
26 เรียนต้านเจ้าเมืองเฟลิกส์ จากข้าพเจ้าคลาวดิอส
ั ลีเซียส
27 ป้ อจายคนนี้ ถูกจาวยิวยับมา เขาเกือบจะถูกคนหมู่นั ้นฆ่าต๋าย แต่ข้าพเจ้าปาหมู่ทหารไปจ้วยเขา
ไว้ ย้อนข้าพเจ้าได้ยน
ิ มาว่าเขาเป๋นคนสัญจ้าดโรมัน 28 ข้าพเจ้าใค่ฮู้ว่าจาวยิวใส่ความเขาเรือ
่ งอะหยัง
พ่อง จึงปาตั ๋วเขาไปตี้สภาแซนเฮดริน 29 ข้าพเจ้าก็หันว่าเขาถูกฟ้องเรือ
่ งเกี่ยวกับบทบัญญัติของจาว
30
ยิว แต่บ่มีความผิดเถิงขนาดต้องถูกฆ่าต๋ายกาว่าถูกคอก เมื่อข้าพเจ้าฮู้ว่ามีจาวยิวหมู่นึ่ งวางแผน
จะฆ่าเขา ก็ เลยฟั่ งส่งเขามาหาต้านก่อน แล้วก็ สัง่ หื้อคนหมู่ นั ้นตี้ ใส่ ความเขามาฟ้องป้อจายคนนี้ กับ
ต้านเอาคนเดียว
31 หมู่ทหารราบก็ เยียะต๋ามตี้นายพันสัง
่ ปาเปาโลออกเตียวตางไปจ๋นแผวเมืองอันทิปาตรีส์ในคืนนั ้น
32 วันถัดมาหมู่ ทหารราบก็ ปากั ๋นปิ๊ กไปป้ อมทหาร แล้วหมู่ ทหารม้าก็ ปาเปาโลเตียวตางต่อไป 33 เมื่อหมู่
ทหารม้า มา แผว เมือง ซี ซารียา แล้ว ก็ เอา จดหมาย ไป หื้อ เจ้า เมือง กับ มอบ ตั ๋ว เปาโล หื้อ ตวย 34 เจ้า เมือง
อ่าน จดหมาย แล้ว ถาม เปาโล ว่า มา จาก แคว้น ไหน เมื่อ ฮู้ ว่า เปาโล มา จาก แคว้น ซี ลี เซีย 35 เจ้า เมือง จึง
บอก ว่า “ข้า จะ ฟัง กํา หื้อ ก๋า น ของ เจ้า เมื่อ ฝ่าย ตี้ ฟ้อง มา แผว แล้ว� ต้าน จึง สัง่ หื้อ กุม ตั ๋ว เปาโล ไว้ใน วัง เก่า
ของเฮโรด
23
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ห้า วัน ถัด มา อานาเนี ย มหา ปุโรหิต กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ บาง คน ตึง ทนาย ความ จื้อ เทอร์ทูล ลัส เตียว
ตางลงมาจากกรุ งเยรู ซาเล็มมาแผวเมืองซีซารียาแล้ว ก็ตัง้ ข้อหาฟ้องเปาโลต่อหน้าเจ้าเมือง 2 เจ้าเมือง
ฮ้องเปาโลเข้ามา แล้วเทอร์ทูลลัสก็กล่าวหาเปาโลต่อหน้าเจ้าเมืองเฟลิ กส์ว่า “ต้านเฟลิ กส์ตี้เคารพ หมู่
เฮา จาว ยิว อยู่ เย็น เป๋น สุข จาก ก๋าน ปกครอง ของ ต้าน มา เป๋น เวลา เมิน นาน กับ ประเทศ จ้าด ของ เฮา ก็ ฮับ
ก๋านปฏิรูป ย้อนต้านผ่อก๋ารณ์ ไก๋ 3 หมู่เฮาใคว่ประเทศขอบพระคุณต้านอย่างซาบซึ้งสําหรับสิง่ ดีๆ หมู่นี้
4 ข้าพเจ้าบ่ใค่เสียเวลาของต้านนั กลํ้าไป ก็ขอรบก๋วนต้านฟังหมู่เฮาเล่าต่อแหมสักหน้ อย
5 “หมู่เฮาหันว่า ป้ อจายคนนี้ เป๋ นคนอันตราย สุ่ยหื้อเกิดก๋านจลาจลในหมู่จาวยิวในกู้ตี้ เขาเป๋ นหัวหน้า
ลัทธิ นาซาเร็ธ 6 เขา ยัง ฮิ เยีย ะ หื้อ พระวิหาร มัว หมอง หมู่ ข้าพเจ้า เลย ปา กั ๋น ยับ ตั ๋ว เขา๓ 8 ขอ ต้าน ลอง
สอบสวน เขา ผ่อ เต๊อะ แล้ว ต้าน จะ ฮู้ จาก ปาก ของ เขา ว่า กู้ สิง่ ตี้ เฮา ตัง หลาย กล่าวหา เขา นั ้น เป๋น ความ
จริง� 9 จาวยิวคนอื่นๆ ก็เข้ามาฮ่วมยืนยันว่า ตี้เทอร์ทูลลัสอูมา
้ ตึงหมดก็เป๋นเรือ
่ งแต๊
1

จาวยิวเต็กโต้ษใส่ความเปาโล

ต้านก็ อู้ว่า “ข้าพเจ้าฮู้ว่าต้านเป๋นผู้ตัดสินความหื้อประเทศนี้ มา
หลายปี๋ แล้ว ข้าพเจ้าจึงสบายใจ๋ ตี้ จะแก้ ข้อกล่าวหาของตั ๋วเก่าต่อหน้าต้าน 11 ถ้าต้านสอบถามก็ จะฮู้ได้
เลยว่า ในเวลาบ่เกิน
๋ สิบสองวันมานี้ ข้าพเจ้าไปกรุ งเยรู ซาเล็มเปื้ อนมัสก๋านพระเจ้าตี้พระวิหาร 12 หมู่เขา
บ่หัน ว่า ข้าพเจ้า เถียง กับ ใผ ใน พระวิหาร กาว่า อู้ สุ่ย หมู่ คน ตี้ ธรรมศาลา ของ จาว ยิว กาว่า ตี้ อื่นๆ ใน เมือง
ตวย 13 เรือ
่ งตึงหมดตี้ หมู่เขากํ่าลังฟ้องข้าพเจ้านั ้น หมู่เขาบ่สามารถหาข้อพิสูจน์ ได้ 14 ข้าพเจ้ายอมฮับ
ว่าได้นมัสก๋านพระเจ้าของป้ออุย
๊ แม่หม่อนของข้าพเจ้า โดยเป๋นผู้ติดต๋ามลัทธินั ้นตี้ฮ้องว่า ตางของพระ
เยซู ตี้ หมู่เขาฮ้องว่าเป๋นลัทธินิ ก๋ายนึ่ ง ข้าพเจ้าก็ เจื้อถือกู้ อย่างตี้ เขียนไว้ในบทบัญญัติของโมเสส ตึงใน
หนั งสือของผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า 15 ข้าพเจ้าก็มีความหวังอย่างเดียวกับหมู่เขาว่า พระเจ้าจะ
เยีย ะ หื้อ กู้ คน ตึง คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม กับ คน บ่ดี เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 16 ย้อนจาอัน
้ ข้าพเจ้า จึง อุตส่าห์
เยียะกู้สิง่ ด้วยจิตสํานึ กตี้บริสุทธิต่
่
์ อพระเจ้ากับมนุษย์อย่างเป๋นแต๊เป๋นว่าอยูเสมอ
17 “ต๋อน หลัง ตี้ ไป จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม เป๋ น เวลา หลาย ปี๋ ข้าพเจ้า ปิ๊ ก มา เปื้ อ เอา สตางค์ มา จ้วยเหลือ คน
ตุ๊ก คน ยาก ใน จ้าด ของ ข้าพเจ้า แล้ว ก็ ลวด ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา พระเจ้า 18 เวลา นั ้น หมู่ เขา ก็ หัน ข้าพเจ้า ใน
พระวิหาร หลัง จาก ข้าพเจ้า เยีย ะ พิธีล้าง ตั ๋ว หื้อ บริสุทธิแล้
์ ว หมู่ เขา ก็ หัน ว่า ข้าพเจ้า บ่ได้ อยู่ กับ หมู่ คน กา
ว่าก่อความวุน
่ วาย 19 แต่มีจาวยิวบางคนตี้มาจากแคว้นเอเชียอยู่ตี้หัน
้ ในวันนั ้น ถ้าเขาหมู่นั ้นมีข้อกล่าว
หา ข้าพเจ้า หมู่ เขา น่า จะ มา ฟ้อง ข้าพเจ้า ต่อ หน้า ต้าน ตี้ นี่ ตวย 20 กาว่า บ่จาอัน
้ ก็ หื้อ หมู่ คน ตี้ มา ตี้ นี่ บอก
ความ ผิด ตี้ ข้าพเจ้า ถูก ตัดสิน ต๋อน ตี้ อยู่ ต่อ สภา แซนเฮดริน เต๊อะ แต่ บ่มี แม่น ก่อ 21 เว้น แต่ ว่า ข้าพเจ้า
ถูก สอบสวน ต่อ หน้า ต้าน ตัง หลาย ใน วัน นี้ ย้อน เรือ
่ ง เดียว เต้า อัน
้ ก็ คือ ข้าพเจ้า ฮ้อง ขึ้น ใน ตี้ ประชุม นั ้น ว่า
‘ข้าพเจ้าเจื้อว่ามีก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย� �
22 เฟลิกส์ฮูเรื
้ อ
่ งลัทธินั ้นตี้ฮ้องว่า ตางของพระเยซู ดีอยูแล้
่ ว ก็เลื่อนก๋านพิจารณาคดีออกไปก่อน บอก
ว่า “เมื่อนายพันลีเซียสมาแผว เฮาจะตัดสินคดีของหมู่ต้าน� 23 เขาสัง่ นายร้อยหื้อกุมตั ๋วเปาโลไว้ แต่หื้อ
ลดหย่อนก๋านกวดขันลงพ่อง แล้วหื้อเปื้ อนๆ ของเปาโลผ่อกอยจ้วยเหลือในสิง่ ตี้จํา๋ เป๋น
10 เมื่อ เจ้า เมือง หื้อ สัญญาณ เปาโล อู้

เฟลิกส์กับเมียฮ้องเปาโลมาอูตวย
้
24 หลาย วัน ต่อ มา เฟลิ กส์ มา กับ ดรู สิ ล ลา เมีย ของ เขา ตี้ เป๋ น จาว ยิว แล้ว เฟลิ กส์ สัง
่ หื้อ ปา เปาโล มา หา
แล้ว ฟัง เปาโล อู้ เรือ
่ ง ก๋าน เจื้อ พระเยซู คริสต์ 25 แต่ เมื่อ เปาโล อู้ เถิง ความ ยุติธรรม ก๋าน ห้ามใจ๋ กับ วัน ตี้
พระเจ้าจะตัดสินกู้คนสําหรับสิง่ ดีกับสิง่ บ่ดีตี้เกยเยียะ เฟลิ กส์ ก็เกิดกั ๋วขึ้นมาอู้ว่า “เอาละ วันนี้ ปอเต้าอี้
๓

24:6
24:7
สําเนาโบราณบางฉบับเพิม
่ ข้อความส่วนต๊ายของข้อ
8
ว่า
“หมู่เฮาใค่ตัดสินเขาต๋ามกฎหมายของหมู่เฮา
กับนายพันลีเซียสสัง่ คนตี้กล่าวหาเปาโลหื้อมาหาต้าน�

6
เพิม
7
กับส่วนต้นของข้อ
่ ข้อ
แต่นายพันลีเซียสใจ๊กํ่าลังมาลู่เอาตั ๋วเขาไปเหีย
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ก่อน ไปได้แล้ว เอาไว้เฮามีเวลาจะฮ้องมาแหมใหม่� 26 ในเวลาเดียวกั ๋นนั ้น เฟลิกส์ก็หวังว่า เปาโลจะติด
สินบน เขาจึงฮ้องเปาโลมาอูตวย
้
เจื่อขนาด
27 ผ่าน ไป แล้ว สอง ปี๋

ปอรสิ อส
ั เฟสทัส ก็ มาฮับตํา๋ แหน่ งเจ้าเมืองแตนเฟลิ กส์ แต่ เนื่ องจากเฟลิ กส์ ใค่
เอาใจ๋จาวยิวก่อนออกจากตํา๋ แหน่ ง ก็ยังละหื้อเปาโลติดคอกตี้หัน
้ อยู่

25
เปาโลต้องก๋านไปปะซีซาร์
เมื่อ เฟสทัส เข้า ฮับ ตํา๋ แหน่ ง เจ้า เมือง ได้ สาม วัน ก็ เตียวตาง จาก เมือง ซี ซารียา ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม 2 ตี้
หัน
้ หมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ผู้นําจาวยิวยื่นข้อกล่าวหาเปาโลต่อเฟสทัส 3 แล้วอ้อนวอนเฟสทัสขอความ
กรุ ณา หื้อ จ้วย ส่ง เปาโล มา ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ตวย หมู่ เขา เยีย ะ จาอี้ ย้อน ว่า วางแผน จะ ฆ่า เปาโล หละหว่าง
ตาง 4 เฟสทัสตอบว่า “เปาโลถูกกุมตั ๋วอยู่ตี้เมืองซีซารียา แหมบ่เมินเต้าใดเฮาก็จะปิ๊ กไปตี้หัน
้ แล้ว 5 หื้อ
ผู้นําในหมู่ต้านลงไปตวยเฮา ถ้าเปาโลมีความผิดอย่างนึ่ งอย่างใดก็หื้อหมู่เขาฟ้องเปาโลตี้หัน
้ �
1

หลัง จากอยู่กับหมู่ เขาได้ แปดวันกาว่าสิบ วัน เฟสทัสก็ ปิ๊ กไปเมือง ซี ซารียา วันถัด มาต้านก็ เปิดศาล
ตัดสิน แล้วสัง่ หื้อปาเปาโลเข้ามา 7 เมื่อเปาโลมาแผวแล้ว หมูจาว
่
ยิวตี้มาจากกรุ งเยรู ซาเล็มก็มายืนแวด
ตะหลุ้ม กล่าวหา ว่า เปาโล เยีย ะ ผิด ฮ้า ยแฮง หลาย อย่าง แต่ ข้อหา หมู่ นั ้น หมู่ เขา พิสูจน์ บ่ได้ สัก ข้อ 8 แล้ว
เปาโลก็ แก้ ข้อกล่าวหาว่า “ข้าพเจ้าบ่ได้ เยียะอะหยังผิดต่อบทบัญญัติของจาวยิว กาว่าต่อพระวิหาร กา
ว่าต่อซีซาร์เน่ อ� 9 แต่เฟสทัสใค่เอาใจ๋จาวยิวจึงถามเปาโลว่า “เจ้าใค่ไปกรุ งเยรู ซาเล็มก่อ เปื้ อสู้คดีตี้ถูก
กล่าวหานี้ ต่อหน้าเฮาตี้หัน
้ �
10 เปาโลตอบว่า “ต๋อนนี้ ข้าพเจ้าก็ กํ่าลังอยู่ต่อหน้าศาลของซีซาร์ ข้าพเจ้าควรจะได้ ฮับก๋านตัดสินตี้ นี่
ต้านก็ฮู้ดีว่าข้าพเจ้าบ่ได้เยียะผิดอะหยังต่อจาวยิว 11 ถ้าข้าพเจ้าเยียะผิดแต๊ กาว่าเยียะอะหยังตี้สมควร
ต๋าย ข้าพเจ้าก็ยอมต๋ายบ่ขัดขืนสักอย่าง แต่ถ้าข้อกล่าวหาหมู่นี้ เอามาฟ้องเป๋นเรือ
่ งบ่แต๊ ใผก็บ่มีสิทธิจะ
์
ส่งข้าพเจ้าไปหื้อกับหมู่นี้ ข้าพเจ้าขอถวายฎีกาต่อซีซาร์�
12 หลังจากเฟสทัสหารือกับตี้เปิ็ กษาแล้ว ก็บอกว่า “ย้อนเจ้าถวายฎีกาเถิงซีซาร์ ก็จะต้องไปเข้าเฝ้าซี
ซาร์�
6

เฟสทัสเปิ็กษากษั ตริยอากริ
์
ปปา
13 หลาย วัน ต่อ มา กษั ตริย์ อากริป ปา กับ พระนาง เบอร์นิส น้ องสาว ของ พระองค์ มา ต้อนฮับ เฟสทัส ตี้
เมืองซีซารียา 14 ในหละหว่างตี้กษั ตริยอากริ
์
ปปาอยูตี
่ ้หัน
้ หลายวัน เฟสทัสก็เล่าเรือ
่ งคดีของเปาโลหื้อฟัง
ว่า “ตี้นี่ มีป้อจายคนนึ่ งเป๋นนั กโต้ษตี้เฟลิกส์ขังคอกไว้ 15 ต๋อนตี้ข้าพเจ้าอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม หมู่หัวหน้า
ปุโรหิตกับหมู่คนเฒ่าคนแก่จาวยิวเอาคดีของป้อจายคนนี้ มายื่นฟ้องต่อข้าพเจ้า กับขอหื้อตัดสินลงโต้ษ
เขา 16 ข้าพเจ้าบอกหมู่เขาว่า ต๋ามธรรมเนี ยมของจาวโรมันจะบ่มอบตั ๋วนั กโต้ษหื้อใผ จ๋นกว่าคนฟ้องกับ
คนตี้ถูกฟ้องมาอยูส่
่ องหน้ากั ๋น เปื้ อหื้อคนตี้ถูกฟ้องมีโอกาสแก้ข้อกล่าวหาเหียก่อน
17 “เมื่อหมู่เขาตวยข้าพเจ้ามาตี้นี่

ข้าพเจ้าก็บ่รอจ๊า แหมวันถัดไป ข้าพเจ้าก็เปิดศาลตัดสินแล้วสัง่ หื้อ
ปา ตั ๋ว ป้อ จาย คน นั ้น เข้า มา เมื่อ หมู่ ตี้ ฟ้อง เขา ยืน ขึ้น กล่าวหา เขา ข้าพเจ้า ก็ หัน ว่า ข้อ กล่าวหา นั ้น บ่ใจ้
เรือ
่ งฮ้ายแฮงอย่างตี้กึ๊ดไว้ 19 แต่เป๋นก๋านโต้เถียงกั ๋นเกี่ยวกับศาสนาของหมู่เขาเหีย กับเรือ
่ งป้อจายคน
นึ่ งจื้อเยซูตี้ต๋ายไปแล้ว แต่เปาโลยืนยันว่ายังมีจีวต
ิ อยู่ 20 ข้าพเจ้าบ่ฮู้ว่าจะสอบสวนเรือ
่ งหมู่นี้ จาใดดี จึง
21
ถามเปาโลว่าเขาใค่ ไปกรุ งเยรู ซาเล็มเปื้ อสู้ คดี นี้ ตี้ หัน
้ ก่อ แต่ เขาขอถวายฎีกาเถิงซี ซาร์ ข้าพเจ้าจึงสัง่
หื้อกุมตั ๋วเขาไว้ก่อน จ๋นกว่าจะส่งตั ๋วเขาไปหื้อซีซาร์�
18

แล้ว กษั ตริย์ อากริป ปา ก็ อู้ กับ เฟสทัส ว่า “ข้าพเจ้า ก็ ใค่ ฟัง จาก ปาก ของ ป้อ จาย คน นี้ ตวย� เฟสทัส
ตอบว่า “วันพูกต้านจะได้ฟังเขา�
22
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เปาโลอยูส่
่ องหน้ากษั ตริยอากริ
์
ปปา

23 ในวันถัดมากษั ตริย์อากริปปากับพระนางเบอร์นิสเข้าไปในห้องโถงใหญ่ด้วยขบวนแห่อย่างยิง
่ ใหญ่

หมู่ เขา มา ตวย กั ๋น กับ หมู่ ผู้ บังคับ บัญชา ทหาร กับ ผู้นํา คน สําคัญๆ ของ เมือง แล้ว เฟสทัส สัง่ หื้อ ปา เปาโล
เข้ามา 24 จากนั ้นเฟสทัสก็อู้ว่า “กษั ตริย์อากริปปากับต้านตังหลายตี้อยู่ตี้นี่ หมู่ต้านหันป้อจายคนนี้ แล้ว
เขาเป๋นคนตี้จาวยิวตังหลายในเมืองนี้ ตึงตี้กรุ งเยรู ซาเล็มฮ้องเอิน
ิ
้ กับข้าพเจ้าว่า เขาบ่สมควรตี้จะมีจีวต
25
อยูต่
่ อไป แต่ข้าพเจ้าหันว่าเขาบ่ได้เยียะอะหยังผิดเถิงต้องต๋าย เมื่อเขาถวายฎีกาเถิงซีซาร์ ข้าพเจ้าจึง
ตกลง ว่าจะ ส่ง เขา ไป ขึ้น ศาล ตี้ กรุ ง โรม 26 แต่ ข้าพเจ้า บ่ฮู้ว่าจะ เขียน รายงาน ต่อ พระองค์ เกี่ยวกับ ป้อ จาย
คนนี้ จาใดดี ก็เลยปาเขามาอยู่ต่อหน้าหมู่ต้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตี้อยู่ต่อหน้ากษั ตริย์อากริปปา ตี้ฮู้บท
บัญญัติของจาวยิวเป๋นอย่างดี เปื้ อก๋านสอบสวนเตื้อนี้ จะออกผลปอตี้จะเขียนรายงานได้ 27 ย้อนข้าพเจ้า
ฮูส
้ ึกว่าบ่เปิงตี้จะส่งตั ๋วนั กโต้ษไปหื้อซีซาร์ โดยบ่เจาะจงว่าเขาเยียะอะหยังผิดพ่อง�

26
เปาโลแก้คดีต่อหน้าอากริปปา
กษั ตริย์ อากริป ปา บอก กับ เปาโล ว่า “เฮา อนุญาต หื้อ เจ้า อู้ แก้ ข้อ กล่าวหา หื้อ ตั ๋ว เก่า ได้� เปาโล ก็ ยื่น
มือ๔แล้ว ตัง้ เก๊ า แก้ ข้อ กล่าวหา ว่า 2 “ต้าน กษั ตริย์อากริป ปา ข้าพเจ้า ถือ ว่า เป๋น โอกาส ดี แต๊ๆ ตี้ ได้ อยู่ ต่อ
หน้าพระองค์ในวันนี้ เปื้ อแก้ข้อกล่าวหาตึงหมดตี้หมูจาว
่
ยิวใส่ความข้าพเจ้านั ้น 3 ย้อนต้านกษั ตริยก็
์ ฮูฮี
้ ต
เก่า ฮอย เดิม กับ ข้อ โต้ แย้ง ต่างๆ ของ จาว ยิว เป๋น อย่าง ดี ย้อนจาอัน
้ ขอ พระองค์ อดทน ฟัง ข้าพเจ้า หน้ อย
เน่ อ
4 “จาว ยิว ฮู้ หัน ข้าพเจ้า มา ตัง
้ แต่ เป๋น หละอ่อน ตี้ บ้าน เกิด กับ ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า อยู่ ต้า มก๋าง หมู่ เขา ใน กรุ ง
เยรู ซาเล็ม 5 หมู่ เขา ฮู้ จัก ข้าพเจ้า เมิน มา แล้ว ถ้า หมู่ เขา จะ ยอม เป๋น พยาน หื้อ ข้าพเจ้า ก็ จะ ยืนยัน ว่า
ข้าพเจ้าเป๋นสมาชิกฟาริสี เป๋นหมู่คนตี้เคร่งศาสนาตี้สุดในหมู่จาวยิว 6 บ่าเดี่ยวนี้ ตี้ข้าพเจ้าถูกสอบสวน
อยู่ นี้ ก็ ย้อน ว่า ข้าพเจ้า มี ความ หวัง ใน สิง่ ตี้ พระเจ้า สัญญา ไว้กับ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ ข้าพเจ้า 7 เป๋น พระ
สัญญา ตี้ สิบ สอง ผะกุ๋น ของ หมู่ เฮา หวัง ว่า จะ เป๋น แต๊ จึง ฮับ ใจ๊ พระเจ้า อย่าง เอา แต๊ เอา ว่า ตึง เมื่อ วัน เมื่อ
คืน ข้า แต่ กษั ตริย์ หมู่ จาว ยิว ใส่ ความ ข้าพเจ้า ก็ ย้อน ความ หวัง อัน นี้ ละ 8 เป๋น จาใด ต้าน ตัง หลาย เจื้อ ว่า
พระเจ้าเยียะหื้อคนเป๋นขึ้นจากความต๋ายนั ้นเป๋นไปตึงบ่ได้
9 “ข้าพเจ้า ก็ เกย กึ๊ด ว่า จํา
๋ เป๋ น ต้อง ขัด ขวาง จื้อ ของ พระเยซู จาว นาซาเร็ธ เต้า ตี้ จะ เยีย ะ ได้ 10 ข้าพเจ้า
ก็ เยีย ะ จาอัน
้ แล้ว ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ข้าพเจ้า ได้ ฮับ สิทธิอํานาจ จาก หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต หื้อ ยับ คน ตี้ เจื้อ พระ
เยซูไปขังคอก เมื่อหมู่นั ้นถูกลงโต้ษเถิงต๋าย ข้าพเจ้าก็หันดีหันงามตวย 11 ข้าพเจ้ายับเอาเขาหมู่นั ้นต๋าม
ธรรมศาลาต่างๆ มาลงโต้ษเจื่อขนาด กับฮิบังคับหื้อหมู่เขาอูดู
้ แควนพระเยซู ข้าพเจ้าตึงโขดตึงจังคนหมู่
นี้ ขนาด เถิงกับเตียวตางไปคํ่าคนหมู่นี้ เถิงเมืองในต่างประเทศ
12 “ในก๋านเตียวตางไปยับหมู่ผู้เจื้อแบบนี้ มีเตื้อนึ่ งข้าพเจ้าไปเมืองดามัสกัส โดยได้ฮับสิทธิอํานาจกับ
กําสัง่ จากหมู่ หัวหน้าปุโรหิตหื้อไปยับหมู่ คนตี้ เจื้อพระเยซู ตี้ หัน
้ 13 ข้าแต่ กษั ตริย์ เวลาประมาณเตี้ยงวัน
ต๋อนตี้ข้าพเจ้ากํ่าลังเตียวตางอยู่นั ้น ข้าพเจ้าก็หันแสงแจ้งจากต๊องฟ้าแจ้งเหลือแสงตะวัน ส่องลงมาตี้
ตั ๋วข้าพเจ้าตึงคนตังหลายตี้ไปตวยกั ๋นกับข้าพเจ้า 14 หมู่เฮาตึงหมดโก้นลงดิน แล้วข้าพเจ้าก็ได้ยน
ิ เสียง
อู้กับ ข้าพเจ้า เป๋น ภาษา ฮีบรู ว่า ‘เซาโล เซาโล เหย เจ้า คํ่า เฮา เยีย ะ หยัง ก๋าน ตี้ เจ้า ขัดขืน เฮา ก็ เยีย ะ หื้อ ตั ๋ว
เก่า เจ็บ เหมือน งัว เตะ เหล็ก เหลี้ ยม ของ เจ้าของ� 15 ข้าพเจ้า ก็ ถาม ว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ เป๋น ใผ�
แล้ว พระองค์ ตอบ ว่า ‘เฮา คือ เยซู ผู้ ตี้ เจ้า คํ่า นั ้น ละ 16 ลุก ขึ้น เต๊อะ ตี้ เฮา มา หา เจ้า ก็ เปื้ อ จะ แต่ง ตัง้ เจ้า หื้อ
เป๋นผู้ฮับใจ๊เฮา กับเป๋นพยานอู้หื้อคนอื่นฟังเถิงเหตุก๋ารณ์ ตี้เจ้าได้หันเฮา กับเรือ
่ งตี้เฮาจะสําแดงหื้อฮูใน
้
17
18
ปายหน้า เฮาจะจ้วยเหลือเจ้าหื้อรอดป๊นจากจาวยิวกับคนต่างจ้าดตี้เฮาจะใจ๊เจ้าไปหานั ้น เปื้ อเปิด
๔ 26:1 26:1 ยื่นมือ เป๋นวัฒนธรรมของคนสมัยนั้นตี้เยียะก่อนอูใน
้ ตี้จุมนุม
1

กิจก๋าน 26:19

196

กิจก๋าน 27:7

หูเปิดต๋าของหมู่เขาหื้อบิน
่ หลังตํา๋ จากความมืดเข้ามาหาความเป่งแจ้ง กับจากอํานาจของซาต๋านเข้ามา
หาพระเจ้า เปื้ อเขาหมู่นั ้นจะฮับก๋านยกโต้ษบาป แล้วเป๋นสมาชิกฮ่วมกั ๋นกับหมู่คนตี้พระเจ้าเลือกไว้เป๋น
คนของพระองค์ โดยความเจื้อในเฮา�
19 “ข้า แต่ กษั ตริย์ อากริป ปา หลัง จาก นั ้น ข้าพเจ้า จึง เจื้อ ฟัง นิ มิต ตี้ มา จาก สวรรค์ นั ้น ตึง บ่ขัดขืน เลย
20 ข้าพเจ้า ตัง
้ เก๊ าเตสนาสัง่ สอนในเมืองดามัสกัสก่อน แล้วก็ ในกรุ งเยรู ซาเล็มตึงใคว่แคว้นยูเดียกับต้า
มก๋างคนต่างจ้าดตวย ข้าพเจ้าบอกหื้อหมู่เขากลับใจ๋ จากบาปมาหาพระเจ้าเหีย แล้วเยียะสิง่ ตี้แสดงว่า
กลับใจ๋แต๊ๆ 21 ย้อนจาอีหมู
้ จาว
่
ยิวเข้ามายับข้าพเจ้าต๋อนตี้อยูใน
่ พระวิหาร แล้วฮิจะฆ่าข้าพเจ้าเหีย 22 แต่
พระเจ้าก็ จ้วยข้าพเจ้ามาจ๋นแผวตึงวันนี้ ข้าพเจ้าจึงมายืนเป๋นพยานต่อต้านตังหลายตึงผู้หน้ อยผู้ใหญ่
ใน ตี้ นี่ ได้ ข้าพเจ้า บ่ได้ อู้ เรือ
่ ง อื่นๆ นอกจาก สิง่ ตี้ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า กับ โมเสส บอก ไว้ว่า จะ
23
เกิดขึ้น สิง่ นั ้นก็คือพระคริสต์จะต้องทนตุ๊กทรมานจ๋นต๋าย แล้วพระองค์จะเป๋นขึ้นจากความต๋ายก่อน
เปิ้ น เป๋นก๋านแสดงความเป่งแจ้งมาสู่จาวยิวตึงคนต่างจ้าด คือความรอดป๊นบาปโต้ษ�
เปาโลฮิจัก
๊ จู๋งกษั ตริยอากริ
์
ปปา

ในเวลาตี้ เปาโลกํ่าลังอู้แก้ ข้อกล่าวหาอยู่นั ้น เฟสทัสก็ ขัดจั ๋งหวะเอ็กใส่ เปาโลว่า “เปาโล เจ้าเพี้ยน
ไปแล้ว เจ้าเฮียนนั กลํ้าไป เยียะหื้อเป๋นผีบ้า� 25 แต่ เปาโลตอบว่า “ต้านเฟสทัส ข้าพเจ้า บ่เป๋นผีบ้า แต่
สิง่ ตี้ข้าพเจ้าอู้มานี้ เป๋นเรือ
่ งแต๊ ข้าพเจ้าอู้อย่างคนปกติ 26 ต้านกษั ตริย์อากริปปาก็ฮู้เรือ
่ งหมู่นี้ ดีอยู่แล้ว
ข้าพเจ้า ก็ บ่กั ๋ว ตี้ จะ อู้ อย่าง เปิด เผย กับ พระองค์ ข้าพเจ้า แน่ ใจ๋ ว่า พระองค์ ได้ สังเกต หัน ใน สิง่ ตี้ ข้าพเจ้า อู้
เกี่ยวกับ พระเยซู ย้อน ว่า เรือ
่ ง หมู่ นี้ บ่ได้ เกิด ขึ้น ใน ตี้ ลับลี้ 27 ข้า แต่ กษั ตริย์ อากริป ปา พระองค์ เจื้อ สิง่ ตี้ ผู้
เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าเขียนไว้ก่อ ข้าพเจ้าฮูแน่
้ ว่าพระองค์เจื้อ�
24

กษั ตริย์ อากริป ปา ก็ เลย อู้ กับ เปาโล ว่า “เจ้า กึ๊ด ว่า เจ้า จะ จัก
๊ จวน หื้อ เฮา เป๋น คริสเตียน ใน เวลา สัน
้ ๆ
29
จาอัน
้ กา� เปาโล ก็ ตอบ ว่า “บ่ว่า จะ เป๋น เวลา หน้ อย กาว่า เวลา นั ก ก็ ต๋าม ข้าพเจ้า อธิษฐาน ต่อ พระเจ้า
ขอหื้อกษั ตริย์กับกู้คนตี้ได้ฟังข้าพเจ้าในวันนี้ เป๋นเหมือนอย่างข้าพเจ้า ยกเว้นบ่ถูกเจื้อกเหล็กล่ามอย่าง
ข้าพเจ้า�
30 จากนั ้นกษั ตริย์อากริปปา เจ้าเมือง พระนางเบอร์นิส กับคนอื่นๆ ตี้นั ่งอยู่ตวยกั ๋นหัน
้ ก็ปากั ๋นลุกขึ้น
31
ออกไปหมด หลังจากหมู่เขาออกไปจากห้องแล้ว ก็อูกั
้ ๋นว่า “ป้อจายคนนี้ บ่ได้เยียะอะหยังตี้สมควรต๋าย
กาว่าสมควรถูกขังคอกสักหน้ อย� 32 แล้วกษั ตริย์อากริปปาก็อู้กับเฟสทัสว่า “ถ้าป้อจายคนนี้ บ่ได้ถวาย
ฎีกาเถิงซีซาร์ จะปล่อยเขาไปก็ได้�
28

27
เปาโลขึ้นเฮือไปกรุ งโรม

1 หลัง จาก หมู่ เฮา ได้ ฮับ ก๋าน ตัดสิน เรือ
่ งเวลาตี้ จะเตียวตางไปประเทศอิตาลี แล้ว

เปาโลกับนั กโต้ ษคน
อื่นๆ ก็ ถูก กุม ตั ๋ว ไว้กับ นายร้อย คน นึ่ ง จื้อ ยู เลีย ส มา จาก ก๋ องทหาร จักรพรรดิ ออกั สตัส 2 มี เฮือ ลํา นึ่ ง มา
จาก เมือง อัด รามิททิ ยุม เฮือ ลํา นี้ กํ่า ลัง จะ ไป ต๋าม ต้า เฮือ ต่างๆ ต๋าม แนว ฝั่ ง ของ แคว้น เอเชีย หมู่ เฮา ก็ ลง
เฮือลํานี้ ออกทะเลไป มีจาวมาซิโดเนี ยคนนึ่ งจื้ออาริสทารคัส เขาลุกจากเมืองเธสะโลนิ ก๋าไปกับหมู่เฮา
ตวย 3 วันถัดมาหมู่เฮาก็มาแผวต้าเฮือเมืองไซดอน ยูเลียสดีต่อเปาโลขนาด ยอมหื้อเปาโลไปแอ่วหาหมู่
เปื้ อนๆ ได้ เปื้ อเขาหมู่นั ้นจะจ้วยเหลือต้านต๋ามความจํา๋ เป๋ น 4 เฮือของหมู่เฮาแล่นออกจากเมืองไซดอน
มี ลม ปั๊ ด มา แฮง ขนาด หมู่ เฮา จึง บิน
่ หัว เฮือ ไป ตัง เกาะ ไซปรัส ตี้ ลม บ่ปอ แฮง 5 หมู่ เฮา แล่น เฮือ ข้าม ทะเล
ก๋ายเขตของแคว้นซีลีเซียกับแคว้นปัมฟีเลีย จ๋นมาแผวเมืองมิราในแคว้นลิเซีย 6 ตี้นี่ นายร้อยปะเฮือลํา
นึ่ งมาจากเมืองอเล็กซานเดรียกํ่าลังจะไปประเทศอิตาลี เขาเลยปาหมู่เฮาลงเฮือลํานั ้น 7 เฮือของหมู่เฮา
ไปจ๊าขนาด ใจ๊เวลาหลายวัน ในตี้สุดก็มาเถิงเมืองคนี ดัสอย่างยากลําบาก เฮาบ่สามารถไปต่อได้ย้อนลม
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ตัง้ แฮง ขนาด จึง เปี่ ยน เส้น ตาง ไป ตัง ลม ปั๊ ด บ่ปอ แฮง ของ เกาะ ครีต ใก้ แหลม สัล โมเน 8 เฮือ แล่น เลาะ ฝั่ ง
เกาะ ครีต ไป อย่าง ยาก ลําบาก แล้ว ก็ มา แผว ตี้ นึ่ ง ตี้ จื้อ มี ความหมาย ว่า ต้า เฮือ งาม ตี้ หัน
้ อยู่ ฮิม เมือง ลา
เซีย
9 หมู่เฮาเสียเวลานั กเหมือนกั ๋น ถ้าจะแล่นเฮือต่อต๋อนนี้ ก็อันตรายลํ้าไป ย้อนหากป๊ นหละหว่างงานถือ
ศีลอดอาหารไปแล้ว จะเป๋นเวลาตี้ ฝนตกหนั ก กับในทะเลจะมีคลื่นลมแฮง เปาโลจึงเตือ
๋ นสติ หมู่เขาว่า
10 “ต้านตังหลาย ข้าพเจ้าหันว่าก๋านเตียวตางหนนี้ จะมีอันตราย ตี้จะเยียะหื้อมีความเสียหายอย่างใหญ่
หลวง ตึงสินก๊าตี้ขนมา ตึงเฮือ ตึงจีวต
ิ ของหมู่เฮาตวย� 11 แต่นายร้อยบ่ฟังกําเตือ
๋ นของเปาโล เขาเจื้อ
12
กัปตันกับเจ้าของเฮือนั กเหลือ ย้อนต้าเฮือนี้ บ่เหมาะตี้จะจอดเฮือจ๋นยามฝนผ่านไปแล้ว คนส่วนใหญ่
จึงตกลงกั ๋นตี้จะแล่นเฮือจากตี้หัน
้ หมู่เขาฮิจะไปหื้อแผวเมืองฟีนิกส์ แล้วจะจอดเฮือไว้ตี้หัน
้ ฟีนิกส์เป๋น
เมืองต้าของเกาะครีต เป๋นต้าเฮือตี้บิน
่ หน้าไปตังวันตกแจ่งใต้กับตังวันตกแจ่งเหนื อ
เป๋นฝนเป๋นลมหลวง

13 เมื่อ มี ลม ปั๊ ด มา ตัง ใต้ บ่ปอ แฮง เต้า ใด

หมู่เขาก็ กึ๊ดว่าเหมาะแล้ว เป๋นลมตี้ เฮาไปต่อได้ ลูกเฮือจึงจัก
๊
สมอเฮือ ขึ้น แล้ว แล่น เลาะ ไป ต๋าม ฮิม ฝั่ ง เกาะ ครีต 14 แต่ บ่ปอ เมิน เต้า ใด ก็ มี ลมหลวง ตี้ ฮ้อง ว่า ลม ตัง วัน
ออก แจ่ง เหนื อ ปั๊ ด บน ปื๊ น ดิน ลง มา จาก เกาะ 15 เฮือ ตก อยู่ ก๋าง ลมหลวง บ่สามารถ ฝ่า ไป ได้ หมู่ เฮา ก็ เลย
ปล่อย เฮือ แล่น ปิ๋ว ไป ตวย ลม 16 เฮือ ก๋าย ไป ตัง ใต้ เกาะ หน้ อย จื้อ คาวดา ตี้ หัน
้ เกาะ บัง ลม ไว้พ่อง หมู่ เฮา ก็
สามารถจัก
๊ เฮือลําหน้ อยตี้ลากตวยเฮือใหญ่ขึ้นมา แล้วมัดไว้แต่ยากขนาด 17 เมื่อเอาเฮือลําหน้ อยขึ้นมา
แล้ว หมู่เขาก็เอาเจื้อกลอดปื๊ นต๊องเฮือใหญ่ เปื้ อมัดเฮือหื้อแน่ นป้องกั ๋นเฮือแตก แล้วหุบใบเฮือลงหื้อเฮือ
ลอยไปตวยลม ย้อนกั ๋วว่าเฮือจะไปติดสันดอนทรายในอ่าวเสอร์ทิส 18 ถัดมาแหมวัน ลมก็ ยังปั๊ ดเฮือปิ๋ว
ไปปิ๋วมา หมู่เขาจึงจ้วยกั ๋นเอาของตี้ใส่มาบนเฮือโจ้งลงทะเล 19 เมื่อเถิงวันถ้วนสาม หมู่เขาก็ยังต้องเอา
เครือ
่ งมือของใจ๊ ในเฮือโจ้งลงทะเลเหีย 20 หมู่เฮาบ่หันดาวบ่หันตะวันมาหลายวันแล้ว ลมหลวงก็ ยังปั๊ ด
แฮงเหมือนเก่า หมู่เฮาหมดหวังตี้จะมีจีวต
ิ รอดแหมต่อไป

บ่มี ใผ ได้ กิน
๋ ข้าว กิน
๋ นํ้า มา หลาย วัน แล้ว เปาโล จึง ยืน ขึ้น ต่อ หน้า หมู่ เขา อู้ ว่า “หมู่ ต้าน น่า จะ ฟัง กํา
แนะนําของข้าพเจ้าพ่องว่า ห้ามเอาเฮือออกจากเกาะครีต แล้วจะบ่ปะกับอันตรายตึงความเสียหายจาอี้
22 แต่ บ่าเดี่ยวนี้ ข้าพเจ้า ขอหมู่ ต้านแป๋ ง ใจ๋ ดีๆ ไว้เน่ อ จะบ่มี ใผต๋ายสักคนเดียว จะเสียหายก้าเฮือเต้า อัน
้
23 เมื่อ ตะคืน นี้ ทูต สวรรค์ องค์ นึ่ ง ของ พระเจ้า ผู้ เป๋ น พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า ตี้ ข้าพเจ้า ฮับ ใจ๊ อยู่ มา ยืน อยู่ฮิม
ป่างข้าง 24 แล้วบอกว่า ‘เปาโลเหย บ่ถ้ากั ๋วเน่ อ เจ้าจะได้ ยืนหื้อก๋านต่อหน้าซี ซาร์แน่ ๆ พระเจ้าโผดจ้วย
เจ้าโดยหื้อคนตังหลายตี้อยู่ในเฮือตวยเจ้ารอดต๋าย� 25 ต้านตังหลายแป๋งใจ๋ดีๆ ไว้ ข้าพเจ้าไว้ใจ๋พระเจ้า
ว่า จะต้องเป๋นไปต๋ามตี้ทูตสวรรค์อูไว้
้ อย่างแน่ นอน 26 แต่ว่าหมู่เฮาจะต้องไปติดตื้นตี้เกาะแห่งนึ่ ง�
21

27 จ๋นเถิงคืนตี้ สิบสี่

เฮือของหมู่เฮาก็ยังปิ๋วไปปิ๋วมาอยู่ในทะเลอาเดรีย ประมาณเตี้ยงคืนหมู่ลูกเฮือก็
็ สี่ สิบเมตร เมื่อไปแหมน่ อย หมู่เขาก็หยัง่ นํ้า
กึ๊ดว่าเฮือเข้าใก้แผ่นดินแล้ว 28 หมู่เขาหยัง่ นํ้าผ่อ วัดได้เลิก
็ สาม สิบ เมตร 29 หมู่ เขา กั ๋ว ว่า เฮือ จะ ไป หลิม
ผ่อ แหม ต๋อน นี้ วัด ได้ เลิก
้ ใส่ บ่า หิน ตี้ บ่ม อยู่ ใน นํ้า จึง โจ้ง สมอ
เฮือสี่ตั ๋วจากด้านต๊ายเฮือลงทะเล แล้วปากั ๋นอ้อนวอนขอหื้อแจ้งเวยๆ 30 หมู่ลูกเฮือฮิหนี ออกจากเฮือ หมู่
เขาหย่อนเฮือหน้ อยลงทะเล แต่งเยียะเป๋นว่าจะหย่อนสมอตังหัวเฮือ 31 แล้วเปาโลก็อูกั
้ บนายร้อยกับหมู่
32
ทหารว่า “ถ้าคนหมู่นี้ บ่อยู่ในเฮือ หมู่ต้านตึงหมดตึงเสี้ยงจะต้องต๋ายแน่ ๆ� หมู่ทหารจึงตัดเจื้อกตี้มัด
เฮือลําหน้ อย แล้วปล่อยหื้อตกนํ้าไปเหีย
33 เมื่อ ใก้ จะ แจ้ง แล้ว เปาโล ก็ ขอ ร้องหมู่ เขา หื้อ กิน
๋ ข้าวกิน
๋ นํ้า ต้านอู้ว่า “ได้ สิบสี่ วันแล้วเน่ อ ตี้ หมู่ต้าน
34
ปากั ๋นกองถ้าอยู่ บ่ได้กิน
้ ข้าพเจ้าขอหื้อต้านตังหลายกิน
๋ อะหยังสักหน้ อย ย้อนจาอัน
๋ เหียพ่องเต๊อะ เปื้ อ
จะ บ่ต๋าย บ่ต้อง ห่วง เน่ อ แม้แต่ เส้น ผม บน หัว ของ ต้าน ตัง หลาย จะ บ่ปุด ไป สัก เส้น เดียว� 35 เมื่อ เปาโล อู้
แล้ว ต้าน ก็ เอา เข้า หนมปัง ออก มา ขอบคุณ พระเจ้า ต่อ หน้า คน ตัง หลาย แล้ว ก็ หักกิน
๋ 36 คน ตัง หลาย ก็ มี
กํา๋ ลัง ใจ๋ ขึ้น มา ก็ ปา กั ๋น เอา ข้าว เอา นํ้า ออก มา กิน
๋ กั ๋น 37 บน เฮือ ลํา นี้ มี คน ตึง หมด จํา๋ นวน สอง ร้อย เจ็ด สิบ
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หกคน 38 เมื่อกิน
๋ ข้าวกิน
๋ นํ้ากั ๋นจ๋นอิม
่ แล้ว หมู่เขาก็ปากั ๋นเอาข้าวสาลีในเฮือโจ้งลงทะเลแหม เปื้ อหื้อเฮือ
เบาขึ้น
เฮือแตก

39 เมื่อแจ้งแล้ว

หมู่เขาก็หันแผ่นดินแต่บ่ฮู้จักว่าเป๋นตี้ไหน หมู่เขาสังเกตหันอ่าวตี้มีหาดทราย จึงตัด
สินใจ๋ ว่า ถ้าเป๋นไปได้ จะเอาเฮือปุ้งขึ้น ไปจุกบนหาดทรายนั ้น 40 หมู่ เขาจึงตัด เจื้ อกสมอเฮือหื้อจ๋ม นํ้าตึง
หมด แล้วแก้เจื้อกตี้มัดหางเสือออก จากนั ้นก็จัก
๊ ใบหัวเฮือขึ้นหื้อฮับลม แล้วเฮือก็ปุ้งเข้าหาดทราย 41 แต่
เฮือมาจนใส่สันดอนเหียก่อน หัวเฮือก็ติดทรายแน่ นจ๋นออกบ่ได้ ส่วนต๊ายเฮือก็ถูกคลื่นปั๊ ดจ๋นเฮือแตก
42 หมู่ ทหาร จึง เปิ็ กษา กั ๋น วางแผน จะ ฆ่า หมู่ นั ก โต้ ษ เหีย เปื้ อ ป้ อ งกั ๋น บ่หื้อ คน ใด ว่าย นํ้า หนี ไป ได้ 43 แต่

นายร้อยใค่จ้วยจีวต
ิ เปาโลบ่หื้อต๋าย จึงห้ามบ่หื้อหมู่เขาเยียะต๋ามตี้กึ๊ดนั ้น เขาสัง่ คนตี้ว่ายนํ้าจ้างหื้อโดด
ลงนํ้าแล้วว่ายขึ้นฝั่ งไปก่อน 44 ส่วนคนตี้เหลือก็หื้อเกาะไม้แป้นไปพ่อง กับเกาะไม้เฮือตี้แตกไปพ่อง กู้คน
ก็ปากั ๋นเข้าแผวฝั่ งอย่างปลอดภัย

28

เปาโลบนเกาะมอลตา

1 หลังจากหมู่เฮาเข้าเถิงฝั่ งอย่างปลอดภัยแล้ว

เถิงฮู้ว่าเกาะแห่งนี้ จื้อมอลตา 2 คนปื๊ นเมืองในเกาะนี้
ใจ๋ดีกับหมู่เฮาขนาด หมู่เขาต้อนฮับหมู่เฮากับดังไฟหื้อหมู่เฮาย้อนฝนตกอากาศหนาว
3 ต๋อน ตี้ เปาโล เก็บ กิง
่ ไม้ แห้ง หอบ นึ่ ง มา ใส่ ไฟ มี งู ปิ๊ ด ตั ๋ว นึ่ ง เลื้อย ออก มา จาก ก๋อง หลัว ย้อน ไฟ ฮ้อน มัน
ขบติดมือของเปาโล 4 หมู่คนปื๊ นเมืองหันงูปิ๊ ดขบติดมือของเปาโลห้อยต้อนหล้อน ก็อูกั
้ ๋นว่า “คนนี้ ต้องฆ่า
คนต๋ายแน่ ๆ เถิงแม้เขาจะรอดต๋ายจากทะเล แต่ เจ้าแม่แห่งความยุติธรรมตึงบ่ยอมหื้อรอดต๋ายไปได้�
5 แต่เปาโลก็สะวัดงูตกเข้าก๋องไฟไปเหีย ต้านบ่เป๋ นอะหยังสักหน้ อย 6 หมู่เขากึ๊ดว่าตั ๋วเปาโลจะต้องบวม
กาว่าโก้นลงต๋ายตันที แต่หลังจากถ้าผ่อจ้าดเมินก็บ่หันมีอะหยังเกิดขึ้นกับเปาโล หมู่เขาจึงกึ๊ดแหมใหม่
อูกั
้ ๋นว่าเปาโลเป๋นเทพเจ้า
7 หัวหน้า ของ เกาะ จื้อ ปู บ ลิ อส
ั มี ตี้ ดิน อยู่ใก้ ตํา๋ หมู่ นั ้น เขา เจิญ หมู่ เฮา เข้า ไป ใน บ้าน แล้ว เลี้ยงดู หมู่ เฮา
8
เป๋นอย่างดีเป๋นเวลาสามวัน ป้อของปูบลิอส
ั บ่สบายนอนอยู่บนเตียง เขาเมื่อยกับเป๋นโรคบิด เปาโลจึง
เข้า ไป หา ต้าน แล้ว ฮัก ษา โดย ก๋าน อธิษฐาน วาง มือ บน ตั ๋ว ของ ต้าน ต้าน ก็ หาย เป๋น ปกติ 9 เมื่อ เรือ
่ ง นี้ เกิด
ขึ้น คนป่วยคนไข้ตี้อยูบน
่ เกาะนี้ ก็ปากั ๋นมาหื้อเปาโลฮักษาจ๋นหายเสี้ยงหมดกู้คน 10 คนตังหลายบนเกาะ
นั บถือหมู่เฮานั กขนาด เมื่อเถิงเวลาตี้หมู่เฮาจะเตียวตางต่อไป หมู่เขาก็เอาสิง่ ของต่างๆ ตี้จํา๋ เป๋นสําหรับ
ก๋านเตียวตางมาใส่เฮือเฮาจ้าดนั ก
เตียวตางไปกรุ งโรม
11 เป๋ น เวลา สาม เดือน นั บ จาก เฮือ แตก หมู่ เฮา ลง เฮือ แหม ลํา นึ่ ง ตี้ มา จอด ย้าง ตลอด ยาม หนาว ตี้ เกาะ
นั ้น เป๋นเฮือตี้มาจากเมืองอเล็กซานเดรีย ตี้หัวเฮือมีฮูปแกะสลักพระแฝดติดไว้๕สององค์จื้อแคสเตอร์
กับพอลลักซ์ 12 หมู่เฮามาแผวเมืองไซราคิว
้ สามวัน 13 จากตี้ นี่ เฮือแล่นต่อไปแผวเมือง
้ ส์ แล้วย้างตี้ หัน
เรยีอูม วันถัดมามีลมปั๊ ดจากตังใต้ หมู่เฮาก็แล่นเฮือต่อไป แหมวันก็มาแผวเมืองปูทีโอลี 14 หมู่เฮาปะปี้
น้ องผู้เจื้อบางคนตี้หัน
้ หมู่เขาจวนหมู่เฮาย้างตวยหมู่เขาเป๋นเวลาเจ็ดวัน แล้วหมู่เฮาก็มาแผวกรุ งโรม
15 เมื่อหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อในกรุ งโรมฮู้ข่าวว่าหมู่เฮากํ่าลังจะมา ก็ ออกมาปะหมู่เฮาก๋างตางตี้ กาดอัปปี อส
ั
กับสถานตี้จื้อว่า บ้านสามฮ้าน เมื่อเปาโลหันหมู่เขาก็ขอบคุณพระเจ้ากับมีกํา๋ ลังใจ๋นั กขึ้น
เปาโลอยูใน
่ กรุ งโรม
๕

28:11 28:11 เป๋นเทพตี้หมู่คนงานบนเฮือไหว้สาต๋ามความเจื้อของจาวโรมัน

กิจก๋าน 28:16
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กิจก๋าน 28:31

เมื่อ หมู่ เฮา มา แผว กรุ ง โรม แล้ว เปาโล ก็ บ่ต้อง เข้า อยู่ ใน คอก แต่ ฮับ อนุญาต หื้อ อยู่ ใน บ้าน ส่วน ตั ๋ว
ตวย กับ ทหาร ตี้ อยู่ เฝ้า ไว้ 17 ผ่าน ไป สาม วัน เปาโล ฮ้อง ประชุม หมู่ ผู้นํา ของ จาว ยิว หลัง จาก กู้ คน มา หมด
แล้ว เปาโล จึง อู้ ว่า “ปี้ น้ อง ตัง หลาย ข้าพเจ้า ถูก ยับ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว ถูก มอบ หื้อ กับ ทหาร โรมัน เถิง
แม้ว่าข้าพเจ้าบ่ได้เยียะผิดต่อคนของหมู่เฮา กาว่าต่อฮีตเก่าฮอยเดิมของป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮาเลย
18 เมื่อหมู่โรมันสอบสวนข้าพเจ้าแล้ว ก็ใค่ปล่อยตั ๋วข้าพเจ้าไป ย้อนว่าบ่เยียะอะหยังผิดเถิงต้องถูกลงโต้
ษเถิงต๋าย 19 แต่หมู่จาวยิวบ่ยอม ข้าพเจ้าจึงจํา๋ เป๋นต้องขอถวายฎีกาต่อซีซาร์ แม้ว่าข้าพเจ้าบ่มีอะหยังตี้
จะฟ้องคนจ้าดเดียวกั ๋นเน่ อ 20 ย้อนจาอี้ข้าพเจ้าจึงขอปะต้านตังหลายกับอู้กั ๋น แต๊ๆ แล้ว ตี้ข้าพเจ้าต้อง
ถูกล่ามเจื้อกเหล็กอยูนี
่ ้ ก็ย้อนเรือ
่ งความหวังของจาวอิสราเอลเน่ อ�
21 หมู่ผู้นําจาวยิวอู้กับเปาโลว่า “หมู่เฮาก็บ่เกยฮับจดหมายจากแคว้นยูเดียเกี่ยวกับต้านเลย กับบ่มีปี้
น้ องคนใดตี้ เตียวตางมาจากตี้ หัน
้ มาแจ้ง กาว่าอู้บ่ดี เกี่ยวกับตั ๋วต้านเหมือนกั ๋นเน่ อ 22 แต่หมู่เฮาใค่ ฮู้ใค่
ได้ยน
ิ เถิงสิง่ ตี้ต้านกึ๊ด ย้อนฮูมา
้ ว่ากู้ตี้กู้ตางมีคนอูต่
้ อต้านลัทธินิ ก๋ายนี้ �
23 หมู่ เขา จึง นั ด ปะ กับ เปาโล แหม เมื่อ เถิง วัน นั ด ก็ มี คน มา หา เปาโล ตี้ พัก ของ ต้าน จํา
๋ นวน นั ก เปาโล
อธิบายเป๋นพยานเถิงแผ่นดินของพระเจ้า ตึงฮิจัก
๊ จู๋งคนหมู่นั ้นหื้อเจื้อว่าพระเยซูเป๋นพระคริสต์ โดยอ้าง
จากบทบัญญัติของโมเสสกับหนั งสือของหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า เปาโลเยียะจาอี้ตัง้ แต่เจ๊า
จ๋นแผวเมื่อแลง 24 บางคนก็เจื้อในสิง่ ตี้ต้านอู้ แต่บางคนก็บ่เจื้อ 25 หมู่เขาขัดแย้งกั ๋น ก่อนจะลาจากกั ๋น
ไปเปาโลอูว่
้ า “พระวิญญาณบริสุทธิอู
้ กต้องแล้ว เมื่ออูกั
้ บป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮา ผ่านอิสยาห์ผูเป๋
้ น
์ ถู
ปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าว่า
26 ‘จงไปหาคนหมู่นี้ เน่ อ แล้วอูกั
้ บหมู่เขาว่า
หมู่เจ้าจะฟังแล้วฟังแหมแต่จะบ่เข้าใจ๋
จะผ่อแล้วผ่อแหมแต่จะบ่หัน
27 ย้อนจิตใจ๋ของคนหมู่นี้ หลึ่ง
หมู่เขาปิดหูปิดต๋าเหีย
ถ้าบ่จาอัน
้ หมู่เขาจะหันกับต๋า
ได้ยน
ิ กับหู
เข้าใจ๋ด้วยจิตใจ๋ของหมู่เขา
แล้วปิ๊ กมาหาเฮา เปื้ อหื้อเฮาฮักษาหมู่เขาหื้อหายดี�ธ
16

28 “ย้อนจาอัน
้ หมู่ต้านต้องฮูไว้
้ ว่า

เรือ
่ งความรอดป๊นบาปโต้ษของพระเจ้าได้ยกไปหื้อคนต่างจ้าด แล้ว
หมู่เขาก็จะฮับฟัง�๖
30 เปาโลอยู่ในบ้านตี้เจ้าเป๋ นเวลาเถิงสองปี๋ ต้านได้ต้อนฮับกู้คนตี้มาหา 31 เปาโลเตสนาเรือ
่ งแผ่นดิน
ของพระเจ้า กับสัง่ สอนเรือ
่ งของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าอย่างบ่กั ๋วใผโดยบ่มีคนขัดขวาง

ธ

28:27 28:27 อสย� 6:9-10
ปากั ๋นไปเถียงกั ๋นไปตวย�

๖

28:28 28:28 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ 29 ตี้ว่า “เมื่อเปาโลอูกํ
้ านี้ จบแล้ว หมู่จาวยิวก็ปิ๊ กเมือบ้าน

โรม 1:1
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โรม 1:7

จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อในกรุง

โรม

ต๋อน ตัง้ เก๊ า ของ จดหมาย ฉบับ นี้ มี ข้อความ ว่า เขียน โดย เปาโล เปาโล บ่ใจ้ คน นึ่ ง ใน หมู่ อัครทูต ตี้ ได้ อยู่
กับ พระเยซู ต๋อน ตี้ พระองค์ ยัง อยู่ ใน โลก นี้ แต่ เปาโล ได้ หัน พระเยซู ใน นิ มิต ต๋อน ตี้ ต้าน กํ่า ลัง เตียว ตาง ไป
เมืองดามัสกัส พระเจ้าได้ฮ้องต้าน เปื้ อหื้อต้านไปบอกข่าวดีหื้อกับคนต่างจ้าด คนส่วนใหญ่ถือว่าเปาโล
เขียนจดหมายฉบับนี้ ขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ� 57 ต๋อนตี้อยูใน
่ เมืองโครินธ์
เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ เถิง หมู่ ผู้ เจื้อ ใน กรุ ง โรม บ่ฮู้ แน่ ชัด ว่า ใผ เป๋น ผู้ ตัง้ คริสตจักร ขึ้น ใน กรุ ง โรม
อาจจะเป๋นบางคนตี้มาจากกรุ งโรมตี้ได้ฟังกําเตสนาของเปโตรในวันเพ็นเทคอสต์ตี้กรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว
ฮับเจื้อ ต๋อนตี้ ปิ๊ กไปกรุ งโรม หมู่เขาก็ บอกในกรุ งนั ้น กาว่า อาจจะเป๋นผู้เจื้อคนอื่นๆ ตี้เตียวตางมา ตี้ได้
บอกข่าวดีในกรุ งโรม ในจดหมายฉบับนี้ แสดงหื้อหันว่า คริสตจักรตี้หัน
้ ก็มีตึงผู้เจื้อจาวยิวกับคนต่างจ้า
ด เปาโลใค่อยากไปแอ่วหาผู้เจื้อในกรุ งโรมตวย ก็เลยเขียนจดหมายฉบับนี้ ส่งไปหื้อก่อน เปื้ อจะอธิบาย
กําสัง่ สอนตี้สําคัญของเปิ้ นเกี่ยวกับพระเยซู
ใน จดหมาย ฉบับ นี้ เปาโล ได้ อธิบาย หลาย สิง่ หลาย อย่าง ตี้ สําคัญ เกี่ยว กับ ความ เจื้อ ใน พระเยซู คริสต์
เจ้น กู้ คน ได้ เยีย ะ บาป กู้ คน บ่สมควร ตี้ จะ ได้ ฮบ
ั ความ เมตต๋า กรุ ณา จาก พระเจ้า แต่ ย้อน ความ ฮัก อัน ยิง่
ใหญ่ ของ พระเจ้า ตี้ มี หื้อ กู้ คน พระองค์ ได้ ส่ง พระเยซู คริสต์ เข้า มา ใน โลก นี้ เปื้ อ จะ มี จี วต
ิ แบบ มนุษย์ ต๋าย
บน ไม้ ก๋าง เขน เปื้ อ ฮับ โต้ษ แตน มนุษย์ ตัง หลาย แล้ว เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เปื้ อ ทําลาย อํานาจ ของ ความ
ต๋าย กับ บาป เปื้ อ กู้ คน จะ ได้ ฮบ
ั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ ตึง จาว ยิว กับ คน ต่างจ้า ด จะ ได้ ฮบ
ั ความ รอด ป๊น
บาป โต้ษ นี้ โดย เจื้อ วางใจ๋ ใน พระเยซู คริสต์ บ่ได้ ขึ้น อยู่ กับ สิง่ ตี้ เขา เยีย ะ โดย ตั ๋ว เขา เอง แต่ เป๋น ของขวัญ
จากพระเจ้า กู้คนตี้เจื้อวางใจ๋ในพระเยซูคริสต์ได้ฮบ
ั พระวิญญาณบริสุทธิอยู
์ ่ในใจ๋ของเขา พระวิญญาณ
บริสุทธิเยี
ิ ตี้เป๋นตี้เปิงใจ๋ของพระเจ้า เปาโลเน้ นว่า พระเจ้า
์ ยะหื้อกู้คนเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม กับใจ๊จีวต
มีฤทธิอํ
้ ้ฮ้องคนมาเปื้ อจะเจื้อวางใจ๋พระเยซูคริสต์ แล้วฮับความรอดป๊นบาป
์ านาจสูงสุด พระองค์เป๋นผูตี
โต้ษ
กําตัก
๊ ตวาย

1 จดหมายฉบับนี้ จากข้าพเจ้าเปาโล

ผู้ฮับใจ๊พระเยซู คริสต์ ผู้ตี้พระเจ้าฮ้องมาเป๋นอัครทูต กับแต่งตัง้
หื้อ บอก ข่าวดี ของ พระเจ้า 2 ตี้ พระเจ้า สัญญา ไว้เมิน มา แล้ว โดย ตี้ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ ได้
เขียนไว้ในพระคัมภีรศั
์ กดิส
่ งเกี่ยวกับพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋ น
์ ิทธิ์ 3 เป๋นเรือ
เจ้าของหมู่เฮา๑ เซิง่ ในเรือ
่ งความเป๋นมนุษย์ พระองค์เกิดในผะกุ๋นของกษั ตริยดาวิ
์
ด 4 เซิง่ ในเรือ
่ งความ
เป๋น พระเจ้า ผู้ บริสุทธิ์ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย โดย ฤทธิ์อํานาจ ของ พระเจ้า เปื้ อ
หื้อฮู้แจ้งกั ๋นว่าพระองค์ เป๋นพระบุตรของพระเจ้า 5 หมู่ข้าพเจ้าได้ ฮับหน้าตี้ เป๋นอัครทูตโดยพระคุณของ
พระเยซู คริสต์ หื้อ ไป บอก คน ใน กู้ๆ จ้าด หื้อ เจื้อ ฟัง กับ วางใจ๋ พระองค์ เปื้ อ หัน แก่ นาม ของ พระองค์ 6 หมู่
ต้านก็อยูใน
่ หมู่คนตี้พระเจ้าฮ้องมาเป๋นคนของพระเยซูคริสต์เหมือนกั ๋น
7 เถิง ปี้ น้ อง ตี้ อยู่ กรุ ง โรม ผู้ ตี้ พระเจ้า ฮัก กับ ฮ้อง มา เป๋ น คน ของ พระองค์ ขอ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮับ
พระคุณตึงสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเฮากับจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ
ความตัง้ ใจ๋ของเปาโลตี้จะไปกรุ งโรม
๑

1:3 1:3 ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีกประโยคนี้ อยูต๊
่ ายข้อ 4

โรม 1:8
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โรม 1:31

8 ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าผ่านตางพระเยซูคริสต์สําหรับหมู่ต้านกู้คน

ย้อนว่ามีคนเล่าลือ
เรือ
่ งความ เจื้อ ของ หมู่ ต้าน ใคว่โลก ไป หมด 9 พระเจ้า ตี้ ข้าพเจ้า ฮับ ใจ๊ ใน ก๋าน บอก ข่าวดี เกี่ยว กับ พระบุตร
ของพระองค์อย่างสุดใจ๋นั ้น พระองค์เป๋นพยานยืนยันได้ว่า ข้าพเจ้ากึ๊ดเถิงหมู่ต้านตลอด 10 เมื่อข้าพเจ้า
อธิษฐานกู้ เตื้อ ข้าพเจ้าขอว่า ถ้าพระเจ้าเปิงใจ๋ ข้าพเจ้าจะได้ ไปแอ่วหาหมู่ต้าน 11 ย้อนว่าข้าพเจ้าใค่ ปะ
หมู่ ต้าน แต๊ๆ เปื้ อ ว่า ข้าพเจ้า จะ ได้ แบ่ง ปั๋ น ของ ประทาน ฝ่าย จิต วิญญาณ หื้อ หมู่ ต้าน เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ เข้ม
แข็งนั กขึ้น 12 คือว่าหมู่เฮาจะได้หื้อกํา๋ ลังใจ๋กั ๋นโดยความเจื้อของเฮาตึงสองฝ่าย
13 ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย เหย ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ฮู้ ว่า ข้าพเจ้า ตัง
้ ใจ๋ หลาย เตื้อ แล้ว ว่า จะ มา หา
หมู่ ต้าน เปื้ อ จะ ได้ เก็บ เกี่ยว ผล ใน หมู่ ต้าน เหมือน กับ ตี้ เกิด ขึ้น ใน หมู่ คน ต่างจ้า ด อื่นๆ มา แล้ว แต่ ก็ มี เหตุ
ขัดข้องหื้อมาหาบ่ได้จ๋นแผวบ่าเดี่ยวนี้ 14 ข้าพเจ้าเป๋นหนี้ ตี้ต้องบอกข่าวดีต่อคนกู้จ้าด ตึงคนกรีก ตึงคน
ตี้ บ่ใจ้ กรีก คน มี ก๋าน ศึกษา กับ คน บ่มี ก๋าน ศึกษา ตวย 15 ย้อนจาอัน
้ ข้าพเจ้า จึง ใค่ บอก ข่าวดี หื้อ หมู่ ต้าน ตี้
อยูใน
่ กรุ งโรมฮูตวย
้
นั กขนาด
ฤทธิอํ
์ านาจของข่าวดี
ข้าพเจ้า บ่อาย ตี้ จะ บอก ข่าวดี ย้อน ว่า เรือ
่ ง ข่าวดี เป๋น ฤทธิอํ
์ านาจ ตี้ มา จาก พระเจ้า เปื้ อ จ้วย หื้อ กู้ คน
ตี้ เจื้อ ได้ รอดป๊นบาปโต้ษ จ้วยจาวยิวก่อนแล้วก็ จ้วยคนต่างจ้าด 17 ย้อนว่าข่าวดี นั ้น ได้ เปิดเผยหื้อฮู้ว่า
พระเจ้าเยียะหื้อเฮาตังหลายเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมจาใด เฮาเป๋นจาอัน
้ ได้ ก็ โดยตางความเจื้อเต้าอัน
้
๒
อย่างตี้เขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า “คนถูกต้องต๋ามธรรมโดยความเจื้อของเขาจะมีจีวต
ิ �
16

มนุษย์ตังหลายเป๋นคนบาป

็
พระองค์โขดก๋านบาปกับก๋านฮ้ายตี้คนเยียะ หมู่เขาเกิดเกิ
ง้
19
ความ จริง ไว้โดย ความ บาป กับ ก๋าน ฮ้าย ของ เขา ตี้ พระเจ้า โขด หมู่ เขา ก็ ย้อน ว่า พระองค์ เปิด เผย เรือ
่ ง
ของ พระองค์ หื้อ เขา หัน แจ้ง แล้ว 20 ย้อน ตัง้ แต่ พระเจ้า ได้ สร้าง โลก มา แล้ว หมู่ เขา ก็ ได้ ฮับ ฮู้ สภาพ ของ
พระเจ้า ตี้ ผ่อหันบ่ได้ คือ ฤทธิอํ
์ านาจของ พระองค์ ตี้ บ่มี วันเสื่อม กับ ความ เป๋น พระเจ้า อย่างแจ่ม แจ้ง จาก
สิง่ ตี้ พระองค์ สร้างมาแล้ว ย้อนจาอัน
้ มนุษย์จึงแก้ ตั ๋วบ่ได้ เลย 21 เถิงแม้ ว่ามนุษย์ฮู้เรือ
่ งพระเจ้า มนุษย์
ก็บ่ได้ถวายเกียรติกับขอบคุณพระองค์หื้อสมกับตี้พระองค์เป๋นพระเจ้า แต่มนุษย์กึ๊ดเรือ
่ งพระเจ้าในตาง
ตี้บ่มีสาระ แล้วจิตใจ๋ตี้บ่มีความเข้าใจ๋ของเขาก็มืดมัวไป 22 เขาอ้างว่าเป๋นคนมีปั๋ ญญา แต่แต๊ๆ แล้วเขา
เป๋น คน ง่าว 23 แตน ตี้ เขา จะ นมัส ก๋า น พระเจ้า ผู้ ตี้ บ่มี วัน ต๋าย เขา ก็ ไป นมัส ก๋า น ฮูป เคารพ ตี้ เขา แป๋ง คน
เดียวเหีย แป๋งเป๋นฮูปคนตี้ต้องต๋ายพ่อง ฮูปนกพ่อง ฮูปสัตว์สี่ตีน
๋ พ่อง กาว่าเป๋นฮูปสัตว์เลื้อยกาน
24 ย้อน จาอัน
้ พระเจ้า จึง ป่อย เขา เยีย ะ ก๋าน ลามก ต๋าม ตั ๋ณหา ใน ใจ๋ ของ เขา กับ เยีย ะ สิง่ น่า อาย ตาง ก๋าย
25
ต่อกั ๋น แตนตี้จะเจื้อความจริงเรือ
่ งพระเจ้า เขากลับเจื้อกําขี้จุแตน เขานมัสก๋านกับฮับใจ๊สิง่ ตี้พระเจ้า
สร้าง แตนตี้จะนมัสก๋านพระองค์ผู้สร้างกู้สิง่ กู้อย่าง ผู้ตี้สมควรจะได้ฮับก๋านสรรเสริญตลอดไป อาเมน
26 ย้อนจาอี้พระเจ้าจึงป่ อยหื้อหมู่ เขาเยียะต๋ามตั ๋ณหา เยียะสิง
่ ตี้น่าอาย แม้แต่หมู่แม่ญิงก็เปี่ ยนก๋าน
มี เพศ สัมพันธ์ ต๋าม ธรรมชาติ ไป เยีย ะ หื้อ เป๋น ผิด ธรรมชาติ ไป เหีย 27 หมู่ ป้อ จาย ก็ เหมือน กั ๋น เลิก มี เพศ
สัมพันธ์กับแม่ ญิงต๋ามธรรมชาติ แต่ หันมามัวเมาในตั ๋ณหากับป้อจายตวยกั ๋น ป้อจายกับป้อจายมี เพศ
สัมพันธ์ตี้น่าละอาย หมู่เขาจึงได้ฮับโต้ษต๋ามความผิดนั ้น
28 ย้อนเขาหันว่าก๋านฮู้จักพระเจ้าเป๋ นเรือ
่ งบ่สําคัญ พระองค์จึงป่อยหื้อหมู่เขามีจิตใจ๋เสื่อมทราม เขา
จึงเยียะในสิง่ ตี้ บ่ควรเยียะ 29 หมู่ เขามีจี วต
ิ ตี้ มีก้าสิง่ บ่ดี สะป๊ะ มีความบาป ขี้โลภ แนจะเยียะฮ้ายคนอื่น
ขอยกั ๋น ฆ่ากั ๋น ผิดหัวกั ๋น จุล่ายกั ๋น กึ๊ดฮ้ายต่อกั ๋น เล่าขวัญกั ๋น 30 ว่าหย้อกั ๋น จังพระเจ้า ดูแควนกั ๋น จ๋อง
หอง อวด ตั ๋ว ฮิ กึ๊ด ก้า จะ เยีย ะ สิง่ บ่ดี สะป๊ะ บ่เจื้อ ฟัง กํา ป้อ แม่ 31 บ่หลวก บ่ฮัก ษา สัญญา บ่ฮัก กั ๋น กับ บ่มี
18 พระเจ้าตี้อยูใน
่ สวรรค์เปิดเผยหื้อหันว่า

๒

1:17 1:17 แป๋ได้แหมอย่างว่า “คนถูกต้องต๋ามธรรม จะใจ๊จีวต
ิ โดยความเจื้อ� ฮบก� 2:4

โรม 1:32
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โรม 2:27

ความ เมตต๋า 32 เถิง แม้ หมู่ เขา จะ ฮู้กฎเก๋ ณฑ์ ตี้ ยุติธรรม ของ พระเจ้า แล้ว ตี้ ว่า ใผ เยีย ะ จาอัน
้ สมควร ต๋าย
หมู่เขาก็ยังเยียะอยู่ กับหันดีหันงามกับคนตี้เยียะจาอัน
้ ตวย

2
พระเจ้าลงโต้ษคนบาปอย่างยุติธรรม
1 ย้อนจาอัน
้ บ่ว่าต้านจะเป๋นใผก็ต๋าม ถ้าต้านตัดสินคนอื่น ต้านก็บ่มีข้อแก้ตั ๋วต่อพระเจ้าเลย เมื่อต้าน
ตัดสิน คน อื่น ต้าน ก็ ได้ ตัดสิน ลงโต้ ษ ตั ๋ว เก่า แล้ว ย้อน ว่า ต้าน ก็ เยีย ะ อย่าง เดียว กับ เขา เหมือน กั ๋น 2 หมู่
เฮาฮู้แล้วว่าตี้ พระเจ้าตัดสินลงโต้ ษคนตี้ เยียะจาอัน
้ ก็ ยุติธรรมแต๊ๆ 3 แล้วต้านตี้ ตัดสินคนตี้ เยียะจาอัน
้
แต่ ต้าน ก็ ยัง เยีย ะ อย่าง เดียว กับ เขา ต้าน กึ๊ด ว่า ต้าน จะ หนี ก๋าน ลงโต้ ษ ของ พระเจ้า ได้ กา 4 กาว่า ต้าน ดู
หมิน
้ ว่าความกรุ ณา
่ ดูแควนความกรุ ณา ความอดใจ๋ กับความอดทนอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ ต้านบ่ฮูกา
5
ของ พระองค์ นั ้น ก็ เปื้ อ หื้อ โอกาส ต้าน กลับ ใจ๋ จาก บาป แต่ ย้อน ใจ๋ ของ ต้าน แข็ง ลํ้า ไป บ่ยอม กลับ ใจ๋ จาก
บาป ต้านจึงสะสมโต้ษสําหรับตั ๋วเก่าเอาไว้ในวันตี้พระเจ้าจะเปิดเผยว่าพระองค์โขดแล้วจะตัดสินอย่าง
ยุติธรรม 6 ย้อน ว่า ใน วัน นั ้น พระองค์ จะ ตัดสิน กู้ คน ต๋าม ตี้ เขา ได้ เยีย ะ ไป แล้วก 7 ส่วน คน ตี้ หมัน
่ เยีย ะ สิง่
8
ดี ตี้ ฮิ เซาะ หา ศักดิศ
ิ ตี้ บ่มี วัน ต๋าย นั ้น พระเจ้า ก็ จะ หื้อ จี วต
ิ นิ รัน ดร์ แต่ พระเจ้า จะ โขด
์ รี เกียรติ กับ จี วต
กับลงโต้ษคนตี้หันแก่ตั ๋วกับบ่ยอมฮับความจริงแต่เยียะบ่ดีแตน 9 กู้คนตี้เยียะบ่ดีจะต้องปะกับความตุ๊ก
ยาก กับ ความ เจ็บ ปวด จะ เกิด แก่ จาว ยิว ก่อน แล้ว ก็ คน ต่างจ้า ด 10 แต่ พระเจ้า จะ หื้อ ศักดิศ
์ รี เกียรติ กับ
สันติสุขแก่กู้คนตี้เยียะสิง่ ดี จะเกิดแก่จาวยิวก่อนแล้วก็คนต่างจ้าด 11 ย้อนว่าพระเจ้าบ่หันแก่หน้าใผ
12 คนต่างจ้าดบ่มีบทบัญญัติของโมเสส เมื่อเยียะบาปก็ฉิ บหายโดยบ่อ้างบทบัญญัตินั ้น ส่วนจาวยิวถือ
บทบัญญัติของโมเสส ถ้าเยียะบาปจะถูกตัดสินต๋ามบทบัญญัตินั ้น 13 ย้อนคนตี้ถูกต้องต๋ามธรรมในสาย
ต๋าพระเจ้าบ่ใจ้คนตี้ได้ยน
ิ บทบัญญัติเต้าอัน
้ แต่คนตี้เยียะตวยต๋ามบทบัญญัติอย่างดีนั ้น คือคนตี้ถูกต้อง
14
ต๋ามธรรม คนต่างจ้าดบ่มีบทบัญญัติของโมเสส แต่เมื่อได้เยียะต๋ามบทบัญญัตินั ้นโดยสามัญสํานึ ก ก็
หมายความว่าเขามีบทบัญญัติในใจ๋ของเขาแล้ว 15 ก๋านเยียะของเขานั ้นก็จี๊หื้อหันว่า บทบัญญัติได้เขียน
ไว้ใน จิต ใจ๋ ของ เขา ก็ ผ่อ ได้ จาก จิต สํานึ ก ของ เขา กับ กํา กึ๊ด ต่างๆ ของ เขา ตี้ ฟ้อง โต้ษ ตั ๋ว เก่า ใน สิง่ ตี้ เยีย ะ
ผิดกาว่ายืนยันว่าสิง่ ตี้เยียะนั ้นถูกต้อง 16 สิง่ หมู่นี้ ก็จะเกิดขึ้นในวันตี้พระเจ้าจะหื้อพระเยซู คริสต์ตัดสิน
ความลับต่างๆ ของคน ต๋ามข่าวดีตี้ข้าพเจ้าได้บอกแล้วนั ้น
หมู่จาวยิวกับบทบัญญัติ

17 ส่วนต้านตี้ฮ้องตั ๋วเก่าว่าจาวยิว ตี้เปิ้ งบทบัญญัติ กับอวดว่าตั ๋วต้านมีความสัมพันธ์พิเศษกับพระเจ้า

ต้าน อู้ ว่า ต้าน ฮู้ ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า ดี แล้ว ฮู้ ว่า อะหยัง ถูก อะหยัง ผิด ย้อน เฮีย น จาก บท บัญญัติ
เป๋นแสงแจ้งหื้อคนตังหลายตี้อยู่ในความ
มืด 20 เป๋นผู้สอนคนบ่หลวก เป๋นครู สอนคนตี้ เป๋นเหมือนหละอ่อน ย้อนต้านมีบทบัญญัติตี้ มีตึงความฮู้
กับความจริงกู้อย่างอยูใน
่ นั ้น 21 ถ้าจาอัน
้ เมื่อต้านเป๋นครู สอนคนอื่นได้ เยียะหยังบ่สอนตั ๋วเก่าพ่อง ต๋อน
ตี้ต้านเตสนาว่า “ห้ามเป๋นคนขี้ลักขี้จก� แต่ตั ๋วต้านลักก่อ 22 เมื่อตั ๋วต้านบอกคนอื่นว่า “ห้ามเล่นจู๊� แต่
ตั ๋ว ต้าน เล่น จู๊ ก่อ ตั ๋ว ต้าน จัง ฮูป เคารพ แต่ ตั ๋ว ต้าน ไป ลัก ของ ใน วิหาร ตี้ มี ฮูป เคารพ พ่อง ก่อ 23 ตั ๋ว ต้าน ภูมิ
อกภูมิใจ๋ว่ามีบทบัญญัติของโมเสส แต่ตั ๋วต้านเยียะหื้อพระเจ้าเสื่อมเสียโดยบ่เยียะต๋ามบทบัญญัติพ่อง
ก่อ 24 อย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า “ย้อนหมู่ต้าน คนต่างจ้าดจึงอูดู
้ แควนพระเจ้า�ข
25 ถ้า ต้าน ฮัก ษา บท บัญญัติ อย่าง ดี ก๋าน เข้า พิธ ีสุ หนั ต ก็ เป๋ น ประโยชน์ แต๊ๆ แต่ ถ้า ต้าน บ่เยีย ะ ต๋าม บท
บัญญัติ ก๋านเข้าพิธีสุหนั ตของต้านก็ เหมือนบ่ได้ เข้าเลย 26 แล้วถ้าคนตี้ บ่ได้ เข้าพิธีสุหนั ต แต่ เยียะต๋าม
บทบัญญัติ พระเจ้าถือว่าเขาได้เข้าพิธสุ
ี หนั ตแล้วบ่ใจ้กา 27 คนต่างจ้าดตังหลายตี้บ่ได้เข้าพิธสุ
ี หนั ต แต่
เยีย ะ ต๋าม กํา สอน ใน บท บัญญัติ เขา ก็ จะ นาบโต้ ษ ต้าน ผู้ มี บท บัญญัติ กับ ได้ เข้า พิธีสุหนั ต แล้ว แต่ บ่เยีย ะ
18

19 ต้านมัน
่ ใจ๋ว่าตั ๋วเก่าเผียบเหมือนเป๋นคนนําตางคนต๋าบอด

ก
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ข

2:24 2:24 อสย� 52:5
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ต๋ามบทบัญญัตินั ้น 28 ย้อนจาอัน
้ คนตี้ เป๋นจาวยิวแต๊ๆ นั ้นบ่ได้ เป๋นยิวก้าตังนอก กาว่าเป๋นเรือ
่ งก๋านเข้า
พิธีสุหนั ต เต้า อัน
้ 29 แต่ คน เป๋น จาว ยิว แต๊ๆ คือ คน ตี้ เป๋น ยิว ตัง ใน ก๋าน เข้า พิธีสุหนั ต แต๊ เป๋น เรือ
่ ง ตัง จิต
ใจ๋ เซิง่ เกิดขึ้นโดยพระวิญญาณ บ่ใจ้เกิดโดยก๋านเยียะต๋ามบทบัญญัติตี้เขียนไว้ คนจาอัน
้ ก็จะได้ฮับก๋าน
ยกย่องจากพระเจ้า บ่ใจ้จากคน

3

หมู่ยิวฮับสิทธิพิเศษ
1 ถ้าจาอัน
้ จาวยิวจะได้เผียบคนต่างจ้าดจาใด กับก๋านเข้าพิธสุ
ี หนั ตจะมีประโยชน์ อะหยัง 2 มีแน่ นอน
มีประโยชน์ กู้อย่างเลย อย่างตี้นึ่ งพระเจ้ามอบหื้อจาวยิวฮักษาถ้อยกําของพระองค์ 3 ถ้ามีจาวยิวบางคน
บ่ซื่อสัตย์ ต้านกึ๊ดว่าก๋านบ่ซื่อสัตย์ของเขาจะเยียะหื้อพระเจ้าบ่ซื่อสัตย์จาอัน
้ กา 4 บ่ใจ้จาอัน
้ เน่ อ เถิงแม้
กู้คนจะขีจุ
้ กั ๋นหมด แต่พระเจ้าก็ยังอูก้
้ าความจริง อย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“เปื้ อพิสูจน์ ว่าเมื่อพระองค์อูก็
้ ถูก
กับเมื่อมีก๋านตัดสินคดี พระองค์ก็มีชัย�ค
5 แต่ ถ้า เฮา เยีย ะ บ่ดี แล้ว เยีย ะ หื้อ หัน เถิง ความ ยุติธรรม ของ พระเจ้า ชัด ขึ้น เฮา จะ ว่า จาใด เมื่อ พระเจ้า
ลงโต้ ษเฮา เฮาจะอู้ว่าพระเจ้า บ่ยุติธรรม จาอัน
้ กา (ข้าพเจ้า อู้อย่างคนทัว่ ไป) 6 บ่ใจ้ จาอัน
้ เน่ อ ถ้า เป๋นจา
7
อัน
้ แต๊ พระเจ้า จะ เป๋น ผู้ ตัดสิน คน ในโลก ได้ จาใด แต่ บาง คน อาจ เถียง ว่า ถ้า ก๋าน เป๋น คน บ่ซื่อสัตย์ของ
ข้าพเจ้าจ้วยยืนยันได้ว่าพระเจ้านั ้นซื่อสัตย์ จ๋นพระองค์ได้ฮับเกียรติ เป๋นจาใดพระเจ้าตัดสินข้าพเจ้าว่า
เป๋น คน บาป 8 เป๋น จาใด จึง บ่อู้ ว่า “หื้อ เฮา เยีย ะ สิง่ บ่ดี กั ๋น เต๊อะ เปื้ อ ความ ดี จะ เกิด ขึ้น� มี บาง คน ใส่ ฮา้ ย
ข้าพเจ้าว่าสอนจาอัน
้ พระเจ้าจะลงโต้ษคนอูจาอั
้
น
้ ก็ยุติธรรมแล้ว
คนตังหลายเป๋นคนบาป
ถ้า จาอัน
้ แล้ว หมู่ เฮา จาว ยิว ดี เหลือ คน อื่น กา บ่ใจ้ จาอัน
้ เน่ อ หมู่ เฮา อธิบาย แล้ว ว่า ตึง จาว ยิว ตึง คน
10
ต่างจ้าดก็เป๋นคนบาปเหมือนกั ๋นหมด อย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“บ่มีใผเป๋นคนตี้ถูกต้องต๋ามธรรม บ่มีเลยสักคน
11 บ่มีคนตี้เข้าใจ๋ บ่มีคนตี้เซาะหาพระเจ้า
12 คนตังหลายบิน
่ หลังตํา๋ พระเจ้ากั ๋นหมด
กับบ่ดีเหมือนกั ๋นหมด
บ่มีใผเยียะดี บ่มีเลยสักคน�ฅ
13 “กําอูของ
้
หมู่เขาเหม็นเหมือนขุมฝังศพตี้เปิดอยู�
่ ฆ
“ลิน
้ ล่าย เหมือนมีงูปิ๊ ดอยูใน
่ ปากของหมู่เขา�ง
้ ของหมู่เขาอูจุ
14 “ปากของหมู่เขามีแต่กําแจ้งด่า กับกําตี้ขมขื่น�จ
9

15 “ตีน
๋ ของหมู่เขาก็ล่นไปฆ่าคน

16 บ่ว่าหมู่เขาจะไปตังใดก็เยียะหื้อเกิดความฉิ บหาย

กับมีแต่ความตุ๊กตี้หัน
้
17 หมู่เขาบ่ฮูจ
้ ักก๋านอยูตวย
่
กั ๋นอย่างมีสันติสุข�ฉ
18 “หมู่เขาบ่เก๋งกั ๋วพระเจ้า�ช
19 หมู่เฮาฮูแล้
้ วว่า สิง่ ตี้เขียนในบทบัญญัติตึงหมด ก็เปื้ อบอกกับคนตี้อยูใต้
่ บทบัญญัตินั ้น จาอัน
้ จึงบ่มี
20
ใผมีข้อแก้ตั ๋วได้ กับคนตึงโลกจะต้องถูกพระเจ้าตัดสินเหมือนกั ๋นหมด ย้อนว่าในสายต๋าของพระเจ้า
บ่มี ใผ เป๋น คน ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ได้ โดย ก๋าน เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ ย้อน สิง่ ตี้ เขียน ใน บท บัญญัติ เยีย ะ หื้อ
หมู่เฮาฮูว่
้ าเฮาเป๋นคนบาป
ค
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คนตี้ถูกต้องต๋ามธรรมตางความเจื้อ
21 แต่บ่าเดี่ยวนี้ พระเจ้าได้เปิ ดเผยหื้อหันว่า หมู่เฮาจะเป๋ นคนถูกต้องต๋ามธรรมได้จาใดโดยบ่ต้องเปิ้ ง
บทบัญญัติ เซิง่ ตึงบทบัญญัติกับหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าก็ได้ยืนยันเรือ
่ งนี้ ตวย 22 คือหมู่เฮา
จะเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมได้โดยก๋านเจื้อพระเยซูคริสต์ เซิง่ พระเจ้าเยียะหื้อเหมือนกั ๋นกู้คนบ่ว่าเป๋นใผ
ก็ ต๋าม 23 ย้อนว่ากู้ คนเยียะบาปเหมือนกั ๋นหมด บ่มีใผไปเถิงมาตรฐานอันมีเกียรติ ของพระเจ้าได้ สักคน
24 แต่พระเจ้ามีพระคุณโผดหื้อหมู่เขาเป๋ นคนถูกต้องต๋ามธรรมโดยตี้หมู่เขาบ่ต้องหื้ออะหยังเป๋ นก้าตอบ
แตนพระองค์เลย คือโดยตางตี้หื้อพระเยซูคริสต์ไถ่หมู่เขาหื้อป๊นโต้ษบาป 25 พระเจ้าตัง้ พระเยซูคริสต์ไว้
หื้อ เป๋น เครือ
่ งปู่ จา เปื้ อ ไถ่ บาป หื้อ หมู่ เฮา โดย ตาง ความ เจื้อ ว่า พระเยซู หลัง่ เลือด เปื้ อ หมู่ เฮา พระเจ้า เยีย
ะ จาอี้ เปื้ อ หื้อ หัน เถิง ความ ยุติธรรม ของ พระองค์ ตี้ ตะก่อน พระองค์ อดใจ๋ บ่ลงโต้ ษ บาป ตี้ คน ได้ เยีย ะ มา
26 บ่าเดี่ยวนี้ พระองค์ก็เยียะหื้อหันว่า พระองค์นั ้นยุติธรรม กับเยียะหื้อกู้คนตี้เจื้อพระเยซูเป๋ นคนถูกต้อง
ต๋ามธรรม
27 เมื่อเป๋ นจาอี้แล้ว จาวยิวอย่างเฮาจะเอาอะหยังมาอวดว่าเป๋ นคนถูกต้องต๋ามธรรม บ่มีเน่ อ จะอ้าง
เรือ
่ งเยียะต๋ามบทบัญญัติกา ก็บ่ใจ้ แต่เรือ
่ งนี้ ขึ้นอยูกั
่ บความเจื้อเต้าอัน
้ 28 หมู่เฮาก็หันว่าพระเจ้าโผดหื้อ
คนเฮาเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม ก็โดยความเจื้อเต้าอัน
้ บ่ใจ้ต้องเยียะตวยต๋ามบทบัญญัติ
29 พระเจ้าเป๋ นพระเจ้าของจาวยิวเต้าอัน
้ กา พระองค์บ่ใจ้เป๋นพระเจ้าของคนต่างจ้าดตวยกา แน่ นอน
ตี้ สุด พระองค์ ก็ เป๋น พระเจ้า ของ คน ต่างจ้า ด ตวย 30 ย้อน ว่า พระองค์ เป๋น พระเจ้า องค์ เดียว เต้า อัน
้ กับ
พระองค์ ก็ โผด หื้อ ตึง จาว ยิว ตึง คน ต่างจ้า ด เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม โดย ความ เจื้อ ของ เขา บ่ว่า จะ เป๋น
จาวยิวกาว่าคนต่างจ้าดก็ต๋าม 31 ถ้าจาอัน
้ หมู่เฮาจะยกเลิกบ่เอาบทบัญญัติโดยอ้างความเจื้อกา บ่ใจ้จา
อัน
้ แน่ นอน แต่เมื่อเฮามีความเจื้อ เฮาก็ได้สนั บสนุนบทบัญญัติตวย

4
ตั ๋วอย่างความเจื้อของอับราฮัม
ถ้า จาอัน
้ เฮา จะ ว่า จาใด เกี่ยวกับ อับ ราฮัม ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ เฮา 2 ถ้า อับ ราฮัม ได้ เป๋น คน ถูก ต้อง
ต๋าม ธรรม ย้อน เยีย ะ ตวย ต๋าม บท บัญญัติ ต้าน ก็ มี เรือ
่ ง ตี้ จะ อวด ได้ แต่ ใน สายต๋า ของ พระเจ้า ต้าน บ่มี อะ
3
หยัง อวด ได้ เลย พระคัมภีร ์มี เขียน ไว้ ว่า จาใด “ย้อน อับ ราฮัม เจื้อ พระเจ้า ก๋าน ตี้ ต้าน เจื้อ พระองค์ นั ้น
พระองค์ก็ถือว่าต้านเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม�ซ
4 คน ตี้ เยีย ะ ก๋าน ก็ บ่ถือ ว่า เขา ได้ ของขวัญ แต่ เป๋ น ก้า แฮง สําหรับ ก๋าน เยีย ะ ก๋าน นั ้น 5 ส่วน คน ตี้ บ่ได้
เปิ้ ง ก๋าน เยีย ะ แต่ ได้ เจื้อ พระเจ้า ผู้ โผด เยีย ะ หื้อ คน บาป เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ความ เจื้อ ของ คน จาอี้
พระเจ้าถือว่าเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม 6 เหมือนตี้กษั ตริย์ดาวิดอู้เถิงความสุขของคนตี้พระเจ้าถือว่าถูก
ต้องต๋ามธรรมโดยบ่เปิ้ งก๋านเยียะว่า
7 “คนตี้เยียะผิดบทบัญญัติ แล้วพระเจ้าโผดยกโต้ษหื้อ
โดยลบบาปของเขาจ๋นหมด เขาก็เป๋นสุขแต๊ๆ
8 ใผตี้พระเจ้าบ่นั บบาปของเขา คนนั ้นก็เป๋ นสุ ขแต๊ๆ�ญ
1

9 ถ้าจาอัน
้ จะมีก้าจาวยิวเต้าอัน
้ ตี้มีความสุขจาอี้กา

บ่ใจ้เน่ อ คนต่างจ้าดก็มีตวย เหมือนตี้หมู่เฮาเกย
อู้ ว่า “ย้อน ความ เจื้อ ของ อับ ราฮัม พระเจ้า ถือ ว่า ต้าน เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม�ฎ 10 พระเจ้า ถือ จาอัน
้
เมื่อใด ก่อนอับราฮัมเข้าพิธสุ
ี หนั ต กาว่าหลังเข้าพิธสุ
ี หนั ต เป๋นก่อนเข้าพิธสุ
ี หนั ตบ่ใจ้หลังเข้าเน่ อ 11 เมื่อ
ลูน มา ต้าน ได้ เข้า พิธีสุหนั ต เปื้ อ เป๋น สิง่ ยืนยัน ว่า ต้าน เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม โดย ความ เจื้อ ก่อน ตี้ ต้าน
จะเข้าพิธสุ
ี หนั ต ย้อนจาอัน
้ ต้านจึงเป๋นป้อของคนตังหลายตี้เจื้อพระเจ้า พระองค์ถือว่าคนหมู่นั ้นเป๋นคน
ถูกต้องต๋ามธรรม เถิงแม้ ว่าเขาบ่ได้ เข้าพิธีสุหนั ตก็ ต๋าม 12 กับอับราฮัมก็ เป๋นป้อของคนตี้ เข้าพิธีสุหนั ต
ซ
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บ่ใจ้ย้อนว่าหมู่เขาเข้าพิธสุ
ี หนั ตอย่างเดียวเต้าอัน
้ แต่ว่าหมู่เขาใจ๊จีวต
ิ โดยความเจื้อเหมือนตี้อับราฮัมป้อ
ของหมู่เฮาใจ๊จีวต
ิ ก่อนตี้ต้านได้เข้าพิธสุ
ี หนั ตแล้ว
พระสัญญาของพระเจ้าตางความเจื้อ

13 พระสัญญาตี้พระเจ้าหื้อกับอับราฮัมตึงหมู่ลูกหลานของต้านว่า

หมู่เขาจะได้โลกเป๋นมรดก พระเจ้า
สัญญา จาอี้ บ่ใจ้ ย้อน ว่า อับ ราฮัม เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ แต่ ย้อน ว่า อับ ราฮัม เป๋น คน ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ก็
โดย ความ เจื้อ 14 ถ้า หมู่ เขา ตี้ เยีย ะ ตวย ต๋าม บท บัญญัติ จะ เป๋น คน ตี้ ได้ ฮบ
ั พระสัญญา นั ้น ความ เจื้อ ก็ บ่มี
ความหมาย อะหยัง กับ พระสัญญา ของ พระเจ้า ก็ บ่มี ประโยชน์ แหม ต่อ ไป 15 บท บัญญัติ มี แต่ จะ เยีย ะ หื้อ
พระเจ้าโขดเต้าอัน
้ ย้อนคนเยียะผิดบทบัญญัติเจื่อๆ แต่ถ้าตี้ไหนบ่มีกฎ ตี้หัน
้ ก็บ่มีก๋านเยียะผิดกฎ
16 ย้อนจาอัน
้ พระสัญญาของพระเจ้านั ้นจึงขึ้นอยู่กับความเจื้อ

เปื้ อยืนยันว่า ลูกหลานของอับราฮัมกู้
คน จะ ได้ ฮบ
ั พระสัญญา นั ้น โดย บ่ต้อง ตอบ แตน อะหยัง บ่ใจ้ ก้า คน ตี้ เยีย ะ ตวย ต๋าม บท บัญญัติ หมู่ เดียว๓
แต่ หื้อ กับ หมู่ ตี้ มี ความ เจื้อ แบบ เดียว กับ อับ ราฮัม ย้อน ต้าน เป๋น ป้อ ตาง ความ เจื้อ ของ หมู่ เฮา กู้ คน ตวย
17 ต๋าม ตี้ มี เขียน ใน พระคัมภีร ไว้
์ ว่า “เฮา หื้อ เจ้า เป๋น ป้อ ของ คน หลาย จ้าด�ฏ มี ความหมาย จาอี้ว่า อับ รา
ฮัมเป๋นป้อของหมู่เฮาในสายต๋าของพระเจ้าตี้ต้านเจื้อ คือพระเจ้าผู้เยียะหื้อคนต๋ายเป๋นขึ้นมาใหม่กับสัง่
สิง่ ตี้ยังบ่มีหื้อเกิดขึ้น
18 อย่าง อับ ราฮัม ตี้ ผ่อ เหมือน ว่า บ่มี หวัง แล้ว แต่ ต้าน ก็ ยัง เจื้อ กับ หวัง ว่า จะ ได้ เป๋ น ป้ อ ของ คน หลาย
จ้าด ต๋าม ตี้ พระเจ้า อู้ไว้ว่า “เจื๊ อสาย ของ เจ้า จะ มี นั ก ขนาด�ฒ 19 ความ เจื้อ ของ ต้าน บ่ได้ ลด ลง เลย ต้าน
ฮู้ ดี ว่า อายุ ของ ต้าน เกือบ จะ ร้อย ปี๋ แล้ว เฒ่า ฮิม ต๋าย แล้ว ซาราห์ เมีย ของ ต้าน ก็ เป๋น หมัน 20 แต่ ต้าน ก็
ยัง มี ความ เจื้อ อย่าง มัน
่ คง กับ บ่สงสัย พระสัญญา ของ พระเจ้า ความ เจื้อ ของ ต้าน ก็ เข้ม แข็ง ขึ้น ต้าน จึง
21
สรรเสริญ พระเจ้า ต้าน เจื้ อมัน
่ ว่า พระเจ้า สามารถ เยีย ะ ใน สิง่ ตี้ พระองค์ สัญญา ได้ 22 ย้อน ต้าน เจื้อ
พระเจ้า พระองค์ จึงถือว่าต้านเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม 23 ตี้ ว่า “พระเจ้าถือว่าต้านเป๋นคนถูกต้องต๋าม
ธรรม� บ่ได้เขียนไว้สําหรับอับราฮัมคนเดียว 24 แต่เขียนสําหรับหมู่เฮาตวย พระเจ้าจะถือว่าหมู่เฮาตี้เจื้อ
พระองค์ผูเยี
้ ยะหื้อพระเยซูองค์พระผูเป๋
้ นเจ้าของหมู่เฮาเป๋นขึ้นจากความต๋าย เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม
25 ตี้ พระเยซู ถูก มอบ หื้อ คน ฆ่า ต๋าย นั ้น ก็ ย้อน ความ บาป ของ หมู่ เฮา แล้ว พระเจ้า เยีย ะ หื้อ พระเยซู เป๋ น ขึ้น
มาใหม่เปื้ อหื้อเฮาเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม

5
ผลของก๋านเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม

1 เมื่อ พระเจ้า โผด หื้อ เฮาเป๋ นคนถูกต้อง ต๋ามธรรมโดยความเจื้อ

เฮาจึงมีสันติสุขกับพระเจ้าผ่านตาง
พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา 2 พระเยซู ปาหมู่เฮามาอยู่ในพระคุณนี้ หมู่เฮาก็ มีความจื้นจม
ยินดี ใน ความ หวัง ตี้ มัน
่ คง นี้ ว่า จะ มี ส่วน ใน ความ ยิง่ ใหญ่ ของ พระเจ้า 3 นั ก เหลือ นั ้น หมู่ เฮา ก็ จื้น จม ยินดี
ในความตุ๊กยากลําบากในจีวต
ิ ย้อนหมู่เฮาฮู้ว่าความตุ๊กยากลําบากนั ้นสอนหื้อหมู่เฮาอดทน 4 กับความ
อดทน เยีย ะ หื้อ พระเจ้า ปอใจ๋ หมู่ เฮา กับ จ้วย หื้อ มี ความ หวัง ตี้ แน่ นอน 5 เมื่อ มี ความ หวัง ตี้ แน่ นอน หมู่
เฮา ก็ บ่ผิด หวัง ย้อน ว่า หมู่ เฮา ได้ ฮับ ความ ฮัก จาก พระเจ้า อย่าง เต๋ มล้น เข้า มา ใน ใจ๋ ของ เฮา โดย ตาง พระ
วิญญาณ บริสุทธิ์ตี้ พระเจ้า โผด ยก หื้อ หมู่ เฮา 6 ผ่อ ลอ ต๋อน ตี้ หมู่ เฮา จ้วย ตั ๋ว เก่า หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ บ่ได้
พระคริสต์ต๋ายเปื้ อหมู่เฮาตี้เป๋นคนบ่ดี ต๋ามเวลาตี้พระเจ้ากํา๋ หนดไว้แล้ว 7 คนตี้ยอมต๋ายแตนคนตี้ดีนั ้น
เซาะ หา ยาก แต่ อาจ มี คน ยอม ต๋าย แตน คน ตี้ ดี เลิศ ก็ ได้ 8 แต่ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ เฮา ตัง หลาย หัน ความ ฮัก
ของพระองค์โดยยอมส่งพระเยซูคริสต์มาต๋ายเปื้ อหมู่เฮา ในต๋อนตี้หมู่เฮายังเป๋นคนบาปอยู่
๓

4:16 4:16 เปาโลอ้างเถิงผู้เจื้อจาวยิว

ฏ

4:17 4:17 ปฐก� 17:5

ฒ

4:18 4:18 ปฐก� 15:5
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บ่า เดี่ยว นี้ เมื่อ พระเจ้า โผด หื้อ หมู่ เฮา เป๋น คน ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม แล้ว โดย เลือด ของ พระ เยซู นั ก
เหลือนั ้นหมู่เฮาจะป๊นจากก๋านลงโต้ษของพระเจ้าโดยพระองค์ ตวย 10 ย้อนว่าต๋อนตี้ เฮายังเป๋นศัตรู ต่
๋ อ
พระเจ้านั ้น พระบุตรของพระเจ้ายังต๋ายเปื้ อหมู่เฮา เยียะหื้อหมู่เฮาได้คืนดีกับพระเจ้า นั กเหลือนั ้นแหม
หมู่เฮาก็จะรอดจากก๋านลงโต้ษของพระเจ้าโดยจีวต
ิ ของพระองค์ 11 บ่ใจ้ก้าเต้าอัน
้ แต่พระเจ้ายังหื้อเฮา
มีความจื้นจมยินดีโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของหมู่เฮา ผู้ตี้เยียะหื้อเฮาคืนดีกับพระเจ้า
9

อาดัมกับพระเยซูคริสต์

บาป ได้ เข้า มา ใน โลก ย้อน อาดั ม คน เดียว แล้ว บาป นั ้น ก็ เยีย ะ หื้อ มี ความ ต๋าย ย้อนจาอี้ ความ ต๋าย ก็
ลามไปใคว่กู้ คน ย้อนมนุษย์เยียะบาปเหมือนกั ๋นหมด 13 ก่อน มี บทบัญญัติ มนุษย์เยียะบาปอยู่แล้ว แต่
ว่า ต๋อน นั ้น ยัง บ่มี บท บัญญัติ พระเจ้า จึง บ่ได้ นั บ บาป ของ มนุษย์ ไว้ 14 จาใด ก็ ดี ตัง้ แต่ สมัย อาดั ม มา แผว
สมัย โมเสส มนุษย์ กู้ คน ต้อง ต๋าย แม้ แต่ คน ตี้ บ่ได้ ฝ่าฝืน กํา สัง่ ของ พระเจ้า อย่าง เดียว กั ๋น กับ ก๋าน ฝ่าฝืน
ของอาดัม
อาดั ม เป๋น แบบ อย่าง เล็ง เถิง พระเยซู ตี้ จะ มา เมื่อ ลูน 15 แต่ สอง คน นี้ บ่เหมือน กั ๋น ย้อน ของขวัญ จาก
พระเจ้าก็บ่เหมือนกับบาปของอาดัม ถ้าคนตังหลายต้องต๋ายย้อนคนคนเดียวเยียะผิด นั กเหลือนั ้น คน
ตังหลายก็ได้ฮบ
ั พระคุณกับของขวัญตี้เต๋มล้นจากพระเจ้า ตี้มอบหื้อโดยพระคุณของคนคนเดียวเหมือน
กั ๋น คนๆ นั ้นก็ คือพระเยซู คริสต์ 16 ของขวัญตี้ พระเจ้าหื้อนั ้นก็ บ่เหมือนกับผลตี้ เกิดจากบาปของคนนั ้น
คน เดียว ย้อน ว่า อาดั ม เยีย ะ บาป เตื้อ เดียว พระเจ้า ก็ ถือ ว่า คน ตัง หลาย มี โต้ษ แต่ ของขวัญ ตี้ พระเจ้า หื้อ
หลัง จาก ตี้ มนุษย์ เยีย ะ บาป นั ก ขึ้น ติกๆ นั ้น จะ นํา ก๋าน ยก โต้ษ บาป มา หื้อ คน ตัง หลาย 17 ถ้า ก๋าน เยีย ะ ผิด
ของอาดัมคนเดียวเยียะหื้อมนุษย์กู้คนต้องต๋าย นั กเหลือนั ้นพระคุณตี้เต๋มล้นของพระเจ้ากับของขวัญตี้
พระเจ้าหื้อคือก๋านเป๋นคนตี้ถูกต้องต๋ามธรรม ก็เยียะหื้อคนตังหลายมีจีวต
ิ ตี้เข้มแข็งโดยคนคนเดียวคือ
พระเยซูคริสต์
12

18 จาอัน
้ ก๋านเยียะผิดเตื้อเดียวเยียะหื้อคนตังหลายมีโต้ษจาใด ก๋านเยียะดีของพระเยซูเตื้อเดียวก็เยีย

ะหื้อคนตังหลายเป๋นคนตี้ถูกต้องต๋ามธรรมกับได้ฮบ
ั จีวต
ิ จาอัน
้ เหมือนกั ๋น 19 อาดัมเป๋นเหตุหื้อคนหลาย
คน เป๋น คน บาป ย้อนบ่เจื้อ ฟัง พระเจ้า จาใด พระเยซู ก็ เป๋น เหตุ หื้อ คน หลาย คน เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม
ย้อนพระองค์เจื้อฟังพระเจ้าจาอัน
้ เหมือนกั ๋น
20 เมื่อ มี บท บัญญัติ ก็ เยีย ะ หื้อ คน เยีย ะ บาป นั ก ขึ้น แต่ เมื่อ มี ก๋าน เยีย ะ บาป นั ก ขึ้น ตี้ ไหน พระคุณ ของ
พระเจ้าก็ มี นั กขึ้นเหลือนั ้นตี้ หัน
้ 21 เหมือนกับตี้ บาปเกยมี อํานาจเยียะหื้อหมู่ เฮาต้องต๋ายจาใด พระคุณ
ของพระเจ้าก็ มี อํานาจเยียะหื้อหมู่ เฮาเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมแล้วได้ ฮบ
ั จี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ผ่านตางพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของหมู่เฮาจาอัน
้

6
ก๋านต๋ายแล้วมีจีวต
ิ อยูกั
่ บพระเยซูคริสต์

1 เมื่อเป๋ นจาอัน
้ หมู่เฮาจะว่าจาใด

หมู่เฮายังจะเยียะบาปต่อไปเปื้ อเฮาจะได้ฮบ
ั พระคุณของพระเจ้านั ก

ขึ้นจาอัน
้ กา 2 บ่แม่นจาอัน
้ เน่ อ หมูเฮา
่ จะยังเยียะบาปต่อไปได้จาใด ในเมื่อเฮาได้ต๋ายจากอํานาจของบาป
แล้ว 3 ต้าน บ่ฮู้ กา ว่า เมื่อ เฮา ตัง หลาย ฮับ บัพ ติศ มา เข้า ฮ่วม เป๋น คน ของ พระเยซู คริสต์ ก็ ได้ ฮับ บัพ ติศ มา
เข้าฮ่วมในก๋านต๋ายของพระองค์แล้ว 4 ย้อนจาอัน
้ โดยก๋านฮับบัพติศมาเข้าฮ่วมในก๋านต๋ายของพระองค์
นั ้น ก็ เหมือน ว่า หมู่ เฮา ถูก ฝัง ตวย พระองค์ เมื่อ พระเจ้า ใจ๊ ฤทธิอํ
์ านาจ อัน ยิง่ ใหญ่ เยีย ะ หื้อ พระเยซู คริสต์
เป๋นขึ้นจากความต๋ายแล้ว หมู่เฮาก็มีวิถีจีวต
ิ ใหม่ตวยเหมือนกั ๋น

ถ้า หมู่ เฮา เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กับ พระเยซู โดย ก๋าน ต๋าย ของ พระองค์ แล้ว หมู่ เฮา ก็ จะ เป๋น อัน นึ่ ง อัน
เดียวกั ๋นกับพระองค์โดยก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋ายของพระองค์ตวยเหมือนกั ๋น 6 เฮาตังหลายฮูแล้
้ วว่าจี
5
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วิตเก่าของหมู่เฮาได้ถูกเขิงบนไม้ก๋างเขนตวยพระเยซู แล้ว เปื้ อนิ สัยตี้ใค่เยียะบาปจะได้ถูกทําลายหื้อเสี้
ยงไป หมู่เฮาก็จะบ่ได้เป๋นขี้ข้าของบาปแหมต่อไป 7 ย้อนว่าคนตี้ต๋ายแล้วก็ป๊นจากอํานาจของบาปแล้ว
8 ถ้า หมู่ เฮา ต๋าย ตวย พระคริสต์ แล้ว หมู่ เฮา เจื้อ ว่า หมู่ เฮา จะ มี จี วต
ิ อยู่ กับ พระองค์ ตวย 9 เฮา ตัง หลาย
ฮู้ อยู่ แล้ว ว่า พระเจ้า เยีย ะ หื้อ พระคริสต์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว พระองค์ จึง จะ บ่ต๋าย แหม ความ ต๋าย
จะบ่มีอํานาจเหนื อพระองค์ แหมต่อไป 10 ตี้ พระองค์ ได้ ต๋ายเตื้อเดียวก็ ปอเปื้ อมีชัยเหนื ออํานาจของบาป
ตลอด ไป แต่ ตี้ พระองค์ มี จี วต
ิ อยู่ นั ้น ก็ มี จี วต
ิ อยู่ เปื้ อ พระเจ้า 11 อย่าง เดียว กั ๋น หื้อ ต้าน ตัง หลาย ถือ ว่า หมู่
ต้าน ต๋าย จาก บาป แล้ว กับ หมู่ ต้าน ก็ ใจ๊ จี วต
ิ เปื้ อ พระเจ้า โดย เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ พระเยซู คริสต์
12 ย้อนจาอัน
้ ห้าม หื้อ บาป ครอบงํา ตั ๋ว ตี้ ต้อง ต๋าย ของ ต้าน เซิง่ เยีย ะ หื้อ ต้าน ยอม เยีย ะ ต๋าม ตั ๋ณหา ของ ตั ๋ว
13
นั ้น ห้าม ยอม หื้อ ตั ๋ว ของ หมู่ ต้าน ส่วน ใด ส่วน นึ่ ง เป๋น เครือ
่ งมือ ใน ก๋าน เยีย ะ บาป แต่ หื้อ ถวาย ตั ๋ว ของ
หมู่ ต้าน แก่ พระเจ้า เหมือน คน ตี้ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย มี จี วต
ิ ใหม่ แล้ว จง มอบ ถวาย กู้ ส่วน ใน ตั ๋ว ของ หมู่
ต้านหื้อใจ๊ในก๋านเยียะในสิง่ ตี้ถูกต้องต๋ามธรรม 14 บาปจะบ่ครอบงําหมู่ต้านแหม ย้อนหมู่ต้านบ่ได้อยู่ใต้
อํานาจบทบัญญัติ แต่อยูใต้
่ พระคุณของพระเจ้า
ขี้ข้าของความดี
ถ้า จาอัน
้ จะ ว่า จาใด เฮา จะ เยีย ะ บาป ย้อน บ่ได้ อยู่ใต้ บท บัญญัติ แต่ อยู่ใต้ พระคุณ จาอัน
้ กา บ่ใจ้ เน่ อ
16 ต้าน ตัง หลาย บ่ฮู้ กา ว่า ถ้า หมู่ ต้าน ยอม เป๋ น ขี้ข้า เจื้อ ฟัง ใผ หมู่ ต้าน ก็ เป๋ น ขี้ข้า ของ คน ตี้ หมู่ ต้าน เจื้อ ฟัง
นั ้น หมู่ ต้าน จะ เป๋น ขี้ข้า ของ บาป ตี้ เยีย ะ หื้อ ต๋าย กาว่า เป๋น ขี้ข้า เจื้อ ฟัง พระเจ้า ตี้ เยีย ะ หื้อ เป๋น คน ถูก ต้อง
ต๋าม ธรรม 17 แต่ หื้อ ขอบ พระคุณ พระเจ้า ย้อน ว่า หมู่ ต้าน เกย เป๋น ขี้ข้า ของ บาป มา ก่อน แต่ บ่า เดี่ยวนี้ หมู่
ต้านเต๋มใจ๋เจื้อฟังหลักกําสอนของพระเจ้าตี้หมู่ต้านได้ฮบ
ั มา 18 หมู่ต้านได้ป๊นจากก๋านเป๋นขี้ข้าของบาป
แล้วก็ ได้ เป๋นขี้ข้าของพระเจ้าตี้ เยียะแต่ สิง่ ตี้ ถูกต้องต๋ามธรรม 19 ตี้ ข้าพเจ้ายกเอาตั ๋วอย่างเรือ
่ งคนเป๋น
ขี้ข้ามา ก็ย้อนสิง่ นี้ เข้าใจ๋ยากสําหรับหมู่ต้าน หมู่ต้านเกยยอมหื้อกู้ส่วนของตั ๋วเป๋นขี้ข้าของก๋านลามกกับ
ก๋านเยียะบ่ดีนั กขึ้นติกๆ จาใด บ่าเดี่ยวนี้ ขอหื้อหมู่ต้านยอมหื้อกู้ส่วนของตั ๋วเป๋นขี้ข้าตี้เยียะต๋ามความต้อ
งก๋านของพระเจ้าจาอัน
้ เปื้ อจะได้เป๋นคนบริสุทธิ์
20 เมื่อ หมู่ ต้าน เป๋ น ขี้ข้า ของ บาป ก็ บ่ต้อง เยีย ะ สิง
่ ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม 21 แล้ว หมู่ ต้าน ได้ ประโยชน์ อะ
หยังจากก๋านเยียะสิง่ หมู่นั ้น ตี้ต๋อนนี้ เยียะหื้อหมู่ต้านฮูส
้ ึกอาย ผลของก๋านเยียะสิง่ หมู่นั ้นก็คือความต๋าย
22 แต่ บ่า เดี่ยวนี้ ต้าน ตัง หลาย ป๊ น จาก ก๋าน เป๋ น ขี้ข้า ของ บาป แล้ว มา เป๋ น ขี้ข้า ของ พระเจ้า ประโยชน์ ตี้ หมู่
ต้านจะได้ฮบ
ั ก็คือก๋านเป๋นคนบริสุทธิ์ แล้วจะเยียะหื้อต้านได้ฮบ
ั จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ 23 ย้อนว่าก๋านเยียะบาปนํา
ไปสู่ความต๋าย แต่สิง่ ตี้พระเจ้าโผดหื้อบ่ดายคือจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์โดยผ่านตางพระเยซู องค์พระผู้เป๋ นเจ้าของ
เฮา
15

7

ตั ๋วอย่างจากก๋านแต่งงาน

1 ปี้ น้ องตังหลายตี้ฮู้บทบัญญัติ

หมู่ต้านบ่ฮู้กา ว่าบทบัญญัติมีอํานาจเหนื อคนเฮาก็ต๋อนตี้เฮายังมีจีวต
ิ
อยู่เต้าอัน
้
เหมือนกับ แม่ ญิงตี้ แต่งงาน แล้ว เมื่อผัวยังมี จี วต
ิ อยู่นางต้อง เยียะต๋าม กฎประเพณี เป๋นผัว
เมียกั ๋น แต่ ถ้าผัวต๋ายแม่ ญิง ก็ ป๊นจากกฎนั ้น 3 ถ้าแม่ ญิงคนนั ้นไปเป๋นเมียป้อจายคนอื่นต๋อนผัวยังมี จี
วิตอยู่ ก็ถือว่านางมีจู๊ แต่ถ้าผัวต๋ายแล้วนางก็ป๊นจากกฎประเพณี เป๋นผัวเมียกั ๋น นางมีสิทธิตี
์ ้จะเป๋นเมีย
ของป้อจายอื่นได้ บ่ถือว่านางเล่นจู๊
4 เหมือน เดียว กั ๋น ปี้ น้ อง ตัง หลาย โดย ก๋าน ต๋าย ของ พระคริสต์ หมู่ ต้าน จึง ได้ ต๋าย จาก บท บัญญัติ แล้ว
เปื้ อหมู่ต้านจะได้เป๋นคนของพระองค์ผู้ตี้พระเจ้าเยียะหื้อเป๋นขึ้นจากความต๋าย เปื้ อว่าจีวต
ิ หมู่เฮาจะได้
เป๋น ประโยชน์ สําหรับ พระเจ้า 5 ตะก่อน ต๋อน หมู่ เฮา ใจ๊ จี วต
ิ ต๋าม สันดาน บาป บท บัญญัติ ก็ กระตุ้น ตั ๋ณหา
ตี้ อยู่ ใน ตั ๋ว หื้อ เยีย ะ สิง่ บ่ดี เซิง่ จะ นํา หมู่ เฮา ไป เถิง ความ ต๋าย 6 แต่ บ่า เดี่ยวนี้ เฮา ต๋าย จาก บท บัญญัติ แล้ว
2
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คือได้ฮบ
ั ก๋านปลดปล่อยหื้อมีอิสระจากบทบัญญัติตี้เกยมีเหนื อเฮา ต๋อนนี้ เฮาสามารถฮับใจ๊พระเจ้าต๋าม
แนวตางใหม่ตี้พระวิญญาณจะนําเฮา บ่ใจ้เยียะต๋ามข้อบังคับแบบเก่าตี้เขียนไว้แหมต่อไป
ปั๋ ญหาเรือ
่ งบาปตี้ฝังอยูใน
่ ตั ๋วเฮา

7 ถ้าจาอัน
้ หมู่เฮาจะว่าจาใด

จะว่าบทบัญญัติคือบาปกา บ่ใจ้จาอัน
้ แน่ นอน ถ้าบ่มีบทบัญญัติข้าพเจ้าก็
บ่ฮู้ว่าอะหยังเป๋นบาปพ่อง ข้าพเจ้าจะบ่ฮู้เลยว่าก๋านโลภนั ้นผิดถ้าบทบัญญัติบ่ได้เขียนว่า “ห้ามโลภ�ณ
8 แต่ บาป ก็ ฉวย โอกาส ใจ๊ บท บัญญัติ ข้อ นั ้น กระตุ้น หื้อ เกิด ความ โลภ กู้ อย่าง ใน ตั ๋ว ข้าพเจ้า ย้อน ว่า ถ้า บ่มี
บทบัญญัติ บาปก็ บ่มีอํานาจ 9 เมื่อตะก่อนข้าพเจ้ามีจี วต
ิ อยู่โดยบ่ฮู้บทบัญญัติ แต่ เมื่อฮู้บทบัญญัติแล้ว
10
๔
บาป ก็ มี อํานาจ ขึ้น มา แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ต๋าย
บท บัญญัติ มี ไว้เปื้ อ หื้อ มี จี วต
ิ แต่ ก๋าย เป๋น เหตุ หื้อ ข้าพเจ้า
11
ต้องต๋าย บาปได้ฉวยโอกาสใจ๊บทบัญญัตินั ้นจุล่ายข้าพเจ้า กับเยียะหื้อข้าพเจ้าต้องต๋าย 12 จาอัน
้ บท
บัญญัติเป๋นสิง่ ศักดิส
์ ิทธิ์ ข้อบัญญัติตึงหมดก็ศักดิส
์ ิทธิ์ ยุติธรรมกับดี

ถ้า จาอัน
้ สิง่ ดี นั ้น เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า ต้อง ต๋าย กา บ่ใจ้ จาอัน
้ แน่ นอน แต่ เป๋น บาป ตี้ ใจ๊ สิง่ ดี นั ้น เยีย ะ หื้อ
ข้าพเจ้าต้องต๋าย เปื้ อเยียะหื้อหันว่าบาปเป๋นจาใด แล้วบทบัญญัติก็เยียะหื้อข้าพเจ้าฮู้ว่าบาปเป๋นสิง่ บ่ดี
ขนาด
14 เฮา ฮู้ แล้ว ว่า บท บัญญัติ นั ้น เป๋ น เรือ
่ ง ของ ฝ่าย จิต วิญญาณ แต่ ข้าพเจ้า เป๋น ก้า คน บ่ ดาย ตี้ ถูก ขาย ไป
15
เป๋นขี้ข้าของบาป ข้าพเจ้าก็บ่เข้าใจ๋ว่าเยียะหยังข้าพเจ้าเยียะในสิง่ ตี้ข้าพเจ้าเยียะ ย้อนว่าข้าพเจ้าบ่ได้
เยีย ะ สิง่ ดี ตี้ ใค่ เยีย ะ แต่ สิง่ ตี้ ข้าพเจ้า จัง ข้าพเจ้า ก็ เยีย ะ 16 แล้ว ถ้า ข้าพเจ้า เยีย ะ สิง่ ตี้ ข้าพเจ้า บ่ใค่ เยีย ะ
ข้าพเจ้าก็ยอมฮับว่าบทบัญญัติเป๋นสิง่ ดีงาม 17 ย้อนจาอัน
้ บ่ใจ้ตั ๋วข้าพเจ้าเป๋นคนเยียะ แต่บาปเซิง่ อยู่ใน
ตั ๋ว ข้าพเจ้า เป๋น ฝ่าย เยีย ะ 18 ข้าพเจ้า ฮู้ ว่า สันดาน บาป ใน ตั ๋ว ข้าพเจ้า นั ้น บ่มี ความ ดี เลย ย้อน ข้าพเจ้า ใค่
เยียะดี แต่ข้าพเจ้าเยียะบ่ได้ 19 สิง่ ดีตี้ข้าพเจ้าใค่เยียะก็บ่ได้เยียะ แต่สิง่ บ่ดีตี้บ่ใค่เยียะก็ยังเยียะอยู่ 20 จา
อัน
้ เมื่อ ข้าพเจ้า เยีย ะ สิง่ บ่ดี ตี้ บ่ใค่ เยีย ะ ก็ บ่แม่น ตั ๋ว ข้าพเจ้า เป๋น คน เยีย ะ แต่ บาป ตี้ อยู่ใน ตั ๋ว ข้าพเจ้า เป๋น
ฝ่ายเยียะ
21 ข้าพเจ้า จึง หัน ว่า เป๋ น กฎ ธรรมดา ใน จี วต
ิ ว่า เมื่อ ใด ตี้ ข้าพเจ้า ตัง้ ใจ๋ จะ เยีย ะ สิง่ ดี ก็ จัง้ เลือก เยีย ะ สิง่
บ่ดี เหีย กู้ เตื้อ 22 ย้อน ว่า ใน ใจ๋ ของ ข้าพเจ้า จื้น จมยินดี ใน บท บัญญัติ ของ พระเจ้า 23 แต่ ข้าพเจ้า หัน ว่า มี
กฎธรรมดาในจี วต
ิ แหมอย่างตี้ อยู่ในตั ๋วข้าพเจ้า เซิง่ ต่อสู้ กับกฎตี้ ข้าพเจ้ายอมฮับในจิตใจ๋ แล้วเยียะหื้อ
ข้าพเจ้า อยู่ใน บังคับ ของ บาป ตี้ อยู่ใน ตั ๋ว ข้าพเจ้า 24 เฮ่อ ข้าพเจ้า เป๋น คน ตี้ น่า สังเวช เหีย แต๊ๆ จะ มี ใผ จ้วย
ข้าพเจ้า หื้อ ป๊น จาก ตั ๋ว นี้ ตี้ นํา ความ ต๋าย มา สู่ ข้าพเจ้า นี้ พ่อง 25 แต่ ขอบคุณ พระเจ้า ตี้ พระเยซู คริสต์ องค์
พระผู้เป๋นเจ้าของหมู่เฮาสามารถจ้วยข้าพเจ้าได้
13

ข้าพเจ้าก็เป๋นจาอี้ละ จิตใจ๋ของข้าพเจ้าใค่เจื้อฟังบทบัญญัติของพระเจ้า แต่สันดานบาปของข้าพเจ้า
นั ้นก็เยียะต๋ามบาป

8
จีวต
ิ ตี้อยูฝ่
่ ายพระวิญญาณ

จาอัน
้ คน ตัง หลาย ตี้ ได้ เจื้อ วางใจ๋ พระเยซู คริสต์ จะ บ่ถูก ลงโต้ ษ 2 ย้อน ว่า กฎ ของ พระวิญญาณ ตี้ หื้อ
จี วต
ิ เฮาเป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับพระเยซู คริสต์ ได้ จ้วยหื้อข้าพเจ้ามีอิสระจากกฎตี้ ควบคุมเฮาหื้อเยียะ
บาปตี้นําไปเถิงความต๋าย 3 สิง่ ตี้บทบัญญัติเยียะบ่ได้ ย้อนสันดานบาปเยียะหื้ออํานาจของบทบัญญัตินั ้น
อ่อนลง พระเจ้าได้เยียะหื้อแล้ว พระองค์ได้ตัดสินลงโต้ษบาป โดยส่งพระบุตรของพระองค์มาฮับสภาพ
เป๋น คน เหมือน เฮา ตี้ มี บาป เปื้ อ เป๋น เครือ
่ ง ปู่ จา ไถ่ บาป 4 เปื้ อ เฮา จะ สามารถ เยีย ะ กู้ สิง่ กู้ อย่าง ต๋าม ตี้ บท
บัญญัติต้องก๋าน โดยบ่เยียะตวยต๋ามสันดานบาป แต่เยียะตวยต๋ามพระวิญญาณ
1
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คน ตัง หลาย ตี้ ใจ๊ จี วต
ิ ตวย ต๋าม สันดาน บาป ก็ กึ๊ด เถิง ก้า เยีย ะ บาป แต่ คน ตัง หลาย ตี้ เยีย ะ ต๋าม พระ
วิญญาณก็ กึ๊ดเถิงก้าเยียะตวยต๋ามพระวิญญาณ 6 ถ้าหื้อสันดานบาปควบคุมจิตใจ๋ ก็ จะนําไปเถิงความ
ต๋าย แต่ถ้าหื้อพระวิญญาณควบคุมจิตใจ๋ ก็จะนําไปเถิงจีวต
ิ กับสันติสุข 7 ย้อนว่าจิตใจ๋ตี้ใค่เยียะตวยต๋าม
สันดานบาปก็เป๋นศัตรู พระเจ้
๋
า คือบ่ยอมเยียะต๋ามบทบัญญัติของพระเจ้า แต๊ๆ แล้วเยียะต๋ามบ่ได้ 8 คน
หมู่นี้ ตี้หื้อสันดานบาปควบคุมจิตใจ๋ ก็เยียะหื้อพระเจ้าปอใจ๋บ่ได้เลย
9 ถ้า พระวิญญาณ ของ พระเจ้า อยู่ ใน จี วิต ต้าน สันดาน บาป ก็ ควบคุม ต้าน บ่ได้ แต่ พระวิญญาณ จะ
ควบคุม ต้าน แตน คน ใด บ่มี พระวิญญาณ ของ พระคริสต์ คน นั ้น ก็ บ่ได้ เป๋น คน ของ พระองค์ 10 ถ้า ต้าน
ตังหลายมีพระคริสต์อยู่ในใจ๋แล้ว แม้ว่าตั ๋วของต้านต้องต๋ายย้อนบาป แต่จิตวิญญาณยังมีจีวต
ิ อยู่ ย้อน
ว่าต้านเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม 11 กับถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าผู้เยียะหื้อพระเยซูเป๋นขึ้นจากความ
ต๋ายอยู่กับต้านตังหลาย พระเจ้าผู้เยียะหื้อพระเยซู คริสต์เป๋นขึ้นจากความต๋ายแล้วนั ้น ก็จะเยียะหื้อตั ๋ว
ตี้ต้องต๋ายของต้านมีจีวต
ิ โดยพระวิญญาณของพระองค์ตี้อยูกั
่ บต้าน
12 ย้อนจาอัน
้ ปี้ น้ องตังหลายเหย เฮาตังหลายบ่มีความจํา๋ เป๋นจะต้องเยียะตวยต๋ามความต้องก๋านของ
สันดานบาปเลย 13 ถ้าต้านใจ๊จีวต
ิ ตวยต๋ามสันดานบาป ต้านจะต้องต๋าย แต่ถ้าต้านใจ๊จีวต
ิ ตวยต๋ามพระ
วิญญาณ ต้านก็ได้ทําลายก๋านงานของสันดานบาป แล้วต้านจะมีจีวต
ิ ตลอดไป 14 ย้อนว่าพระวิญญาณ
ของ พระเจ้า นํา จี วต
ิ ใผ คน นั ้น ก็ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า 15 ย้อน ว่า ตี้ ต้าน ฮับ พระวิญญาณ นั ้น บ่ได้ เยีย ะ หื้อ
ต้าน เป๋น ขี้ข้า ตี้ ต้อง กั ๋วแหม แต่ เยีย ะ หื้อ ต้าน เป๋น ลูก ของ พระเจ้า จึง ฮ้องพระเจ้า ว่า “อับบา ป้อ� 16 พระ
วิญญาณ นั ้น เยีย ะ หื้อ เฮา มี ความ มัน
่ ใจ๋ ใน วิญญาณ ของ เฮา ว่า เฮา เป๋น ลูก ของ พระเจ้า 17 ถ้า เฮา เป๋น ลูก
ของ พระเจ้า แล้ว เฮา ก็ มี ส่วน ได้ มรดก ตี้ พระเจ้า ได้ หื้อ ไว้ กับ พระคริสต์ ตวย ถ้า เฮา ตัง หลาย ฮ่วม ตุ๊ก กับ
พระองค์นั ้น เฮาก็จะได้ฮับเกียรติตวยกั ๋นกับพระองค์ตวย
18 ข้าพเจ้า หัน ว่า ความ ตุ๊ก ลําบาก ต๋อน บ่า เดี่ยวนี้ บ่สมควร ตี้ จะ เอา ไป เผียบ กับ ความ ยิง
่ ใหญ่ ตี้ พระเจ้า
จะเปิดเผยกับหมู่เฮาในวันหน้า 19 ย้อนว่าสะป๊ะกู้ สิง่ ตี้ พระเจ้าสร้างไว้นั ้น กํ่าลังตัง้ หน้าตัง้ ต๋ากอยถ้าหื้อ
พระเจ้าเปิดเผยว่าใผเป๋นลูกของพระองค์ 20 ย้อนว่าพระเจ้าเยียะหื้อสะป๊ะกู้สิง่ ตี้ถูกสร้างนั ้นเป๋นอนิ จจัง
บ่ใจ้ ว่า สิง่ หมู่ นั ้น อยาก หื้อ เป๋น จาอัน
้ แต่ เป๋น ไป ต๋าม ตี้ พระเจ้า ต้อ งก๋าน หื้อ เป๋น 21 แต่ สะป๊ะ กู้ สิง่ นั ้น ก็ ยัง
หวังว่าจะได้ ป๊นจากอํานาจของก๋านเสื่อมสลาย แล้วจะมีอิสระกับได้ ฮบ
ั เกียรติ อย่างเดียวกั ๋นกับตี้ ลูกตัง
หลายของพระเจ้ามี 22 เฮาฮู้ว่าสะป๊ะกู้สิง่ ตี้พระเจ้าสร้างขึ้นนั ้นกํ่าลังโอดโอยอย่างทรมานเหมือนกับแม่
ญิงตี้กํ่าลังจะเกิดลูก มาจ๋นแผวบ่าเดี่ยวนี้ 23 บ่ใจ้ก้าสะป๊ะกู้สิง่ นั ้นเต้าอัน
้ แม้แต่หมู่เฮาเองผู้ตี้ได้ฮับพระ
วิญญาณเซิง่ เป๋นปอนส่วนแรก ก็ ใจ๋ จดใจ๋ จ่ออย่างทรมานในก๋านกอยถ้าหื้อพระเจ้าฮับเฮาเป๋นลูกอย่าง
สมบูรณ์ คือ เฮา ก็ จะ มี ตั ๋ว ใหม่ ตี้ ได้ ฮบ
ั ก๋าน ไถ่ แล้ว 24 ย้อน ว่า เฮา รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ โดย ความ หวัง นี้ แต่
ความ หวัง ตี้ ได้ ฮบ
ั แล้ว ก็ บ่ใจ๊ เป๋น ความ หวังแหม ใผ จะ หวัง ใน สิง่ ตี้ ได้ แล้ว 25 แต่ ถ้า เฮา หวังใน สิง่ ตี้ เฮา ยัง
บ่ได้ เฮาก็ถ้าอย่างอดทน
26 ก็อย่างเดียวกั ๋นกับเมื่อเฮาอ่อนกํ่าลังพระวิญญาณก็จ้วยเฮา เฮาบ่ฮูว่
้ าจะอ้อนวอนขอจาใด จะขออะ
หยัง แต่ พระวิญญาณ ได้ อ้อนวอน ขอ ต่อ พระเจ้า แตน เฮา โดย ก๋าน โอดโอย ตี้ อู้ ออก มา เป๋น กํา บ่ได้ 27 กับ
พระเจ้าผูตี
้ ้ฮูหั
้ นจิตใจ๋ของคน ก็ฮูว่
้ าพระวิญญาณกึ๊ดอะหยัง ย้อนว่าพระวิญญาณอ้อนวอนขอต่อพระเจ้า
เปื้ อคนของพระองค์ ต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้า
28 เฮาฮูแล้
้ วว่าเหตุก๋ารณ์ กู้อย่างตี้เกิดขึ้น พระเจ้าโผดหื้อเป๋นผลดีต่อคนตี้ฮักพระองค์ ตี้พระองค์ฮ้อง
หื้อมาต๋ามความต้องก๋านของพระองค์ 29 ย้อนว่าคนตี้พระเจ้าเลือกไว้แล้ว พระองค์ได้กํา๋ หนดไว้ล่วงหน้า
หื้อเป๋นเหมือนพระบุตรของพระองค์ เปื้ อหื้อพระบุตรนั ้นเป๋นลูกคนเก๊าในหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลาย 30 หมู่
คน ตี้ พระเจ้า ได้ กํา๋ หนด ไว้แล้ว นั ้น พระองค์ ฮ้อง หื้อ มา หา พระองค์ หมู่ คน ตี้ พระองค์ ฮ้อง มา หา พระองค์
เยียะหื้อหมู่เขาเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม หมู่คนตี้ถูกต้องต๋ามธรรมนั ้น พระองค์ก็หื้อมีเกียรติตวย
5
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31 ถ้าจาอัน
้

เฮาจะว่าจาใดเกี่ยวกับเรือ
่ งนี้ ถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเฮา ใผคนใดจะขัดขวางเฮาได้ 32 แม้แต่
พระบุตรองค์ เดียวของพระองค์ พระองค์ ก็ บ่ได้ ขาง แต่ ยังยกหื้อหมู่ เฮากู้ คนได้ ถ้าเป๋นจาอี้ จะบ่โผดหื้อ
กู้ อย่าง แก่ หมู่ เฮา ตวย กา 33 ใผ จะ ฟ้อง คน ตี้ พระเจ้า ได้ เลือก ไว้ เป๋น คน ของ พระองค์ แล้ว บ่มี เน่ อ ย้อน
พระเจ้าเป๋นผู้ตี้ โผดหื้อหมู่ เขาเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมแล้ว 34 แล้วใผจะตัดสินลงโต้ ษหมู่ เฮา พระเยซู
คริสต์ กา บ่ใจ้ เน่ อ ย้อน พระองค์ ได้ ต๋าย เปื้ อ หมู่ เฮา แล้ว พระเจ้า เยีย ะ หื้อ พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
แล้วอยู่ตังขวามือของพระเจ้า กับได้อ้อนวอนขอจากพระเจ้าเปื้ อหมู่เฮา 35 อะหยังจะมาแยกหมู่เฮาออก
จาก ความ ฮัก ของ พระคริสต์ ตี้ มี หื้อ หมู่ เฮา ได้ จะ เป๋น ความ ตุ๊ก ความ ยาก ลําบาก ก๋าน คํ่า ความ อดอยาก
ความจ๋น ภัยอันตราย กาว่าก๋านถูกฆ่าต๋ายกา สิง่ หมู่นี้ ตึงหมดบ่สามารถแยกหมู่เฮาออกได้เน่ อ 36 ต๋ามตี้
พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
“ย้อนหันแก่พระองค์ หมู่เฮาจึงอยูใน
่ อันตรายเถิงต๋ายตลอดเวลา
เผียบเหมือนแกะตี้จะถูกปาไปฆ่า�ด
37 แต่ในสิง
่ ตี้เกิดขึ้นตึงหมดนี้

หมู่เฮาก็มีชัยอย่างยิง่ ใหญ่ตี้สุด โดยความจ้วยเหลือของพระคริสต์ผู้ตี้ฮัก
เฮาตังหลาย
บ่มีสิง่ ใดจะมาแยกหมู่เฮาออกจากความฮักของพระเจ้าได้ บ่ว่าหมู่เฮา
จะต๋ายกาว่ายังมีจีวต
ิ อยู่ ก็แยกออกบ่ได้ บ่ว่าทูตสวรรค์กาว่าเทพเจ้า กาว่าอํานาจของวิญญาณต่างๆ ก็
แยกออกบ่ได้ บ่ว่าสิง่ ตี้มีอยูบ่
่ าเดี่ยวนี้ กาว่าจะมีปายหน้า ก็แยกหมู่เฮาออกจากความฮักของพระเจ้าบ่ได้
39 บ่ว่า บน ต๊ องฟ้า กาว่า ใน ทะเล เลิก
็ กาว่าสิง่ ใดๆ ตี้ พระเจ้าสร้างไว้แล้ว ก็ บ่สามารถแยกหมู่เฮาออกจาก
ความฮักของพระเจ้า ตี้เฮาหันได้ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา
38 ข้าพเจ้าเจื้อมัน
่ ว่า

9
พระเจ้าเลือกคนจ้าดอิสราเอล
ข้าพเจ้า อู้ ความ จริง บ่ได้ จุ ย้อน ว่า ข้าพเจ้า เป๋น คน ของ พระ คริสต์ จิต สํานึ ก ของ ข้าพเจ้า ตี้ พระ
วิญญาณ บริสุทธิควบคุ
ม อยู่ นั ้น ก็ ยืนยัน ว่า ข้าพเจ้า อู้ ความ จริง ว่า 2 ข้าพเจ้า มี ความ ตุ๊ก หนั ก ตึง เจ็บ ปวด
์
ใจ๋อยูตลอด
่
เวลา ย้อนปี้ น้ องจาวยิว 3 ยอมถูกสาบแจ้งกับถูกตัดขาดจากพระคริสต์ ถ้าสิง่ หมู่นั ้นสามารถ
จ้วย ปี้ น้ อง จาว ยิว ของ ข้าพเจ้า ตี้ เป๋น เปื้ อน ฮ่วม จ้าด เดียว กั ๋น หื้อ เจื้อ วางใจ๋ พระเยซู ได้ 4 หมู่ เขา คือ จาว
อิสราเอลตี้ พระเจ้าเลือกหื้อเป๋นลูกของพระองค์ หื้อหมู่ เขาได้ หันความยิง่ ใหญ่ของพระองค์ กับหื้อพันธ
สัญญา ตัง หลาย กับ บท บัญญัติ แก่ หมู่ เขา หื้อ เขา ฮู้ วิธี ก๋าน นมัส ก๋า น พระองค์ อย่าง ถูก ต้อง กับ หื้อ พระ
สัญญาต่างๆ แหม 5 หมู่เขามีป้ออุย
๊ แม่หม่อนตี้ยิง่ ใหญ่๕ เมื่อพระเยซูคริสต์เกิดมาเป๋นมนุษย์ก็สืบเจื๊อสา
ยจากหมู่เขา ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้เป๋นใหญ่เหนื อสะป๊ะกู้สิง่ ตลอดไป อาเมน๖
6 บ่ใจ้ ว่า พระสัญญา ตี้ พระเจ้า หื้อ จาว ยิว นั ้น ล้ม เหลว ย้อน ว่า คน ตี้ สืบ เจื๊ อสาย มา จาก อิสราเอล นั ้น๗
1

ก็ บ่ได้ เป๋น จาว อิสราเอล แต๊ เหมือน กั ๋น หมด กู้ คน 7 บ่ใจ้ ว่า ลูก หลาน ของ อับ ราฮัม ตึง หมด จะ เป๋น ลูก ของ
พระเจ้า แต่พระเจ้าบอกอับราฮัมว่า “ลูกหลานของอิสอัคเต้าอัน
้ จะนั บว่าเป๋นเจื๊อสายของเจ้า�ต 8 หมาย
เถิงว่า บ่ใจ้ลูกตี้เกิดต๋ามสายเลือดของอับราฮัมจะถือว่าเป๋นลูกของพระเจ้า แต่ลูกหลานตี้เกิดต๋ามพระ
สัญญา ของ พระเจ้า เต้า อัน
้ ตี้ ถือ ว่า เป๋น ลูก หลาน แต๊ๆ 9 ย้อน พระเจ้า สัญญา กับ อับ ราฮัม ว่า “เมื่อ เถิง กํา๋
หนดเวลาเฮาจะปิ๊ กมาแหม ต๋อนนั ้นนางซาราห์จะมีลูกป้อจาย�ถ
10 บ่ใจ้ก้าเต้าอัน
้

นางเรเบคาห์ก็มีลูกแฝดกับอิสอัคป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮา 11-12 ก่อนตี้ลูกแฝดจะ
เกิดมา ก่อนตี้หมู่เขาจะเยียะดีกาว่าบ่ดี พระเจ้าก็บอกนางเรเบคาห์ว่า “อ้ายจะฮับใจ๊น้ อง� ตี้พระเจ้าอูจา
้
ด

๕ 9:5 9:5 อูเถิ
๖ 9:5 9:5 แป๋ได้แหมอย่างว่า ขอหื้อพระคริสต์
8:36 8:36 สดด� 44:22
้ ง อับราฮัม อิสอัค กับยาโคบ
ผู้เป๋นเจ้าเป๋นนายเหนื อกู้สิง่ ได้ฮบ
ั ก๋านสรรเสริญตลอดไป อาเมน ๗ 9:6 9:6 อิสราเอลนี้ อ้างเถิง ยาโคบ ตี้มีแหมจื้อว่า อิสราเอล ปฐก�
32:28 ต 9:7 9:7 ปฐก� 21:12 ถ 9:9 9:9 ปฐก� 18:10,14

โรม 9:13

211

โรม 9:33

อีก็
้ เปื้ อหื้อฮูว่
้ า ก๋านเลือกของพระเจ้าบ่ได้เป๋นไปต๋ามก๋านเยียะดีกาว่าบ่ดีของเขา แต่เป๋นไปต๋ามก๋านฮ้อง
คนของพระเจ้าเอง 13 เป๋นไปต๋ามกําตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า “เฮาฮักยาโคบ แต่เฮาจังเอซาว�ท
14 ถ้าจาอัน
้ เฮาจะว่าจาใด พระเจ้าลําเอียงกา บ่ใจ้จาอัน
้ เน่ อ 15 ย้อนพระเจ้าเกยบอกโมเสสว่า
“เฮาใค่โผดคนใด เฮาก็โผดคนนั ้น
เฮาใค่อินดูคนใด เฮาก็อินดูคนนั ้น�ธ
16 ย้อนจาอัน
้ ก๋านเลือกของพระเจ้าก็บ่ได้ขึ้นอยู่กับความต้องก๋านกาว่าก๋านฮิเยียะของคนเฮา แต่ขึ้น
อยู่กับความเมตต๋าของพระเจ้า 17 ย้อนพระคัมภีรมี
์ เขียนเกี่ยวกับฟาโรห์ว่า “ตี้เฮาตัง้ หื้อเจ้าเป๋นกษั ตริย์
มีอํานาจนั ้น ก็เปื้ อว่าเฮาจะสําแดงอํานาจของเฮาผ่านตางตั ๋วเจ้า กับเปื้ อหื้อจื้อของเฮาเป๋นตี้ฮูจ
้ ักกั ๋นใคว่
18
น
ตึงโลก�
ย้อนจาอัน
้ พระเจ้าจะเมตต๋าใผ ก็จะเมตต๋าคนนั ้น กับพระองค์ใค่หื้อใผมีใจ๋หลึ่ง พระองค์ก็
เยียะจาอัน
้ ได้เหมือนกั ๋น
19 แล้วบางคนอาจจะถามข้าพเจ้าว่า “ถ้าเป๋ นจาอีพระเจ้
้
าจะว่าหมู่เฮาผิดได้จาใด มีคนใดพ่องตี้ขัดขืน
20
ความต้องก๋านของพระเจ้าได้� คนหนอคนเหย หมู่ ต้านเป๋นใผเถิงเถียงพระเจ้า สิง่ ตี้ ถูกปั้ นจะถามผู้
ปั้ นได้กา ว่า “เป๋นจาใดต้านปั้ นข้าพเจ้าหื้อเป๋นจาอี�
้ บ 21 เผียบเหมือนสล่าปั้ นหม้อ เขาย่อมมีสิทธิเอา
์ ดิน
ก้อนเดียวกั ๋นปั้ นถ้วยงามๆ ใบนึ่ งสําหรับใจ๊ในงานมีเกียรติ แล้วปั้ นถ้วยแหมใบนึ่ งสําหรับใจ๊ก๋านธรรมดา
22 พระเจ้าก็ มีสิทธิตี
์ ้จะแสดงหื้อฮู้ว่าพระองค์โขดกับเยียะหื้อมนุษย์หันฤทธิอํ
์ านาจของพระองค์ก็ได้ แต่
พระองค์ยังอดทนนั กขนาดกับคนตี้เยียะหื้อพระองค์โขด เซิง่ สมควรได้ฮับความฉิ บหายวายวอด 23 เปื้ อ
พระเจ้าจะเปิดเผยความยิง่ ใหญ่ของพระองค์ ต่อผูตี
้ ้พระองค์เมตต๋าแล้ว เป๋นผูตี
้ ้พระองค์ได้เกียมไว้หื้อมี
24
ส่วนในความยิง่ ใหญ่ของพระองค์ คือเฮาตังหลายตี้พระองค์ฮ้องมาแล้ว บ่ใจ้จากหมู่จาวยิวจ้าดเดียว
แต่จากคนต่างจ้าดตวย 25 ต๋ามตี้พระเจ้าอูใน
้ พระธรรมโฮเชยาว่า
“เฮาจะฮ้องเขาหมู่นั ้นว่าคนของเฮา เซิง่ ตะก่อนบ่ได้เป๋นคนของเฮา
เฮาจะฮ้องเขาหมู่นั ้นว่าเป๋นคนตี้เฮาฮัก เซิง่ ตะก่อนบ่ได้เป๋นคนตี้เฮาฮัก�ป
26 กับอูแหม
้
ว่า
“ในตี้ตี้พระเจ้าเกยบอกกับหมู่เขาว่า
‘หมู่เจ้าบ่ใจ้คนของเฮา�
ตี้หัน
้ เองหมู่เขาจะได้จื้อว่าเป๋น ‘ลูกของพระเจ้าผู้มีจีวต
ิ อยู�
่ �ผ
27 ส่วนเรือ
่ งจาวยิวอิสยาห์ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าได้บอกว่า

“แม้ว่าจาวอิสราเอลจะมีนั กเหมือนเม็ดทรายฮิมทะเล
แต่ คน ตี้ จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ นั ้น มี หน้ อย 28 ย้อน ว่า องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จะ ตัดสิน โลก นี้ อย่าง เวย กับ
แน่ นอน�ฝ
29 เป๋ นอย่างตี้อิสยาห์ได้อูไว้
้ ว่า
“ถ้าองค์พระผู้เป๋นเจ้าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจสูงสุด
บ่ได้ไว้จีวต
ิ ลูกหลานหื้อเฮาตังหลายไว้พ่อง
หมู่เฮาก็จะถูกทําลายจ๋นเสี้ยง
เหมือนเมืองโสโดมกับเมืองโกโมราห์ไปแล้ว�พ
จาวยิวบ่ยอมฮับข่าวดี

30 ถ้าจาอัน
้ เฮาจะว่าจาใด

จะว่าคนต่างจ้าดได้เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมโดยความเจื้อกา เถิงแม้ว่าหมู่
เขาบ่ได้ตัง้ ใจ๋เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมก็ต๋าม 31 แต่จาวอิสราเอลฮิจะเป๋นคนตี้ถูกต้องต๋ามธรรมโดยก๋าน
เยียะต๋ามบทบัญญัติแต่ ก็ ยังบ่ได้ เป๋น 32 ตี้ เป๋นจาอัน
้ ย้อนว่าเขาบ่ได้ พยายามโดยความเจื้อแต่ พยายาม
โดยเยียะต๋ามบทบัญญัติ เขาเลยข้องใส่ศิลาตี้วางไว้หื้อข้อง 33 ต๋ามตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
ท
ป

9:13 9:13 มลค� 1:2-3
9:25 9:25 ฮชย� 2:23

ผ

ธ

9:15 9:15 อพย� 33:19

9:26 9:26 ฮชย� 1:10

ฝ

น

9:17 9:17 อพย� 9:16

9:28 9:28 อสย� 10:22-23

พ

บ

9:20 9:20 อสย� 29:16; 45:9

9:29 9:29 อสย� 1:9

โรม 10:1

212

โรม 10:19

“ผ่อเน่ อ เฮาวางศิลาก้อนนึ่ งไว้ในเมืองศิโยน
เป๋นศิลาตี้เยียะหื้อคนตังหลายข้องสะดุด
กับเป๋นศิลาตี้เยียะหื้อคนตังหลายต้าว
แต่คนใดตี้เจื้อในพระองค์จะบ่ผิดหวังเลย�ฟ
1 ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลาย

10

ใจ๋ของข้าพเจ้าก็อ้อนวอนต่อพระเจ้ากับใค่หื้อจาวอิสราเอลได้ฮับความรอดป๊น
บาปโต้ษแต๊ๆ ข้าพเจ้าเป๋นพยานหื้อจาวยิวว่า หมู่ เขาเอาแต๊ เอาว่าในก๋านฮับใจ๊ พระเจ้า แต่ บ่ได้ เข้าใจ๋
ก๋านฮับใจ๊อย่างถูกต้อง 3 ย้อนว่าหมู่เขาบ่ฮูตาง
้
ตี้จะเยียะหื้อเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม หมู่เขาฮิหาตางเอา
คน เดียว โดย บ่ยอม ฮับ วิธีของ พระเจ้า ตี้ จะ เยีย ะ หื้อ เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม 4 พระคริสต์ เป๋น ผู้ ยกเลิก
ตางตี้เยียะหื้อเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมโดยก๋านเยียะต๋ามบทบัญญัติ เปื้ อหื้อกู้คนตี้มีความเจื้อได้เป๋นคน
ถูกต้องต๋ามธรรม
2

กู้คนรอดป๊นบาปโต้ษได้
5 โมเสส ได้ เขียน เถิง ก๋าน เป๋ น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม โดย เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ ไว้ว่า “คน ตี้ เยีย ะ ต๋าม บท
บัญญัติ กู้ ข้อ ก็ จะ ได้ จี วต
ิ ตาง บท บัญญัติ นั ้น�ภ 6 แต่ คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม โดย ก๋าน เจื้อ วางใจ๋ พระเยซู
โมเสส ได้ เขียน ไว้ว่า “บ่ดี กึ๊ด ใน ใจ๋ ว่า ‘ใผ จะ ขึ้น สวรรค์� � (คือ ว่า จะ เจิญ พระคริสต์ ลง มา ใน โลก เปื้ อ จ้วย
็ ตี้ สุดในแดนคนต๋าย� � (คือว่าจะเจิญ
หมู่ เฮาหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ)ม 7 “กาว่ากึ๊ดว่า ‘ใผจะลงไปในตี้ เลิก
พระคริสต์ เป๋นขึ้นจากความต๋าย)ย 8 แต่ พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า “ถ้อยกํานั ้นอยู่ใก้ ต้าน อยู่ในปากกับอยู่
ร
ใน ใจ๋ ของ ต้าน� คือ ข้อความ ตี้ เกี่ยวกับ ความ เจื้อ ตี้ หมู่ เฮา บอก อยู่ นี้ 9 คือ ว่า ถ้า ต้าน จะ ยอมฮับ ด้วย ปาก
ของต้านว่า “พระเยซูเป๋นองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้า� กับในใจ๋ก็เจื้อว่าพระเจ้าเยียะหื้อพระเยซูเป๋นขึ้นจากความ
ต๋ายแล้ว ต้านก็จะรอดป๊นบาปโต้ษ 10 ย้อนว่าเมื่อในใจ๋ของต้านเจื้อ ต้านก็เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม เมื่อ
ยอมฮับด้วยปากของต้านก็จะได้ฮับความรอดป๊นบาปโต้ษ 11 ย้อนพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า “คนใดตี้เจื้อใน
พระองค์จะบ่ผิดหวังเลย�ล 12 พระเจ้าถือว่าจาวยิวกับคนต่างจ้าดบ่ต่างกั ๋น ย้อนพระองค์เป๋นองค์พระผู้
เป๋นเจ้าของกู้คน กับพระองค์จะปั๋ นปอนอย่างเต๋มตี้หื้อกับกู้คนตี้อ้อนวอนขอพระองค์ 13 ย้อนว่า “กู้คนตี้
อ้อนวอนขอองค์พระผู้เป๋นเจ้า คนนั ้นจะรอดป๊นบาปโต้ษ�ว
14 แต่หมู่เขาจะอ้อนวอนขอพระองค์จ้วยหื้อรอดได้จาใด ถ้ายังบ่เจื้อพระองค์ หมู่เขาจะเจื้อพระองค์ได้
จาใด ถ้ายังบ่ได้ยน
ิ เรือ
่ งของพระองค์ หมู่เขาจะได้ยินได้จาใด ถ้าบ่มีใผบอกข่าวเรือ
่ งพระองค์หื้อฟัง 15 กับ
หมู่เขาจะไปบอกได้ จาใด ถ้าบ่มีใผใจ๊ หมู่เขาไป อย่างตี้ พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า “ก็ เป๋นสิง่ ตี้ ดี นั กขนาดตี้ มี
16
ศ
คน มา บอก ข่าวดี�
แต่ บ่ใจ้ กู้ คน ตี้ ได้ ยอมฮับ ข่าวดี นั ้น เหมือน อย่าง ตี้ อิส ยาห์อู้ไว้ว่า “ข้า แต่ องค์ พระ
ผู้ เป๋ น เจ้า มี ใผ พ่อง ตี้ เจื้อ ใน สิง่ ตี้ หมู่ เขา ได้ยน
ิ จาก หมู่ เฮา�ษ 17 ย้อนจาอัน
้ ความ เจื้อ เกิด ขึ้น ได้ เมื่อ ได้ยน
ิ
ข่าวดี คนจะได้ยน
ิ ข่าวดีได้ก็เมื่อมีก๋านบอกเรือ
่ งพระเยซูคริสต์ 18 ข้าพเจ้าใค่ถามว่า “หมู่จาวอิสราเอลยัง
บ่ได้ยน
ิ เรือ
่ งข่าวดีนั ้นเตื้อกา� หมู่เขาได้ยน
ิ แล้วแน่ นอน ต๋ามตี้พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
“เสียงของหมู่เขาดังไปใคว่โลก
กําของหมู่เขาก็ลามไปแผวจ๋นสุดแผ่นดินโลก�ส
19 ข้าพเจ้าขอถามแหมว่า “หมูจาว
่
อิสราเอลฟังแล้วบ่เข้าใจ๋กา� โมเสสเป๋นคนเก๊าตี้บอกจาวอิสราเอล

ว่า
“เฮาจะเยียะหื้อเจ้าขอยจ้าดกระจอก
เฮาจะเยียะหื้อเจ้าโขดย้อนจ้าดตี้ง่าวเซอะ�ห
ฟ

9:33 9:33 อสย� 28:16 ภ 10:5 10:5 ลนต� 18:5 ม 10:6 10:6 ฉธบ� 30:12 ย 10:7 10:7 ฉธบ� 30:13
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
10:16 อสย� 53:1 ส 10:18 10:18 สดด� 19:4 ห 10:19 10:19 ฉธบ� 32:21

ร 10:8
ษ 10:16

โรม 10:20

213

โรม 11:17

20 ต่อมาพระเจ้าก็บอกจาวอิสราเอลผ่านอิสยาห์ตี้ก้าอูว่
้ า

“คนตี้บ่ได้เซาะหาเฮา ก็ได้ปะเฮา
คนตี้บ่เกยถามหาเฮา เฮาก็เปิดเผยตั ๋วหื้อฮู�
้ ฬ
21 แต่ส่วนจาวอิสราเอล พระเจ้าอูว่
้ า
“เฮาได้ยื่นมือออกต้อนฮับวันคํ่า หื้อกับคนตี้หลึกหลึ่งกับบ่ยอมเจื้อฟังเฮา�อ

11

พระเจ้าเมตต๋าจาวอิสราเอล
ข้าพเจ้า ขอ ถาม ว่า “พระเจ้า ละ ขว้าง คน ของ พระองค์ แล้ว กา� บ่ใจ้ เน่ อ ข้าพเจ้า เอง ก็ เป๋น จาว
อิสราเอล เป๋น ลูก หลาน ของ อับ ราฮัม เป๋น คน จาก เผ่า เบนยามิน 2 พระเจ้า บ่ได้ ละขว้าง คน ตี้ พระองค์
เลือก ไว้แล้ว ตัง้ แต่ เมื่อ เก๊ า หัวที ต้าน จํา๋ พระคัมภีร ตี
์ ้ มี เขียน ไว้เกี่ยว กับ เอลี ยาห์ ได้ ก่อ ต๋อน ตี้ เขา นาบโต้
ษจาวอิสราเอลต่อพระเจ้าว่า 3 “พระองค์ เจ้าข้า หมู่เขาได้ ฆ่าผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระองค์ กับแต้น
ปู่ จาของพระองค์ เขาก็ เตเหีย เหลือข้าพระองค์ คนเดียว แต่ เขาก็ ฮิฆ่าข้าพระองค์ ตวย�ฮ 4 แล้วพระเจ้า
ตอบเอลียาห์ว่าจาใด “เฮายังฮักษาคนของเฮาไว้เจ็ดปันคน เป๋นคนตี้บ่ได้กราบไหว้พระบาอัล�ก 5 สมัยนี้
ก็เหมือนกั ๋น ยังมีจาวยิวเหลืออยู่พ่อง ตี้พระเจ้าเลือกไว้หื้อรอดป๊นบาปโต้ษโดยพระคุณ 6 พระเจ้าเลือก
โดยพระคุณเป๋นหลัก บ่ใจ้ ต๋ามก๋านเยียะดี ของมนุษย์ ย้อนว่าถ้าเลือกโดยก๋านเยียะดี เป๋นหลัก พระคุณ
ของพระเจ้าจะเป๋นพระคุณได้จาใด
7 ถ้า จาอัน
้ จะ ว่า จาใด ดี จาว อิสราเอล บ่ได้ ปะ สิง่ ตี้ เขา เซาะ หา แต่ มี คน จํา๋ นวน หน้ อย ตี้ พระเจ้า เลือก ไว้
นั ้น ได้ ปะ ส่วน จาว อิสราเอล คน อื่นๆ นั ้น พระเจ้า ก็ เยีย ะ หื้อ ใจ๋ เขา หลึก หลึ่ง ไป เหีย 8 ต๋าม ตี้ พระคัมภีร ์มี
เขียนไว้ว่า
“พระเจ้าเยียะหื้อจิตใจ๋เขาเซื่องซึม
ต๋าของเขาก็ผ่อบ่หัน
หูของเขาก็บ่ได้ยน
ิ จ๋นแผวตึงวันนี้ �ข
1

9 กษั ตริยดาวิ
์
ดได้อูอย่
้ างเดียวกั ๋นนี้ ไว้ว่า

“ขอหื้อก๋านมีกิน
๋ อย่างเหลือเฟือของเขาเป๋นแฮ้วดักเขา
เป๋นสิง่ ตี้เยียะเขาล้มลง กับฮับผลในสิง่ ตี้เยียะไว้
10 ขอหื้อต๋าเขาบอดไป เปื้ อจะได้ผ่ออะหยังบ่หัน
กับขอหื้อหลังเขาก่อง๘ตลอดไป�ค
11 ข้าพเจ้าขอถามแหมว่า จาวอิสราเอลต้าวจ๋นลุกบ่ได้ กา บ่ใจ้ จาอัน
้ เน่ อ แต่ย้อนบาปของหมู่เขา คน
ต่างจ้า ด จึง ได้ ฮับ ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ เปื้ อ เยีย ะ หื้อ จาว อิสราเอล ขอย 12 ถ้า ก๋าน เยีย ะ บาป ของ จาว
อิสราเอลเยียะหื้อคนตึงโลกได้ฮับปอนจากพระเจ้า กับถ้าความผิดพลาดของจาวยิวเยียะหื้อคนต่างจ้าด
ได้ฮับปอนนั กขนาดนี้ แล้วลองกึ๊ดผ่อเต๊อะ ถ้าได้จาวยิวมายอมฮับครบหมด ปอนจะนั กเหลือนั ้นมอกใด
13 ต๋อน นี้ ข้าพเจ้า จะ อู้ กับ ต้าน ตัง หลาย ตี้ เป๋ น คน ต่างจ้า ด ว่า พระเจ้า แต่ง ตัง
้ หื้อ ข้าพเจ้า เป๋น อัครทูต
สําหรับคนต่างจ้าด ข้าพเจ้าจึงภู มิใจ๋ ในพันธกิจของข้าพเจ้า 14 เปื้ อจะกระตุ้นหื้อปี้ น้ องจาวยิวขอย แล้ว
จะ ได้ จ้วย หมู่ เขา บาง คน หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ 15 ย้อน ถ้า พระเจ้า ละ จาว ยิว เยีย ะ หื้อ คน ตึง โลก คืนดี กับ
พระเจ้า จะดี มอกใดถ้าพระเจ้าจะฮับหมู่จาวยิวปิ๊ กมาแหมใหม่ ก็ เป๋นเหมือนหมู่เขาต๋ายแล้วแต่ เป๋นขึ้น
มาใหม่ 16 ถ้าเข้าหนมปังส่วนแรกตี้เอาไปถวายพระเจ้านั ้นบริสุทธิ์ ส่วนตี้เหลือตึงหมดก็บริสุทธิตวย
เก๊า
์
ไม้ก็เหมือนกั ๋น ถ้าฮากของเก๊าไม้บริสุทธิ์ ตึงเก๊าก็บริสุทธิตวย
์
17 แต่ พระเจ้า ได้ หัก บาง กิง
่ ของ เก๊า บ่า กอกเทศ สวน ตี้ เผียบ เหมือน จาว ยิว ออก เหีย แล้ว เอา หมู่ ต้าน ตี้
เป๋นคนต่างจ้าดเผียบเหมือนกิง่ บ่ากอกเทศป่ามาต่อไว้แตน หมู่ต้านจึงได้ฮบ
ั ก๋านหล่อเลี้ยงจากฮากเก๊า
ฬ 10:20 10:20 อสย� 65:1 อ
ข 11:8 11:8 ฉธบ� 29:4; อสย�
69:22-23

10:21 10:21 อสย� 65:2 ฮ 11:3 11:3 1 พกษ� 19:10,14 ก 11:4 11:4 1 พกษ� 19:18
๘ 11:10 11:10 หลังก่อง เป๋นภาพแสดงเถิง ก๋านตุ๊กยาก ค 11:10 11:10 สดด�
29:10

โรม 11:18
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บ่ากอกเทศสวน 18 หมู่ต้านห้ามอวดดีตี้ได้เข้าแตนกิง่ ตี้ถูกหักไปแล้วนั ้น ต้านจะอวดดีได้จาใด ต้านบ่ได้
หล่อเลี้ยงฮาก แต่เป๋นฮากเน่ อตี้หล่อเลี้ยงหมู่ต้าน
19 หมู่ต้านอาจอู้ว่า “กิง
่ หมู่นั ้นถูกหักขว้างเปื้ อจะเอาหมู่ข้าเข้ามาแตน� 20 ก็แม่นอยู่แล้ว ตี้หมู่เขาถูก
หักขว้าง ก็ ย้อนบ่เจื้อ ตี้ ต้าน ตัง หลาย อยู่แตน ได้ ก็ ย้อน ว่า ต้าน ตัง หลาย เจื้อ เต้า อัน
้ ห้าม อวด ดี เน่ อ แต่ หื้อ
เก๋ งกั ๋ว 21 ย้อน ว่า ถ้า พระเจ้า ตัด จาว ยิว ตี้ เป๋น เหมือน กิง่ เก่า ได้ พระองค์ ก็ ตัด ต้าน ตี้ เป๋น เหมือน กิง่ ใหม่ ได้
เหมือน กั ๋น 22 ย้อนจาอัน
้ หื้อ ตอง ผ่อ เรือ
่ ง ความ เมตต๋า กับ ความ เด็ด ขาด ของ พระเจ้า หื้อ ดี พระองค์ เยีย ะ
กับ คน ตี้ บ่เจื้อ อย่าง เด็ด ขาด แต่ จะ เมตต๋า ต่อ ต้าน ถ้า ต้าน เยีย ะ ตั ๋ว หื้อ สม กับ ความ เมตต๋า นั ้น ต่อ ไป แต่
ถ้า ต้าน บ่เยีย ะ จาอัน
้ พระองค์ ก็ จะ ตัด ต้าน ขว้าง เหมือน กั ๋น 23 ส่วน หมู่ จาว ยิว นั ้น ถ้า เปี่ ยนใจ๋ ปิ๊ ก มา เจื้อ
พระเจ้า แหม พระองค์ ก็ จะ เอา หมู่ เขา ปิ๊ ก มา ต่อ กับ เก๊า แหม ใหม่ ย้อน พระเจ้า เยีย ะ จาอัน
้ ได้ 24 หมู่ ต้าน
เผียบเหมือนกิง่ บ่ากอกเทศป่า พระเจ้ายังเอามาต่อเข้ากับเก๊าบ่ากอกเทศสวนได้ เซิง่ บ่ใจ้เป๋นเรือ
่ งปกติ
แล้วถ้าจะเอาจาวยิวตี้เผียบเหมือนกิง่ ตี้ถูกตัดขว้างไปแล้วนั ้น มาต่อเข้ากับเก๊าเก่า จะง่ายเหลือนั ้นมอก
ใด
ความเมตต๋าของพระเจ้าต่อกู้คน
25 ปี้ น้ อง ตัง หลาย ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู้ เรือ
็ นี้ เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ บ่อวด ฮู้
่ ง เกี่ยว กับ ความ จริง อัน ลํ้า เลิก
คือหมู่ จาวอิสราเอลบางส่วนใจ๋ แข็ง แต่ จะเป๋นจาอัน
้ จ๋นเถิงคนต่างจ้าดจะเข้ามาเจื้อพระเจ้าจ๋นครบจํา๋
26
นวนก่อน ตางนี้ ละ เป๋นตางตี้จาวอิสราเอลตึงหมดก็จะได้ฮับความรอดป๊นบาปโต้ษต๋ามตี้มีเขียนไว้ใน
พระคัมภีรว่์ า
“พระผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษจะมาจากเมืองศิโยน
พระองค์จะเอาความบ่ดีตึงหมดออกไปจากเจื๊อสายของยาโคบ๙
27 นี่ คือพันธสัญญาของเฮากับหมู่เขา
เมื่อเฮาได้ยกโต้ษบาปหมู่เขาแล้ว�ฅ
28 จาวยิวบ่ยอมฮับข่าวดีจึงเป๋ นศัตรู ต่
๋ อพระเจ้า

เซิง่ เป๋นประโยชน์ ต่อต้านตังหลาย ส่วนเรือ
่ งตี้พระเจ้าได้
เลือกหมู่เขาไว้ พระองค์ก็ยังฮักหมู่เขา ย้อนเกยสัญญากับป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เขาไว้แล้ว 29 ย้อนเมื่อ
พระเจ้า หื้อ ปอน กับ ใผ ก็ จะ บ่เอา คืน กับ เมื่อ เลือก ใผ แล้ว ก็ จะ บ่เปี่ ยนใจ๋ 30 ตะก่อน ต้าน ตัง หลาย บ่ได้ เจื้อ
ฟังพระเจ้า แต่บ่าเดี่ยวนี้ พระเจ้าเมตต๋าหมู่ต้านก็ย้อนจาวยิวบ่เจื้อฟัง 31 ก็เป๋นอย่างเดียวกั ๋น หมู่จาวยิว
ก็ บ่เจื้อ ฟัง พระเจ้า แต่ โดย ความ เมตต๋า ตี้ ได้ หื้อ กับ หมู่ ต้าน หมู่ เขา ก็ ได้ ฮบ
ั ความ เมตต๋า จาก พระเจ้า ตวย
32 ย้อนว่าคนกู้คนถูกกํา
๋ หนดหื้ออยูใน
่ ฐานะตี้บ่เจื้อฟังพระเจ้า เปื้ อพระองค์จะได้เมตต๋าต่อเขาตังหลายกู้
คน
สรรเสริญพระเจ้า
33 โอ ปั๋ ญญากับความฮูของ
็
้
พระเจ้าก็ลํ้าเลิก
ก๋านตัดสินของพระองค์นั ้นบ่มีใผอธิบายได้
กับวิถีตางต่างๆ ของพระองค์ใผก็บ่เข้าใจ๋
34 “ใผจะฮูจิ
้ ตใจ๋ของพระองค์ได้พ่อง
ใผจะหื้อกําเปิ็กษาพระองค์ได้�ฆ
35 “ใผหื้อสิง
่ ใดสิง่ นึ่ งแก่พระเจ้ากา พระองค์เถิงจะต้องส้ายเขา�ง
36 ย้อนว่ากู้สิง
่ อพระองค์
่ กู้อย่างมาจากพระองค์ โดยพระองค์ กับอยูเปื้
ขอเกียรติจงมีแก่พระองค์ตลอดไป อาเมน

12

๙

จงถวายจีวต
ิ ฮับใจ๊พระเจ้า

11:26 11:26 เจื๊อสายยาโคบ หมายเถิง จาวยิว
11:35 โยบ 41:11

ฅ

11:27 11:27 อสย� 59:20-21

ฆ

11:34 11:34 อสย� 40:13

ง

11:35

โรม 12:1
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ย้อนจาอัน
้ ปี้ น้ อง ตัง หลาย หื้อ กึ๊ด เถิง ความ เมตต๋า ตี้ พระเจ้า มี ต่อ หมู่ เฮา ข้าพเจ้า ขอ วิงวอน หมู่ ต้าน
หื้อถวายตั ๋วต่อพระเจ้าเป๋นเครือ
่ งปู่จาตี้มีจีวต
ิ อยูกั
่ บบริสุทธิ์ เป๋นเครือ
่ งปู่จาตี้พระเจ้าเปิงใจ๋ อันนี้ ละ เป๋น
ก๋านนมัสก๋านตี้หมู่ต้านสมควรเยียะ 2 ห้ามเยียะเหมือนอย่างคนสมัยนี้ แต่ยอมหื้อพระเจ้าเปี่ ยนจีวต
ิ เป๋น
คนใหม่โดยหื้อพระองค์เปี่ ยนจิตใจ๋ของหมู่ต้านเหียใหม่ แล้วหมู่ต้านจะได้ฮูความ
้
ต้องก๋านของพระเจ้าว่า
อะหยังดี อะหยังเยียะหื้อพระเจ้าปอใจ๋ กับอะหยังสมบูรณ์ แบบในก๋านใจ๊จีวต
ิ
1

ใน ฐานะ ตี้ พระเจ้า โผด หื้อ ข้าพเจ้า เป๋น คน บอก ข่าวดี ของ พระองค์ ข้าพเจ้า ขอ บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า
ห้ามกึ๊ดว่าตั ๋วเก่าดีเลิศนั กเหลือตี้สมควรจะกึ๊ด แต่กึ๊ดหื้อสมเหตุสมผลต๋ามขนาดความเจื้อตี้พระเจ้าโผด
หื้อ หมู่ ต้าน นั ้น 4 ย้อน ว่า ใน ตั ๋ว อัน เดียว ของ เฮา นั ้น ก็ มี อวัยวะ หลาย อย่าง แต่ ละ อย่าง ก็ มี หน้า ตี้ บ่เหมือน
กั ๋น 5 ในทํานองเดียวกั ๋น เถิงแม้ว่าหมู่เฮามีหลายคน หมู่เฮาก็ ยังเป๋นเหมือนตั ๋วเดียวกั ๋นย้อนเป๋นอันนึ่ ง
อันเดียวกั ๋นกับพระคริสต์ หมู่เฮาอยู่ฮ่วมกั ๋นโดยกู้คนเป๋นเหมือนอวัยวะต่างๆ ในตั ๋วเดียว 6 เฮาแต่ละคน
ได้ฮบ
ั ของประทานต่างๆ ต๋ามตี้พระเจ้าโผดหื้อ ถ้าพระเจ้าโผดหื้อบอกถ้อยกําของพระเจ้า ก็หื้อบอกต๋าม
ตี้เจื้อ 7 ถ้าโผดหื้อฮับใจ๊ก็หื้อฮับใจ๊ ถ้าโผดหื้อสอนก็หื้อสอน 8 ถ้าโผดหื้อเก่งในเรือ
่ งก๋านหื้อกํา๋ ลังใจ๋ก็หื้อ
กํา๋ ลังใจ๋ ถ้าโผดหื้อแบ่งปั๋ นก็ หื้อแบ่งปั๋ นด้วยใจ๋ เอื้อเฟื้ อ ถ้าโผดหื้อปกครองก็ หื้อปกครองด้วยก๋านเอาใจ๋
ใส่ ถ้าโผดหื้อสําแดงความเมตต๋าก็หื้อสําแดงด้วยใจ๋ยินดี
9 หื้อ ฮัก กั ๋น จาก ใจ๋ จริง หื้อ จัง สิง
่ ใน สิง่ ตี้ ดี 10 หื้อ ฮัก กั ๋น เหมือน ปี้ เหมือน น้ อง หื้อ ยินดี
่ ตี้ บ่ดี หื้อ ยึด มัน
11
ยกย่อง หื้อ เกียรติ กั ๋น หื้อ หมัน
่ เยีย ะ ก๋าน ห้าม ขี้ ค้าน หื้อ กระตือรือร้น ใน ก๋าน ฮับ ใจ๊ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า
12 หื้อ จื้น จม ยินดี ย้อน มี ความ หวัง หื้อ อดทน ต่อ ความ ตุ๊ก ยาก หื้อ หมัน
่ อธิษฐาน 13 เมื่อ คน ของ พระเจ้า
ขาดแคลน หื้อจ้วยเหลือเขา หื้อเป๋นคนมีนํ้าใจ๋ต้อนฮับแขก 14 หื้อขอพระเจ้าปั๋ นปอนคนตี้คํ่าหมู่ต้าน หื้อ
พระองค์ปั๋ นปอนเขาเต๊อะ บ่ดีขอหื้อพระเจ้าแจ้งสาปเขา 15 หื้อจื้นจมยินดีกับคนตี้มีความจื้นจมยินดี หื้อ
โศกเศร้ากับคนตี้กํ่าลังโศกเศร้า 16 หื้ออยู่ตวยกั ๋นโดยเป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋น บ่ดีเป๋นคนหยิง่ จ๋องหอง แต่
หื้อเป๋นคนถ่อมใจ๋ลง ยอมคบกับคนมีฐานะตํ่า๑ บ่ดีกึ๊ดว่าตั ๋วเก่าเป๋นคนหลวก
17 ถ้า ใผ เยีย ะ บ่ดี หื้อ หมู่ ต้าน ห้าม เยีย ะ บ่ดี ตอบ แต่ หื้อ เยีย ะ ใน สิง
่ ตี้ คน ตัง หลาย หัน ว่า ดี 18 หื้อ เยีย ะ กู้
อย่างเต้าตี้หมู่ต้านจะเยียะได้ เปื้ อจะได้อยูกั
่ บคนอื่นอย่างสงบสุข 19 ปี้ น้ องผูเ้ จื้อตี้ข้าพเจ้าฮัก บ่ดีแก้แค้น
คนใดเลย แต่ป่อยหื้อพระเจ้าลงโต้ษเขาเอง ย้อนมีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า พระเจ้าบอกว่า “ก๋านแก้แค้น
นั ้นเป๋นหน้าตี้ของเฮา เฮาจะตอบแตนเขาเอง�ง 20 แต่หื้อเยียะเหมือนตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“ถ้าศัตรู ของ
๋
ต้านใค่อยากกิน
๋ ข้าว ก็หื้อเอาข้าวหื้อเขากิน
๋
ถ้าอยากกิน
๋ นํ้า ก็หื้อเอานํ้าหื้อเขากิน
๋
ฉ
ก๋านเยียะจาอีจะ
้ เยียะหื้อเขาละอายใจ๋�
21 ห้ามหื้อความบ่ดีมีชัยเหนื อต้าน แต่หื้อมีชัยเหนื อความบ่ดีด้วยความดี
3

13
ก๋านเจื้อฟังผู้ปกครอง

1 ต้านกู้คนต้องเจื้อฟังผู้ปกครองบ้านเมือง

ย้อนว่าบ่มีใผมีอํานาจปกครองได้นอกจากพระเจ้าจะยอม
ผู้ปกครองตี้ มีอยู่นั ้นพระองค์ เป๋นผู้แต่งตัง้ หมู่เขา 2 ย้อนจาอัน
้ คนใดตี้ ขัดขืนผู้มีอํานาจนั ้นก็ ขัดขืนสิง่ ตี้
3
พระเจ้าแต่งตัง้ ตวย แล้วคนตี้เยียะจาอัน
้ ก็จะถูกลงโต้ษ คนตี้เยียะตั ๋วดีก็บ่ต้องกั ๋วอํานาจของผูปกครอง
้
แต่ คน ตี้ เยีย ะ บ่ดี นั ้น ต้อง กั ๋ว ถ้า บ่ใค่ กั ๋ว ผู้ ปกครอง ก็ หื้อ เยีย ะ สิง่ ดี เน่ อ แล้ว หมู่ เขา ก็ จะ ปอใจ๋ ต้าน 4 ย้อน
ผู้ ปกครอง บ้าน เมือง นั ้น เป๋น คน ฮับ ใจ๊ พระเจ้า เปื้ อ หื้อ เป๋น ประโยชน์ แก่ หมู่ ต้าน แต่ ถ้า หมู่ ต้าน เยีย ะ บ่ดี ก็
หื้อ กั ๋ว เขา เน่ อ ย้อน หมู่ เขา มี อํานาจ ลงโต้ ษ หมู่ ต้าน ได้ หมู่ เขา เป๋น คน ฮับ ใจ๊ ตี้ พระเจ้า ใจ๊ เปื้ อ ลงโต้ ษ คน
เยียะบ่ดีแตนพระเจ้า 5 ย้อนจาอัน
้ ต้านตังหลายจํา๋ เป๋ นต้องเจื้อฟังผู้ปกครอง บ่ใจ้ย้อนกั ๋วถูกลงโต้ษเต้า
๑

12:16 12:16 แป๋ได้แหมอย่างว่า ยอมเยียะก๋านตํ่าๆ

ง

12:19 12:19 ฉธบ� 32:35

ฉ

12:20 12:20 สภษ� 25:21-22

โรม 13:6
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อัน
้ แต่ เจื้อฟังย้อนเยียะต๋ามจิตสํานึ กของต้านตวย 6 จาอัน
้ ต้านตังหลายต้องเสียภาษี ตวย ย้อนว่าผู้มี
อํานาจนั ้นเป๋นผู้ฮับใจ๊ ของพระเจ้าตี้ เยียะต๋ามหน้าตี้ ของเขาอยู่ 7 ต้านต้องหื้อกู้ คนต๋ามตี้ ต้องหื้อเขา คือ
หื้อส่งส่วยแก่ผูตี
้ ้ต้องส่ง หื้อเสียภาษี แก่คนตี้ต้องเสียหื้อ หื้อยําเก๋งแก่คนตี้ต้องยําเก๋ง หื้อเกียรติแก่คนตี้
สมควรได้ฮบ
ั
หน้าตี้ของเฮา

8 บ่ดีเป๋ นหนี้ ใผ

ยกเว้นหนี้ ตี้เกี่ยวกับความฮักตี้มีต่อกั ๋น คนใดตี้ฮักคนอื่นก็ได้เยียะต๋ามบทบัญญัติครบ

ถ้วนแล้ว 9 บทบัญญัติมีว่า “ห้ามเป๋นจู๊ผัวเมียเปิ้ น ห้ามฆ่าคน ห้ามลักของ ห้ามโลภ�ช ข้อหมู่นี้ ตึงข้ออื่นๆ
ก็รวมอยูใน
่ ข้อเดียวนี้ คือ “จงฮักเปื้ อนบ้านเหมือนฮักตั ๋วเก่า�ซ 10 ความฮักบ่เยียะอันตรายหื้อเปื้ อนบ้าน
จาอัน
้ ความฮักจึงเป๋นก๋านเยียะต๋ามบทบัญญัติครบถ้วน
11 หื้อต้านเยียะจาอีย้
้ อนต้านฮูดี
้ ว่า บ่าเดี่ยวนี้ เถิงเวลาตี้สมควรจะตื่นจากหลับแล้ว เวลาตี้เฮาจะได้ฮบ
ั
12
ความรอดนั ้นก็ใก้เข้ามาเถิงเหลือต๋อนตี้เฮาฮับเจื้อใหม่ๆ เมื่อคืนใก้จะผ่านไปแล้ว ต๋อนเจ๊าก็ใก้เข้ามา
ย้อนจาอัน
้ หื้อ เลิก เยีย ะ สิง่ ตี้ เป๋น ของ ความ มืด เหีย แล้ว ใส่ เครือ
่ ง ป้อ งกั ๋น ตี้ เป๋น ของ ความ เป่ง แจ้ง 13 หื้อ
หมู่เฮาใจ๊จีวต
ิ หื้อสมกับเป๋นคนตี้อยู่ในความเป่งแจ้ง บ่ใจ้กิน
๋ เลี้ยงเมาเหล้ากั ๋น บ่ใจ้เยียะบาปตางเพศกับ
ลามก บ่ใจ้ผิดหัวกั ๋นกับขอยกั ๋น 14 แต่ต้านตังหลายควรเยียะตั ๋วต๋ามแบบอย่างพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้
เป๋นเจ้า กับห้ามเปิดโอกาสหื้อเยียะต๋ามกิเลสตั ๋ณหาของสันดานบาป

14

พระเจ้าผู้เดียวตี้เป๋นผู้ตัดสิน
1 หื้อยอมฮับคนตี้ยังมีความเจื้อหน้ อยอยู่ บ่ดีเถียงกั ๋นเกี่ยวกับเรือ
่ งกํากึ๊ดตี้ต่างกั ๋น 2 เจ้นคนนึ่ งเจื้อว่า
กิน
้ 3 คน ตี้ กิน
๋ อะหยัง ก็ ได้ แต่ แหม คน ตี้ มี ความ เจื้อ หน้ อย กึ๊ด ว่า กิน
๋ ได้ ก้า ผัก อย่าง เดียว เต้า อัน
๋ กู้ อย่าง ก็
ห้าม ดู แควน คน ตี้ บ่กิน
๋ คน ตี้ บ่กิน
๋ ก็ ห้าม นาบโต้ ษ คน ตี้ กิน
๋ กู้ อย่าง ย้อน พระเจ้า ได้ ยอมฮับ เขา แล้ว 4 ต้าน
เป๋นใผตี้จะตัดสินคนฮับใจ๊ของคนอื่น คนฮับใจ๊คนนั ้นจะได้ดีกาว่าหล้มจ๋มก็อยู่ตี้นายของเขา เขาจะได้ดี
แน่ นอนย้อนองค์พระผู้เป๋นเจ้าเยียะหื้อเขาได้ดีได้
5 คนนึ่ งหันว่าวันนึ่ งสําคัญนั กเหลือแหมวันนึ่ ง แต่แหมคนนึ่ งหันว่ากู้วันสําคัญเต้ากั ๋นหมด หื้อกู้คนยึด
มัน
่ ต๋าม กํา กึ๊ด ของ ใผ ของ มัน 6 คน ตี้ ถือ ว่า วัน นึ่ ง เป๋น วัน พิเศษ ก็ เยีย ะ จาอัน
้ เปื้ อ หื้อ เกียรติ องค์ พระ ผู้ เป๋น
เจ้า คน ตี้ กิน
๋ ได้ กู้ อย่าง ก็ กิน
๋ เปื้ อ หื้อ เกียรติ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ย้อน เขา ได้ ขอบคุณ พระเจ้า สําหรับ ของกิน
๋
นั ้น แล้ว กับ คน ตี้ บ่ยอม กิน
๋ บาง อย่าง ก็ บ่กิน
๋ เปื้ อ หื้อ เกียรติ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ย้อนเขา ก็ ขอบคุณ พระเจ้า
7
เหมือนกั ๋น ย้อนเฮาบ่ได้อยู่เปื้ อตั ๋วเฮาเอง กับเฮาก็บ่ได้ต๋ายเปื้ อตั ๋วเฮาเองเหมือนกั ๋น 8 ถ้าหมู่เฮามีจีวต
ิ
อยู่ ก็ อยู่ เปื้ อ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ถ้า เฮา ต๋าย ก็ ต๋าย เปื้ อ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ย้อนจาอัน
้ บ่ว่า เฮา จะ มี จี วต
ิ อยู่
กาว่าจะต๋าย เฮาก็ เป๋นคนขององค์ พระผู้เป๋นเจ้า 9 ย้อนจาอี้พระเยซู คริสต์ จึงยอมต๋าย แล้วเป๋นขึ้นจาก
ความต๋ายเปื้ อจะได้เป๋นองค์พระผู้เป๋นเจ้าของคนต๋ายตึงคนเป๋นตวย
10 แล้ว เป๋ น จาใด ต้าน จึง ตัดสิน ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ของ ต้าน กาว่า ดู แควน ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ของ ต้าน ย้อน เฮา ตัง
หลายต้องยืนต่อหน้าพระเจ้าหื้อพระองค์ตัดสินกั ๋นกู้คน 11 ต๋ามตี้มีเขียนในพระคัมภีรว่์ า
“องค์พระผู้เป๋นเจ้าอูว่
้ า ‘เฮามีจีวต
ิ อยูแน่
่ นอนจาใด ก็หื้อแน่ ใจ๋จาอัน
้ ว่า�
กู้คนจะคุกเข่าลงนมัสก๋านเฮา กับ
กู้คนจะยอมฮับว่าเฮาเป๋นพระเจ้า�ญ
12 จาอัน
้ เฮาแต่ละคนจะต้องรายงานเรือ
่ งของตั ๋วเก่าต่อพระเจ้า
บ่ดีเป๋นเหตุหื้อปี้ น้ องเยียะบาป
ช

13:9 13:9 อพย� 20:13-15,17

ซ

13:9 13:9 ลนต� 19:18

ญ

14:11 14:11 อสย� 45:23

โรม 14:13
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ถ้า จาอัน
้ หื้อ เฮา เลิก ตัดสิน กั ๋น เต๊อะ เน่ อ แต่ หื้อ ตัดสิน ใจ๋ เอง ว่า จะ บ่เยีย ะ อะหยัง หื้อ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ของ
ต้านเยียะบาป 14 ในฐานะตี้เป๋นคนของพระเยซู องค์พระผู้เป๋ นเจ้า ข้าพเจ้าก็ฮู้กับแน่ ใจ๋ว่าบ่มีของกิน
๋ ใด
ตี้ เป๋นมลทินในตั ๋วของมันเอง แต่ ถ้าคนใดหันว่าของกิน
๋ ใดเป๋นมลทินก็ จะเป๋นมลทินสําหรับเขา 15 ถ้าปี้
น้ อง ผู้ เจื้อ ของ ต้าน บ่สบายใจ๋ ย้อน ของ ตี้ ต้าน กิน
่ ง ขอ
๋ ต้าน ก็ บ่ได้ เยีย ะ ตวย ต๋าม ความ ฮัก เลย ห้าม หื้อ เรือ
งกิน
้ บ่ดีหื้อสิง่ ตี้ต้านเจื้อ
๋ มาทําลายความเจื้อของปี้ น้ องของต้าน ปี้ น้ องตี้พระคริสต์ต๋ายเปื้ อเขา 16 จาอัน
17
ว่าดีเยียะหื้อคนอื่นตํา๋ หนิ ต้านได้ ย้อนแผ่นดินของพระเจ้านั ้น บ่เกี่ยวกับก๋านกิน
่ ง
๋ ก๋านดื่มแต่เป๋นเรือ
ก๋านเยียะตวยต๋ามจีวต
ิ ตี้ถูกต้องต๋ามธรรม เรือ
่ งสันติสุข กับเรือ
่ งความจื้นจมยินดีตี้มาจากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ 18 คนตี้ฮับใจ๊พระเยซูคริสต์จาอี้ จะเยียะหื้อพระเจ้าเปิงใจ๋เขา กับคนตังหลายก็หันดีหันงามตวย
19 ย้อนจาอัน
้ ขอ หื้อ เฮา ตัง หลาย อุตส่าห์ เยีย ะ ใน สิง่ ตี้ เยีย ะ หื้อ มี สันติสุข กับ จ้วย กั ๋น หื้อ มี ความ เจื้อ ตี้
20
มัน
่ คงขึ้น บ่ดีหื้อเรือ
่ งของกิน
๋ เยียะหื้อสิง่ ตี้พระเจ้าได้เยียะเสียหาย ของกิน
๋ กู้อย่างดีกิน
๋ ได้หมด แต่เป๋น
สิง่ ตี้บ่ถูกต้องถ้ากิน
่ กา
๋ แล้วเยียะหื้อปี้ น้ องผู้เจื้อเยียะบาป 21 เป๋นสิง่ ตี้ดีตี้จะบ่กิน
๋ จิน
๊ กาว่าบ่กิน
๋ เหล้าองุน
ว่าเยียะสิง่ อื่นๆ ตี้จะเยียะหื้อปี้ น้ องของต้านเยียะบาป 22 หื้อความเจื้อของต้านในเรือ
่ งหมู่นี้ เป๋นเรือ
่ งหละ
23
หว่างต้านกับพระเจ้า คนใดเยียะอะหยังตี้ถือว่าถูกต้อง แล้วในใจ๋บ่ได้ฟ้องผิด คนนั ้นก็เป๋นสุข แต่คน
ตี้สงสัยแล้วยังกิน
๋ คนนั ้นก็จะถูกตัดสินลงโต้ษ ย้อนเขาบ่ได้กิน
๋ ต๋ามตี้เขาเจื้อ กู้อย่างตี้บ่ได้เยียะต๋ามสิง่ ตี้
เขาเจื้อก็เป๋นบาป
13

15

ดําเนิ นจีวต
ิ หื้อเป๋นตี้ปอใจ๋ของเปื้ อนบ้าน
หมู่ เฮา ตี้ มี ความ เจื้อ เข้ม แข็ง ควร จ้วย คน ตี้ มี ความ เจื้อ อ่อนแอ ใน เรือ
่ ง ตี้ เขา สงสัย กับ บ่สมควร เยีย
ะ ต๋าม ใจ๋ ตั ๋วเก่า 2 เฮา กู้ คน สมควร เยีย ะ หื้อ ผู้ เจื้อ คน อื่น ปอใจ๋ เปื้ อ เป๋น ประโยชน์ ต่อ เขา กับ หื้อ ความ เจื้อ
ของเขาจํา๋ เริญขึ้น 3 ย้อนพระเยซูคริสต์ก็บ่ได้เยียะต๋ามใจ๋ตั ๋วเก่า อย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า “กําอูดู
้
4
แควนของผูตี
้ ้เยาะเย้ยพระเจ้านั ้น แต๊ๆ ก็เป๋นกําอูดู
้ แควนข้าพระองค์�ฎ ย้อนสิง่ ตี้เขียนไว้ในพระคัมภีร ์
ตัง้ แต่ สมัย ก่อน นั ้น ก็ เขียน ไว้เปื้ อ สอน เฮา เปื้ อ หื้อ เฮา มี ความ หวัง โดย ความ อดทน กับ กํา๋ ลัง ใจ๋ ตี้ ได้ จาก
พระคัมภีร ์ 5 ขอ หื้อ พระเจ้า ผู้ ตี้ หื้อ ความ อดทน กับ กํา๋ ลัง ใจ๋ โผด จ้วย ต้าน ตัง หลาย เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น
ต๋ามแบบอย่างพระเยซูคริสต์ 6 เปื้ อต้านตังหลายจะได้ฮ่วมใจ๋เป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นสรรเสริญ พระเจ้าผู้
เป๋นพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของหมู่เฮา
7 ย้อนจาอัน
้ หื้อ ยอมฮับ กั ๋น เหมือน พระเยซู คริสต์ ยอมฮับ ต้าน เปื้ อ คน ตัง หลาย จะ ได้ ยกย่อง พระเจ้า
8 ข้าพเจ้าขอบอกว่าพระเยซู คริสต์ มาฮับใจ๊ จาวยิวแล้ว เปื้ อเยียะหื้อหันว่าพระเจ้าสัตย์ซ่ ือตี้ จะเยียะต๋าม
พระสัญญาตี้พระองค์ได้หื้อไว้กับป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เขา 9 เปื้ อคนต่างจ้าดจะสรรเสริญพระเจ้าย้อน
พระองค์เมตต๋าหมู่เขา ต๋ามตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“ย้อนจาอีข้
้ าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ต้ามก๋างคนต่างจ้าด
กับจะฮ้องเพลงสรรเสริญพระองค์�ฏ
1

10 กับมีเขียนในพระคัมภีรแหม
์
ว่า

“คนต่างจ้าดเหย จงจื้นจมยินดีฮ่วมกับคนของพระเจ้าเต๊อะ�ฒ
11 กับมีเขียนไว้แหมต๋อนนึ่ งว่า
“คนต่างจ้าดตังหลายเหย หื้อสรรเสริญองค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ
กับหื้อจ้าดตังหลายสรรเสริญพระองค์ตวยกั ๋นเต๊อะ�ณ
12 แล้วอิสยาห์ผู้เป๋ นปากเป๋ นเสียงแตนพระเจ้าเกยอูว่
้ า
“จะมีคนเกิดมาจากเจื๊อสายของเจสซี
คนนั ้นจะปกครองคนกู้จ้าด
ฎ

15:3 15:3 สดด� 69:9

ฏ

15:9 15:9 สดด� 18:49

ฒ

15:10 15:10 ฉธบ� 32:43

ณ

15:11 15:11 สดด� 117:1

โรม 15:13
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โรม 15:33

แล้วคนหมู่นั ้นจะมีความหวังย้อนต้าน�ด
13 ขอ หื้อ พระเจ้า ผู้ หื้อ ความ หวัง โผด หื้อ ต้าน ตัง หลาย มี ความ จื้น จมยินดี กับ สันติสุข อย่าง เต๋ม บริบูรณ์
ย้อนความเจื้อของหมู่ต้าน เปื้ อหมู่ต้านจะได้มีความหวังอย่างเต๋มล้น โดยฤทธิอํ
์ านาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์
ก๋านของเปาโล
ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ข้าพเจ้า แน่ ใจ๋ ว่า ต้าน ตัง หลาย มี ความ ดี งาม เต๋ม ไป หมด มี ความ ฮู้ กู้ อย่าง ตี้
พระเจ้า ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู้ กับ สามารถ สอน กั ๋น ได้ 15 แต่ ตี้ ข้าพเจ้า ก้า เขียน บาง เรือ
่ ง เถิง หมู่ ต้าน เปื้ อ เตือ
๋ น
ความจํา๋ ของหมู่ต้านแหมเตื้อ ก็ย้อนพระคุณของพระเจ้าตี้ได้หื้อกับข้าพเจ้า 16 เปื้ อหื้อข้าพเจ้าเป๋นผู้ฮับ
ใจ๊ พระเยซู คริสต์ ไป หา คน ต่างจ้า ด มี หน้า ตี้ เหมือน เป๋น ปุโรหิต บอก ข่าวดี ของ พระเจ้า เปื้ อ คน ต่างจ้า ด ตี้
เจื้อจะเป๋นคนตี้พระเจ้ายอมฮับเหมือนเครือ
่ งปู่จาตี้พระวิญญาณเยียะหื้อบริสุทธิ์ 17 ย้อนข้าพเจ้าเป๋นคน
ของพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าภูมิใจ๋ในงานตี้ได้เยียะหื้อพระเจ้า 18 ข้าพเจ้าก้าอู้เถิงงานตี้พระคริสต์จ้วยหื้อ
ข้าพเจ้า เยีย ะ เต้า อัน
้ ใน ก๋าน นํา คน ต่างจ้า ด มา เจื้อ ฟัง พระเจ้า ผ่าน ตาง สิง่ ตี้ ข้าพเจ้า ได้ อู้ กับ เยีย ะ 19 คือ
โดยฤทธิอํ
์ านาจของหมายสําคัญกับก๋านอัศจ๋รรย์ต่างๆ ตึงฤทธิอํ
์ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้า
ก็ ได้ บอกข่าวดี เรือ
่ งพระเยซู คริสต์ กู้ๆ ตี้ ตัง้ เก๊ าตี้ กรุ งเยรู ซาเล็มไปจ๋นแผวเมืองอิลลี รค
ิ ุม 20 ในก๋านบอก
ข่าวดี ข้าพเจ้าได้ตัง้ เป้าไว้ว่าจะไปบอกในตี้ตี้คนยังบ่เกยได้ยน
ิ เรือ
่ งพระเยซูคริสต์มาก่อน เปื้ อข้าพเจ้าจะ
ได้บ่ต้องเยียะงานต่อจากของคนอื่นตี้ได้ตัง้ เก๊าเยียะมาแล้ว 21 ต๋ามตี้มีเขียนในพระคัมภีรว่์ า
“คนตี้บ่เกยมีใผมาบอกหื้อฮูเรื
้ อ
่ งพระองค์ก็จะได้หัน
กับคนตี้บ่เกยได้ยน
ิ มาก่อนก็จะได้เข้าใจ๋�ต
14

เปาโลวางแผนจะไปกรุ งโรม

ย้อน งาน ตี้ กํ่า ลัง เยีย ะ อยู่ นี้ เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า ไป หา หมู่ ต้าน บ่ได้ อยู่ หลาย เตื้อ 23 แต่ บ่า เดี่ยวนี้ งาน
ของ ข้าพเจ้า ใน แคว้น หมู่ นี้ เสี้ ยง หมด แล้ว กับ ข้าพเจ้า ใค่ อยาก ไป หา ต้าน หลาย ปี๋ มา แล้ว 24 ข้าพเจ้า จึง
กึ๊ด ว่า จะ แว่ไป แอ่ว หา หมู่ ต้าน ต๋อน เมื่อ จะ ไป ประเทศ สเปน แล้ว หลัง จาก ตี้ ได้ อยู่ กับ หมู่ ต้าน สัก หว่าง นึ่ ง
แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หวัง ว่า หมู่ ต้าน จะ จ้วย ข้าพเจ้า เตียว ตาง ต่อ ไป จ๋น เถิง สเปน 25 แต่ บ่า เดี่ยว นี้ ข้าพเจ้า กํ่า
ลัง จะ ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม เปื้ อ จ้วยเหลือ คน ของ พระเจ้า ตี้ หัน
้ 26 ย้อน ว่า หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ใน แคว้น มาซิ โด
เนี ยกับแคว้นอาคายายินดี จะฮอมสตางค์ กั ๋น แล้วส่งไปจ้วยเหลือคนของพระเจ้าตี้ ตุ๊กในกรุ งเยรู ซาเล็ม
27 เรือ
่ ง นี้ หมู่ เขา ยินดี เยีย ะ กั ๋น คน เดียว แต๊ๆ แล้ว หมู่ เขา ฮู้ สึก ว่า เป๋น หนี้ บุญ คุณ ผู้ เจื้อ จาว ยิว อยู่ ย้อน ปี้
น้ องจาวยิวหมู่นั ้นได้ปั๋ นปอนตางจิตวิญญาณหื้อกับหมู่เขา ก็สมควรตี้หมู่เขาจะปั๋ นปอนตางของใจ๊หื้อปี้
น้ องผู้เจื้อหมู่นั ้นพ่อง 28 เมื่อข้าพเจ้าเยียะงานนี้ เสร็จแล้ว คือเอาสตางค์ตี้ได้ฮอมไปหื้อหมู่ปี้ น้ องในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม เรียบร้อย แล้ว ข้าพเจ้า ก็ จะ เตียวตาง ไป ประเทศ สเปน แล้ว หละหว่าง ตาง ก็ จะ แว่แอ่ว หา หมู่
ต้าน 29 ข้าพเจ้า มัน
่ ใจ๋ ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า มา หา หมู่ ต้าน จะ นํา ปอน ของ พระคริสต์ มา หื้อ ต้าน ตัง หลาย อย่าง
เต๋มตี้
30 ปี้ น้ อง ตัง หลาย ย้อน หัน แก่ พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า ของ เฮา ตัง หลาย กับ ย้อน หัน แก่ ความ
ฮักตี้มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าขอร้องต้านตังหลายจ้วยออกแฮงกั ๋นอธิษฐานต่อพระเจ้าเผื่อ
ข้าพเจ้า ตวย 31 ตี้ ข้าพเจ้า จะ ป๊น ภัย จาก คน ตี้ บ่เจื้อ พระเยซู ใน แคว้น ยู เดีย แล้ว ขอ หื้อ คน ของ พระเจ้า ใน
กรุ ง เยรู ซาเล็ม เต๋ม ใจ๋ ฮับ ก๋าน จ้วยเหลือ จาก ข้าพเจ้า 32 แล้ว ถ้า เป๋น ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า ข้าพเจ้า
จะได้มาหาหมู่ต้านโดยมีความยินดีกับมีความจื้นใจ๋ตี้ได้อยู่กับหมู่ต้าน 33 ขอหื้อพระเจ้าผู้หื้อสันติสุขอยู่
ตวยต้านตังหลายเต๊อะ อาเมน
22

ด

15:12 15:12 อสย� 11:10

ต

15:21 15:21 อสย� 52:15

โรม 16:1
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โรม 16:24

16
กํากึ๊ดเติงหาผู้เจื้อในกรุ งโรม
ข้าพเจ้า ขอ แนะนํา เฟบี น้ องสาว ใน ความ เจื้อ ของ เฮา หื้อ กับ ต้าน ตัง หลาย นาง เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊๒พระเจ้า
ของคริสตจักรในเมืองเคนเครีย 2 ขอหมู่ต้านต้อนฮับนางในนามองค์พระผูเป๋
้ นเจ้า หื้อสมกับเป๋นคนของ
พระเจ้า ขอจ้วยเหลือนางต๋ามตี้นางต้องก๋าน ย้อนว่านางเกยจ้วยเหลือหลายคนตึงข้าพเจ้าตวย
3 ขอ ฝาก ความ กึ๊ด เติง หา ปริส คา กับ อาควิลลา ตึง สอง เป๋ น เปื้ อน ฮ่วม ฮับ ใจ๊ พระเยซู คริสต์ กับ ข้าพเจ้า
มา ก่อน 4 สอง คน นี้ เกย เสี่ยง จี วต
ิ จ้วยเหลือ ข้าพเจ้า มา แล้ว บ่ใจ้ ข้าพเจ้า เต้า อัน
้ ตี้ เป๋น หนี้ บุญ คุณ หมู่ เขา
แต่คริสตจักรคนต่างจ้าดตังหลายก็เป๋นหนี้ หมู่เขาเหมือนกั ๋น 5 ขอฝากกํากึ๊ดเติงหาปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลาย
ตี้ ฮ่วม นมัส ก๋า น ใน บ้าน ของ เขา ตึง สอง ตวย กับ ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา เอเปเนทัส เปื้ อน ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก เขา เป๋น
คนเก๊าหัวที ตี้ ฮับเจื้อพระเยซู คริสต์ ในแคว้นเอเชีย 6 ขอฝากกํากึ๊ดเติงหามารีย์ตี้ เยียะก๋านหนั กเปื้ อต้าน
ตัง หลาย 7 ขอ ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา อัน โดรนิ คัส กับ ยู นี อัส ผู้ เป๋น ปี้ น้ อง จาว ยิว ตี้ เกย ถูก ขัง คอก ตวย ข้าพเจ้า
ตึง สอง คน นี้ เป๋น คน มี จื้ อเสี ยง ดี ใน หมู่ อัครทูต กับ ได้ เจื้อ พระเยซู คริสต์ ก่อน ข้าพเจ้า 8 ขอ ฝาก กํา กึ๊ด เติง
หาอัมพลี อาทัสปี้ น้ องผู้เจื้อในองค์ พระผู้เป๋ นเจ้าตี้ ข้าพเจ้าฮัก 9 ขอฝากกํากึ๊ดเติงหาอู รบานั สเปื้ อนฮ่วม
ฮับใจ๊พระเยซูคริสต์ตวยกับเฮา ตึงฝากกํากึ๊ดเติงหาสทาคิสเปื้ อนตี้ข้าพเจ้าฮักตวย 10 ขอฝากกํากึ๊ดเติง
หา อาเป็ลเลส คน ตี้ ผ่าน ก๋าน ทดสอบ ความ จงฮัก ภักดี ต่อ พระเยซู คริสต์ แล้ว กับ ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา คน ใน
ครอบครัวอาริสโทบูลัส 11 ขอฝากกํากึ๊ดเติงหาเฮโรดิ โอนผู้เป๋นปี้ น้ องจาวยิวของข้าพเจ้า ขอฝากกํากึ๊ด
เติงหาคนในครอบครัวนารซิสสัสตี้เจื้อในองค์พระผู้เป๋นเจ้า 12 ขอฝากกํากึ๊ดเติงหาตรีเฟนากับตรีโฟสา
ตี้ยอมเยียะก๋านหนั กฮับใจ๊องค์พระผู้เป๋นเจ้า ขอฝากกํากึ๊ดเติงหานางเปอร์ซีสตี้ข้าพเจ้าฮัก ผู้ตี้ยอมเยีย
ะก๋านหนั กขนาดเปื้ อองค์ พระผู้เป๋นเจ้า 13 ขอฝากกํากึ๊ดเติงหารู ฟัส ผู้ตี้ องค์ พระผู้เป๋นเจ้าได้ คัดเลือกไว้
แล้ว กับฝากกํากึ๊ดเติงหาแม่ ของเขา เซิง่ เป๋นเหมือนแม่ ของข้าพเจ้าเหมือนกั ๋น 14 ขอฝากกํากึ๊ดเติงหา
อาสินครีทัส ฟเลโกน เฮอร์เมส ปัทโรบัส เฮอร์มาส กับหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อตี้อยู่ตวยเขา 15 ขอฝากกํากึ๊ดเติง
หา ฟิ โลโลกัส ยู เลีย เนเรอั ส กับ น้ อง สาว ของ เขา กับ โอลิมปัส ตึง หมู่ คน ของ พระเจ้า ตี้ อยู่ ตวย เขา หมู่ นั ้น
16 หื้อ จูบ ตัก
๊ ตวาย กั ๋นอย่างเป๋น ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ หมู่ คริสตจักร ของ พระคริสต์ ตึง หมด ได้ ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา มา
เถิงต้านตังหลายตวย
17 ปี้ น้ อง ตัง หลาย ข้าพเจ้า ขอ วิงวอน ต้าน ว่า หื้อ หละวัง กับ หลีก เลี่ยง คน ตี้ เป๋ น เหตุ หื้อ แตก แยก กั ๋น คน
หมู่นี้ ต่อต้านกําสอนตี้ต้านตังหลายเกยเฮียนฮูมา
้ แล้ว 18 ย้อนว่าหมู่เขาบ่ได้ฮับใจ๊พระเยซูคริสต์องค์พระ
ผูเป๋
้ นเจ้าของเฮา แต่เขาเยียะก๋านเปื้ อปากต๊องของตั ๋วเก่าเต้าอัน
้ หมู่เขาล่อลวงคนฮูบ่
้ ตันหื้อหลงไปต๋าม
19
กําอูม่
้ วนจ๋าหวานของหมู่เขา กู้คนได้ยน
ิ เรือ
่ งตี้ต้านจงฮักภักดีต่อองค์พระผู้เป๋นเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าก็จื้น
จมยินดีย้อนหมู่ต้านนั กขนาด แต่ข้าพเจ้าใค่หื้อหมู่ต้านหลวกในเรือ
่ งตี้ดี กับบ่สนใจ๋ในเรือ
่ งตี้บ่ดี 20 แหม
บ่เมิน พระเจ้า ผู้ หื้อ สันติสุข จะ ผาบ มาร ซาต๋าน หื้อ อยู่ ใต้ อํานาจ ของ หมู่ ต้าน ขอ หื้อ พระคุณ ของ พระเยซู
องค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา จงมีแก่ต้านตังหลายเต๊อะ
21 ทิโมธีเปื้ อนฮ่วมฮับใจ๊กับข้าพเจ้า ฝากกํากึ๊ดเติงหาต้านตังหลายตวย ลูสิอส
ั ยาโสนกับโสสิปาเทอร์
ปี้ น้ องจาวยิวของข้าพเจ้าก็ฝากกํากึ๊ดเติงมาเหมือนกั ๋น
22 ข้าพเจ้า จื้อ เทอร์ทิ อส
ั เป๋นคนเขียนจดหมายนี้ ต๋ามกําบอกของเปาโล ก็ เป๋นผู้เจื้อในองค์ พระผู้เป๋น
เจ้า ขอฝากกํากึ๊ดเติงมาหาต้านตังหลายตวย
23 กายอัส ผู้ เป๋ น เจ้าของ บ้าน ตี้ ข้าพเจ้า อยู่ นี้ กับ ตี้ หมู่ ผู้ เจื้อ ใจ๊ เป๋ น ตี้ นมัส ก๋า น พระเจ้า ก็ ขอ ฝาก กํา กึ๊ด
เติง มาหาต้าน ตังหลายตวย เอรัสทัสหัวหน้าฝ่ายก๋าน คลังของเมืองนี้ กับ ควารทัสน้ องบ่าวในความเจื้อ
ของ เฮา ก็ ขอ ฝาก กํา กึ๊ด เติง มา หา ต้าน ตัง หลาย ตวย 24 ขอ หื้อ พระคุณ ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น
เจ้าของเฮา จงมีแก่ต้านตังหลายเต๊อะ อาเมน๓
1

๒

16:1 16:1 หมายเถิง มัคนายก

๓

16:24 16:24 สําเนาโบราณบางฉบับบ่มีข้อ 24

โรม 16:25
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โรม 16:27

กําสรรเสริญพระเจ้า
จง ถวาย เกียรติ แก่ พระเจ้า ผู้ ตี้ สามารถ เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน ตัง้ มัน
่ ใน ความ เจื้อ ต๋าม ข่าวดี เรือ
่ ง พระเยซู
็ เซิง่ ได้ ปิดไว้เมินมาแล้วตัง้ แต่
คริสต์ ตี้ ข้าพเจ้าได้ บอกแล้ว นั ้น กับ ต๋ามก๋านเปิดเผยความจริงอันลํ้าเลิก
26
สมัยโบราณ แต่บ่าเดี่ยวนี้ พระเจ้าเปิดเผยหื้อฮู้ผ่านตางผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตี้ได้เขียนไว้
ต๋าม กํา สัง่ ของ พระเจ้า ผู้ เป๋น อยู่ตลอด เปื้ อ คน ใน กู้ๆ จ้าด จะ ได้ เจื้อ วางใจ๋ กับ เจื้อ ฟัง พระองค์ 27 โดย พระ
เยซูคริสต์ ขอเกียรติจงมีแก่พระเจ้าผู้มีปั๋ ญญาในกู้สิง่ กู้อย่างแต่องค์เดียว อาเมน
25
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อในเมือง

โครินธ์

ฉบับตีนึ
้ ่ง

ผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ คือเปาโล ได้เขียนขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ� 55 เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ ไปเถิง
หมู่ผู้เจื้อในเมืองโครินธ์ ต้านเขียนต๋อนตี้ยังอยูใน
่ เมืองเอเฟซัส หมู่ผู้เจื้อในเมืองโครินธ์ส่วนใหญ่เป๋นคน
ต่างจ้าด ตี้ได้ฮบ
ั เจื้อโดยได้ฟังกําเตสนาของเปาโล (กิจก๋าน 18:1-18) แต่ฮีตเก่าฮอยเดิมของเมืองโคริน
ธ์นั ้นยังมีอิทธิพลต่อความเจื้อของหมู่ผู้เจื้ออยู่ จึงเยียะหื้อมีปั๋ ญหาเกิดขึ้นภายในคริสตจักรเมืองโครินธ์
ย้อนว่ามี หมู่ ผู้ เจื้อ ยังใจ๊ จี วต
ิ ต๋าม ฮีตเก่า ฮอย เดิม ของ เมือง โครินธ์อยู่ เปาโล จึง เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ เปื้ อ
จะอูเถิ
้ งก๋านแก้ไขปั๋ ญหาตี้เกิดขึ้นในคริสตจักรหัน
้
เปาโลสอนว่าแผ่นดินของพระคริสต์ได้มาเถิงโลกนี้ แล้ว แต่ยังบ่สมบูรณ์ แบบเตื้อ แต่จะสมบูรณ์ แบบ
ใน ยุค สุด ต๊าย เมื่อ พระคริสต์ จะ ปิ๊ ก มา เป๋น เตื้อ ตี้ สอง เปื้ อ จะ ปกครอง กู้ สิง่ กู้ อย่าง ผู้ เจื้อ กู้ คน จะ ได้ ฮับ ตั ๋ว
ใหม่ ความต๋ายจะถูกทําลาย
เปาโล ได้ เขียน บอก แหม ว่า หมู่ ผู้ เจื้อ ก็ เผียบ เหมือน ตั ๋ว ของ พระคริสต์ ตี้ แต่ ละ คน ก็ เป๋น ส่วน นึ่ ง ใน ตั ๋ว
นี้ โดย มี พระคริสต์ เป๋น หัว ผู้ เจื้อ ก็ เป๋น เหมือน พระวิหารของ พระเจ้า ได้ โดย พระวิญญาณ บริสุทธิตี
์ ้ อยู่ใน
ใจ๋ ของเขา ย้อนจาอัน
้ ผู้เจื้อต้องใจ๊ จี วต
ิ อย่างบริสุทธิเซิ
์ ง่ เป๋นก๋านหื้อเกียรติ พระเจ้า เปาโลเขียนเกี่ยวกับ
ระเบียบในก๋านนมัสก๋านพระเจ้า กับอูเถิ
้ งของประทานฝ่ายวิญญาณตี้พระวิญญาณบริสุทธิมอบ
หื้อกับผู้
์
เจื้อ สิง่ ตี้สําคัญตี้สุดคือ ของประทานนี้ ควรจะเยียะหื้อตั ๋วของพระคริสต์เติบโตขึ้น บ่ใจ้แตกแยกกั ๋น
กําตัก
๊ ตวาย

1 จดหมายฉบับนี้ จากข้าพเจ้าเปาโลผู้ตี้พระเจ้าได้เลือกฮ้องมาเป๋ นอัครทูตของพระเยซู คริสต์

กับจาก
โสสเธเนสปี้ น้ องผู้เจื้อของเฮา เถิงคริสตจักรของพระเจ้าตี้ อยู่ในเมืองโครินธ์ พระเจ้าได้ เยียะหื้อต้าน
บริสุทธิโดย
ตางพระเยซูคริสต์ กับได้ฮ้องต้านหื้อเป๋นคนของพระองค์ฮ่วมกับกู้คนในกู้ๆ ตี้ ตี้อธิษฐานใน
์
นาม ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ หมู่ เขา กับ ของ เฮา 3 ขอ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮับ พระคุณ ตึง
สันติสุข จากพระเจ้าพระบิดาของเฮากับจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ
2

เปาโลขอบคุณพระเจ้า
4 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับหมู่ต้านตลอด ตี้พระองค์ได้หื้อพระคุณแก่หมู่ต้านผ่านตางพระ
เยซู คริสต์ 5 ย้อน โดย พระเยซู คริสต์ หมู่ ต้าน ได้ ฮบ
ั ก๋าน ปั๋ น ปอน อย่าง เต๋ม ตี้ ใน ฝ่าย จิต วิญญาณ บ่ว่า จะ
็ อยู่ ใน
เป๋น ใน ด้าน กํา อู้ กาว่า ความ ฮู้ กู้ อย่าง 6 ตี้ เป๋น จาอี้ ก็ ย้อน ว่า กํา พยาน เกี่ยวกับ พระคริสต์ นั ้น ฝัง เลิก
จิต ใจ๋ หมู่ ต้าน แล้ว 7 จาอัน
้ ใน หว่าง นี้ ตี้ ต้าน กํ่า ลัง กอง ถ้า พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา ปิ๊ ก มา
ต้านตังหลายก็บ่ได้ขาดของประทานฝ่ายจิตวิญญาณอะหยังสักอย่าง 8 พระองค์จะจ้วยหื้อต้านตัง้ มัน
่ คง
อยู่ในความเจื้อ จ๋น เถิงตี้ สุด เปื้ อต้าน จะได้ บ่มี ตี้ ติ ในวันตี้ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป๋น เจ้าของเฮาปิ๊ กมา
9 พระเจ้านั ้นสัตย์ซ่ ือ พระองค์ได้ฮ้องหมู่ต้านเข้ามามีสามัคคีธรรมกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา
ก๋านแตกแยกในคริสตจักร
ปี้ น้ อง ตัง หลาย ข้าพเจ้า วิงวอน ขอ หมู่ ต้าน ใน นาม พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา ขอ หื้อ
เป๋น นํ้า นึ่ ง ใจ๋ เดียว กั ๋น ไว้ บ่ดี แบ่ง แยก กั ๋น แต่ หื้อ มี กํา กึ๊ด กับ เป้า หมาย ตี้ ไป ใน ตาง เดียว กั ๋น เน่ อ 11 ปี้ น้ อง
ตัง หลาย ข้าพเจ้า ฮู้จาก คน ใน ครอบครัว ของ นาง คะโลเอ ว่า หมู่ ต้าน ผิด หัวกั ๋น 12 ข้าพเจ้า หมายความ ว่า
10
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หมู่ต้านต่างคนต่างอูว่
้ า “ข้าพเจ้าเป๋นลูกศิษย์ของเปาโล� “ข้าพเจ้าเป๋นลูกศิษย์ของอปอลโล� “ข้าพเจ้า
เป๋น ลูก ศิษย์ ของ เคฟาส� กาว่า “ข้าพเจ้า เป๋น ลูก ศิษย์ ของ พระคริสต์� 13 พระคริสต์ ถูก แยก ออก เป๋น
หลาย องค์ แล้ว กา เปาโล ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน เปื้ อ หมู่ ต้าน กาว่า ใด หมู่ ต้าน ฮับ บัพ ติศ มา เปื้ อ จะ เป๋น ของ
เปาโลจาอัน
้ กา
14 ขอบคุณ พระเจ้า ตี้ ข้าพเจ้า บ่ได้ หื้อ บัพ ติศ มา กับ หมู่ ต้าน คน ใด เลย นอก จาก ค ริ สปั ส กับ กาย อัส
15 จาอัน
้ เลย บ่มี ใผ อู้ ได้ ว่า เขา ฮับ บัพ ติศ มา เปื้ อ เป๋น ลูก ศิษย์ ของ ข้าพเจ้า 16 (ข้าพเจ้า ได้ หื้อ บัพ ติศ มา กับ
ครอบครัวสเทฟานั สตวย นอกนั ้นข้าพเจ้าจํา๋ บ่ได้ แล้วว่าได้ เยียะหื้อใผแหมพ่อง) 17 ย้อนพระคริสต์ บ่ได้
ส่งข้าพเจ้ามาหื้อบัพติศมากับใผ แต่ส่งมาหื้อบอกข่าวดี ข้าพเจ้าบ่ได้บอกโดยใจ๊กําอู้ตี้หลวกต๋ามปั๋ ญญา
ของคน เปื้ อว่าก๋านต๋ายของพระเยซูบนไม้ก๋างเขนจะบ่เสี้ยงฤทธิเดช
ไป
์
พระคริสต์คืออํานาจกับพระปั๋ ญญาของพระเจ้า
คนตี้ กํ่าลังจะฉิ บหายนั ้นก็ ถือว่าเรือ
่ งก๋านต๋ายบนไม้ ก๋างเขนของพระเยซู เป๋นเรือ
่ งง่าว แต่ เฮาตี้ กํ่า
19
ลังจะรอดป๊นบาปโต้ษถือว่าเป๋นฤทธิอํ
์ านาจของพระเจ้า อย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“เฮาจะทําลายปั๋ ญญาของคนหลวก
เฮาจะเยียะหื้อความเข้าใจ๋ของผู้มีความฮูนั
้ กเสียไป�ก
18

ไหน หมู่ คน หลวก ไหน หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ ไหน หมู่ นั ก ปราชญ์ สมัย นี้ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ หัน แล้ว บ่ใจ้ กา
ว่า ปั๋ ญญา ของ โลก นี้ มัน ง่าว 21 ย้อน พระเจ้า ได้ ใจ๊ พระ ปั๋ ญญา ของ พระองค์ วางแผน ไว้ แล้ว ว่า โลก จะ
บ่สามารถ ฮู้จัก พระองค์ โดย ก๋าน เปิ้ ง ปั๋ ญญา ของ ตั ๋ว เก่า พระเจ้า จึง ตัง้ ใจ๋ ตี้ จะ จ้วย คน ตี้ เจื้อ วางใจ๋ หื้อ รอด
ป๊นบาปโต้ษ โดยกําเตสนาง่าวๆ ของหมู่เฮาหมู่นี้ แตน 22 จาวยิวฮ้องขอหมายสําคัญ ส่วนจาวกรีกก็เซาะ
หาปั๋ ญญา 23 แต่ หมู่เฮาบอกข่าวดี เรือ
่ งของพระคริสต์ ตี้ ถูกเขิงบนไม้ก๋างเขน เรือ
่ งนี้ เยียะหื้อจาวยิวโขด
24
กับคนต่างจ้าดก็ถือว่าเป๋นเรือ
่ งง่าวๆ แต่สําหรับคนตี้พระเจ้าได้ฮ้องมาหื้อเป๋นคนของพระองค์นั ้น บ่ว่า
จะเป๋นจาวยิวกาว่าจาวกรีกก็ หันว่าพระคริสต์ เป๋นฤทธิอํ
์ านาจกับพระปั๋ ญญาของพระเจ้า 25 ย้อนความ
ง่าวของพระเจ้าก็ยังมีปั๋ ญญานั กเหลือปั๋ ญญาตึงหมดของมนุษย์แหมก่อน กับความอ่อนแอของพระเจ้า
ก็ยังมีกํา๋ ลังนั กเหลือความเข้มแข็งของมนุษย์ก่อน
26 ผ่อ เต๊อะ ปี้ น้ อง ตัง หลาย เมื่อ พระเจ้า ฮ้อง หมู่ ต้าน มา นั ้น หมู่ ต้าน เป๋ น คน จาใด กั ๋น มี บ่กี่ คน ตี้ เป๋ น คน
หลวก ต๋าม ปั๋ ญญา ของ โลก มี บ่กี่ คน ตี้ เป๋น ผู้ มี อํานาจ กับ มี บ่กี่ คน ตี้ มา จาก ผะกุ๋น ตี้ สูง 27 แต่ พระเจ้า ได้
เลือกหมู่ตี้โลกหันว่าง่าว เปื้ อเยียะหื้อหมู่ตี้หลวกขายขี้หน้า กับเลือกหมู่ตี้โลกถือว่าขี้เปี้ ยเปื้ อเยียะหื้อหมู่
ตี้มีกํา๋ ลังได้อาย 28 พระเจ้าได้เลือกหมู่ตี้โลกถือว่าตํ่าต้อย กับหมู่คนตี้โดนดูถูกดูแควนกับหันว่าบ่สําคัญ
เปื้ อเยียะหื้อสิง่ ตี้โลกถือว่าสําคัญ เป๋นสิง่ บ่สําคัญ 29 เปื้ อจะบ่มีใผมาอวดต่อหน้าพระเจ้าได้ 30 เฮามีความ
สัมพันธ์กับพระเยซู คริสต์ ได้ ก็ โดยพระองค์ นี้ ละ พระเจ้าตัง้ หื้อพระองค์ เป๋นพระปั๋ ญญาจากพระเจ้าเปื้ อ
เฮา เป๋น ผู้ ตี้ เยีย ะ หื้อ เฮา เป๋น คน ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม กับ เยีย ะ หื้อ เฮา บริสุทธิ์ กับ เป๋น ผู้ ตี้ ไถ่ เฮา หื้อ มี อิสระ
จากบาป 31 อย่างตี้มีเขียนในพระคัมภีรว่์ า “ใผใค่อวดก็หื้ออวดในสิง่ ตี้องค์พระผู้เป๋นเจ้าเยียะเต๊อะ�ข
20

2
เรือ
่ งราวของพระคริสต์บนไม้ก๋างเขน
็ ของพระเจ้าหื้อกับหมู่ต้านนั ้น ข้าพเจ้า
เมื่อข้าพเจ้ามาบอกความจริงอันลํ้าเลิก
บ่ได้ ใจ๊ กํา อู้ ม่วน จ๋า หวาน กาว่า กํา ตี้ มา จาก ปั๋ ญญา ตี้ หลวก 2 ย้อน ข้าพเจ้า ตัง้ ใจ๋ ว่า ต๋อน ตี้ อยู่ กับ หมู่ ต้าน
ข้าพเจ้าจะบ่สอนเรือ
่ งอะหยังเลย นอกจากเรือ
่ งของพระเยซู คริสต์ กับความต๋ายของพระองค์ บนไม้ก๋าง
3
เขน แล้วเมื่อข้าพเจ้ามาหาหมู่ต้านนั ้น ข้าพเจ้าฮู้สึกอ่อนกํา๋ ลังกับกั ๋วจ๋นตั ๋วสัน
่ 4 กําอู้กับกําเตสนาของ
1 ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลาย

ก

1:19 1:19 อสย� 29:14

ข

1:31 1:31 ยรม� 9:24

1 โครินธ์ 2:5
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1 โครินธ์ 3:9

ข้าพเจ้าก็บ่ใจ้กําตี้ใจ๊ปั๋ ญญามาจัก
๊ จู๋งหมู่ต้าน แต่เป๋นก๋านสําแดงฤทธิอํ
์ านาจของพระวิญญาณ 5 เปื้ อว่า
ความเจื้อของหมู่ต้านจะบ่ได้เป๋นผลตี้มาจากปั๋ ญญาของคน แต่มาจากฤทธิอํ
์ านาจของพระเจ้า
พระปั๋ ญญาของพระเจ้า
6 จาใด ก็ ดี หมู่ เฮา อู้ เถิง ปั๋ ญญา ใน หมู่ คน ตี้ เติบ ใหญ่ ใน ความ เจื้อ แล้ว เซิง
่ บ่ใจ้ ปั๋ ญญา ตี้ มา จาก โลก นี้
็ ของ พระเจ้า
กาว่า มา จาก ผู้ ปกครอง โลก นี้ ตี้ กํ่า ลัง จะ เสี้ ยง อํานาจ ไป 7 แต่ หมู่ เฮา อู้ เถิง ปั๋ ญญา อัน ลํ้า เลิก
ตี้ พระองค์ ได้ เก็บ ซ่อน ไว้นั ้น กับ ตี้ พระองค์ ได้ กํา๋ หนด ไว้ก่อน สร้าง โลก ว่า ปั๋ ญญา นี้ จะ เป๋น เกียรติ ของ เฮา
8 บ่มีผู้ปกครองคนใดในโลกนี้ ฮู้จักปั๋ ญญานี้ ย้อนถ้าฮู้จักก็คงบ่มีใผเอาองค์พระผู้เป๋ นเจ้าผู้ยิง
่ ใหญ่ไปเขิง
บนไม้ก๋างเขน 9 อย่างตี้มีเขียนในพระคัมภีรว่์ า
“สิง่ ตี้ต๋าของคนบ่เกยหัน
กับหูบ่เกยได้ยน
ิ กาว่าคนกึ๊ดบ่เถิงว่าจะเกิดขึ้น
ก็เป๋นสิง่ ตี้พระเจ้าได้เกียมไว้แล้วสําหรับคนตี้ฮักพระองค์�ค
10 แต่พระเจ้าได้เปิ ดเผยสิง
่ หมู่นี้ หื้อกับเฮาผ่านตางพระวิญญาณ ย้อนพระวิญญาณฮู้กู้สิง่ กู้อย่างแม้แต่
็ ของพระเจ้า 11 บ่มีใผฮูกํ
ความลับอันลํ้าเลิก
้ ากึ๊ดของคนได้นอกจากวิญญาณตี้อยูใน
่ ตั ๋วของเขาเอง ก็เป๋น
อย่าง เดียว กั ๋น บ่มี ใผ ฮู้กํา กึ๊ด ของ พระเจ้า ได้ นอก จาก พระวิญญาณ ของ พระองค์ 12 เฮา บ่ได้ ฮับ วิญญาณ
ของโลกนี้ แต่ฮับพระวิญญาณตี้มาจากพระเจ้า เปื้ อเฮาจะได้เข้าใจ๋กู้สิง่ กู้อย่างตี้พระองค์หื้อเฮา 13 จาอัน
้
ต๋อนตี้หมูเฮา
่ อธิบายเรือ
่ งพระเจ้าหื้อกับคนตี้มีพระวิญญาณอยูตวย
่
หมูเฮา
่ ก็ได้ใจ๊ถ้อยกําตี้พระวิญญาณ
สอนเฮา บ่ใจ้กําสอนตี้มาจากสติปั๋ ญญาของคน
14 คนตี้บ่มีพระวิญญาณของพระเจ้าก็ยอมฮับสิง
้ ได้ เขาหันว่าเป๋น
่ ต่างๆ ตี้พระวิญญาณเปิดเผยหื้อฮูบ่
15
เรือ
่ ง ง่าว กับ เขา ก็ บ่เข้า ใจ๋ สิง่ หมู่ นี้ ย้อน เขา บ่มี พระวิญญาณ จ้วย หื้อ เข้า ใจ๋ แต่ คน ตี้ มี พระวิญญาณ อยู่
ตวยก็จะตัดสินได้กู้เรือ
่ ง แต่บ่มีใผตัดสินเขาได้ย้อนในพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
16 “มีใผพ่องตี้ฮูจิ
้ ตใจ๋ขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
เปื้ อจะสัง่ สอนพระองค์ได้�ฅ
แต่หมู่เฮาเข้าใจ๋ได้ย้อนเฮามีจิตใจ๋ของพระคริสต์

3
ผู้ฮับใจ๊ของพระคริสต์
ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ข้าพเจ้า ได้ อู้ กับ หมู่ ต้าน อย่าง อู้ กับ คน ตี้ มี พระวิญญาณ บ่ได้ แต่ ต้อง อู้ เหมือน
อย่างอูกั
้ บคนตี้ใจ๊จีวต
ิ ต๋ามโลกนี้ หมู่ต้านเป๋นเหมือนหละอ่อนหน้ อยในพระคริสต์ 2 ข้าพเจ้าต้องใจ๊นํ้านม
เลี้ยงหมู่ต้านแตนของกิน
๋ แข็ง๑ ย้อนตะก่อนหมู่ต้านยังกิน
๋ บ่ได้เตื้อ จ๋นบ่าเดี่ยวนี้ หมู่ต้านก็ยังกิน
๋ ของกิน
๋
3
แข็งนี้ บ่ได้เตื้อ ย้อนหมู่ต้านยังใจ๊จีวต
ิ ต๋ามโลกนี้ อยู่ คือ ขอยกั ๋น ผิดหัวกั ๋น เซิง่ เยียะหื้อฮูว่
้ าหมู่ต้านยังใจ๊
จี วต
ิ อย่างคนบาปทัว่ ไปอยู่บ่ใจ้ กา 4 ย้อนเมื่อมีคนนึ่ งอู้ว่า “ข้าพเจ้าเป๋นลูกศิษย์ของเปาโล� แหมคนก็ อู้
ว่า “ข้าพเจ้าเป๋นลูกศิษย์ของอปอลโล� จาอี้ หมู่ต้านก็เป๋นเหมือนคนทัว่ ไปในโลกนี้ บ่ใจ้กา
5 อปอลโลเป๋ นใผ เปาโลเป๋ นใผ ก็เป๋ นก้าผู้ฮับใจ๊ตี้สอนหมู่ต้านหื้อเจื้อ ต่างคนก็ต่างเยียะหน้าตี้ของตั ๋ว
ต๋ามตี้องค์พระผู้เป๋นเจ้ามอบหื้อ 6 ข้าพเจ้าเป๋นคนปูก อปอลโลเป๋นคนหดนํ้า แต่พระเจ้าเป๋นผู้ตี้เยียะหื้อ
เติบ ใหญ่ขึ้น 7 ย้อนจาอัน
้ ตึง คน ปูก ตึง คนหด นํ้า ก็ บ่ได้ สําคัญ อะหยัง แต่ ผู้ตี้ สําคัญ แต๊ๆ คือพระเจ้า ผู้ ตี้
เยียะหื้อเติบใหญ่เน่ อ 8 ส่วนคนปูกกับคนหดนํ้าก็มีเป้าหมายเดียวกั ๋น แต่ละคนก็ได้ฮบ
ั รางวัลต๋ามงานตี้
9
ตั ๋วได้เยียะ ย้อนว่าเฮาต่างคนต่างก็ฮ่วมฮับใจ๊เปื้ อพระเจ้า หมู่ต้านเป๋นเหมือนโต้งของพระเจ้า กับเป๋น
เหมือนตึกของพระองค์
ค 2:9 2:9 อสย� 64:4
ฅ 2:16 2:16 อสย� 40:13
๑ 3:2 3:2 นํ้านม คือ กําสอนตี้เข้าใจ๋ง่าย ของกิน๋ แข็ง คือ
1

กําสอนตี้เข้าใจ๋ยากกับลึกซึ้ง

1 โครินธ์ 3:10
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1 โครินธ์ 4:12

10 ต๋ามตี้พระเจ้าได้หื้อพระคุณกับข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเป๋นเหมือนสล่าตี้มีประสบก๋ารณ์ นั กตี้ได้วางฐานไว้
แล้วก็มีแหมคนมาก่อขึ้นต่อจากฐานนั ้น แต่ละคนก็จะต้องหละวังหื้อดีว่าจะก่อขึ้นจาใด 11 ฐานตี้วางไว้
แล้วนั ้นคือพระเยซูคริสต์ จะบ่มีใผวางฐานอย่างอื่นได้แหม 12 ถ้าบางคนใจ๊ คํา เงิน เพชรพลอย ไม้ หญ้า
กาว่า เฟียง ก่อบนฐานนี้ 13 เฮาก็จะได้หันผลงานของแต่ละคนในวันตัดสินลงโต้ษบาปนั ้น ย้อนในวันนั ้น
ไฟจะเปิดเผยหื้อ กู้ คนได้ หัน กับจะพิสูจน์ ว่าผลงานของแต่ ละคนเป๋น จาใด 14 ถ้า ผลงานของใผตี้ ก่อ ขึ้น
บนฐานนั ้น ทนไฟนี้ ได้ เขาก็จะได้ฮบ
ั รางวัล 15 แต่ถ้าผลงานของใผโดนไฟเผาไหม้ไปเหีย คนนั ้นก็จะบ่ได้
ฮับรางวัล ส่วนตั ๋วเขารอดได้ก็แต๊ แต่จะรอดอย่างคนล่นหนี จากไฟเต้าอัน
้
16 หมู่ต้านฮู้แล้วบ่ใจ้ กา ว่าหมู่ต้านเป๋ นพระวิหารของพระเจ้า กับพระวิญญาณของพระเจ้าก็ อยู่ในตั ๋ว
ของหมู่ต้าน 17 ถ้าใผทําลายพระวิหารของพระเจ้า พระเจ้าก็จะทําลายเขา ย้อนว่าพระวิหารของพระเจ้า
นั ้นศักดิส
์ ิทธิ์ แล้วตั ๋วของหมู่ต้านเองก็เป๋นพระวิหารของพระองค์
บ่ดี จุ ตั ๋ว เก่า เน่ อ ถ้า ใผ คน ใด ใน หมู่ ต้าน กึ๊ด ว่า ตั ๋ว เป๋น คน หลวก ต๋าม ตาง ของ โลก นี้ ก็ หื้อ คน นั ้น ถือ ว่า
ตั ๋วเป๋นคนง่าวเหีย เปื้ อจะได้เป๋นคนหลวกแต๊ๆ 19 ย้อนว่าสิง่ ตี้คนถือว่าหลวกนั ้น พระเจ้าหันว่าเป๋นความ
ง่าว อย่างตี้ พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า “พระเจ้าใจ๊ปั๋ ญญาของคนหลวกเป๋นกับดักมัดตั ๋วเขาเอง�ฆ 20 กับมี
เขียน ไว้แหม ว่า “พระเจ้า ฮู้ ว่า กํา กึ๊ด ของ คน หลวก นั ้น บ่มี ประโยชน์ �ง 21 จาอัน
้ บ่ดี หื้อ ใผ ยก คน นั ้น คน นี้
22
มาอวดกั ๋นเน่ อ ย้อนว่ากู้สิง่ กู้อย่างก็เป๋นของหมู่ต้านอยู่แล้ว บ่ว่าจะเป๋นเปาโล อปอลโล เคฟาส โลกนี้
จีวต
ิ กาว่าความต๋าย บ่าเดี่ยวนี้ กาว่าปายหน้า กู้สิง่ ก็เป๋นของหมู่ต้านนั ้นนะ 23 กับหมู่ต้านก็เป๋นของพระ
คริสต์ กับพระคริสต์ก็เป๋นของพระเจ้า
18

4
ก๋านของอัครทูต

็ ๒ของ
หื้อ หมู่ ต้าน ถือ ว่า เฮา เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ พระ คริสต์ เป๋น ผู้ ตี้ ได้ ฮับ มอบ หมาย หื้อ ผ่ อกอย ข้อ ลํ้า เลิก
พระเจ้า 2 ผู้ ตี้ ได้ ฮบ
ั มอบหมาย หน้า ตี้ นี้ ต้อง เป๋น คน ตี้ ไว้ใจ๋ ได้ 3 ส่วน ตั ๋ว ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า บ่ได้ สนใจ๋ ว่า หมู่
ต้าน กาว่า ใผ คน ใด จะ ตัดสิน ข้าพเจ้า จาใด แม้แต่ ตั ๋ว ข้าพเจ้า เอง ก็ ยัง บ่ได้ ตัดสิน เลย ว่า ตั ๋วเอง เป๋น จาใด
4 จิต สํานึ ก ของ ข้าพเจ้า บอก ว่า ข้าพเจ้า บ่ได้ เยีย ะ อะหยัง ผิด แต่ นี่ ก็ บ่ได้ หมายความ ว่า ข้าพเจ้า เป๋ น คน
บริสุทธิผุ
้ 5 จาอัน
้ ฟั่ งตัดสินอะหยังเตื้อก่อนจะ
์ ดผ่อง ผู้ตี้จะตัดสินข้าพเจ้าได้คือองค์พระผู้เป๋นเจ้าเต้าอัน
เถิง เวลา หื้อ ถ้า จ๋น กว่า องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จะ มา แล้ว พระองค์ จะ เปิด เผย ความ ลับ ตี้ ซ่อน อยู่ใน ตี้ มืด ออก
มา กับจะเปิดเผยสิง่ ตี้อยู่ในใจ๋ของกู้คนหื้อฮู้หื้อหัน เถิงต๋อนนั ้นแต่ละคนจะได้ฮับกํายกย่องจากพระเจ้า
ต๋ามตี้เขาสมควรจะได้ฮบ
ั
6 ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ข้าพเจ้า ได้ ยก อปอลโล กับ ตั ๋ว ข้าพเจ้า มา เป๋ น ตั ๋วอย่าง เปื้ อ จะ เป๋ น ประโยชน์ กับ
หมู่ต้าน หื้อหมู่ต้านเฮียนฮู้ความหมายของกําอู้ตี้ว่า “ห้ามเยียะเกิน
์ เขียนไว้� เปื้ อหมู่
๋ กว่าตี้พระคัมภีรได้
7
ต้านจะได้บ่หยิง่ ในก๋านยกคนนึ่ งไปข่มแหมคนนึ่ ง ใผยกต้านหื้อดีเหลือคนอื่น มีอะหยังพ่องตี้ต้านบ่ได้
ฮับมาจากพระเจ้า ถ้าต้านได้ฮบ
ั กู้สิง่ มาจากพระเจ้าแล้ว เป๋นจาใดต้านอวดเหมือนกับว่าต้านเซาะมาได้
คนเดียว
8 หมู่ต้านมีกู้สิง
่ กู้อย่างตี้ต้องก๋านแล้วเน่ อ หมู่ต้านรํา่ รวยแล้ว กับเป๋นกษั ตริย์โดยบ่ต้องมีเฮาแล้ว ขอ
หื้อเป๋นจาอัน
้ แต๊ๆ เต๊อะ เฮาจะได้เป๋นกษั ตริย์ฮ่วมปกครองกับหมู่ต้านตวย 9 ย้อนข้าพเจ้ากึ๊ดว่า พระเจ้า
จัด หมู่ เฮา ผู้ เป๋น อัครทูต ไว้เป๋น ลําดับ สุด ต๊าย เหมือน อย่างผู้ ตี้ ถูก ตัดสิน ลง โต้ษ เถิง ต๋าย เฮา ก๋าย เป๋น เป้า
สายต๋า ตี้ หมู่ ทูต สวรรค์ กับ คน ตึง ใคว่โลก ปัก ต๋า ผ่อ 10 เฮา เป๋น คน ง่าว ย้อน หัน แก่ พระคริสต์ แต่ หมู่ ต้าน
เป๋น คน มี ปั๋ ญญา ใน พระคริสต์ เฮา ขี้ เปี้ ย ส่วน หมู่ ต้าน มี กํา๋ ลัง หมู่ ต้าน มี หน้า มี ต๋า แต่ เฮา ถูก คน ดู ถูก ดู
แควน 11 จ๋นต๋อนนี้ เฮาก็ยังอดอยากปากแห้ง เสื้อผ้าก็ปุดหวาก โดนเขาบุบเขาตี ๋ บ่มีบ้านตี้จะอยู่ 12 เฮา
1
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เยียะก๋านเอาแฮงเข้าตุ๊บเข้าตํา๋ เปื้ อหากิน
๋ เมื่อใผแจ้งด่าเฮา เฮาก็ปั๋ นปอนหื้อเขา เมื่อถูกคํ่าเฮาก็อดเอา
13 เมื่อถูกคนอื่นใส่ ฮ้ายป้ ายสี เฮาก็อู้กับเขาดีๆ ในโลกนี้ เฮาเป๋ นเหมือนกระโถนของโลก เป๋ นเหมือนของ
เหลือเดนจ๋นเถิงบ่าเดี่ยวนี้
14 ข้าพเจ้าบ่ได้เขียนข้อความหมู่นี้ เปื้ อหื้อหมู่ต้านขายขี้หน้า แต่เขียนมาเปื้ อสอนหมู่ต้านตี้เป๋ นเหมือน
ลูกตี้ข้าพเจ้าฮัก 15 เถิงแม้ว่าหมู่ต้านจะมีปี้ เลี้ยงในหมู่ผู้เจื้อเป๋นหมื่น แต่หมู่ต้านมีป้อคนเดียวเน่ อ ย้อน
ว่าข้าพเจ้าได้เป๋นป้อของหมู่ต้านโดยอํานาจของพระเยซูคริสต์ ต๋อนตี้บอกข่าวดีหื้อหมู่ต้านฟัง 16 จาอัน
้
17
ข้าพเจ้าวิงวอนขอหื้อหมู่ต้านเยียะต๋ามข้าพเจ้า ข้าพเจ้าใจ๊ ทิ โมธีตี้ เป๋นเหมือนลูกตี้ ข้าพเจ้าฮักไปหาก็
ย้อนเหตุนี้ เนาะ เขาเป๋นคนซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า เขาจะเตือ
๋ นหมูต้
่ านว่าข้าพเจ้าใจ๊จีวต
ิ ตี้มีความสัมพันธ์กับ
พระคริสต์ จาใด ต๋ามตี้ ข้าพเจ้าได้ สอนในคริสตจักรกู้ๆ ตี้ 18 มีบางคนในหมู่ต้านอวดดี กึ๊ดว่าข้าพเจ้าจะ
บ่ไปหาหมู่ต้านแหม 19 แต่ ถ้าเป๋นความต้องก๋านของพระเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะมาหาหมู่ต้านเวยๆ นี้ แล้ว
ข้าพเจ้าจะได้ฮู้ว่าคนหยิง่ ผยองหมู่นี้ มีก้ากําอู้บ่ดาย กาว่า มีฤทธิอํ
์ านาจตี้มาจากพระเจ้าแต๊ๆ 20 ย้อนว่า
แผ่นดินของพระเจ้าบ่ได้ ขึ้นอยู่กับกําอู้ แต่ ขึ้นอยู่กับฤทธิอํ
์ านาจของพระองค์ 21 หมู่ ต้านจะเอาจาใด จะ
หื้อข้าพเจ้ากํา๋ ไม้แส้มาหวดหมู่ต้าน กาว่าจะหื้อมาหาหมู่ต้านโดยความฮัก กับอย่างสุภาพอ่อนโยน

5
ปั๋ ญหาก๋านล่วงประเวณี ในคริสตจักร
1 บ่น่าเจื้อ แต๊ๆ ตี้ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ มาว่า มีคนนึ่ งในหมู่ต้านตี้ เยียะบาปตางเพศ ขนาดคนตี้ บ่เจื้อพระเจ้า
ก็ ยังถือว่าเรือ
่ งจาอี้ผิดเลย เรือ
่ งก็ คือว่า มีป้อจายคนนึ่ งเอาแม่เลี้ยงของตั ๋วมาเป๋นเมีย 2 แต่ หมู่ ต้านยัง
อวดดี แตนตี้จะละอายใจ๋ เยียะหยังบ่ไล่ คนนั ้นออกไปเหีย 3 ส่วนข้าพเจ้านั ้น เถิงแม้ว่าตั ๋วข้าพเจ้าอยู่ไก๋
แต่ ใจ๋ ของ ข้าพเจ้า ก็ อยู่ กับ หมู่ ต้าน กับ ข้าพเจ้า ได้ ตัดสิน ลงโต้ ษ คน ตี้ เยีย ะ จาอัน
้ ไป แล้ว 4 เมื่อ หมู่ ต้าน จุ
มนุมกั ๋นในนามของพระเยซูองค์พระผู้เป๋ นเจ้า ใจ๋ของข้าพเจ้ากับฤทธิอํ
์ านาจของพระเยซูองค์พระผู้เป๋ น
5
๓
เจ้า ก็ ได้ ฮ่วมจุ มนุมกับหมู่ต้านตวย หมู่ต้านต้องมอบป้อจายคนนั ้นหื้อซาต๋านทําลายสันดานบาปหื้อ
ฉิ บหายไป เปื้ อหื้อจิตวิญญาณของเขารอดได้ในวันตี้องค์พระผู้เป๋นเจ้าปิ๊ กมา
6 ตี้ หมู่ ต้าน ปา กั ๋น อวด ตั ๋ว นั ้น ก็ บ่สมควร เลย หมู่ ต้าน บ่ฮู้ กา ว่า ใส่ เจื๊อ ฟู หน้ อย เดียว ก็ เยีย ะ หื้อ แป้ ง เข้า
หนมปังฟู ตึงก้อน 7 หื้อล้างเจื๊อเก่านี้ ออกไปเหีย เปื้ อต้านจะเป๋นคนบริสุทธิเหมื
อนแป้งเข้าหนมปังก้อน
์
ใหม่ ตี้บ่มีเจื๊อสูนอยู่อย่างตี้ต้านเป๋น ย้อนพระคริสต์ผู้เป๋นลูกแกะสําหรับงานปัสกา ถูกฆ่าปู่จาแล้ว 8 จา
อัน
้ หื้อเฮาฮักษางานปัสกา โดยบ่ใจ๊ เจื๊อเข้าหนมปังเก่าแห่งความบ่ดี น่าขี้จ๊ะ แต่ โดยใจ๊ เข้าหนมปังตี้ บ่มี
เจื๊ออะหยัง คือเข้าหนมปังตี้บริสุทธิกั
์ บซื่อสัตย์
9 ข้าพเจ้าเกยเขียนจดหมายบอกหมู่ต้านแล้วลอว่า ห้ามคบกับคนตี้ เยียะบาปตางเพศ 10 แต่ ข้าพเจ้า
บ่ได้ หมายเถิง บ่หื้อ คบ กับ คน ของ โลก ตี้ เป๋น คน ล่วง ประเวณี คน ขี้ โลภ คน ขี้ โก๋ ง กาว่า คน ตี้ กราบ ไหว้ฮูป
เคารพเน่ อ ย้อนถ้าห้ามจาอัน
้ แล้ว หมู่ต้านก็ท่าจะได้ไปอยู่นอกโลกเหียละ 11 ข้าพเจ้าหมายเถิง คนตี้ได้
จื้อว่าเป๋นปี้ น้ องผู้เจื้อ แต่ยังล่วงประเวณี ขี้โลภ กราบไหว้ฮูปเคารพ อู้ใส่ฮ้ายคนอื่น เป๋นขี้เหล้า กับขี้โก๋ง
ห้ามคบคนจาอัน
้ เน่ อ แม้แต่ จะกิน
๋ ฮ่วมกับคนจาอี้ก็ ห้ามเลย 12-13 ข้าพเจ้าบ่มีหน้าตี้ ไปตัดสินลงโต้ษคน
ตี้บ่ใจ้ผู้เจื้อตี้เป๋นเหมือนคนนอกนั ้น พระเจ้าจะเป๋นผู้ตัดสินลงโต้ษคนนอกเอง แต่หมู่ต้านจะต้องตัดสิน
ลงโต้ษคนในหมู่ของต้านบ่ใจ้กา อย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า “หื้อไล่คนบ่ดีจาอัน
้ ออกไปจากหมู่ต้าน
จ
เหียเน่ อ�

6
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1 ถ้าคนใดในหมู่ต้านเป๋ นถ้อยเป๋ นความกั ๋น

เยียะหยังเถิงเอาไปหื้อคนตี้บ่เจื้อพระเจ้าตัดสิน แตนตี้จะ
หื้อ คน ของ พระเจ้า ตัดสิน หื้อ 2 หมู่ ต้าน บ่ฮู้ กา ว่า คน ของ พระเจ้า จะ เป๋น ผู้ ตัดสิน คน ใน โลก จาอัน
้ ถ้า หมู่
ต้าน จะ เป๋น ผู้ ตัดสิน คน ใน โลก นี้ แล้ว เป๋น จาใด เถิง ตัดสิน เรือ
่ ง หน้ อยๆ จาอี้ บ่ได้ 3 แล้ว หมู่ ต้าน บ่ฮู้ กา ว่า
หมู่ เฮา จะ เป๋น ผู้ ตัดสิน หมู่ ทูต สวรรค์ ของ พระเจ้า ถ้า เป๋น จาอัน
้ หมู่ เฮา ซํ้า จะ ต้อง ตัดสิน เรือ
่ ง ตี้ เกิด ขึ้น ใน
จี วต
ิ นี้ แหม สัก มอก ใด 4 จาอัน
้ ถ้า หมู่ ต้าน เป๋น ถ้อย เป๋น ความ กั ๋น หมู่ ต้าน จะ เอา เรือ
่ ง หมู่ นี้ ไป หื้อ คน ตี้ หมู่
สมาชิกคริสตจักรบ่นั บถือตัดสินหื้อกา 5 ตี้ข้าพเจ้าเขียนจาอี้ ก็เปื้ อหื้อหมู่ต้านละอายใจ๋ ในหมู่ต้านบ่มีใผ
ตี้ มี ผญาปั๋ ญญาปอตี้ จะตัดสินเรือ
่ งผิดเถียงกั ๋นในหมู่ ปี้ น้ องผู้เจื้อได้ เลยกา 6 แตนตี้ จะเป๋นจาอัน
้ ก็ กลับ
7
เป๋นว่า ปี้ น้ องผูเ้ จื้อจะต้องไปขึ้นโฮงขึ้นศาลว่าความกั ๋นต่อหน้าคนตี้บ่ใจ้ผูเ้ จื้อกา แต๊ๆ แล้ว เมื่อหมู่ต้าน
เป๋นถ้อยเป๋นความกั ๋นก็แสดงว่าจิตวิญญาณหมู่ต้านก็ ก๊านแล้ว เยียะหยังบ่ยอมหื้อเขาเยียะผิดต่อต้าน
เหีย กาว่ายอมหื้อเขาโก๋งเหียเลยบ่ดีกว่ากา 8 แต่หมู่ต้านก็เยียะผิดต่อกั ๋น กับโก๋งกั ๋น เถิงแม้จะเป๋นปี้ น้ อง
ผู้เจื้อก็ต๋าม
9 หมูต้
่ านก็ฮูอยู
้ แล้
่ วว่า คนบ่ดีจะบ่มีส่วนแบ่งในแผ่นดินของพระเจ้า บ่ดีจุตั ๋วเก่าเน่ อ คนตี้ล่วงประเวณี
คนตี้กราบไหว้ฮูปเคารพ คนตี้ผิดผัวผิดเมียคนอื่น ป้อจายขายตั ๋ว กาว่าคนตี้ฮักเพศเดียวกั ๋น 10 คนขี้ลัก
คนขี้โลภ คนขี้เมา คนอู้ใส่ ฮ้ายป้ายสี คนอื่น คนขี้โก๋ ง คนหมู่ นี้ เนาะจะบ่มี วันได้ ส่วนแบ่งในแผ่นดินของ
พระเจ้า 11 มี บาง คน ใน หมู่ ต้าน เกย เป๋น จาอี้ แต่ พระเยซู ได้ ซ่วย ล้าง หมู่ ต้าน หื้อ บริสุทธิ์แล้ว พระเจ้า ได้
เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม โดย นาม ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า กับ โดย พระ
วิญญาณของพระเจ้าของเฮา
ใจ๊ตั ๋วของต้านเปื้ อหื้อเกียรติพระเจ้า
บาง คน อู้ ว่า “ข้าพเจ้า มี สิทธิ์ เยีย ะ อะ หยัง ก็ ได้� ก็ แต๊ แต่ บ่ใจ้ กู้ อย่าง ตี้ ข้าพเจ้า เยีย ะ นั ้น จะ เป๋น
ประโยชน์ ข้าพเจ้า มี สิทธิ์เยีย ะ อะหยัง ก็ ได้ แต่ ข้าพเจ้า จะ บ่ยอม เป๋น ขี้ข้า ของ อะหยัง เลย 13 บาง คน อู้ ว่า
“ของกิน
๋ ก็มีสําหรับต๊อง กับต๊องก็มีไว้สําหรับของกิน
๋ � ก็แต๊อยู่ แต่พระเจ้าจะทําลายตึงสองอย่างนี้ ไป ตั ๋ว
ของเฮานั ้นก็ บ่ได้ มี ไว้สําหรับก๋านเยียะบาปตางเพศ แต่ มี ไว้สําหรับฮับใจ๊ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า กับองค์ พระ
ผู้ เป๋น เจ้า ก็ มี ไว้สําหรับ ปกครอง ตั ๋ว ของ เฮา 14 พระเจ้า เยีย ะ หื้อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
จาใด พระองค์ก็จะเยียะหื้อหมู่เฮาเป๋นขึ้นจากความต๋ายโดยฤทธิอํ
้
์ านาจของพระองค์จาอัน
15 หมู่ต้านฮู้แล้วบ่ใจ้ กา ว่าตั ๋วของหมู่ต้านเป๋ นส่วนต่างๆ ของตั ๋วพระคริสต์ ย้อนจาอัน
้ ข้าพเจ้าจะเอา
ส่วนนึ่ งส่วนใดของพระคริสต์ไปฮ่วมหลับนอนกับแม่ญิงขายตั ๋วกา ห้ามหื้อเป๋นจาอัน
้ เน่ อ 16 หมู่ต้านบ่ฮู้
กา ว่า ป้อ จาย ตี้ ฮ่วม หลับ นอน กับ แม่ ญิง ขาย ตั ๋ว ก็ ก๋าย เป๋น คนๆ เดียว กั ๋น กับ นาง ย้อน พระคัมภีร มี
์ เขียน
ไว้ว่า “ตึงสองคนจะก๋ายเป๋นคนๆ เดียวกั ๋น�ฉ 17 แต่ส่วนคนตี้ผูกพันกับองค์พระผู้เป๋ นเจ้า จิตวิญญาณ
ของเขาก็เป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับพระองค์
18 หื้อหนี เหียจากก๋านเยียะบาปตางเพศ ความบาปอย่างอื่นตี้คนเยียะกั ๋นนั ้นเป๋ นบาปนอกตั ๋ว แต่คนตี้
เยียะบาปตางเพศนั ้นก็เยียะบาปต่อตั ๋วของตั ๋วเก่า 19 หมู่ต้านบ่ฮู้กา ว่าตั ๋วของหมู่ต้านเป๋นพระวิหารของ
พระวิญญาณบริสุทธิตี
่ ตั ๋วของหมู่ต้าน เซิง่ พระเจ้าได้หื้อกับหมู่ต้านไว้ จาอัน
้ ตั ๋วของต้านจึงบ่ได้เป๋น
์ ้อยูใน
ของต้าน แต่ เป๋นของพระเจ้า 20 ย้อนพระเจ้า ได้ ซื้อ หมู่ ต้านมาแปงขนาด จาอัน
้ หื้อ ใจ๊ ตั ๋วของหมู่ ต้าน หื้อ
เกียรติพระเจ้าเต๊อะ
12

7

กําสอนเรือ
่ งเป๋นผัวเป๋นเมีย
เรือ
่ ง ตี้ หมู่ ต้าน เขียน มา ถาม ข้าพเจ้า นั ้น ข้าพเจ้า ขอ ตอบ ว่า “ก๋าน ตี้ ป้อ จาย บ่มี อะหยัง กับ แม่ ญิง เลย
ก็ ดี แล้ว� 2 แต่ ย้อน ว่า มี ก๋าน เยีย ะ บาป ตาง เพศ นั ก จาอัน
้ ป้อ จาย ก็ สมควร มี เมีย ของ ตั ๋ว เหีย กับ แม่ ญิง
1

ฉ
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ก็ สมควร มี ผัว ของ ตั ๋ว เหีย 3 ป้อ จาย ก็ หื้อ มี ความ สัมพันธ์ตาง เพศ กับ เมีย ของ ตั ๋ว ต๋าม สมควร กับ คน เป๋น
เมีย ก็ หื้อ มี ความ สัมพันธ์ตาง เพศ กับ ผัว ของ ตั ๋ว ต๋าม สมควร 4 ตั ๋ว ของ คน เป๋น เมีย ก็ บ่ใจ้ ของ นาง แต่ เป๋น
ของผัว อย่างเดียวกั ๋นตั ๋วของคนเป๋นผัวก็ บ่ใจ้ ของเขา แต่ เป๋นของเมีย 5 ควรตี้ จะมีเพศสัมพันธ์กั ๋นต๋าม
ปกติ นอกจากตึงสองจะตกลงกั ๋นสักหว่างนึ่ ง เปื้ อจะถวายตั ๋วในก๋านอธิษฐาน แล้วก้อยปิ๊ กมาอยูฮ่
่ วมกั ๋น
แหม เปื้ อ ต้าน จะ ได้ บ่ถูก ซาต๋าน ล่อลวง หื้อ เยีย ะ ผิด ย้อน ต้าน อด บ่ได้ 6 ตี้ ข้าพเจ้า บอก จาอี้ บ่ใจ้ กํา สัง่ แต่
เป๋นก๋านอนุญาตตี้ จะงดมี เพศสัมพันธ์กั ๋นต๋ามแต่ ใจ๋ ของต้าน 7 แต๊ๆ แล้ว ข้าพเจ้าใค่ อยากหื้อกู้ คนเป๋น
โสดเหมือนข้าพเจ้า แต่กู้คนก็มีของประทานของตั ๋วต๋ามตี้พระเจ้าหื้อ คนนึ่ งมีอย่างนึ่ ง แหมคนก็มีแหม
อย่างนึ่ ง
8 ข้าพเจ้าขอบอกคนตี้บ่ได้แต่งงาน กับหมู่แม่หม้ายว่า ก๋านตี้หมู่เขาเป๋ นเหมือนข้าพเจ้าก็ดีแล้ว 9 แต่
ถ้าอดใจ๋บ่ได้ก็แต่งงานเหียเต๊อะ ย้อนแต่งงานเหียก็ดีเหลือตี้จะมีใจ๋สลิดตั ๋ณหา
10 ส่วนคนตี้ แต่งงานแล้ว ข้าพเจ้าขอสัง
่ ต๋ามตี้องค์พระผู้เป๋นเจ้าสัง่ ว่า แม่ญิงตี้แต่งงานแล้ว ห้ามละ
11
ผัว ของ ตั ๋ว ไป แต่ ถ้า นาง เลิก กับ ผัว ก็ หื้อ อยู่ เป๋น โสด เหีย บ่อัน
้ ก็ หื้อ ปิ๊ ก ไป คืนดี กับ ผัว อย่าง เก่า ฝ่าย คน
เป๋นผัวก็ห้ามหย่ากับเมียเน่ อ
12 ข้าพเจ้าขอบอกกับคนอื่นๆ ว่า (ข้าพเจ้าอูคน
้ เดียว องค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าบ่ได้บอก) ถ้าปี้ น้ องผูเ้ จื้อคนใด
มีเมียตี้บ่ได้เจื้อวางใจ๋พระคริสต์ กับนางก็ใค่อยูกั
่ บเขาต่อไป เขาก็ห้ามหย่ากับนางเน่ อ 13 ถ้าผู้เจื้อแม่ญิง
คนใดมีผัวตี้บ่เจื้อวางใจ๋พระคริสต์ กับผัวของนางก็ใค่อยู่กับนางต่อไป นางก็ห้ามหย่ากับเขาเน่ อ 14 ย้อน
ว่าก๋านตี้ผัวอยู่กับเมียตี้เป๋นผู้เจื้อ ก็เยียะหื้อผัวตี้บ่เจื้อบริสุทธิ์ กับก๋านตี้เมียอยู่กับผัวตี้เป๋นผู้เจื้อก็เยียะ
หื้อเมียตี้บ่ได้เจื้อบริสุทธิเหมื
อนกั ๋น ถ้าบ่จาอัน
้ ลูกๆ ของหมู่เขาก็จะเป๋นมลทิน แต่แต๊ๆ ต๋อนนี้ ลูกๆ ของ
์
15
หมู่ เขา ก็ บริสุทธิ์แล้ว แต่ ถ้า คน ตี้ บ่เจื้อ ใค่ หย่า ก็ หื้อ เขา หย่า กั ๋น เหีย ถ้า เป๋น จาอี้ คน ตี้ เป๋น ผู้ เจื้อ ก็ บ่ได้
ผูกมัดอะหยังกับเขาแหมแล้ว ย้อนว่าพระเจ้าฮ้องหมู่เฮาหื้ออยู่กั ๋นอย่างสงบสุข 16 คนตี้เป๋นเมีย จะฮู้ได้
จาใดว่าต้านจะจ้วยผัวหื้อรอดป๊นบาปโต้ษบ่ได้ กับคนตี้เป๋นผัวจะฮู้ได้จาใดว่าต้านจะจ้วยหื้อเมียรอดป๊น
บาปโต้ษบ่ได้
ใจ๊จีวต
ิ ต๋ามตี้พระเจ้าได้ฮ้องมา
แต่ จาใด ก็ ต๋าม องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า กํา๋ หนด หื้อ แต่ ละ คน มี สภาพ เป๋น จาใด ก็ หื้อ เขา ปอใจ๋ ตี้ จะ อยู่ ใน
สภาพ อย่าง นั ้น ต๋าม ตี้ พระเจ้า ได้ ฮ้อง มา นี่ เป๋น กฎ ตี้ ข้าพเจ้า สัง่ ไว้ใน คริสตจักร ตึง หมด 18 ถ้า ป้อ จาย คน
ไหน ตี้ พระเจ้า ฮ้อง ได้ เข้า พิธีสุหนั ต แล้ว เขา ก็ บ่ต้อง ไป ลบ ฮอย สุหนั ต ตี้ เยีย ะ มา กาว่า ถ้า ป้อ จาย คน ไหน
ตี้พระเจ้าฮ้องโดยตี้ ยังบ่ได้ เข้าพิธสุ
ี หนั ต ก็ บ่ต้องไปเข้าละเน่ อ 19 ย้อนว่าก๋านเข้าพิธสุ
ี หนั ตกาว่าบ่ได้ เข้า
นั ้น ก็บ่ได้สําคัญอะหยัง แต่ตี้สําคัญคือก๋านเยียะต๋ามบทบัญญัติของพระเจ้า 20 ต๋อนตี้พระเจ้าฮ้องใผมา
อย่างใด ก็หื้ออยู่ในสภาพอย่างอัน
้ 21 พระเจ้าฮ้องต้านต๋อนตี้ยังเป๋นขี้ข้าอยู่กา ก็บ่ต้องเป๋นกั ๋งวลในเรือ
่ ง
22
นั ้นเลย แต่ถ้าหมู่ต้านมีโอกาสตี้จะมีอิสระได้ ก็หื้อใจ๊สิทธินั
์ ้นเหีย ย้อนว่าใผตี้เป๋นขี้ข้า ต๋อนตี้องค์พระ
ผู้ เป๋น เจ้า ฮ้อง มา เขา ก็ ก๋าย เป๋น คน มี อิสระ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อย่าง เดียว กั ๋น กับ คน ตี้ มี อิสระ อยู่แล้ว
ต๋อนตี้องค์พระผู้เป๋นเจ้าฮ้องมา เขาก็ก๋ายเป๋นขี้ข้าของพระคริสต์ 23 พระเจ้าซื้อหมู่ต้านมาแปงนั กขนาด
จาอัน
้ ห้ามเป๋นขี้ข้าของคนเน่ อ 24 ปี้ น้ องตังหลาย พระเจ้าฮ้องหมู่ต้านมาในสภาพใด ก็หื้ออยูใน
่ สภาพนั ้น
ต่อหน้าพระเจ้าเน่ อ
17

ปั๋ ญหาเกี่ยวกับก๋านแต่งงาน

25 สําหรับคน ตี้ ยัง บ่ได้ แต่งงาน นั ้น

กําต่อไปนี้ บ่ได้ มาจากองค์ พระผู้เป๋นเจ้า แต่ ข้าพเจ้าขอออกกํากึ๊ด
หน้ อยเต๊อะ ในฐานะ ตี้ ข้าพเจ้าเป๋น คน ตี้ ไว้ใจ๋ ได้ โดย ความ เมตต๋า จาก องค์ พระ ผู้เป๋น เจ้า 26 ย้อนความ ยุง่
ยาก ตี้ มี อยู่ใน สมัย บ่า เดี่ยว นี้ ข้าพเจ้า กึ๊ด ว่าก็ ดี แล้ว ตี้ หมู่ ต้าน จะ อยู่อย่างตี้ เป๋น อยู่ 27 ถ้า ต้าน มี เมีย อยู่ ก็
บ่ต้อง เลิก กั ๋น ถ้า ต้าน ยัง บ่มี เมีย เตื้อ ก็ บ่ต้อง เซาะ ละ 28 ถ้า จะ แต่งงาน ก็ บ่ได้ เยีย ะ ผิด อะหยัง ถ้า แม่ ญิง
ตี้ ยัง บ่ได้ แต่งงาน จะ แต่งงาน ก็ บ่ได้ เยีย ะ ผิด เหมือน กั ๋น แต่ คน ตี้ แต่งงาน แล้ว ก็ จะ มี ปั๋ ญหา สะป๊ะ สะเป้
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ด ข้าพเจ้าบ่อยากหื้อหมู่ต้านปะปั๋ ญหาหมู่นี้ 29 ปี้ น้ องตังหลาย ข้าพเจ้าหมายเถิงว่า เวลาเหลือบ่นั กแล้ว
จาอัน
้ ตัง้ แต่ นี้ ไปหื้อคนตี้ มีเมียแล้ว ใจ๊ จี วต
ิ เหมือนยังบ่มีเมียเตื้อ 30 คนตี้ โศกเศร้า ก็ หื้อเยียะเหมือนคน
บ่ได้โศกเศร้า คนตี้ใค่หว
ั ก็หื้อเยียะเหมือนคนบ่มีความสุข คนตี้ซื้อข้าวของมา ก็หื้อเยียะเหมือนบ่ใจ้เป๋น
31
เจ้าของ สิง่ นั ้น กับ คน ตี้ ใจ๊ ของ ของ โลก นี้ ก็ เยีย ะ เหมือน ว่า บ่ได้ ใจ๊ มัน อย่าง เต๋ม ตี้ ย้อน โลก ตี้ เป๋น อยู่บ่า
เดี่ยวนี้ กํ่าลังจะล่วงป๊นไป
32 ข้าพเจ้าบ่อยากหื้อหมู่ต้านเป๋ นห่วงอะหยัง ป้ อจายตี้ บ่ได้ แต่งงานก็ จะเอาใจ๋ ใส่ กับก๋านงานขององค์
พระ ผู้ เป๋น เจ้า เปื้ อ จะ เยีย ะ หื้อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ปอใจ๋ 33 แต่ ป้อ จาย ตี้ แต่งงาน แล้ว ก็ เอา ใจ๋ ใส่ ใน สิง่ ตี้
เป๋นของโลกนี้ เปื้ อจะเยียะหื้อเมียปอใจ๋ 34 เขาจึงต้องแบ่งความสนใจ๋ออกเป๋นสองฝ่าย แม่ญิงตี้ยังบ่ได้
แต่งงาน กาว่าแม่ญิงตี้บ่เกยมีผัวก็เอาใจ๋ใส่ก๋านงานขององค์พระผู้เป๋นเจ้า เปื้ อตี้นางจะได้เป๋นผู้บริสุทธิ์
ตึงก๋ายตึงใจ๋ แต่ส่วนแม่ญิงตี้แต่งงานแล้วก็เอาใจ๋ใส่ในสิง่ ตี้เป๋นของโลกนี้ เปื้ อจะเยียะหื้อผัวปอใจ๋ 35 ตี้
ข้าพเจ้าอู้จาอี้นั ้น ก็ เปื้ อใค่ จ้วยหมู่ ต้าน บ่ใจ้ เอาห่วงมาก๊องคอหื้อเน่ อ แต่ เปื้ อจะหื้อหมู่ ต้านเยียะในสิง่ ตี้
ถูกต้อง กับถวายตั ๋วฮับใจ๊พระเจ้าโดยบ่ห่วงหน้าห่วงหลังเลย
36 ส่วน ป้ อ จาย ตี้ หมัน
้ แล้วแต่ ยังบ่ได้ แต่งเตื้อ ต่อมาถ้าเขากึ๊ดว่าเขาเยียะบ่สมควรต่อกู้ หมัน
้ แล้วเขา
ทน ต่อ ตั ๋ณหา ของ ตั ๋ว บ่ได้ กับ เขา กึ๊ด ว่า เขา สมควร แต่งงาน ได้ แล้ว ก็ หื้อ เขา แต่ง ต๋าม ตี้ เขา ต้อ งก๋าน เหีย
ย้อนบ่ได้เป๋นบาปอะหยัง 37 แต่ถ้าเขาตัง้ ใจ๋แต๊ๆ กับบ่มีความจํา๋ เป๋ นตี้จะต้องแต่งงาน แล้วบ่ได้ตกอยู่ใน
ตั ๋ณหาของตั ๋ว กับตัดสินใจ๋ตี้จะบ่แต่งงานกับกู้หมัน
้ ของเขา เขาก็เยียะดีแล้ว 38 จาอัน
้ ป้อจายตี้แต่งงาน
กับกู้หมัน
้ ของตั ๋วก็เป๋นสิง่ ตี้ดี แต่คนตี้บ่ได้แต่งงานกับกู้หมัน
้ นั ้นก็เป๋นสิง่ ตี้ดีเหลือ
39 แม่ญิงตี้แต่งงานแล้ว ก็ถือว่าผูกมัดกับผัวไป จ๋นเต้าตี้ผัวยังมีจีวต
ิ อยู่ แต่ถ้าผัวต๋ายไป นางก็มีอิสระ
ตี้จะแต่งงานกับใผก็ได้ต๋ามตี้ต้องก๋าน แต่ต้องเป๋นผูเ้ จื้อในองค์พระผูเป๋
้ นเจ้าเน่ อ 40 แต่ข้าพเจ้ากึ๊ดว่าถ้า
นางอยูคน
่ เดียวเหีย ก็จะเป๋นสุขเหลือ กับข้าพเจ้ากึ๊ดว่าตี้ข้าพเจ้าแนะนําจาอี้ ก็มาจากพระวิญญาณของ
พระเจ้า

8

ของกิน
๋ ตี้ปู่จาหื้อฮูปเคารพ

เฮากู้คนก็ฮูอยู
้ ว่
่ า “กู้ๆ คนก็มีความฮู�
้ ความฮูจา
้
อัน
้ นั ้น ก็ เยีย ะ หื้อ คน กึ๊ด ว่า ตั ๋ว เก่า นั ้น ยิง่ ใหญ่ แต่ ความ ฮัก นั ้น เสริม สร้าง คน หื้อ ดี ขึ้น 2 ถ้า ใผ กึ๊ด ว่า ตั ๋ว เขา
นั ้นฮูอะหยั
้
งแล้ว แต๊ๆ คนนั ้นยังบ่ฮูใน
้ สิง่ ตี้เขาสมควรจะฮู้ 3 แต่ถ้าใผฮักพระเจ้า พระเจ้าก็ฮูจ
้ ักคนนั ้น
4 จาอัน
้ ก๋านกิน
้ แล้
่ วว่า “ฮูปเคารพในโลกนี้ เป๋นสิง่ ตี้บ่มี
๋ ของกิน
๋ ตี้เอาไปปู่จาฮูปเคารพแล้วนั ้น เฮาฮูอยู
5
สาระ� กับ “เฮาฮูว่
้ ามีพระเจ้าแต๊อยูองค์
่
เดียวเต้าอัน
้ � เถิงแม้ว่าจะมีตี้เขาฮ้องกั ๋นว่า “เทพเจ้า� อยูนั
่ ก
บ่ว่าจะอยูใน
่ ต๊องฟ้า กาว่าในโลก แต๊ๆ แล้วมีเทพเจ้ากาว่าพระนั ้นพระนี่ เต๋มไปหมด 6 แต่สําหรับเฮาแล้ว
มี พระเจ้าแต๊ องค์ เดียว คือพระบิดา ตี้ สร้างกู้ สิง่ กู้ อย่าง กับจี วต
ิ เฮาก็ อยู่เปื้ อพระองค์ เฮามี องค์ พระผู้ เป๋
นเจ้าองค์ เดียวเต้าอัน
้ คือพระเยซู คริสต์ ตี้ พระเจ้าสร้างกู้ สิง่ กู้ อย่างผ่านตางพระองค์ กับเฮาก็ มีจี วต
ิ อยู่
โดยผ่านตางพระองค์ตวย
7 แต่ บ่ใจ้ กู้ คน ตี้ มี ความ ฮู้ จาอี๔
้ บาง คน ตี้ เกย นั บถือ ฮูป เคารพ เมื่อ เขา กิน
๋ ของกิน
๋ ตี้ เกย เอา ไป ปู่ จา ฮูป
เคารพ เขาก็ ยังกึ๊ดว่าเป๋นของกิน
ิ แต๊ๆ จิตสํานึ กของเขายังอ่อนแออยู่ เขาเลยฮู้
๋ ตี้ ปู่ จาฮูปเคารพตี้ มีจี วต
8
สึก ว่า เขา เป๋น มลทิน ตี้ ไป กิน
้
แต่ ของกิน
๋ ของกิน
๋ จาอัน
๋ บ่ได้ เยีย ะ หื้อ เฮา ติด สนิ ท กับ พระเจ้า ถ้า เฮา บ่กิน
๋
9
เฮาก็บ่ได้ดีขึ้น ถ้ากิน
ก็
บ่
ได้
ด้
อ
ย
ลง
แต่
หละวั
ง
หื
้
อ
ดี
ห้
า
ม
หื
้
อ
สิ
ท
ธิ
ของ
หมู
่
ต้
า
น
ตี
้
จะ
กิ
น
กาว่
า
บ่
กิ
น
เยี
ย
ะ
หื
้
อ
๋
์
๋
๋
10
ปี้ น้ องผู้เจื้อตี้ยังบ่เข้มแข็งเตื้อต้องหลงไปเน่ อ ย้อนว่าถ้าเขาหมู่นั ้นหันต้านตี้มีความฮู้นั กเหลือ กิน
๋ ขอ
งกิน
๋ ในวิหารของฮูปเคารพ หมู่เขาจะบ่ก้ากิน
๋ ของกิน
๋ ตี้ ปู่ จาฮูปเคารพตวยกา เถิงแม้ว่าจิตสํานึ กของหมู่
1 ข้าพเจ้าขออูเถิ
้ งของกิน
๋ ตี้เอาไปปู่จาฮูปเคารพแล้ว

๔

8:7 8:7 ความฮูจาอี
้
้ อ้างเถิง ความฮูเกี
้ ่ยวกับฮูปเคารพเป๋นสิง่ ตี้บ่แต๊จริง
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เขาบอกว่าเป๋นสิง่ ตี้ ผิด 11 ก็ จะก๋ายเป๋นว่า ปี้ น้ องตี้ มีความเจื้อบ่เข้มแข็งตี้ พระคริสต์ ได้ สละจี วต
ิ เปื้ อเขา
12
หมู่ นี้ จะต้องฉิ บหายไปย้อนความฮู้ของต้าน เมื่อต้านได้ เยียะบาปต่อปี้ น้ องผู้เจื้อจาอี้ กับเยียะหื้อจิต
สํานึ ก ของ เขา ตี้ อ่อนแอ ใน ความ เจื้อ ต้อง เสีย ไป ต้าน ก็ ได้ เยีย ะ บาป ต่อ พระคริสต์ ตวย 13 ย้อน จาอัน
้ ถ้า
ก๋านกิน
๋ ของกิน
๋ เยียะหื้อปี้ น้ องผู้เจื้อของข้าพเจ้าหลงผิด ข้าพเจ้าก็ จะบ่กิน
๋ จิน
๊ แหมต่อไป เปื้ อว่าข้าพเจ้า
จะได้บ่เป๋นต้นเหตุเยียะหื้อหมู่เขาเยียะบาป

9
สิทธิของ
เฮาตี้เป๋นอัครทูต
์
1 ข้าพเจ้า มี อิสระ แล้ว บ่ใจ้ กา ข้าพเจ้า เป๋ น อัครทูต บ่ใจ้ กา ข้าพเจ้า หัน พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า ของ
เฮาแล้วบ่ใจ้กา กับหมู่ต้านมาเป๋นผูเ้ จื้อก็ย้อนก๋านงานขององค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าตี้เยียะผ่านตางข้าพเจ้าบ่ใจ้
กา 2 เถิงแม้ว่าคนอื่นบ่ยอมฮับว่าข้าพเจ้าเป๋นอัครทูต แต่ หมู่ ต้านยอมฮับข้าพเจ้าแน่ ๆ ย้อนว่าจี วต
ิ ของ
หมู่ต้านก็เป๋นหลักฐานว่าข้าพเจ้าเป๋นอัครทูตขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
3 ถ้า มี ใผ สอบสวน ข้าพเจ้า ก็ จะ ตอบ เขา จาอี้ คือ 4 เฮา บ่มี สิทธิ์ตี้ จะ ฮับ ข้าว ฮับ นํ้า จาก ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ กา
5 เฮามี สิทธิตี
้ ไปนี่ ตวย เหมือนอย่างอัครทูตคนอื่นๆ ตึงน้ องๆ ของพระ
์ ้ จะปาเมียตี้ เป๋นปี้ น้ องผู้เจื้อไปหัน
เยซู องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า กับ อย่างเปโตร บ่ใจ้ กา 6 กาว่ามี ก้า ข้าพเจ้า กับ บารนาบัส เต้า อัน
้ ตี้ ต้อง เยีย ะ ก๋าน
7
เปื้ อ หา เลี้ยง ตั ๋วเก่า มี ทหาร ตี้ ไหน พ่อง จ่าย ก้า จ้าง หื้อ ตั ๋ว เก่า มี ใผ พ่อง ตี้ เยีย ะ สวน องุน
่ แล้ว บ่กิน
่ ใน
๋ องุน
สวนของตั ๋ว กับมีใผพ่องตี้เลี้ยงฝูงแกะแล้วบ่กิน
๋ นมแกะตี้ตั ๋วเลี้ยง
8 ตี้ ข้าพเจ้า อู้จาอี้ก็ มี หื้อ หัน ใน จี วต
ิ ประจํา๋ วันของแต่ ละคน บทบัญญัติก็ มีเขียนเถิงเรือ
่ งจาอี้ไว้บ่ใจ้ กา
9 ย้อนในบทบัญญัติของโมเสสมีเขียนไว้ว่า “บ่ดีเอาตะกร้อคอบปากงัวตี้กํ่าลังนวดข้าวอยู�
่ ช หมายความ
ว่าพระเจ้าเป๋นห่วงงัวกา 10 ตี้ พระองค์ บอกจาอัน
้ ก็ เปื้ อเฮาบ่ใจ้ กา กําเขียนนั ้นก็ เขียนไว้เปื้ อเฮานั ้นเนาะ
ย้อนตึงคนไถนากับคนนวดข้าว เยียะไป ก็หวังว่าจะได้ฮบ
ั ส่วนแบ่งจากก๋านเก็บเกี่ยว 11 ถ้าเฮาหว่านสิง่
ดีๆ ตางจิตวิญญาณหื้อกับหมู่ต้าน แล้วเฮาจะเก็บเกี่ยวของกิน
้ ถ้าคนอื่น
๋ ของใจ๊จากต้านบ่ได้กา 12 จาอัน
ยังมีสิทธิได้
ั ผลประโยชน์ จากหมู่ต้าน เฮาก็มีสิทธินั
์ ฮบ
์ กเหลือนั ้นแหมบ่ใจ้กา
แต่ เฮา บ่เกย ใจ๊ สิทธิ์ นี้ เน่ อ เฮา ยอม ทน กู้ อย่าง เปื้ อ เฮา จะ ได้ บ่ไป ขัด ขวาง ข่าวดี เรือ
่ ง พระ เยซู คริสต์
13 ต้าน ฮู้ แล้ว บ่ใจ้ กา ว่า หมู่ ตี้ เยีย ะ ก๋าน ใน พระวิหาร ก็ ได้ กิน
๋ ของกิน
๋ จาก พระวิหาร กับ คน ตี้ ฮับ ใจ๊ ตี้ แต้น
14
ปู่จาก็ได้ฮบ
ั ส่วนแบ่งจากเครือ
่ งปู่จาบนแต้นนั ้นตวย ก็เป๋นอย่างเดียวกั ๋น องค์พระผู้เป๋นเจ้าสัง่ ว่า คน
ตี้บอกข่าวดีก็สมควรได้ฮบ
ั ก๋านเลี้ยงจีวต
ิ จากคนตี้ได้ฮบ
ั ประโยชน์ จากข่าวดีนั ้น
15 แต่ ข้าพเจ้า บ่ได้ ใจ๊ สิทธิ์ หมู่ นี้ กับ ข้าพเจ้า ก็ บ่ได้ เขียน จา อี้ เปื้ อ หื้อ เขา เยีย ะ จา อัน
้ กับ ข้าพเจ้า หื้อ
16
ข้าพเจ้าต๋ายเหียดีเหลือตี้จะหื้อใผเอาความภูมใิ จ๋ของข้าพเจ้าไป แม้แต่เมื่อข้าพเจ้าบอกข่าวดี ข้าพเจ้า
ก็ บ่ได้ อวด ใน เรือ
่ ง นี้ ย้อน ว่า เป๋น หน้า ตี้ ของ ข้าพเจ้า ตี้ จะ ต้อง บอก ถ้า บ่บอก ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ
17
ข้าพเจ้า ถ้า ข้าพเจ้า เต๋ม ใจ๋ ตี้ จะ บอก ข่าวดี ข้าพเจ้า ก็ จะ ได้ ฮบ
ั รางวัล แต่ ถ้า บ่เต๋ม ใจ๋ ข้าพเจ้า ก็ เยียะ ไป
ต๋ามหน้าตี้ตี้ได้ฮบ
ั มอบหมายหื้อเต้าอัน
้ 18 แล้วข้าพเจ้าจะได้ฮบ
ั รางวัลอะหยัง รางวัลนี้ ก็คือ ความภูมิใจ๋
ตี้ข้าพเจ้าได้ฮบ
ั มอบหมายหื้อบอกข่าวดีโดยบ่ได้กึ๊ดก้าจ้าง เปื้ อจะได้บ่ต้องใจ๊สิทธิจาก
ก๋านบอกข่าวดีนั ้น
์
19 ข้าพเจ้าบ่ได้เป๋ นขี้ข้าใผ แต่ข้าพเจ้าก็ยังยอมเป๋ นขี้ข้าของกู้คน เปื้ อจะหื้อมีคนนั กตี้สุ ดเข้ามาหาพระ
เยซู คริสต์ 20 ต๋อนตี้อยู่กับหมู่จาวยิว ข้าพเจ้าก็อยู่อย่างจาวยิว เปื้ อจะได้เขามา ต๋อนตี้อยู่กับหมู่คนตี้อยู่
ใต้ บท บัญญัติ เถิง แม้ ข้าพเจ้า บ่ได้ อยู่ ใต้ บท บัญญัติ แต่ ข้าพเจ้า ก็ ยัง ยอม เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ เปื้ อ จะ ได้
คน ตี้ อยู่ ใต้ บท บัญญัติ นั ้น มา 21 ก็ อย่าง เดียว กั ๋น เมื่อ อยู่ กับ หมู่ คน ต่างจ้า ด ข้าพเจ้า ก็ อยู่ เหมือน คน ต่าง
จ้าดตี้บ่ถือบทบัญญัติของจาวยิว เปื้ อจะได้หมู่เขามา (บ่ใจ้ว่าข้าพเจ้าบ่เยียะต๋ามบทบัญญัติของพระเจ้า
แต่แต๊ๆ แล้วข้าพเจ้าอยู่ใต้บทบัญญัติของพระเยซู คริสต์แตน) 22 เมื่ออยู่กับหมู่ตี้บ่เข้มแข็งในความเจื้อ
ข้าพเจ้าก็เยียะเหมือนหมู่เขา เปื้ อหื้อได้หมู่เขามา ข้าพเจ้ายอมตี้จะเยียะเหมือนคนกู้แบบ เปื้ อว่าข้าพเจ้า
ช
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จะได้จ้วยบางคนหื้อรอดป๊นบาปโต้ษได้พ่อง 23 ข้าพเจ้ายอมเยียะกู้สิง่ นี้ เปื้ อข่าวดีนั ้น กับเปื้ อข้าพเจ้าจะ
ได้มีส่วนได้ฮบ
ั ปอนในข่าวดีนั ้นตวย
24 หมู่ ต้าน ฮู้ แล้ว บ่ใจ้ กา ใน ก๋าน ล่น แข่ง นั ้น กู้ คน ก็ เข้า แข่ง ได้ แต่ มี คน เดียว เต้า อัน
้ ตี้ จะ ได้ ฮบ
ั รางวัล
จาอัน
้ ต้าน ก็ ต้อง ล่น หื้อ เหมือน คน ตี้ จะ เอา รางวัล หื้อ ได้ 25 นั ก กีฬา กู้ คน ก็ ต้อง เอา แต๊ เอา ว่า ใน ก๋าน เฝิ็ก
ซ้อมหื้อนั กๆ เปื้ อจะได้รางวัลเป๋นมงกุฎดอกหญ้าตี้เหีย
่ วแห้งได้ แต่เฮาเยียะเปื้ อมงกุฎตี้บ่มีวันเหีย
่ วแห้ง
26
27
เลย จาอัน
้ ข้าพเจ้า บ่ได้ ล่น โดย บ่มี เป้า หมาย ข้าพเจ้า บ่ได้ สู้ เหมือน นั ก มวย ตี้ ตี ลม
๋
แต่ ข้าพเจ้า ยอม
ฮับความตุ๊กยากเปื้ อเฝิ็กตั ๋วหื้อเข้มแข็งจ๋นควบคุมมันได้ ย้อนว่าเมื่อข้าพเจ้าออกไปบอกข่าวดีหื้อคนอื่น
แล้ว ข้าพเจ้าจะได้บ่ถูกตัดสิทธิใน
์ ก๋านเข้าแข่งขัน

10
เปาโลเตือ
๋ นเรือ
่ งฮูปเคารพ
1 ปี้ น้ องตังหลาย ข้าพเจ้าขอหื้อหมู่ ต้านกึ๊ดเถิงต๋อนตี้ ป้ อ อุย
๊ แม่หม่อนของเฮาได้ ตวยโมเสสไป หมู่เขา
อยู่ใต้ก๋านปกป้องของเมฆซ กับได้เตียวลัดทะเลไปกู้คนญ 2 เหมือนว่าหมู่เขาได้ฮบ
ั บัพติศมาภายใต้เมฆ
3
กับ ใน ทะเล นั ้น แล้ว หมู่ เขา ก็ ก๋าย เป๋น ผู้ ติด ต๋าม โมเสส กู้ คน หมู่ เขา ได้ กิน
๋ ของกิน
๋ ติบ
๊ จาก สวรรค์ อย่าง
4
เดียว กั ๋น กับ ได้ กิน
๋ นํ้า ติบ
๊ จาก สวรรค์ เหมือน กั ๋น กู้ คน ย้อน ว่า หมู่ เขา ได้ กิน
๋ นํ้า ตี้ ไหล ออก มา จาก บ่า หิน
ศักดิส
์ ิทธิก้
์ อนใหญ่ตี้ ไปกับเขา บ่าหินนั ้นก็ คือพระคริสต์ 5 แต่ พระเจ้าก็ ยังบ่ปอใจ๋ คนส่วนใหญ่ในหมู่เขา
หมู่เขาจึงต้องต๋ายเหีย
้ เบอะเหีย
้ เบ๋ออยูใน
่ ดินแดนทุรกั ๋นดาร
6 เรือ
่ งนี้ ก็เป๋นตั ๋วอย่างเตือ
๋ นหมู่เฮา เปื้ อบ่หื้อเฮามีใจ๋ใค่อยากในสิง่ ตี้บ่ดีอย่างคนหมู่นั ้น 7 หมู่ต้านห้าม
กราบ ไหว้ฮูป เคารพ เหมือน ตี้ บาง คน ใน หมู่ เขา เยีย ะ กั ๋น อย่าง ตี้ มี เขียน ไว้ใน พระคัมภีร ว่
์ า “หมู่ คน นั ้น นั ่ง
ลง กิน
๋ กับ ดื่ม แล้ว ก็ ลุก ขึ้น มา เต้นๆ ฟ้อนๆ มัว่ สุม ตาง เพศ�ฎ 8 หมู่ เฮา ห้าม เยีย ะ บาป ตาง เพศ เหมือน ตี้
บางคนในหมู่เขาเยียะกั ๋น แล้วก็ต้องต๋ายในวันเดียวกั ๋นเถิงสองหมื่นสามปันคน 9 หมู่เฮาห้ามลองดีพระ
คริสต์ เหมือนตี้ บางคนในหมู่เขาเยียะกั ๋น แล้วก็ ต้องโดนงู สกต๋าย 10 หมู่ต้านห้ามจ่มเหมือนตี้ บางคนใน
หมู่ เขา จ่ม กั ๋น จ๋น พระเจ้า ต้อง ส่ง ทูต มา ฆ่า หมู่ เขา 11 เหตุ ก๋า รณ์ หมู่ นี้ เกิด ขึ้น กับ หมู่ เขา เปื้ อ เป๋น ตั ๋วอย่าง
เตือ
๋ นคนอื่น กับได้เขียนเอาไว้เปื้ อเตือ
๋ นเฮาตี้อยูใน
่ ยุคใก้สิน
้ ใผตี้กึ๊ดว่าตั ๋วยืนมัน
่ คงในความ
้ โลก 12 จาอัน
13
เจื้อดี แล้ว ก็ หื้อหละวังหื้อดี จะได้ บ่โก้นลงไป ก๋านลองใจ๋ ตึงหมดตี้ เกิดขึ้นกับหมู่ ต้านก็ บ่ได้ ต่างจากตี้
เกยเกิดขึ้นกับคนตังหลายมาแล้ว แต่ พระเจ้าสัตย์ซ่ือ พระองค์ จะบ่ยอมหื้อหมู่ต้านถูกลองใจ๋ เกิน
๋ กํา๋ ลัง
ของหมู่ต้านตี้จะทนได้ พระองค์จะหื้อตางออกกับหมู่ต้าน เปื้ อหมู่ต้านจะทนได้
14 จาอัน
้ เปื้ อน ตี้ ฮัก เหย หื้อ หนี จาก ก๋าน นั บถือ ฮูป เคารพ เน่ อ 15 ข้าพเจ้า อู้ กับ หมู่ ต้าน อย่าง อู้ กับ คน ตี้
มี ปั๋ ญญา หื้อ หมู่ ต้านกึ๊ดเอาคนเดียวเต๊อะในสิง่ ตี้ ข้าพเจ้าอู้ 16 เมื่อเฮาขอบพระคุณ พระเจ้าต๋อนกิน
๋ จาก
ถ้วยในโต๊ะของพระองค์๕ เฮาก็มีส่วนฮ่วมในเลือดของพระคริสต์บ่ใจ้กา กับเมื่อเฮาบิกิน
๋ เข้าหนมปัง เฮา
17
ก็มีส่วนฮ่วมในตั ๋วของพระคริสต์ตวยบ่ใจ้กา เถิงแม้หมู่เฮามีอยู่หลายคนก็ต๋าม แต่ย้อนมีเข้าหนมปัง
ก้อนเดียวตี้หมู่เฮากิน
๋ ตวยกั ๋น เฮาจึงได้ก๋ายเป๋นตั ๋วเดียวกั ๋น
18 หื้อ ผ่อ จาว อิสราเอล หัน
้ เต๊อะ คน ตี้ กิน
่ ง ปู่ จา พระเจ้า
๋ ของ ปู่ จา แล้ว ก็ มี ส่วนฮ่วม ใน ก๋าน ถวาย เครือ
19
ตี้ แต้น ปู่ จา ตวย บ่ใจ้ กา ต้าน ฮู้ ก่อ ว่า ข้าพเจ้า หมายเถิง อะหยัง หมาย ความ ว่า ของกิน
๋ ตี้ เอา ไป ปู่ จา ฮูป
20
เคารพแล้วนั ้นมีก้ากา ฮูปเคารพนั ้นสําคัญกาว่าใด บ่ใจ้เน่ อ ข้าพเจ้าหมายเถิงว่า เครือ
่ งปู่จาตี้หมู่เขา
เอา มา ปู่ จา ฮูป เคารพ นั ้น ก็ ได้ ปู่ จา ผี บ่ใจ้ พระเจ้า ข้าพเจ้า บ่อยาก หื้อ หมู่ ต้าน มี ส่วนฮ่วม อะหยัง กับ ผี หมู่
นั ้นฏ 21 หมู่ ต้าน จะ กิน
๋ จาก ถ้วย ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า กับ กิน
๋ จาก ถ้วย ของ ผี ตวย กั ๋น บ่ได้ จะ กิน
๋ ฮ่วม โต๊ะ
ซ

ญ 10:1 10:1 อพย� 14:22-29 ฎ 10:7 10:7 อพย� 32:6
10:1 10:1 อพย� 13:21-22
คือก๋านกิน
๋ เลี้ยงตี้ระลึกเถิงก๋านกิน
๋ ฮ่วมโต๊ะมื้อสุดต๊ายของพระเยซูคริสต์ ฏ 10:20 10:20 ฉธบ� 32:17

๕

10:16

10:16

1 โครินธ์ 10:22

ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า กับ โต๊ะ ของ ผี ตวย กั ๋น ก็ บ่ได้
หมู่เฮากึ๊ดว่าหมู่เฮามีกํา๋ ลังนั กเหลือพระองค์กา
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22

หมู่ เฮา ใค่ อยาก เยีย ะ หื้อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ขอย กา

เยียะกู้อย่างเปื้ อถวายเกียรติพระเจ้า
23 บาง คน อู้ ว่า “เฮา มี สิทธิ์เยีย ะ อะหยัง ก็ ได้� แต่ บ่ใจ้ กู้ อย่าง ตี้ เยีย ะ นั ้น จะ เป๋ น ประโยชน์ “เฮา มี สิทธิ์
เยีย ะ อะหยัง ก็ ได้� แต่ บ่ใจ้ กู้ อย่าง นั ้น จะ เยีย ะ หื้อ คน จํา๋ เริญ ขึ้น 24 บ่ดี หัน แก่ ตั ๋ว แต่ หื้อ หัน แก่ คน อื่น ตวย
25 จิน
๊ ตี้ ขาย ต๋าม กาด นั ้น กิน
๋ ได้ เน่ อ ก็ บ่ต้อง กึ๊ด นั ก ว่า จะ ผิด ก่อ 26 ย้อน มี เขียน ใน พระคัมภีร ์ว่า “ปื๊ น ดิน
กับกู้สิง่ กู้อย่างในโลก เป๋นขององค์พระผู้เป๋นเจ้า�ฒ 27 ถ้ามีใผตี้บ่ใจ้ผู้เจื้อเจิญหมู่ต้านไปกิน
๋ เลี้ยง แล้ว
28
ต้าน ใค่ ไป กู้ อย่าง ตี้ เขา ดา หื้อ กิน
๋ นั ้น ก็ กิน
๋ ได้ โดย บ่ต้อง กึ๊ด นั ก ว่า จะ ผิด ก่อ แต่ ถ้า มี ใผ มา บอก หมู่ ต้าน
ว่า “ของกิน
๋ หมู่ นี้ เขา เอา ไป ปู่ จา ฮูป เคารพ แล้ว� ต้าน ก็ บ่ต้อง กิน
๋ เปื้ อ หัน แก่ คน ตี้ บอก นั ้น กับ เปื้ อ หัน แก่
จิตสํานึ ก 29 ข้าพเจ้าบ่ได้หมายเถิงจิตสํานึ กของหมู่ต้าน แต่หมายเถิงจิตสํานึ กของคนตี้บอกนั ้น บางคน
อาจ จะ ถาม ว่า เยีย ะ หยัง อิสระ ของ เฮา ต้อง ขึ้น อยู่กับ จิต สํานึ ก ของ คน อื่น ตวย 30 ถ้า ข้าพเจ้า กิน
๋ โดย ก๋าน
ขอบพระคุณ เยียะหยังต้องมี ใผมาว่าหื้อข้าพเจ้าในสิง่ ตี้ ข้าพเจ้าได้ ขอบพระคุณพระเจ้าแล้ว 31 ย้อนจา
อัน
้ บ่ว่า หมู่ ต้าน จะ กิน
๋ จะ ดื่ม อะหยัง กาว่า จะ เยีย ะ อะหยัง ก็ ต๋าม หื้อ เยีย ะ เปื้ อ ถวาย เกียรติ พระเจ้า 32 บ่ดี
เป๋น ต้น เหตุ หื้อ หมู่ จาว ยิว กาว่า จาว กรีก กาว่า หมู่ คน ใน คริสตจักร ของ พระเจ้า หลงผิด ไป 33 เหมือน ตี้
ข้าพเจ้าฮิเยียะกู้อย่างเปื้ อหื้อกู้คนปอใจ๋ โดยตี้ข้าพเจ้าบ่ได้กึ๊ดเถิงตั ๋วเก่าเลย แต่กึ๊ดเถิงคนตังหลาย เปื้ อ
ว่าหมู่เขาจะได้รอดป๊นบาปโต้ษ
1 หื้อหมู่ต้านเยียะต๋ามอย่างข้าพเจ้า

11

เหมือนกับตี้ข้าพเจ้าเยียะต๋ามอย่างพระคริสต์

เปาโลสอนเรือ
่ งคุมหัวของแม่ญิง
2 ข้าพเจ้า ขอ ยกย่อง หมู่ ต้าน ย้อน หมู่ ต้าน กึ๊ด เถิง ข้าพเจ้า ใน กู้ๆ เรือ
่ ง กับฮักษากําสอนต่างๆ ตี้ สืบทอด
กั ๋นมาตี้ ข้าพเจ้าได้ หื้อไว้กับต้าน 3 ข้าพเจ้าใค่ หื้อหมู่ต้านเข้าใจ๋ ว่า พระคริสต์ เป๋นหัวของป้อจายกู้ คน กับ
ป้อ จาย ก็ เป๋น หัวของ แม่ ญิง๖ กับ พระเจ้า ก็ เป๋น หัวของ พระคริสต์ 4 จาอัน
้ ป้อ จาย คน ใด ตี้ อธิษฐานกาว่า
บอกถ้อยกําของพระเจ้าโดยมีผ้าคุมหัวอยู่ ก็เยียะหื้อหัวของเขาเสียเกียรติ 5 แต่แม่ญิงคนใดตี้อธิษฐาน
กาว่าบอกถ้อยกําของพระเจ้าโดยบ่ได้เอาผ้าคุมหัว ก็เยียะหื้อหัวของตั ๋วเสียเกียรติ ย้อนเผียบเหมือนว่า
นางได้ โก๋นหัวไปเหียแล้ว 6 ถ้าแม่ ญิงบ่เอาผ้าคุมหัว ก็ ไปตัดผมเหียเต๊อะ แต่ ก็ เป๋นเรือ
่ งน่าอายตี้ แม่ ญิง
7
จะตัดผมกาว่าโก๋นหัว จาอัน
้ หื้อเอาผ้าคุมหัวเหีย ป้อจายบ่ต้องคุมหัว ย้อนว่าป้อจายเป๋นเหมือนภาพ
สะท้อน กับ ศักดิศ
์ รีของ พระเจ้า แต่ ส่วน แม่ ญิง นั ้น เป๋น ศักดิศ
์ รีของ ป้อ จาย 8 ย้อน ว่า ป้อ จาย บ่ได้ มา จาก
แม่ญิง แต่พระเจ้าหื้อแม่ญิงมาจากป้อจาย 9 กับบ่ได้สร้างป้อจายขึ้นเปื้ อแม่ญิง แต่สร้างแม่ญิงเปื้ อป้อ
จาย 10 ย้อนจาอี้ แม่ญิงก็สมควรตี้จะมีสัญลักษณ์ ตี้แสดงเถิงสิทธิอํานาจอยู่บนหัวเปื้ อหื้อหมู่ทูตสวรรค์
หัน 11 แต่จาใดก็ต๋าม ในจีวต
ิ ของเฮาตี้เป๋นคนขององค์พระผู้เป๋นเจ้านั ้น ป้อจายก็ต้องเปิ้ งแม่ญิง กับแม่
12
ญิงก็ต้องเปิ้ งป้อจาย ย้อนว่าพระเจ้าสร้างแม่ญิงจากป้อจาย กับป้อจายก็เกิดจากแม่ญิงตวย แต่กู้สิง่
กู้อย่างก็มาจากพระเจ้า
13 ต้าน ตัง หลาย กึ๊ด เอา คน เดียว เต๊อะ ว่า ก๋าน ตี้ แม่ ญิง จะ อธิษฐาน ต่อ พระเจ้า ใน ตี้ จุ มนุ ม แต่ บ่เอา ผ้า
คุมหัว มันสมควรแล้วกา 14 โดยทัว่ ไปแล้ว เฮาก็ฮู้บ่ใจ้กา ว่าถ้าป้อจายไว้ผมยาวก็เป๋นตี้น่าละอาย 15 แต่
ถ้าแม่ญิงไว้ผมยาวก็เป๋นศักดิศ
์ รีของนาง ย้อนว่าผมยาวนั ้นก็เป๋นเหมือนผ้าตี้ได้หื้อไว้คุมหัว 16 แต่ถ้าใผ
จะเถียงข้าพเจ้าเรือ
่ งนี้ ข้าพเจ้าขอบอกไว้เลยว่า หมู่เฮากับคนในคริสตจักรต่างๆ บ่ได้ นมัสก๋านพระเจ้า
ในแบบอื่นเลย
ฒ 10:26 10:26 สดด� 24:1 ๖ 11:3 11:3 แป๋ได้แหมอย่างว่า ผัวเป๋นหัวของเมีย

1 โครินธ์ 11:17
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ก๋านกิน
๋ เลี้ยงขององค์พระผู้เป๋นเจ้า

17 เรือ
่ งตี้ข้าพเจ้าจะสอนต่อไปนี้

ข้าพเจ้าบ่มีอะหยังจะยกย่องหมู่ต้าน ย้อนเมื่อหมู่ต้านมาจุมนุมกั ๋น ก็
ได้ผลเสียนั กเหลือผลดี
ข้าพเจ้าได้ยน
ิ มาว่า เมื่อหมู่ต้านมาจุมนุมนมัสก๋านกั ๋นก็แตกแยก
กั ๋นเป๋นหมู่ๆ กับข้าพเจ้าก็ เจื้อว่าท่าจะแต๊อยู่ 19 ย้อนว่าจะต้องมีก๋านแตกแยกกั ๋นในหมู่ต้าน เปื้ อจะได้ฮู้
ว่า ใผอยู่ฝ่าย พระเจ้า 20 เมื่อหมู่ ต้านมาจุ มนุมกั ๋น กับ ตี้ กิน
๋ เลี้ยง กั ๋นนั ้น ก็ บ่ใจ้ ก๋านกิน
๋ เลี้ยง ขององค์ พระ
21
ผู้ เป๋ น เจ้า ย้อน ว่า หมู่ ต้าน ต่าง คน ต่าง ฟั่ ง กิน
๋ ของกิน
๋ ของ ตั ๋ว เหีย บ่ได้ แบ่ง คน อื่น เลย ก๋าย เป๋น พ่อง ก็
22
ใค่ อยาก พ่องก็ กิน
๋ จ๋นเมา หมู่ ต้านบ่มี บ้านตี้ จะกิน
๋ กับดื่มกา กาว่าหมู่ ต้านใค่ อยากดู แควนคริสตจักร
ของพระเจ้า แล้วเยียะหื้อคนของพระองค์ตี้ตุ๊กยากต้องขายขี้หน้ากา แล้วจะหื้อข้าพเจ้าว่าจาใดดี จะหื้อ
ยกย่องหมู่ต้านกา ข้าพเจ้ายกย่องต้านบ่ได้แต๊ๆ
18 อย่างตี้ นึ่ ง

23 กํา สอน ตี้ ข้าพเจ้า บอก กับ หมู่ ต้าน นั ้น

ข้าพเจ้าได้ ฮบ
ั จากองค์ พระผู้เป๋ นเจ้า คือในคืนตี้ พระเยซู โดน
หักหลังนั ้น พระองค์ได้หยิบเข้าหนมปังขึ้นมา 24 ขอบพระคุณพระเจ้า แล้วบิออกอู้ว่า “นี่ เป๋นตั ๋วของเฮา
ตี้ได้หื้อไว้กับต้านตังหลาย หื้อเยียะจาอี้เปื้ อกึ๊ดเถิงเฮา� 25 เมื่อกิน
๋ เข้าหนมปังแล้ว พระองค์ก็กํา๋ ถ้วยขึ้น
มาเยียะอย่างเดียวกั ๋น แล้วอู้ว่า “ถ้วยนี้ เป๋นพันธสัญญาใหม่ ตี้ พระองค์ จะยืนยันโดยเลือดของเฮา เมื่อ
ใดตี้หมู่ต้านกิน
่ จากถ้วยนี้ หื้อเยียะจาอี้เปื้ อกึ๊ดเถิงเฮา� 26 ย้อนเมื่อใดตี้หมู่ต้านกิน
๋ เหล้าองุน
๋ เข้าหนมปัง
กับเหล้าองุน
่ จากถ้วยนี้ หมู่ต้านก็ได้บอกเถิงก๋านต๋ายขององค์พระผู้เป๋นเจ้า จ๋นเถิงพระองค์จะปิ๊ กมา

จาอัน
้ ถ้าใผกิน
่ จากถ้วยขององค์ พระผู้เป๋ นเจ้าอย่างบ่สมควร เขาก็ ได้
๋ เข้าหนมปัง กับกิน
๋ เหล้าองุน
เยียะบาปต่อตั ๋วกับเลือดขององค์พระผูเ้ ป๋นเจ้า 28 หื้อกู้คนกวดผ่อตั ๋วเก่าหื้อดีก่อนตี้จะกิน
๋ เข้าหนมปังกับ
29
เหล้าองุน
่ จากถ้วยนี้ ย้อนว่าคนตี้กิน
๋ โดยบ่ได้หื้อเกียรติตั ๋วขององค์พระผู้เป๋นเจ้า เมื่อกิน
๋ ไปแล้วก็เต้า
30
กับ เยีย ะ หื้อ ตั ๋ว เก่า ถูก ลงโต้ ษ ย้อน จาอัน
้ หมู่ ต้าน หลาย คน เถิง ได้ บ่แข็ง แฮง กับ บ่สบาย พ่อง ก็ ต๋าย ไป
เหีย 31 แต่ถ้าเฮากวดผ่อใจ๋ตั ๋วเก่าก่อน เฮาก็จะได้บ่ต้องโดนลงโต้ษ 32 ต๋อนตี้เฮาโดนลงโต้ษนั ้น พระองค์
กํ่า ลัง ตี สอน
๋
เฮา เปื้ อ บ่หื้อ เฮา ถูก ตัดสิน ลงโต้ ษ บาป ฮ่วม กับ คน ใน โลก นี้ 33 จาอัน
้ ปี้ น้ อง ตัง หลาย เมื่อ หมู่
34
ต้านมาจุ มนุมเปื้ อจะฮ่วมกิน
๋ เลี้ยงกั ๋นนั ้น ก็ หื้อถ้ากิน
๋ พร้อมกั ๋น ถ้ามีใผใค่ อยากแก่ ก็ หื้อเขากิน
๋ ลุกบ้าน
มาก่อน เปื้ อว่าเมื่อมาจุมนุมกั ๋น จะได้บ่โดนลงโต้ษจากพระเจ้า ส่วนเรือ
่ งอื่นๆ นั ้น เมื่อข้าพเจ้ามาจะสอน
หื้อต้าน
27

12
ของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

1 ปี้ น้ องตังหลาย

ข้าพเจ้าใค่หื้อต้านเข้าใจ๋เรือ
่ งของประทานจากพระวิญญาณ 2 หมู่ต้านก็ฮู้อยู่แล้วว่า
ตะก่อนต๋อนตี้ยังบ่ฮู้จักพระเจ้านั ้น หมู่ต้านก็โดนจุล่ายหื้อหลงตางไปไหว้ฮูปเคารพตี้อู้บ่ได้ 3 ย้อนจาอัน
้
ข้าพเจ้า ขอ บอก หื้อ ฮู้ไว้ว่า คน ตี้ อู้โดย มี พระวิญญาณ ของ พระเจ้า จะ บ่อู้ว่า “ขอ หื้อ พระเยซู ถูก สาป แจ้ง�
กับบ่มีใผอูได้
้ ว่า “พระเยซูเป๋นองค์พระผู้เป๋นเจ้า� นอกจากอูโดย
้
พระวิญญาณบริสุทธิ์
4 ของประทานนั ้นมีต่างกั ๋นไป

แต่มาจากพระวิญญาณองค์เดียวกั ๋น 5 ก๋านฮับใจ๊พระเจ้าก็มีต่างกั ๋นไป
แต่ก็ฮับใจ๊องค์พระผู้เป๋นเจ้าองค์เดียวกั ๋น 6 ก๋านงานก็มีต่างกั ๋นไป แต่มีพระเจ้าองค์เดียวกั ๋นตี้เยียะงาน
หมู่นี้ ผ่านตางกู้คน 7 กู้คนได้ฮบ
ั ของประทานจากพระวิญญาณเปื้ อเป๋นประโยชน์ ฮ่วมกั ๋น 8 พระวิญญาณ
หื้อคนนึ่ งอูถ้
้ อยกําตี้มีปั๋ ญญา กับพระวิญญาณองค์เดียวกั ๋นนั ้นก็หื้อแหมคนนึ่ งอูถ้
้ อยกําตี้มีความฮู้ 9 พระ
วิญญาณองค์ เดียวกั ๋นนี้ ละตี้ หื้อแหมคนมี ความเจื้อ หื้อแหมคนสามารถฮักษาโรคได้ 10 หื้อคนนึ่ งเยียะ
ก๋าน อัศจ๋รรย์ได้ หื้อ แหม คน อู้ถ้อยกํา ตี้ มา จาก พระเจ้า ได้ หื้อ แหม คน ฮู้ว่าสิง่ ใด มา จาก พระเจ้า สิง่ ใด บ่ใจ้
กับ หื้อ แหม คน อู้ ภาษา อื่นๆ กับ หื้อ แหม คน แป๋ ภาษา หมู่ นั ้น ได้ 11 ตึง หมด นี้ ก็ มา จาก พระวิญญาณ องค์
เดียวกั ๋น กับพระองค์ก็หื้อของประทานแต่ละคนต๋ามตี้พระองค์หันสมควร
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เฮาเป๋นตั ๋วเดียวกั ๋นในพระคริสต์

12 ก็ เหมือนกับตั ๋วๆเดียวตี้ มีหลายส่วนอยู่ตวยกั ๋น

เถิงแม้จะมีหลายส่วน แต่ตึงหมดก็ยังเป๋นตั ๋วเดียว
กั ๋น ตั ๋วของพระคริสต์ก็เป๋นจาอัน
้
เป๋นขี้ข้ากาว่ามีอิสระ กู้คน
ก็ ได้ ฮบ
ั บัพ ติศ มา โดย พระวิญญาณ องค์ เดียว เปื้ อ หื้อ เป๋น ส่วน นึ่ ง ของ ตั ๋ว เดียว กั ๋น เฮา กู้ คน ก็ ได้ ฮบ
ั พระ
วิญญาณองค์เดียวกั ๋นอยูใน
่ เฮา
13 ย้อนว่าบ่ว่าจะเป๋ นจาวยิวกาว่าจาวกรีก

ตั ๋วบ่ได้ มี ก้าส่วน เดียว แต่ มี หลายๆ ส่วน 15 ถ้าตีน
๋ จะอู้ว่า “เฮาบ่ใจ้ มือ เฮาเลยบ่ใจ้ เป๋นส่วน นึ่ งของ
ตั ๋ว� เถิง จะ อู้ จาอัน
้ ก็ บ่ได้ เยีย ะ หื้อ ตีน
๋ เลิก เป๋น ส่วน นึ่ ง ของ ตั ๋ว ได้ 16 ถ้า หู จะ อู้ ว่า “เฮา บ่ใจ้ ต๋า เฮา เลย บ่ใจ้
เป๋นส่วนนึ่ งของตั ๋ว� เถิงจะอูจาอั
้
น
้ ก็บ่ได้เยียะหื้อหูเลิกเป๋นส่วนนึ่ งของตั ๋วได้ 17 ถ้าตั ๋วเป๋นต๋าตึงหมด เฮา
จะ ได้ยน
ิ ได้ จาใด กาว่า ถ้า มี ก้า หู เต้า อัน
้ เฮา จะ ดม กลิน
่ ได้ จาใด กั ๋น 18 ตี้ เป๋น จาอี้ ก็ ย้อน พระเจ้า จัด แต่ ละ
ส่วนหื้ออยู่ในตั ๋วต๋ามตี้พระองค์กํา๋ หนดไว้ 19 ถ้าตั ๋วมีก้าส่วนเดียวเต้าอัน
้ จะเป๋นตั ๋วได้จาใด 20 แต๊ๆ แล้ว
มีส่วนต่างๆ หลายส่วน แต่ก็ยังเป๋นตั ๋วเดียวกั ๋น
21 จาอัน
้ ต๋า จะ อู้ กับ มือ ว่า “เปิ้ น บ่ต้อ งก๋าน ตั ๋ว� ก็ บ่ได้ กาว่า หัว จะ อู้ กับ ตีน
๋ ว่า “เปิ้ น บ่ต้อง ก๋าน ตั ๋ว� ก็
บ่ได้ 22 แต่หลายๆ ส่วนในตั ๋วตี้ผ่อเหมือนว่าบ่แข็งแฮง ก็ยังจํา๋ เป๋นสําหรับจีวต
ิ 23 กับบางส่วนตี้เฮากึ๊ดว่า
บ่มีก้า เฮาก็ยังฮักษาอย่างดีตี้สุด กับส่วนตี้เฮาอายตี้จะอวด เฮาก็ยังเอาใจ๋ใส่อย่างดีตี้สุด 24 แต่ส่วนตี้ดี
งามแล้ว ก็บ่ต้องเอาใจ๋ใส่หื้อนั กแหม พระเจ้าเป๋นผูตี
้ ้จัดวางส่วนต่างๆ ของตั ๋วโดยหื้อส่วนตี้ตํ่าต้อยได้ฮบ
ั
25
เกียรตินั กขึ้น เปื้ อบ่หื้อมีก๋านแตกแยกกั ๋นในตั ๋ว แต่หื้อส่วนต่างๆ เอาใจ๋ใส่ เซิง่ กั ๋นและกั ๋นเต้ากั ๋นหมด
26 ถ้าส่วนใดส่วนนึ่ งเจ็บ ส่วนอื่นๆ ตึงหมดในตั ๋วก็เจ็บไปตวย ถ้าส่วนใดส่วนนึ่ งได้ฮบ
ั เกียรติ ส่วนอื่นๆ ตึง
หมดก็ฮ่วมจื้นจมยินดีไปตวย
27 หมู่ ต้าน ก็ เป๋ น ตั ๋ว ของ พระคริสต์ แต่ ละ คน ก็ เป๋ น ส่วน นึ่ ง ของ ตั ๋ว นั ้น 28 พระเจ้า ได้ แต่ง ตัง
้ คน ของ
พระองค์ กู้ คนไว้ต๋ามหน้าตี้ คือ นึ่ ง อัครทูต สอง ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า สาม อาจ๋ารย์ ต่อจาก
นั ้นก็คือ คนตี้เยียะก๋านอัศจ๋รรย์ได้ ต่อมาก็คือคนตี้ฮักษาโรคได้ คนตี้จ้วยเหลือคนอื่น คนตี้เป๋นหมู่ผู้นํา
กาว่าหมู่ตี้อูภาษา
้
อื่นๆ 29 กู้คนเป๋นอัครทูตตึงหมดกา กาว่ากู้คนเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตึง
หมดกา กาว่ากู้ คนเป๋นอาจ๋ารย์กั ๋นหมดกา กาว่ากู้ คนเยียะก๋านอัศจ๋รรย์ได้ หมดกา 30 กู้ คนฮักษาโรคได้
ตึงหมดกา กาว่าอูภาษา
้
อื่นๆได้กั ๋นกู้คนกา กาว่าแป๋ความหมายของภาษานั ้นได้กั ๋นกู้คนกา 31 ขอหื้อต้าน
ฮิหาของประทานตี้สําคัญตี้สุด
14

เปาโลสอนเรือ
่ งความฮัก
ข้าพเจ้าจะจี๊หื้อหมู่ต้านหันเถิงตางตี้ดีตี้สุด

13

เถิง แม้ ว่า ข้าพเจ้า จะ อู้ ภาษา อื่นๆ กาว่า อู้ ภาษา ของ ทูต สวรรค์ ได้ ตวย แต่ ถ้า บ่มี ความ ฮัก ข้าพเจ้า ก็
เป๋นก้าก๊องกาว่าฉาบตี้ตีหื
๋ ้อมีเสียงเหียเต้าอัน
้ 2 เถิงแม้ว่าข้าพเจ้าจะอู้ถ้อยกําตี้มาจากพระเจ้าได้ กาว่า
็ ตึงหมดของพระองค์ กับมีความฮู้กู้อย่าง กาว่ามีความเจื้อนั กเถิงขนาดจะย้ายดอยได้
เข้าใจ๋ในข้อลํ้าเลิก
แต่ ถ้า บ่มี ความ ฮัก ข้าพเจ้า ก็ บ่มี ก้า อะหยัง เลย 3 เถิง แม้ ว่า ข้าพเจ้า จะ หื้อ สิง่ ของ ตึง หมด ตี้ ข้าพเจ้า มี กับ
คน ตุ๊ก คน ยาก กาว่ายอม สละ ตั ๋ว หื้อ เอา ไป เผา ไฟ เหีย๗ แต่ ถ้า บ่มี ความ ฮัก มัน ก็ บ่มี ประโยชน์ อะหยังกับ
ข้าพเจ้าเลย
4 ความฮักนั ้นก็ ต้องมีความอดทน ต้องมีความเมตต๋ากรุ ณา บ่ขอยกั ๋น บ่อวดตั ๋วกาว่าจ๋องหอง 5 ต้อง
มีความสุภาพ บ่หันแก่ตั ๋ว บ่หมิง้ บ่จํา๋ ความผิดของคนอื่น 6 บ่จื้นจมยินดีในก๋านเยียะบ่ดี แต่จื้นจมยินดี
ในความจริง 7 ความฮักทนได้กู้อย่าง เจื้อวางใจ๋อยูตลอด
่
มีความหวังอยูตลอด
่
กับอดทนต่อกู้อย่าง
1

๗

13:3 13:3 สําเนาโบราณบางฉบับว่า “สละตั ๋วจ๋นอวดได้�
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8 ความฮักคงอยู่ตลอดไป

แต่ก๋านบอกถ้อยกําตี้มาจากพระเจ้านั ้นก็จะหายไป แม้แต่ก๋านอู้ภาษาอื่นๆ
ก็จะเลิกอู้กั ๋น กับความฮู้ตี้มาจากพระเจ้าก็จะเสียไป 9 ย้อนว่าเฮาฮู้ก้าบางส่วน กับบอกถ้อยกํานั ้นได้ก้า
บางส่วนเต้าอัน
้ 10 แต่เมื่อความสมบูรณ์ มาเถิงแล้ว ตี้เป๋นบางส่วนนั ้นก็จะหายไป 11 ต๋อนตี้ข้าพเจ้าเป๋น
หละอ่อน ข้าพเจ้าอู้อย่างหละอ่อน กึ๊ดอย่างหละอ่อน ใจ๊เหตุผลอย่างหละอ่อน แต่บ่าเดี่ยวนี้ ข้าพเจ้าเป๋น
คน ใหญ่ แล้ว ข้าพเจ้า ก็ เลิก เยีย ะ อย่าง หละอ่อน จาอัน
้ ละ 12 ย้อน ว่า บ่า เดี่ยว นี้ เผียบ เหมือน เฮา หัน ภาพ
มัวๆ ในแว่น แต่ เมื่อความสมบูรณ์ นั ้นมาเถิง ข้าพเจ้าจะหันถี่ เหมือนอยู่ต่อหน้ากั ๋น ตี้ ข้าพเจ้าฮู้ต๋อนนี้ ก็
เป๋นก้าบางส่วน แต่เมื่อเวลานั ้นมาเถิง ข้าพเจ้าจะฮู้หมดกู้อย่างเหมือนตี้พระเจ้าฮู้จักข้าพเจ้า 13 แต่บ่า
เดี่ยวนี้ มีอยูสาม
่
อย่างตี้ยังคงอยู่ คือความเจื้อ ความหวัง กับความฮัก แต่ตึงหมดนี้ ความฮักสําคัญตี้สุด

14
เปาโลสอนเรือ
่ งก๋านอูภาษา
้
อื่นๆ
1 หื้อ ฮิ เยีย ะ ต๋าม ความ ฮัก จาอี้ กับ หื้อ ตัง
้ ใจ๋ ตี้ จะ ใค่ ได้ ของ ประทาน ฝ่าย พระวิญญาณ โดย เฉพาะ ก๋าน
2
บอกถ้อยกําของพระเจ้า ย้อนว่าคนตี้อู้ภาษาอื่นๆนั ้น บ่ได้อู้กับคน แต่อู้กับพระเจ้า ย้อนว่าบ่มีใผเข้าใจ๋
็ เซิง่ อู้โดยพระวิญญาณ 3 แต่คนตี้บอกถ้อยกําของพระเจ้านั ้น อู้กับคนเปื้ อหื้อหมู่
สิง่ ตี้เขาอู้เป๋นข้อลํ้าเลิก
เขา จํา๋ เริญ ใน ความ เจื้อ กับ หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ ตึง ปลอบใจ๋ คน หมู่ นั ้น 4 คน ตี้ อู้ภาษา อื่นๆ นั ้น ได้ ก็ เยีย ะ หื้อ ตั ๋ว เก่า
จํา๋ เริญขึ้น แต่คนตี้บอกถ้อยกําของพระเจ้านั ้นเยียะหื้อคริสตจักรจํา๋ เริญขึ้น 5 ข้าพเจ้าใค่หื้อหมู่ต้านกู้คน
อู้ภาษาอื่นๆได้ แต่ นั ก เหลือ นั ้น ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ หมู่ ต้านกู้ คนบอกถ้อยกําตี้ มาจากพระเจ้า ได้ ย้อนว่าคนตี้
บอกถ้อยกําของพระเจ้าก็มีประโยชน์ นั กเหลือคนตี้อู้ภาษาอื่นๆได้ นอกจากจะมีคนแป๋ กําอู้หมู่นั ้นหื้อฟัง
เปื้ อจะได้จ้วยหื้อคริสตจักรจํา๋ เริญขึ้น
6 แต่ปี้ น้ องตังหลายเหย ถ้าข้าพเจ้ามาหาต้านแล้วอูภาษา
้
อื่นๆ จะมีประโยชน์ อะหยัง นอกจากข้าพเจ้า
จะ มา บอก สิง่ ตี้ พระเจ้า เปิด เผย หื้อ ฮู้ กาว่า หื้อ ความ ฮู้พิเศษ กาว่า อู้ถ้อย กํา ตี้ มา จาก พระเจ้า กาว่า กํา สัง่
สอนของพระเจ้า 7 แม้แต่สิง่ ตี้บ่มีจีวต
ิ ตี้เยียะหื้อเกิดเสียงได้ อย่าง ขลุ่ย กาว่า พิณ ถ้าเล่นเสียงบ่ชัด คน
ฟังจะฮู้ได้จาใดว่าเล่นเพลงอะหยังอยู่ 8 ถ้าคนเป่าแกเป่าเสียงบ่ดี ใผจะเกียมตั ๋วฮบกั ๋นได้ 9 ก็อย่างเดียว
กั ๋น ถ้าหมู่ต้านบ่ได้อูภาษา
้
ตี้เข้าใจ๋กั ๋นได้ คนฟังจะเข้าใจ๋กําอูนั
้ ้นได้จาใด สิง่ ตี้ต้านอูนั
้ ้นก็จะเป๋นเหมือนลม
ปั๊ ดไปเหีย 10 แต๊ๆ ในโลกนี้ มีหลายภาษานั กขนาด แต่บ่มีภาษาใดตี้จะบ่มีความหมาย 11 แล้วถ้าข้าพเจ้า
บ่เข้า ใจ๋ ภาษา นั ้น ตี้ เขา อู้ กั ๋น ข้าพเจ้า ก็ เป๋น เหมือน คน ละ จ้าด คน ละ ภาษา กั ๋น กับ คน ตี้ อู้ กับ คน ตี้ อู้ ก็ เป๋น
เหมือนคนละจ้าดคนละภาษากับข้าพเจ้าตวย 12 ก็เหมือนเดียวกั ๋นกับหมู่ต้าน เมื่อหมู่ต้านกระตือรือร้น
อยากจะได้ของประทานจากพระวิญญาณ ก็หื้อฮิหาของประทานตี้จะจ้วยคริสตจักรหื้อจํา๋ เริญขึ้น
13 จาอัน
้ คนตี้ อู้ภาษาอื่นๆได้ ก็ ต้องอธิษฐานขอหื้อตั ๋วเก่าแป๋ ได้ ตวย 14 ย้อนถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานเป๋น
ภาษา อื่นๆ จิต วิญญาณ ของ ข้าพเจ้า อธิษฐาน อยู่ แต่ ก็ บ่เป๋น ประโยชน์ กับ กํา กึ๊ด ของ ข้าพเจ้า เลย 15 ถ้า
จาอัน
้ ข้าพเจ้า จะ เยีย ะ จาใด ดี ข้าพเจ้า ก็ จะ ใจ๊ ตึง จิต วิญญาณ ตึง กํา กึ๊ด ใน ก๋าน อธิษฐาน กับ จะ ฮ้อง เพลง
สรรเสริญด้วยจิตวิญญาณกับกํากึ๊ดตวย 16 ย้อนถ้าต้านสรรเสริญพระเจ้าโดยจิตวิญญาณเต้าอัน
้ แล้ว
คนตี้อยู่ตวยบ่เข้าใจ๋ เขาจะอู้ว่า “อาเมน� กับขอบคุณพระเจ้าตวยได้จาใด ในเมื่อเขาบ่ฮู้ว่าต้านอู้อะหยัง
17 เถิงแม้ว่ากําอธิษฐานขอบคุณพระเจ้านั ้นจะดี นั กขนาด แต่ ก็ บ่ได้ จ้วยหื้อคนอื่นจํา
๋ เริญขึ้น 18 ข้าพเจ้า
ขอบคุณ พระเจ้า ตี้ ข้าพเจ้า อู้ ภาษา อื่นๆ นั ้น ได้ นั ก เหลือ หมู่ ต้าน 19 แต่ ใน คริสตจักร ข้าพเจ้า จะ ใจ๊ กํา กึ๊ด อู้
ห้ากําตี้คนอื่นเข้าใจ๋ได้ เปื้ อสอนคนอื่น ก็ดีเหลืออูเป๋
้ นภาษาอื่นๆเป๋นหมื่นกํา
20 ปี้ น้ อง ตัง หลาย เหย บ่ดี กึ๊ด อย่าง หละอ่อน เน่ อ ใน เรือ
่ ง บ่ดี ก็ หื้อ เป๋น เหมือน หละอ่อน หน้ อยๆ แต่ ใน
เรือ
่ งกํากึ๊ดหื้อกึ๊ดเหมือนคนตี้ใหญ่แล้ว 21 ในพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า องค์พระผู้เป๋นเจ้าอูว่
้ า
“เฮาจะอูกั
้ บคนจ้าดนี้
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ผ่านตางคนต่างจ้าดต่างภาษา
กับผ่านตางปากของคนจ้าดอื่นๆ
แต่เป๋นเถิงขนาดนั ้นเขาก็จะบ่ยอมฟังเฮา�ณ
22 จาอัน
้ ก๋าน อู้ ภาษา อื่นๆ ก็ เป๋น หมายสําคัญ สําหรับ คน ตี้ บ่เจื้อ บ่ใจ้ สําหรับ ผู้ เจื้อ แต่ ก๋าน บอก ถ้อยกํา ตี้
มา จาก พระเจ้า นั ้น ก็ สําหรับ ผู้ ตี้ เจื้อ บ่ใจ้ สําหรับ คน ตี้ บ่เจื้อ 23 ย้อน จาอัน
้ ถ้า ผู้ เจื้อ ตึง หมด มา จุ มนุ ม กั ๋น
แล้วต่างคนต่างอู้ภาษาอื่นๆ แล้วคนตี้ บ่เกยฮู้เรือ
่ งพระเจ้า กาว่าคนตี้ บ่ใจ้ ผู้เจื้อเข้ามา หมู่เขาจะบ่หาว่า
24
หมู่ต้านเป๋นผีบ้าไปแล้วกา แต่ ถ้ากู้ คนบอกถ้อยกําของพระเจ้า เมื่อคนตี้ บ่เจื้อกาว่าคนตี้ บ่เกยฮู้เรือ
่ ง
พระเจ้าเข้ามา เขาก็ จะได้ ฮับก๋านตักเตือ
๋ นในบาปของเขา กับเขาก็ จะฮู้ว่าเขาได้ เยียะบาปต่อพระเจ้ามา
แล้ว ย้อนสิง่ ตี้ ได้ยน
ิ จากหมู่ต้านกู้ คน 25 ความลับในใจ๋ ของเขาก็ จะถูกเปิดเผยขึ้น แล้วเขาจะคุกเข่าก้ม
หน้าลงนมัสก๋านพระเจ้าอูว่
้ า “พระเจ้าอยูต้
่ ามก๋างหมู่ต้านแต๊ๆ�
ระเบียบในก๋านนมัสก๋าน
จาอัน
้ ปี้ น้ อง ตัง หลาย จะ ว่า จาใด ต๋อน ต้าน มา จุ มนุ ม กั ๋น เปื้ อ นมัส ก๋า น พระเจ้า คน นึ่ ง ก็ ฮ้อง เพลง
แหม คน ก็ สอน แหม คน ก็ เล่า เรือ
่ ง ตี้ พระเจ้า เปิด เผย หื้อ เขา แหม คน ก็ อู้ ภาษา อื่นๆ กับ แหม คน ก็ แป๋ หื้อ
เยียะกู้อย่างนี้ เปื้ อหื้อกู้คนได้จํา๋ เริญขึ้นในความเจื้อ 27 ถ้าจะมีคนอู้ภาษาอื่นๆก็หื้อมีสักสองสามคนก็ปอ
กับหื้ออู้เตื้อคน แล้วหื้อมีคนนึ่ งแป๋ 28 แต่ถ้าบ่มีใผแป๋ ได้ ก็บ่ต้องหื้อใผอู้ภาษานั ้นออกมาในตี้จุมนุม หื้อ
เขา อู้ กับ พระเจ้า ใน ใจ๋ เต้า อัน
้ 29 หื้อ มี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า อู้ สอง สาม คน ก็ ปอ กับ หื้อ คน อื่น
ตัดสินสิง่ ตี้เขาอูนั
้ ้นว่ามาจากพระเจ้าแต๊ก่อ 30 แต่ถ้าพระเจ้าเปิดเผยกับใผตี้นั ่งอยูตวย
่
กั ๋นนั ้น ก็หื้อคนตี้
31
กํ่าลังอู้นั ้นหยุดเหียก่อน ย้อนว่าหมู่ต้านตี้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้านั ้นควรจะอู้เตื้อคน เปื้ อหื้อกู้
คนได้เฮียนฮู้กับได้ฮบ
ั กํา๋ ลังใจ๋ 32 ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าสามารถบังคับจิตวิญญาณของเขาได้
33 ย้อนว่าพระเจ้าบ่ได้เป๋ นพระเจ้าแห่งความวุน
่ วาย แต่เป๋นพระเจ้าแห่งสันติสุข
อย่างตี้เป๋นอยู่ในคริสตจักรกู้ๆ ตี้ 34 หื้อหมู่แม่ญิงฟังกั ๋นอยู่เงียบๆ ต๋อนตี้จุมนุมกั ๋นในคริสตจักร ย้อน
ว่า หมู่ แม่ ญิง บ่ได้ ฮบ
ั อนุญาต หื้อ อู้ แต่ หื้อ มี ความ นอบน้ อม เหมือน ตี้ มี เขียน ไว้ใน บท บัญญัติ 35 ถ้า หมู่ แม่
ญิง ใค่ ฮู้ อะหยัง ก็ หื้อ เก็บ ไป ถาม ผัว ตี้ บ้าน ย้อน ว่า ก๋าน ตี้ แม่ ญิง จะ อู้ ใน ตี้ จุ มนุ ม คริสตจักร นั ้น ก็ เป๋น เรือ
่ ง
ขายขี้หน้า
36 ถ้อยกํา ของ พระเจ้า เกิด มา จาก หมู่ ต้าน กา กาว่า หมู่ ต้าน เป๋ น หมู่ เดียว ตี้ พระเจ้า หื้อ ถ้อยกํา กา 37 ถ้า
ใผกึ๊ดว่าตั ๋วเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า กาว่าเป๋นคนตี้มีของประทานฝ่ายจิตวิญญาณ เขาต้อง
ยอมฮับว่าสิง่ ตี้ ข้าพเจ้าเขียนมานี้ เป๋นกําสัง่ จากองค์ พระผู้เป๋ นเจ้า 38 กับถ้าใผบ่สนใจ๋ กําสัง่ นี้ หมู่ต้านก็
บ่ต้องไปสนใจ๋เขา 39 จาอัน
้ ปี้ น้ องตังหลาย หื้อฮิบอกถ้อยกําของพระเจ้า แต่ก๋านอูภาษา
้
อื่นๆก็บ่ต้องห้าม
40
เนาะ แต่หื้อเยียะกู้สิง่ หื้อเหมาะสมกับเป๋นระเบียบ
26

15
ก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋ายของพระคริสต์
ปี้ น้ อง ตัง หลาย ข้าพเจ้า จะ เตือ
๋ น หมู่ ต้าน เถิง ข่าวดี ตี้ ข้าพเจ้า เกย บอก กับ หมู่ ต้าน นั ้น เซิง่ หมู่ ต้าน ได้
ฮับไว้กับได้ ตัง้ มัน
่ อยู่ในข่าวดี นั ้นแล้ว 2 กับจะได้ ฮบ
ั ความรอดผ่านตางข่าวดี นั ้นถ้าหมู่ต้านยึดถือในกําตี้
ข้าพเจ้าได้บอกไป ถ้าบ่จาอัน
้ ความเจื้อของหมู่ต้านก็จะบ่มีประโยชน์ อะหยัง
3 ย้อน ข้าพเจ้า ได้ บอก เรือ
่ งสําคัญ ตี้ สุด ตี้ ข้าพเจ้า ได้ ฮบ
ั มา นั ้น หื้อ กับ หมู่ ต้าน แล้ว คือ พระคริสต์ ได้ ต๋าย
เปื้ อบาปของหมู่เฮา ต๋ามตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่
์ า 4 เขาฝังพระองค์ไว้ แล้วในวันตี้สามพระเจ้าก็เยียะ
หื้อพระองค์เป๋นขึ้นมาใหม่ ต๋ามตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีร ์ 5 แล้วพระองค์ป๋ากฏหื้อเปโตรหัน แล้วหื้ออัคร
สาวกสิบสองคนหันตวย 6 ต่อจากนั ้น พระองค์ มาป๋ากฏหื้อหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อนั กเหลือห้าร้อยคนหันพร้อม
1
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กั ๋น เถิงแม้บางคนจะต๋ายไปแล้ว แต่ หลายคนยังมีจี วต
ิ อยู่จ๋นเถิงบ่าเดี่ยวนี้ 7 หลังจากนั ้นพระองค์ ก็ มา
ป๋ากฏหื้อยากอบ แล้วก็อัครทูตตึงหมดหันเหมือนกั ๋น 8 แล้วพระองค์ก็มาป๋ากฏหื้อข้าพเจ้าหันเป๋นคนสุด
ต๊าย เหมือนข้าพเจ้าเป๋นหละอ่อนตี้เกิดก่อนกํา๋ หนด 9 ย้อนว่าข้าพเจ้าเป๋นผู้ตี้ตํ่าต้อยตี้สุดในหมู่อัครทูต
ข้าพเจ้า บ่สมควร ได้ จื้อ ว่า เป๋น อัครทูต ย้อน ว่า ข้าพเจ้า ได้ คํ่า คน ของ พระเจ้า 10 แต่ ตี้ ข้าพเจ้า เป๋น ได้ จาอี้
ก็ย้อนพระคุณของพระเจ้าตี้มีหื้อข้าพเจ้า บ่ใจ้ว่าตี้พระองค์หื้อนั ้นจะบ่มีประโยชน์ แต๊ๆ แล้ว ข้าพเจ้าฮํา
เยียะก๋านหนั กเหลือหมู่อัครทูตตึงหมด เถิงแม้วา่ บ่ใจ้ข้าพเจ้าตี้เป๋นคนเยียะ แต่เป๋นพระคุณของพระเจ้า
ตี้ อยู่กับ ข้าพเจ้า เยีย ะ 11 ย้อน จาอัน
้ บ่ว่า จะ เป๋น เรือ
่ ง ตี้ ข้าพเจ้า สอน กาว่า หมู่ เขา สอน ก็ เป๋น เรือ
่ ง ตี้ เฮา ได้
บอกไป กับต้านตังหลายได้เจื้อ
ก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย
ถ้า เฮา บอก ว่า พระเจ้า เยีย ะ หื้อ พระคริสต์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว เยีย ะ หยัง มี บาง คน ใน หมู่ ต้าน
บอก ว่า บ่มี ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 13 ถ้า ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย บ่มี ก็ หมายความ ว่าพระเจ้า บ่ได้
เยียะหื้อพระคริสต์เป๋นขึ้นมาหนะก่า 14 ถ้าพระเจ้าบ่ได้เยียะหื้อพระคริสต์เป๋นขึ้นมา ก๋านบอกข่าวดีของ
เฮา ก็ บ่มี ประโยชน์ กับ ความ เจื้อ ของ หมู่ ต้าน ก็ บ่มี ประโยชน์ เหมือน กั ๋น 15 แล้ว ก็ เยีย ะ หื้อ คน กึ๊ด ว่า เฮา จุ
เรือ
่ งพระเจ้า ย้อนเฮาเป๋นพยานว่าพระองค์เยียะหื้อพระคริสต์เป๋นขึ้นจากความต๋ายแล้ว แต่ถ้าบ่มีก๋าน
เป๋นขึ้นจากความต๋าย จาอัน
้ พระคริสต์ ก็ บ่ได้ เป๋นขึ้นมาเหมือนกั ๋น 16 ย้อนว่าถ้าพระเจ้าบ่ได้ เยียะหื้อคน
ต๋ายเป๋นขึ้นมา พระเจ้าก็บ่ได้เยียะหื้อพระคริสต์เป๋นขึ้นมาตวย 17 แล้วถ้าพระเจ้าบ่ได้เยียะหื้อพระคริสต์
เป๋น ขึ้น มา ความ เจื้อ ของ หมู่ ต้าน ก็ บ่มี ประโยชน์ ต้าน ก็ ยัง เป๋น คน บาป อยู่ ต่อ ไป 18 ถ้า เป๋น จาอัน
้ คน ของ
พระคริสต์ ตังหลายตี้ ต๋ายไปแล้วก็ ต้องฉิ บหายไปตวย 19 กับถ้าความหวังตี้ พระคริสต์ จะจ้วยหื้อรอดป๊น
บาปโต้ษ มีก้าจีวต
ิ ตี้อยูใน
่ โลกนี้ เต้าอัน
้ หมู่เฮาก็เป๋นคนตี้น่าอินดูตี้สุดในคนตังหลาย
20 แต่ ความ จริง ก็ คือ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ พระคริสต์ เป๋ น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เซิง
่ พระองค์ เป๋น คน เก๊า ตี้
พระเจ้าเยียะหื้อเป๋นขึ้นมา เปื้ อเป๋นก๋านยืนยันว่าคนตี้ ต๋ายไปแล้วจะเป๋นขึ้นมาแหม 21 ย้อนว่าถ้าความ
ต๋ายเกิดขึ้นโดยคนๆ เดียวจาใด ก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋ายก็ เกิดขึ้นโดยคนๆ เดียวจาอัน
้ 22 อย่างเดียว
กั ๋น กับ ตี้ อาดั ม เป๋น เหตุ หื้อ กู้ คน ต้อง ต๋าย จาใด กู้ คน ก็ จะ เป๋น ขึ้น มา ย้อน มี ความ สัมพันธ์กับ พระคริสต์ จา
อัน
้ 23 แต่ จะไล่ ต๋ามลําดับไป คือพระคริสต์ เป๋นขึ้นก่อน แล้วคนตังหลายตี้ เป๋นของพระคริสต์ จะเป๋นขึ้น
มาในวันตี้พระองค์ปิ๊ กมา 24 แล้วก็จะเป๋นวันเสี้ยงสุด พระคริสต์จะทําลายหมู่วิญญาณตี้ครอบครอง หมู่
วิญญาณตี้มีสิทธิอํานาจ กับหมู่วิญญาณตี้มีฤทธิอํ
์ านาจตึงหมด แล้วพระองค์จะมอบแผ่นดินนั ้นหื้อกับ
พระเจ้า พระบิดา 25 ย้อน ว่า พระคริสต์ จะ ต้อง ปกครอง จ๋น กว่า พระเจ้า จะ ผาบ หมู่ ศัตรู ๋ตึง หมด หื้อ อยู่ ใต้
อํานาจของ พระคริสต์ 26 ศัตรู ตั
๋ ๋ว สุด ต๊าย ตี้ จะ ถูก ผาบ ก็ คือ ความ ต๋าย 27 เหมือน ตี้ มี เขียน ไว้ใน พระคัมภีร ์
ว่า “พระเจ้าจะเยียะหื้อกู้สิง่ อยู่ใต้อํานาจของพระคริสต์�ด เมื่อพระคัมภีรเขี
์ ยนว่า กู้สิง่ อยู่ใต้อํานาจของ
พระคริสต์ ก็ เข้า ใจ๋ ได้ ดี ว่า ยกเว้น พระเจ้า ผู้ ตี้ เยีย ะ หื้อ กู้ สิง่ อยู่ใต้ อํานาจ ของ พระคริสต์ 28 เมื่อ กู้ สิง่ อยู่ใต้
อํานาจของพระคริสต์แล้ว ต๋อนนั ้นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าก็จะอยูใต้
่ อํานาจของพระเจ้า ผูตี
้ ้ยกกู้
สิง่ หื้ออยูใต้
่ อํานาจของพระองค์ เปื้ อพระเจ้าจะเป๋นใหญ่เหนื อกู้สิง่
29 จาอัน
้ หมู่ ตี้ ฮับบัพติศ มาแตนคนตี้ ต๋ายไปแล้ว จะเยียะจาใด ถ้า ตี้ เขาว่ากั ๋นเป๋น แต๊ คือพระเจ้าบ่ได้
เยียะหื้อคนต๋ายเป๋นขึ้นมาเลย แล้วเป๋นจาใดเถิงมีก๋านฮับบัพติศมาแตนคนต๋าย 30 แล้วเป๋นหยังเฮาเถิง
ยอมเสี่ยงต๋ายอยูตลอด
่
เวลา 31 ปี้ น้ องตังหลาย ข้าพเจ้าเสี่ยงต๋ายอยูกู
่ ้วัน สิง่ นี้ ข้าพเจ้ายืนยันได้ ปอๆ กับ
ตี้ข้าพเจ้ามีความภูมิใจ๋ ในตั ๋วหมู่ต้านในนามพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป๋ นเจ้าของเฮา 32 ถ้าจะอู้เผียบว่า
ข้าพเจ้าได้สู้กับสัตว์ฮ้ายในเมืองเอเฟซัสโดยมีความหวังต๋ามแบบของคน ข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์ อะหยัง
ถ้าพระเจ้าบ่ได้เยียะหื้อคนต๋ายเป๋นขึ้นมา จาอัน
้
“ก็หื้อเฮากิน
๋ กับดื่มเต๊อะ
ย้อนว่าวันพูกเฮาจะต๋ายกั ๋นแล้ว�ต
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บ่ต้อง จุ ตั ๋ว เก่า เน่ อ เหมือน กับ มี กํา บอก ว่า “คบ กับ คน บ่ดี ก็ เยีย ะ หื้อ เฮา นิ สัย บ่ดี ไป ตวย� 34 จง มี สติ
ได้ แล้ว เลิก เยีย ะ บาป เหีย ย้อน มี บาง คน ใน หมู่ ต้าน บ่ฮู้ จัก พระเจ้า เลย ตี้ ข้าพเจ้า อู้ จาอี้ ก็ เปื้ อ หื้อ หมู่ ต้าน
ละอายใจ๋
33

ตั ๋วในโลกนี้ กับตั ๋วตี้เป๋นขึ้นจากความต๋าย
แต่ จะ มี คน ถาม ว่า “คน ต๋าย แล้ว จะ เป๋น ขึ้น มา ได้ จาใด� เฮา จะ มี ตั ๋ว แบบ ใด กั ๋น 36 โคะ คน ง่าว แต๊ๆ
เม็ด พืช ตี้ ต้าน หว่าน นั ้น ถ้า มัน บ่แห้ง ต๋าย ไป ก่อน จะ งอก ขึ้น มา ใหม่ ได้ จาใด 37 เม็ด พืช ตี้ ต้าน หว่าน นั ้น
บ่ว่าจะเป๋น ข้าวสาลี ก็ ดี กาว่าเม็ดพืชอย่างอื่น ก็ ดี ตี้ ต้าน หว่านเป๋น ก้าเม็ดเต้า อัน
้ บ่ใจ้ ต้น ตี้ จะงอกขึ้นมา
38 พระเจ้า หื้อ เม็ด ตี้ ต้าน หว่าน เป๋ น ฮูป เป๋ น ฮ่าง ขึ้น มา ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระองค์ พระองค์ หื้อ แต่ ละ
เม็ด มี ฮูป ฮ่า ง เฉพาะ ของ มัน 39 ส่วน เนื้ อ ของ สิง่ ตี้ มี จี วต
ิ นั ้น บ่เหมือน กั ๋น เนื้ อ คน ก็ เป๋น อย่าง นึ่ ง เนื้ อ สัตว์
ก็ เป๋นแหมอย่าง เนื้ อนกก็ เป๋นแหมอย่าง เนื้ อป๋าก็ เป๋นแหมอย่าง 40 ตั ๋วสําหรับสวรรค์ ก็ มี กับตั ๋วสําหรับ
โลกก็มี แต่ว่าตั ๋วในสวรรค์ก็งามอย่างนึ่ ง ตั ๋วในโลกก็งามแหมอย่างนึ่ ง 41 ตะวันก็งามอย่างนึ่ ง ดวงเดือน
ก็งามแหมอย่างนึ่ ง ดาวก็งามแหมอย่างนึ่ ง แม้แต่ดาวแต่ละแก่นก็งามต่างกั ๋น
42 คนตี้เป๋ นขึ้นจากความต๋ายก็เป๋ นจาอัน
้ เหมือนกั ๋น ตั ๋วตี้ถูกฝังไว้ก็เน่าเปื่ อยได้ แต่เมื่อเป๋นขึ้นมาแล้ว
ก็จะเป๋นตั ๋วตี้เน่าเปื่ อยบ่ได้แหมต่อไป 43 ตั ๋วตี้ถูกฝังในดินนั ้นเน่าเปื่ อยบ่งาม แต่ตั ๋วตี้เป๋นขึ้นมาก็งาม ตั ๋ว
ตี้ถูกฝังในดินนั ้นบ่แข็งแฮง แต่ตั ๋วตี้เป๋นขึ้นมานั ้นมีฤทธิอํ
์ านาจ 44 สิง่ ตี้ถูกฝังไว้ก็เป๋นก้าตั ๋วฝ่ายเนื้ อหนั ง
แต่ เมื่อ เป๋น ขึ้น มา แล้ว ก็ เป๋น ตั ๋ว ฝ่าย จิต วิญญาณ ถ้า มี ตั ๋ว ฝ่าย เนื้ อ หนั ง ก็ ต้อง มี ตั ๋ว ฝ่าย จิต วิญญาณ ตวย
45 อย่าง ตี้ เขียน ไว้ใน พระคัมภีร ว่
์ า “พระเจ้า หื้อ อาดั ม เป๋น ป้อ จาย คน เก๊า ตี้ มี จี วต
ิ �ถ แต่ พระคริสต์ ผู้ เป๋น
อาดั มคนสุดต๊ายนั ้นเป๋นวิญญาณตี้ หื้อจี วต
ิ 46 ตั ๋วตี้ เป๋นเนื้ อหนั งนั ้นมาก่อน แล้วตั ๋วหลังจากนั ้นเป๋นจิต
วิญญาณ 47 ป้อจายคนเก๊าหัวทีนั ้นมาจากดินในโลกนี้ แต่ป้อจายคนตี้สองนั ้นมาจากสวรรค์ 48 คนตี้มา
จากดินเป๋นจาใด คนของโลกตังหลายก็เป๋นจาอัน
้ แต่คนตี้มาจากสวรรค์เป๋นจาใด คนของสวรรค์ก็เป๋น
49
จาอัน
้
อย่างเดียวกั ๋นกับบ่าเดี่ยวนี้ เฮาตี้ มีลักษณะของคนตี้ มาจากดิน วันใดวันนึ่ งเฮาก็ จะมีลักษณะ
ของคนตี้มาจากสวรรค์
50 ปี้ น้ อง ตัง หลาย ข้าพเจ้า หมาย ความ ว่า ตั ๋ว ตี้ มี เลือด กับ เนื้ อ บ่สามารถ เข้า ใน แผ่น ดิน ของ พระเจ้า ได้
็ นี้ หื้อดี เฮาจะบ่ต๋ายกั ๋นกู้ คน แต่ เฮา
สิง่ ตี้ เน่าเปื่ อยได้ จะป๋นกับสิง่ ตี้ เน่าเปื่ อยบ่ได้ ได้ จาใด 51 ฟังข้อลํ้าเลิก
กู้คนจะได้ฮบ
ั ก๋านเปี่ ยนใหม่ 52 ในเสี้ยววินาทีเดียว ในอึดใจ๋เดียว ต๋อนตี้เป่าแกเป๋นเตื้อสุดต๊ายนั ้น หมู่ตี้
ต๋ายไปแล้ว พระเจ้าจะเยียะหื้อเป๋นขึ้นมาโดยบ่มี วันเน่าเปื่ อย แล้วเฮาก็ จะได้ ฮบ
ั ก๋านเปี่ ยนใหม่ 53 ย้อน
ว่า สิง่ ตี้เน่าเปื่ อยได้ก็จะได้ฮบ
ั ก๋านเปี่ ยนใหม่เป๋นสิง่ ตี้เน่าเปื่ อยบ่ได้ แล้วตั ๋วตี้ต้องต๋ายก็จะได้ฮับก๋านเปี่ ยน
เป๋นตั ๋วตี้บ่มีวันต๋ายได้ 54 จาอัน
้ เมื่อสิง่ ตี้เน่าเปื่ อยได้ ได้ฮบ
ั ก๋านเปี่ ยนใหม่เป๋นสิง่ ตี้เน่าเปื่ อยบ่ได้ กับตั ๋วตี้
ต้องต๋ายได้ฮบ
ั ก๋านเปี่ ยนเป๋นตั ๋วตี้บ่มีวันต๋าย เมื่อนั ้นกําตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรก็
์ จะเป๋นแต๊ตี้ว่า “ความ
ต๋ายได้ก๊านสิน
้ ซากแล้ว�ท
55 “โอ ความต๋าย เจ้าจะมีชัยเหนื ออะหยังได้
โอ ความต๋าย ปิ๊ ดของเจ้าอยูตี
่ ้ไหน�ธ
35

56 ปิ๊ ดของความต๋ายก็คือบาป

กับอํานาจของบาปมาจากบทบัญญัติ 57 แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ตี้หื้อหมู่
เฮามีชัยตางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา
58 จาอัน
้ ปี้ น้ องตี้ข้าพเจ้าฮัก หื้อมัน
่ คงไว้ ห้ามสัน
่ คลอน หื้อเยียะก๋านขององค์พระผูเป๋
้ นเจ้าอย่างเต๋มตี้
กู้เวลา ต้านตังหลายก็ฮูว่
้ า ก๋านตี้เฮาฮับใจ๊พระเจ้านั ้น จะบ่เสียไปโดยบ่มีประโยชน์

16
ก๋านฮับบริจาคเปื้ อจ้วยคนของพระเจ้า
ส่วน เรือ
่ ง ก๋าน ฮอม สตางค์ จ้วย เหลือ คน ของ พระเจ้า ข้าพเจ้า สัง่ คน ใน คริสตจักร ตี้ แคว้น กาลาเทีย
จาใด ต้านตังหลายก็ต้องเยียะจาอัน
้ ตวย 2 กู้วันติด
๊ หื้อกู้คนกั ๋นสตางค์ส่วนนึ่ งของตี้เซาะมาได้ออก แล้ว
1

ถ

15:45 15:45 ปฐก� 2:7

ท

15:54 15:54 อสย� 25:8

ธ

15:55 15:55 ฮชย� 13:14
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เก็บ ไว้ เปื้ อ ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า ไป หา ต้าน จะ ได้ บ่ต้อง ไป เซาะ ฮอม กั ๋น แหม 3 เมื่อ มา แผว ข้าพเจ้า จะ ส่ง คน ตี้
หมู่ ต้าน เลือก หื้อ เอา สตางค์ ตี้ หมู่ ต้าน ถวาย กับ จดหมาย แนะนํา ตั ๋ว ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม 4 ถ้า หัน ว่า ข้าพเจ้า
สมควรจะไปตวย หมู่เขาก็จะไปพร้อมกั ๋นกับข้าพเจ้า
แผนก๋านเตียวตางของเปาโล

5 หลัง จาก ตี้ ข้าพเจ้า เลย แคว้น มาซิ โดเนี ย แล้ว

ข้าพเจ้าจะมาหาหมู่ต้าน ย้อนว่าข้าพเจ้าตัง้ ใจ๋ จะผ่าน
มา ตาง นั ้น 6 ข้าพเจ้า อาจ จะ ย้าง อยู่ กับ หมู่ ต้าน สัก หว่าง นึ่ ง อาจ จะ อยู่ จ๋น เสี้ ยง หน้า หนาว ก็ ได้ เปื้ อ ว่า หมู่
ต้าน จะ ได้ จ้วย สนั บ สนุน ข้าพเจ้า หื้อ เตียวตาง ต่อ ไป 7 ย้อน ว่า ข้าพเจ้า บ่ได้ อยาก แว่แอ่ว หา ต้าน กํา เดียว
เต้า อัน
้ เมื่อ ผ่าน ไป ถ้า องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า หัน สมควร ข้าพเจ้า ก็ ใค่ ย้าง อยู่ กับ หมู่ ต้าน เมินๆ หน้ อย 8 แต่
ข้าพเจ้ากะว่าจะอยู่ตี้เมืองเอเฟซัสนี้ จ๋นเถิงงานเพ็นเทคอสต์ 9 ย้อนตี้นี่ องค์พระผู้เป๋นเจ้าได้เปิดโอกาส
หื้อกับข้าพเจ้าเยียะก๋านหื้อเกิดผลได้นั กขนาด แต่ก็มีคนขัดขวางนั กเหมือนกั ๋น 10 ถ้าทิโมธีแว่มาหาหมู่
ต้าน บ่ดี เยีย ะ หื้อ เขา บ่ม่วน ใจ๋ เมื่อ อยู่ กับ หมู่ ต้าน เน่ อ ย้อน ว่า เขา เยีย ะ ก๋าน หื้อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เหมือน
ข้าพเจ้า 11 จาอัน
้ ห้ามหื้อใผดู แควนเขา แต่ หื้อจ้วยเขาเตียวตางต่อไปอย่างสันติสุข เปื้ อเขาจะปิ๊ กมาหา
ข้าพเจ้า ย้อนข้าพเจ้ากํ่าลังกอยถ้าเขากับหมู่ปี้ น้ องคนอื่นๆ อยู่
12 ส่วนอปอลโล ตี้เป๋ นปี้ น้ องผูเ้ จื้อของเฮานั ้น ข้าพเจ้าวิงวอนเขาขนาดหนั กว่าหื้อไปแอ่วหาหมู่ต้านกับ
หมู่ปี้ น้ องคนอื่นๆ ตวย แต่เขายังบ่ใค่ไปต๋อนนี้ เตื้อ ถ้าเขามีโอกาสเขาก็จะไป
กําสอนสุดต๊ายของจดหมายเปาโล
หื้อมัน
่ คงในความเจื้อ หื้อมีใจ๋ก้ากับเข้มแข็ง 14 หื้อเยียะกู้สิง่ กู้อย่าง
โดยความฮัก 15 ปี้ น้ องตังหลาย ต้านก็ฮูเรื
้ อ
่ งสเทฟานั สกับครอบครัวของเขาแล้วว่าเป๋นจาใด หมู่เขาเป๋น
คริสเตียน หมู่ เก๊า ใน แคว้น อาคายา ตึง ได้ เอา แต๊ เอา ว่า ใน ก๋าน ฮับ ใจ๊ คน ของ พระเจ้า ข้าพเจ้า ขอ วิงวอน
16 หื้อเจื้อฟังต่อคนจาอี้ กับกู้ๆ คนตี้ฮําเยียะก๋านตวยเขา 17 ข้าพเจ้าจื้นจมยินดีขนาดตี้สเทฟานั ส ฟอร์ทู
นาทัส กับอาคายคัสมาหาข้าพเจ้าแตนหมู่ต้านตี้บ่ได้มา 18 ย้อนว่าหมู่เขาหื้อกํา๋ ลังใจ๋ข้าพเจ้าอย่างตี้หมู่
เขาได้หื้อกํา๋ ลังใจ๋หมู่ต้าน สมควรแล้วตี้ต้านจะหื้อเกียรติคนจาอี้
19 คน ใน คริสตจักร ต่างๆ ใน แคว้น เอเชีย ฝาก กํา ตัก
๊ ตวายมาหื้อต้านตังหลายตวย อาควิลลากับปริส
คา ตึงคนในคริสตจักรตี้อยู่ในบ้านของเขาก็ฝากกําตัก
๊ ตวายในนามองค์พระผู้เป๋นเจ้ามาหื้อหมู่ต้านเป๋น
20
พิเศษ ปี้ น้ องกู้คนตี้นี่ ก็ฝากกําตัก
๊ ตวายมาหื้อต้านเหมือนกั ๋น หื้อจูบตัก
๊ ตวายกั ๋นอย่างเป๋นปี้ น้ องผู้เจื้อ
21 กําตัก
22
๊ ตวายนี้ ข้าพเจ้าเปาโลเป๋นคนเขียน ถ้าใผบ่ฮักองค์พระผู้เป๋นเจ้า ก็ขอหื้อเขาถูกแจ้ง ขอหื้อ
องค์พระผู้เป๋นเจ้ามาเต๊อะ 23 ขอพระคุณของพระเยซูองค์พระผู้เป๋นเจ้าอยู่กับหมู่ต้านเต๊อะ 24 ความฮัก
ของข้าพเจ้าอยูกั
่ บหมู่ต้านกู้คนตี้เจื้อวางใจ๋พระเยซูคริสต์๘
13 หื้อต้านตังหลายหละวังไว้หื้อดี

๘

16:24 16:24 สําเนาเก่าๆ บางฉบับมีกําว่า อาเมน
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อในเมือง

โครินธ์

ฉบับตีสอง
้

เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ ตี้ สอง นี้ ไป เถิง หมู่ ผู้ เจื้อ ใน เมือง โคริน ธ์ ใน จดหมาย ฉบับ นี้ ต้าน ได้ อู้เถิง สิง่ ตี้
เกิดขึ้นในจีวต
ิ ของต้าน จดหมายฉบับนี้ เขียนขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ� 57
เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ ไปเถิงคริสตจักรในเมืองโครินธ์ ย้อนว่ามีหมู่อัครทูตตั ๋วป๋อมมาตี้ เมืองโค
รินธ์ หมู่เขาได้จุล่ายหมู่ผู้เจื้อโดยกําสอนตี้ผิดๆ เปาโลจึงอยากตี้จะอธิบายกําสัง่ สอนหมู่นั ้นว่าเป๋นสิง่ ตี้
ผิด หมู่อัครทูตตั ๋วป๋อมหมู่นั ้นได้บอกว่าเปาโลบ่ใจ้อัครทูตแต๊ แต่เปาโลก็ได้เขียนสิง่ ตี้เกิดขึ้นกับจีวต
ิ ของ
ต้านเปื้ อแสดงหื้อหันว่าต้านเป๋นอัครทูตแต๊ๆ เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ ต๋อนตี้กํ่าลังแอ่วหาหมู่ผู้เจื้อใน
แคว้นมาซิโดเนี ย
เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ เปื้ อ อธิบาย เถิง เหตุผล ตี้ เปาโล เปี่ ยน แผนก๋า น ตี้ จะ เตียว ตาง ไป แอ่ว หา ปี้
น้ องผูเ้ จื้อตี้หัน
้ อย่างใดก็ดีต้านได้เขียนบอกหมูเขา
่
เถิงสิง่ ตี้สําคัญคือ ก๋านเก็บฮอมสตางค์เปื้ อจ้วยเหลือ
ปี้ น้ องผู้เจื้อตี้ ตุ๊กยากในกรุ งเยรู ซาเล็ม ต้านสอนว่าผู้เจื้อควรจะจ้วยเหลือเซิง่ กั ๋นและกั ๋น โดยเฉพาะคน
ตี้ กํ่าลังตุ๊ก ต้านได้ เขียนเตือ
๋ นหมู่ผู้เจื้อในเมืองโครินธ์บ่หื้อเจื้อกําของหมู่อัครทูตตั ๋วป๋อมหมู่นั ้นตี้ เข้ามา
สอนผิดในเมืองโครินธ์ เปาโลได้เน้ นยํ้าว่า ต้านสามารถตี้จะเยียะก๋านขององค์พระผูเป๋
้ นเจ้าในก๋านบอก
ข่าวดีโดยอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิตี
่ ตั ๋วต้านเต้าอัน
้
์ ้อยูใน
กําตัก
๊ ตวาย

1 จดหมายฉบับนี้ จากข้าพเจ้าเปาโล

ผู้เป๋นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ ต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้า
กับจากทิโมธีน้ องบ่าวในความเจื้อของเฮาตวย
เถิงผู้เจื้อในคริสตจักรของพระเจ้าตี้เมืองโครินธ์ กับคนของพระเจ้ากู้คนตี้อยู่ใคว่แคว้นอาคายา 2 ขอ
หื้อต้านตังหลายได้ฮับพระคุณตึงสันติสุข จากพระเจ้าพระบิดาของเฮากับจากพระเยซู คริสต์องค์พระผู้
เป๋นเจ้าเต๊อะ
3 สรรเสริญพระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋ นเจ้าของเฮา พระเจ้าเป๋ นพระบิดาตี้มีเม
ตต๋ากับเป๋นผู้ตี้จ้วยเฮากู้อย่าง 4 ตี้พระองค์หื้อกํา๋ ลังใจ๋เฮาในความตุ๊กยากของเฮากู้เรือ
่ ง ก็เปื้ อหื้อเฮาหื้อ
กํา๋ ลัง ใจ๋ คน ตัง หลาย ตี้ มี ความ ตุ๊ก ยาก ได้ เหมือน ตี้ พระองค์ ได้ หื้อ กับ เฮา 5 ย้อน ว่า ยิง่ เฮา ฮ่วม ตุ๊ก ยาก กับ
พระคริสต์นั กเต้าใด เฮาก็ได้ฮบ
ั กํา๋ ลังใจ๋จากพระเจ้าผ่านตางพระคริสต์นั กเต้าอัน
้ 6 ตี้เฮาได้ฮบ
ั ความตุ๊ก
ยาก ก็เปื้ อหื้อหมู่ต้านได้ฮบ
ั กํา๋ ลังใจ๋กับได้ฮบ
ั ความรอดป๊นบาปโต้ษ กับตี้เฮาได้ฮบ
ั กํา๋ ลังใจ๋ ก็เปื้ อหมู่ต้าน
จะได้ฮบ
ั กํา๋ ลังใจ๋ตวย เซิง่ จะเยียะหื้อหมู่ต้านอดทนต่อความยากลําบากอย่างเดียวกับตี้หมู่เฮาอดทนอยู่
นั ้น 7 เฮาเลยมัน
่ ใจ๋หมู่ต้านได้อย่างเต๋มตี้ ย้อนฮู้ว่าหมู่ต้านมีส่วนในความตุ๊กยากของเฮาจาใด หมู่ต้านก็
มีส่วนได้ฮบ
ั กํา๋ ลังใจ๋อย่างตี้เฮาได้ฮบ
ั จาอัน
้
8 ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลาย เฮาใค่ หื้อหมู่ ต้านฮู้เถิงความตุ๊กยากลําบากตี้ เฮาได้ ฮบ
ั ในแคว้นเอเชีย เซิง่ เป๋น
ความตุ๊กยากอย่างหนั กเกิน
ิ รอด 9 แต๊ๆ เฮากึ๊ดว่า
๋ กํา๋ ลังของเฮาตี้ จะทนได้ เฮาปอหมดหวังตี้ จะเอาจี วต
ถูกตัดสินหื้อเถิงตี้ต๋ายแล้ว แต่ตี้เป๋นจาอีก็
้ เปื้ อว่าเฮาจะได้เปิ้ งพระเจ้า ผู้ตี้เยียะหื้อคนต๋ายเป๋นขึ้นมาใหม่
บ่ใจ้เปิ้ งตั ๋วเก่า 10 พระองค์จ้วยเฮาหื้อป๊นภัยตี้ใหญ่หลวงมาแล้ว กับพระองค์จะจ้วยเฮาแหม เฮามีความ
หวังกับพระองค์ว่าพระองค์จะจ้วยเฮาแหมต่อไปแน่ ๆ 11 ย้อนหมูต้
่ านฮ่วมใจ๋กั ๋นอธิษฐานเปื้ อเฮา พระเจ้า
ก็จะตอบกําอธิษฐานหมู่นั ้นของต้านกับจะปั๋ นปอนเฮา แล้วคนจํา๋ นวนนั กก็จะขอบคุณพระเจ้าย้อนเฮา
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เปาโลเปี่ ยนแผนก๋านเตียวตาง

12 จิตสํานึ กของเฮายืนยันกับหมูเฮา
่ ว่า กู้สิง่ ตี้เฮาเยียะในโลกนี้ เฮาเยียะโดยความบริสุทธิใจ๋
์ กับนํ้าใสใจ๋

จริงตี้ มาจากพระเจ้า โดยเฉพาะในความสัมพันธ์กับหมู่ต้าน เฮาได้ เยียะจาอัน
้ โดยพระคุณของพระเจ้า
13
บ่ใจ้โดยปั๋ ญญาของคน สิง่ นี้ ละตี้เยียะหื้อเฮาภูมิใจ๋ ย้อนว่าเฮาบ่ได้เขียนปิดบังอะหยังไว้เลย กู้สิง่ ตี้เฮา
เขียนเป๋นสิง่ ตี้หมู่ต้านอ่านเข้าใจ๋ได้ ข้าพเจ้าหวังว่าหมู่ต้านจะเข้าใจ๋เฮาตึงหมด 14 ย้อนหมู่ต้านเข้าใจ๋เฮา
อยูพ่
่ องแล้ว ตี้ว่าในวันตี้พระเยซูองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าของเฮาปิ๊ กมานั ้น หมู่ต้านจะได้ภูมใิ จ๋ในตั ๋วเฮา เหมือน
กับตี้เฮาจะภูมิใจ๋ในตั ๋วหมู่ต้านตวย
15 ข้าพเจ้ามัน
่ ใจ๋ว่าหมู่ต้านภูมิใจ๋ในตั ๋วเฮา ข้าพเจ้าจึงกะว่าจะไปแอ่วหาหมู่ต้านก่อนเปิ้ น เปื้ อหมู่ต้าน
จะได้ปอนเถิงสองเต้า 16 ข้าพเจ้าจะแว่ไปแอ่วหาหมูต้
่ านต๋อนตี้กํ่าลังเตียวตางไปแคว้นมาซิโดเนี ย กับจะ
แว่แอ่วหาแหมเตื้อต๋อนขาปิ๊ กจากแคว้นมาซิโดเนี ย เปื้ อจะขอหื้อหมู่ต้านจ้วยข้าพเจ้าเตียวตางไปแคว้น
ยู เดีย ต่อ ไป 17 ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า วางแผน ไว้จาอี้ แล้ว บ่ได้ ไป หมู่ ต้าน จะ ว่า ข้าพเจ้า เหลาะแหละ เอาแน่ เอา
นอนบ่ได้กา กาว่าข้าพเจ้าวางแผนอย่างคนในโลกเยียะกั ๋นกา อย่างตี้กําเดียวก็บอกว่า “ไป� กําเดียวก็
บอกว่า “บ่ไป� 18 พระเจ้าสัตย์ซ่ือแต๊ๆ จาใด กําของเฮาตี้อูกั
้ บหมู่ต้านก็บ่ใจ้เป๋นกําแต๊กับบ่แต๊ พร้อมกั ๋น
19
จาอัน
้
ย้อน ว่า พระเยซู คริสต์ พระบุตร ของ พระเจ้า ผู้ ตี้ ข้าพเจ้า กับ สิ ล วานั ส ตึง ทิ โมธี ได้ บอก กับ หมู่
ต้าน ก็บ่ใจ้เป๋น “แต๊� กับ “บ่แต๊� แต่กู้อย่างตี้พระองค์บอกนั ้นก็เป๋น “แต๊�หมด 20 ย้อนว่าพระสัญญา
ของพระเจ้ากู้ข้อก็เป๋น “แต๊�โดยพระคริสต์ ย้อนจาอีหมู
้ ่เฮาจึงอูกํ
้ าว่า “อาเมน� ผ่านตางพระคริสต์ เซิง่
21
เป๋นก๋านหื้อเกียรติพระเจ้า พระเจ้านี้ ละ เป๋นผู้ตี้หื้อเฮากับหมู่ต้านตัง้ มัน
่ คงอยู่ในพระคริสต์ กับเป๋นผู้
ตี้ เลือก เฮา 22 พระองค์ ได้ จํ๊า ก๋า เฮา เป๋น คน ของ พระองค์ ไว้ กับ หื้อ พระวิญญาณอยู่ใน ใจ๋ เฮา เปื้ อ เป๋น ก๋าน
มัดจํา๋ พระสัญญาของพระองค์
23 ขอพระเจ้าเป๋ นพยานว่า ตี้ข้าพเจ้าตัดสินใจ๋บ่ไปเมืองโครินธ์นั ้น ก็เปื้ อบ่อยากหื้อหมู่ต้านจํ๊าใจ๋นั กขึ้น
แหม 24 เฮาบ่ได้บังคับความเจื้อของหมู่ต้าน ย้อนหมู่ต้านมีความเจื้อตี้มัน
่ คงดีอยู่แล้ว แต่เฮาฮ่วมฮับใจ๊
กับหมู่ต้าน เปื้ อเยียะหื้อหมู่ต้านมีความสุข

2

จาอัน
้ ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ ใจ๋ ไว้ ว่า จะ บ่ไป เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน ต้อง ตุ๊ก ใจ๋ แหม 2 ย้อน ว่า ถ้า ข้าพเจ้า เยีย ะ หื้อ
หมู่ ต้าน ตุ๊ก ใจ๋ แล้ว จะ มี ใผ แหม ตี้ จะ เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า มี ความ สุข ถ้า บ่ใจ้ หมู่ ต้าน ตี้ ข้าพเจ้า เยีย ะ หื้อ ตุ๊ก ใจ๋
3 ข้าพเจ้าจึงเขียนจาอัน
้ ในฉบับตี้แล้ว เปื้ อเมื่อไปเถิงแล้วข้าพเจ้าจะบ่ต้องตุ๊กใจ๋ กับคนตี้ควรจะเยียะหื้อ
ข้าพเจ้า มี ความ สุข ข้าพเจ้า มัน
่ ใจ๋ ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า มี ความ สุข หมู่ ต้าน กู้ คน ก็ จะ มี ความ สุข ไป ตวย 4 ย้อน
ต๋อนตี้ข้าพเจ้าเขียนจดหมายฉบับนั ้นเถิงหมู่ต้าน ข้าพเจ้าลําบากใจ๋ กับหนั กใจ๋ขนาด นํ้าต๋าไหลแล้วไหล
แหม ตี้เขียนจาอัน
้ บ่ใจ้เปื้ อจะเยียะหื้อหมู่ต้านตุ๊กใจ๋เน่ อ แต่ใค่หื้อหมู่ต้านฮูว่
้ าข้าพเจ้าฮักหมู่ต้านกู้คนนั ก
มอกใด
1

ก๋านยกโต้ษหื้อกับคนตี้เกยเยียะผิด
ถ้าใผคนใดคนนึ่ งเยียะหื้อคนตุ๊กใจ๋ เขาบ่ได้ เยียะหื้อข้าพเจ้าตุ๊กใจ๋ คนเดียวเน่ อ แต่ เยียะหื้อหมู่ ต้าน
กู้คนตุ๊กใจ๋ตวยบ่นั กก็หน้ อย (ข้าพเจ้าบ่ใค่อยากอู้หื้อแฮงไป) 6 ตี้หมู่ต้านส่วนใหญ่ได้ลงโต้ษเขาก็ปอแล้ว
7 จาอัน
้ หมู่ ต้าน ก็ เปิง ดี ตี้ จะ ยกโต้ ษ หื้อ เขา กับ หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ เขา เปื้ อ บ่หื้อ เขา จ๋ม อยู่ กับ ความ ตุ๊ก หนั ก นั ้น
8 ข้าพเจ้า ขอ อ้อนวอน หื้อ หมู่ ต้าน เยีย ะ หื้อ เขา ฮู้ว่า หมู่ ต้าน ฮัก เขา 9 นี่ เป๋ น เหตุ ตี้ ข้าพเจ้า ได้ เขียน จดหมาย
เถิง หมู่ ต้าน ก่อน หน้า นี้ เปื้ อ จะ ทดสอบ ว่า หมู่ ต้าน จะ ยอม เจื้อ ฟัง กู้ เรือ
่ ง ก่อ 10 ถ้า หมู่ ต้าน ยกโต้ ษ หื้อ ใผ
ข้าพเจ้าก็จะยกโต้ษหื้อเขาตวย กับเมื่อข้าพเจ้ายกโต้ษหื้อนั ้น (ถ้ามีเรือ
่ งอะหยังหื้อยกโต้ษ) ข้าพเจ้าก็จะ
เยียะต่อหน้าพระคริสต์ย้อนหันแก่หมู่ต้าน 11 เปื้ อบ่หื้อซาต๋านจุล่ายเฮาได้ ย้อนเฮาฮู้ตันเล่หเ์ หลี่ยมของ
มันดี
5
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จีวต
ิ ของเฮาในพระคริสต์

12 ต๋อนตี้ข้าพเจ้าไปเถิงเมืองโตรอัส

เปื้ อบอกข่าวดีของพระคริสต์นั ้น องค์พระผู้เป๋นเจ้าได้เปิดโอกาส
หื้อ กับ ข้าพเจ้า เยีย ะ ก๋าน ตี้ หัน
้
แต่ ข้าพเจ้า ก็ บ่สบายใจ๋ เลย ย้อน บ่ปะ ทิตั ส น้ อง บ่าว ใน ความ เจื้อ ของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงลาคนตี้หัน
้ แล้วเตียวตางไปตี้แคว้นมาซิโดเนี ย
14 แต่ ขอบ พระคุณ พระเจ้า ผู้ ตี้ นํา หมู่ เฮา เซิง
่ เป๋นเหมือนเชลยของพระคริสต์ ในขบวนแห่ฉลองมี ชัย
ของพระองค์ตลอดมา พระเจ้าใจ๊เฮาเผยแพ่ความฮู้เรือ
่ งพระคริสต์ไปกู้ๆ ตี้ เหมือนนํ้าหอมตี้หอมไปใคว่
15 ย้อน ว่า เฮา เป๋ น เหมือน กลิน
่ งหอม ตี้ พระคริสต์ เผา ถวาย หื้อ พระเจ้า ตี้ ลอย ไป ต้า มก๋าง คน ตี้
่ ของ เครือ
กํ่า ลัง จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ กับ คน ตี้ กํ่า ลัง จะ ฉิ บหาย 16 สําหรับ คน ตี้ กํ่า ลัง จะ ฉิ บหาย กลิน
่ นั ้น ก็ เป๋น กลิน
่ ตี้
นํา เขา ไป หา ความ ต๋าย แต่ สําหรับ คน ตี้ จะ รอด กลิน
ิ จาอัน
้ มี ใผ พ่อง ตี้
่ นั ้น ก็ เป๋น กลิน
่ หอม ตี้ นํา ไป หา จี วต
สามารถเยียะก๋านนี้ ได้ 17 ย้อนว่าเฮาบ่เหมือนหลายๆ คนตี้เอาถ้อยกําของพระเจ้าไปหากิน
๋ แต่พระเจ้าใจ๊
เฮามา เฮาจึงบอกออกไปอย่างนํ้าใสใจ๋จริงต่อหน้าพระองค์ในฐานะตี้เฮาเป๋นผู้ฮับใจ๊ของพระเยซูคริสต์
13

3
ผู้ฮับใจ๊พระเจ้าต๋ามพันธสัญญาใหม่

นี่ ผ่อ เหมือน ว่า หมู่ เฮา กํ่า ลัง ยกย่อง ตั ๋ว เก่า แหม กา กาว่า เฮา เป๋น เหมือน คน อื่นๆ ตี้ ต้อ งก๋าน หนั งสือ
รับรองตั ๋วเก่าหื้อกับต้าน กาว่าจะต้องหื้อต้านออกหนั งสือรับรองหื้อ 2 แต๊ๆ หมู่ต้านนั ้นเนาะตี้เป๋นหนั งสือ
รับรองของเฮา ตี้เขียนไว้ในใจ๋ของเฮาหื้อกู้คนได้อ่านกับได้ฮู้ 3 หมู่ต้านเยียะหื้อหันว่าหมู่ต้านเป๋นหนั งสือ
ตี้พระคริสต์เขียน แล้วเฮาเป๋นผูส่
้ ง กับบ่ได้ใจ๊หมึกเขียน แต่ใจ๊พระวิญญาณของพระเจ้าผูมี
้ จีวต
ิ อยูเขี
่ ยน
บ่ได้เขียนลงบนแผ่นหิน แต่เขียนลงบนใจ๋ของคน
4 เฮา อู้จาอี้ ได้ ย้อน เฮา มี ความ มัน
่ ใจ๋ ในพระเจ้าผ่านตางพระเยซู คริสต์ 5 ความสามารถของเฮาตี้ มี อยู่
นั ้น ก็ บ่ได้ ถือ ว่า มา จาก ตั ๋ว เฮา แต่ ความ สามารถ นั ้น มา จาก พระเจ้า 6 ผู้ ตี้ จ้วย หื้อ เฮา สามารถ ฮับ ใจ๊ ต๋าม
พันธสัญญาใหม่ ตี้บ่ใจ้เป๋นไปต๋ามบทบัญญัติตี้เขียนไว้ แต่เป๋นไปต๋ามพระวิญญาณ ย้อนว่าบทบัญญัติตี้
เขียนไว้นั ้นนําไปเถิงความต๋ายฝ่ายจิตวิญญาณ แต่พระวิญญาณนําไปเถิงจีวต
ิ ฝ่ายจิตวิญญาณ
7 แต่ ถ้า ก๋าน ฮับ ใจ๊ ต๋าม บท บัญญัติ ตี้ นํา ไป เถิง ความ ต๋าย ตี้ ได้ เขียน ไว้ บน แผ่น หิน ยัง มา กับ รัศมี ของ
พระเจ้า (เถิงแม้จะเป๋นรัศมีตี้จ๋างหายไป) จ๋นเยียะหื้อจาวอิสราเอลผ่อหน้าของโมเสสบ่ได้ ย้อนรัศมีนั ้น
อยู่ บน หน้า ของ ต้าน 8 แล้ว ก๋าน ฮับ ใจ๊ ต๋าม พระวิญญาณ ก็ จะ มี รัศมี ของ พระเจ้า ตี้ ยิง่ ใหญ่ เหลือ นั ้น แหม
9 ย้อนถ้าก๋านฮับใจ๊ตี้นําไปเถิงก๋านลงโต้ษยังมาโดยรัศมี แล้วก๋านฮับใจ๊ตี้นําไปเป๋ นคนถูกต้องต๋ามธรรม
จะ ซํ้า มี รัศมี นั ก เหลือ นั ้น มอก ใด 10 บ่า เดี่ยว นี้ รัศมี ตี้ เกย มี ของ พันธสัญญา เก่า นั ้น ก็ เหมือน บ่มี รัศมี เมื่อ
เผียบกับรัศมี อันยิง่ ใหญ่ของพันธสัญญาใหม่ 11 จาอัน
้ ถ้าพันธสัญญาเก่าตี้ กํ่าลังจะยกเลิกไปยังมี รัศมี
แล้วพันธสัญญาใหม่ตี้คงอยูตลอด
่
ไป จะบ่มีรัศมีนั กเหลือนั ้นแหมกา
1

12 เมื่อมีความหวังจาอีแล้
้ ว

เฮาจึงก้าอู้อย่างบ่กั ๋วใผ 13 เฮาบ่เหมือนโมเสสตี้เอาผ้าคุมหน้าไว้ เปื้ อบ่หื้อ
จาว อิสราเอล ผ่อ รัศมี ตี้ กํ่า ลัง หาย ไป จาก หน้าก 14 แต่ จิต ใจ๋ ของ หมู่ เขา ถูก เยีย ะ หื้อ มืดมน ไป จ๋น เถิง บ่า
เดี่ยวนี้ เมื่อเขาอ่านพันธสัญญาเก่า ก็เหมือนมีผ้าคุมหน้าอยู่ บ่ได้เปิดออก ย้อนว่าผ้าคุมผืนนั ้นจะถูกเปิด
ออกโดยฮับเจื้อพระคริสต์ 15 แต่จ๋นเถิงบ่าเดี่ยวนี้ กู้เตื้อตี้อ่านบทบัญญัติของโมเสส ผ้าผืนนั ้นก็ยังปิดจิต
ใจ๋ของหมู่เขาอยู่ 16 แต่ถ้าใผก็ต๋ามตี้หันไปหาองค์พระผู้เป๋นเจ้า ผ้าคุมหน้านั ้นก็ถูกเปิดออก 17 องค์พระ
ผู้เป๋นเจ้าในข้อนี้ ก็ คือพระวิญญาณ ตี้ ไหนตี้ มีพระวิญญาณขององค์ พระผู้เป๋นเจ้า ตี้ หัน
้ ก็ มีอิสระ 18 หมู่
เฮากู้คนตี้บ่มีผ้าคุมหน้าแล้ว ก็ผ่อหันรัศมีขององค์พระผู้เป๋นเจ้า แล้วเฮาก็ได้ฮบ
ั ก๋านเปี่ ยนแปลงหื้อเป๋น
เหมือนภาพสะท้อนของพระองค์ เยียะหื้อเฮามีรัศมีนั กขึ้นไปติกๆ เซิง่ มาจากองค์พระผู้เป๋นเจ้า ผู้ตี้เป๋น
พระวิญญาณ
ก
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4
อุง่ สมบัติอันลํ้าก้า
1 ย้อนจาอีเฮา
้ จึงบ่หมดกํา๋ ลังใจ๋ ย้อนว่าพระเจ้าเมตต๋ามอบหมายหื้อเฮาเยียะก๋านนี้ 2 แล้วเฮาก็บ่ได้ใจ๊
วิธตี
ี ้ลับๆ ซ่อนๆ ตี้น่าละอายกู้อย่าง เฮาบ่ใจ๊วิธจุ
ี ล่าย กับบ่ได้บิดเบือนถ้อยกําของพระเจ้าไป แต่เฮาบอก
ความจริง เฮาเยียะจาอี้ต่อหน้าพระเจ้า เปื้ อยืนยันในจิตสํานึ กของกู้คนหื้อฮู้ว่า เฮาเป๋นคนจาใด 3 แต่ถ้า
ข่าวดีตี้เฮาบอกจะถูกปิดซ่อนอยู่เหมือนผ้าปิดหน้า ก็ปิดได้ก้ากับหมู่ตี้กํ่าลังจะฉิ บหายเต้าอัน
้ 4 พระของ
คน ยุค นี้ ๑ได้ เยีย ะ หื้อ กํา กึ๊ด ของ คน ตี้ บ่เจื้อ มืดมน ไป เหมือน คน ต๋า บอด เปื้ อ บ่หื้อ หมู่ เขา หัน แสง เป่ง แจ้ง
ของ ข่าวดี ข่าวดี นี้ ก็ คือ เรือ
่ ง รัศมี ของ พระคริสต์ ผู้ ตี้ เป๋น ภาพ สะท้อน ของ พระเจ้า 5 เฮา บ่ได้ บอก เถิง เรือ
่ ง
ของ ตั ๋วเก่า แต่ เฮา บอก ว่า พระเยซู คริสต์ เป๋น องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า กับ บอก ว่า ตั ๋ว เฮา เป๋น ขี้ข้า ของ หมู่ ต้าน
ย้อนหันแก่พระคริสต์ 6 ย้อนว่าพระเจ้าผู้ตี้บอกว่า “หื้อมีแสงเป่งแจ้งออกมาจากความมืด�ข ก็เป๋นองค์
เดียวกั ๋นกับตี้ได้ส่องแสงเป่งแจ้งเข้ามาในจิตใจ๋ของเฮา เยียะหื้อเฮาฮู้เถิงรัศมีของพระองค์ตี้อยู่บนหน้า
ของพระเยซูคริสต์
7 แต่ เฮา เป๋ น เหมือน ไห ตี้ มี สมบัติ อัน ลํ้า ก้า ขนาด ใส่ ไว้ เปื้ อ แสดง หื้อ หัน ว่า ฤทธิอํ
์ านาจ ตี้ ลํ้า เลิศ นั ้น เป๋น
8
ของ พระเจ้า บ่ได้ มา จาก ตั ๋ว ของ เฮา เฮา ต้อง ทน กับ ความ ตุ๊ก ยาก ใน กู้ เรือ
่ ง อยู่ แต่ เฮา บ่ถูก ยํ่า หื้อ จ๋น จ๋ม
ดิน เฮาหมดปั๋ ญญาบ่ฮู้ว่าจะเยียะจาใดดี แต่ เฮาก็ บ่หมดหวัง 9 เฮาถูกคํ่าแต่ ก็ บ่เถิงกับโดนละขว้าง เฮา
ถูกบุบถูกตี แต่
๋ ก็ บ่เถิงกับโดนฆ่า 10 สิง่ ตี้ เฮากํ่าลังตุ๊กยากลําบากนี้ ก็ เหมือนกับเฮากํ่าลังแบกความต๋าย
ของพระเยซูไว้กับตั ๋วของเฮาตลอด เปื้ อว่าคนตังหลายจะได้หันจีวต
ิ ของพระเยซูผ่านตั ๋วของเฮา 11 ย้อน
หันแก่พระเยซู เฮาตี้ยังมีจีวต
ิ อยูนี
่ ้ จึงเสี่ยงจีวต
ิ กับความต๋ายอยูตลอด
่
เวลา เปื้ อคนตังหลายจะได้หันจีวต
ิ
ของพระเยซูผ่านตั ๋วของเฮาตี้ต้องต๋ายนี้ 12 จาอัน
้ จีวต
ิ ของเฮาก็เสี่ยงต๋ายอยูตลอด
่
เปื้ อหื้อหมู่ต้านได้มีจี
วิต
13 เฮา มี ความ เจื้อ อย่าง เดียว กั ๋น กับ คน ตี้ เขียน ไว้ใน พระคัมภีร ว่
์ า “ย้อน ข้าพเจ้า เจื้อ ข้าพเจ้า เลย อู�
้ ค
เฮาก็เจื้อเหมือนกั ๋น เลยอูไป
้ ต๋ามนั ้น 14 ย้อนเฮาฮูว่
้ าพระเจ้าผู้ตี้เยียะหื้อพระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋าย ก็
จะเยียะหื้อเฮาเป๋นขึ้นจากความต๋ายตวยกั ๋นกับพระเยซู กับพระเจ้าก็จะปาเฮากับหมู่ต้านมาอยู่ต่อหน้า
พระองค์ 15 ย้อนว่ากู้อย่างตี้เกิดขึ้นกับเฮานี้ ก็เปื้ อหันแก่หมู่ต้าน เปื้ อว่ายิง่ มีคนจํา๋ นวนนั กเต้าใดตี้ได้ฮบ
ั
พระคุณ ของ พระเจ้า ก็ จะ มี คน จํา๋ นวน นั ก เต้า อัน
้ ตี้ จะ อธิษฐาน ขอบพระคุณ พระเจ้า พระองค์ ก็ จะ ได้ ฮบ
ั
เกียรติ
เฮามีจีวต
ิ อยูโดย
่
ความเจื้อ
16 ย้อน จาอัน
้ เฮา จึง บ่เกย ยอม ก๊าน เถิง แม้วา่ ตั ๋ว ตัง นอก ของ เฮา ก้อยๆ เสื่อม สภาพ ไป แต่ จิต ใจ๋ ตัง ใน
ของเฮานั ้นได้ฮบ
ั กํา๋ ลังใหม่ในกู้ๆ วัน 17 ย้อนว่าความตุ๊กยากลําบากตี้หน้ อยเดียวกับอยู่ได้บ่เมินของเฮา
จะเยียะหื้อเฮาได้ฮบ
ั เกียรติอันยิง่ ใหญ่ตี้คงอยูตลอด
่
ไป กับบ่มีอะหยังมาเผียบได้ 18 เฮาบ่ได้จ๋มอยูกั
่ บสิง่ ตี้
ผ่อหัน แต่เฮาอยูกั
่ บสิง่ ตี้ผ่อบ่หัน ย้อนว่าสิง่ ตี้ผ่อหันนั ้นอยูได้
่ บ่เมิน แต่สิง่ ตี้ผ่อบ่หันนั ้นคงอยูตลอด
่
ไป

5

ย้อน เฮา ฮู้ ว่า ถ้า เต็นท์ ของ เฮา ตี้ เฮา อาศัย อยู่ ใน โลก นี้ คือ ตั ๋ว ของ เฮา ถูก ทําลาย ไป พระเจ้า ก็ จะ หื้อ
บ้านหลังใหม่ตี้อยู่ในสวรรค์กับเฮา ตี้บ่ได้แป๋งโดยคน กับอยู่ได้ตลอดไป 2 ต๋อนนี้ เฮายังอยู่ในเต็นท์นี้ เฮา
ก็ โอดโอย ย้อน ใค่ อยู่ บ้าน ของ เฮา ตี้ มา จาก สวรรค์ 3 แม่น ละ เมื่อ เฮา ได้ นุ่ง มัน เหมือน เสื้อผ้า แล้ว เฮา จะ
บ่ป๋วย 4 เฮาตี้อยู่ในเต็นท์นี้ ก็ฮู้สึกอ่อนใจ๋กับภาระตี้หนั ก เฮาบ่ได้อยากจะละขว้างตั ๋วในโลกนี้ ออก แต่เฮา
ใค่นุ่งตั ๋วใหม่ เปื้ อตั ๋วตี้ต้องต๋ายนั ้นจะได้ฮบ
ั ก๋านเปี่ ยนแปลงหื้อเป๋นตั ๋วตี้อยู่ได้ตลอดไป 5 พระเจ้าเป๋นผู้ตี้
1

๑
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เกียมเฮาไว้สําหรับก๋านเปี่ ยนแปลงนี้ กับพระองค์เป๋นผูตี
้ ้หื้อพระวิญญาณเป๋นก้ามัดจํา๋ ของสิง่ ตี้พระองค์
สัญญาไว้กับเฮา
6 จาอัน
้ เฮาเลยมัน
่ ใจ๋ อยู่ตลอด กับฮู้ว่า เต้า ตี้ เฮายังอยู่ในตั ๋วนี้ เฮาก็ อยู่ไก๋ จากบ้านองค์ พระผู้ เป๋นเจ้า
7 เฮาจึงใจ๊จีวต
ิ ต๋ามความเจื้อ บ่ใจ้ต๋ามตี้เฮาผ่อหัน 8 เฮาเลยมัน
่ ใจ๋กับปอใจ๋ตี้จะไปจากตั ๋วนี้ แล้วไปอยูกั
่ บ
9
องค์พระผู้เป๋นเจ้าดีกว่า จาอัน
้ เฮาจึงตัง้ เป้าว่า บ่ว่าเฮาจะอยู่ในตั ๋วนี้ ก็ดี กาว่าจะไปจากตั ๋วนี้ ก็ดี เฮาก็
จะเยียะหื้อพระเจ้าปอใจ๋ 10 ย้อนว่าเฮากู้ คนต้องไปอยู่ต่อหน้าพระคริสต์ เปื้ อหื้อพระองค์ ตัดสิน เปื้ อแต่
ละคนจะได้ฮบ
ั สิง่ ตี้สมควรจะได้ฮบ
ั ต๋ามตี้เฮาเยียะดีกาว่าบ่ดีต๋อนตี้อยูใน
่ ตั ๋วนี้
ก๋านปาคนมาคืนดีกับพระเจ้า
จาอัน
้ ย้อน เฮา เก๋ งกั ๋ว พระเจ้า เฮา จึง จัก
๊ จวน คน ตัง หลาย หื้อ มา หา พระองค์ พระองค์ ฮู้ดี ว่า เฮา เป๋น
จาใด กับข้าพเจ้าก็หวังว่าจิตสํานึ กของหมู่ต้านจะฮู้จักเฮาจาอัน
้ ตวย 12 เฮาบ่ได้ยกย่องตั ๋วเก่าหื้อกับหมู่
ต้านแหม แต่เฮาหื้อโอกาสหมู่ต้านได้ภูมิใจ๋ในตั ๋วเฮา เปื้ อหมู่ต้านจะได้ตอบโต้คนหมู่นั ้นตี้ภูมิใจ๋แต่สิง่ ตี้
อยูตั
่ งนอก แตนตี้จะเป๋นสิง่ ตี้อยูตั
่ งในใจ๋ 13 ถ้าเฮาเป๋นผีบ้า ก็เป๋นผีบ้าย้อนหันแก่พระเจ้า กับถ้าเฮามีสติ
ดีเหมือนคนปกติก็ย้อนหันแก่หมู่ต้าน 14 ย้อนความฮักของพระคริสต์ควบคุมเฮาอยู่ เฮามัน
่ ใจ๋จาอี้ว่า มี
15
ผู้นึ่ งต๋ายเปื้ อเฮากู้ คน จาอัน
้ เฮากู้ คนก็ ได้ ต๋ายกั ๋นหมดแล้ว พระองค์ ต๋ายเปื้ อกู้ คน เปื้ อคนตี้ มี จี วต
ิ อยู่
จะบ่อยูเปื้
่ อตั ๋วเก่าแหมต่อไป แต่จะอยูเปื้
่ อพระองค์ผู้ตี้ต๋ายแล้ว กับเป๋นขึ้นจากความต๋ายเปื้ อหมู่เขา
16 ย้อนจาอัน
้ ตัง้ แต่นี้ ต่อไป เฮาจะบ่ตัดสินใผต๋ามมาตรฐานของโลก เถิงแม้วา่ ตะก่อนเฮาเกยตัดสิน
พระคริสต์ จาอัน
้ แต่ บ่า เดี่ยว นี้ เฮา บ่ตัดสิน พระองค์ จาอัน
้ แหม 17 จาอัน
้ ถ้า ใผ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ
พระคริสต์ เขาก็เป๋นคนใหม่แล้ว สิง่ เก่าๆ ก็หมดไป ผ่อลอ สิง่ ใหม่ๆ ก็เกิดขึ้น 18 ตึงหมดนี้ พระเจ้าเป๋นผู้
เยียะหื้อเกิดขึ้น เป๋นผูตี
้ ้เยียะหื้อเฮาได้คืนดีกับพระองค์โดยตางพระคริสต์ กับมอบหน้าตี้หื้อเฮาปาคนตัง
หลายมาคืนดีกับพระองค์ตวย 19 คือพระเจ้าเยียะหื้อคนในโลกนี้ มาคืนดีกับพระองค์ผ่านตางพระคริสต์
กับยกโต้ษบาปหื้อหมู่เขา กับพระองค์ก็มอบเรือ
่ งก๋านคืนดีนี้ หื้อเฮาเอาไปบอกหมู่เขา 20 จาอัน
้ เฮาจึงมาอู้
แตนพระคริสต์ เหมือนกับว่าพระเจ้าขอหมู่ต้านผ่านตางเฮา เฮาจึงขอวิงวอนหมู่ต้านแตนพระคริสต์หื้อ
หมู่ต้านคืนดีกับพระเจ้าเต๊อะ 21 พระเจ้าเยียะหื้อพระคริสต์ผู้ตี้บ่มีบาป หื้อมีส่วนในบาปของหมู่เฮา เปื้ อ
หมู่เฮาจะได้เป๋นคนตี้ถูกต้องต๋ามธรรมผ่านตางพระองค์
11

1 ใน ฐานะ ตี้ เฮา เยียะ ก๋าน ฮ่วมกับ พระเจ้า

6

เฮาจึงขอวิงวอนหมู่ต้าน บ่ดี หื้อพระคุณของพระเจ้าตี้ ได้ ฮบ
ั
มานั ้นเสียประโยชน์ ไปบ่ดายๆ 2 ย้อนว่าพระองค์อูว่
้ า
“ในเวลาตี้เหมาะสม เฮาได้ฟังเสียงของเจ้า
ในวันแห่งความรอด เฮาได้จ้วยเจ้าหื้อรอด�ฅ
ฟังหื้อดีเน่ อ บ่าเดี่ยวนี้ เถิงเวลาตี้เหมาะสมนั ้นแล้ว กับเถิงวันแห่งความรอดนั ้นแล้วตวย 3 เฮาบ่ใค่หื้อใผ
มาจับผิดในก๋านงานของเฮา จาอัน
้ เฮาเลยฮิตี้จะบ่เยียะหื้อมีปั๋ ญหากับใผ 4 แต่ในกู้อย่างตี้เฮาเยียะ เฮา
ฮิ ตี้ จะ เยีย ะ หื้อ คน ตัง หลาย หัน ว่า เฮา เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ พระเจ้า โดย สู้ อดทน ขนาด หนั ก ใน ความ ตุ๊ก ยาก ความ
เดือดฮ้อน กับความยากลําบาก 5 เฮาถูกเฆี่ยนถูกตี ๋ ถูกยับเอาไปขังคอก ปะกับเหตุก๋ารณ์ วุน
่ วะวุน
่ วาย ฮํา
6
เยียะก๋านอย่างหนั ก อดหลับอดนอน ตึงข้าวก็บ่มีกิน
๋ เฮาเป๋นผู้ฮับใจ๊พระเจ้าโดยมีใจ๋ตี้บริสุทธิ์ มีความ
ฮู้ มี ความ อดทน มี ความ กรุ ณา มี พระวิญญาณ บริสุทธิอยู
์ ่ตวย กับ มี ความ ฮัก ตี้ จริง ใจ๋ 7 เฮา อู้ความ จริง
กับมีฤทธิอํ
ิ ตี้ถูกต้องต๋ามธรรมเป๋นอาวุธในมือซ้ายตึงมือขวา 8 ตึงในต๋อนตี้
์ านาจของพระเจ้า เฮาใจ๊จีวต
มีคนหื้อเกียรติ กับบ่หื้อเกียรติ ตึงต๋อนตี้มีคนดูถูกดูแควน กับยกยอ ตึงต๋อนตี้มีคนหาว่าจุล่าย แต่เฮาอู้
ความจริง 9 มีคนฮู้จักกั ๋นใคว่ เขาก็หาว่าบ่มีใผฮู้จัก เขาหาว่าใก้จะต๋าย แต่ผ่อลอเฮายังมีจีวต
ิ อยู่ เฮาถูก
ฅ

6:2 6:2 อสย� 49:8

2 โครินธ์ 6:10

244

2 โครินธ์ 7:10

ลงโต้ษแต่ก็ยังบ่ต๋าย 10 เฮามีความตุ๊ก แต่เฮายังยินดีอยูตลอด
่
เฮาเป๋นคนตุ๊ก แต่ยังเยียะหื้อคนจํา๋ นวน
นั กรํา่ รวย เฮาบ่มีอะหยังเลย แต่ก็ยังเป๋นเจ้าของกู้สิง่ กู้อย่าง
11 ปี้ น้ องจาวโครินธ์เหย เฮาอูกั
้ บต้านตังหลายซื่อๆ เน่ อ กับเปิดใจ๋หื้อหมู่ต้านเต๋มตี้ 12 เฮาบ่ใจ้คนตี้ปิด
ใจ๋ ใส่ หมู่ ต้านเน่ อ หมู่ ต้านนั ้นเนาะตี้ ปิดใจ๋ ใส่ เฮา 13 ขอหมู่ ต้านเยียะกับเฮาเหมือนตี้ เฮาเยียะกับหมู่ ต้าน
พ่องเต๊อะ ขอเปิดใจ๋ของต้านหื้อกว้าง นี่ ข้าพเจ้าอูกั
้ บหมู่ต้านเหมือนลูกเหมือนหลานเน่ อ
เตือ
๋ นเรือ
่ งความสัมพันธ์กับคนตี้บ่เจื้อ
ต้าน ห้าม มี ความ สัมพันธ์ ตี้ บ่เหมาะสม กับ คน ตี้ บ่เจื้อ เน่ อ ย้อน ว่า คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ใน สายต๋า
พระเจ้า กับ คน บ่ดี จะ อยู่ ฮ่วม กั ๋น ได้ จาใด ก็ เหมือน กับ ความ เป่ง แจ้ง จะ อยู่ กับ ความ มืด ได้ จาใด 15 พระ
คริสต์ กับ ซาต๋าน จะ ไป ตวย กั ๋น ได้ จาใด กาว่า คน ตี้ เจื้อ จะ มี อะหยัง ฮ่วม กับ คน ตี้ บ่เจื้อ ได้ กา 16 กาว่า พระ
วิหารของพระเจ้าจะมีฮูปเคารพตัง้ อยู่ตวยได้จาใด ย้อนเฮาเป๋นเหมือนพระวิหารของพระเจ้าผู้มีจีวต
ิ อยู่
อย่างตี้พระเจ้าได้อูไว้
้ ว่า
“เฮาจะอยูกั
่ บหมู่เขา กับจะเตียวอยูกั
่ บหมู่เขา
เฮาจะเป๋นพระเจ้าของหมู่เขา
กับเขาก็จะเป๋นคนของเฮา�ฆ 17 องค์พระผู้เป๋นเจ้าอูว่
้ า
“จาอัน
้ หมู่เจ้าจงแยกออกมาจากหมู่เขา
กับห้ามยุง่ เกี่ยวอะหยังกับสิง่ ตี้เป๋นมลทินย้อนบาป
แล้วเฮาจะยอมฮับหมู่เจ้า�ง
14

18 องค์พระผู้เป๋ นเจ้าผู้มีฤทธิอํ
้ า
์ านาจสูงสุดอูว่

“เฮาจะเป๋นป้อของหมู่เจ้า
หมู่เจ้าก็จะเป๋นลูกบ่าวกับลูกสาวของเฮา�จ
1 เปื้ อนตี้ ข้าพเจ้าฮักเหย

7

ย้อนพระเจ้าได้สัญญากับเฮาจาอี้ ก็ขอหื้อเฮาซ่วยล้างตั ๋วหื้อสะอาดจากสิง่ ตี้
เยียะหื้อตั ๋วกับจิตวิญญาณเป๋นบาป หื้อหมูต้
่ านเยียะตั ๋วหื้อบริสุทธิอย่
์ างสมบูรณ์ โดยความเก๋งกั ๋วพระเจ้า
ความจื้นจมยินดีของเปาโล
หื้อ เปิด ใจ๋ ฮับ เฮา ตวย เต๊อะ เฮา บ่ได้ เยีย ะ ผิด ต่อ ใผ กาว่า ทําลาย ความ เจื้อ ของ ใผ กาว่า เอา เผียบ ใผ
3 ข้าพเจ้าบ่ได้ อู้จาอี้เปื้ อจะนาบโต้ษหมู่ต้าน ย้อนข้าพเจ้าเกยบอกแล้วว่า หมู่ต้านอยู่ในใจ๋ ของหมู่เฮา จะ
เป๋นจะต๋าย หมู่เฮาก็อยู่ตวยหมู่ต้านตลอด 4 ข้าพเจ้ามัน
่ ใจ๋กับภูมิใจ๋ในตั ๋วหมู่ต้านขนาด หมู่ต้านเยียะหื้อ
ข้าพเจ้ามีกํา๋ ลังใจ๋อย่างเต๋มตี้ กับมีความจื้นจมยินดีได้เถิงแม้ว่าเฮาจะมีความตุ๊กยากอย่างหนั ก
5 ย้อน ว่า เมื่อ มา เถิง แคว้น มาซิ โดเนี ย แล้ว เฮา บ่ได้ ย้าง เลย ผ่อ ไป ตาง ใด ก็ มี ก้า ปั๋ ญหา ตัง นอก ก็ ต้อง
สู้ ตัง ใน ใจ๋ ก็ กั ๋ว หัน
้ กั ๋ว นี่ 6 แต่ พระเจ้า ผู้ หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ คน หมด แฮง ก็ ได้ หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ เฮา โดย ก๋าน ส่ง ทิตั ส มา
7 บ่ใจ้ ก้า เรือ
่ งตี้ ทิตัสมาเต้าอัน
้ ตี้ หื้อกํา๋ ลังใจ๋ เฮา แต่ ยังรวมตึงเรือ
่ งตี้ ทิตัสได้ ฮบ
ั กํา๋ ลังใจ๋ จากหมู่ ต้านตวย
เขา บอก เฮา ว่า หมู่ ต้าน อาลัย หา ข้าพเจ้า ตึง เสีย ใจ๋ กับ สิง่ ตี้ เกิด ขึ้น๒ กับ หมู่ ต้าน เป๋น ห่วง ข้าพเจ้า เยีย ะ
หื้อ ข้าพเจ้า มี ความ จื้น จมยินดี นั ก ขึ้น 8 เถิง แม้ ว่า จดหมาย ฉบับ นั ้น ของ ข้าพเจ้า เยีย ะ หื้อ ต้าน เสีย ใจ๋ แต่
ข้าพเจ้าบ่เสียใจ๋ เลยตี้ ได้ เขียนไป (ข้าพเจ้าเกยเสียใจ๋ ย้อนหันว่าจดหมายฉบับนั ้นเยียะหื้อหมู่ต้านเสียใจ๋
อยู่ สัก กํา นึ่ ง) 9 แต่ บ่า เดี่ยวนี้ ข้าพเจ้า มี ความ ยินดี บ่ใจ้ ยินดี ย้อน หมู่ ต้าน เสีย ใจ๋ แต่ ย้อน ว่า ความ เสีย ใจ๋
นั ้นเยียะหื้อหมู่ต้านกลับใจ๋จากบาป เป๋นความเสียใจ๋ต๋ามตี้พระเจ้าต้องก๋าน หมู่ต้านจึงบ่ได้ฮบ
ั ผลเสียอะ
10
หยังจากข้าพเจ้าเลย ย้อนว่าความเสียใจ๋ต๋ามตี้พระเจ้าต้องก๋าน เยียะหื้อหมู่ต้านกลับใจ๋จากบาป เซิง่
2

ฆ
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จะ นํา หมู่ ต้าน ไป เถิง ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ กับ จะ บ่เยีย ะ หื้อ เสีย ใจ๋ แต่ ความ เสีย ใจ๋ อย่าง ของ โลก นั ้น จะ
นํา หมู่ ต้าน ไป เถิง ความ ต๋าย ฝ่าย จิต วิญญาณ 11 ผ่อ เต๊อะ ความ เสีย ใจ๋ ต๋าม ความ ต้อง ก๋าน ของ พระเจ้า นี้
เกิดผลอะหยังกับหมู่ต้านพ่อง ก็เยียะหื้อหมู่ต้านเอาแต๊เอาว่าขึ้นมา กระตือรือร้นตี้จะพิสูจน์ ว่าต้านบ่ได้
เยียะผิด ขัดข้องหมองใจ๋ คนนั ้นตี้ เยียะผิด กั ๋วถูกลงโต้ษ อาลัยหา กับเป๋นห่วงข้าพเจ้า กับพร้อมตี้ จะลง
โต้ษคนตี้เยียะผิด หมู่ต้านได้พิสูจน์ ตั ๋วเก่ากู้ด้านแล้วว่าหมู่ต้านบ่มีความผิดในเรือ
่ งนี้ 12 จาอัน
้ เถิงแม้วา่
ข้าพเจ้าเขียนจดหมายฉบับนั ้นเถิงหมู่ต้าน ก็บ่ใจ้ย้อนหันแก่คนตี้เยียะผิด กาว่าคนตี้เดือดฮ้อนย้อนคน
ตี้เยียะผิด แต่ข้าพเจ้าเขียนมาเปื้ อหื้อหมู่ต้านฮู้ต่อหน้าพระเจ้าว่า หมู่ต้านเป๋นห่วงหมู่เฮามอกใด 13 เฮา
มีกํา๋ ลังใจ๋ก็ย้อนเรือ
่ งนี้ ละ
นอกจากได้กํา๋ ลังใจ๋แล้ว เฮายังดีใจ๋นั กขึ้นตี้หันทิตัสมีความสุข ย้อนหมู่ต้านกู้คนเยียะหื้อเขาสบายใจ๋
ขึ้น 14 ข้าพเจ้าได้อวดเรือ
่ งของหมู่ต้านหื้อเขาฟัง กับหมู่ต้านก็บ่ได้เยียะหื้อข้าพเจ้าขายขี้หน้าเลย กู้สิง่ ตี้
เฮาอู้กับหมู่ ต้านเป๋นความจริงจาใด สิง่ ตี้ เฮาอวดกับทิตัสก็ เป๋นแต๊ จาอัน
้ ตวย 15 กับเขาก็ ฮักหมู่ ต้านนั ก
ขึ้น เมื่อเขากึ๊ดเถิงว่าหมู่ต้านเจื้อฟังเขา กับหมู่ต้านกู้คนต้อนฮับเขาอย่างเก๋งกั ๋วจ๋นตั ๋วสัน
่ 16 ข้าพเจ้าจื้น
จมยินดีขนาด ตี้ข้าพเจ้ามัน
่ ใจ๋หมู่ต้านได้อย่างเต๋มตี้

8
เปาโลสอนเรือ
่ งก๋านแบ่งปั๋ นหื้อคนอื่น

1 ปี้ น้ องตังหลาย เฮาใค่หื้อหมูต้
่ านฮูเถิ
้ งพระคุณของพระเจ้าตี้พระองค์หื้อกับคริสตจักรต่างๆ ในแคว้น

มาซิโดเนี ย 2 ย้อนว่า ต๋อนตี้หมู่เขาได้ฮบ
ั ความตุ๊กยากอย่างหนั กมาทดลองใจ๋หมู่เขานั กขนาดนั ้น หมู่เขา
ก็ มีความจื้นจมยินดี จ๋นเต๋ มล้น จ๋นเถิงขนาดแบ่งปั๋ นหื้อกับคนอื่นอย่างใจ๋ กว้าง เถิงแม้ว่าหมู่เขาจะเป๋น
คนตุ๊กยากนั กขนาด 3 ข้าพเจ้าเป๋นพยานได้ ว่า หมู่ เขาหื้อนั กเต้าตี้ หมู่ เขาจะหื้อได้ แต๊ๆ ก็ เกิน
๋ กํา๋ ลังของ
หมู่ เขา แหม ซํ้า กับ หื้อ อย่าง เต๋ม ใจ๋ ตวย 4 หมู่ เขา อ้อนวอน เฮา ขนาด ตี้ จะ จ้วยเหลือ คน ของ พระเจ้า หื้อ ได้
5 กับ หื้อ นั ก เหลือ ตี้ เฮา กึ๊ด ไว้แหม คือ หมู่ เขา ได้ หื้อ จี วต
ิ ของ หมู่ เขา แก่ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ก่อน แล้ว จึง ได้
หื้อจีวต
ิ ของหมู่เขากับเฮาต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้า 6 ย้อนจาอี้ เฮาจึงได้ขอร้องหื้อทิตัสไปจ้วยหมู่
ต้านในก๋านดีนี้ หื้อแล้ว ย้อนเขาเป๋นคนเก๊าตี้เยียะ 7 ในเมื่อหมู่ต้านมีกู้สิง่ กู้อย่างจ๋นเหลือล้นแล้ว บ่ว่าจะ
เป๋นความเจื้อ กําอู้กําจ๋า ความฮู้ ความกระตือรือร้น กับความฮักของเฮาต่อหมู่ ต้าน๓ ก็ ขอหื้อต้านมี ใจ๋
ในก๋านดีนี้ อย่างเหลือล้นตวย
8 ข้าพเจ้าบ่ได้สัง
่ เน่ อ แต่ใค่หื้อต้านฮู้เถิงก๋านเอาแต๊เอาว่าของคนอื่นๆ แล้วจะลองผ่อว่าความฮักของ
หมู่ต้านนั ้นเป๋นความฮักแต๊ก่อ 9 ย้อนหมู่ต้านฮู้จักพระคุณของพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา
แล้ว ว่า เถิง แม้ พระองค์ มัง่ คัง่ แต่ ก็ ยอม เป๋น คน ตุ๊ก ย้อน หัน แก่ หมู่ ต้าน เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ ได้ เป๋น คน มัง่ คัง่
โดยตี้พระองค์ยอมเป๋นคนตุ๊กยาก
10 ส่วน เรือ
่ ง นี้ ข้าพเจ้า ขอ แนะนํา เปื้ อ เป๋น ประโยชน์ กับ หมู่ ต้าน ว่า ปี๋ แล้ว หมู่ ต้าน บ่ใจ้ เป๋น ก้า คน ตัง้ เก๊
า เยีย ะ เต้า อัน
้ แต่ ยัง เป๋น หมู่ เก๊า ตี้ ใค่ เยีย ะ ตวย 11 บ่า เดี่ยว นี้ หมู่ ต้าน ก็ ควร ตี้ จะ เยีย ะ ก๋าน นี้ หื้อ แล้วๆ เหีย
โดย มี ความ กระตือรือร้น เหมือน ตี้ มี ตัง้ แต่ เก๊า ต๋าม กํา๋ ลัง ตี้ หมู่ ต้าน มี 12 ถ้า หมู่ ต้าน มี ใจ๋ กระตือรือร้น อยู่
แล้ว พระเจ้า ก็ จะ ยอมฮับ ต๋าม ตี้ ต้าน มี อยู่ บ่ใจ้ ต๋าม ตี้ ต้าน บ่มี 13 ข้าพเจ้า บ่ได้ หมายเถิง จะ หื้อ ต้าน ไป จ้วย
แบ่งเบาภาระคนอื่น แล้วหมู่ต้านต้องลําบากนั กขึ้น แต่ใค่หื้อกู้คนมีส่วนจ้วยเต้าๆ กั ๋น 14 คือถ้าต๋อนนี้ หมู่
ต้านมีเหลืออยู่นั กก็ จะได้ จ้วยคนตี้ บ่มี เกิดวันหน้าวันต๋าหมู่ต้านบ่มี แล้วหมู่เขามีนั ก หมู่เขาก็ จะได้ จ้วย
หมู่ต้านพ่อง จาอีก็
้ เยียะหื้อกู้คนมีความเต้ากั ๋น 15 อย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“คนตี้เก็บไว้นั ก ก็มีบ่นั กลํ้าไป
๓
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ส่วนคนตี้เก็บไว้หน้ อย ก็บ่เถิงกับขาด�ฉ
ทิตัสกับเปื้ อนฮ่วมงาน

16 แต่ ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ ตี้ หื้อทิตั สมี ใจ๋ ห่วงหมู่ ต้าน เหมือนเฮาตวย 17 เมื่อ ข้าพเจ้า ขอหื้อเขาไปหา

หมู่ต้าน เขาบ่ได้ฮบ
ั ก้ากําปากเต้าอัน
้ แต่ ใค่ไปแต๊ๆ กับตัง้ ใจ๋ ไว้ว่าจะไปจ้วยอยู่แล้ว 18 เฮาส่งปี้ น้ องผู้เจื้อ
คน นึ่ ง เตียวตาง ไป กับ ทิตั ส ตวย ผู้ เจื้อ คน นั ้น เขา เป๋น คน ตี้ คริสตจักร กู้ๆ ตี้ นั บถือ ใน เรือ
่ ง ก๋าน บอก ข่าวดี
19 บ่ใจ้ เต้า อี้ คริสตจักร หลายๆ ตี้ ก็ ได้ เลือก กับ แต่ง ตัง
้ หื้อ เขา เตียวตาง ไป กับ เฮา ใน ก๋าน เอา สตางค์ ไป
บริจาคหื้อปี้ น้ องผู้เจื้อในกรุ งเยรู ซาเล็ม เซิง่ ก็เป๋นก๋านถวายเกียรติหื้อกับองค์พระผู้เป๋นเจ้า กับหื้อหันว่า
เฮากระตือรือร้นตี้จะจ้วย 20 เฮาต้องหละวังตั ๋วหื้อดี เปื้ อบ่หื้อใผติเตีย
๋ นเฮาได้ในเรือ
่ งก๋านจัดก๋านสตางค์
บริจาคนี้ 21 ย้อนเฮาตัง้ ใจ๋เยียะในสิง่ ตี้ถูกต้อง บ่ใจ้ก้าในสายต๋าของพระเจ้าเต้าอัน
้ แต่ในสายต๋าของคน
อื่นตวย
22 เฮา ส่ง ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ แหม คน นึ่ ง ไป กับ หมู่ เขา ตวย เขา แสดง หื้อ เฮา หัน หลาย เตื้อ แล้ว ว่า เขา ใค่ จ้วย
หลายอย่าง บ่าเดี่ยวนี้ เขาซํ้าใค่จ้วยนั กขึ้น ย้อนเขามัน
่ ใจ๋ ในหมู่ต้านนั ก 23 ส่วนทิตัสนั ้น เขาเป๋นหุน
้ ส่วน
กับเป๋นเปื้ อนฮ่วมฮับใจ๊ ของข้าพเจ้าในก๋านฮับใจ๊ หมู่ ต้าน ส่วนปี้ น้ องผู้เจื้อสองคนตี้ ไปกับเขานั ้น หมู่ เขา
เป๋นตั ๋วแตนคริสตจักรต่างๆ กับหมู่เขาหื้อเกียรติพระคริสต์ตวย 24 ย้อนจาอัน
้ แสดงหื้อหมู่เขาหันว่าหมู่
ต้านฮักหมู่เขา เปื้ อคริสตจักรตังหลายจะได้ฮูเถิ
้ งความฮักของหมู่ต้าน กับฮูว่
้ าตี้เฮาอูอวด
้
หมู่ต้านไว้นั ้นก็
เป๋นแต๊

9

สตางค์ตี้ถวายจ้วยเหลือปี้ น้ องผู้เจื้อ
1 แต๊ๆ แล้ว ข้าพเจ้า บ่จํา
๋ เป๋ น ต้อง เขียน เถิง ต้าน เกี่ยวกับ เรือ
่ ง ก๋าน จ้วยเหลือ คน ของ พระเจ้า ใน กรุ ง
เยรู ซาเล็ม เลย 2 ย้อน ว่า ข้าพเจ้า ฮู้ ว่า หมู่ ต้าน เต๋ม ใจ๋ ตี้ จะ จ้วย อยู่ แล้ว จึง ได้ อู้ อวด หมู่ ต้าน หื้อ กับ หมู่ จาว
มาซิ โดเนี ย ฟัง ว่า หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ใน แคว้น อาคายา๔ได้ เกีย ม ตี้ จะ จ้วยเหลือ มา ตัง้ แต่ ปี๋ ตี้ แล้ว กับ ความ
กระตือรือร้นของหมู่ต้านก็เยียะหื้อหมู่จาวมาซิโดเนี ยใค่อยากจ้วยตวย 3 แต่ตี้ข้าพเจ้าส่งปี้ น้ องหมู่นี้ ไปก็
เปื้ อว่า ตี้ข้าพเจ้าอวดเกี่ยวกับหมู่ต้านนั ้นก็เป๋นแต๊ กับเปื้ อหมู่ต้านจะได้เกียมตั ๋วหื้อพร้อมอย่างตี้ข้าพเจ้า
บอก ไว้แล้ว 4 บ่จาอัน
้ ถ้า จาว มาซิ โดเนี ย บาง คน มา กับ ข้าพเจ้า แล้ว หัน ว่า หมู่ ต้าน ยัง บ่พร้อม เตื้อ บ่ต้อง
ว่าเนาะว่าหมู่ต้านจะขายขี้หน้ามอกใด หมู่เฮาก็ ขายขี้หน้าเหมือนกั ๋นตี้ ได้ มัน
่ ใจ๋ ในหมู่ต้านจาอี้ 5 ย้อนจา
อัน
้ ข้าพเจ้ากึ๊ดว่า จํา๋ เป๋ นตี้ จะต้องขอร้องหื้อปี้ น้ องผู้เจื้อหมู่ นี้ ไปหาหมู่ ต้านก่อน แล้วเกียมสตางค์ ตี้ หมู่
ต้าน สัญญา ว่า จะ บริจาค หื้อ พร้อม ก่อน ตี้ ข้าพเจ้า จะ ไป หา หมู่ ต้าน เปื้ อ หื้อ หัน ว่า ตี้ หมู่ ต้าน หื้อ นั ้น ก็ เต๋ม ใจ๋
หื้อ บ่ใจ้โดนบังคับ
6 จํา
๋ ไว้เต๊อะว่า คนตี้หว่านหน้ อยก็จะเก็บเกี่ยวได้หน้ อย คนตี้หว่านนั กก็จะเก็บเกี่ยวได้นั ก 7 กู้คนก็ควร
หื้อต๋ามตี้ เขาตัง้ ใจ๋ ไว้ บ่ใจ้ หื้อโดยความเสียดาย บ่ใจ้ หื้อโดยจํา๋ ใจ๋ ต้องหื้อ ย้อนว่าพระเจ้าฮักคนตี้ หื้อด้วย
ใจ๋ตี้จื้นจมยินดี 8 พระเจ้าสามารถหื้อกู้สิง่ กู้อย่างจ๋นเหลือล้นแก่หมู่ต้านได้ เปื้ อว่าหมู่ต้านจะได้มีกู้อย่าง
ตี้จํา๋ เป๋นสําหรับจีวต
ิ อยูตลอด
่
เวลา กับมีอย่างเหลือล้นสําหรับใจ๊ในก๋านเยียะดีกู้อย่าง 9 อย่างตี้มีเขียนไว้
ในพระคัมภีรว่์ า
“เขาใจ๋กว้างหื้อกับคนตุ๊กยาก
ความดีของเขาก็คงอยูตลอด
่
ไป�ช
10 กับพระเจ้าผูตี
้ ้หื้อเม็ดพืชกับคนตี้หว่าน

กับหื้อของกิน
๋ กับคนตี้กิน
๋ ก็จะหื้อเม็ดพืชแก่หมู่ต้าน กับจะเยีย
ะหื้อมันมีนั กขึ้น แล้วจะหื้อหมู่ต้านเก็บเกี่ยวผลนั กขนาดจากความใจ๋ กว้างของหมู่ต้าน 11 โดยพระองค์
จะเยียะหื้อต้านตังหลายมัง่ คัง่ ขึ้นในกู้ อย่าง เปื้ อหมู่ต้านจะสามารถหื้ออย่างใจ๋ กว้างได้ ตลอด กับจะเยีย
ฉ

8:15 8:15 อพย� 16:18

๔

9:2 9:2 เมืองโครินธ์ก็อยูใน
่ แคว้นอาคายา

ช

9:9 9:9 สดด� 112:9
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ะ หื้อ หลายๆ คน ได้ ขอบ พระคุณ พระเจ้า ผ่าน ตาง เฮา 12 ย้อน ก๋าน ฮับ ใจ๊ ตี้ หมู่ ต้าน เยีย ะ นี้ บ่ใจ้ ก้า จ้วย คน
ของ พระเจ้า ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ตี้ บ่มี เต้า อัน
้ แต่ ยัง ได้ เยีย ะ หื้อ คน ตัง หลาย ขอบพระคุณ พระเจ้า บ่ย้าง ปาก
13 ตี้ หมู่ ต้าน ได้ ฮับ ใจ๊ จาอี้ ก็ เยีย ะ หื้อ หัน ความ เจื้อ ของ หมู่ ต้าน จึง เยีย ะ หื้อ หมู่ เขา สรรเสริญ พระเจ้า ย้อน
หมู่ ต้าน มี ใจ๋ เจื้อ ฟัง ตี้ มา จาก ความ เจื้อ ใน ข่าวดี ของ พระคริสต์ กับ ย้อน หมู่ ต้าน หื้อ หมู่ เขา กับ กู้ คน อย่าง
ใจ๋ กว้าง 14 หมู่เขาก็ จะอธิษฐานเปื้ อหมู่ต้านกับกึ๊ดเถิงต้าน ย้อนพระคุณอันเหลือล้นตี้ พระเจ้าหื้อกับหมู่
ต้าน 15 ขอขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับของประทานของพระองค์ตี้ดีเลิศจ๋นเกิน
้
๋ จะอูได้

10
เปาโลแก้ต่างหื้อตั ๋วเก่า
ขออ้อนวอนหมู่ต้านเป๋นก๋านส่วนตั ๋ว โดยความสุภาพอ่อนน้ อม กับความเมตต๋าของ
พระคริสต์ บางคนว่าข้าพเจ้าเป๋นคนขี้แขะเมื่ออยู่กับต้านตังหลาย แต่เมื่ออยู่ไก๋หมู่ต้านก็จะเป๋นคนห้าว
2 คือ เมื่อ ข้าพเจ้า มา อยู่ กับ หมู่ ต้าน ข้าพเจ้า ขอ เต๊อะ ว่า บ่ดี หื้อ ข้าพเจ้า ต้อง เป๋ น คน ห้าว ใส่ หมู่ ต้าน ย้อน
ข้าพเจ้าแน่ ใจ๋ว่า จะเป๋นจาอัน
้ ได้กับหมู่คนตี้กึ๊ดว่า เฮาใจ๊จีวต
ิ ต๋ามคนในโลกนี้ 3 ย้อนว่า เถิงแม้เฮาจะใจ๊จี
วิตอยูใน
่ โลกนี้ แต่เฮาก็บ่ได้สู้ฮบเหมือนกับคนในโลกนี้ 4 ย้อนว่าอาวุธของเฮาตี้ใจ๊สู้ฮบนั ้น บ่เหมือนอาวุธ
ในโลกนี้ แต่อาวุธของเฮามีฤทธิอํ
์ านาจของพระเจ้าตี้จะทําลายฐานตี้ตัง้ ได้ คือทําลายเหตุผลผิดๆ 5 กับ
ทําลายกํ่าแปงสูงตี้ขัดขวางบ่หื้อคนฮู้เกี่ยวกับเรือ
่ งของพระเจ้า ตึงยับกํากึ๊ดกู้อย่างของคนหื้อมาเจื้อฟัง
พระคริสต์ 6 กับหลังจากตี้หมู่ต้านเจื้อฟังอย่างสมบูรณ์ แล้ว เฮาก็พร้อมตี้จะลงโต้ษกู้คนตี้บ่เจื้อฟัง
7 ผ่อ สิง
้ เต๊อะ๕ ถ้า ใผ มัน
่ ใจ๋ ว่า ตั ๋ว เป๋น ของ พระคริสต์ ก็ หื้อ เขา กึ๊ด ผ่อ แหม เตื้อ ว่า ถ้า เขา
่ ตี้ มี หื้อ หัน หัน
เป๋น ของ พระคริสต์ เฮา ก็ เป๋น ของ พระคริสต์ เหมือน กั ๋น 8 เถิง แม้วา่ ข้าพเจ้า ผ่อ เหมือน ว่า จะ อวด นั ก ไป
หน้ อยในเรือ
่ งสิทธิอํานาจของเฮา ตี้ องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า หื้อกับ เฮาไว้ ข้าพเจ้าก็ บ่อายตี้ จะอวด ตี้ พระองค์
หื้อ สิทธิอํานาจ กับ เฮา ก็ สําหรับ เสริม สร้าง หมู่ ต้าน บ่ใจ้ ทําลาย 9 ข้าพเจ้า บ่ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน กึ๊ด ว่า ข้าพเจ้า
เขียนจดหมายมาขู่หมู่ต้านหื้อกั ๋ว 10 ย้อนว่ามีบางคนอู้ว่า “กําในจดหมายของเปาโลนั ้นแฮงกับเด็ดขาด
ก็แต๊ แต่ จาใดต๋อนตี้ เขามาอยู่กับเฮา เขาหยังมาผ่อเหมือนคนอ่อนแอกับอู้บ่เป๋นเรือ
่ ง� 11 คนตี้อู้จาอี้ก็
หื้อจํา๋ ไว้เต๊อะว่า ในจดหมายเฮาเขียนไว้จาใด เมื่อเฮาไปเถิง เฮาก็จะเยียะจาอัน
้ เหมือนกั ๋น 12 เฮาบ่ก้าตี้
จะ เทียบ จัน
๊ กาว่า เอา ตั ๋ว ไป เผียบ กับ บาง คน ตี้ ยกย่องตั ๋วเก่า เน่ อ คน หมู่ นี้ ก็ บ่หลวก แต๊ๆ ตี้ เอา ตั ๋วไป เผียบ
กับหมู่เดียวกั ๋น กับเอาตั ๋วเก่าเป๋นมาตรฐานในก๋านวัดกั ๋น
1 ข้าพเจ้า เปาโล

13 แต่เฮาจะบ่อวดเกิน
๋ ขอบเขตตี้สมควรเน่ อ

จะอวดก้าในขอบเขตก๋านงานตี้พระเจ้ามอบหมายหื้อเฮา
เยีย ะ เต้า อัน
้ เซิง่ ก็ รวม ตึง ก๋าน งาน ตี้ เยีย ะ กับ หมู่ ต้าน ตวย 14 ย้อน ว่า เฮา บ่ได้ เยีย ะ เกิน
๋ หน้า ตี้ แต่ ถ้า เฮา
บ่ได้ มาหาหมู่ ต้าน นั ่นก็ แสดงว่าเฮาอวดเกิน
๋ ไป แต่ เฮาเป๋น หมู่ เก๊าตี้ เอาข่าวดี ของพระคริสต์ มาบอกหมู่
ต้าน 15 เฮาบ่ได้ อวดเกิน
๋ ขอบเขตก๋านงานของเฮา บ่ได้ อวดในก๋านงานของคนอื่น แต่ เฮาหวังว่าเมื่อหมู่
ต้านมีความเจื้อนั กขึ้น ก๋านงานของเฮาก็จะได้ขยายใหญ่นั กขึ้นต้ามก๋างหมู่ต้านตวย 16 เปื้ อว่าเฮาจะได้
บอกข่าวดีในตี้อื่นๆ ตี้อยู่นอกเขตของหมู่ต้าน ย้อนว่าเฮาบ่อยากจะอวดในก๋านงานของคนอื่นตี้ได้เยียะ
ไว้ในตี้ของเขาแล้ว 17 อย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า “ใผใค่อวดก็หื้ออวดในสิง่ ตี้องค์พระผู้เป๋นเจ้าเยีย
ะเต๊อะ�ซ 18 ย้อนว่าคนตี้ยกย่องตั ๋วเก่า ก็บ่ได้ฮับก๋านยอมฮับ แต่คนตี้พระเจ้ายกย่องก็จะได้ฮับก๋านยอม
ฮับ

11
เปาโลกับอัครทูตป๋อม
๕

10:7 10:7 แป๋ได้แหมอย่างว่า หมู่ต้านผ่อก้าภายนอก

ซ

10:17 10:17 ยรม� 9:24

2 โครินธ์ 11:1
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ข้าพเจ้า หวัง ว่า ต้าน ตัง หลาย จะ อดทน กับ ความ ง่าว หน้ อยๆ ของ ข้าพเจ้า ก็ ขอ หื้อ อดทน เต๊อะ 2 ย้อน
ว่าข้าพเจ้าขางหมู่ต้านเหมือนตี้พระเจ้าขาง ย้อนว่าหมู่ต้านเป๋นเหมือนสาวบริสุทธิตี
์ ้บ่มีมลทิน ตี้ข้าพเจ้า
ได้ หมัน
้ หมาย หื้อ กับ ป้อ จาย คน เดียว คือ พระคริสต์ 3 แต่ ข้าพเจ้า ก็ กั ๋ว ว่า จิต ใจ๋ ของ หมู่ ต้าน จะ ถูก จุ ล่า ย
หื้อหลงไปจากความซื่อสัตย์กับความบริสุทธิต่
์ อพระคริสต์ เหมือนตี้ เอวาถูกงู จุ ล่ายญโดยอุบายของมัน
4 ย้อนเมื่อมีคนมาสอนเถิงเรือ
่ งพระเยซู ตี้แตกต่างจากตี้เฮาเกยสอนไปนั ้น กาว่าเขาหื้อหมู่ต้านฮับพระ
วิญญาณอื่น กาว่า ข่าวดี อันอื่นตี้ แตกต่างจากตี้ หมู่ ต้านเกยฮับมาแล้ว หมู่ ต้านก็ ยอมฮับเขาไว้โดยง่าย
5 ข้าพเจ้า กึ๊ด ว่า ข้าพเจ้า ก็ บ่ได้ ตํ่าต้อย เหลือ หมู่ อัครทูต พิเศษ หมู่ นั ้น เลย เน่ อ 6 เถิง แม้ ว่า ข้าพเจ้า อู้ บ่เก่ง
แต่ข้าพเจ้าก็มีความฮู้ ตี้หมู่ต้านฮูกั
้ ๋นแล้วจากกู้สิง่ กู้อย่างตี้เฮาได้เยียะ
7 ข้าพเจ้าเยียะผิดกา ตี้ได้ถ่อมตั ๋วลงเปื้ อยกหมู่ต้านขึ้น เมื่อข้าพเจ้าบอกข่าวดีของพระเจ้ากับหมู่ต้าน
โดย บ่กึ๊ด สตางค์ สัก หน้ อย 8 บาง คน อาจ จะ ว่า ข้าพเจ้า ปล้น คริสตจักร อื่นๆ โดย ก๋าน ฮับ สตางค์ บริจาค
จากหมู่เขา เปื้ อเอามาฮับใจ๊ หมู่ต้าน 9 กับต๋อนตี้ ข้าพเจ้าอยู่กับหมู่ต้าน แล้วข้าพเจ้าบ่มีสตางค์ ข้าพเจ้า
ก็ บ่เกย เป๋น ภาระ หื้อ ใผ ย้อน ว่า หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตี้ มา จาก แคว้น มาซิ โดเนี ย ได้ เกีย ม กู้ อย่าง ตี้ จํา๋ เป๋ น ไว้หื้อ
ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าบ่เยียะตั ๋วเป๋น ภาระหื้อกับ หมู่ ต้าน จาใด ข้าพเจ้าก็ จะเป๋นจาอัน
้ ต่อไป 10 ความจริง
ของพระคริสต์อยูใน
่ ใจ๋ของข้าพเจ้าจาใด ก็หื้อมัน
่ ใจ๋ได้ว่า จะบ่มีใผในแคว้นอาคายาตี้จะห้ามบ่หื้อข้าพเจ้า
อวดเกี่ยวกับเรือ
่ งนี้ ได้จาอัน
้ 11 ย้อนอะหยังตี้ข้าพเจ้าเถิงบ่ยอมเป๋นภาระหมู่ต้าน ข้าพเจ้าบ่ได้ฮักหมู่ต้าน
กา พระเจ้าฮูดี
้ อยูแล้
่ วว่าข้าพเจ้าฮักหมู่ต้าน
12 ข้าพเจ้าบ่ได้เป๋ นภาระหื้อหมู่ต้านจาใด ข้าพเจ้าก็จะเยียะจาอัน
้ ต่อไป เปื้ อบ่หื้อคนหมู่นั ้นตี้หาโอกาส
13
ตี้ จะอวดว่าหมู่ เขาเยียะก๋านแบบเดียวกับเฮา อวดจาอัน
้ ได้ ย้อนว่าคนหมู่ นั ้นเป๋นหมู่ อัครทูตตั ๋วป๋อม
เป๋นคนงานตี้จุล่าย ตี้ป๋อมตั ๋วมาเป๋นอัครทูตของพระคริสต์ 14 บ่ต้องงืดเนาะ ย้อนว่าขนาดซาต๋านยังป๋อม
ตั ๋วเป๋นทูตสวรรค์ของความเป่งแจ้งเลย 15 ย้อนจาอัน
้ ก็บ่แปลกอะหยังตี้คนฮับใจ๊ของซาต๋าน จะป๋อมตั ๋ว
เป๋นคนฮับใจ๊ตี้เยียะดี สุดต๊ายจีวต
ิ ของหมู่เขาก็จะได้ฮบ
ั ผลตี้สมควรกับสิง่ ตี้หมู่เขาเยียะ
1

ความตุ๊กทรมานของเปาโล
บ่ดีหื้อใผกึ๊ดว่าข้าพเจ้าเป๋นคนง่าว แต่ถ้าหมู่ต้านกึ๊ดว่าข้าพเจ้าเป๋นจาอัน
้
17
ก็หื้อยอมฮับข้าพเจ้าอย่างคนง่าวคนนึ่ งเต๊อะ เปื้ อข้าพเจ้าจะอวดได้ พ่อง ตี้ข้าพเจ้าอวดตั ๋วด้วยความ
มัน
่ ใจ๋อยู่นี้ ก็อู้อย่างคนตี้บ่หลวก บ่ได้อู้อย่างตี้องค์พระผู้เป๋ นเจ้าหื้ออู้ 18 ย้อนในเมื่อหลายคนปากั ๋นอวด
ตั ๋วต๋ามอย่างคนในโลก ข้าพเจ้าก็จะอวดพ่อง 19 ตี้หมูต้
่ านยินดีอดทนต่อคนง่าวๆ ตังหลายได้นั ้น หมูต้
่ าน
20
ก็ท่าจะหลวกกั ๋นขนาดเนาะ เถิงแม้ว่าเขาจะเอาหมู่ต้านไปเป๋นขี้ข้า กาว่าจุใจ๊หมู่ต้าน เอาเผียบหมู่ต้าน
ยกตั ๋วขึ้นเป๋นใหญ่เหลือหมู่ต้าน แม้แต่ตบหน้าหมู่ต้าน หมู่ต้านก็ยังอดทนได้ 21 ข้าพเจ้าอายตี้จะบอกว่า
เฮาอ่อนแอลํ้าไปตี้จะเยียะจาอัน
้ กับหมู่ต้าน
แต่ ใผ ก้า อวด ใน เรือ
่ ง ใด (ข้าพเจ้า กํ่า ลัง อู้อย่าง คน ง่าว) ข้าพเจ้า ก็ ก้า อวด ใน เรือ
่ ง นั ้น เหมือน กั ๋น 22 หมู่
เขาเป๋นคนฮีบรู กา ข้าพเจ้าก็เป๋นเหมือนกั ๋น หมู่เขาเป๋นจาวอิสราเอลกา ข้าพเจ้าก็เป๋นเหมือนกั ๋น หมู่เขา
เป๋นลูกหลานของอับราฮัมกา ข้าพเจ้าก็เป๋นเหมือนกั ๋น 23 หมู่เขาเป๋นคนฮับใจ๊ของพระคริสต์กา ข้าพเจ้า
ก็ เป๋น นั ก เหลือ นั ้น แหม (ข้าพเจ้า อู้ อย่าง คน เป๋น ผี บ้า) ข้าพเจ้า ฮํา เยีย ะ ก๋าน นั ก เหลือ หมู่ เขา ติด คอก นั ก
เหลือหมู่เขา ถูกเฆี่ยนนั กเหลือหมู่เขา หวิดต๋ายหลายเตื้อ 24 หมู่จาวยิวเฆี่ยนข้าพเจ้าห้ารอบ รอบละสาม
สิบ เก้า เตื้อ 25 ข้าพเจ้า ยัง โดน ไม้ บุบ สาม เตื้อ โดน บ่า หิน ขว้าง ใส่ เตื้อ นึ่ ง เฮือ หล้ม สาม เตื้อ ลอย คอ อยู่ ใน
ทะเล วัน คํ่า คืน ฮุง่ 26 ข้าพเจ้า เตียวตาง เจื่อๆ ปะ กับ อันตราย ใน แม่ นํ้า อันตราย จาก โจ๋ร อันตราย จาก ตึง
หมู่ปี้ น้ องจาวยิวของข้าพเจ้า กับคนต่างจ้าด อันตรายจากในเมืองตึงในป่า อันตรายในทะเลกับอันตราย
จากปี้ น้ องผู้เจื้อตี้บ่แต๊ 27 ต้องฮําเยียะก๋านหนั ก อดหลับอดนอนเจื่อๆ อยากข้าวกัน
้ นํ้า อดข้าวหลายเตื้อ
16 ข้าพเจ้าขออู้แหมรอบว่า
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ทนหนาวกับเสื้อผ้าก็บ่มีใส่ 28 นอกจากตึงหมดนี้ แล้ว ก็ยังมีปั๋ ญหาสะป๊ะมากดดันข้าพเจ้าอยู่ตึงวันๆ คือ
ข้าพเจ้า เป๋น ห่วง คริสตจักร ตึง หมด 29 มี ใผ พ่อง ตี้ อ่อนแอ แล้ว ข้าพเจ้า บ่ได้ ฮู้สึก อ่อนแอ ไป ตวย เขา มี ใผ
พ่องตี้ถูกปาไปเยียะบาป แล้วข้าพเจ้าบ่ได้เป๋นเดือดเป๋นแค้น

ถ้า ข้าพเจ้า จะ ต้อง อวด ข้าพเจ้า ก็ จะ อวด ใน สิง่ ตี้ แสดง ว่า ข้าพเจ้า อ่อนแอ 31 พระเจ้า พระบิดา ของ
พระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป๋ นเจ้า ผู้ตี้สมควรจะได้ฮบ
ั ก๋านสรรเสริญตลอดไป พระองค์ฮู้ว่าข้าพเจ้าบ่ได้จุ
32 ต๋อนตี้ ข้าพเจ้าอยู่ตี้ เมืองดามัสกัส เจ้าเมืองตี้ อยู่ใต้ อํานาจของกษั ตริย์อาเรทั สได้ สัง
่ หื้อทหารยามเฝ้า
หน้าปะตู๋เมืองไว้ เปื้ อจะยับข้าพเจ้า 33 แต่มีคนเอาข้าพเจ้าใส่ก๋วยแล้วหย่อนลงมาตางป่องกํ่าแปงเมือง
ข้าพเจ้าจึงหนี ป๊นจากอํานาจต้านเจ้าเมืองมาได้
30

12
ก๋านเปิดเผยของพระเจ้า
ข้าพเจ้า จํา๋ เป๋ น ต้อง อวด เถิง แม้ ว่า ก๋าน อวด จาอี้มัน จะ บ่มี ประโยชน์ อะหยัง แต่ ข้าพเจ้า จะ ขอ อู้แหม
เกี่ยวกับเรือ
่ งนิ มิตกับสิง่ ตี้องค์พระผู้เป๋นเจ้าเปิดเผยหื้อฮู้ 2 ข้าพเจ้าฮูจ
้ ักป้อจายคนนึ่ งตี้เจื้อในพระคริสต์
สิบ สี่ ปี๋ ตี้ แล้ว พระเจ้า ได้ ฮบ
ั เขา ขึ้น ไป บน สวรรค์ จัน
๊ ตี้ สาม (ข้าพเจ้า บ่ฮู้ ว่า เขา ไป โดย สภาพ ตี้ มี ตั ๋ว กาว่า
3-4
ไปโดยจิตวิญญาณ มีก้าพระเจ้าเต้าอัน
้ ตี้ฮู)้
ขอยํ้าว่าข้าพเจ้าฮู้ว่าป้อจายคนนี้ ถูกฮับไปในสวนสวรรค์
(ข้าพเจ้า บ่ฮู้ว่า เขา ไป โดย สภาพ ตี้ มี ตั ๋ว กาว่า ไป โดย จิต วิญญาณ มี ก้า พระเจ้า เต้า อัน
้ ตี้ ฮู)้ เขา ได้ยน
ิ กํา อู้
ตี้ เขา บ่สามารถ อู้ ได้ ย้อน เป๋น สิง่ ตี้ คน บ่ได้ ฮบ
ั อนุญาต หื้อ อู้ เถิง 5 ข้าพเจ้า จะ อวด เถิง ป้อ จาย คน นี้ ละ จะ
บ่อวดตั ๋วของข้าพเจ้าเน่ อ นอกจากจะอวดเรือ
่ งตี้ข้าพเจ้าอ่อนแอเต้าอัน
้ 6 ย้อนว่าถ้าข้าพเจ้าใค่อยากจะ
อวด ข้าพเจ้าก็บ่ใจ้คนง่าว ย้อนว่าข้าพเจ้าจะอวดในสิง่ ตี้เป๋นความจริง แต่ข้าพเจ้าจะบ่เยียะจาอัน
้ ย้อน
ข้าพเจ้าบ่ใค่หื้อใผยกย่องข้าพเจ้าเกิน
ิ จากข้าพเจ้า
๋ เหลือสิง่ ตี้เขาได้หันกาว่าได้ยน
7 แต่เปื้ อบ่หื้อข้าพเจ้าหลงตั ๋วเก่าเกิน
้
๋ ไป ย้อนสิง่ ตี้ยิง่ ใหญ่ตี้พระเจ้าได้เปิดเผยหื้อข้าพเจ้าได้หัน จาอัน
พระองค์ ก็ หื้อ หนาม อยู่ ใน ตั ๋ว ของ ข้าพเจ้า หนาม นั ้น ก็ คือ ทูต ของ ซาต๋าน ตี้ มา ทรมาน ข้าพเจ้า 8 ข้าพเจ้า
ได้ อ้อนวอนต่อองค์ พระผู้เป๋ นเจ้าเถิงสามเตื้อ หื้อจ้วยเอาหนามนี้ ออกไปจากข้าพเจ้าเหีย 9 แต่ พระองค์
บอก ว่า “พระคุณ ของ เฮา ก็ ปอดี แล้ว สําหรับ เจ้า ย้อน ว่า เมื่อ เจ้า อ่อนแอ ฤทธิอํ
์ านาจ ของ เฮา ก็ เยีย ะ ก๋าน
ใน เจ้า ได้ เต๋ม ตี้� ย้อน จาอัน
้ ข้าพเจ้า ก็ ยินดี จะ อวด เถิง ความ อ่อนแอ ของ ตั ๋ว เก่า นั ก ขึ้น เปื้ อ ฤทธิ์อํานาจ
ของพระคริสต์จะอยูกั
่ บข้าพเจ้า 10 ย้อนจาอี้ เปื้ อหันแก่พระคริสต์ ข้าพเจ้าก็มีใจ๋ยินดีตี้มีความอ่อนแอ มี
คนดูหมิน
่ ดูแควน มีความตุ๊กยาก มีคนคํ่า กับมีความยากลําบากต่างๆ ย้อนว่าเมื่อใดตี้ข้าพเจ้าอ่อนแอ
ข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งขึ้น
1

เปาโลฮักผู้เจื้อในเมืองโครินธ์

ข้าพเจ้า ได้ อู้ อวด อย่าง กับ คน ง่าว ไป แล้ว ก็ ย้อน หมู่ ต้าน นั ้น เนาะ บังคับ หื้อ ข้าพเจ้า เยีย ะ จาอัน
้ แต๊ๆ
แล้วหมู่ ต้าน ก็ น่า จะรับรองข้าพเจ้า ย้อนว่าเถิง แม้ ข้าพเจ้า บ่ได้ วิเศษอะหยังเลย แต่ ก็ บ่ได้ หน้ อยหน้า หมู่
อัครทูตพิเศษหมู่นั ้นเน่ อ 12 ข้าพเจ้าได้พิสูจน์ ตั ๋วของข้าพเจ้าแล้วว่า ข้าพเจ้าเป๋นอัครทูตแต๊ก่อ โดยก๋าน
เยีย ะ หมายสําคัญ ก๋าน อัศจ๋รรย์ กับ ปาฏิหาริย์ ต่างๆ ข้าพเจ้า เยีย ะ สิง่ หมู่ นี้ โดย ความ อดทน ต๋อน ตี้ อยู่ กับ
หมู่ ต้าน 13 มี เรือ
่ ง ใด พ่อง ตี้ ข้าพเจ้า ได้ เยีย ะ กับ หมู่ ต้าน บ่ดี เต้า คริสตจักร อื่นๆ มี ก้า เรือ
่ ง เดียว เต้า อัน
้ คือ
ข้าพเจ้าเองบ่ได้เป๋นภาระหื้อหมู่ต้าน ขอโผดยกโต้ษหื้อข้าพเจ้าในเรือ
่ งนี้ ตวยเต๊อะ
11

14 ข้าพเจ้า เกีย มจะไปแอ่วหาหมู่ ต้าน เป๋ นเตื้อตี้ สาม

กับจะบ่เป๋นภาระหื้อหมู่ต้าน ย้อนว่าข้าพเจ้าบ่ใค่
ได้ อะหยัง จาก หมู่ ต้าน แต่ ใค่ ได้ ก้า ตั ๋ว ของ หมู่ ต้าน ย้อน ว่า ลูก ก็ บ่ต้อง สะสม อะหยัง หื้อ ป้อ แม่ แต่ เป๋น ป้อ
แม่ เน่ อ ตี้ ต้อง สะสม หื้อ ลูกๆ 15 ข้าพเจ้า ก็ ยินดี แต๊ๆ ตี้ จะ เสีย สละ กู้ สิง่ ตี้ ข้าพเจ้า มี แม้แต่ ตั ๋ว ของ ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าก็หื้อกับหมู่ต้าน เมื่อข้าพเจ้าฮักหมู่ต้านนั กขึ้นจาอี้ หมู่ต้านจะฮักข้าพเจ้าหน้ อยลงกา

2 โครินธ์ 12:16
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16 หมู่ต้านก็หันตวยบ่ใจ้กา

ว่าข้าพเจ้าบ่ได้เป๋นภาระหื้อหมู่ต้านเลย แต่ก็ยังมีบางคนอู้ว่า ข้าพเจ้าเป๋น
คน เจ้า เล่ห์ กับ ได้ ใจ๊ เล่หเ์ หลี่ยม ยับ หมู่ ต้าน ไว้ 17 ข้าพเจ้า ได้ ใจ๊ คน ตี้ ข้าพเจ้า ส่ง ไป แอ่ว หา หมู่ ต้าน หื้อ โก๋ง
หมู่ต้านกา 18 ข้าพเจ้าขอร้องหื้อทิตัสมาแอ่วหาหมู่ต้าน กับส่งปี้ น้ องผู้เจื้อแหมคนไปตวย ทิตัสได้โก๋งหมู่
ต้านกา หมู่ต้านก็ฮู้ว่าทิตัสกับข้าพเจ้าเยียะโดยมีจิตใจ๋อย่างเดียวกั ๋น กับเตียวต๋ามฮอยตีน
๋ ฮอยเดียวกั ๋น
บ่ใจ้กา
19 หมู่ต้านท่าจะกึ๊ดว่า เฮาแก้ตั ๋วกับหมู่ต้าน แต่แต๊ๆ แล้วเฮาอู้ในฐานะคนของพระคริสต์ตี้อยู่ต่อหน้า
พระเจ้า ปี้ น้ อง ตัง หลาย ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก เหย กู้ สิง่ กู้ อย่าง ตี้ เฮา เยีย ะ นั ้น ก็ เปื้ อ จะ จ้วย หมู่ ต้าน หื้อ จํา๋ เริญ ขึ้น
20 ย้อนข้าพเจ้ากั ๋วว่า เมื่อข้าพเจ้าไปเถิง หมู่ต้านจะบ่เป๋ นเหมือนอย่างตี้ ข้าพเจ้าใค่ หื้อเป๋ น กับข้าพเจ้าก็
บ่ได้ เป๋นอย่างตี้ หมู่ต้านใค่ หื้อข้าพเจ้าเป๋นเหมือนกั ๋น คือกั ๋วว่าหมู่ต้านจะผิดจะเถียงกั ๋น ขอยกั ๋น โขดกั ๋น
แตกแยก กั ๋น ใส่ ฮ้าย ป้าย สี กั ๋น เล่า ขวัญ กั ๋น หยิง่ จ๋องหอง กั ๋น กับ มี แต่ ความ วุน
่ วาย สะป๊ะ 21 ข้าพเจ้า กั ๋ว
ว่า เมื่อข้าพเจ้าไปแอ่วหาแหม พระเจ้าจะหื้อข้าพเจ้าต้องขายขี้หน้าต่อหน้าหมู่ต้าน แล้วข้าพเจ้าจะเสีย
ใจ๋ กับ คน หลาย คน หมู่ นั ้น ตี้ เยีย ะ บาป มา กับ ยัง บ่ยอม กลับ ใจ๋ จาก มลทิน ก๋าน เยีย ะ บาป ตาง เพศ กับ ก๋าน
ลามกตี้หมู่เขาเยียะอยูนั
่ ้น

13
กําตัก
๊ ตวายกับกําเตือ
๋ นสุดต๊าย
1 เตื้อ นี้ จะ เป๋ น เตื้อ ตี้ สาม ตี้ ข้าพเจ้า จะ ไป แอ่ว หา หมู่ ต้าน อย่าง ตี้ มี เขียน ใน พระคัมภีร ์ว่า “ข้อ กล่าว
หา กู้ ข้อ ต้อง มี พยาน สอง เถิง สาม คน เถิง จะ เจื้อ ถือ ได้� 2 ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า ไป หา หมู่ ต้าน เป๋น เตื้อ ตี้ สอง นั ้น
ข้าพเจ้าได้เตือ
๋ นหมู่ตี้เยียะบาปอยูนั
่ ้น บ่าเดี่ยวนี้ เถิงแม้ข้าพเจ้าจะบ่ได้อยูตวย
่
หมู่ต้าน ข้าพเจ้าก็ขอเตือ
๋ น
หมู่นั ้นแหมเตื้อกับคนอื่นๆ กู้คน เมื่อข้าพเจ้าไปแหมเตื้อ ข้าพเจ้าจะบ่เว้นโต้ษหื้อใผเลย 3 ตี้ข้าพเจ้าเยีย
ะจาอี้ก็ย้อนว่าหมู่ต้านใค่อยากได้หลักฐานตี้ว่า พระคริสต์อู้ผ่านตางข้าพเจ้าแต๊ๆ พระคริสต์บ่ได้อ่อนแอ
ต่อหมู่ต้าน แต่มีฤทธิอํ
์ านาจนั กต้ามก๋างหมู่ต้าน 4 เถิงแม้ว่าพระองค์ถูกเขิงบนไม้ก๋างเขนย้อนพระองค์
ยอม อ่อนแอ แต่ พระองค์ ก็ ยัง มี จี วต
ิ อยู่ ย้อน ฤทธิ์อํานาจ ของ พระเจ้า เถิง แม้ ว่า เฮา อ่อนแอ ฮ่วม กับ พระ
คริสต์ แต่โดยฤทธิอํ
ิ อยูกั
่ บพระองค์ เปื้ อฮับใจ๊หมู่ต้าน
์ านาจของพระเจ้า เฮาจะมีจีวต
5 หื้อกวดผ่อตั ๋วเก่าลอ ว่าหมู่ต้านใจ๊จีวต
ิ อย่างผู้เจื้อแต๊ก่อ ทดสอบตั ๋วเก่าผ่อลอ หมู่ต้านบ่ฮู้กา ว่าพระ
เยซูคริสต์อยู่ในหมู่ต้าน เว้นแต่ว่าหมู่ต้านบ่ผ่านก๋านทดสอบ 6 ข้าพเจ้าหวังว่าหมู่ต้านจะฮู้ว่าเฮาบ่ใจ้หมู่
ตี้ บ่ผ่าน ก๋าน ทดสอบ ว่า เป๋น อัครทูต แต๊ๆ 7 เฮา อธิษฐาน ต่อ พระเจ้า ขอ บ่หื้อ หมู่ ต้าน เยีย ะ อะหยัง ผิด เลย
ข้าพเจ้า บ่ได้ อธิษฐาน เปื้ อ หื้อ คน หัน ว่า เฮา เป๋น คน ตี้ ผ่าน ก๋าน ทดสอบ แต่ เปื้ อ หื้อ หมู่ ต้าน เยีย ะ ใน สิง่ ตี้ ถูก
ต้อง เถิง แม้ ว่าเฮา ผ่อ เหมือน บ่สามารถผ่าน ก๋าน ทดสอบ ก็ ต๋าม 8 มัน เป๋น ไป บ่ได้ ตี้ เฮา จะ เยีย ะ ใน สิง่ ตี้ ขัด
กับ ความ จริง แต่ เฮา เยีย ะ เปื้ อ ความ จริง เต้า อัน
้ 9 เมื่อ เฮา อ่อนแอ แต่ หมู่ ต้าน เข้ม แข็ง เฮา ก็ ยินดี เฮา
อธิษฐานก็เปื้ อสิง่ นี้ คือขอพระเจ้าเยียะหื้อหมู่ต้านปิ๊ กไปอยูใน
่ สภาพตี้ดีอย่างเก่า 10 ย้อนจาอี้ ข้าพเจ้าจึง
เขียนสิง่ หมู่นี้ มาในหว่างตี้ข้าพเจ้าบ่ได้อยูตวย
่
เปื้ อว่าเมื่อข้าพเจ้าไปเถิง ข้าพเจ้าจะได้บ่ต้องเยียะแฮงต่อ
หมู่ต้าน โดยก๋านใจ๊สิทธิอํานาจตี้พระเจ้ามอบหื้อข้าพเจ้า เปื้ อเสริมสร้างหมู่ต้าน บ่ใจ้ทําลาย
11 สุ ด ต๊าย นี้ ข้าพเจ้า ขอ ลา ปี้ น้ อง ตัง หลาย ขอ หื้อ ปิ๊ ก ไป อยู่ ใน สภาพ ตี้ ดี อย่าง เก่า เน่ อ ขอ หื้อ เยีย ะ ตวย
ต๋ามสิง่ ตี้ข้าพเจ้าบอกหื้อเยียะ ขอหื้อเป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋น กับขอหื้ออยูตวย
่
กั ๋นอย่างสงบสุข แล้วพระเจ้า
แห่งความฮักกับสันติสุขก็จะอยูกั
่ บหมู่ต้าน
12 หื้อจูบตัก
๊ ตวายกั ๋นอย่างเป๋นปี้ น้ องผูเ้ จื้อ 13 หมู่คนของพระเจ้ากู้คนก็ฝากความกึ๊ดเติงมาหาหมู่ต้าน
ตวย
14 ขอ พระคุณ ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า กับ ความ ฮัก ของ พระเจ้า ตึง ก๋าน มี ส่วน ฮ่วม กั ๋น
ย้อนพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงมีแก่หมู่ต้านเต๊อะ
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อในแคว้น

กาลาเทีย

จดหมาย ฉบับ นี้ เขียน โดย เปาโล เซิง่ เขียน เถิง หมู่ ผู้ เจื้อ ตี้ แคว้น กาลาเทีย ต้าน ได้ เขียน จดหมาย ฉบับ
นี้ ขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ� 49-50 เปาโลได้ ไปแอ่วหาหมู่ ผู้เจื้อในแคว้นกาลาเทียสองเตื้อมาแล้ว (กิจก๋าน
16:6 กับ 18:23) เตื้อแรกเขาได้ไปเตสนาสัง่ สอนตี้หัน
้ กับเตื้อตี้สองเขาได้ปิ๊ กมาเปื้ อหื้อกํา๋ ลังใจ๋หมู่ผู้เจื้อ
ในความเจื้อของหมู่เขา แต่หลังจากนั ้นเปาโลได้ยน
ิ ข่าวว่าหมู่ผู้เจื้อในแคว้นกาลาเทียได้ลืมก๋านมีอิสระ
ของ หมู่ เขา ใน พระคริสต์ หมู่ เขา ได้ หลง ไป เจื้อ ว่า หมู่ เขา ต้อง เยีย ะ ต๋าม กฎเก๋ ณฑ์ ของ จาว ยิว เถิง จะ ได้ ฮบ
ั
ความรอดป๊นบาปโต้ษ เปาโลจึงต้องเขียนไปเตือ
๋ นหมู่เขาว่าความเจื้อจาอีบ่
้ ใจ้ถูกต้องต๋ามข่าวดีตี้แต๊จริง
เลย
เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ไป เถิง ค ริ สต จักร ต่างๆ ใน แคว้น กา ลา เทีย กา ลา เทีย เป๋น แคว้น ของ
อาณาจักรโรมตี้อยู่ในดินแดนของประเทศตุรกีในสมัยนี้ เปาโลคงเขียนจดหมายฉบับนี้ หลังจากได้ออก
เตียวตางไปบอกข่าวดีเป๋นเตื้อแรก เขาได้เขียนไว้ต๋อนตี้เขาอยูเมื
่ องอันทิโอก
จดหมายฉบับนี้ เหมือนกับตี้ได้เขียนไว้ในจดหมายเถิงผู้เจื้อกรุ งโรม เปาโลเน้ นว่าพระเจ้าเยียะหื้อคน
เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ได้ โดย ก๋าน เจื้อ วางใจ๋ ใน พระเยซู คริสต์ บ่ใจ้ โดย ก๋าน เยีย ะ โดย ตั ๋ว เก่า หมู่ เขา
บ่ต้อง เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ บาง ข้อ เจ้น ก๋าน เข้า พิธีสุหนั ต เปาโล สอน ว่า พระวิญญาณ บริสุทธิจะ
์ มา อยู่
ใน ใจ๋ ของ หมู่ ผู้ เจื้อ เมื่อ หมู่ เขา เจื้อ วางใจ๋ ใน พระเยซู พระวิญญาณ บริสุทธิ์ก็ จะ จ้วย หื้อ ผู้ เจื้อ ใจ๊ จี วต
ิ แบบ
บริสุทธิกั
์ บถูกต้องต๋ามธรรมได้
กําตัก
๊ ตวาย

จากข้าพเจ้าเปาโล (ผู้เป๋นอัครทูตตี้บ่ได้ฮ้องมาโดยคน กาว่าแต่งตัง้ โดยคน แต่พระ
เยซูคริสต์กับพระเจ้าพระบิดา ผูตี
้ ้ได้เยียะหื้อพระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋าย เป๋นผูแต่
้ งตัง้ หื้อข้าพเจ้าเป๋น
2
อัครทูต) ตึงหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อ ตี้อยูตวย
่
ข้าพเจ้า
เถิงคริสตจักรตังหลายในแคว้นกาลาเทีย
3 ขอหื้อต้านตังหลายได้ฮับพระคุณตึงสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเฮา กับจากพระเยซูคริสต์องค์
พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ 4 พระเยซูได้สละจีวต
ิ ของพระองค์เปื้ อบาปของเฮา เปื้ อจ้วยเฮาหื้อป๊นจากบาปในยุค
นี้ ต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้าพระบิดาของเฮา 5 ขอเกียรติจงมีแก่พระเจ้าตลอดไป อาเมน
1 จดหมายฉบับนี้

ข่าวดีตี้แต๊จริง
ข้าพเจ้า งืด ขนาด ว่า ยัง บ่ตัน หยัง เตื้อ หมู่ ต้าน ก็ ปา กั ๋น ละ พระเจ้า ผู้ ตี้ ฮ้อง ต้าน เข้า มา หา พระองค์
โดย พระคุณ ของ พระเยซู คริสต์ แล้ว กํ่า ลัง จะ ไป ตวย ต๋าม กํา สอน อย่าง อื่น ตี้ หมู่ เขา อ้าง ว่า เป๋น ข่าวดี เหีย
7 ความ จริงบ่มี ข่าวดี อย่าง อื่น แหม แล้ว แต่ มี บาง คน เยียะ หื้อ ต้าน ตัง หลาย เกิด ความ สับสน โดย ตัง
้ ใจ๋ จะ
บิด เบือน ข่าวดี แต๊ๆ ของ พระเยซู คริสต์ ไป เป๋น อย่าง อื่น เหีย 8 ถ้า มี ใผ มา บอก ข่าวดี อย่าง อื่น ตี้ บ่เหมือน
ข่าวดีตี้หมู่เฮาเกยบอกหื้อต้านตังหลายฟังก่อนแล้วนั ้น บ่ว่าจะเป๋นหมู่เฮาก็ต๋ามกาว่าทูตสวรรค์ก็ต๋าม ก็
ขอหื้อคนนั ้นถูกสาปแจ้ง 9 หมู่เฮาเกยบอกไว้แล้ว ข้าพเจ้าก็ ขอบอกซํ้าแหมกําว่า ถ้าใผบอกข่าวดี อย่าง
อื่น ตี้ บ่เหมือน ข่าวดี ตี้ หมู่ ต้าน ได้ ฮบ
ั จาก หมู่ เฮา แล้ว นั ้น ขอ หื้อ เขา ถูก สาป แจ้ง 10 ตี้ อู้ จาอี้ ข้าพเจ้า อู้ เอา
ใจ๋ คนกา บ่ใจ้ เน่ อ ข้าพเจ้ากํ่าลังเยียะหื้อพระเจ้าปอใจ๋ ข้าพเจ้าอู้หื้อคนยอมฮับกา ถ้าข้าพเจ้าเป๋นจาอัน
้
ข้าพเจ้าก็บ่มาเป๋นคนฮับใจ๊พระคริสต์อยูจาอี
่
แน่
้ ๆ
6

จีวต
ิ ของเปาโลก่อนเป๋นผู้ฮับใจ๊พระเจ้า

กาลาเทีย 1:11

252

กาลาเทีย 2:10

ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ข้าพเจ้า ขอ บอก หื้อ ฮู้ ว่า ข่าวดี ตี้ ข้าพเจ้า บอก นั ้น บ่ได้ มา จาก กํา กึ๊ด ของ คน
12 ข้าพเจ้าบ่เกยฮับข่าวดีนี้ จากใผ กับบ่มีใผคนใดสอนข้าพเจ้า แต่พระเยซูคริสต์เป๋ นผูเยี
้ ยะหื้อข้าพเจ้าฮู้
11

13 ต้านตังหลายก็ฮู้อยู่แล้วว่า

ต๋อนตี้ข้าพเจ้าถือศาสนายิวนั ้น ข้าพเจ้าเป๋นคนจาใด ข้าพเจ้าได้ข่มเหง
คริสตจักรของพระเจ้าอย่างหนั ก กับฮิตี้จะทําลายหมู่เขาจ๋นเสี้ยงตึงหมด 14 สมัยนั ้นข้าพเจ้าก้าวหน้าใน
ศาสนายิวนั กเหลือคนอื่นตี้เป๋นคนรุ น
่ เดียวกั ๋น ข้าพเจ้ากระตือรือร้นในก๋านเยียะต๋ามฮีตเก่าฮอยเดิมของ
ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ ข้าพเจ้า อย่าง เคร่งครัด ตี้ สุด 15 แต่ พระเจ้า ได้ เลือก ข้าพเจ้า ไว้ ตัง้ แต่ เมื่อ อยู่ใน ต๊อง
แม่ แล้ว พระเจ้า ได้ ฮ้อง ข้าพเจ้า ด้วย พระคุณ ของ พระองค์ หื้อ มา เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ พระองค์ 16 พระองค์ เปิง ใจ๋
ตี้ จะเปิดเผยเรือ
่ งพระเยซู คริสต์ พระบุตรของพระองค์ หื้อข้าพเจ้าฮู้จัก เปื้ อข้าพเจ้าจะได้ บอกข่าวดี เรือ
่ ง
พระบุตร แก่ คน ต่างจ้า ด เวลา นั ้น ข้าพเจ้า บ่ได้ เปิ็กษา ใผ คน ใด เลย 17 กับ บ่ได้ ขึ้น ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม เปื้ อ
เปิ็กษา คน ตี้ เป๋น อัครทูต มา ก่อน ข้าพเจ้า แต่ ได้ ลวด ไป ประเทศ อาระเบีย เลย แล้ว เมื่อ ลูน ก็ ได้ ปิ๊ ก มา กรุ ง
ดามัสกัส แหม 18 อยู่ ตี้ หัน
้ ได้ สาม ปี๋ แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ได้ ไป หา เปโตร ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม กับ อยู่ ตวย เขา สิบ ห้า
19
วัน บ่ได้ ปะ อัครทูต คน อื่นๆ เลย นอกจาก ยากอบ น้ อง ของ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา เต้า อัน
้
20 ข้าพเจ้ายืนยันต่อหน้าพระเจ้าได้ว่า เรือ
่ งตี้เขียนมานี้ บ่ได้จุใผเลย
เมื่อ ลูน มา ข้าพเจ้า ได้ เข้า ไป แคว้น ซีเรีย กับ แคว้น ซี ลี เซีย 22 ส่วน คริสตจักร ตัง หลาย ของ พระเยซู
คริสต์ในแคว้นยูเดีย บ่มีใผฮู้จักข้าพเจ้าเป๋นส่วนตั ๋ว 23 หมู่เขาได้ยน
ิ คนอู้กั ๋นว่า “คนตี้เกยข่มเหงหมู่เฮา
ตะก่อน นั ้น บ่า เดี่ยว นี้ เขา ได้ มา บอก เถิง ความ เจื้อ ตี้ เขา เกย ฮิ จะ ทําลาย มา ก่อน� 24 แล้ว หมู่ เขา ปา กั ๋น
สรรเสริญพระเจ้า ย้อนเรือ
่ งของข้าพเจ้า
21

2
อัครทูตคนอื่นๆ รับรองเปาโล

สิบ สี่ ปี๋ ต่อ มา ข้าพเจ้า ตึง บารนาบัส ได้ ขึ้น ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว ปา ทิตั ส ไป ตวย แหม คน 2 ตี้ ไป นั ้น ก็
ย้อนว่าพระเจ้าได้เปิดเผยหื้อฮู้ว่า ข้าพเจ้าควรจะไป ข้าพเจ้าได้เล่าหื้อผู้นําคริสตจักรฟังเป๋นก๋านส่วนตั ๋ว
เรือ
่ งข่าวดีตี้ข้าพเจ้าได้บอกแก่คนต่างจ้าด ถ้าบ่อู้หื้อผู้นําหมู่นี้ ฟังก็กั ๋วว่า งานเกี่ยวกับก๋านบอกข่าวดีต่อ
คนต่างจ้าดตี้ เกยเยียะมากับตี้ กํ่าลังเยียะอยู่นั ้น จะเสียไปบ่ดายๆ 3 เถิงแม้ว่าทิตัสตี้ อยู่ตวยข้าพเจ้านั ้น
เป๋นจาวกรีก ก็บ่ได้ถูกเขหื้อเข้าพิธสุ
ี หนั ต 4 ตี้เฮาบอกเรือ
่ งนี้ ก็ย้อนว่ามีบางคนตี้อ้างว่าเป๋นปี้ น้ องของเฮา
ได้ลักเข้ามาสอดแนมอยูใน
่ หมู่เฮา เปื้ อมาลู่เอาอิสระตี้เฮามีในพระเยซูคริสต์ไป แล้วเยียะหื้อเฮาเป๋นขี้ข้า
ของ ฮีตเก่า ฮอย เดิม ของ จาว ยิวแหม 5 แต่ เฮา บ่ยอมอ่อนข้อ หื้อ เขา เลย เปื้ อ ฮัก ษา ข่าวดี แต๊ๆ หื้อ กับ ต้าน
ตังหลายต่อไป
6 ส่วน คน สําคัญ ตี้ เป๋ น ผู้ นํา คริสตจักร ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ก็ บ่ได้ เพิม
่ ง ตี้ ข้าพเจ้า สอน
่ อะหยัง ลง ไป ใน เรือ
(เถิง เขา จะ เป๋น คน สําคัญ ใน คริสตจักร ก็ ต๋าม ก็ บ่ใจ้ เรือ
่ ง สําคัญ สําหรับ ข้าพเจ้า ย้อน ว่า พระเจ้า บ่ได้ หัน
7
แก่ หน้าใผเลย) หมู่ เขาหันว่า พระเจ้าได้ มอบหมายหื้อข้าพเจ้าไปบอกข่าวดี หื้อคนต่างจ้าดฟัง เหมือน
พระองค์ ได้ มอบหมายหื้อเปโตรบอกข่าวดี ในหมู่ จาวยิว 8 ย้อนว่าพระเจ้าผู้ตี้ ดลใจ๋ เปโตรหื้อเป๋นอัครทูต
ไปบอกข่าวดี กับจาวยิว ก็ ได้ ดลใจ๋ ข้าพเจ้าหื้อ ไปบอกแก่ คนต่างจ้าดเหมือน กั ๋น 9 เมื่อยากอบ เปโตร กับ
ยอห์น ตี้ เป๋นเหมือนผู้นําของหมู่ผู้เจื้อ หันพระคุณตี้ พระเจ้าได้ หื้อก๋านนี้ กับข้าพเจ้าแล้ว หมู่เขาก็ จับมือ
ข้าพเจ้า กับ บารนาบัส แสดง ว่า หมู่ เฮา เป๋น เปื้ อน ฮ่วม ฮับ ใจ๊ ตวย กั ๋น แล้ว ตกลง กั ๋น ว่า หื้อ เฮา ไป บอก ข่าวดี
กับ คน ต่างจ้า ด แล้ว หมู่ เขา ก็ จะ ไป บอก กับ หมู่ จาว ยิว 10 สิง่ เดียว ตี้ หมู่ เขา ขอ คือ หื้อ เฮา จ้วย เหลือ คน ตุ๊ก
คนจ๋น เรือ
่ งนี้ ข้าพเจ้าก็ตึงตัง้ ใจ๋จะเยียะอยูแล้
่ ว
1

เปาโลว่าหื้อเปโตรตี้เมืองอันทิโอก
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11 แต่ต่อมาเมื่อเปโตรมาเถิงเมืองอันทิโอก

ข้าพเจ้าว่าหื้อเขาต่อหน้าย้อนเขาเยียะผิดแน่ ๆ 12 คือต๋อน
แรกเขาได้กิน
๋ ได้อยู่กับผู้เจื้อคนต่างจ้าด แต่ปอผู้เจื้อจาวยิวตี้ยากอบส่งมานั ้นมาแผว เขาก็แยกตั ๋วออก
จากผู้เจื้อคนต่างจ้าดเหีย ย้อนกั ๋วผู้เจื้อจาวยิวหมู่ นี้ ตี้ มี กํากึ๊ดว่าผู้เจื้อคนต่างจ้าดจะต้องเข้าพิธีสุหนั ต
จะว่าหื้อ 13 ผู้เจื้อจาวยิวคนอื่นๆ ตี้ อยู่ตี้ หัน
้ ก็ ก๋ายเป๋นคนหน้าซื่อใจ๋ ก๊ดตวยเปโตร แม้แต่ บารนาบัสก็ ยัง
หลงไปกับหมู่เขาเหมือนกั ๋น
14 เมื่อข้าพเจ้าหันว่า

หมู่เขาบ่ได้เยียะตั ๋วต๋ามความจริงของข่าวดี ข้าพเจ้าจึงได้ว่าหื้อเปโตรต่อหน้าคน
ตังหลายว่า “ถ้าต้านตี้เป๋นจาวยิวยังเยียะต๋ามอย่างคนต่างจ้าด บ่ได้เยียะต๋ามฮีตเก่าฮอยเดิมของจาวยิว
แล้วเป๋นจาใดต้านไปบังคับคนต่างจ้าดหื้อเยียะต๋ามจาวยิว
15 “หมู่เฮาเกิดมาเป๋ นจาวยิว บ่ใจ้คนต่างจ้าด ตี้จาวยิวถือว่าเป๋ นคนบาป 16 หมู่เฮาจาวยิวตี้เป๋ นผู้เจื้อ
ยัง ฮู้ ว่า บ่มี ใผ จ้วย ตั ๋ว เก่า หื้อ เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ได้ โดย ก๋าน เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ ของ โมเสส แต่
เป๋นได้โดยความเจื้อในพระเยซูคริสต์เต้าอัน
้ หมู่เฮาก็ได้เจื้อวางใจ๋ในพระเยซูคริสต์เปื้ อหมู่เฮาจะได้เป๋น
คนถูกต้องต๋ามธรรมโดยความเจื้อ บ่ใจ้ โดยก๋านเยียะตวยต๋ามบทบัญญัติ ย้อนว่าบ่มี ใผเป๋นคนถูกต้อง
ต๋ามธรรมโดยก๋านเยียะตวยต๋ามบทบัญญัตินี้ ได้ 17 ถ้าต๋อนตี้เฮายอมเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมผ่านตาง
พระคริสต์ แต่จาวยิวถือว่าเฮาเป๋นคนบาปย้อนบ่เยียะตวยต๋ามบทบัญญัติ สิง่ นี้ หมายความว่าพระคริสต์
สนั บ สนุน หื้อ เฮา เยีย ะ บาป กา บ่ใจ้ แน่ ๆ 18 ถ้า ข้าพเจ้า ปิ๊ ก มา เยีย ะ ตวย ต๋าม สิง่ ตี้ ข้าพเจ้า ได้ เกย ละ ไป แล้ว
นั ้น ก็แสดงว่าข้าพเจ้าได้เยียะบาป 19 ย้อนก๋านเยียะตวยต๋ามบทบัญญัติ เยียะหื้อข้าพเจ้าฮู้ดีว่าเยียะหื้อ
พระเจ้ายอมฮับบ่ได้ ข้าพเจ้าก็ได้ต๋ายจากบทบัญญัติแล้ว เปื้ อมีจีวต
ิ ฮับใจ๊พระเจ้า 20 ตั ๋วข้าพเจ้านี้ ได้ถูก
เขิงอยู่บนไม้ก๋างเขนตวยพระคริสต์ กับได้ต๋ายไปแล้ว บ่าเดี่ยวนี้ พระเยซูก็อยู่ในตั ๋วของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ใจ๊ จี วต
ิ ต่อ ไป โดย ก๋าน เจื้อ วางใจ๋ ใน พระคริสต์ ผู้ เซิง่ เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า พระองค์ ฮัก ข้าพเจ้า กับ ได้
สละจีวต
ิ เปื้ อข้าพเจ้า 21 ข้าพเจ้าบ่ละขว้างพระคุณของพระเจ้า ย้อนว่าถ้าก๋านเยียะต๋ามบทบัญญัติเยียะ
หื้อเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม ก๋านตี้พระคริสต์ต๋ายนี้ ก็บ่เกิดประโยชน์ อะหยัง�

3
ปอนของพระเจ้าเมื่อเจื้อวางใจ๋พระคริสต์
เป๋นจาใดบ่หลวกจาอี้ มีใผเป่ากาถาใส่ต้านตังหลายหื้อกึ๊ดผิดกา เรือ
่ งตี้พระ
เยซูคริสต์ถูกเขิงจ๋นต๋ายนั ้น ข้าพเจ้าก็ได้อูหื
้ ้อต้านตังหลายเข้าใจ๋ดีแล้วลอ
1 ปี้ น้ องจาวกาลาเทียเหย

ข้าพเจ้า ใค่ ฮู้ ข้อ เดียว ว่า ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮับ พระวิญญาณ บริสุทธิจาใด
ได้ ฮับ โดย ก๋าน เยีย ะ ต๋าม บท
์
บัญญัติ กา กาว่า ได้ ฮับ เมื่อ ได้ ฟัง ข่าวดี แล้ว มี ความ เจื้อ 3 ต้าน ตัง หลาย บ่กึ๊ด พ่อง กา หลัง จาก ตี้ ต้าน ก่อ
เก๊าจีวต
ิ ในพระคริสต์โดยพระวิญญาณบริสุทธิแล้
์ ว บ่าเดี่ยวนี้ จะหื้อมาเสี้ ยงสุดลงโดยก๋านเปิ้ งกํา๋ ลังตั ๋ว
4
เก่ากา ประสบก๋ารณ์ ตี้หมู่ต้านได้ฮบ
ั มานั ้น บ่มีประโยชน์ อะหยังพ่องเลยกา ต้องมีพ่องละ 5 พระองค์ผู้
ตี้ หื้อ พระวิญญาณ กับ ต้าน ตัง หลาย กับ ได้ เยีย ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์ต้า มก๋าง หมู่ ต้าน นั ้น ย้อน ต้าน เยีย ะ ต๋าม บท
บัญญัติ กาว่าได้ฟังข่าวดีแล้วเจื้อกา
2

พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า “ต้านได้เจื้อวางใจ๋ในพระเจ้า พระเจ้าจึงยอมฮับต้านว่า
7
ก
เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม� ขอหื้อฮูเต๊
้ อะว่า หมู่คนตี้เจื้อวางใจ๋ในพระเจ้า ก็ถือว่าเป๋นลูกหลานของอับ
8
ราฮัมเหมือนกั ๋น ในพระคัมภีรได้
์ เขียนกําตวายตัก
๊ ล่วงหน้ามาเมินแล้วว่า พระเจ้าจะเยียะหื้อคนต่างจ้า
ดเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมโดยความเจื้อ จึงได้บอกข่าวดีนี้ หื้ออับราฮัมฮู้ล่วงหน้าว่า “คนกู้ๆ จ้าดในโลก
จะได้ฮับปอนผ่านตางเจ้า�ข 9 ย้อนจาอัน
้ คนตี้เจื้อวางใจ๋ในพระเยซู ก็ได้ฮบ
ั ปอนตวยกั ๋นกับอับราฮัมตี้มี
ความเจื้อในพระเจ้านั ้น
6 หื้อผ่ออับราฮัมเต๊อะ

ก
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ก็ถูกแจ้งสาป ต๋ามตี้พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า “คนใด
ตี้ บ่ได้ เยีย ะ ตวย ต๋าม ข้อ ความ ตี้ เขียน ไว้ใน หนั งสือ บท บัญญัติ กู้ ข้อ ก็ ถูก แจ้ง สาป�ค 11 เป๋น ตี้ ฮู้ กั ๋น ดี แล้ว
ว่า บ่มีใผเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมในสายต๋าของพระเจ้าได้ โดยก๋านเยียะตวยต๋ามบทบัญญัติ ย้อนพระ
คัมภีร มี
์ เขียน ไว้ว่า “คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม โดย ความ เจื้อ ของ เขา จะ มี จี วต
ิ �.ฅ 12 แต่ ก๋าน เยีย ะ ตวย ต๋าม
บท บัญญัติ นั ้น บ่ได้ เปิ้ ง ความ เจื้อ เป๋น หลัก พระคัมภีร มี
์ เขียน ไว้ว่า “คน ตี้ เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ กู้ ข้อ ก็ จะ
ได้ จี วต
ิ ตาง บท บัญญัติ นั ้น�ฆ 13 พระเยซู คริสต์ ได้ จ้วย เฮา หื้อ ป๊น จาก ก๋าน แจ้ง สาป ของ บท บัญญัติ แล้ว
พระองค์ ยอม ถูก แจ้ง สาป แตน เฮา ต๋าม ตี้ พระคัมภีร มี
์ เขียน ไว้ว่า “คน ตี้ ถูก แขวน ไว้บน เก๊ า ไม้ เป๋น คน ถูก
14
ง
แจ้ง สาป�
ตี้ เป๋น จาอี้ ก็ เปื้ อ จะ หื้อ คน ต่างจ้า ด ได้ ฮับ ปอน ผ่าน ตาง พระเยซู คริสต์ ต๋าม ตี้ พระเจ้า ได้
สัญญา ไว้กับ อับ ราฮัม กับ เปื้ อ จะ หื้อ หมู่ เฮา ได้ ฮับ พระวิญญาณ บริสุทธิโดย
ตาง ความ เจื้อ ต๋าม ตี้ พระเจ้า
์
สัญญาไว้
10 คนตังหลายตี้เปิ้ งก๋านเยียะตวยต๋ามบทบัญญัติ

บทบัญญัติกับพระสัญญาของพระเจ้า

15 ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อตังหลาย

ข้าพเจ้าขอยกตั ๋วอย่างจากจี วต
ิ คนเฮาว่า เมื่อคนสองฝ่ายตกลงเยียะสัญญา
กั ๋นไว้ ฝ่ายนึ่ งฝ่ายใดก็บ่สามารถยกเลิกกาว่าเพิม
่ เติมสัญญานั ้นได้ 16 พระสัญญาตี้พระเจ้าได้เยียะไว้กับ
อับราฮัมจ๋นแผวลูกหลานของเขาก็เหมือนกั ๋น พระเจ้าบ่ได้สัญญากับลูกหลานของเขาหลายๆ คน แต่ได้
สัญญากับคนคนเดียว ลูกหลานคนนั ้นคือพระเยซูคริสต์ 17 ความหมายของข้าพเจ้าก็คือ บทบัญญัติของ
โมเสสตี้เกิดขึ้นเมื่อลูนเถิงสี่ร้อยสามสิบปี๋นั ้น ก็บ่สามารถยกเลิกพันธสัญญากับข้อตกลงตี้พระเจ้าได้หื้อ
กับอับราฮัมได้ 18 ถ้าก๋านตี้ จะได้ ฮับปอนนี้ ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติแล้ว ก็ แสดงว่าบ่ได้ ขึ้นอยู่กับพระสัญญา
แต่พระเจ้าโผดหื้อปอนนั ้นกับอับราฮัมโดยผ่านตางพระสัญญาอย่างเดียว

ถ้า เป๋น จาอี้ แล้ว บท บัญญัติ มี ไว้เยีย ะ หยัง ก็ มี ไว้หื้อ คน ตี้ เยีย ะ ผิด ฮู้ ว่า เขา ได้ ฝ่าฝืน บท บัญญัติ นั ้น
จ๋นกว่าลูกหลานคนนั ้นตี้พระเจ้าได้สัญญาไว้จะมาเถิง พระเจ้าใจ๊ทูตสวรรค์เอาบทบัญญัตินั ้นหื้อโมเสส
เปื้ อโมเสสจะได้เป๋นคนก๋างเอาไปหื้อคนตังหลาย 20 แต๊ๆ แล้ว ถ้ามีหลายฝ่ายก็จํา๋ เป๋ นต้องมีคนก๋าง แต่
พระเจ้าได้หื้อพระสัญญากับอับราฮัมโดยพระองค์เอง จึงบ่ต้องมีคนก๋าง
19

เป้าหมายบทบัญญัติของโมเสส

ถ้า จาอัน
้ บท บัญญัติ ของ พระเจ้า ตี้ หื้อ โมเสส กับ พระสัญญา ตี้ พระเจ้า ได้ หื้อ กับ อับ ราฮัม นั ้น ขัด แย้ง
กั ๋นกา แต๊ๆ แล้วบ่ใจ้จาอัน
้ ถ้าบทบัญญัติสามารถหื้อจีวต
ิ ตี้เตี้ยงแต๊กับเฮาได้ บ่าเดี่ยวนี้ เฮาก็คงเป๋นคน
ถูกต้องต๋ามธรรม ย้อนเฮามีบทบัญญัตินั ้นแล้ว 22 พระคัมภีรบอก
์
ว่า คนตังหลายถูกบาปกักขังไว้ ตี้เป๋น
จาอีก็
้ เปื้ อว่าคนตี้เจื้อจะได้ฮับพระสัญญาต๋ามความเจื้อตี้เขามีในพระเยซูคริสต์
21

23 ก่อนตี้เวลานั ้นจะมา คือเวลาตี้เฮาเจื้อวางใจ๋ในพระเยซูคริสต์ หมูเฮา
่ ก็เผียบเหมือนถูกขังอยูใน
่ คอก

ของบทบัญญัติ จ๋นเถิงพระเยซู คริสต์ มา เปื้ อเฮาจะได้ เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมโดยความเจื้อนั ้น 24 ถ้า
จาอัน
้ แล้ว บทบัญญัตินี้ ก็ เผียบเหมือนเป๋น ผู้ ตี้ ควบคุมเฮา จ๋น เถิง วันตี้ พระเยซู คริสต์ มา เปื้ อ พระเจ้าจะ
เยีย ะ หื้อ เฮา เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม โดย ความ เจื้อ 25 บ่า เดี่ยว นี้ หมู่ เฮา ได้ เจื้อ วางใจ๋ ใน พระเยซู คริสต์
แล้ว บทบัญญัติก็บ่ต้องควบคุมเฮาแหม
26 หมู่ต้านมีความเจื้อวางใจ๋ในพระเยซูคริสต์

จาอัน
้ หมู่ต้านก็เป๋นลูกของพระเจ้าเหมือนกั ๋น 27 ย้อนว่า
ต้านตังหลายตี้ได้ฮบ
ั บัพติศมาหื้อเป๋นคนของพระคริสต์แล้ว ก็ก๋ายเป๋นเหมือนพระคริสต์ตวย 28 โดยพระ
เยซู คริสต์ต้านตังหลายบ่มีก๋านแยกว่าเป๋นจาวยิวกาว่าจาวกรีก เป๋นขี้ข้ากาว่ามีอิสระ เป๋นป้อจายกาว่า
แม่ญิง แหมต่อไป ย้อนว่าหมู่ต้านได้เป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นในพระเยซูคริสต์แล้ว 29 ถ้าต้านตังหลายเป๋น
ค
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คนของพระคริสต์แล้ว ต้านตังหลายก็ถือว่าเป๋นลูกหลานของอับราฮัม คือเป๋นคนตี้ได้ฮับปอนตี้พระเจ้า
ได้สัญญาไว้ว่าจะหื้ออับราฮัมเหมือนกั ๋นเน่ อ

4
เฮาจะได้เป๋นลูกของพระเจ้า
1 ข้าพเจ้าจะอธิบายโดยกําเผียบว่า ต๋อนตี้ผู้ฮับมรดกยังเป๋ นหละอ่อนอยูนั
่ ้น เขาก็เหมือนเป๋นขี้ข้า เถิง
2
แม้วา่ เขา จะ เป๋น เจ้าของ ทรัพย์ สมบัติ ตึง หมด ก็ ต๋าม เขา ก็ ต้อง อยู่ ใต้ บังคับ ของ ผู้ ปกครอง กับ ผู้ ผ่ อกอย
ทรัพย์สมบัติของเขาอยู่ จ๋นแผวเวลาตี้ ป้อของเขาได้ กํา๋ หนดไว้ 3 หมู่ เฮาตังหลายก็ เหมือนกั ๋นก่อนตี้ เฮา
จะ เจื้อ วางใจ๋ พระเยซู เฮา ตัง หลาย ก็ เป๋น เหมือน หละอ่อน อยู่ เฮา ก็ เป๋น ขี้ข้า อยู่ ใต้ อํานาจ ของ วิญญาณ ตี้
ครอบครองอยูใน
่ โลกนี้ 4 แต่เมื่อเถิงเวลาตี้เหมาะสมแล้ว พระเจ้าก็ได้ส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาเกิด
กับแม่ญิงคนนึ่ ง เซิง่ พระองค์เกิดอยูใต้
่ อํานาจของบทบัญญัติ 5 เปื้ อไถ่เฮาตังหลายตี้อยูใต้
่ อํานาจของบท
6
บัญญัติ หื้อ มี ฐานะ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า เมื่อ เฮา ตัง หลาย ได้ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า แล้ว พระองค์ ก็ ส่ง พระ
วิญญาณของพระบุตรของพระองค์เข้ามาอยู่ในใจ๋เฮา เปื้ อเฮาจะได้ฮ้องพระองค์ว่า “อับบา� คือป้อของ
เฮา 7 ย้อน จาอัน
้ เฮา ตัง หลาย จึง บ่ได้ เป๋น ขี้ข้า แหม ต่อ ไป แต่ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า เมื่อ เป๋น ลูก แล้ว เฮา ก็
เป๋นผู้ฮับกู้สิง่ ตี้พระเจ้าสัญญาไว้ตวย
เปาโลเป๋นห่วงจาวเมืองกาลาเทีย

8 ตะก่อนเมื่อต้านตังหลายยังบ่ฮูจ
้ ักพระเจ้าเตื้อ ต้านก็เป๋นขี้ข้าของหมูเทพเจ้
่
าตี้บ่ใจ้พระเจ้า 9 บ่าเดี่ยว

นี้ ต้านตังหลายได้ฮู้จักพระเจ้าแล้ว กาว่าอู้หื้อถูกต้องก็คือพระเจ้าได้ฮู้จักต้านแล้ว เป๋นจาใดหมู่ต้านใค่
ปิ๊ กไปเป๋นขี้ข้าของวิญญาณตี้บ่มีอํานาจกับบ่มีก้า ตี้บ่ใจ้พระเจ้า 10 ต้านยังถือฤกษ์ ถือยาม ถือวันเดือนปี๋
กาว่าหละดู นั ้นหละดู นี้ อยู่ 11 ข้าพเจ้ากั ๋วว่า ก๋านสอนตี้ ข้าพเจ้าได้ ตัง้ ใจ๋ สัง่ สอนอย่างเอาแต๊ เอาว่าในหมู่
ต้านนั ้น จะหาประโยชน์ อันใดบ่ได้เลย
12 ปี้ น้ อง ตัง หลาย ตะก่อน นั ้น ข้าพเจ้า ได้ ปรับ ตั ๋ว หื้อ เป๋ น เหมือน หมู่ ต้าน บ่า เดี่ยว นี้ ข้าพเจ้า วิงวอน หื้อ
ต้าน ตัง หลาย เป๋น เหมือน ข้าพเจ้า หมู่ ต้าน บ่ได้ เยีย ะ ผิด อะหยัง ต่อ ข้าพเจ้า เลย 13 ต้าน ตัง หลาย ก็ ฮู้อยู่ว่า
เมื่อ หัว ที ตี้ ข้าพเจ้า มา บอก ข่าวดี แก่ ต้าน นั ้น ก็ ย้อน ข้าพเจ้า บ่สบาย 14 เถิง แม้ ว่า ข้าพเจ้า บ่สบาย เยีย ะ
หื้อเป๋นภาระแก่ ต้านตังหลายตี้ ต้องผ่อกอยเอาใจ๋ ใส่ ต้านตังหลายก็ บ่ได้ ดู แควนกาว่าละข้าพเจ้า แต่ ได้
ต้อนฮับ เหมือนกับว่าข้าพเจ้าเป๋นทูตสวรรค์ จากพระเจ้า กาว่าเป๋นพระเยซู คริสต์ เหียเลย 15 บ่าเดี่ยวนี้
ความจื้นจมยินดีหมู่นั ้นหายไปไหนเหียหมด ข้าพเจ้าเป๋นพยานได้ว่า ต๋อนนั ้นถ้าต้านควัดแก่นต๋าออกหื้อ
ข้าพเจ้า ได้ ต้าน ก็ คง จะ ควัด หื้อ แล้ว 16 บ่า เดี่ยว นี้ ข้าพเจ้า ได้ ก๋าย เป๋น ศัตรู ของ
๋
ต้าน ตัง หลาย ไป เหีย แล้ว
ย้อนว่าข้าพเจ้าได้อูความ
้
จริงต่อต้านตังหลายจาอัน
้ กา
17 คน หมู่ นั ้น ตี้ สอน ผิด ก็ เอา อก เอา ใจ๋ ต้าน ตัง หลาย แต่ บ่ได้ หวัง ดี เลย หมู่ เขา อยาก จะ กีด กั ๋น หมู่ ต้าน
ออกจากข้าพเจ้า เปื้ อต้านตังหลายจะได้ เป๋นหมู่ เดียวกับเขา 18 ก๋านเอาอกเอาใจ๋ ด้วยความหวังดี ก็ เป๋น
ก๋านดีตี้ควรเยียะตลอด ก็บ่ใจ้ก้าต๋อนตี้ข้าพเจ้าอยูกั
่ บหมู่ต้านเต้าอัน
้ 19 ต้านตังหลายตี้เผียบเหมือนลูกตี้
ข้าพเจ้าฮักเหย ข้าพเจ้าต้องเจ็บปวดย้อนต้านตังหลายแหมแล้ว เหมือนแม่เมื่อเจ็บต๊องเกิดลูก จ๋นกว่า
จีวต
ิ ของต้านตังหลายจะเป๋นเหมือนพระเยซูคริสต์ 20 บ่าเดี่ยวนี้ ข้าพเจ้าใค่อยูตวย
่
หมูต้
่ านขนาด ข้าพเจ้า
จะได้บ่ต้องอูกั
้ บหมู่ต้านด้วยนํ้าเสียงจาอีแหม
้
หมู่ต้านเยียะหื้อข้าพเจ้างงไปหมด
กําเผียบเรือ
่ งนางฮาการ์กับนางซาราห์
หมู่ ต้าน ตี้ ใค่ อยู่ ใต้ บท บัญญัติ หมู่ ต้าน บ่ฮู้ กา ว่า บท บัญญัติ นั ้น เขียน ว่า จาใด พ่อง 22 พระคัมภีร ์มี
เขียน ไว้ว่า อับ ราฮัม มี ลูก สอง คน คน นึ่ ง เกิด จาก แม่ ญิง ตี้ เป๋น ขี้ข้า แหม คน นึ่ ง เกิด จาก แม่ ญิง ตี้ มี อิสระ
23 ลูก ของ แม่ ญิง ตี้ เป๋ น ขี้ข้า นั ้น เกิด มา ต๋าม ปกติ ของ คน แต่ ลูก ของ แม่ ญิง ตี้ มี อิสระ นั ้น เกิด มา ต๋าม พระ
21
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สัญญา ของ พระเจ้า 24 เรือ
่ ง นี้ เป๋น กํา เผียบ ว่า แม่ ญิง สอง คน นั ้น เป๋น เหมือน พันธสัญญา สอง อย่าง คือ
พันธสัญญา ตี้ นึ่ ง มา จาก ดอย ซี นายจนาง ฮาการ์เป๋น ขี้ข้า ก็ เผียบ เหมือน พันธสัญญา นี้ จาอัน
้ ลูก หลาน ตี้
เกิดจากนางก็เป๋นขี้ข้าเหมือนกั ๋น 25 นางฮาการ์นั ้นเป๋นสัญลักษณ์ ของดอยซีนายในประเทศอาระเบีย กับ
เป๋น สัญลักษณ์ ของ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ใน ต๋อน นี้ ตวย ย้อน ว่า คน ใน เมือง นี้ เป๋น ขี้ข้า ของ บท บัญญัติ อยู่ 26 แต่
นาง ซาราห์ ตี้ เป๋น แม่ ญิง อิสระ นั ้น เผียบ เหมือน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ตี้ อยู่ บน สวรรค์ หมู่ เฮา เป๋น ลูก ของ กรุ ง
เยรู ซาเล็ม ตี้ อยู่ บน สวรรค์ นั ้น กับ นาง ก็ เป๋น แม่ ของ เฮา ย้อน ว่า หมู่ เฮา จะ บ่เป๋น ขี้ข้า ของ บท บัญญัติ แหม
แล้ว 27 เหมือนพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
“แม่ญิงตี้เป๋นหมัน
ตี้บ่เกยเกิดลูก หื้อยินดีเต๊อะ
คนตี้บ่เกยเจ็บต๊องเกิดลูก
หื้อโห่ฮ้องด้วยความยินดีเต๊อะ
ย้อนว่าลูกของแม่ฮ้าง
จะมีนั กเหลือลูกของแม่ญิงตี้มีผัว�ฉ
28 ปี้ น้ องตังหลาย ต้านเป๋ นลูกแห่งพระสัญญาเหมือนอิสอัค 29 ตะก่อนนั ้น ลูกตี้ เกิดมาต๋ามปกติ ของ
คนคืออิชมาเอล ได้ข่มเหงลูกตี้เกิดมาต๋ามพระวิญญาณคืออิสอัคจาใด บ่าเดี่ยวนี้ หมู่ต้านก็ถูกข่มเหงจา
อัน
้ เหมือนกั ๋น 30 แต่พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า “ไล่นางขี้ข้ากับลูกของนางออกไปเหีย ลูกของนางขี้ข้าจะฮับ
มรดกฮ่วมกั ๋นกับลูกของนางตี้มีอิสระบ่ได้�ช 31 ย้อนจาอัน
้ ปี้ น้ องตังหลาย เฮาบ่ได้เป๋นลูกของนางฮาการ์
ตี้เป๋นขี้ข้า แต่เฮาเป๋นลูกของนางซาราห์ตี้มีอิสระ

5
พระเยซูผู้ตี้จ้วยหื้อเฮามีอิสระ

1 พระเยซู คริสต์ ได้ โผดหื้อเฮาตังหลายมีอิสระแล้ว

ก็หื้อเฮาอยู่อย่างอิสระ บ่ต้องยอมเป๋นขี้ข้าของบท

บัญญัติแหมซํ้าเน่ อ
2 ฟัง กํา อู้ ของ ข้าพเจ้า เปาโล หื้อ ดี เน่ อ ถ้า ต้าน ตัง หลาย ยอม เข้า พิธ ีสุ หนั ต สิง
่ ตี้ พระเยซู คริสต์ เยีย ะ หื้อ
หมู่ ต้าน ก็ จะ บ่มี ประโยชน์ อะหยัง เลย 3 ข้าพเจ้า ขอ ยํ้า แหม ว่า คน ตี้ เข้า พิธีสุหนั ต นั ้น เขา ก็ ต้อง ฮัก ษา บท
บัญญัติ กู้ ข้อ ตวย 4 ใผ ตี้ อยาก เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม โดย บท บัญญัติ ของ โมเสส นั ้น เขา ก็ ได้ แยก จาก
พระเยซู คริสต์ แล้ว กับ ได้ เอา พระคุณ ของ พระเจ้า ขว้าง เหีย 5 แต่ ย้อน ว่า เฮา มี ความ เจื้อ จึง ได้ ตัง้ หน้า
ตัง้ ต๋า ถ้า ใน สิง่ ตี้ เฮา หวัง ไว้ คือ เฮา จะ ได้ เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ของ พระเจ้า โดย พระวิญญาณ บริสุทธิ์
6 ย้อนว่าเมื่อเจื้อในพระเยซูคริสต์แล้ว ก๋านเข้ากาว่าบ่เข้าพิธสุ
ี หนั ต ก็บ่มีประโยชน์ อะหยัง แต่สิง่ ตี้สําคัญ
ก็คือความเจื้อตี้แสดงออกมาโดยความฮัก
7 ตะก่อนนั ้นหมู่ต้านก็ได้เยียะตวยกําสัง
่ สอนของพระเยซูอย่างดี แล้วเป๋นใผตี้เยียะหื้อหมู่ต้านย้างเยีย
ะไปเหีย บ่หื้อหมู่ต้านเยียะตวยเรือ
่ งตี้แต๊จริงนั ้น 8 ใผตี้เยียะจาอัน
้ ก็บ่ได้มาจากพระเจ้าตี้ฮ้องหมู่ต้านมา
9
แน่ ๆ กําสอนตี้บ่ถูกต้องก็เผียบเหมือนเจื๊อฟูหน้ อยเดียว ก็เยียะหื้อแป้งเข้าหนมปังฟูตึงก้อน 10 ข้าพเจ้า
มัน
่ ใจ๋ในองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าว่า ต้านตังหลายจะบ่ยอมฮับกํากึ๊ดตี้แตกต่างจากนี้ แหมแล้ว คนตี้มาเยียะหื้อ
ต้านสับสนนั ้น บ่ว่าเขาจะเป๋นใผก็ต๋าม ต้องได้ฮับโต้ษจากพระเจ้าอย่างแน่ นอน
11 ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ถ้า เป๋ น เรือ
่ ง แต๊ ตี้ ข้าพเจ้า สอน หื้อ ฮับ ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ โดย ก๋าน เข้า พิธี
สุหนั ต แล้วเป๋นจาใดข้าพเจ้าจึงถูกคํ่าจาอี้ ถ้าข้าพเจ้าสอนจาอัน
้ ก๋านสอนเรือ
่ งก๋านต๋ายของพระเยซูบน
ไม้ ก๋าง เขน ก็ บ่เป๋น ปั๋ ญหา สําหรับ จาว ยิว แหม ต่อ ไป 12 ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ คน หมู่ นั ้น ตี้ เยีย ะ หื้อ ต้าน ตัง หลาย
เกิดความสับสน ได้ต๋อนตั ๋วเก่าเหีย บ่ใจ้ก้าเยียะพิธสุ
ี หนั ตเต้าอัน
้
จ
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13 ปี้ น้ องตังหลาย

พระเจ้าฮ้องหมู่ต้านมาเป๋นคนตี้มีอิสระแล้ว แต่ห้ามเอาความอิสระนี้ มาเป๋นข้ออ้าง
ในก๋านเยียะต๋ามสันดานบาป แต่ หื้อฮับใจ๊ กั ๋นด้วยความฮักเต๊อะ 14 บทบัญญัติตึงหมดนั ้น สรุ ปได้ ในข้อ
เดียวว่า “จงฮักเปื้ อนบ้านเหมือนฮักตั ๋วเก่า�ซ 15 แต่ถ้ายังขบหัวกั ๋นอยู่ หื้อหละวังตั ๋วหื้อดีเน่ อ กําเดียวจะ
ปากั ๋นวอดวายตึงหมด
พระวิญญาณบริสุทธิกั
์ บตั ๋ณหาของคน

ข้าพเจ้า ขอ บอก ว่า หื้อ ใจ๊ จี วต
ิ ตวย พระวิญญาณ เน่ อ แล้ว ต้าน จะ บ่เยีย ะ อะหยัง ต๋าม สันดาน บาป
17 ย้อนว่าตั ๋ณหาของสันดานบาปก็ขัดแย้งกับความต้องก๋านของพระวิญญาณ ก็จะต่อสู้กั ๋น ตึงสองฝ่าย
นี้ เป๋นศัตรู กั
๋ ๋น ย้อนจาอัน
้ สิง่ ตี้ต้านใค่เยียะจึงเยียะบ่ได้ 18 แต่ถ้าต้านตังหลายหื้อพระวิญญาณเป๋นผู้นําจี
วิต ต้านก็จะบ่อยูใต้
่ อํานาจของบทบัญญัติแหมต่อไป
16

ถ้า ต้าน ตัง หลาย หื้อ สันดาน บาป เป๋น ผู้ นํา เฮา ก็ ฮู้ ก็ หัน อยู่ แล้ว ว่า เป๋น จาใด คือ มี ก๋าน เยีย ะ บาป ตาง
เพศ ก๋านเยียะตั ๋วบ่บริสุทธิ์ ตึงก๋านลามกอื่นๆ ตวย 20 กับก๋านนั บถือฮูปเคารพ ก๋านถือกาถาอาคม ก๋าน
เป๋น ศัตรู กั
๋ ๋น ก๋าน ผิด เถียง กั ๋น ก๋าน ขอย กั ๋น ก๋าน โขด หื้อ กั ๋น ก๋าน มัก ใหญ่ ใฝ่ สูง ก๋าน ซอบ เยีย ะ หื้อ คน อื่น
เถียง กั ๋น ก๋าน แตกแยก กั ๋น เป๋น ก๊ก เป๋น เหล่า 21 ก๋าน ใค่ ได้ ของ เปิ้ น ก๋าน กิน
๋ เหล้า เมา ยา ก๋าน มัว่ สุม ตาง
เพศ ตึงก๋านบ่ดีอื่นๆ บ่าเดี่ยวนี้ ขอเตือ
๋ นหมู่ต้านแหมเตื้อเหมือนตี้ข้าพเจ้าได้เตือ
๋ นไว้ตะก่อนนั ้นว่า คนใด
ตี้เยียะบ่ดีจาอี้ จะบ่มีส่วนเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเน่ อ
22 แต่ ถ้า ต้าน ตัง หลาย หื้อ พระวิญญาณ เป๋ น ผู้ นํา จี วต
ิ ผล ของ พระวิญญาณ นั ้น คือ ความ ฮัก ความ จื้น
จมยินดี สันติสุข ความอดทน ความเมตต๋า ความดี ความซื่อสัตย์ 23 ความสุภาพอ่อนน้ อม กับก๋านฮู้จัก
บังคับตั ๋ว สิง่ หมู่ นี้ บ่ขัดแย้งกับบทบัญญัติแม้แต่ ข้อเดียว 24 คนของพระเยซู คริสต์ ได้ เอาสันดานบาปตึง
ตั ๋ณหาของมัน เขิงไว้กับพระองค์บนไม้ก๋างเขนแล้ว 25 ย้อนว่าพระวิญญาณบริสุทธิได้
ิ กับหมู่เฮา
์ หื้อจีวต
หมู่ เฮา ก็ ควร ใจ๊ จี วต
ิ ตวย พระวิญญาณ บริสุทธิ์ 26 หมู่ เฮา บ่ดี อวด ตั ๋ว บ่ดี ยัว่ หื้อ โขด กั ๋น กับ บ่ดี อิจฉา ขอย
ก๋วนคนอื่นเน่ อ
19

6
ก๋านจ้วยเหลือกั ๋น

1 ปี้ น้ องผูเจื
้ ้ อตังหลาย

ถ้าฮูว่
้ าคนนึ่ งคนใดหลงผิดไป หื้อต้านตังหลายตี้มีพระวิญญาณอยูตวย
่
จ้วยคน
นั ้นด้วยจิตใจ๋อ่อนน้ อม หื้อเขาปิ๊ กตัง้ ตั ๋วใหม่ได้แหม หื้อกึ๊ดเถิงตั ๋วเก่า แต่หละวังตั ๋วไว้หื้อดี ต้านก็อาจถูก
ลองใจ๋ได้เหมือนกั ๋น 2 ใผมีปั๋ ญหาก็ขอหื้อจ้วยกั ๋น ก๋านตี้หมู่ต้านเยียะจาอีก็
้ เป๋นก๋านเยียะตวยกําสอนของ
พระคริสต์ 3 ถ้าใผกึ๊ดว่าตั ๋วเก่าเป๋นคนสําคัญ แต่ แต๊ๆ แล้วบ่ใจ้ จาอัน
้ คนนั ้นก็ จุ ตั ๋วเก่า 4 หื้อเฮากวดผ่อ
ตั ๋วเก่าในสิง่ ตี้ เฮาได้ เยียะลงไป เป๋นสิง่ ดี กาว่าบ่ดี ถ้าได้ เยียะดี เฮาก็ จะมีความยินดี ในตั ๋วเฮา บ่ใจ้ เอาตั ๋ว
ไปเผียบกับคนนั ้นคนนี้ 5 ย้อนว่าเฮาตังหลาย ต่างคนก็ต้องฮับผิดชอบต่อก๋านตี้ตั ๋วได้เยียะลงไป ของใผ
ของมัน
6 หื้อคนตี้ฮับกําสอนของพระเยซูคริสต์แล้ว แบ่งกู้สิง
่ ตี้ดีๆ หื้อคนสอนตวย
ห้าม หื้อ ใผ จุ หมู่ ต้าน ว่า หมู่ ต้าน สามารถ ดู แควน พระเจ้า ได้ ใผ หว่าน สิง่ ใด ลง ไป ก็ จะ เก็บ เกี่ยว สิง่ นั ้น
8 คนใดตี้ หว่านเปื้ อตั ๋ณหาของสันดานบาป ก็ จะเก็บเกี่ยวความฉิ บหาย คนใดตี้ หว่านเปื้ อความต้องก๋าน
ของพระวิญญาณ ก็จะเก็บเกี่ยวจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ 9 ย้อนจาอัน
้ บ่ดีท้อถอยในก๋านเยียะก๋านดี ถ้าเฮาบ่ท้อถอย
10
แล้ว เฮาก็จะฮับผลดีในเวลาต๋ามสมควร เมื่อมีโอกาส ก็หื้อเยียะสิง่ ตี้ดีต่อคนตังหลาย โดยเฉพาะคน
ในครอบครัวผู้เจื้อ
7

กําสอนสุดต๊ายของเปาโล
ซ

5:14 5:14 ลนต� 19:18

กาลาเทีย 6:11

258

กาลาเทีย 6:18

11 หื้อต้านตังหลายสังเกตผ่อว่า

ตั ๋วหนั งสือตี้ข้าพเจ้าเขียนด้วยลายมือของข้าพเจ้านั ้นตั ๋วใหญ่มอกใด
12 คนตี้ใค่ได้หน้า ก็พยายามบังคับต้านตังหลายหื้อเข้าพิธสุ
ี หนั ต เปื้ อหมู่เขาจะบ่ถูกคํ่าเมื่อเขาบอกเรือ
่ ง
พระคริสต์ต๋ายบนไม้ก๋างเขน 13 ขนาดคนตี้เข้าพิธสุ
ี หนั ตแล้ว ก็ยังบ่เยียะตวยบทบัญญัติเลย แต่ตี้หมู่เขา
บังคับต้านตังหลายหื้อเข้าพิธสุ
ี หนั ต ก็เปื้ อหมู่เขาจะอูอวด
้
ตั ๋วว่าหมู่ต้านได้ติดต๋ามหมู่เขาแล้ว 14 ข้าพเจ้า
บ่ขอ อวด อะหยัง เลย นอก จาก เรือ
่ ง ก๋าน ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ หมู่
เฮาเต้าอัน
้ โดยไม้ก๋างเขนนั ้นโลกนี้ ได้ต๋าย๑จากข้าพเจ้าไปแล้ว กับข้าพเจ้าก็ได้ต๋ายจากโลกนี้ เหมือนกั ๋น
15 ก๋านเข้ากาว่าบ่เข้าพิธสุ
ี หนั ต บ่ใจ้เรือ
่ งสําคัญเลย เรือ
่ งสําคัญคือ ก๋านเป๋นคนตี้พระเจ้าได้สร้างขึ้นใหม่
16 ขอหื้อสันติสุขตึงความเมตต๋ากรุ ณาของพระเจ้า จงมีแก่ คนตี้ ใจ๊ จี วต
ิ ต๋ามกําสอนนี้ กับมีแก่คน๒ของ
พระเจ้าเต๊อะ
17 ตัง
้ แต่ นี้ ต่อ ไป ขอ บ่หื้อ ใผ มา ก๋ วนใจ๋ ข้าพเจ้า แหม ย้อน ฮอย แผล ใน ตั ๋ว ของ ข้าพเจ้า นั ้น เยีย ะ หื้อ ฮู้ว่า
ข้าพเจ้าเป๋นคนของพระเยซูคริสต์๓
ปี้ น้ อง ตัง หลาย ขอ หื้อ พระคุณ ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา จง มี แก่ ต้าน ตัง หลาย
เต๊อะ อาเมน
18

๑

6:14 6:14 ฉบับภาษากรีก แป๋ตรงๆ ว่า ถูกเขิง ๒ 6:16 6:16 ฉบับภาษากรีกแป๋ตรงๆ ว่า อิสราเอลของพระเจ้า
ฮอยแผลอ้างเถิงฮอยตี้เปาโลโดนเฆี่ยนตี ๋ ย้อนสอนเรือ
่ งของพระเยซูคริสต์

๓

6:17 6:17
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อในเมือง

เอเฟซัส

เปาโลเป๋นผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ ต้านเขียนขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ� 61 ในหละหว่างนั ้นต้านติดคอกอยู่
ตี้กรุ งโรม จดหมายฉบับเอเฟซัส ฟีลิปปี โคโลสีกับฟีเลโมน ต้านก็เขียนขึ้นหละหว่างนั ้นตวย ย้อนจาอัน
้
จดหมายหมู่นี้ บางเตื้อก็ฮ้องว่า จดหมายจากคอก เปาโลติดคอกอยูตี
่ ้กรุ งโรมก็ย้อนบอกข่าวดี
ผู้เชีย
์ วนใหญ่ถือว่าเปาโลได้ เขียนจดหมายฉบับนี้ บ่ใจ้ เขียนเถิงก้าผู้เจื้อในเอเฟซัส
่ วชาญพระคัมภีรส่
เต้าอัน
้ แต่ ได้ เขียนเถิงผู้เจื้อคนอื่นๆ ในเมืองอื่นๆ ในแคว้นเอเชียตวย เปาโลได้ อยู่ในเมืองเอเฟซัสสอง
ปี๋ ป๋าย กับได้บอกข่าวดีต๋อนตี้อยู่ตี้หัน
้ (กิจก๋าน 19:10) เอเฟซัสคือเมืองตี้สําคัญ เซิง่ อยู่ตังวันตกติดกับ
ทะเลในแคว้นเอเชีย ในสมัยนี้ แคว้นเอเชียจะอยู่ในประเทศตุรกี คาดว่าผู้เจื้อในเมืองเอเฟซัสอาจจะเอา
จดหมายฉบับนี้ ของเปาโลไปหื้อกับผู้เจื้อในตี้ต่างๆ ในแคว้นเอเชียได้อ่านตวย
เปาโลได้ เขียนเถิงความสัมพันธ์ของคริสตจักรกับพระเยซู คริสต์ พระเจ้าเยียะหื้อความต้องก๋านของ
พระองค์ตี้ตัง้ ใจ๋ไว้ตัง้ แต่เก๊านั ้นสําเร็จโดยผ่านก๋านต๋ายกับก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋ายของพระเยซูคริสต์
ย้อน จาอัน
้ พระคริสต์ จึง เป๋น ผู้ นํา กับ ผู้ ปกครอง คน ของ พระเจ้า ก็ คือ คริสตจักร จาว ยิว กับ คน ต่างจ้า ด ก็
มี สันติสุข ตวย กั ๋น ได้ ผ่าน ก๋าน ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน ของ พระเยซู คริสต์ กับ หมู่ เขา ก็ ได้ เป๋น หมู่ เดียว กั ๋น คือ
คริสตจักร ก๋านต๋าย ของพระเยซู คริสต์ เยียะหื้อ ผู้เจื้อ กู้ คนสามารถฮับปอนฝ่าย จิตวิญญาณกู้ อย่างจาก
พระเจ้า ก๋าน ฮับ ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ เป๋น ของ ประทาน จาก พระเจ้า บ่ใจ้ ขึ้น อยู่ กับ สิง่ ตี้ คน เยีย ะ พระ
วิญญาณบริสุทธิก็
์ มาอยู่ในใจ๋ ของผู้เจื้อกู้ คน กับพระองค์ ก็ หื้อของประทานฝ่ายวิญญาณเปื้ อผู้เจื้อกู้ คน
จะ สามารถ จ้วย หื้อ ตั ๋ว ของ พระคริสต์ แข็ง แฮง ขึ้น กับ เติบโต เป๋น คน ใหญ่ ใน ความ เจื้อ แล้ว ใจ๊ จี วต
ิ อย่าง
บริสุทธิกั
์ บถูกต้องต๋ามธรรม
กําตัก
๊ ตวาย

1 จดหมายฉบับนี้ จากข้าพเจ้าเปาโล

ผู้เป๋นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้า
เถิงคนของพระเจ้าตี้สัตย์ซ่ือในเมืองเอเฟซัส ผู้ตี้เป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับพระเยซูคริสต์ 2 ขอหื้อต้าน
ตังหลายได้ ฮับพระคุณตึงสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเฮากับจากพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า
เต๊อะ
ปอนตี้มาจากพระเยซูคริสต์
สรรเสริญพระเจ้าผู้เป๋นพระเจ้าตึงพระบิดาของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป๋ นเจ้าของเฮา พระองค์
ปั๋ นปอนฝ่ายจิตวิญญาณของเฮากู้อย่างในสวรรค์ โดยพระคริสต์ 4 ก่อนสร้างโลกนี้ พระเจ้าก็ได้เลือกเฮา
เป๋นคนของพระองค์แล้ว ในตางความสัมพันธ์กับพระคริสต์ เปื้ อหื้อเฮาเป๋นคนบริสุทธิ์ บ่มีตี้ติในสายต๋า
พระเจ้า 5 ย้อน พระองค์ ฮัก เฮา พระองค์ จึง ได้ กํา๋ หนด เฮา ไว้ก่อน แล้ว ว่า หื้อ เฮา เป๋น ลูก ของ พระองค์ โดย
ตางพระเยซูคริสต์ นี่ เป๋นสิง่ ตี้พระองค์ปอใจ๋กับเป๋นความต้องก๋านของพระองค์ 6 เปื้ อเฮาจะได้สรรเสริญ
พระคุณอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ตี้หื้อเฮาบ่ดาย ผ่านตางพระบุตรผู้ตี้พระองค์ฮัก 7 โดยก๋านต๋ายของพระ
เยซู เลือดของพระองค์ก็ไถ่เฮาแล้ว คือเฮาได้ฮบ
ั ก๋านยกโต้ษบาป ย้อนพระคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์
8 พระเจ้าหื้อพระคุณอย่างเหลือล้นกับเฮา ตึงหื้อเฮามีผญาปั๋ ญญากับความเข้าใจ๋กู้สิง
่ กู้อย่าง 9 พระองค์
็ ตี้ พระองค์ ตัง้ ใจ๋ เยีย ะ หื้อ สําเร็จ ใน พระคริสต์ ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ
โผด หื้อ เฮา ฮู้ เถิง แผนก๋า น ลํ้า เลิก
พระองค์ 10 แผนก๋า น นั ้น ก็ คือ เมื่อ เถิง เวลา ตี้ เหมาะสม ใน สายต๋า ของ พระองค์ พระองค์ จะ ต้อม กู้ สิง่ กู้
อย่าง ตึงตี้อยูใน
่ สวรรค์ กับในโลก เข้าตวยกั ๋นแล้วหื้อพระคริสต์ปกครอง
3
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11 พระองค์ ได้ เลือกเฮาหื้อเป๋ นคนของพระองค์

โดยตี้หื้อเฮามีความสัมพันธ์กับพระคริสต์ ย้อนนี่ เป๋น
ความ ต้อ งก๋าน ของ พระองค์ ตี้ พระองค์ ได้ ตัง้ ใจ๋ ไว้ตัง้ แต่ เก๊า 12 เปื้ อ หื้อ หมู่ เฮา จาว ยิว เซิง่ เป๋น หมู่ แรก ตี้
เจื้อวางใจ๋ในพระคริสต์ จะสรรเสริญความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า 13 หมู่ต้านก็มีความสัมพันธ์กับพระคริสต์
เหมือน กั ๋น เมื่อ หมู่ ต้าน ได้ ฟัง ถ้อยกํา ตี้ เป๋น ความ จริง คือ ข่าวดี เรือ
่ ง ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ หมู่ ต้าน ก็ ได้
วางใจ๋ ใน ข่าวดี นั ้น แล้ว พระองค์ ก็ ได้ จํ๊า ก๋า เป๋น เจ้าของ หมู่ ต้าน โดย หื้อ พระวิญญาณ บริสุทธิ์กับ หมู่ ต้าน
ต๋ามตี้พระองค์สัญญาไว้ 14 พระวิญญาณนั ้นเป๋นก๋านมัดจํา๋ สําหรับมรดกของหมู่เฮา กับเป๋นก๋านรับรอง
ว่า พระเจ้า จะ หื้อ หมู่ เฮา ตี้ เป๋น คน ของ พระองค์ ได้ ฮบ
ั ก๋าน ไถ่ จาก โต้ษ บาป ตึง หมด นี้ ก็ เปื้ อ หื้อ หมู่ เฮา
สรรเสริญความยิง่ ใหญ่ของพระองค์
เปาโลอธิษฐานเปื้ อจาวเอเฟซัส
ย้อนจาอี้ ตัง้ แต่ ตี้ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ ว่า หมู่ ต้าน เจื้อ วางใจ๋ พระเยซู องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า กับ ฮัก คน ของ
16
พระเจ้า ตัง หลาย
ข้าพเจ้า จึง อธิษฐาน เผื่อ หมู่ ต้าน บ่เกย ขาด ตึง ขอบคุณ พระเจ้า สําหรับ หมู่ ต้าน อยู่
ตลอด 17 เฮาอธิษฐานขอพระเจ้าของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา ตี้ เป๋นพระบิดาผู้ยิง่ ใหญ่
โผดหื้อพระวิญญาณกับหมู่ต้าน ตี้จะเยียะหื้อหมู่ต้านมีผญาปั๋ ญญา กับเปิดเผยเรือ
่ งของพระเจ้าหื้อหมู่
18
ต้าน เปื้ อหื้อหมู่ต้านฮู้จักพระองค์ นั กขึ้น ขอพระองค์ จ้วยเปิดต๋าเปิดใจ๋ ของหมู่ต้าน เปื้ อหมู่ต้านจะได้
ฮู้ ว่า พระองค์ ฮ้อง หื้อ หมู่ ต้าน มา มี ความ หวัง อะหยัง กับ ฮู้ ว่า ปอน ตี้ พระองค์ สัญญา ว่า จะ หื้อ กับ คน ของ
พระองค์นั ้นดีเลิศมอกใด 19 กับฮู้ว่าฤทธิอํ
์ านาจของพระองค์ ตี้จ้วยเฮาตี้เป๋นหมู่ผู้เจื้อนั ้น ยิง่ ใหญ่ขนาด
ไหน ฤทธิอํ
์ านาจ นี้ ก็ เป๋น อย่าง เดียว กั ๋น กับ ฤทธิอํ
์ านาจ อัน ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ 20 ตี้ พระองค์ ใจ๊ เมื่อ เยีย ะ
หื้อพระเยซู คริสต์ เป๋นขึ้นจากความต๋าย กับหื้อนั ่งอยู่ตังขวามือของพระองค์ ในสวรรค์ 21 มีอํานาจเหนื อ
วิญญาณ ตี้ เป๋น ผู้ ปกครอง ตี้ เป๋น ผู้ มี สิทธิ อํานาจ ตี้ เป๋น เจ้า เป๋น นาย กาว่า ตี้ มี ฤทธิ์เดช อํานาจ สูงสุด ใน
สวรรค์ พระคริสต์อยู่เหนื อกู้ตํา๋ แหน่ งตี้แสดงเถิงอํานาจตึงหมดตี้ตัง้ ขึ้น บ่ใจ้ก้ายุคบ่าเดี่ยวนี้ เต้าอัน
้ แต่
ใน ยุค ตี้ กํ่า ลัง จะ มา ตวย 22 พระเจ้า ได้ หื้อ กู้ สิง่ กู้ อย่าง อยู่ ใต้ อํานาจ ของ พระคริสต์ กับ ตัง้ หื้อ พระองค์ เป๋น
เหมือนหัวตี้ปกครองกู้สิง่ กู้อย่างในคริสตจักร 23 คริสตจักรนั ้นก็เป๋นเหมือนตั ๋วของพระคริสต์ คริสตจักร
นั ้นก็สมบูรณ์ โดยพระองค์ ผู้ตี้เยียะหื้อกู้สิง่ สมบูรณ์
15

2
เกิดใหม่ในพระคริสต์
ตะก่อน หมู่ ต้าน เผียบ เหมือน คน ตี้ ต๋าย ไป แล้ว ใน ฝ่าย จิต วิญญาณ ย้อน บ่ยอม เจื้อ ฟัง กับ เยีย ะ บาป
2 หมู่ ต้าน เกย ใจ๊ จี วต
ิ ตี้ บ่ดี ต๋าม ตาง ของ โลก หมู่ ต้าน ยอม เจื้อ ฟัง ซาต๋าน ผู้ มี อํานาจ ใน ฟ้า อากาศ เซิง่ เป๋น
วิญญาณ ตี้ ควบคุม คน ตี้ บ่ยอม เจื้อ ฟัง พระเจ้า 3 ตะก่อน หมู่ เฮา กู้ คน ก็ เกย ใจ๊ จี วต
ิ อย่าง คน หมู่ นั ้น เหมือน
กั ๋น คือ เฮา เยีย ะ ต๋าม กิเลส ตั ๋ณหา ของ สันดาน บาป กับ เยีย ะ ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ ตั ๋ว กับ จิต ใจ๋ ของ เฮา
เซิง่ เฮาสมควรแล้วตี้จะต้องฮับก๋านลงโต้ษจากพระเจ้าเหมือนคนอื่นๆ ย้อนบาปของเฮาเยียะหื้อพระเจ้า
โขด 4 แต่ความเมตต๋าของพระเจ้ากับความฮักตี้พระองค์มีหื้อเฮานั ้นนั กขนาด 5 เถิงแม้วา่ เฮาได้ต๋ายไป
แล้วในฝ่าย จิต วิญญาณย้อนความบาปของเฮา แต่ พระเจ้าก็ หื้อต้านมี จี วต
ิ ใหม่ ฮ่วมกับพระคริสต์ ตี้ หมู่
6
ต้านรอดป๊นบาปโต้ษนั ้น ก็ย้อนพระคุณของพระเจ้า พระองค์เยียะหื้อเฮาเป๋นขึ้นจากความต๋ายตวยกั ๋น
กับ พระคริสต์ กับ โผด หื้อ เฮา นั ่ง ปกครอง อยู่ ใน สวรรค์ ฮ่วม กับ พระองค์ ตวย ย้อน เฮา เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว
กั ๋นกับพระเยซูคริสต์ 7 ตี้พระเจ้าเยียะจาอี้ ก็เปื้ อหื้อยุคต่อๆ ไป จะได้หันพระคุณอันเหลือล้นของพระองค์
โดยความเมตต๋าของพระองค์ผ่านตางพระเยซูคริสต์ 8 ตี้หมู่ต้านรอดป๊นบาปโต้ษนั ้น ก็ย้อนพระคุณของ
พระเจ้าผ่านตางความเจื้อของหมู่ ต้าน บ่ใจ้ จากตั ๋วของหมู่ ต้านเน่ อ แต่ พระเจ้าโผดหื้อกับหมู่ ต้าน 9 บ่มี
1

เอเฟซัส 2:10

261

เอเฟซัส 3:11

ใผ อวด ตั ๋ว ได้ ย้อน บ่ได้ มา จาก สิง่ ตี้ คน เยีย ะ 10 เฮา เป๋น ผล งาน ของ พระเจ้า ตี้ พระองค์ สร้าง ขึ้น ผ่าน ตาง
พระเยซูคริสต์ เปื้ อหื้อเฮาเยียะสิง่ ดีๆ ตี้พระองค์เกียมไว้หื้อเฮาเยียะก่อนแล้ว
ความเป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋นในพระคริสต์

11 จาอัน
้ หมู่ต้านตี้เกิดมาเป๋นคนต่างจ้าด

เป๋นผู้ตี้จาวยิวฮ้องว่า หมู่บ่ได้เข้าพิธสุ
ี หนั ต ย้อนจาวยิวฮ้อง
12
ตั ๋ว เก่า ว่า หมู่ เข้า พิธี สุหนั ต (แต่ หมายเถิง พิธี ตี้ คน เยีย ะ ต่อ ตั ๋ว เต้า อัน
้ ) หื้อ จํา๋ ไว้ เต๊อะ ว่า ตะก่อน หมู่
ต้าน ใจ๊ จี วต
ิ โดย บ่มี พระคริสต์ บ่ได้ เป๋น จาว อิสราเอล กับ บ่มี ส่วน ฮ่วม ใน พันธสัญญา ตี้ พระเจ้า หื้อ ไว้ หมู่
ต้าน ใจ๊ จี วต
ิ ใน โลก นี้ อย่าง บ่มี ความ หวัง กับ บ่มี พระเจ้า 13 แต่ บ่า เดี่ยว นี้ หมู่ ต้าน มี ความ สัมพันธ์กับ พระ
เยซู คริสต์ จาก ตี้ ตะก่อน หมู่ ต้าน อยู่ ไก๋ พระเจ้า แต่ ต๋อน นี้ เลือด ของ พระคริสต์ เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน ได้ เข้า มา
อยู่ ใก้ พระองค์ แล้ว 14 พระคริสต์ เป๋น ผู้ ตี้ เยีย ะ หื้อ เกิด สันติสุข ขึ้น หละหว่าง หมู่ เฮา พระองค์ เยีย ะ หื้อ หมู่
จาว ยิว กับ หมู่ คน ต่างจ้า ด เป๋น หมู่ เดียว กั ๋น โดย ก๋าน ต๋าย ของ พระองค์ พระองค์ ได้ ทําลาย ก๋าน เป๋น ศัตรู ๋
กั ๋น ก็ เผียบเหมือนได้ ตุ๊บกํ่าแปงตี้ เกิง้ หมู่เขาออกเหีย 15 พระองค์ ได้ ยกเลิกบทบัญญัติตึงกําสัง่ กับกฎเก๋
ณฑ์ต่างๆ เปื้ อเยียะหื้อคนตึงสองฝ่ายรวมเป๋นหมู่ใหม่ เซิง่ เป๋นหมู่เดียวกั ๋นโดยความสัมพันธ์กับพระองค์
แล้ว สันติสุข ก็ เกิด ขึ้น 16 ก๋าน ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน ของ พระเยซู คริสต์ เยีย ะ หื้อ ตึง สอง ฝ่าย บ่เป๋น ศัตรู ๋กั ๋น
แหม ต่อ ไป กับ ปา หมู่ เขา ตี้ เป๋น หมู่ เดียว กั ๋น แล้ว นั ้น ปิ๊ ก คืนดี กับ พระเจ้า 17 จาอัน
้ พระองค์ เลย มา บอก
ข่าวดีเรือ
่ งสันติสุขนี้ หื้อหมู่ตี้อยู่ไก๋พระเจ้ากับหมู่จาวยิวตี้อยู่ใก้พระเจ้าแล้ว 18 ย้อนว่า โดยตางพระเยซู
คริสต์ตึงสองหมู่มีสิทธิตี
เดียวกั ๋น
์ ้จะเข้าใก้พระบิดาได้ โดยตางพระวิญญาณบริสุทธิองค์
์
19 จาอัน
้ หมู่ต้านก็บ่ใจ้คนต่างด้าวกาว่าคนนอกแหมต่อไป แต่เป๋นหมู่เดียวกั ๋นกับคนของพระเจ้า กับ
เป๋นคนในครอบครัวของพระองค์ 20 เผียบเหมือนตึกตี้พระเจ้าสร้างขึ้นต่อจากฐาน ฐานนั ้นก็คือหมู่อัคร
ทูตกับหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า กับมีพระเยซูคริสต์เป๋นศิลามุมเอก 21 พระองค์ยึดกู้ส่วนของ
ตึกนี้ หื้อติดกั ๋นไว้ กับเยียะหื้อตึกนี้ จํา๋ เริญขึ้นเป๋นพระวิหารตี้ศักดิส
องค์พระผู้เป๋นเจ้า 22 จาอัน
้ หมู่
์ ิทธิของ
์
ต้านตี้มีความสัมพันธ์กับพระคริสต์ ก็ได้ฮบ
ั ก๋านก่อสร้างขึ้นฮ่วมกั ๋นกับคนอื่นๆ เปื้ อสร้างหื้อเป๋นตี้อยูของ
่
พระวิญญาณของพระเจ้า

3
เปาโลบอกข่าวดีหื้อกับคนต่างจ้าด

1 จาอัน
้ ข้าพเจ้าเปาโลคนตี้ติดคอกย้อนฮับใจ๊พระเยซูคริสต์ เปื้ อหันแก่หมูต้
่ านตี้เป๋นคนต่างจ้าด 2 แน่

ละ หมู่ต้านต้องเกยได้ยน
ิ แล้วว่าพระเจ้าโผดเมตต๋าหื้อก๋านงานนี้ กับข้าพเจ้า เปื้ อจ้วยหมู่ต้าน 3 พระเจ้า
็ ของพระองค์ หื้อข้าพเจ้าฮู้ ต๋ามตี้ ข้าพเจ้าเขียนไว้สัน
โผดเปิดเผยข้อลํ้าเลิก
้ ๆ นั ้นแล้ว 4 เมื่อหมู่ ต้านอ่าน
็ ของพระคริสต์ 5 ตะก่อน พระเจ้าบ่ได้เปิดเผยข้อลํ้าเลิก
็ นี้ หื้อ
ผ่อ หมู่ต้านก็จะฮูว่
้ าข้าพเจ้าเข้าใจ๋ข้อลํ้าเลิก
ใผฮู้ใผหัน แต่บ่าเดี่ยวนี้ พระองค์โผดเปิดเผยหื้อหมู่อัครทูตผู้บริสุทธิของ
พระองค์ กับหมู่ผู้เป๋นปากเป๋น
์
็ นั ้นก็คือ โดยผ่านตางข่าวดีนั ้น คนต่างจ้าดก็
เสียงแตนพระเจ้า หื้อฮู้ผ่านตางพระวิญญาณ 6 ข้อลํ้าเลิก
จะได้ฮบ
ั มรดกฮ่วมกั ๋นกับจาวยิว กับเป๋นเหมือนส่วนต่างๆ ในตั ๋วเดียวกั ๋น กับมีส่วนฮ่วมในพระสัญญาตี้
พระเจ้าหื้อไว้ผ่านตางพระเยซูคริสต์
7 ข้าพเจ้าได้ฮบ
ั หน้าตี้หื้อมาบอกข่าวดีนั ้น ก็โดยพระคุณของพระเจ้าตี้หื้อข้าพเจ้าผ่านตางฤทธิอํ
์ านาจ
ของพระองค์ 8 เถิงแม้ว่า ข้าพเจ้าเป๋นคนตี้ตํ่าต้อยเหลือคนตํ่าต้อยตี้สุดในหมู่คนของพระเจ้า แต่พระเจ้า
ก็ได้หื้อพระคุณนี้ กับข้าพเจ้าเปื้ อหื้อเอาข่าวดีมาบอกคนต่างจ้าด ข่าวดีนั ้นก็คือปอนของพระคริสต์ตี้นั ก
็ ตี้ พระเจ้า ผู้
จ๋น สุด กํา กึ๊ด ตี้ จะ กึ๊ด ได้ 9 กับ เยีย ะ หื้อ กู้ คน เข้า ใจ๋ ถองแกะ ถองแก๋น เถิง แผนก๋า น อัน ลํ้า เลิก
สร้างกู้สิง่ กู้อย่าง ได้ซ่อนไว้ตัง้ แต่ก่อนสร้างโลกมาแล้ว 10 เปื้ อว่าต๋อนนี้ หมู่ผู้ปกครองกับผู้มีสิทธิอํานาจ
ในสวรรค์ จะได้หันเถิงผญาปั๋ ญญาตี้ล้นเหลือของพระเจ้าผ่านตางคริสตจักร 11 ก็เป๋นไปต๋ามแผนก๋านตี้
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พระองค์วางไว้ตัง้ แต่เก๊า เซิง่ เรือ
่ งนี้ พระองค์ก็เยียะสําเร็จแล้วผ่านตางพระเยซูคริสต์ องค์พระผูเ้ ป๋นเจ้า
ของเฮา 12 เมื่อหมู่เฮามีความเจื้อในพระคริสต์ หมู่เฮาก็อธิษฐานต่อหน้าพระเจ้าได้อย่างมัน
่ ใจ๋กับบ่ต้อง
กั ๋ว 13 จาอัน
้ ข้าพเจ้าขอหื้อหมู่ต้าน บ่ต้องอ่อนใจ๋ตี้ข้าพเจ้ากํ่าลังตุ๊กยากเปื้ อหมู่ต้าน ย้อนสิง่ หมู่นี้ ก็เปื้ อหื้อ
หมู่ต้านได้ฮับเกียรติ
ความฮักของพระคริสต์

14 ย้อนจาอี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าลงอธิษฐานต่อหน้าพระบิดา 15 ผู้ตี้สร้างกู้คู่กู้คนตึงในสวรรค์กับบนโลก

ข้าพเจ้า อธิษฐาน ขอ พระเจ้า ตี้ จะ หื้อ ฤทธิอํ
์ านาจ ตึง หมด กับ หมู่ ต้าน จาก ปอน อัน ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์
ในสวรรค์ผ่านตางพระวิญญาณ เปื้ อต้านจะได้มีจิตใจ๋ตี้เข้มแข็ง 17 ขอหื้อพระคริสต์อยูใน
่ ใจ๋ของหมู่ต้าน
โดยตางความเจื้อของหมู่ต้าน ขอหื้อต้านมัน
่ คงอยูใน
่ ความฮัก 18 เปื้ อหื้อหมู่ต้านกับคนของพระเจ้ากู้คน
็ มอก ใด 19 ขอ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู้ จัก ความ ฮัก ของ
เข้า ใจ๋ เถิง ความ ฮัก ของ พระคริสต์ ว่า กว้าง ยาว สูง กับ เลิก
พระคริสต์ นั ้น เถิงแม้ว่าจะบ่ได้ ฮู้จักตึงหมดก็ ต๋าม เปื้ อพระเจ้าจะได้จ้วยหื้อหมู่ต้านเป๋นเหมือนพระองค์
อย่างสมบูรณ์
20 จงถวายเกียรติแก่พระองค์ ผู้ตี้เยียะได้กู้สิง
่ กู้อย่างนั กเหลือตี้เฮาขอกาว่ากึ๊ด โดยฤทธิอํ
์ านาจตี้เยีย
ะก๋านอยู่ในตั ๋วเฮา 21 ขอเกียรติจากผู้เจื้อในคริสตจักรตังหลายจงมีแก่พระเจ้าผ่านตางพระเยซู คริสต์กู้
เจ้นกู้จ้าดตลอดไป อาเมน
16

4
ตั ๋วเดียวกั ๋นในพระคริสต์
ข้าพเจ้า คน ตี้ โดน ขัง คอก ย้อน ฮับ ใจ๊ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ขอ อ้อนวอน หื้อ หมู่ ต้าน ใจ๊ จี วต
ิ หื้อ เปิง กับ ตี้
2
พระเจ้าได้ฮ้องหมู่ต้านมาเป๋นคนของพระองค์ หื้อถ่อมใจ๋ อ่อนน้ อม กับอดทนต่อกั ๋นโดยความฮัก 3 หื้อ
พยายามอย่างตี้สุดตี้จะฮักษาความเป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋น ตี้ได้ฮบ
ั จากพระวิญญาณ ตี้ได้ผูกพันหมู่ต้านไว้
โดยสันติสุข 4 มีตั ๋วอันเดียวกั ๋นกับมีพระวิญญาณบริสุทธิองค์
เดียวกั ๋น เหมือนกับตี้ พระเจ้าฮ้องหมู่ต้าน
์
5
มาหื้อมีความหวังอย่างเดียวกั ๋น มีองค์ พระผู้เป๋ นเจ้าองค์ เดียว ความเจื้อเดียว บัพติศมาเดียว 6 กับมี
พระเจ้าพระบิดาองค์เดียวของกู้คน ผู้ตี้มีอํานาจสูงสุด เยียะก๋านผ่านกู้คน กับอยูใน
่ กู้คน
7 แต่เฮากู้คนก็ได้ฮบ
ั ของประทานต๋ามพระคุณของพระคริสต์ตี้โผดปั๋ นหื้อเฮา 8 จาอัน
้ ในพระคัมภีรจึ
์ ง
มีกําเขียนไว้ว่า
“เมื่อพระองค์ขึ้นไปอยูตี
่ ้สูง
พระองค์ก็เอาเชลยหลายคนไปตวย
แล้วพระองค์ก็หื้อของประทานกับมนุษย์�ก
9 ตี้ บอก ว่า “พระองค์ ขึ้น ไป� ก็ หมายเถิง ว่า พระองค์ เกย ลง ไป อยู่ ใน ตี้ ตี้ ตํ่า ตี้ สุ ด ของ โลก๑ก่อน แล้ว
10 พระองค์ ผู้ ตี้ ลง ไป นั ้น ก็ คือ พระองค์ ตี้ ขึ้น ไป อยู่ตี้ สู ง ตี้ สุ ด เหนื อ ฟ้า สวรรค์ ตวย เปื้ อ พระองค์ จะ ได้ อยู่กู้ ตี้
กู้ตาง 11 พระองค์หื้อของประทานแต่ละคนก็คือ หื้อบางคนเป๋นอัครทูต บางคนเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียง
แตน พระเจ้า บาง คน เป๋น คน บอก ข่าวดี บาง คน เป๋น ศิษ ยาภิ บาล กับ เป๋น ครู สอน ศาสนา 12 เปื้ อ เกีย ม คน
ของ พระเจ้า ไว้สําหรับ งาน ฮับ ใจ๊ กับ เสริม สร้าง ตั ๋ว ของ พระคริสต์๒หื้อ แข็ง แฮง ขึ้น 13 จ๋น หมู่ เฮา ตึง หมด
จะ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น ตาง ความ เจื้อ กับ ความ ฮู้ เกี่ยว กับ พระบุตร ของ พระเจ้า แล้ว เฮา จะ เติบโต เป๋น
คนใหญ่ในความเจื้ออย่างสมบูรณ์ คือ เป๋นเหมือนพระคริสต์กู้อย่าง 14 เปื้ อเฮาจะบ่เป๋นเหมือนหละอ่อน
แหมต่อไป ตี้ถูกคลื่นปั๊ ดไปปั๊ ดมา กาว่าถูกลมปั๊ ดไปตางปู๊นไปตางเพ้ โดยกําสอนผิดของคนสอนผิดตี้ใจ๊
อุบายจุล่ายเฮา 15 แตนตี้จะเป๋นจาอัน
้ ก็หื้อหมู่เฮายึดความจริงด้วยความฮัก เปื้ อหมู่เฮาจะจํา๋ เริญขึ้นกู้
1

ก

4:8 4:8 สดด� 68:18
คริสตจักร

๑

4:9 4:9 ภาษากรีกสามารถเข้าใจ๋ได้สองอย่างคือ แดนคนต๋าย กาว่า ในโลกนี้

๒

4:12 4:12 หมายเถิง

เอเฟซัส 4:16

263

เอเฟซัส 5:13

อย่าง จ๋น เป๋น เหมือน พระคริสต์ ผู้ เป๋น หัว ของ คริสตจักร 16 พระองค์ เยีย ะ หื้อ ตั ๋ว ตึง หมด ยึด ติด กั ๋น โดย ข้อ
ต่อ ตี้ พระองค์ หื้อ มา เมื่อ แต่ ละ ส่วน เยีย ะ ก๋าน ต๋าม หน้า ตี้ ของ มัน ก็ เยีย ะ หื้อ ตั ๋ว เติบโต กับ แข็ง แฮง ขึ้น เอง
โดยความฮัก
มีจีวต
ิ ใหม่ในพระคริสต์

17 ย้อนจาอัน
้ ข้าพเจ้าขอบอกกับยืนยันแตนองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าว่า ต่อไปนี้ หื้อหมู่ต้านเลิกใจ๊จีวต
ิ เหมือน

กับคนบ่ฮู้จักพระเจ้า ตี้กึ๊ดก้าเรือ
่ งตี้บ่มีประโยชน์ 18 ย้อนหมู่เขาง่าวกับหลึกหลึ่ง จิตใจ๋ ของหมู่เขาจึงถูก
เยีย ะ หื้อ มืด มน ไป หมู่ เขา เลย บ่มี ส่วน ใน จี วต
ิ ตี้ มา จาก พระเจ้า 19 หมู่ เขา บ่ละอาย ใน ก๋าน เยีย ะ บาป แหม
แล้ว ยอมหื้อตั ๋วเก่ามัวเมาอยูใน
่ กาม เยียะเรือ
่ งลามกกู้อย่างโดยบ่หักห้ามใจ๋ตั ๋วเก่า 20 แต่สิง่ หมู่นี้ บ่ใจ้สิง่
ตี้หมู่ต้านได้เฮียนฮู้ในเรือ
่ งพระคริสต์ 21 แต๊ๆ หมู่ต้านก็เกยได้ยน
ิ เรือ
่ งของพระองค์ กับเกยได้ฮบ
ั กําสอน
เรือ
่ งของพระองค์ เซิง่ เป๋นความจริงตี้พระเจ้าเปิดเผยไว้ในเรือ
่ งของพระเยซู 22 กําสอนนั ้นก็คือ จีวต
ิ เก่า
23
ตี้ ถูกจุ ล่ายโดยกิเลสตั ๋ณหาตี้ เยียะหื้อหมู่เฮาต้องฉิ บหายนั ้น หื้อเอาขว้างเหีย แล้วจงยอมหื้อพระเจ้า
เปี่ ยนกํากึ๊ดกับจิตใจ๋ของหมู่ต้านใหม่ 24 กับหื้อหมู่ต้านยอมฮับจีวต
ิ ใหม่ ตี้พระเจ้าสร้างขึ้นหื้อเป๋นเหมือน
พระองค์ เป๋นจีวต
ิ ตี้ถูกต้องต๋ามธรรมกับบริสุทธิแต๊
์ ๆ
25 ย้อนจาอัน
้ หื้อเลิกจุล่ายกั ๋น

หื้อกู้คนอู้แต่ความจริงต่อกั ๋น ย้อนหมู่เฮาก็เป๋นส่วนต่างๆ ของตั ๋วเดียว
กั ๋น 26 ถ้า โขด ก็ ห้าม เยีย ะ บาป กับ ห้าม โขด จ๋น เถิง ตะวัน ตก ดิน 27 ห้าม หื้อ มาร มี โอกาส จุ ล่า ย หมู่ ต้าน ได้
28 คน ขี้ ลัก ขี้ จก ก็ หื้อ ย้าง เหีย หื้อ ฮิ หา เอา คน เดียว โดย สอง มือ ของ ตั ๋ว เก่า เปื้ อ ว่า จะ มี สิง
่ ของ ตี้ จะ แบ่ง ปั๋ น
จ้วยเหลือคนยากจ๋น
29 ห้าม อู้ กํา บ่ดี แต่ หื้อ อู้ กํา ตี้ ดี ตี้ จ้วย หื้อ คน ฟัง มี กํา
๋ ลัง ใจ๋ ต๋าม ตี้ เขา ต้อ งก๋าน เปื้ อ กํา อู้ ของ ต้าน จะ ได้
เป๋น ประโยชน์ กับ คน ตี้ ได้ยน
ิ 30 ห้าม เยีย ะ หื้อ พระวิญญาณ บริสุทธิของ
พระเจ้า เสีย ใจ๋ ย้อน ว่า พระเจ้า ได้
์
หื้อพระวิญญาณนั ้นจํ๊าก๋าเฮาไว้ เปื้ อว่าเฮาจะบ่ถูกตัดสินลงโต้ษ ในวันตี้จะได้ฮบ
ั ก๋านไถ่ในวันสุดต๊ายนั ้น
31 หื้อเอาสิง
้ ึกขมขื่นตึงหมด ก๋านโขด ก๋านโมโห ก๋านผิดหัว
่ หมู่นี้ ออกไปจากหมู่ต้านหื้อหมด คือความฮูส
32
กั ๋น ก๋านใส่ ฮ้ายป้ายสี รวมตึงก๋านกึ๊ดฮ้ายกู้อย่าง หื้อเมตต๋า เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ กับยกโต้ษหื้อกั ๋นเหมือน
พระเจ้าได้ยกโต้ษหื้อกับหมู่ต้านผ่านตางพระคริสต์

5

1 ย้อนหมูต้
่ านเป๋นลูกตี้พระเจ้าฮัก หื้อหมูต้
่ านเฮียนแบบพระองค์ 2 หื้อมีความฮักในก๋านใจ๊จีวต
ิ เหมือน

กับตี้พระคริสต์ฮักเฮา กับสละจีวต
ิ ของพระองค์เป๋นเครือ
่ งถวายกับเครือ
่ งปู่จาตี้หอมหวานตี้พระเจ้าเปิง
ใจ๋ เปื้ อเฮา
3 หมู่ ต้านตี้ เป๋ นคนของพระเจ้า ก็ บ่สมควรตี้ จะยุง
่ เกี่ยวกับเรือ
่ งก๋านเยียะบาปตางเพศ ก๋านลามก กับ
ก๋านโลภ แม้แต่อูเถิ
้ งก็ห้ามเลย 4 ตึงก๋านอูลามก
้
อูเล่
้ นไปเล่ยบ่มีสาระ ก๋านอูฮะ
้ ก็บ่สมควรเหมือนกั ๋น แต่
หื้ออู้ขอบพระคุณพระเจ้าดี กว่าเน่ อ 5 กู้ คนตี้ ล่วงประเวณี กาว่าลามก กาว่าโลภ (ความโลภเยียะหื้อคน
ยก ทรัพย์สิน สิง่ ของ ขึ้น เป๋น พระเจ้า) หื้อ หมู่ ต้าน แน่ ใจ๋ ได้ เลย ว่า คน หมู่ นี้ จะ บ่มี ส่วน ใน แผ่น ดิน ของ พระ
คริสต์กับพระเจ้าเลย
6 ห้ามหื้อใผมาจุล่ายหมู่ต้านโดยกําอูตี
้ ้บ่ใจ๊เรือ
่ งแต๊ได้ ย้อนสิง่ ตี้อูมา
้ ตึงหมดนี้ จะเยียะหื้อพระเจ้าลงโต้
ษหมู่คนตี้บ่เจื้อฟัง 7 จาอัน
้ ห้ามไปยุง่ เกี่ยวอะหยังกับคนหมู่นั ้น 8 ย้อนว่าตะก่อนหมู่ต้านก็เกยอยูใน
่ ความ
มืด แต่ บ่าเดี่ยวนี้ หมู่ต้านอยู่ในความเป่งแจ้งแล้ว ย้อนเป๋นคนขององค์ พระผู้เป๋ นเจ้า ก็ หื้อใจ๊ จี วต
ิ อย่าง
9
คนตี้อยูใน
่ ความเป่งแจ้ง (ย้อนว่าความเป่งแจ้งนั ้นเยียะหื้อเฮาเยียะแต่สิง่ ดี สิง่ ตี้ถูกต้องต๋ามธรรม กับ
สิง่ ตี้ เป๋น ความ จริง) 10 หื้อ ค้น ผ่อ ลอ ว่า มี อะหยังพ่อง ตี้ จะ เยีย ะ หื้อ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ปอใจ๋ 11 ห้ามไป ยุง่
เกี่ยว อะหยัง กับ ก๋าน ของ คน ตี้ อยู่ใน ความ มืด เซิง่ บ่มี ประโยชน์ นั ้น แต่ หื้อ เปิด เผย ก๋าน หมู่ นั ้น ออก มา หื้อ
คน ฮู้เหีย เน่ อ 12 แม้แต่ จะ อู้เถิง สิง่ หมู่ นั ้น ตี้ หมู่ เขา เยีย ะ กั ๋น ใน ตี้ ลับ ก็ ยัง เป๋น เรือ
่ ง น่า อาย แต๊ๆ 13 เมื่อ เขา
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เอากู้สิง่ กู้อย่างออกมาไว้ตี้เป่งแจ้ง สิง่ ตี้หมกเม็ดก็จะหันได้หมด 14 ย้อนว่ากู้สิง่ กู้อย่างตี้แสงส่องหื้อหัน
นั ้น ก็เป่งแจ้งไปตวย จาอัน
้ เลยมีกําเขียนไว้ว่า
“คนตี้หลับอยูก็
่ หื้อลุกขึ้นเต๊อะ
หื้อเป๋นขึ้นจากความต๋าย
แล้วพระคริสต์จะส่องแสงไปต้องตั ๋วต้าน�
15 จาอัน
้ จงหละวังในก๋านใจ๊จีวต
ิ หื้อดี ห้ามใจ๊จีวต
ิ เหมือนคนง่าว แต่หื้อใจ๊จีวต
ิ เหมือนคนหลวก 16 จง
ใจ๊ กู้ๆ โอกาส หื้อ เป๋น ประโยชน์ ย้อน ว่า กู้ วัน นี้ ก็ มี ก้า คน เยีย ะ บ่ดี 17 จาอัน
้ ห้าม เป๋น คน ง่าว แต่ หื้อ เข้า ใจ๋
ว่า องค์พระผู้เป๋นเจ้าใค่อยากหื้อหมู่ต้านเยียะอะหยัง 18 ห้ามกิน
่ จ๋นเมา ย้อนมันจะเยียะหื้อหมู่
๋ เหล้าองุน
19
ต้านคุมสติตั ๋วเก่าบ่ได้ แต่หื้อพระวิญญาณอยู่กับหมู่ต้านเต๋มตี้ หื้อฮ้องเพลงสดุดี เพลงนมัสก๋าน กับ
เพลงสรรเสริญจากจิตวิญญาณหื้อกั ๋น กับหื้อฮ้องกับสรรเสริญองค์พระผู้เป๋ นเจ้าออกมาจากใจ๋หมู่ต้าน
แต๊ๆ 20 หื้อขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาในนามพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป๋ นเจ้าของเฮา สําหรับกู้ สิง่ กู้
อย่างอยูตลอด
่
หน้าตี้ของผัวเมีย

21 หื้อหมู่ต้านเจื้อฟังกั ๋น

ย้อนหมู่ต้านเคารพยําเก๋งพระคริสต์

คน เป๋น เมีย ก็ ต้อง เจื้อ ฟัง ผัว เหมือน ตี้ เจื้อ ฟัง องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า 23 ย้อน ว่า ผัว ก็ เป๋น หัว ของ เมีย
เหมือน ตี้ พระคริสต์ เป๋น หัว ของ คริสตจักร ตี้ เป๋น ตั ๋ว ของ พระองค์ ตี้ พระองค์ ได้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ
24 คริสตจักรเจื้อฟังพระคริสต์จาใด คนเป๋ นเมียก็สมควรเจื้อฟังผัวกู้อย่างจาอัน
้ เหมือนกั ๋น
22

คน เป๋น ผัว ต้อง ฮัก เมีย ตั ๋วเก่า เหมือน ตี้ พระคริสต์ ฮัก คริสตจักร กับ ยอม สละ จี วต
ิ เปื้ อ คริสตจักร
๓
พระองค์ เยีย ะ จาอี้ ก็ เปื้ อ ซ่วย ล้าง คน ใน คริสตจักร หื้อ บริสุทธิด้
์ วย นํ้า กับ ถ้อยกํา ของ พระองค์ 27 เปื้ อ
พระองค์ จะ ได้ มอบ คริสตจักร ตี้ สง่า งาม บริสุทธิหมดใส
บ่มี ตํา๋ หนิ บ่มี ตี้ ติ กาว่า บ่มี มลทิน อะหยัง เลย หื้อ
์
กับ พระองค์ เอง 28 อย่าง เดียว กั ๋น คน เป๋น ผัว ก็ ต้อง ฮัก เมีย เหมือน ฮัก ตั ๋ว เก่า ใผ ตี้ ฮัก เมีย ก็ เต้า กับ ฮัก ตั ๋ว
เก่า 29 ย้อนว่าบ่มีใผจังตั ๋วของตั ๋วเก่า มีก้าเลี้ยงดูเอาใจ๋ใส่ เหมือนตี้พระคริสต์เลี้ยงดูเอาใจ๋ใส่คริสตจักร
30 ย้อน เฮา เป๋ น ส่วน ต่างๆ ใน ตั ๋ว ของ พระคริสต์ 31 เหมือน ตี้ มี กํา เขียน ใน พระคัมภีร ์ว่า “ย้อน จาอัน
้ ป้อ
จายจะแยกจากป้อแม่ของตั ๋วไปอยูฮ่
่ วมผูกพันกั ๋นกับเมีย ตึงสองคนจะก๋ายเป๋นคนๆ เดียวกั ๋น�ข 32 พระ
็ นั ก ตั ๋วข้าพเจ้าเข้าใจ๋ว่าหมายเถิงพระคริสต์กับคริสตจักร 33 จาใดก็ดี หมู่
คัมภีรข้
์ อนี้ มีความจริงตี้ลํ้าเลิก
ต้านตี้เป๋นผัวต้องฮักเมียเหมือนฮักตั ๋วเก่า กับคนเป๋นเมียก็ต้องเคารพนั บถือผัวตวย
25

26

6
เปาโลเตือ
๋ นป้อกับลูก

เนื่ อง จาก หมู่ ต้าน เป๋น คน ของ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า คน เป๋น ลูก จึง ต้อง เจื้อ ฟัง ป้อ แม่ ของ ตั ๋ว ย้อน นี่ เป๋น
สิง่ ตี้ถูกต้อง 2 “จงเคารพนั บถือป้อแม่ของตั ๋ว� นี่ เป๋นบทบัญญัติข้อแรก เซิง่ พระเจ้ามีพระสัญญาไว้ตวย
ว่า 3 “หมู่ต้านจะได้อยูดี
่ มีสุขกับมีอายุยืนในโลกนี้ �ค
1

4 คนเป๋ นป้ อบ่ดียัว
่ หื้อลูกโขด

แต่หื้อเลี้ยงดูหมู่เขาโดยก๋านอบรมสัง่ สอน กับเตือ
๋ นสติหมู่เขา ต๋ามหลัก
กําสอนตี้มาจากองค์พระผู้เป๋นเจ้า
เปาโลเตือ
๋ นเจ้านายกับขี้ข้า

กับฮับใจ๊อย่างซื่อสัตย์เหมือนตี้ฮับใจ๊พระคริสต์
บ่ใจ้ หมัน
่ ก้า ต่อ หน้า อย่าง หมู่ เลีย แข้ง เลีย ขา แต่ หื้อ เยีย ะ ก๋าน เหมือน เป๋น ขี้ข้า ของ พระคริสต์ ตี้ เต๋ม อก
เต๋ม ใจ๋ เยีย ะ ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า 7 หื้อ ม่วน อก ม่วน ใจ๋ ใน ก๋าน ฮับ ใจ๊ เจ้า นาย อย่าง กับ ตี้ ฮับ ใจ๊
6

๓

5 คนเป๋ นขี้ข้าต้องเจื้อฟังเจ้านายอย่างเก๋งกั ๋วจ๋นตั ๋วสัน
่
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องค์พระผูเ้ ป๋นเจ้า บ่ใจ้ฮับใจ๊คน 8 หื้อฮูไว้
้ เต๊อะว่า ใผเยียะดีจาใด ก็จะได้ฮบ
ั ผลดีจากองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าจา
อัน
้ บ่ว่าเป๋นขี้ข้ากาว่ามีอิสระ
9 คนเป๋ นเจ้านายก็หื้อเยียะกับขี้ข้าอย่างเดียวกั ๋น ห้ามคํ่าขี้ข้าของตั ๋ว หื้อจํา
๋ ไว้ว่าต้านกับขี้ข้าก็มีเจ้านาย
องค์เดียวกั ๋นอยูบน
่ สวรรค์ กับพระองค์ก็บ่หันแก่หน้าใผตวย
หื้อใส่เครือ
่ งป้องกั ๋นของพระเจ้า
สุด ต๊าย นี้ หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น คน เข้ม แข็ง ใน องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า กับ โดย ฤทธิ์ อํานาจ อัน ยิง่ ใหญ่ ของ
พระองค์ 11 หื้อ ใส่ เครือ
่ ง ป้อ งกั ๋น ใน ก๋าน ฮบ ตึง หมด ของ พระเจ้า เปื้ อ ต้าน จะ ยืน อยู่ ต่อสู้ กับ แผนก๋า น ของ
12
มาร ได้
ย้อน เฮา บ่ได้ ฮบ กับ คน๔ แต่ ฮบ กับ หมู่ วิญญาณ บ่ดี ตี้ เป๋น ผู้ ปกครอง ผู้ มี อํานาจ ใน โลก ฝ่าย
วิญญาณ ตึง ฮบ กับ หมู่ เทพเจ้า ตี้ ครอบครอง ใน ยุค มืด นี้ 13 ย้อน จาอี้ หื้อ ใส่ เครือ
่ ง ป้อ งกั ๋น ใน ก๋าน ฮบ ตึง
หมดของพระเจ้าไว้ เมื่อปะสิง่ บ่ดีหมู่นั ้นเมื่อใด หมู่ต้านก็จะต่อสู้กับสิง่ หมู่นั ้นได้ เมื่อกู้อย่างจบเสี้ยงแล้ว
หมู่ต้านก็จะยังยืนหยัดอยู่ได้ 14 จาอัน
้ หื้อพร้อมยืนหยัดอยู่ โดยเอาความจริงมาฮัดแอวไว้เหมือนสายฮ้า
ง แล้วเอาจี วต
ิ ตี้ ถูกต้องต๋ามธรรมใส่ ไว้เหมือนเกราะกั ๋นหน้าอก 15 กับเอาความพร้อมในก๋านบอกข่าวดี
ตี้ เยียะหื้อมีสันติสุข มาสุบเหมือนเกิบ 16 กับนอกเหนื อจากนี้ หื้อเอาความเจื้อมาเป๋นเหมือนโล่ กํา๋ บัง ตี้
หมู่ ต้าน จะ ใจ๊ เกิง้ ลูก ธนู ไฟ ตึง หมด ของ มาร 17 เอา ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ เป๋น เหมือน หมวก เหล็ก มา สุบ
หัว กับ หื้อ กํา๋ ดาบ ตี้ มา จาก พระวิญญาณ บริสุทธิ์ ดาบ นั ้น ก็ คือ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า 18 หื้อ อธิษฐาน ใน กู้ๆ
โอกาส กู้ๆ เรือ
่ ง โดยหื้อพระวิญญาณจ้วยนําหมู่ต้านอธิษฐาน ย้อนจาอี้หื้อเฝ้าหละวังหื้อดี กับห้ามขาด
ก๋านอธิษฐานเผื่อคนของพระเจ้า
19 หื้อ อธิษฐาน เผื่อ ข้าพเจ้า ตวย เปื้ อ เมื่อ ข้าพเจ้า อู้ พระเจ้า จะ หื้อ กํา กับ ข้าพเจ้า ตี้ จะ เปิ ด เผย ข้อ ลํ้า
็ ของข่าวดี นี้ อย่างบ่กั ๋วอะหยัง 20 ตี้ ข้าพเจ้าติดอยู่ในคอก ก็ ย้อนเป๋นทูตบอกข่าวดี นี้ ขออธิษฐานเผื่อ
เลิก
ข้าพเจ้าตี้จะก้าอูต๋
้ ามตี้ข้าพเจ้าสมควรจะอู้
10

เปาโลปั๋ นปอนคนตังหลาย
ที คิกั ส น้ องบ่าว ใน ความ เจื้อ ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก เขา เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ ตี้ ซื่อสัตย์ ของ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า จะ เล่า
เรือ
่ งตึงหมดของข้าพเจ้าหื้อ หมู่ ต้านฟัง เปื้ อหมู่ ต้านจะได้ ฮู้ว่าข้าพเจ้า เป๋น จาใดกับ เยียะอะหยังอยู่ 22 ตี้
ข้าพเจ้าส่งเขามาหาต้าน ก็เปื้ อหื้อต้านฮูว่
้ าหมู่เฮาเป๋นจาใดพ่อง กับเขาจะได้หื้อกํา๋ ลังใจ๋หมู่ต้านตวย
23 ขอพระเจ้าพระบิดากับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋ นเจ้าโผดหื้อสันติสุข ความฮัก กับความเจื้อแก่ปี้
น้ องผู้เจื้อกู้คนตวย 24 ขอพระคุณของพระเจ้าอยูกั
่ บกู้ๆ คนตี้ฮักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของหมู่
เฮาอย่างบ่มีวันหมด
21

๔

6:12 6:12 ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีกเป๋นกําว่า เลือด กับ เนื้ อหนั ง
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อในเมือง

ฟีลิปปี

เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ต๋อน ตี้ ติด คอก อยู่ ตี้ กรุ ง โรม ต้าน ติด คอก ย้อน ได้ บอก ข่าวดี ต้าน เขียน
จดหมายฉบับนี้ ขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ� 61
เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ ไปเถิงหมู่ผู้เจื้อตี้อยู่ในเมืองฟีลิปปี ตี้ต้านเกยได้บอกข่าวดีหื้อฟังก่อนหน้า
นั ้น เมืองฟี ลิปปี เป๋นเมืองสําคัญในแคว้นมาซิโดเนี ย มาซิ โดเนี ยอยู่ในทวีปยุโรป หลังจากผู้เจื้อจาวฟี ลิ
ปปี ได้ยน
ิ ว่าเปาโลติดคอก หมู่ เขาก็ หื้อเอปาโฟรดิทัสเอาของฝากไปหื้อ เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ เปื้ อ
ขอบคุณหมู่เขาสําหรับของฝาก กับเขียนหื้อกํา๋ ลังใจ๋หมู่เขาหื้อมีความมัน
่ คงในความเจื้อ
เปาโล สอน หื้อ ผู้ เจื้อ จาว ฟี ลิ ป ปี ถ่อมใจ๋ เหมือน อย่าง พระเยซู พระเยซู ยอม ตี้ จะ สละ ตํา๋ แหน่ ง ตี้ สูง สุด
ใน สวรรค์ ลง มา อยู่ ใน โลก นี้ แล้ว ก็ ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน เปื้ อ จ้วย หื้อ กู้ คน รอด ป๊น บาป โต้ษ เปาโล มี เพลง
สรรเสริญในบทตี้ 2 เป๋นเพลงเกี่ยวกับสิง่ ตี้พระเยซูได้เยียะ ต้านยังได้เขียนบอกหื้อผู้เจื้อจาวฟีลิปปีบ่หื้อ
เจื้อฟังกําสอนตี้ผิด แต่บอกหื้อหมู่เขาเจื้อวางใจ๋ในพระเยซูแตนตี้จะเจื้อว่า ก๋านเยียะของคนจะเยียะหื้อ
เขาได้จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์
กําตัก
๊ ตวาย

1 จดหมายฉบับนี้ จากข้าพเจ้าเปาโลตึงทิ โมธีผู้ฮับใจ๊ พระเยซู คริสต์

เถิงคนของพระเจ้าตี้อยู่ในเมืองฟี
ลิปปี ผู้ตี้เป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับพระเยซูคริสต์ ตึงหมู่ผู้ปกครองกับหมู่มัคนายก 2 ขอหื้อต้านตังหลาย
ได้ฮับพระคุณตึงสันติสุข จากพระเจ้าพระบิดาของเฮากับจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ
เปาโลอธิษฐานเผื่อจาวฟีลิปปี
3 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้ากู้เตื้อเมื่อกึ๊ดเติงหาต้านตังหลาย 4 กู้เตื้อตี้ข้าพเจ้าอธิษฐาน ก็อธิษฐาน
เผื่อ หมู่ ต้าน กู้ คน ข้าพเจ้า อธิษฐาน อย่าง จื้น จมยินดี 5 ย้อน ว่า หมู่ ต้าน ได้ จ้วย ข้าพเจ้า ใน ก๋าน บอก ข่าวดี
ของพระเจ้า ตัง้ แต่เก๊าตี้หมู่ต้านฮับเจื้อจ๋นแผวบ่าเดี่ยวนี้ 6 ข้าพเจ้าก็แน่ ใจ๋ว่าพระเจ้าผู้ตี้ตัง้ เก๊าเยียะสิง่
ดี ไว้ในหมู่ต้าน จะเยียะสิง่ ดี นั ้นต่อไป จ๋นกว่าจะแล้วในวันตี้ พระเยซู คริสต์ จะปิ๊ กมา 7 ตี้ ข้าพเจ้ากึ๊ดในใจ๋
เกี่ยวกับ หมู่ ต้าน จาอี้ ก็ สมควร แล้ว ย้อน ว่า หมู่ ต้าน กู้ คน อยู่ใน ใจ๋ ของ ข้าพเจ้า ต้าน ตัง หลาย ก็ เกย มี ส่วน
ฮ่วม กับ ข้าพเจ้า ใน งาน ตี้ พระเจ้า โผด หื้อ ข้าพเจ้า เยีย ะ โดย พระคุณ ของ พระองค์ บ่ว่า ตี้ ข้าพเจ้า ติด คอก
กาว่า ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า ปกป้อง กับ ยืนยัน ความ จริง ของ ข่าวดี 8 พระเจ้า เป๋น พยาน ได้ ว่า ข้าพเจ้า กึ๊ด เติง หา
ต้านนั ก อย่างตี้พระเยซูคริสต์ฮักเฮาตังหลาย
ข้าพเจ้า อธิษฐาน ขอ หื้อ ต้าน ฮัก กั ๋น นั ก ขึ้น ติกๆ กับ มี ความ ฮู้ ความ เข้า ใจ๋ นั ก ขึ้น ตวย 10 เปื้ อ หมู่ ต้าน
จะสามารถฮู้ว่าควรจะเยียะตั ๋วจาใดตี้จะดีตี้สุด เปื้ อต้านจะเป๋นคนบริสุทธิ์ กับบ่มีความผิด จ๋นแผววันตี้
พระคริสต์จะปิ๊ กมา 11 พระเยซู คริสต์จะเยียะหื้อจีวต
ิ ของหมู่ต้านเต๋มไปด้วยความดีงาม เซิง่ จะเยียะหื้อ
พระเจ้าได้ฮบ
ั เกียรติกับได้ฮบ
ั ก๋านสรรเสริญ
12 ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลายเหยข้าพเจ้าใค่หื้อต้านตังหลายฮูว่
้ าสิง่ ต่างๆ ตี้เกิดกับข้าพเจ้านั ้น ก๋ายเป๋นสิง่ ดี
ตี้เยียะหื้อคนได้ยน
ิ ข่าวดีนั กขึ้น 13 ย้อนจาอัน
้ หมู่ทหารตี้ฮักษาวังของจักรพรรดิกับคนอื่นๆ ฮูหมด
้
แล้วว่า
14
ตี้ข้าพเจ้าถูกขังคอกนั ้น ก็ย้อนว่าข้าพเจ้าฮับใจ๊พระคริสต์ ตี้ข้าพเจ้าถูกขังคอกอยู่นี้ ก็เยียะหื้อปี้ น้ องผู้
เจื้อส่วนใหญ่มีความมัน
่ ใจ๋ในองค์พระผู้เป๋นเจ้า กับมีใจ๋ก้าตี้จะบอกเรือ
่ งข่าวดีของพระเจ้าอย่างบ่กั ๋วใผ
9

ข่าวดีเรือ
่ งพระคริสต์เยียะหื้อเปาโลดีใจ๋
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15 มีบางคนบอกเรือ
่ งพระคริสต์

ย้อนขอยกั ๋นกับผิดหัวกั ๋น แต่ก็มีบางคนบอกอย่างใจ๋ซื่อ 16 เป๋นหมู่คน
ตี้ บอกเรือ
่ งพระคริสต์ ย้อนฮักข้าพเจ้า หมู่เขาฮู้ว่าตี้ พระเจ้าแต่งตัง้ ข้าพเจ้าหื้ออยู่ตี้ นี่ ก็ เปื้ อปกป้องข่าวดี
17 แต่ แหม หมู่ นั ้น บอก เรือ
่ ง พระคริสต์ ย้อน แก่งแย่ง ชิง ดี กั ๋น บ่ใจ๊ ย้อน ใจ๋ ซื่อ ตัง้ ใจ๋ จะ เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า มี
ความตุ๊กนั กขึ้นต๋อนตี้อยูใน
่ คอก
18 จ้างมันเต๊อะ บ่ว่าหมู่ เขาจะเยียะอย่างใจ๋ ซ่ ือกาว่าบ่ซื่อ หมู่ เขาก็ ได้ บอกเรือ
่ งพระคริสต์ เซิง่ เยียะหื้อ
ข้าพเจ้าดี ใจ๋ กับจะดี ใจ๋ ต่อไป 19 ข้าพเจ้าฮู้ดี ว่า โดยกําอธิษฐานของหมู่ต้าน กับความจ้วยเหลือของพระ
วิญญาณ ของ พระเยซู คริสต์ จะ เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า ได้ ฮบ
ั อิสระ 20 ข้าพเจ้า คาดหวัง อย่าง ยิง่ กับ หวัง ว่า จะ
บ่เลิกเยียะหน้าตี้ แต่ จะมี ความก้าปอตี้ จะหื้อพระคริสต์ ได้ ฮบ
ั เกียรติ อยู่ตลอด โดยจี วต
ิ ของข้าพเจ้า แม้
แต่ บ่าเดี่ยวนี้ บ่ว่าจะต๋ายกาว่ามีจี วต
ิ อยู่ 21 ย้อนว่าส่วนข้าพเจ้าถ้ามีจี วต
ิ อยู่ก็ เปื้ อพระคริสต์ แต่ ถ้าต้อง
ต๋าย ก็ ถือ ว่า ได้ กํ่า ไฮ ย้อน จะ ได้ อยู่กับ พระองค์ 22 ถ้า ข้าพเจ้า ยัง มี จี วต
ิ อยู่ต่อ ไป ก็ จะ เกิด ผล ใน ก๋าน ฮับ ใจ๊
23
พระคริสต์ แต่ข้าพเจ้าก็บ่ฮู้ว่าจะเลือกจาใดดี สองอย่างนี้ ข้าพเจ้าเลือกยากเหลือเกิน
๋ ใจ๋นึ่ งก็ใค่อยาก
24
ต๋ายไปอยูกั
่ บพระคริสต์ เซิง่ กึ๊ดว่าจะดีนั กเหลือ แต่แหมใจ๋นึ่ งก็กึ๊ดว่า ถ้ามีจีวต
ิ อยูต่
่ อไปก็จะจํา๋ เป๋นกว่า
สําหรับต้านตังหลาย 25 เมื่อข้าพเจ้าแน่ ใจ๋จาอี้แล้ว ก็ฮู้ว่าสมควรจะมีจีวต
ิ อยู่กับต้านตังหลายต่อไป เปื้ อ
ต้านจะจํา๋ เริญขึ้นกับมีความยินดี ในความเจื้อ 26 เปื้ อว่าเมื่อข้าพเจ้าปิ๊ กมาอยู่ตวยหมู่ต้านแหม จะเยียะ
หื้อต้านตังหลายภูมิใจ๋พระเยซูคริสต์นั กขึ้นย้อนข้าพเจ้า
27 บ่ว่าจะเกิดอะหยังกับข้าพเจ้า ขอหื้อต้านตังหลายใจ๊ จี วต
ิ ฮ่วมกั ๋นอย่างสมควรกับคนตี้ฮับเจื้อข่าวดี
เกี่ยวกับพระคริสต์ แล้วบ่ว่าข้าพเจ้าจะมาหาหมู่ต้านกาว่าบ่มา ก็จะได้ยน
ิ ว่าหมู่ต้านยังยึดมัน
่ เป๋นนํ้านึ่ ง
28
ใจ๋เดียวกั ๋น กับฮ่วมต่อสู้ด้วยจิตใจ๋เดียวกั ๋น เปื้ อความเจื้อตี้เกิดจากข่าวดีนั ้น บ่ดีกั ๋วคนตี้ขัดขวางต้าน
เน่ อ ย้อนว่าความก้าของต้าน จะเยียะหื้อหันว่าเขาหมู่นั ้นจะถูกทําลาย แต่พระเจ้าจะจ้วยหมู่ต้านหื้อรอด
ป๊น บาป โต้ษ 29 พระเจ้า ได้ หื้อ สิทธิพิเศษ นี้ แก่ ต้าน เปื้ อ พระคริสต์ บ่ใจ้ ก้า เปื้ อ ต้าน จะ เจื้อ ใน พระองค์ เต้า
อัน
้ แต่เปื้ อต้านจะได้ทนตุ๊กทรมานเปื้ อพระองค์ตวย 30 ต๋อนนี้ หมู่ต้านกํ่าลังต่อสู้เหมือนกับตี้หันข้าพเจ้า
ต่อสู้เมื่อตะก่อน กับได้ยน
ิ ว่าข้าพเจ้ายังต่อสู้อยูบ่
่ าเดี่ยวนี้

2
ก๋านถ่อมใจ๋เหมือนพระคริสต์
ในเมื่อต้านเกยได้ฮบ
ั กํา๋ ลังใจ๋จากพระคริสต์ ได้ฮับก๋านปลอบใจ๋จากความฮักของพระองค์ เกย
อยู่เป๋น เปื้ อน ฮ่วม ความ เจื้อ เดียว กั ๋น โดย พระวิญญาณ บริสุทธิ์ กับ เกย ฮัก กับ หัน อกหัน ใจ๋ คน อื่น ตวย 2 ก็
ขอเยียะหื้อข้าพเจ้ามีความจื้นจมยินดี อย่างเต๋มตี้ โดยมีกํากึ๊ด มีความฮักอย่างเดียวกั ๋นกับเป๋นนํ้านึ่ งใจ๋
เดียว กั ๋น 3 ห้าม เยีย ะ สิง่ ต่างๆ อย่าง หัน แก่ ตั ๋ว กาว่า อวด ตั ๋ว แต่ หื้อ มี ใจ๋ ถ่อม กับ ถือ ว่า คน อื่น ดี กว่า ตั ๋วเก่า
4 ห้ามหันแก่ ประโยชน์ ตี้ จะได้ อย่างเดียว แต่ หื้อหันแก่ ประโยชน์ ของคนอื่นตวย 5 ในหมู่ต้านสมควรมีใจ๋
เหมือนอย่างพระเยซูคริสต์
6 เถิงแม้วา
่ พระเยซูมีสภาพเป๋นพระเจ้า
แต่พระองค์ก็บ่ได้ยึดติดว่า
พระองค์มีสิทธิเต้
์ ากับพระเจ้าเลย
7 แต่พระองค์สละกู้สิง
่ หมด
แล้วยอมฮับสภาพเป๋นขี้ข้า
กับเกิดมาเป๋นคน
8 หลังจากพระองค์ลงมาฮับสภาพเป๋ นคนแล้ว
ก็ยอมถ่อมตั ๋วลง ยอมเจื้อฟังพระเจ้า
เถิงขนาดต้องต๋าย แม้แต่ถูกฆ่าต๋าย
บนไม้ก๋างเขนก็ต๋าม
9 ย้อนจาอัน
้ พระเจ้าจึงยกพระเยซูหื้ออยูสู
่ งตี้สุด
1 จาอัน
้
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กับตัง้ จื้อหื้อพระองค์เป๋นใหญ่เหลือเปิ้ น
10 เปื้ อว่ากู้คนจะคุกเข่าลงนมัสก๋านพระเยซู
ในสวรรค์ ในโลก กับใต้ปื๊ นโลก
11 กับกู้คนจะยอมฮับว่า
พระเยซูคริสต์เป๋นองค์พระผู้เป๋นเจ้า
เซิง่ เป๋นก๋านถวายเกียรติพระเจ้าพระบิดา
ส่องแจ้งเหมือนโกมไฟในโลกนี้
เปื้ อนๆ ตี้ฮัก ย้อนหมู่ต้านเจื้อฟังพระเจ้าอยู่ตลอด ก็หื้อฮิเยียะอย่างเก๋งกั ๋วจ๋นตั ๋วสัน
่ ในสิง่ ตี้
เปิงสําหรับคนตี้พระเจ้าจ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษแล้ว บ่ใจ้เยียะก้าเมื่อต๋อนข้าพเจ้าอยู่กับหมู่ต้านเต้าอัน
้
แต่หื้อเยียะโดยเฉพาะต๋อนนี้ ตี้ข้าพเจ้าบ่อยู่กับหมู่ต้านตวย 13 หมู่ต้านเยียะจาอี้ได้ ย้อนว่าพระเจ้ากํ่าลัง
จ้วยจิตใจ๋ของหมู่ต้านหื้อสามารถเยียะตวยต๋ามความต้องก๋านของพระองค์อย่างเต๋มใจ๋
14 หื้อเยียะกู้ สิง
่ กู้อย่างโดยบ่จ่มหื้อกั ๋นกับบ่เถียงกั ๋น 15 เปื้ อต้านตังหลายจะบ่มีตี้ติกับบ่มีความผิด กับ
เป๋น ลูก ของ พระเจ้า ตี้ บ่มี ตํา๋ หนิ ตี้ อยู่ ต้า มก๋าง คน ขี้ โก๋ ง กับ คน บ่ดี หื้อ เป๋น เหมือน ดาว ตี้ ส่อง แสง ต้า มก๋าง
หมู่ เขา 16 หื้อเยียะจาอี้ในต๋อนตี้ บอกถ้อยกําของพระเจ้าตี้ หื้อจี วต
ิ ๑ เปื้ อข้าพเจ้าจะภู มิใจ๋ ได้ ในวันตี้ พระ
เยซู คริสต์ จะ ปิ๊ ก มา ว่า ก๋าน ตี้ ข้าพเจ้า ฮิ เยีย ะ ก๋าน กับ ยอม ตุ๊ก ยาก นั ้น บ่ได้ เสีย ไป บ่ดาย 17 เถิง แม้วา่ เลือด
ของข้าพเจ้าจะเป๋นเหมือนนํ้าตี้ไว้ปู่จา ตี้ ถูกถอกลงบนเครือ
่ งปู่จาตี้ ต้านถวายย้อนความเจื้อ ตั ๋วข้าพเจ้า
ก็จะมีความสุขกับจื้นจมยินดีฮ่วมกับหมู่ต้านตวย 18 ต้านตังหลายก็ควรมีความสุขกับจื้นจมยินดีฮ่วมกับ
ข้าพเจ้าตวย
12 จาอัน
้

ทิโมธีผ่อกอยเปาโลเหมือนป้อ
ถ้า เป๋นความต้องก๋าน ของพระเยซู องค์ พระผู้เป๋ นเจ้า ข้าพเจ้า หวังว่าจะส่ง ทิ โมธีไปหาต้าน เวยๆ นี้
เปื้ อข้าพเจ้าจะฮับกํา๋ ลังใจ๋เมื่อได้ฮบ
ั ข่าวเรือ
่ งของต้าน 20 ข้าพเจ้าบ่มีใผแหมแล้วตี้เหมือนทิโมธี ตี้เอาใจ๋
ใส่ความเป๋นอยูของ
่
หมู่ต้านแต๊ๆ 21 ย้อนว่าคนอื่นๆ สนใจ๋ก้าเรือ
่ งของตั ๋วเก่า แต่บ่ได้กึ๊ดเถิงเรือ
่ งของพระ
เยซู คริสต์ 22 หมู่ ต้าน ก็ ฮู้ ว่า ทิ โมธีได้ เยีย ะ หื้อ หัน แล้ว ว่า เป๋น คน มี คุณค่า ย้อน เขา ฮับ ใจ๊ พระเจ้า ฮ่วม กับ
ข้าพเจ้าในก๋านบอกข่าวดี เหมือนลูกจ้วยงานป้อ 23 เมื่อฮู้ว่า อะหยังจะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ หวัง
ว่าจะส่งเขาไปหาต้านเวยๆ 24 แต่ข้าพเจ้าก็มัน
่ ใจ๋ว่า องค์พระผู้เป๋นเจ้าจะจ้วยหื้อข้าพเจ้ามาหาต้านเวยๆ
ตวย
25 ข้าพเจ้า กึ๊ด ไว้แล้ว ว่า จะ ส่ง เอปาโฟรดิทัส ปิ๊ ก มา หา หมู่ ต้าน เขา เป๋ น เหมือน น้ อง บ่าว เป๋ น เปื้ อน ฮ่วม
ฮับ ใจ๊ กับ ได้ ฮ่วม ต่อสู้ ตวย กั ๋น กับ ข้าพเจ้า เขา เป๋น ตั ๋ว แตน ตี้ หมู่ ต้าน ส่ง มา ผ่ อกอย ข้าพเจ้า ใน สิง่ ตี้ จํา๋ เป๋ น
สําหรับ ข้าพเจ้า 26 เขา กึ๊ด เติง หา หมู่ ต้าน กู้ คน เขา ตุ๊ก ใจ๋ ขนาด ย้อน เขา ฮู้ว่า หมู่ ต้าน ได้ ข่าว ว่า เขา บ่สบาย
27 แม่นแล้ว เขาบ่สบายหนั กขนาด จ๋นเกือบต๋าย แต่ พระเจ้าก็ โผดอินดู เขาจ๋นหาย เซิง
่ ถือว่าพระเจ้าได้
โผดอินดู ข้าพเจ้าตวย เปื้ อข้าพเจ้าจะบ่เป๋นตุ๊กซํ้าแล้วซํ้าแหม 28 ย้อนจาอี้ข้าพเจ้าจึงใค่ ส่งเขามาหาหมู่
ต้านนั กขึ้น เปื้ อต้านจะมี ความจื้นจมยินดี เมื่อได้ ปะเขาแหม แล้วข้าพเจ้าจะได้ ตุ๊กใจ๋ หน้ อยลง 29 ขอหื้อ
หมู่ต้านต้อนฮับเขาไว้ อย่างเป๋นเปื้ อนผู้เจื้อ โดยมีความจื้นจมยินดีแต๊ๆ กับหื้อเกียรติคนจาอี้ 30 ย้อนว่า
เขาเกือบต๋ายจากก๋านฮับใจ๊พระคริสต์ เขาเสี่ยงจีวต
ิ เปื้ อมาฮับใจ๊ข้าพเจ้าแตนหมู่ต้านตี้มาบ่ได้ย้อนอยูไก๋
่
19

3
ก๋านฮูจ
้ ักพระคริสต์เป๋นสิง่ สําคัญตี้สุด
1 ปี้ น้ อง ตัง หลาย เหย ใน ตี้ สุ ด นี้ หื้อ จื้น จมยินดี ใน ความ สัมพันธ์ ของ ต้าน กับ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า เต๊อะ
ข้าพเจ้าบ่ลําบากเลยตี้ เขียนเรือ
่ งนี้ มาเถิง ต้านซํ้าแหมย้อนจะป้องกั ๋นหมู่ ต้าน 2 หละวังหมู่ ตี้ เป๋นเหมือน
๑

2:16 2:16 แป๋ได้แหมอย่างว่า หื้อเยียะจาอีใน
้ ต๋อนตี้ยึดมัน
่ ในถ้อยกําของพระเจ้า
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หมา ตี้ เยีย ะ บ่ดี ตี้ ซอบ ตัด เนื้ อ เถือ หนั ง๒ ตี้ ถือ ว่า เป๋น ตาง เดียว เต้า อัน
้ ตี้ จะ ได้ ฮบ
ั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ
3 ข้าพเจ้า ว่า จาอี้ย้อน ว่า หมู่ เฮา นี้ คือ คน ตี้ เข้า พิธ ีสุ หนั ต แต๊ ตี้ นมัส ก๋า น พระเจ้า โดย พระวิญญาณ บริสุทธิ์
กับ ภู มิ ใจ๋ ตี้ ได้ เปิ้ ง พระเยซู คริสต์ บ่ได้ เปิ้ ง สิง่ ตี้ เยีย ะ กาว่า สิง่ ตี้ เป๋น๓ 4 แต๊ๆ แล้ว ข้าพเจ้า สามารถ เปิ้ ง สิง่
หมู่ นี้ ได้ ถ้า ใผ กึ๊ด ว่า เขา มี เหตุผล ตี้ จะ มัน
่ ใจ๋ ใน สิง่ หมู่ นี้ ข้าพเจ้า ก็ มี เหตุผล นั ก เหลือ เขา หมู่ นั ้น หลาย เต้า
5 คือ ข้าพเจ้า อายุ ได้ แปด วัน ก็ เข้า พิธ ี สุ หนั ต ต๋าม บท บัญญัติ ของ พระเจ้า ข้าพเจ้า เป๋ น จาว อิสราเอล ต๋าม
สายเลือด เกิดจากเผ่าเบนยามิน ป้อแม่เป๋นจาวฮีบรู ข้าพเจ้าจึงเป๋นจาวฮีบรูแต๊ๆ ส่วนก๋านเยียะต๋ามบท
บัญญัติของจาวยิวก็เป๋นฟาริสี 6 ส่วนเรือ
่ งก๋านเอาแต๊เอาว่าก๋านฮักษาบทบัญญัติ ข้าพเจ้าได้คํ่าคนในค
ริสตจักรมาแล้ว ส่วนก๋านเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมโดยเยียะต๋ามบทบัญญัตินั ้น ข้าพเจ้าก็บ่เกยเยียะผิด
เลย 7 สิง่ หมู่นี้ ข้าพเจ้าเกยกึ๊ดว่ามีประโยชน์ แต่บ่าเดี่ยวนี้ หันว่าบ่มีประโยชน์ แล้วย้อนมีพระคริสต์ 8 นั ก
เหลือนั ้นแหม ข้าพเจ้าหันว่าซะป๊ะกู้สิง่ บ่มีประโยชน์ เมื่อเผียบกับก๋านตี้ได้ฮู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้
เป๋ นเจ้าของข้าพเจ้า เซิง่ มีก้านั กเหลือ ข้าพเจ้ายอมละขว้างกู้อย่าง ย้อนหันแก่พระองค์ ข้าพเจ้าถือว่ากู้
อย่าง นั ้น เป๋น ขยะ เปื้ อ จะ ได้ พระคริสต์ 9 กับ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ พระองค์ ข้าพเจ้า บ่ต้อง เยีย ะ ต๋าม
บทบัญญัติเปื้ อหื้อเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมแหมต่อไป แต่ ต๋อนนี้ ข้าพเจ้าได้ เป๋นแล้วย้อนเจื้อพระคริสต์
คือ ก๋าน เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม นี้ มา จาก พระเจ้า ก็ เป๋น ได้ โดย ตาง ความ เจื้อ 10 ข้าพเจ้า ต้อ งก๋าน ฮู้ จัก
พระคริสต์ กับ ต้อ งก๋าน มี ประสบก๋า รณ์ ใน ฤทธิ์อํานาจ ของ พระเจ้า ตี้ เยีย ะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ
ต๋าย ข้าพเจ้าต้องก๋านมีส่วนฮ่วมในความตุ๊กของพระองค์ กับใค่ยอมต๋ายเปื้ อพระองค์เหมือนตี้พระองค์
ต๋ายเปื้ อข้าพเจ้า 11 โดยมีความหวังว่าเมื่อต๋ายไปแล้ว จะเป๋นขึ้นจากความต๋าย
ตัง้ ใจ๋ไปฮับรางวัลตี้รอถ้าอยูใน
่ สวรรค์
12 ข้าพเจ้า บ่ได้ หมายเถิง ว่า ตั ๋ว ข้าพเจ้า ได้ สิง
่ หมู่ นั ้น กาว่า เป๋น คน ดี สมบูรณ์ แบบ แต่ ข้าพเจ้า กํ่า ลัง ตัง้
ใจ๋ ขนาด ตี้ จะ ไป เถิง เป้า หมาย นั ้น ย้อน เป๋น เหตุ ตี้ พระเยซู คริสต์ ได้ เปี๋ย ข้าพเจ้า มา เป๋น ของ พระองค์ 13 ปี้
น้ องตังหลาย เป้าหมายตี้ว่านี้ ข้าพเจ้ายังบ่ได้เตื้อ แต่สิง่ นึ่ งตี้ข้าพเจ้าเยียะต๋อนนี้ คือลืมสิง่ ตี้ผ่านมาแล้ว
เหีย แล้ว ฮิ ตี้ จะ ไป หื้อ เถิง เป้า หมาย ตี้ อยู่ ตัง หน้า 14 ข้าพเจ้า ฮิ เยีย ะ อย่าง หนั ก ตี้ จะ ได้ เป้า หมาย นี้ เหมือน
ล่น เข้า เส้น ชัย เปื้ อ ฮับ รางวัล คือ ก๋าน ตี้ พระเจ้า ฮ้อง ข้าพเจ้า มา อยู่กับ พระองค์ ใน สวรรค์ โดย ตาง พระเยซู
คริสต์ 15 ย้อนจาอัน
้ เฮากู้คนตี้มีความเจื้อสมบูรณ์ แล้ว ก็หื้อกึ๊ดแบบเดียวกั ๋นนี้ แต่ถ้าต้านกึ๊ดบ่เหมือนจา
อี้ พระเจ้าจะเยียะหื้อต้านเข้าใจ๋อย่างดีในเรือ
่ งนั ้น 16 จาใดก็ต๋ามหื้อเฮาใจ๊จีวต
ิ หื้อเข้ากับสิง่ ตี้เฮาได้ฮบ
ั มา
แล้ว
17 ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลายหื้อเยียะต๋ามแบบอย่างข้าพเจ้า กับผ่อคนตี้ใจ๊จีวต
ิ ต๋ามแบบอย่างตี้ข้าพเจ้าหื้อ
18
ไว้กับต้านหื้อดี ย้อนว่าข้าพเจ้าเกยบอกต้านหลายต่อหลายเตื้อแล้ว กับบ่าเดี่ยวนี้ ก็ ยังบอกต้านแหม
จ๋นไห้ด้วยความเสียใจ๋ว่า มีหลายคนตี้ใจ๊จีวต
ิ ขัดขวางเรือ
่ งตี้พระคริสต์ต๋ายบนไม้ก๋างเขน 19 สุดต๊ายจีวต
ิ
คนหมู่นั ้นก็ต้องฉิ บหาย พระเจ้าของเขาคือความต้องก๋านตางปากต๊องของเขาเต้าอัน
้ เขาภูมิใจ๋ในสิง่ ตี้
20
เขาควรจะอาย เขากึ๊ดก้าสิง่ ตี้เป๋นของโลกนี้ เต้าอัน
้
แต่เฮาตังหลายเป๋นคนของสวรรค์ กับรอถ้าพระผู้
จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษจากสวรรค์ คือพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้า 21 พระองค์จะเปี่ ยนตั ๋วของเฮา
ตี้ ตํ่าต้อย หื้อ เป๋น เหมือน ตั ๋ว ตี้ เต๋ม ไป ด้วย รัศมี ของ พระองค์ โดย ฤทธิ์อํานาจ ตี้ เยีย ะ หื้อ กู้ อย่าง อยู่ ใน ก๋าน
ควบคุมของพระองค์

4
กําสอนสุดต๊ายของเปาโล
1 ย้อนจาอัน
้ ปี้ น้ องผู้เจื้อตี้ข้าพเจ้าฮักกับกึ๊ดเติงหา ตี้เยียะหื้อข้าพเจ้าจื้นจมยินดีกับภูมิใจ๋ขนาด ต้าน
ตังหลายตี้ข้าพเจ้าฮักเหย หื้อมัน
่ คงในองค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ 2 ข้าพเจ้าขอวิงวอนนางยูโอเดียกับนางสิ
๒

3:2 3:2 ตัดเนื้ อเถือหนั ง อ้างเถิง ก๋านเข้าพิธสุ
ี หนั ต

๓
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นทิเคหื้อเป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋น ย้อนเป๋นคนขององค์พระผูเป๋
้ นเจ้าตวยกั ๋น 3 หมู่ต้านตี้เป๋นเปื้ อนฮ่วมฮับใจ๊
ข้าพเจ้าก็ขอต้านตวย หื้อจ้วยแม่ญิงสองคนนี้ หื้อเข้ากั ๋น ย้อนหมู่นางเกยเยียะก๋านหนั กฮ่วมกับข้าพเจ้า
ตึงเคลเมนท์กับคนอื่นๆ ตี้เป๋นเปื้ อนฮ่วมฮับใจ๊ตวยกั ๋นในก๋านบอกข่าวดี เซิง่ พระเจ้าได้จดจื้อของหมู่เขา
ตึงหมด ลงในหนั งสือแห่งจีวต
ิ แล้วก
4 หื้อ จื้น จมยินดี กู้ เวลา ย้อน เป๋ น คน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า ข้าพเจ้า ขอ ยํ้า แหม เตื้อ ว่า หื้อ จื้น จมยินดี
เต๊อะ 5 หื้อกู้คนหันว่าหมู่ต้านเป๋นคนสุภาพอ่อนน้ อมต่อคนอื่นๆ องค์พระผู้เป๋นเจ้าใก้จะปิ๊ กมาแล้ว 6 บ่ดี
ฮ้อ นใจ๋ ใน เรือ
่ ง ใดๆ เลย แต่ ใน กู้ สถานก๋า รณ์ หื้อ ขอ จาก พระเจ้า ใน สิง่ ตี้ ต้าน ต้อ งก๋าน ด้วย ก๋าน อธิษฐาน
ก๋าน อ้อนวอน กับ ก๋าน ขอบ พระคุณ 7 แล้ว พระเจ้า จะ โผด หื้อ ต้าน มี สันติสุข ตี้ เกิน
๋ ความ เข้า ใจ๋ ของ เฮา
สันติสุขนี้ จะฮักษาจิตใจ๋กับกํากึ๊ดของต้านไว้ในพระเยซูคริสต์
8 ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลาย ข้าพเจ้าขอสรุ ปว่า ขอกึ๊ดหื้อดีในสิง
่ ต่างๆ ต่อไปนี้ คือสิง่ ตี้เป๋นแต๊ ตี้น่านั บถือ ตี้
ยุติธรรม ตี้บริสุทธิ์ ตี้สมควรจะฮัก กับตี้น่ายกย่อง ถ้ามีสิง่ ใดตี้ดีกับสมควรจะสรรเสริญ ก็ขอหื้อกึ๊ดในสิง่
นั ้นหื้อดีๆ 9 ขอหื้อเยียะตวยต๋ามตี้ได้เฮียนฮู้ ได้ฮบ
ั ได้ยน
ิ กับได้หันจากข้าพเจ้า แล้วพระเจ้าผู้หื้อสันติสุข
จะอยูกั
่ บหมู่ต้าน
เปาโลขอบคุณผู้เจื้อจาวฟีลิปปี

10 ข้าพเจ้ามีความจื้นจมยินดีตี้มาจากองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้านั กขนาด

ย้อนว่าต๋อนนี้ ต้านตังหลายก็ห่วงใย
ข้าพเจ้าแหมเตื้อ แต๊ๆ แล้ว ต้านห่วงใยข้าพเจ้าตลอดอยูแล้
่ ว แต่บ่มีโอกาสแสดงออก 11 ตี้ข้าพเจ้าอูจาอี
้
้
บ่ได้หมายความว่าข้าพเจ้ากํ่าลังตุ๊ก แต่ย้อนข้าพเจ้าเฮียนฮู้ตี้จะปอใจ๋ในกู้สถานก๋ารณ์ 12 ข้าพเจ้าฮู้แล้ว
ว่ายามมีนั ก กาว่ามีบ่ปอเป๋นจาใดพ่อง ข้าพเจ้าเฮียนฮู้ตี้ จะอยู่ได้ บ่ว่าจะอยู่ในสถานก๋ารณ์ ไหนกาว่ากู้ๆ
สถานก๋ารณ์ บ่ว่าจะอิม
้ ข้าวอยากนํ้า บ่ว่าจะมีนั กลํ้าไปกาว่าหน้ อยลํ้าไป 13 ข้าพเจ้าเยียะผ่านกู้
่ กาว่ากัน
อย่างได้ย้อนพระคริสต์เป๋นผู้ตี้หื้อแฮงกับข้าพเจ้า
14 จาใด ก็ ต๋าม หมู่ ต้าน ก็ เยีย ะ ได้ ดี ตี้ ได้ จ้วยเหลือ ข้าพเจ้า ต๋อน ตี้ ตุ๊ก ยาก 15 ต้าน จาว ฟี ลิ ป ปี ตัง หลาย
ฮู้ ดี อยู่ แล้ว ว่า ตัง้ แต่ ข้าพเจ้า ออก จาก แคว้น มาซิ โดเนี ย ไป บอก ข่าวดี นั ้น ก็ บ่มี คริสตจักร สัก ตี้ ตี้ หื้อ ก๋าน
จ้วยเหลือ ข้าพเจ้า มี ก้า หมู่ ต้าน เต้า อัน
้ 16 แม้แต่ ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า อยู่ ใน เมือง เธสะโลนิ ก๋าข หมู่ ต้าน ก็ ส่ง
ความ จ้วยเหลือ ไป หื้อ ข้าพเจ้า หลาย เตื้อค 17 ข้าพเจ้า อู้ จาอี้ บ่ใจ้ ต้อ งก๋าน ฮับ ของ อะหยัง จาก หมู่ ต้าน แต่
ว่าข้าพเจ้าใค่หื้อพระเจ้าปั๋ นปอนหมู่ต้านนั กๆ ย้อนได้จ้วยเหลือข้าพเจ้า 18 ข้าพเจ้าได้ฮับกู้อย่างครบแล้ว
กับมีอย่างเหลือเฟือตวย ข้าพเจ้ามีกู้อย่างตี้จํา๋ เป๋น ย้อนได้ฮบ
ั สิง่ ตี้หมู่ต้านฝากเอปาโฟรดิทัสมาหื้อ ของ
ฝาก หมู่ นี้ เป๋น เหมือน เครือ
่ ง ปู่ จา ตี้ หอม หวานฅ เป๋น เครือ
่ ง ถวาย ตี้ พระเจ้า ยอมฮับ กับ เปิง ใจ๋ ตวย 19 กับ
พระเจ้าตี้ข้าพเจ้าฮับใจ๊ จะจัดหากู้สิง่ ตี้หมู่ต้านต้องก๋านจากความมัง่ คัง่ ตี้สมบูรณ์ ของพระองค์ โดยผ่าน
ตางพระเยซูคริสต์ 20 ขอเกียรติจงมีแก่พระเจ้าพระบิดาของเฮาตลอดไป อาเมน
21 ข้าพเจ้า ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา คน ของ พระเจ้า ผู้ ตี้ เจื้อ พระ เยซู คริสต์ กู้ คน หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตี้ อยู่ ตวย
ข้าพเจ้าก็ ฝากกํากึ๊ดเติงหาต้านตวย 22 คนของพระเจ้ากู้ คนตี้ นี่ ก็ ฝากกํากึ๊ดเติงหาต้านตวย โดยเฉพาะ
คนตี้เยียะก๋านอยูใน
่ ฮัว้ ในวังของจักรพรรดิ
23 ขอหื้อพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋ นเจ้า จงมีแก่ต้านตังหลายเต๊อะ
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อในเมือง

โคโลสี

จดหมายฉบับนี้ เขียนโดยเปาโล ต้านเขียนไปเถิงผู้เจื้อตี้เมืองโคโลสีต๋อนตี้ติดคอกอยู่ในกรุ งโรม ต้าน
เขียนจดหมายฉบับนี้ ขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ� 60
โคโลสี เป๋น เมือง สําคัญ ตี้ อยู่ ติด แม่น้ํา ไลคัส ตี้ ไหล ผ่าน แคว้น เอเชีย ตัง วัน ตก ใน สมัย นี้ อยู่ ใน ประเทศ
ตุรกี โคโลสี อยู่บ่ไก๋ จากเมืองเอเฟซัส เปาโลได้ บอกข่าวดี ในเมืองเอเฟซัสสองปี๋ ย้อนจาอัน
้ ข่าวดี นี้ ก็ แผ่
ขยายไปแหมหลายเมืองในแคว้นเอเชีย (กิจก๋าน 19:10) เปาโลบอกไว้ว่าจาวโคโลสีได้ยน
ิ ข่าวดีนี้ จากเอ
ปาฟรัส คนตี้ เกยได้ยน
ิ กําเตสนาของเปาโล แล้วก็ ได้ มาเป๋นเปื้ อนฮ่วมงานของต้าน ต่อมาต๋อนตี้ เปาโล
ติด คอก อยู่ใน กรุ ง โรม ต้าน เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ เถิง ผู้ เจื้อ จาว โคโลสี ย้อน ว่า ต้าน ได้ยน
ิ ข่าว ว่า หมู่ เขา กํ่า
ลังหลงไปต๋ามกําสอนตี้ผิด
เปาโล เตือ
๋ น หมู่ ผู้ เจื้อ ใน โคโลสี บ่หื้อ เจื้อ กํา สอน ตี้ ผิด ย้อน กํา สอน หมู่ นี้ ขึ้น อยู่ กับ กํา กึ๊ด ของ คน ตี้ สอน
ว่า หมู่ เขา ฮับ ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ โดย เยีย ะ ต๋าม กฎเก๋ ณฑ์ ของ มนุษย์ เจ้น กฎเก๋ ณฑ์ ตี้ เกี่ยว กับ สิง่ ตี้
กิน
้
๋ ได้ กาว่า ห้าม กิน
๋ แต่ เปาโล สอน ว่า หมู่ เขา จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ ก็ โดย เจื้อ วางใจ๋ ใน พระเยซู เต้า อัน
พระองค์เป๋นผู้ตี้มีฤทธิอํ
ิ อย่าง
์ านาจสูงสุดเหนื อกู้สิง่ กู้อย่างในโลกกาว่าในสวรรค์ กับหมู่เขาก็ต้องใจ้จีวต
บริสุทธิต๋
์ ามความต้องก๋านของพระเจ้าตวย
กําตัก
๊ ตวาย

1 จดหมายฉบับนี้ จากข้าพเจ้าเปาโลผู้เป๋ นอัครทูตของพระเยซู คริสต์

ต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้า
กับจากทิโมธีน้ องบ่าวในความเจื้อของเฮาตวย 2 เถิงคนของพระเจ้าในเมืองโคโลสี ตี้เป๋นปี้ น้ องผู้เจื้อใน
พระคริสต์ ขอหื้อต้านตังหลายได้ฮับพระคุณตึงสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเฮาเต๊อะ
พระคุณของพระเจ้า
3 เฮา ขอบ พระคุณ พระเจ้า ผู้ เป๋ น พระบิดา ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า ของ เฮา ตลอด เมื่อ
อธิษฐานเผื่อหมู่ ต้าน 4 ย้อนเฮาได้ยน
ิ ว่าหมู่ต้านเจื้อวางใจ๋ พระเยซู คริสต์ กับหมู่ ต้านฮักคนของพระเจ้า
ตังหลาย 5 ความเจื้อวางใจ๋กับความฮักของต้านนี้ เกิดมาจากความหวังตี้เก็บไว้หื้อต้านในสวรรค์ ความ
หวังนี้ ละ ตี้หมู่ต้านได้ยน
ิ มาจากถ้อยกําตี้เป๋นความจริง ก็คือข่าวดี 6 ตี้มีคนมาบอกหมู่ต้านแล้ว ข่าวดีนั ้น
กํ่าลังเกิดผลกับขยายไปใคว่โลก อย่างเดียวกั ๋นกับตี้กํ่าลังเกิดกับหมู่ต้าน นั บตัง้ แต่ตี้ต้านได้ฟังกับเข้าใจ๋
แต๊ๆ เกี่ยวกับ พระคุณ ของ พระเจ้า 7 เรือ
่ ง นี้ ต้าน ได้ เฮีย น จาก เอปาฟรัส เขา เป๋น เปื้ อน ฮ่วม งาน ตี้ เฮา ฮัก
เป๋นผูฮั
้ บใจ๊ตี้ซื่อสัตย์ของพระคริสต์ เปื้ อเยียะก๋านแตนเฮา 8 เขาบอกเฮาเถิงความฮักตี้ต้านมีหื้อกั ๋น เป๋น
ความฮักตี้มาจากพระวิญญาณ
พระเยซูยิง่ ใหญ่ตี้สุดเหนื อกู้สิง่ กู้อย่าง
9 ย้อนจาอี้ นั บตัง
้ แต่ตี้เฮาได้ยน
ิ เรือ
่ งเกี่ยวกับหมู่ต้าน เฮาก็อธิษฐานเผื่อต้านบ่เกยขาด เฮาขอพระเจ้า
โผดหื้อต้านฮูความ
้
ต้องก๋านของพระเจ้า คือมีปั๋ ญญากู้อย่าง กับความเข้าใจ๋อย่างถองแกะถองแก๋นตี้มา
10
จากพระวิญญาณ เปื้ อต้านจะใจ๊จีวต
ิ ตี้เปิงเป๋นคนของพระเจ้า กับเยียะหื้อพระองค์ปอใจ๋ในกู้อย่าง คือ
หื้อต้านเกิดผลในก๋านดี กู้ เรือ
่ ง กับฮู้จักพระเจ้านั กขึ้น 11 กับขอพระเจ้าจ้วยหื้อต้านเข้มแข็งขึ้นโดยฤทธิ์
อํานาจตี้ยิง่ ใหญ่ของพระองค์ เปื้ อต้านจะมีความมัน
่ คงกับความอดทนในกู้อย่างด้วยความยินดี 12 และ
ต้าน ก็ จะ ขอบพระคุณ พระบิดา ผู้ ตี้ เยีย ะ หื้อ ต้าน ตัง หลาย สมควร จะ ฮับ ส่วน แบ่ง ตี้ พระเจ้า เก็บ ไว้หื้อ คน
ของ พระองค์ ใน แผ่น ดิน แห่ง ความ เป่ง แจ้ง 13 พระเจ้า ได้ จ้วย เฮา หื้อ รอด ป๊น จาก อํานาจ ของ ความ มืด
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แล้วปาเฮาเข้าไปอยู่ในแผ่นดินของพระบุตรตี้ พระองค์ ฮัก 14 พระบุตรนั ้นเป๋นผู้ตี้ ไถ่ เฮา คือยกโต้ ษบาป
หื้อเฮา
15 พระเยซู ผู้ ตี้ เฮา ผ่อ หัน ได้ ก็ สําแดง ภาพ สะท้อน ของ พระเจ้า ผู้ ตี้ เฮา ผ่อ หัน บ่ได้ พระเยซู เป๋ น ลูก คน
เก๊าตี้ยิง่ ใหญ่เหลือกู้สิง่ กู้อย่างตี้พระเจ้าสร้างมา 16 ย้อนว่าพระเจ้าสร้างกู้สิง่ กู้อย่างผ่านตางพระเยซู ตึง
บน สวรรค์ กับ ใน โลก ตึง สิง่ ตี้ หัน ได้ กับ ผ่อ หัน บ่ได้ บ่ว่า จะ เป๋น วิญญาณ ตี้ เป๋น ใหญ่ เป๋น เจ้า เป๋น นาย เป๋น
ผู้ ปกครอง กาว่า เป๋น ผู้ มี สิทธิ อํานาจ ตึง หมด ตึง เสี้ ยง นี้ พระเจ้า สร้าง มา ผ่าน ตาง พระเยซู กับ เปื้ อ พระ
เยซู 17 พระองค์เป๋นอยู่ก่อนสะป๊ะกู้อย่าง กับควบคุมกู้อย่างหื้อเป๋นระบบกับเป๋นอยู่ต่อไปได้ 18 พระองค์
เป๋นเหมือนหัวของตั ๋วตี้ เป๋นคริสตจักร พระองค์ เป๋นเก๊าตี้ สร้างคริสตจักรนี้ กับเป๋นคนเก๊าตี้ เป๋นขึ้นจาก
ความต๋ายก่อนเปิ้ น เปื้ อพระองค์จะเป๋นใหญ่เหลือกู้สิง่ กู้อย่าง 19 ย้อนว่าพระเจ้าเปิงใจ๋ตี้จะหื้อพระเยซูมี
ลักษณะตี้สมบูรณ์ ของพระเจ้า 20 พระเจ้าเยียะหื้อกู้สิง่ กู้อย่างคืนดีกับพระองค์ ผ่านตางพระเยซูบ่ว่าสิง่
นั ้นอยูบน
่ โลกกาว่าในสวรรค์ โดยเยียะหื้อเกิดสันติภาพผ่านตางเลือดของพระองค์บนไม้ก๋างเขน
21 ตะก่อน หมู่ ต้าน กับ พระเจ้า แตกแยก กั ๋น กับ ใน ใจ๋ ของ ต้าน ก็ เป๋ น ศัตรู ๋ของ พระเจ้า ย้อน หมู่ ต้าน ได้
เยียะในสิง่ ตี้บ่ดี 22 แต่บ่าเดี่ยวนี้ พระเจ้าได้ หื้อต้านคืนดีกับพระองค์ ผ่านตางก๋านต๋ายฝ่ายเนื้ อหนั งของ
พระเยซู เปื้ อเมื่อพระองค์นําหมู่ต้านมาอยู่ต่อหน้าพระเจ้า หมู่ต้านจะเป๋นคนตี้บริสุทธิ์ บ่มีตํา๋ หนิ บ่มีตี้ติ
23 แต่ ต้าน ต้อง ยึดมัน
่ ในความเจื้อต่อไป บ่ดี เลิกหวังในข่าวดี ตี้ ต้านได้ยน
ิ มาแล้ว ตี้ คนได้ บอกไปใคว่โลก
ข้าพเจ้าเปาโลก็เป๋นผู้ฮับใจ๊บอกข่าวดีนี้
็ ของพระองค์
ก๋านเปิดเผยข้อลํ้าเลิก
24 บ่า เดี่ยว นี้ ข้าพเจ้า จื้น จมยินดี ตี้ ได้ ทน ตุ๊ก สําหรับ ต้าน ย้อน ว่าข้าพเจ้า มี ส่วน ใน ก๋าน ฮับความ ตุ๊ก เปื้ อ
พระคริสต์ ความตุ๊กนี้ ต้องมีต่อไปแหม เปื้ อคริสตจักรตี้เป๋นตั ๋วของพระองค์ 25 ข้าพเจ้ามาเป๋นผูฮั
้ บใจ๊ของ
คริสตจักร ต๋าม ตี้ พระเจ้า มอบ หน้า ตี้ นี้ หื้อ เปื้ อ บอก ข่าวดี ของ พระเจ้า หื้อ กับ หมู่ ต้าน อย่าง เต๋ม ตี้ 26 ข่าวดี
็ ตี้ ซ่อน อยู่ หลาย ยุค หลาย สมัย บ่า เดี่ยวนี้ พระเจ้า ก็ โผด เปิด เผย หื้อ คน ของ พระองค์ ฮู้ แล้ว
นี้ คือ ข้อ ลํ้า เลิก
27 พระเจ้า ต้อ งก๋าน หื้อ คน ของ พระองค์ ฮู้ว่า ข้อ ลํ้า เลิก
็ ตี้ ยิง่ ใหญ่กับดี เลิศนี้ ก็ เปิดเผยหื้อคนต่างจ้าดตวย
คือพระคริสต์อยูใน
่ เฮา เยียะหื้อเฮามีความหวังตี้จะได้ฮบ
ั เกียรติในสวรรค์
28 เฮาบอกเรือ
่ งพระคริสต์ ตึงเตือ
๋ นตึงสัง่ สอนหื้อกู้คนต๋ามผญาปั๋ ญญาตึงหมดตี้เฮามี เปื้ อกู้คนตี้เป๋น
อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ พระคริสต์ จะ เป๋น คน ตี้ เติบโต ใน ความ เจื้อ อย่าง สมบูรณ์ เมื่อ เฮา นํา ไป อยู่ ต่อ หน้า
พระเจ้า 29 ย้อนจาอี้ ข้าพเจ้าจึงฮําเยียะก๋านหนั กโดยกํา๋ ลังอันยิง่ ใหญ่ตี้พระองค์หื้อกับข้าพเจ้า เซิง่ เยียะ
ก๋านอยูใน
่ ตั ๋วข้าพเจ้า

2

1 ข้าพเจ้าใค่หื้อต้านตังหลายฮูว่
้ าข้าพเจ้าฮําเยียะก๋านหนั กเปื้ อต้าน

เปื้ อจาวเมืองเลาดีเซีย กับเปื้ อคน
ตังหลายตี้ บ่เกยหันหน้าข้าพเจ้า
มีความฮักตี้ จะเยียะหื้อเขา
็ ของพระเจ้า คือพระคริสต์ 3 เซิง่
เป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋น กับมีความฮู้ความเข้าใจ๋อย่างเต๋มตี้ในข้อลํ้าเลิก
ขุมสมบัติแห่งผญาปั๋ ญญากับความฮูตึ
้ งหมดของพระเจ้าก็เก็บซ่อนอยูใน
่ พระองค์
4 ข้าพเจ้า บอก ต้าน เรือ
่ งนี้ เปื้ อบ่หื้อใผจุ ล่ายต้านโดยกําอู้ม่วนจ๋าหวานกับน่าเจื้อถือ 5 ย้อนว่า เถิงแม้
ตั ๋ว ข้าพเจ้า บ่ได้ อยู่ ตี้ หัน
้ แต่ ใจ๋ ก็ อยู่ กับ ต้าน ข้าพเจ้า มี ความ จื้น จมยินดี ตี้ หัน ว่า ต้าน อยู่ ตวย กั ๋น อย่าง มี
ระเบียบวินัยในแบบผู้เจื้อ กับมีความเจื้อมัน
่ คงในพระคริสต์
2 ข้าพเจ้าเยียะจาอี้เปื้ อ หมู่ เขาจะมี กํา
๋ ลังใจ๋

จีวต
ิ ตี้เต๋มบริบูรณ์ ในฝ่ายจิตวิญญาณ
6 ย้อน ว่า ต้าน ได้ ยอมฮับ พระเยซู คริสต์ เป๋ น องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า แล้ว ก็ ขอ หื้อ ต้าน ใจ๊ จี วต
ิ เป๋น อัน นึ่ ง อัน
7
เดียวกั ๋นกับพระเยซู คริสต์ต่อไป หื้อมัน
่ คงในความเจื้อกับวางใจ๋ในพระเยซู กับหื้อจีวต
ิ ของต้านเติบโต
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ใน ความ สัมพันธ์กับ พระองค์ นั ก ขึ้น หื้อ เข้ม แข็ง ใน ความ เจื้อ ต๋าม ตี้ ต้าน ได้ เฮีย นฮู้ เรือ
่ ง นี้ มา แล้ว กับ หื้อ
ขอบพระคุณพระเจ้าอย่างล้นเหลือ
8 หละวังหื้อดี ห้ามหื้อใผใจ๊ หลักปรัชญาตี้ น่าเจื้อถือ กับกําสอนตี้ ม่วนหูแต่ บ่มี แก่นสาน มาจุ ล่ายต้าน
หื้อ เป๋น สาวก ของ เขา ได้ เรือ
่ ง หมู่ นี้ เป๋น ก้า ฮีต เก่า ฮอย เดิม ของ คน กับ วิญญาณ ต่างๆ ของ โลก นี้ บ่ใจ้ ของ
พระคริสต์ 9 ย้อนว่าสภาพของพระเจ้าตี้สมบูรณ์ กู้อย่างก็ได้สําแดงในตั ๋วของพระเยซูแล้ว 10 กับพระเจ้า
เยียะหื้อหมู่ต้านเต๋มบริบูรณ์ ในฝ่ายจิตวิญญาณโดยเป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับพระเยซู คริสต์ ตี้เป๋นใหญ่
เหลือวิญญาณตึงหมดตี้เป๋นผู้ปกครอง กับตี้เป๋นผู้มีสิทธิอํานาจตึงหมด 11 เมื่อต้านมาฮับเจื้อพระคริสต์
ก็ เหมือน ได้ เข้า พิธีสุหนั ต แต่ บ่ใจ้ ก๋าน สุหนั ต ตี้ คน เยีย ะ หื้อ แต่ เป๋น ก๋าน สุหนั ต ตาง จิต วิญญาณ โดย พระ
คริสต์ คือ ก๋าน ตัด สันดาน บาป ของ เฮา ออก ไป 12 เมื่อ ต้าน ฮับ บัพ ติศ มา ก็ เหมือน ถูก ฝัง ไว้กับ พระคริสต์
แล้ว กับพระเจ้าเยียะหื้อเป๋นขึ้นจากความต๋ายฮ่วมกับพระคริสต์ ย้อนต้านได้ เจื้อในอํานาจของพระเจ้า
ผู้ ได้ เยีย ะ หื้อ พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 13 ตะก่อน หมู่ ต้าน เผียบ เหมือน คน ตี้ ต๋าย ไป แล้ว ใน ฝ่าย จิต
วิญญาณ ย้อน ซอบ เยีย ะ บาป กับ ยัง อยู่ ใต้ อํานาจ ของ สันดาน บาป แต่ พระเจ้า ก็ หื้อ ต้าน มี จี วต
ิ ใหม่ ฮ่วม
14
กับพระคริสต์ กับได้ ยกโต้ ษบาปหื้อต้านแล้ว พระองค์ ได้ ยกเลิกบันทึกข้อหาตี้ นาบโต้ษต้านย้อนก๋าน
ฝ่าฝืน บท บัญญัติ โดย ได้ ทําลาย บันทึก ข้อหา นี้ เมื่อ พระเยซู ถูก เขิง ไว้ตี้ ไม้ ก๋าง เขน 15 พระเจ้า ยึด อํานาจ
จากวิญญาณตี้เป๋นผู้ปกครอง กับตี้เป๋นผู้มีสิทธิอํานาจเหีย พระองค์ได้เยียะหื้อหมู่นี้ ขายขี้หน้า หื้อกู้คน
หันว่าพระองค์ได้ผาบหมู่นี้ แล้วเมื่อพระคริสต์ต๋ายบนไม้ก๋างเขน
16 ย้อน จาอี้ บ่ต้อง สนใจ๋ เมื่อ ใผ ว่า ต้าน ใน สิง
่ ตี้ กิน
๋ ตี้ ดื่ม ตึงตี้ ต้านบ่ได้ เข้าฮ่วมงานตางศาสนา กาว่าพิธี
17
วันต้นเดือน กาว่าบ่นั บถือวันสะบาโต สิง่ หมู่นี้ เป๋นก้าเงาของสิง่ ตี้จะมาในปายหน้า ตั ๋วแต๊ๆ นั ้นคือพระ
เยซูคริสต์ 18 บ่ต้องสนใจ๋หมู่คนตี้ว่าหื้อต้านว่า จะบ่ได้ฮับรางวัลจากพระเจ้า ย้อนต้านบ่ได้เยียะต๋ามตี้หมู่
เขาสอน คือหื้อเป๋นคนถ่อมตั ๋วแต่ บ่ได้ ถ่อมใจ๋ กับนมัสก๋านทูตสวรรค์ คนหมู่ นี้ ถือว่าตั ๋วดี เหลือเปิ้ นย้อน
หันนิ มิต หมู่เขาจ๋องหองโดยกํากึ๊ดตี้มาจากคนบ่ดาย 19 หมู่เขาบ่ได้ยึดติดกับพระคริสต์ตี้เป๋นหัวของตั ๋ว
พระองค์ เป๋นผู้ควบคุมหื้อตั ๋วได้ ฮบ
ั ก๋านเลี้ยงดู กับหื้อกู้ ส่วนยึดกั ๋นได้ โดยเอ็นตึงข้อต่อต่างๆ กับเยียะหื้อ
ตั ๋วเติบโตขึ้นต๋ามตี้พระเจ้าต้องก๋าน
20 เมื่อสันดานบาปของต้านได้ต๋ายตวยพระคริสต์ เยียะหื้อป๊ นจากก๋านครอบงําของหมู่วิญญาณต่างๆ
ใน โลก นี้ เป๋น จาใด ต้าน ยัง ยอม อยู่ ใต้ กฎเก๋ ณฑ์ อํานาจ ของ โลก อยู่ 21 ยก ตั ๋ว อย่าง ใน เรือ
่ ง ของ กิน
๋ “ห้าม
22
หยุบ� “ห้ามจิม� “ห้ามจิ� ในตี้ สุดกฎต่างๆ หมู่ นี้ ก็ หมดประโยชน์ เมื่อใจ๊ ไปแล้ว กับเป๋นกฎเก๋ ณฑ์ ตึง
กําสอนตี้คนกึ๊ดขึ้นบ่ดาย 23 กฎหมู่นี้ ผ่อเหมือนว่ามีปั๋ ญญา ย้อนมีก๋านเคร่งครัดตางศาสนา กับก๋านถ่อม
ตั ๋ว แต่ บ่ได้ ถ่อมใจ๋ ตึง ก๋าน ทรมาน ตั ๋ว เก่า เปื้ อ ศาสนา แต่ มัน บ่ได้ จ้วย ใน ก๋าน ควบคุม สันดาน บาป ของ คน
เลย

3

จีวต
ิ ใหม่ตี้เป๋นคนของพระคริสต์

1 พระเจ้าเยียะหื้อต้านเป๋ นขึ้นจากความต๋ายฮ่วมกับพระคริสต์แล้ว จาอัน
้ ก็หื้อจดจ่อสิง่ ตี้อยูบน
่ สวรรค์

เซิง่ พระคริสต์นั ่งอยู่ตังขวามือของพระเจ้า 2 หื้อกึ๊ดเถิงสิง่ ตี้อยู่บนสวรรค์ บ่ใจ้สิง่ ตี้อยู่ในโลกนี้ 3 ย้อนว่า
ต้าน ได้ ต๋าย จาก สันดาน บาป แล้ว จี วต
ิ ใหม่ ตี้ ต้าน ได้ ฮบ
ั ก็ ได้ ซ่อน ไว้ กับ พระคริสต์ ใน พระเจ้า 4 เมื่อ พระ
คริสต์ ผู้ ตี้ เยีย ะ หื้อ ต้าน มี จี วต
ิ ใหม่ ป๋า กฏ ขึ้น มา ใน โลก แหม ต้าน ก็ จะ ป๋า กฏ ขึ้น ตวย กั ๋น กับ พระองค์ กับ มี
ส่วนฮ่วมในพระสิรของ
ิ
พระองค์ตวย
5 ย้อน จาอัน
้ หื้อ กํา๋ จัด สันดาน บาป ใน ตั ๋ว ต้าน เหีย ยก ตั ๋วอย่าง ก๋าน เยีย ะ บาป ตาง เพศ ลามก ตั ๋ณหา
เรือ
่ ง บ่ดี ต่างๆ กับ ความ โลภ เซิง่ เป๋น เหมือน ก๋าน นั บถือ ฮูป เคารพ 6 ความ โขด ของ พระเจ้า จะ มา ย้อน คน
เยียะจาอีละ
้ ๑ 7 ตะก่อนต้านก็เกยใจ๊จีวต
ิ จาอัน
้ ต้านก็เกยเยียะสิง่ หมู่นี้ 8 แต่บ่าเดี่ยวนี้ หื้อต้านขว้างสิง่ หมู่
๑

3:6 3:6 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อความเพิม
่ ว่า คนตี้บ่เจื้อฟัง
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นี้ หื้อหมด คือ ก๋านโขด ก๋านโมโห ก๋านกึ๊ดฮ้าย ก๋านใส่ ฮ้ายป้ายสี กับกําหยาบตี้ ออกมาจากปาก 9 ห้ามจุ
กั ๋น ย้อนว่าต้านได้ขว้างจีวต
ิ เก่า กับก๋านเยียะบ่ดีตี้เกิดจากจีวต
ิ นั ้นแล้ว 10 แล้วได้ฮบ
ั จีวต
ิ ใหม่ เป๋นจีวต
ิ ตี้
พระเจ้าก้อยๆ เปี่ ยนหื้อเป๋นเหมือนพระผูสร้
้ างจีวต
ิ ใหม่นั ้นนั กขึ้นติกๆ เปื้ อหื้อต้านฮูจ
้ ักพระองค์อย่างเต๋ม
11
ตี้ จีวต
ิ ใหม่นี้ บ่มีก๋านแบ่งว่าเป๋นจาวยิวกาว่าเป๋นจาวกรีก เป๋นคนตี้เข้าพิธสุ
ี หนั ตกาว่าบ่ได้เข้า เป๋นคน
บ่มี วัฒนธรรม กาว่า คน เป๋น ป่า เถื่อน เป๋น ขี้ข้า กาว่า บ่ใจ้ สิง่ หมู่ นี้ บ่สําคัญ ใน สายต๋า ของ พระเจ้า ตี้ สําคัญ
คือพระคริสต์อยูใน
่ จีวต
ิ กู้คนตี้เจื้อ
12 ย้อนจาอัน
้ เมื่อพระเจ้าได้เลือกต้านเป๋นคนของพระองค์ เป๋นผู้บริสุทธิตี
์ ้พระองค์ฮัก ก็หื้อเป๋นคนมี
เมตต๋า กรุ ณา ถ่อมใจ๋ อ่อนน้ อมถ่อมต๋น กับอดทน 13 หื้ออะลุ้มอะหล่วยต่อกั ๋น กับถ้ามีใผคนใดในหมูต้
่ าน
บ่ปอใจ๋กั ๋น ก็หื้อยกโต้ษหื้อกั ๋น องค์พระผู้เป๋นเจ้ายกโต้ษหื้อต้านจาใดก็หื้อยกโต้ษหื้อกั ๋นจาอัน
้ 14 แล้วนั ก
เหลือสิง่ หมู่นี้ ก็คือ หื้อมีความฮัก ย้อนว่าความฮัก ผูกพันหมู่เฮาไว้หื้อเป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋น
15 หื้อ สันติสุข ตี้ มา จาก พระคริสต์ นํา ปา จิต ใจ๋ ของ หมู่ ต้าน ย้อน ใน หมู่ ต้าน กู้ คน เป๋ น ส่วน ต่างๆ ใน ตั ๋ว
เดียว กั ๋น กับ พระเจ้า ฮ้อง หมู่ ต้าน หื้อ อยู่ ตวย กั ๋น อย่าง มี สันติสุข หื้อ ขอบ พระคุณ พระเจ้า ตวย 16 หื้อ ถ้อย
กําเรือ
่ งพระคริสต์อยู่ในใจ๋ของต้านอย่างเต๋มตี้ หื้อสอนกับเตือ
๋ นสติกั ๋นด้วยปั๋ ญญาตึงหมด หื้อฮ้องเพลง
สดุดี เพลง นมัส ก๋า น กับ เพลง สรรเสริญ จาก จิต วิญญาณ ด้วย ก๋าน ขอบ พระคุณ พระเจ้า 17 แล้ว อะหยัง
ก็ ต๋าม ตี้ ต้าน อู้กาว่า เยีย ะ ก็ หื้อ เยีย ะ ใน นาม ของ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า กับ ขอบ พระคุณ พระเจ้า พระ
บิดา ผ่านตางพระเยซู
เปาโลสัง่ สอนหื้อเยียะต๋ามหน้าตี้ของตั ๋ว
ย้อนเป๋นสิง่ ตี้สมควรสําหรับแม่ญิงตี้เป๋นคนขององค์พระผูเป๋
้ น
19
20
เจ้า คนเป๋นผัวต้องฮักเมียตั ๋วเก่า ห้ามอูแฮง
้
เยียะแฮงกับเปิ้ น คนเป๋นลูกต้องเจื้อฟังป้อแม่ในกู้เรือ
่ ง
21
ย้อนเป๋นสิง่ ตี้องค์พระผู้เป๋นเจ้าปอใจ๋ คนเป๋นป้อบ่ดีเยียะหื้อลูกเกี้ยด ย้อนว่าจะเยียะหื้อเขาหมดกํา๋ ลัง
ใจ๋ 22 คนเป๋น ขี้ข้าต้อง เจื้อ ฟังเจ้า นายของตั ๋วในโลกกู้ เรือ
่ ง บ่ใจ้ เยียะต่อ หน้าเปื้ อ หื้อเจ้านายปอใจ๋ เต้าอัน
้
แต่หื้อเยียะจากนํ้าใสใจ๋จริงอย่างมีความเก๋งกั ๋วองค์พระผูเป๋
้ นเจ้า 23 บ่ว่าหมู่ต้านจะเยียะอะหยังก็ต๋าม ก็
หื้อเต๋มอกเต๋มใจ๋เยียะ เหมือนกับว่าบ่ได้เยียะเปื้ อคนแต่เยียะเปื้ อองค์พระผู้เป๋นเจ้า 24 หื้อจํา๋ ไว้ว่าต้านจะ
ได้ ฮบ
ั ส่วนแบ่งจากองค์ พระผู้เป๋นเจ้าเป๋นรางวัล ย้อนว่าต้านกํ่าลังฮับใจ๊ เจ้านายตี้ แต๊ จริงคือพระคริสต์
องค์พระผู้เป๋นเจ้า 25 สําหรับคนตี้เยียะผิด พระเจ้าจะลงโต้ษต๋ามความผิดนั ้นอย่างบ่หันแก่หน้าใผ
18 คนเป๋ นเมียต้องยอมหื้อผัวเป๋ นผู้นํา

4

คน เป๋น เจ้า นาย หื้อ เยีย ะ ต่อ ขี้ข้า ของ ตั ๋ว อย่าง ยุติธรรม กับ เต้า กั ๋น หมด หื้อ จํา๋ ไว้ว่า ต้าน ก็ มี เจ้า นาย ใน
สวรรค์เหมือนกั ๋น
1

เปาโลสอนเรือ
่ งก๋านใจ๊จีวต
ิ

2 หื้อเอาแต๊เอาว่าในก๋านอธิษฐาน

หื้ออธิษฐานอย่างตื่นตั ๋วอยู่เสมอกับมีใจ๋ขอบพระคุณพระเจ้า 3 กับ
็ ของ พระคริสต์ ตี้
อธิษฐาน เผื่อ หมู่ เฮา ตวย เปื้ อ พระเจ้า จะ ได้ หื้อ โอกาส เฮา บอก ข่าวดี เกี่ยวกับ ข้อ ลํ้า เลิก
ข้าพเจ้า ติด คอก อยู่ นี้ ก็ ย้อน เรือ
่ ง นี้ 4 กับ อธิษฐาน เปื้ อ ข้าพเจ้า จะ ได้ บอก ข่าวดี นี้ หื้อ กับ คน ตัง หลาย อย่าง
ชัดเจน ต๋าม ตี้ ควร บอก 5 หื้อ ใจ๊ สติ ปั๋ ญญา ใน ก๋าน ใจ๊ จี วต
ิ ต่อ คน ตี้ บ่เจื้อ จง ใจ๊ กู้ๆ โอกาส หื้อ เป๋น ประโยชน์
6 ต๋อนตี้อูกั
้ บใผก็หื้อใจ๊กําอูกํ
้ าจ๋าตี้น่าฟังน่าสนใจ๋ เปื้ อจะได้ฮูว่
้ า จะตอบกู้คนอย่างดีตี้สุดได้จาใด
กําส่งต๊ายจดหมายเปาโล
น้ องบ่าวในความเจื้อตี้ข้าพเจ้าฮัก เขาเป๋นผู้ฮับใจ๊ตี้ซื่อสัตย์ กับเป๋นเปื้ อนฮ่วมงานในองค์พระ
ผูเป๋
้ นเจ้าตวยกั ๋น เขาจะเล่าเรือ
่ งตึงหมดของข้าพเจ้าหื้อหมู่ต้านฟัง 8 ตี้ข้าพเจ้าส่งเขามาหาหมู่ต้านก็เปื้ อ
หื้อหมู่ต้านฮู้ว่าหมู่เฮาเป๋นจาใดพ่อง กับเขาจะได้หื้อกํา๋ ลังใจ๋หมู่ต้านตวย 9 เขาจะมาตวยโอเนสิมัส น้ อง
7 ทีคิกัส
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บ่าวในความเจื้อตี้เฮาฮักกับตี้ซื่อสัตย์ เขาเป๋นจาวโคโลสีเหมือนกั ๋น สองคนนี้ จะเล่าเรือ
่ งกู้อย่างตี้เกิดขึ้น
ตี้นี่ หื้อหมู่ต้านฟัง
10 อาริสทารคัสคนตี้ติดคอกกับข้าพเจ้า ก็ฝากกํากึ๊ดเติงมาหื้อต้าน มาระโกตี้เป๋ นลูกปี้ ลูกน้ องของบา
รนาบัส ก็ ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา มา เหมือน กั ๋น (ต้าน ได้ ฮบ
ั กํา สัง่ เรือ
่ ง ของ มาระโก แล้ว ถ้า เขา มา หา ต้าน ก็ หื้อ
11
ต้อนฮับเขาตวย) เยซู ตี้ฮ้องแหมจื้อว่ายุสทัส ก็ ฝากกํากึ๊ดเติงมาตวย ในหมู่จาวยิวมีแต่ สามคนนี้ เต้า
อัน
้ ตี้เป๋นเปื้ อนฮ่วมฮับใจ๊เปื้ อแผ่นดินของพระเจ้า หมู่เขาหื้อกํา๋ ลังใจ๋ข้าพเจ้าได้นั กขนาด 12 เอปาฟรัส ตี้
เป๋น จาว โคโลสี เหมือน กั ๋น กับ เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ ของ พระเยซู คริสต์ ก็ ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา ต้าน ตวย เขา อธิษฐาน
อย่างหนั กเผื่อต้านบ่เกยขาด เปื้ อหื้อต้านมัน
่ คงในความเจื้อ เป๋นเหมือนคนตี้ใหญ่แล้ว กับเจื้อมัน
่ ในก๋าน
13
เยียะต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้า ข้าพเจ้ายืนยันได้ว่า เขาเยียะก๋านหนั กเปื้ อต้านตังหลายแต๊ๆ กับ
เปื้ อ ผู้ เจื้อ จาว เมือง เลาดี เซีย กับ เมือง ฮี เอราบุร ี 14 ลูก๋ า เปิ้ น เป๋น หมอ ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก กับ เดมาส ก็ ฝาก กํา
กึ๊ดเติงมาหื้อต้านเหมือนกั ๋น 15 ข้าพเจ้าฝากกํากึ๊ดเติงมาหาปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลายตี้เมืองเลาดีเซีย กับเถิง
นาง นุมฟา ตึง หมู่ ผู้ เจื้อ ตี้ มา ฮ่วม จุ มนุ ม ใน บ้าน ของ นาง ตวย 16 เมื่อ ต้าน ตัง หลาย ได้ อ่าน จดหมาย ฉบับ นี้
แล้ว ก็ ส่ง ไป หื้อ ผู้ เจื้อ ตี้ อยู่ใน เมือง เลาดี เซีย ตวย กับ หื้อ อ่าน จดหมาย จาก เมือง เลาดี เซีย ตี้ ข้าพเจ้า เขียน
ตวยเน่ อ 17 หื้อบอกอารคิปปัสว่า “หื้อเยียะก๋านตี้ได้ฮบ
ั มอบหมายจากองค์พระผู้เป๋นเจ้าหื้อแล้วเหีย�
18 สุ ดต๊ายนี้ ข้าพเจ้าเปาโลเป๋ นคนเขียนกําอําลานี้ ด้วยลายมือของตั ๋วเก่า บ่ดีลืมว่าข้าพเจ้าติดคอกอยู่
ขอหื้อพระคุณของพระเจ้าจงมีแก่ต้านตังหลายเต๊อะ
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อในเมือง

เธสะโลนิ ก๋า
ฉบับตีนึ
้ ่ง

ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ คือ เปาโล ต้าน เขียน เถิง ผู้ เจื้อ ใน เมือง เธสะโลนิ ก๋า ต้าน เขียน ขึ้น ประมาณ ปี๋
ค�ศ� 50-51 นี่ เป๋นจดหมายฉบับแรกตี้เปาโลเขียนเปื้ อหื้อกํา๋ ลังใจ๋คริสตจักร
เปาโลบอกข่าวดี หื้อกับคนในเมืองเธสะโลนิ ก๋าหลังจากตี้ ออกจากเมืองฟี ลิปปี เธสะโลนิ ก๋าเป๋นเมือง
ใหญ่กับสําคัญตี้ สุดในแคว้นมาซิโดเนี ย เซิง่ อยู่ในอาณาจักรโรม สมัยนี้ อยู่ประเทศกรีก เปาโลเกยบอก
ข่าวดีในตี้อื่นๆ แต่ได้ฮบ
ั ข่าวเกี่ยวกับคริสตจักรเธสะโลนิ ก๋าต๋อนตี้ต้านกํ่าลังอยูตี
่ ้เมืองโครินธ์ แล้วเปาโล
ก็เขียนจดหมายฉบับนี้ ขึ้นเปื้ อหื้อกํา๋ ลังใจ๋หมู่เขา กับได้อธิบายเถิงบางสิง่ บางอย่างตี้หมู่เขาเข้าใจ๋ผิด
เปาโล เขียน หื้อ ผู้ เจื้อ จาว เธสะโลนิ ก๋า กึ๊ด เถิง เรือ
่ ง ความ ฮัก กับ ความ ห่วงใย ของ เปาโล ตี้ มี ต่อ หมู่ เขา
ตัง้ แต่ ต๋อน ตี้ ต้าน ได้ บอก ข่าวดี กับ เขา จ๋น เถิง ต๋อน ตี้ ต้าน เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ต้าน ต้อง ออก จาก เมือง เธ
สะโลนิ ก๋าตันที ย้อนว่าในเมืองมีก๋านจลาจล (กิจก๋าน 17:1-10) แต่ต้านยังห่วงหมู่เขาอยู่ ต้านเตือ
๋ นหมู่
ผู้เจื้อหื้อใจ๊จีวต
ิ อย่างบริสุทธิกั
์ บถูกต้องต๋ามธรรม ต้านสอนว่าพระเยซูคริสต์จะมาเป๋นเตื้อตี้สอง เปื้ อจะ
มาฮับหมู่ผู้เจื้อหื้อไปอยูกั
่ บพระองค์ แต่จะบ่มีใผฮูว่
้ าจะเกิดขึ้นเมื่อใด ย้อนจาอัน
้ ผูเ้ จื้อต้องมีความเจื้อต่อ
ไปอย่างมัน
่ คง กับใจ๊จีวต
ิ อย่างตี้พระเจ้าเปิงใจ๋ เปื้ อหมู่เขาจะพร้อมตี้จะได้อยู่กับพระเจ้า เมื่อองค์พระผู้
เป๋นเจ้าปิ๊ กมา
กําตัก
๊ ตวาย

กับสิลวานั ส๑ ตึงทิโมธี ขอแสดงความนั บถือมา
เถิง ปี้ น้ อง ของ คริสตจักร ใน เมือง เธสะโลนิ ก๋า เซิง่ เป๋น ของ พระเจ้า พระบิดา ตึง พระเยซู คริสต์ ขอ หื้อ
ต้านตังหลายได้ฮับพระคุณตึงสันติสุขเต๊อะ
1 จดหมายฉบับนี้ จากข้าพเจ้าเปาโล

ความเจื้อกับแบบอย่างของจาวเธสะโลนิ ก๋า

2 หมู่เฮาขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับต้านตังหลายอยู่ตลอด

กับอธิษฐานเผื่อต้านตังหลายเป๋นประจํา๋
3 เมื่อ หมู่ เฮา อธิษฐาน ต่อ พระเจ้า พระบิดา ของ เฮา เผื่อ หมู่ ต้าน หมู่ เฮา กึ๊ด เถิง ก๋า นงาน ของ หมู่ ต้าน ตี้ เกิด
จากความเจื้อ ตึงกึ๊ดเถิงตี้ต้านเต๋มใจ๋เยียะก๋านหนั กย้อนความฮัก กับกึ๊ดเถิงความอดทนของต้านตี้เกิด
จากความหวังในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา
4 ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ผู้ ตี้ พระเจ้า ฮัก หมู่ เฮา ฮู้ ว่า พระเจ้า ฮัก ต้าน ตัง หลาย แล้ว เลือก ต้าน มา เป๋ น คน
ของ พระองค์ 5 ย้อน ต๋อน ตี้ หมู่ เฮา นํา ข่าวดี มา บอก หื้อ ต้าน ตัง หลาย ก็ บ่ใจ้ มา ก้า อู้ บ่ดาย แต่ มา ด้วย ฤทธิ์
อํานาจ กับ พระวิญญาณ บริสุทธิตึ
่ ใจ๋ แต๊ๆ ต้าน ตัง หลาย ก็ ฮู้ แล้ว ว่า หมู่ เฮา ใจ๊ จี วต
ิ จาใด พ่อง ต้า
์ ง ความ มัน
มก๋างหมู่ต้าน เปื้ อเป๋นประโยชน์ ต่อต้านตังหลาย 6 ส่วนต้านตังหลายก็ได้เอาจีวต
ิ ของหมู่เฮาตึงขององค์
พระผู้ เป๋ น เจ้า เป๋น แบบ อย่าง แม้ ต้าน ปะ ความ ตุ๊ก ยาก นั ก ก็ ยัง ฮับ ถ้อยกํา นั ้น ด้วย ความ จื้น จมยินดี ตี้ มา
จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ 7 ย้อนจาอัน
้ ต้านตังหลายจึงก๋ายเป๋นแบบอย่างแก่ ผู้เจื้อในแคว้นมาซิโดเนี ย
8
ตึงผูเ้ จื้อในแคว้นอาคายาตวย ย้อนต้านตังหลาย ถ้อยกําของพระเจ้าจึงได้เล่าลือออกไปจากเมืองเธสะ
โลนิ ก๋า บ่ใจ้ก้าแคว้นมาซิโดเนี ยกับแคว้นอาคายาเต้าอัน
้ แต่ได้เล่าลือไปแผวหลายๆ ตี้ จ๋นหมู่เฮาบ่ต้อง
อูอะหยั
้
งเกี่ยวกับความเจื้อของต้านแหมแล้ว 9 ย้อนคนหมู่นั ้นเล่าเรือ
่ งตี้ต้านต้อนฮับหมู่เฮาดีขนาด ตึงอู้
เรือ
่ งตี้ต้านตังหลายบิน
่ หลังตํา๋ ฮูปเคารพปิ๊ กมาหาพระเจ้า เปื้ อฮับใจ๊พระองค์ผู้เป๋นพระเจ้าเตี้ยงแต๊กับมี
๑

1:1 1:1 สิลวานั ส กับ สิลาส เป๋นคนเดียวกั ๋น กิจก๋าน 15:12,40; 18:5
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จีวต
ิ อยู่ 10 ตึงอูเถิ
้ งเรือ
่ งต้านตังหลายกองถ้าบุตรของพระเจ้าจากสวรรค์ คือพระเยซูคริสต์ผูตี
้ ้พระเจ้าได้
โผดหื้อปิ๊ กเป๋นขึ้นจากความต๋าย ผู้จ้วยหื้อเฮาป๊นจากโต้ษตี้จะมาปายหน้านั ้น

2
ก๋านงานของเปาโลในเมืองเธสะโลนิ ก๋า
ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ต้าน ฮู้แล้ว ว่า ตี้ หมู่ เฮา มา แอ่ว หา ต้าน นั ้น ก็ ได้ ผล ดี จ้า ดนั ก 2 ต้าน ตัง หลาย ฮู้ว่า
หมู่เฮาได้ฮับความตุ๊กยากลําบาก ตึงได้ฮับก๋านดูแควนในเมืองฟีลิปปี ก่อนตี้จะมาแผวเมืองเธสะโลนิ ก๋า
แต่ พระเจ้าจ้วยหื้อหมู่เฮามีใจ๋ ก้าตี้ จะบอกข่าวดี ของพระองค์ หื้อต้านตังหลายฟัง แม้ว่ามีคนแหมนั กต่อ
ต้านเฮา 3 ก๋านบอกข่าวดี ของเฮาแก่ต้านตังหลายบ่ได้เกิดจากกํากึ๊ดตี้ บ่ถูกต้อง กาว่าเจตนาตี้บ่บริสุทธิ์
กาว่า มี อุบาย ใดๆ แอบ แฝง 4 แต่ ว่า พระเจ้า หัน ดี ตี้ จะ มอบ ก๋าน บอก ข่าวดี ไว้กับ หมู่ เฮา เฮา จึง บอก ข่าวดี
นั ้นบ่ใจ้เป๋นตี้ปอใจ๋ของมนุษย์ แต่เปื้ อเป๋นตี้ปอใจ๋ของพระเจ้าผู้กวดสอบจิตใจ๋เฮา 5 ต้านตังหลายก็ฮู้อยู่
แล้ว กับพระเจ้าก็เป๋นพยานได้ว่า หมู่เฮาบ่ได้อู้กํายกยอใดๆ กาว่าอู้กําใดๆ เปื้ อจะได้เงินคํา 6 เฮาบ่เซาะ
กํายกยอปอปั้ นจากคนตังหลาย บ่ว่าจากหมู่ต้าน กาว่าจากคนอื่น
7 เถิงแม้ว่าหมู่เฮามีสิทธิอํานาจตี้จะสัง
่ หื้อหมู่ต้านเยียะจาอัน
้ ได้ ในฐานะตี้หมู่เฮาเป๋นอัครทูตของพระ
คริสต์ แต่ต๋อนตี้อยู่กับต้านตังหลาย หมู่เฮาอ่อนน้ อมต่อหมู่ต้านเหมือนแม่ตี้เลี้ยงดูลูกของเขา 8 หมู่เฮา
ฮักต้านนั กขนาด เฮาบ่ได้ปั๋ นก้าข่าวดีของพระเจ้าหื้อต้านเต้าอัน
้ แต่เต๋มใจ๋หื้อแม้แต่จีวต
ิ ของหมู่เฮาแก่
9
ต้านตวย ย้อนหมู่ต้านเป๋นคนตี้เฮาฮัก ปี้ น้ องตังหลายจํา๋ ได้แน่ นอนแล้วว่า ในต๋อนตี้เฮาบอกข่าวดีของ
พระเจ้า หื้อ ฟัง นั ้น หมู่ เฮา เยีย ะ ก๋าน หนั ก มอกใด ต้า มก๋าง ต้าน หมู่ เฮา เยีย ะ ก๋าน วัน คํ่า คืน ฮุง่ เปื้ อ เฮา จะ
บ่เป๋นภาระต่อหมู่ต้านสักคนเดียว
10 หมู่ ต้าน ตึง พระเจ้า ก็ เป๋ น พยาน ได้ ว่า เฮา เป๋ น คน ตี้ เยีย ะ ต๋าม ใจ๋ พระเจ้า เป๋ น คน ซื่อสัตย์ กับ บ่มี ตํา
๋
11
หนิ ในหมู่ต้านตี้ เป๋นผู้เจื้อ ต้านตังหลายฮู้แล้วว่า หมู่เฮาได้ ผ่อกอยหมู่ต้านกู้ คนเหมือนป้อผ่อกอยลูก
12 คือ หื้อ กํา
๋ ลัง ใจ๋ ปลอบใจ๋ กับ อู้ ยํ้า หื้อ หมู่ ต้าน ใจ๊ จี วต
ิ เป๋น ตี้ เปิง ใจ๋ พระเจ้า ผู้ ตี้ ฮ้อง หมู่ ต้าน เข้า มา มี ส่วน
ฮ่วมในแผ่นดินของพระเจ้ากับความยิง่ ใหญ่ของพระองค์
13 ก็ มีเหตุผลแหมอย่างนึ่ งตี้ เยียะหื้อเฮาขอบพระคุณพระเจ้าเป๋ นประจํา
๋ คือต๋อนตี้ต้านตังหลายยอม
ฮับถ้อยกําของพระเจ้าตี้ได้ยน
ิ จากหมู่เฮานั ้น ต้านบ่ได้ฮับเอาเหมือนเป๋นกําของคน แต่ได้ฮับเอาเป๋นกํา
ของพระเจ้า เซิง่ เป๋นจาอัน
้ แต๊ๆ ถ้อยกํานี้ กํ่าลังเกิดผลในต้านตังหลายตี้เป๋นผู้เจื้อ 14 ปี้ น้ องตังหลายเหตุ
ตี้ เกิด ขึ้น กับ หมู่ ต้าน ก็ เกิด ขึ้น กับ ผู้ เจื้อ ของ พระเจ้า ใน คริสตจักร ตี้ เป๋น ของ พระเยซู คริสต์ ใน แคว้น ยู เดีย
ตี้ โดน คํ่า จาก ปี้ น้ อง จาว ยิว จ้าด เดียว กั ๋น เหมือน กับ ตี้ คน จ้าด เดียว กับ ต้าน เยีย ะ ต่อ ต้าน 15 เซิง่ เป๋น หมู่ ตี้
ฆ่าพระเยซู องค์พระผู้เป๋ นเจ้า ตึงฆ่าหมู่ตี้เป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า ตึงไล่หมู่เฮาออกมาจาก
เมืองต่างๆ ตี้เฮาเกยบอกข่าวดีตวย หมู่เขาขัดใจ๋พระเจ้า เป๋นศัตรูต่
๋ อคนตังหลาย 16 หมู่เขาขัดขวางบ่หื้อ
เฮาบอกข่าวดี หื้อหมู่คนต่างจ้าด เซิง่ เป๋นตางตี้ หมู่นั ้นจะฮับความรอดป๊นบาปโต้ษ หมู่เขาเยียะจาอี้ก็ เตื่
อมความบาปนั กขึ้นติกๆ แล้วในตี้สุดพระเจ้าจะลงโต้ษหมู่เขาอย่างแน่ นอน
1

เปาโลใค่ไปแอ่วหาจาวเธสะโลนิ ก๋า
ปี้ น้ อง ตัง หลาย ส่วน หมู่ เฮา เมื่อ ปั๊ ด จาก หมู่ ต้าน ไป เป๋น หว่าง เป๋น คาว นั ้น ก็ ห่าง ก้า ตั ๋ว แต่ ใจ๋ เฮา กึ๊ด
เติงหาหมู่ต้านนั กขนาด ก็เลยฮิหาตางตี้จะไปแอ่วหาต้านตังหลายแหม 18 หมู่เฮาใค่มาแอ่วหาต้าน ส่วน
ข้าพเจ้าเปาโลก็ฮิจะไปแอ่วหาต้านวันแล้ววันเล่า แต่ซาต๋านก็ขัดขวางไว้ 19 เฮาเยียะจาอัน
้ ย้อนว่าต้าน
เยียะหื้อหมู่ เฮามี ความหวัง มี ความจื้นจมยินดี ตึงเยียะหื้อเฮาภู มิใจ๋ ตี้ จะฮับมงกุฎต่อหน้าพระเยซู องค์
พระผู้เป๋นเจ้า ย้อนงานเฮาสําเร็จในหมู่ต้าน เมื่อพระองค์จะปิ๊ กมาแหม 20 หมู่เฮาภูมิใจ๋กับจื้นจมยินดีใน
หมู่ต้านแต๊ๆ
17
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3

ใน ตี้ สุด หมู่ เฮา ก็ ทน บ่ได้ แล้ว ก็ เลย ตกลง ตี้ จะ อยู่ใน เมือง เอเธนส์ คน เดียว ต่อ ไป 2 แล้ว ส่ง ทิ โมธีน้ อง
ของ เฮา มา แอ่ว หา ต้าน ตัง หลาย เขา เป๋น เปื้ อน ฮ่วม ฮับ ใจ๊ พระเจ้า ตวย กั ๋น ใน ก๋าน บอก ข่าวดี ของ พระเยซู
คริสต์ เฮาส่งเขามาเปื้ อจ้วยต้านตังหลายหื้อมัน
่ คงในความเจื้อ กับหื้อกํา๋ ลังใจ๋ หื้อต้านตังหลายเจื้อวาง
3
ใจ๋ พระองค์ ต่อ ไป เปื้ อ จะ บ่มี ใผ ใน หมู่ ต้าน บ่มัน
่ คง ใน ความ เจื้อ ย้อน ว่า มี ก๋าน คํ่า อยู่ บ่า เดี่ยวนี้ ต้าน ตัง
4
หลายฮูอยู
้ แล้
่ วว่าหมู่เฮาจะต้องปะก๋านคํ่านั ้น เมื่อหมู่เฮาอยูตวย
่
ต้านตังหลาย เฮาก็ได้บอกต้านไว้ก่อน
แล้วว่า ต้านกับเฮาจะโดนคํ่า แล้วก็เป๋นจาอัน
้ แต๊ต๋ามตี้ต้านฮู้อยู่แล้ว 5 ย้อนจาอัน
้ ข้าพเจ้าเลยอดใจ๋ ต่อ
ไปบ่ได้ จึงได้ส่งทิโมธีมาผ่อความเจื้อของหมู่ต้านว่าเป๋นจาใดกั ๋นพ่อง กั ๋วว่าซาต๋านจะล่อลวงต้านหื้อหลง
ไป แล้วตี้หมู่เฮาได้อุตส่าห์เยียะก๋านหนั กไว้นั ้นก็จะบ่มีประโยชน์
1

กํารายงานของทิโมธี
บ่า เดี่ยวนี้ ทิ โมธี ปิ๊ ก จาก หมู่ ต้าน มา เถิง หมู่ เฮา แล้ว และ ได้ นํา ข่าวดี มา บอก ว่า ต้าน ตัง หลาย ยัง ตัง้
มัน
่ คงอยูใน
่ ความเจื้อกับความฮักเหมือนเดิม เขาบอกแหมว่าเมื่อหมู่ต้านกึ๊ดเติงหาหมู่เฮา หมู่ต้านก็ดีใจ๋
ตึงใฝ่ฝันจะได้หันหน้าหมู่เฮา เหมือนอย่างหมู่เฮาใค่หันหน้าหมู่ต้านเหมือนกั ๋น 7 ย้อนจาอี้ปี้ น้ องผู้เจื้อตัง
หลาย บ่ว่า เฮา มี ความ ตุ๊ก ยาก แต่ หมู่ เฮา ได้ ฮับ กํา๋ ลัง ใจ๋ จาก ต้าน ตัง หลาย ย้อน ความ เจื้อ ของ ต้าน นั ้น ละ
8 เฮาก็โล่งอกโล่งใจ๋ตี้ฮูว่
้ า ต้านยังมีความเจื้อมัน
่ คงในองค์พระผู้เป๋นเจ้า
9 หมู่ เฮา จะ ขอบ พระคุณ พระเจ้า สําหรับ หมู่ ต้าน จาใด ดี หื้อ สม กับ ความ จื้น จม ยินดี ตี้ หมู่ เฮา มี ย้อน หมู่
ต้าน เมื่ออยู่ต่อพระเจ้าของเฮา 10 หมู่เฮาอธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างตัง้ ใจ๋วันคํ่าคืนฮุง่ ตี้จะได้หันหน้าหมู่
ต้านแหม เปื้ อเตื่อมแถ้งสิง่ ตี้ยังขาดอยูใน
่ ความเจื้อของต้านหื้อเต๋มบริบูรณ์
11 ขอ หื้อ พระเจ้า พระบิดา ของ หมู่ เฮา ตึง พระเยซู คริสต์ ของ หมู่ เฮา นํา ตาง หมู่ เฮา มา แอ่ว หา ต้าน ตัง
หลายแหม 12 ขอองค์พระผู้เป๋นเจ้าจ้วยหื้อต้านตังหลายฮักกั ๋น กับฮักคนอื่นๆ นั กขึ้น หื้อเหมือนตี้หมู่เฮา
ฮักต้านตังหลาย 13 ย้อนจาอัน
้ เฮาขอพระองค์เยียะหื้อจิตใจ๋ของต้านตังหลายมัน
่ คง กับบริสุทธิบ่
์ มีตํา๋ หนิ
ใดๆ ต่อหน้าพระเจ้าพระบิดาของหมู่เฮา เมื่อพระเยซู องค์พระผู้เป๋นเจ้าของหมู่เฮาจะปิ๊ กมาพุ่มกับหมู่ผู้
บริสุทธิตึ
์ งหมดของพระองค์
6

4
จีวต
ิ ตี้พระเจ้าเปิงใจ๋

1 สุ ดต๊ายนี้ ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลาย

เฮาเกยสอนหื้อใจ๊จีวต
ิ จาใดเปื้ อจะเป๋นตี้เปิงใจ๋พระเจ้า ต้านก็ได้เยียะ
จาอัน
้ อยูแล้
่ ว ในฐานะตี้เฮาเป๋นปี้ น้ องกั ๋นในพระเยซู ก็ขออ้อนวอนว่า หื้อใจ๊จีวต
ิ จาอัน
้ ต่อไปนั กขึ้น 2 ต้าน
ตัง หลาย ฮู้ กํา สอน ตี้ หมู่ เฮา ได้ บอก ต้าน ตัง หลาย ใน นาม พระเยซู องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า อยู่ แล้ว ว่า 3 พระเจ้า
ใค่หื้อต้านตังหลายเป๋นคนบริสุทธิ์ กับเว้นจากก๋านเยียะบาปตางเพศ 4 กู้คนก็ควรฮู้ว่าจะควบคุมตั ๋วเก่า
ได้ จาใด๒ แล้ว ใจ๊ จี วต
ิ อย่าง บริสุทธิอย่
์ าง มี เกียรติ 5 บ่ใจ้ เยีย ะ ต๋าม กิเลส ตั ๋ณหา เหมือน อย่าง คน ต่างจ้า ด
ตี้ บ่ฮู้จักพระเจ้า 6 ในเรือ
่ งนี้ บ่ดี เยียะบาปกาว่าเยียะผิดต่อปี้ น้ องโดยเป๋นจู๊ กับเมียเขา ย้อนว่าองค์ พระผู้
เป๋ นเจ้าจะลงโต้ษคนตี้เยียะผิดจาอัน
้ เหมือนอย่างตี้หมู่เฮาเกยบอกเกยเตือ
๋ นต้านตังหลายมาก่อนแล้ว
7 ย้อน ว่า พระเจ้า บ่ได้ ฮ้อง หมู่ เฮา หื้อ เป๋ น คน ลามก แต่ หื้อ เป๋ น คน ตี้ ใจ๊ จี วต
ิ อย่าง บริสุทธิ์ 8 คน ใด บ่เอา กฎ
ระเบียบ ข้อ นี้ เขา บ่ใจ้ บ่ยอมฮับ ก้า มนุษย์ เต้า อัน
้ แต่ บ่ยอมฮับ พระเจ้า ผู้ มอบ พระวิญญาณ บริสุทธิหื
์ ้อ กับ
ต้านตวย
9 ส่วน เรือ
่ ง ก๋าน ฮัก หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ นั ้น ข้าพเจ้า บ่จํา๋ เป๋ น ต้อง เขียน มา บอก ต้าน ตัง หลาย แหม ย้อน
พระเจ้า สอน หมู่ ต้าน หื้อ ฮัก กั ๋น อยู่ แล้ว 10 ความ จริง ต้าน ตัง หลาย ก็ ฮัก หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ใคว่แคว้น มาซิ โด
๒

4:4 4:4 แป๋ได้แหมอย่างว่า จะเฮียนฮูตี
้ ้จะมีเมียอย่างถูกต้อง กาว่า เฮียนฮูตี
้ ้จะอยูกั
่ บเมียอย่างถูกต้อง
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เนี ยอยู่แล้ว แต่ ปี้ น้ องตังหลาย หมู่เฮาอ้อนวอนต้านหื้อฮักหมู่เขานั กขึ้นแหม 11 จงตัง้ เป้าหมายไว้ว่าจะ
อยู่ตวยกั ๋นอย่างสงบสุข บ่ยุง่ กับเรือ
่ งของคนอื่น กับหื้อเลี้ยงจี วต
ิ ด้วยลําแข้งของตั ๋วเก่าเหมือนตี้ หมู่เฮา
ได้บอกไว้แล้ว 12 ถ้าเยียะจาอีคน
้ ตี้ยังบ่เจื้อจะนั บถือจีวต
ิ ของต้าน กับต้านตังหลายบ่ต้องเปิ้ งใผเลย
เมื่อพระเยซูปิ๊ กมา
ปี้ น้ องตังหลาย หมู่ เฮาใค่ หื้อหมู่ ต้านฮู้เรือ
่ งเกี่ยวกับคนตี้ ล่วงหลับไปแล้ว ว่าจะมี อะหยังเกิดขึ้นกับ
คน หมู่ นั ้น พ่อง เปื้ อ ต้าน จะ บ่เศร้า เสีย ใจ๋ เหมือน คน อื่น ตี้ บ่มี ความ หวัง 14 แต่ หมู่ เฮา เจื้อ ว่า พระเยซู ต๋าย
แล้วกับเป๋น ขึ้น จากความต๋าย เยียะหื้อ หมู่ เฮาเจื้อ ว่า พระเจ้าจะฮับผู้ เจื้อตี้ ล่วงหลับ ไปแล้วนั ้น ปิ๊ กมากับ
พระเยซู
15 ต๋อนนี้ หมู่เฮาจะบอกถ้อยกําจากองค์ พระผู้เป๋ นเจ้าหื้อหมู่ต้าน ก็ คือวันตี้ พระเยซู จะปิ๊ กมา หมู่คนตี้
ต๋ายไปแล้วจะไปปะพระองค์ก่อนหมู่เฮาตี้ยังมีจีวต
ิ อยู่ 16 คือว่าพระเยซู จะปิ๊ กมาจากสวรรค์ โดยมีกําสัง่
เอิน
้ เสียงดังไปตวย มีเสียงของหัวหน้าทูตสวรรค์ไปตวย กับมีเสียงเป่าแกของพระเจ้า แล้วหมู่คนตี้เจื้อ
พระเยซู ตี้ ต๋ายไปแล้วจะเป๋นขึ้นมาก่อน 17 หลังจากนั ้น พระเจ้าจะฮับหมู่เฮาตี้ ยังอยู่ในโลกขึ้นไปในเมฆ
ไปเข้ากับคนหมู่นั ้น แล้วไปปะพระเยซูบนต๊องฟ้าอากาศ ก็จะได้อยูตวย
่
พระองค์ตลอดไป 18 จาอัน
้ หื้อกํา๋
ลังใจ๋กั ๋นต๋ามถ้อยกํานี้ เต๊อะ
13

5

หื้อเกียมตั ๋วไว้สําหรับวันปิ๊ กมา
ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ส่วน วัน เวลา ตี้ เรือ
่ ง นี้ จะ เกิด ขึ้น บ่จํา๋ เป๋ น ตี้ จะ ต้อง เขียน มา บอก หื้อ ฮู้ 2 ย้อน ว่า
ต้านตังหลายฮู้ดี อยู่แล้วว่า วันอันยิง่ ใหญ่ขององค์ พระผู้เป๋นเจ้า จะมาเหมือนขโมยตี้ มาในต๋อนเมื่อคืน
3 เมื่อคนตังหลายอู้กั ๋นว่า “กู้ อย่างสงบสุ ขปลอดภัยแล้ว� จู่ๆ ก๋านทําลายก็ จะเกิดขึ้นกับเขาบ่าเดี่ยวนั ้น
เลย เหมือนแม่มานเจ็บต๊องจะเกิดลูก หมู่เขาจะหนี ไปตังใดก็ตึงบ่ป๊น
4 แต่ ปี้ น้ อง ตัง หลาย ต้าน จะ บ่ได้ อยู่ ใน ความ มืด เมื่อ วัน นั ้น มา แผว ต้าน ก็ จะ บ่ตกใจ๋ เหมือน ขโมย มา
5 ย้อนว่าต้านตังหลายเป๋ นของความเป่ งแจ้ง เป๋ นของเมื่อวันตี้เผียบเหมือนคนเยียะสิง
่ ตี้ดี เฮาตังหลาย
บ่ใจ้ เป๋น ของ ความ มืด กาว่า เป๋น ของ เมื่อ คืน ตี้ เผียบ เหมือน คน เยีย ะ สิง่ ตี้ บ่ดี 6 ย้อนจาอัน
้ ห้าม เมา หลับ
อย่างคนอื่นตี้บ่ฮู้ว่าพระเยซู จะปิ๊ กมาแหม แต่หื้อเฮาเฝ้าหละวังตื่นตั ๋ว กับควบคุมตั ๋วเก่าอยู่เสมอ 7 ย้อน
คนหลับก็หลับเมื่อคืน บ่ฮู้เนื้ อฮู้คิง คนกิน
๋ เหล้าก็เมาเหล้าเมื่อคืน บ่ควบคุมตั ๋วเก่า 8 แต่เฮาเป๋นของเมื่อ
วัน ก็ หื้อ ควบคุม ตั ๋ว เก่า เน่ อ โดย เอา ความ เจื้อ กับ ความ ฮัก มา ใส่ เหมือน เป๋น เกราะ ป้อ งกั ๋น อก ไว้ ตึง เอา
ความหวังตี้พระเจ้าจะจ้วยหื้อหมู่เฮารอดป๊นบาปโต้ษ มาสุบหัวเหมือนเป๋นหมวกเหล็ก 9 ย้อนว่าพระเจ้า
บ่ได้เลือกหมู่เฮามาลงโต้ษ แต่เลือกมาฮับความรอดป๊นบาปโต้ษ ตี้ผ่านตางพระเยซูคริสต์ของเฮา 10 ผูตี
้ ้
11
ต๋ายเปื้ อเฮา เปื้ อเฮาจะอยู่กับพระองค์เมื่อพระองค์ปิ๊ กมา บ่ว่าเฮายังเป๋นอยู่กาว่าต๋ายไปแล้ว ย้อนจา
อัน
้ จงหื้อกํา๋ ลังใจ๋กั ๋น จ้วยกํ๊าจูเซิง่ กั ๋นและกั ๋น เหมือนอย่างตี้ต้านตังหลายกํ่าลังเยียะอยูบ่
่ าเดี่ยวนี้
1

กําตักเตือ
๋ นสุดต๊าย
12 ปี้ น้ อง ตัง หลาย หมู่ เฮา วิงวอน ขอ หื้อ ต้าน เคารพ นั บถือ หมู่ คน ตี้ หมัน
่ เยีย ะ ก๋าน ฮับ ใจ๊ องค์ พระผู้ เป๋ น
เจ้า ตี้ เป๋นผู้นําตี้ เตือ
๋ นสติ ต้ามก๋างหมู่ต้าน 13 หื้อเคารพนั บถือกับฮักหมู่เขานั กๆ ย้อนก๋านตี้ หมู่เขาเยียะ
นั ้น กับหื้ออยู่ตวยกั ๋นอย่างสงบสุข 14 ปี้ น้ องตังหลาย หมู่เฮาวิงวอนขอหื้อต้านเยียะในสิง่ ต่อไปนี้ คือตัก
เตือ
๋ นคนตี้ขีค
้ ้านเยียะก๋าน หื้อกํา๋ ลังใจ๋คนตี้ขีก
้ ั ๋ว จ้วยคนตี้อ่อนใจ๋ กับหื้อมีใจ๋อดทนต่อคนตังหลาย 15 ห้าม
ใผคนใดเยียะก๋านฮ้ายตอบแตนก๋านฮ้าย แต่ตัง้ ใจ๋เยียะสิง่ ตี้ดีๆ อยูเสมอ
่
ต่อหมู่ของต้านตึงคนอื่นตวย
16 หื้อ มี ใจ๋ จื้ นบาน อยู่ เสมอ 17 หื้อ อธิษฐาน เป๋ น ประจํา
18
๋
หื้อ ขอบ พระคุณ พระเจ้า สําหรับ เหตุ ก๋า รณ์ ตี้
เกิด ขึ้น กู้ อย่าง สิง่ หมู่ นี้ พระเจ้า ใค่ หื้อ ต้าน ตัง หลาย เยีย ะ ย้อน หมู่ ต้าน เป๋น นํ้า นึ่ ง ใจ๋ เดียว กั ๋น กับ พระเยซู
คริสต์
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ห้าม ดับ ไฟ แห่ง พระวิญญาณ บริสุทธิ๓
์ 20 ห้าม ดู แควน กํา ทํานาย ตี้ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ อู้ ออก มา 21 แต่ หื้อ
ทดสอบกําทํานายนั ้น เปื้ อแน่ ใจ๋ ว่ากํานั ้นมาจากพระเจ้า ถ้าเป๋นแต๊ ก็ หื้อยอมฮับ 22 หื้อละเว้นจากสิง่ บ่ดี
ตังหลายจ๋นเสี้ยง
23 ขอ พระเจ้า ผู้ ตี้ หื้อ สันติสุข เยีย ะ หื้อ ต้าน ตัง หลาย เป๋ น คน บริสุทธิ์สะอาด ตัง มวล ขอ พระองค์ ฮัก ษา
วิญญาณ ตึง จิต ใจ๋ ตึง ตั ๋ว ของ ต้าน ไว้หื้อ หมดใส จาก ก๋าน ตํา๋ หนิ ติ เตีย
๋ น จ๋น แผว วัน ตี้ พระเยซู คริสต์ ปิ๊ ก มา
24 พระเจ้าคือผู้ตี้ฮ้องต้านตังหลาย พระองค์จะเยียะจาอีอย่
้ างแน่ นอนย้อนว่าเป๋นผู้สัตย์ซ่ือ
25 ปี้ น้ อง ตัง หลาย ขอ ต้าน อธิษฐาน เผื่อ หมู่ เฮา ตวย เน่ อ 26 หื้อ จูบ ตัก
๊ ตวาย กั ๋น อย่าง เป๋น ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ
27 ข้าพเจ้า ขอ สัง
่ ต้านตังหลายในนามขององค์ พระผู้เป๋นเจ้าว่า หื้ออ่านจดหมายนี้ หื้อปี้ น้ องผู้เจื้อกู้ คนตี้
หัน
้ ฟังตวยเน่ อ
28 ขอหื้อพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋ นเจ้า จงมีแก่ต้านตังหลายเต๊อะ อาเมน
19

๓

5:19 5:19 หมายเถิง ก๋านปิดกัน
้ ก๋านงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อในเมือง

เธสะโลนิ ก๋า
ฉบับตีสอง
้

จดหมาย ฉบับ นี้ เขียน โดย เปาโล ต้าน เขียน หลัง จาก ตี้ ส่ง จดหมาย ฉบับ แรก ไป เถิง ผู้ เจื้อ ใน เมือง เธสะ
โลนิ ก๋าบ่เมินเต้าใด จดหมายฉบับนี้ เขียนขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ� 50-51 ต๋อนตี้เปาโลยังอยูตี
่ ้เมืองโครินธ์

เปาโล ได้ยน
ิ ข่าว ว่า มี สิง่ ตี้ ผู้ เจื้อ เข้า ใจ๋ ผิด เกี่ยว กับ เรือ
่ ง ก๋าน มา เป๋น เตื้อ ตี้ สอง ของ พระเยซู คริสต์ ต้าน
อาจ จะ ได้ยน
ิ ข่าว นี้ จาก ทิ โมธีตี้ ปิ๊ ก มา จาก เมือง โคริน ธ์หลัง จาก ตี้ ไป แอ่ว หา เมือง เธสะโลนิ ก๋า เปาโล เลย
เขียนจดหมายเถิงหมู่ผู้เจื้อในเธสะโลนิ ก๋าแหมเตื้อเปื้ ออธิบายเถิงสิง่ ตี้หมู่เขาเข้าใจ๋ผิด
เปาโลบอกเถิงเรือ
่ งวันตี้ พระเยซู คริสต์ จะปิ๊ กมายังมาบ่เถิงเตื้อ ต้านบอกเถิงสิง่ ตี้ จะต้องเกิดขึ้นก่อน
พระเยซูคริสต์จะปิ๊ กมาเป๋นเตื้อตี้สอง บ่มีใผฮูได้
้ ว่าพระเยซูคริสต์จะปิ๊ กมาเมื่อใด ย้อนจาอัน
้ ผู้เจื้อควรจะ
เยียะก๋านอย่างซื่อสัตย์ เปื้ อจะเลี้ยงดูตั ๋วเก่าได้ บ่ควรถ้ารอพระเยซู คริสต์ปิ๊ กมาโดยอยู่บ่ดาย แต่ควรจะ
เยียะต๋ามแบบอย่างของเปาโลตี้เยียะก๋านเปื้ อจะผ่อกอยตั ๋วเก่าแม้แต่ต๋อนตี้บอกข่าวดีตวย
กําตัก
๊ ตวาย

1 จดหมายฉบับนี้ จากข้าพเจ้าเปาโล

กับสิลวานั สตึงทิโมธี
เถิง ปี้ น้ องในคริสตจักรเมืองเธสะโลนิ ก๋า เซิง่ เป๋นของพระเจ้าพระบิดาของเฮาตึงพระเยซู คริสต์ องค์
พระผู้เป๋ นเจ้า 2 ขอหื้อต้านตังหลายได้ฮับพระคุณตึงสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดากับพระเยซูคริสต์องค์
พระผู้เป๋นเจ้าตวยเต๊อะ
ก๋านตัดสินในวันตี้พระเยซูปิ๊ กมา

ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย เป๋น ก๋าน สมควร อยู่ แล้ว ตี้ หมู่ เฮา ต้อง ขอบพระคุณ พระเจ้า สําหรับ หมู่ ต้าน อยู่
ตลอด ย้อนว่าความเจื้อของต้านจํา๋ เริญขึ้นติกๆ ขอบคุณพระเจ้าตี้ ความฮักของต้านตี้ มี ต่อกั ๋นก็ จํา๋ เริญ
นั กขึ้นติกๆ ตวย 4 หมู่เฮาอวดต้านตังหลายหื้อคริสตจักรหลายตี้ หลายแห่งฟังว่า หมู่ต้านอดทนกับเจื้อ
วางใจ๋พระเจ้าต้ามก๋างก๋านโดนคํ่า กับความตุ๊กยากตี้หมู่ต้านทนอยูนั
่ ้น
3

5 สิง
่ หมู่นี้ แสดงเถิงก๋านตัดสินอันยุติธรรมของพระเจ้า

ย้อนโดยความตุ๊กตี้ หมู่ต้านได้ อดทน พระเจ้า
ก็ จะ นั บ ต้าน ตัง หลาย ว่า สมควร ตี้ จะ เข้า อยู่ ใน แผ่น ดิน ของ พระเจ้า ตี้ หมู่ ต้าน กํ่า ลัง ฮับ ความ ตุ๊ก ยาก
เปื้ อ อาณาจักร นั ้น 6 พระเจ้า จะ เยีย ะ ต๋าม ความ ยุติธรรม ก็ คือ คน หมู่ นั ้น ตี้ ได้ เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน มี ความ ตุ๊ก
พระเจ้าก็ จะเยียะหื้อหมู่เขาฮับความตุ๊กเหมือนกั ๋น 7 พระเจ้าจะหื้อต้านตังหลายตี้ เดือดฮ้อนอยู่บ่าเดี่ยว
นี้ ป๊นตุ๊กกับหมู่เฮาตวย นี่ จะเกิดขึ้นในวันตี้พระเยซูองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าปิ๊ กมาจากสวรรค์ด้วยเปล๋วไฟฮ้อน
ขนาด พร้อม กับ หมู่ ทูต สวรรค์ ของ พระองค์ ตี้ มี ฤทธิอํ
์ านาจ ตวย 8 พระเจ้า จะ ลงโต้ ษ คน ตี้ บ่ฮู้จัก พระองค์
ตึงตี้บ่ยอมเจื้อฟังข่าวดีของพระเยซูองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าของเฮา 9 คนหมู่นั ้นจะฉิ บหายตลอดไป จะถูกแยก
ออกหื้อป๊นจากองค์พระผู้เป๋นเจ้ากับอํานาจอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ 10 นี่ จะเกิดขึ้นในวันตี้พระเยซูจะปิ๊ ก
มาฮับเกียรติ ตึงความอัศจ๋รรย์ใจ๋ จากหมู่ ผู้บริสุทธิตั
์ งหลาย หมู่ ต้านก็ จะอยู่ในหมู่ นั ้นตวย ย้อนว่าได้ เจื้อ
เรือ
่ งเกี่ยวกับพระองค์ตี้หมู่เฮาได้บอกหื้อหมู่ต้านฟัง

หมู่ เฮา ก็ หมัน
่ อธิษฐาน เผื่อ ต้าน ตัง หลาย บ่ขาด เฮา ขอ พระเจ้า จ้วย ต้าน ใจ๊ จี วิต หื้อ เปิง กับ จี วิต ตี้
พระองค์ ฮ้อง เฮา มา ติด ต๋าม กับ จ้วย หื้อ ต้าน ตัง หลาย โดย อํานาจ ของ พระองค์ หื้อ เยีย ะ ก๋าน ดี กู้ สิง่ ตี้ ใค่
เยียะ ตึงเยียะก๋านงานตี้ เกิดจากความเจื้อของต้านหื้อได้ 12 แล้วจื้อของพระเยซู คริสต์ ของเฮาจะได้ ฮับ
11
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เกียรติ ย้อนสิง่ ตี้พระองค์เยียะในจีวต
ิ ของต้าน ตึงต้านก็จะได้ฮบ
ั เกียรติตวย โดยพระคุณของพระเจ้ากับ
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา

2
คนบ่ดีคนนั ้น
ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ส่วน เรือ
่ ง ก๋าน ตี้ พระเยซู คริสต์ ของ เฮา จะ ปิ๊ ก มา แล้ว รวบรวม หมู่ เฮา ไป อยู่ กับ
พระองค์นั ้น หมู่เฮาขอวิงวอนต้านตังหลายว่า 2 ห้ามใจ๋บ่ดีกาว่าตกใจ๋ง่ายเน่ อ เมื่อมีกําตวายตัก
๊ ก็ดี กําอู้
ก็ดี กาว่ามีจดหมายอ้างว่ามาจากหมู่เฮาก็ดี ตี้ว่าวันอันยิง่ ใหญ่ขององค์พระผู้เป๋นเจ้ามาแผวแล้ว 3 ห้าม
ต้าน เจื้อ กํา จุ หลอก ของ ใผ คน ใด ย้อน ว่า ยัง บ่เถิง วัน นั ้น จ๋น กว่า จะ มี ก๋าน กบฏ อัน ยิง่ ใหญ่ ต่อ พระองค์ เกิด
ขึ้น ก่อน แล้ว คน บ่ดี คน นั ้น จะ ป๋า กฏ ตั ๋ว ขึ้น จุด หมาย ป๋าย ตาง ของ เขา ก็ คือ ความ ฉิ บหาย 4 เขา จะ ต่อสู้ ขัด
ขวางกับยกตั ๋วเก่าขึ้นเหนื อกู้อย่างตี้คนฮ้องว่าเทพเจ้า กาว่าสิง่ ตี้คนเคารพปู่จากั ๋น เปื้ อจะแต่งตัง้ ตั ๋วเก่า
อยูใน
่ พระวิหารของพระเจ้า แล้วป่าวบอกว่าตั ๋วเขาเป๋นพระเจ้า
5 ต้าน ตัง หลาย ควร ฮู้ เรือ
็
่ ง นี้ ข้าพเจ้า ได้ บอก ต๋อน ตี้ ยัง อยู่ ตวย กั ๋น แล้ว 6 กับ ต้าน ตัง หลาย ก็ ฮู้ สิง่ ตี้ เกิด
1

คน บ่ดี นั ้น ไว้อยู่ แล้ว เปื้ อ บ่หื้อ เขา ป๋า กฏ ออก มา จ๋น เถิง เวลา ของ เขา ตี้ พระเจ้า กํา๋ หนด ไว้ 7 คือ ว่า อํานาจ
็ มันไว้จะถูกหื้อออกไป 8 แล้วคนบ่ดี
บ่ดีตี้เลิ็กลับนั ้น กํ่าลังเยียะก๋านอย่างลับๆ อยู่ จ๋นแผวเวลาตี้ ผู้ตี้เกิด
คนนั ้นจะป๋ากฏขึ้น แต่เมื่อพระเยซูปิ๊ กมา พระองค์จะฆ่าเขาโดยลมหายใจ๋จากปากของพระองค์ แล้วจะ
ทําลายเขาโดยรัศมี เป่ง แจ้งแห่งก๋าน ปิ๊ กมาของพระองค์ 9 คนบ่ดี คนนั ้น จะมาโดยมี อํานาจของซาต๋าน
แล้วเยียะปาฏิหาริย์ ก๋านอัศจ๋รรย์ ตึงหมายสําคัญต่างๆ ตี้แต่งเป๋นเหมือนของพระเจ้า 10 เขาจะใจ๊อุบาย
กู้อย่างล่อลวงคนตี้จะต้องพินาศ ย้อนหมู่เขาบ่ยอมฮักความจริงตี้จะจ้วยหมู่เขารอดป๊นจากความพินาศ
ได้ 11 ย้อนจาอี้ พระเจ้า จึง เยีย ะ หื้อ หมู่ เขา ถูก ก๋าน หลอกลวง เปื้ อ หมู่ เขา จะ เจื้อ กํา จุ หมู่ นี้ กู้ อย่าง 12 แล้ว
พระเจ้าจะตัดสินลงโต้ษคนตี้บ่เจื้อความจริง แต่ปากั ๋นม่วนกับความบาป
ถูกเลือกหื้อเข้าสู่ความรอด

ปี้ น้ อง ตัง หลาย ผู้ ตี้ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ฮัก หมู่ เฮา ต้อง ขอบพระคุณ พระเจ้า สําหรับ หมู่ ต้าน อยู่ตลอด
เฮา ขอบคุณ พระเจ้า ตี้ พระองค์ ได้ เลือก ต้าน ตัง หลาย ไว้ ตัง้ แต่ เก๊า แต่ ต้น ตี้ จะ ได้ ฮับ ความ รอด ป๊น บาป
โต้ษ โดยพระวิญญาณบริสุทธิซ่
์ วยล้างบาปหื้อต้านบริสุทธิ์ กับโดยต้านเจื้อในความจริงเกี่ยวกับพระเยซู
14 พระเจ้าได้ ฮ้องต้านมาฮับความรอดนี้ ผ่านตางข่าวดี ตี้ หมู่ เฮาบอก เปื้ อต้านจะมี ส่วนฮ่วมได้ ฮบ
ั เกียรติ
ตี้พระเยซูคริสต์ได้ฮับ 15 ย้อนจาอัน
้ ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลาย หื้อตัง้ มัน
่ คงไว้ หื้อยึดถือกําสอนตี้ได้เฮียนจาก
หมู่เฮาแล้ว บ่ว่าจะเป๋นกําอูกาว่
้
าเป๋นจดหมายก็ต๋าม
13

16 ขอหื้อองค์พระเยซู คริสต์ของเฮา

ตึงพระเจ้าพระบิดาของเฮา ผู้ตี้ฮักเฮา กับหื้อเฮามีกํา๋ ลังใจ๋ตลอด
ไป ตึงมีความหวังตี้มัน
่ คงโดยพระคุณของพระองค์ 17 เยียะหื้อต้านมีกํา๋ ลังใจ๋กับมีแฮงนั กขึ้น ตี้จะเยียะ
กับอูสิ
้ ง่ ดีกู้อย่าง

3
ขออธิษฐานเผื่อหมู่เฮาตวย

1 สุ ดต๊ายนี้ ขอปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลายอธิษฐานเผื่อหมู่เฮา

หื้อถ้อยกําขององค์พระผู้เป๋ นเจ้าเล่าลือไปใคว่
หมด เวยๆ ตึง ได้ ฮับ เกียรติ อย่าง ตี้ ต้าน หื้อ เกียรติ มา แล้ว 2 ตึง หื้อ หมู่ เฮา ป๊น จาก คน บ่ดี ย้อน ว่า บ่ใจ้ กู้ คน
เจื้อ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า 3 แต่ ว่า องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า สัตย์ ซ่ือ จะ หื้อ ต้าน ตัง หลาย มี แฮง นั ก ขึ้น จะ ป้อ งกั ๋น
ต้านป๊นจากมารฮ้าย 4 เฮามีความมัน
่ ใจ๋จากองค์พระผู้เป๋ นเจ้าว่าต้านกํ่าลังเยียะต๋ามกําสัง่ สอนของเฮา
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ตึงจะเยียะต่อไปแหมตวย 5 ขอหื้อองค์พระผู้เป๋ นเจ้านําปาต้านตังหลาย หื้อฮู้หื้อเข้าใจ๋ นั กยิง่ ขึ้นไปแหม
ในเรือ
่ งความฮักของพระเจ้ากับความอดทนของพระเยซูคริสต์
หื้อหมัน
่ เยียะก๋าน บ่ดีขี้ค้าน
หมู่เฮาขอสัง่ ต้านในนามพระเยซูคริสต์ของเฮาว่า หื้อหลีกออกจากหมู่คนขีค
้ ้าน
7
ตี้บ่ได้เยียะต๋ามตี้หมู่เฮาสอน ย้อนต้านตังหลายก็ฮูอยู
้ แล้
่ วว่า ควรจะเยียะเหมือนหมู่เฮา เมื่อหมู่เฮาอยู่
ตวยต้านตังหลายนั ้น หมู่เฮาบ่ขี้ค้านเลย 8 หมู่เฮาบ่กิน
่
๋ อาหารบ่ดายๆ จากใผสักคนเลย แต่ หมู่เฮาหมัน
เยียะก๋านหนั กตึงเมื่อวันเมื่อคืน เปื้ อบ่เป๋นภาระกับใผ 9 บ่ใจ้ว่าหมูเฮา
่ บ่มีสิทธิตี
์ ้จะฮับก๋านเลี้ยงดูจากต้าน
10
ตังหลาย แต่หมู่เฮาเยียะก๋านเปื้ อเป๋นแบบอย่างหื้อต้านตังหลายเยียะตวย เมื่อหมู่เฮาอยู่ตวยต้านตัง
หลาย เฮาสัง่ ไว้ว่า ถ้าใผบ่เยียะก๋านก็ห้ามหื้อเขากิน
ิ มาว่า มีบางคนในหมู่ต้านเป๋นคนขีค
้ ้าน
๋ 11 ย้อนได้ยน
บ่เยียะก๋าน อะหยัง เอาก้าแอ่วไปยุง่ เรือ
่ งของจาวบ้านเต้าอัน
้ 12 หมู่ เฮาขอสัง่ กับ เตือ
๋ นคนหมู่ นั ้น ในนาม
พระเยซู คริสต์ ว่า ใจ๊ จี วต
ิ หื้อมีระเบียบแบบแผน กับเซาะหากิน
๋ เอาคนเดียว 13 ปี้ น้ องตังหลาย ห้ามอ่อน
ใจ๋ตี้จะเยียะก๋านดีใดๆ เลย
14 ถ้า ใผ บ่เจื้อ ฟัง กํา สัง
่ สอนของหมู่เฮา ต๋ามจดหมายตี้ เขียนมานี้ หื้อจํา๋ เอาไว้ กับห้ามคบกับเขา เปื้ อ
เขาจะฮูส
้ ึกผิดแล้วอายตั ๋วเก่า 15 แต่ห้ามถือว่าเขาเป๋นศัตรู ๋ หื้อตักเตือ
๋ นเขาเหมือนเป๋นปี้ น้ องผู้เจื้อกั ๋น
6 ปี้ น้ องผูเ้ จื้อตังหลาย

กําปั๋ นปอน

16 ขอหื้อองค์พระผู้เป๋ นเจ้าผู้ตี้หื้อสันติสุข

โผดหื้อต้านตังหลายมีสันติสุขในกู้สิง่ กู้อย่างและกู้เวลา ขอ

หื้อองค์พระผู้เป๋นเจ้าอยูตวย
่
ต้านกู้คนเต๊อะ
17 สุ ดต๊ายนี้ ข้าพเจ้าเปาโลเขียนกําอําลานี้ เป๋ นลายมือของตั ๋วเอง โดยเขียนลงต๊ายจดหมายกู้ฉบับจา
อี้ เปื้ อคนตังหลายจะฮูว่
้ าเป๋นจดหมายตี้มาจากข้าพเจ้าแต๊ๆ
18 ขอหื้อพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋ นเจ้าของเฮา จงมีแก่ต้านตังหลายกู้คนเต๊อะ อาเมน
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิง

ทิโมธี

ฉบับตีนึ
้ ่ง

นี่ เป๋นจดหมายตี้เปาโลเขียนเถิงทิโมธี เปาโลถือว่าทิโมธีเป๋นเหมือนลูกบ่าวในความเจื้อ กับเป๋นเปื้ อน
ฮ่วม งาน ใน ก๋าน บอก ข่าวดี ทิ โมธี ติด ต๋าม เปาโล ใน ก๋าน เตียว ตาง บอก ข่าวดี เตื้อ ตี้ สอง กับ เตื้อ ตี้ สาม ใน
จดหมายฉบับนี้ เปาโลฝากกําสอนไปกับทิโมธีเปื้ อหื้อสอนคริสตจักรกู้ตี้ จดหมายฉบับนี้ บ่ได้เขียนหื้อก้า
ทิโมธีเต้าอัน
้ แต่มีกําสอนสําคัญสําหรับคริสตจักรตึงหมด เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ ประมาณปี๋ ค�ศ�
64
เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ ไปเถิงทิ โมธีต๋อนตี้เตียวตางไปแคว้นมาซิโดเนี ย ต๋อนนั ้นเปาโลออกเตียว
ตางต่อไปแหมตี้นึ่ งแต่ละทิโมธีไว้ในเมืองเอเฟซัสเปื้ อจะผ่อกอยคริสตจักรตี้หัน
้
ต๋อน นั ้น มี คน เข้า มา สอน ผิด ตี้ คริสตจักร ใน เมือง เอเฟซัส เยีย ะ หื้อ ผู้ เจื้อ หลง ตาง ไป กับ กํา สอน หมู่ นั ้น
เปาโลจึงเขียนเถิงทิโมธีเปื้ อจะสัง่ หื้อต่อต้านกําสอนตี้ผิดหมู่นั ้น ต้านเน้ นเถิงความฮับผิดชอบของทิโมธี
ตี้จะสอนผู้เจื้อว่าก๋านอธิษฐานเผื่อผู้นําในกู้ตี้กู้ตํา๋ แหน่ งเป๋นสิง่ ตี้สําคัญ เปาโลสอนเรือ
่ งระเบียบในก๋าน
นมัสก๋านพระเจ้า กับสอนเกี่ยวกับคนตี้จะเป๋นผู้นําในคริสตจักรต้องมีคุณสมบัติจาใด
กําตัก
๊ ตวาย

1 จดหมายฉบับนี้ จากข้าพเจ้าเปาโลผู้เป๋ นอัครทูตของพระเยซู คริสต์

ต๋ามกําสัง่ ของพระเจ้าของเฮาผู้
เป๋นผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ กับต๋ามกําสัง่ ของพระเยซู คริสต์ ผู้หื้อเฮามี ความหวัง 2 เถิงทิ โมธีลูกแต๊ๆ
ใน ความ เจื้อ ขอ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮับ พระคุณ ความ เมตต๋า กรุ ณา ตึง สันติสุข จาก พระเจ้า พระบิดา กับ
จากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮาเต๊อะ
กําเตือ
๋ นเรือ
่ งคนสอนหลักกําสอนตี้ผิด

3 ข้าพเจ้าใค่ หื้อต้านอยู่ตี้ เมืองเอเฟซัสต่อ ไป

อย่างตี้ เกยวิงวอนต๋อนตี้ ข้าพเจ้าเตียวตางไปแคว้นมาซิ
โดเนี ย ย้อนว่าในเมืองนั ้นมีบางคนสอนเรือ
่ งหลักกําสอนตี้ผิด ก็ขอต้านสัง่ หื้อคนหมู่นี้ เลิกสอนเหียเน่ อ
4 กับบอกหมู่เขาว่าบ่ดีสนใจ๋ นิ ยายสายเจี้ยต่างๆ กับรายจื้อลําดับป้ ออุย
๊ แม่หม่อนตี้ยาวบ่ฮู้จักจบ ย้อนว่า
สิง่ หมูนี
่ ้ เยียะหื้อผิดหัวกั ๋น กับบ่จ้วยหื้อคนใจ๊จีวต
ิ ต๋ามความเจื้อในพระเจ้าเลย 5 กําสัง่ ของข้าพเจ้านี้ มีเป้า
หมายเปื้ อเยียะหื้อผู้เจื้อตังหลายฮักกั ๋น เป๋นผลจากใจ๋บริสุทธิ์ ตึงจิตสํานึ กตี้ดี กับความเจื้ออย่างจริงใจ๋
6 แต่ บางคนบ่สนใจ๋ ติดต๋ามกําสอนนี้ หลงไปอู้เรือ
่ งบ่มีสาระแตนเหีย 7 หมู่เขาใค่เป๋นครู สอนบทบัญญัติ
ของโมเสส แต่ฮูบ่
้ แต๊ในเรือ
่ งตี้สอน แม้ว่าจะสอนอย่างมัน
่ ใจ๋ก็ต๋าม
8 เฮา ตัง หลาย ก็ ฮู้ ว่า บท บัญญัติ นั ้น ดี ถ้า ใจ๊ ใน ตาง ตี้ ถูก ต้อง 9 คือ ฮู้ ว่า บท บัญญัติ นั ้น บ่มี ไว้ใจ๊ กับ คน ถูก
ต้องต๋ามธรรม แต่มีไว้ใจ๊ กับคนตี้ ซอบฝ่าฝืนกฎตึงคนตี้ต่อต้าน คนตี้บ่ยําเก๋งพระเจ้ากับคนบาป คนบ่ดี
กับคนตี้บ่นั บถือพระเจ้า คนตี้ฆ่าป้อแม่ตึงคนตี้ฆ่าคนอื่นตวย 10 คนตี้ล่วงประเวณี คนตี้ฮ่วมเพศกับเพศ
เดียวกั ๋น คนตี้ขายคน คนขี้จุ คนตี้เป๋นพยานเท็จ กับคนตี้เยียะสะป๊ะขัดกับหลักกําสอนตี้ถูกต้อง 11 หลัก
กําสอนนี้ มีในข่าวดี ตี้ พระเจ้ามอบหื้อข้าพเจ้านําไปบอก เป๋นข่าวดี ตี้ มาจากพระเจ้าผู้ยิง่ ใหญ่ กับสมควร
ได้ฮบ
ั ก๋านนมัสก๋าน
เปาโลขอบคุณความเมตต๋าของพระเจ้า
12 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าของหมูเฮา
่
ตี้หื้อข้าพเจ้ามีแฮงเยียะก๋าน ตี้หัน
ข้าพเจ้า เป๋น คน ซื่อสัตย์ กับ แต่ง ตัง้ ข้าพเจ้า เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ พระองค์ 13 แม้ ว่า ตะก่อน ข้าพเจ้า เกย อู้ บ่ดี เกี่ยว
กับ พระองค์ ตึง เซาะ หา คํ่า คน ของ พระองค์ กับ เป๋น คน เหีย
้ ม แต่ พระเจ้า ก็ ยัง เมตต๋า ข้าพเจ้า ย้อน หัน ว่า
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ข้าพเจ้ายังบ่ได้เจื้อพระเยซู กับบ่ฮูเรื
้ อ
่ งว่าสิง่ ตี้เยียะไปนั ้นบ่ดี 14 องค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าของเฮาหื้อพระคุณแก่
ข้าพเจ้านั กขนาด ตึงโผดหื้อมีความเจื้อกับความฮักเหมือนพระเยซูคริสต์
15 กําอูนี
้ ้ เจื้อถือได้ตี้กู้คนสมควรฮับไว้อย่างเต๋มตี้คือ พระเยซูคริสต์ได้เข้ามาในโลก เปื้ อจ้วยคนบาปหื้อ
รอดป๊นบาปโต้ษ เซิง่ ข้าพเจ้าเป๋นคนบาปตี้แย่ตี้สุดในหมู่คนบาปตังหลาย 16 แต่พระเจ้าเมตต๋าข้าพเจ้า
เปื้ อ พระเยซู คริสต์ จะได้ เยียะหื้อหันว่าพระองค์ อดทนขนาดหนั กต่อ คนบาปหนาตี้ สุด อย่างข้าพเจ้า เปื้ อ
เป๋นตั ๋วอย่างหื้อกับคนตี้ จะฮับเจื้อพระองค์ แล้วมีจี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ตลอดไป 17 พระเจ้าผู้เป๋นกษั ตริย์นิ รน
ั ดร์
ตี้บ่มีวันต๋าย ผู้ตี้ ผ่อหันบ่ได้ ผู้เป๋นพระเจ้าองค์เดียว ขอเกียรติจงมีแก่ พระเจ้าพระบิดาของเฮาตลอดไป
อาเมน
18 ลูก ทิ โมธีเหย สิง
่ ตี้ ข้าพเจ้าบอกหื้อต้านเยียะ ก็ เป๋นไปต๋ามกําทํานายตี้ อู้เถิงต้านตะก่อน หื้อใจ๊ กํานี้
เหมือนเป๋นอาวุธในก๋านต่อสู้คนตี้สอนหลักกําสอนตี้ผิด 19 หื้อยึดถือความเจื้อไว้หื้อดี กับฮักษาจิตสํานึ ก
ตี้ ดี ไว้ ย้อน ว่า มี บาง คน เอา จิต สํานึ ก ตี้ ดี ขว้าง เหีย เยีย ะ หื้อ ความ เจื้อ ของ เขา ถูก ทําลาย เหมือน เฮือ แตก
20 ในคนหมู่นี้ มีสองคนคือฮีเมเนอัสกับอเล็กซานเดอร์ ข้าพเจ้ายกหื้อซาต๋านไปแล้ว เปื้ อหมู่เขาจะฮับบท
เฮียนสอนใจ๋ ว่าบ่ควรหมิน
่ ประมาทพระเจ้าแหมต่อไป

2

กําแนะนําก๋านอธิษฐานกับก๋านนมัสก๋าน
ย้อนจาอัน
้ นั ก เหลือ เรือ
่ ง อื่นๆ ข้าพเจ้า ก็ ขอ วิงวอน หื้อ ต้าน อธิษฐาน อ้อนวอน ขอ ร้อง กับ ขอบคุณ
พระเจ้า หื้อเยียะจาอีสํ
้ าหรับกู้คนเน่ อ 2 ตึงกษั ตริยตั
์ งหลายกับผูมี
้ อํานาจกู้คนตวยเหมือนกั ๋น เปื้ อหมู่เฮา
จะ อยู่ อย่าง มี สันติสุข กับ สงบสุข มี จี วต
ิ ตี้ ยํา เก๋ง พระเจ้า กับ เป๋น ตี้ น่า นั บถือ 3 เยีย ะ จาอี้ เป๋น สิง่ ตี้ ดี เป๋น ตี้
ปอใจ๋ ของ พระเจ้า ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา 4 ผู้ ตี้ ใค่ หื้อ กู้ คน รอด ป๊น บาป โต้ษ กับ ฮู้ จัก ความ จริง
5 ก็ เป๋ น จาอัน
้ ย้อนว่ามีพระเจ้าองค์ เดียวเต้าอัน
้ กับมีคนเดียวตี้ เป๋นคนก๋างหละหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
เปื้ อหื้อคืนดี กั ๋น คนนั ้นคือพระเยซู คริสต์ 6 ผู้ตี้สละจี วต
ิ เป๋นก้าไถ่ สําหรับกู้ คนหื้อป๊นจากอํานาจของบาป
กับความต๋าย เรือ
่ งนี้ เกิดขึ้นต๋ามเวลาตี้พระเจ้ากํา๋ หนด เปื้ อเป๋นหลักฐานตี้ยืนยันว่า พระเจ้าใค่จ้วยหื้อกู้
คนรอดป๊นบาปโต้ษ 7 ย้อนจาอี้พระเจ้าจึงแต่งตัง้ ข้าพเจ้าเป๋นอัครทูต เปื้ อไปบอกกับสอนเรือ
่ งเกี่ยวกับ
ความเจื้อกับความจริงหื้อคนต่างจ้าด ข้าพเจ้าอูซื
้ ่ อบ่ได้ขี้จุ
8 เมื่อต้านตังหลายนมัสก๋านพระเจ้าตี้ไหนก็ต๋าม ข้าพเจ้าใค่หื้อป้ อจายยกมืออธิษฐาน๑ด้วยใจ๋บริสุทธิ์
บ่โขดในใจ๋ กาว่าบ่เถียงกับใผ 9 ส่วนแม่ญิงก็หื้อแต่งตั ๋วปอดี สุภาพเรียบร้อย ถูกก๋าละเทศะ บ่แป๋งผมหื้อ
งามลํ้าไปกาว่าเอาคํา กาว่าไข่มุก มาแต่งหย้อง กาว่านุ่งเสื้อผ้ารากาแปงเปื้ อหื้อคนอื่นสนใจ๋ 10 แต่ หื้อ
เยียะสิง่ ดีๆ จ้วยคนอื่น ก็เปิงกับแม่ญิงตี้อ้างตั ๋วเก่าว่าเป๋นคนนั บถือพระเจ้า
11 เมื่อฟังก๋านสอน แม่ญิงควรจะเฮียนฮู้อย่างเงียบๆ กับยอมเจื้อฟังอย่างเต๋มใจ๋ 12 ข้าพเจ้าบ่ยอมหื้อ
แม่ ญิง สัง่ สอน กาว่า มี อํานาจ เหนื อ ป้อ จาย แต่ หื้อ แม่ ญิง ฟัง อย่าง เงียบๆ 13 ย้อน ว่า พระเจ้า สร้าง อาดั ม
ก่อน แล้ว สร้าง เอวา ก 14 กับ คน ตี้ ถูก ล่อลวง บ่ใจ้ อาดั ม แต่ เป๋น แม่ ญิง ตี้ ถูก ซาต๋าน ล่อลวง จ๋น เยีย ะ บาป
15 จาใดก็ต๋ามแม่ญิงจะรอดป๊ นบาปโต้ษได้ตางก๋านเกิดลูก ถ้ามัน
่ คงในความเจื้อ ความฮัก ความบริสุทธิ์
กับใจ๊จีวต
ิ หื้อเหมาะสม
1

3

ลักษณะตี้ดีของผู้ปกครองคริสตจักร
1 กํา อู้ นี้ เจื้อ ถือ ได้ คือ ว่า เมื่อ ใผ ใค่ เป๋ น ผู้ ปกครอง ผ่อ กอย คริสตจักร เขา ก็ ใค่ เยีย ะ ก๋าน ตี้ มี เกียรติ 2 ผู้
ปกครองนั ้นจะต้องเป๋นคนบ่มีตี้ติ มีเมียคนเดียว ใจ๊จีวต
ิ อย่างปอดี มีสติบังคับตั ๋วได้ดี เป๋นคนตี้น่านั บถือ
๑

2:8 2:8 ก๋านยกมือขึ้นอธิษฐานเป๋นวัฒนธรรมของจาวยิวสมัยนั ้น
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มี นํ้า ใจ๋ ฮับ แขก กับ สอน คน อื่น ได้ 3 บ่เป๋น ขี้ เหล้า บ่เป๋น คน ซอบ ความ รุ นแรง แต่ เป๋น คน สุภาพ อ่อนน้ อม
บ่ซอบผิด เถียง ใผ กับ บ่เป๋น คน ขี้ โลภ เงินคํา 4 เขา ต้อง ผ่ อกอย ครอบครัว ของ ตั ๋วได้ ดี กับ อบรม หื้อ ลูก เต้า
เจื้อฟังกับนั บถือเขา 5 ย้อนว่าคนใดบ่สามารถผ่อกอยครอบครัวของตั ๋วได้ คนนั ้นก็จะผ่อกอยคริสตจักร
ของ พระเจ้า ตึง บ่ได้ 6 คน นั ้น บ่ควร เป๋น คน ฮับ เจื้อ ใหม่ กั ๋ว ว่า เขา จะ หยิง่ แล้ว จะ ถูก ลงโต้ ษ แบบ เดียว กับ
มาร 7 เขาต้องเป๋นคนตี้มีจื้อเสียงดี เป๋นตี้นั บถือของคนตังหลายตี้อยูนอก
่
คริสตจักรตวย เปื้ อเขาจะบ่ถูก
ว่าได้ กับจะบ่ถูกแฮ้วของมารตี้ดักไว้
ลักษณะตี้ดีของมัคนายกในคริสตจักร
ต้องเป๋นคนตี้มีจื้อเสียงดี เป๋นคนอูซื
้ ่ อจริงใจ๋ บ่เมาเหล้า บ่เป๋นคนขีโ้ ลภ
9 ส่วน หลัก ความ เจื้อ ตี้ พระเจ้า เปิ ด เผย หื้อ ฮู้ จะ ต้อง ยึด มัน
่ ด้วย จิต สํานึ ก ตี้ บริสุทธิ์ 10 หื้อ เอา คน หมู่ นี้ มา
ลองเยียะก๋านผ่อก่อน ถ้าหันว่าเขาบ่มีข้อตํา๋ หนิ ก็หื้อเขาฮับใจ๊ได้ 11 มัคนายกตี้เป๋นแม่ญิง๒ก็เหมือนกั ๋น
ต้องเป๋นคนมีจื้อเสียงดี บ่ว่าฮ้ายใส่ความคนอื่น มีความปอดีในก๋านใจ๊จีวต
ิ เป๋นคนซื่อสัตย์ในเรือ
่ งต่างๆ
12 มัคนายกต้องมี เมียคนเดียว ต้องผ่อกอยครอบครัวของตั ๋วได้ ดี 13 ย้อนว่ามัคนายกตี้ ฮับใจ๊ ได้ ดี คน
ตังหลายจะนั บถือเขา เขาก็จะแบ่งปั๋ นความเจื้อของเขาเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์หื้อคนอื่นฟังได้อย่างบ่กั ๋ว
ใผ
8 สําหรับมัคนายกก็เหมือนกั ๋น

ความจริงเรือ
่ งความเจื้อของเฮา

14 เถิงแม้ว่าข้าพเจ้าหวังจะมาแอ่วหาต้านเวยๆ

นี้ ก็ต๋าม ข้าพเจ้าก็ยังเขียนจดหมายนี้ หื้อต้านอยู่ 15 ก็
เปื้ อว่าถ้าข้าพเจ้ามาจ๊า ต้านจะฮูว่
้ าจะใจ๊จีวต
ิ จาใดในครอบครัวของพระเจ้า คือคริสตจักรของพระองค์ผู้
มีจีวต
ิ อยู่ เซิง่ กํ๊าหลักกําสอนตี้เป๋นความจริงแต๊ เหมือนฐานกับเสาตี้เยียะหื้อบ้านตัง้ มัน
่ คง 16 แม่นแล้ว
็ แห่งศาสนาของเฮายิง่ ใหญ่ คือว่า
ข้อลํ้าเลิก
พระเยซูคริสต์มาป๋ากฏเป๋นคน
แล้วพระวิญญาณบริสุทธิแสดง
หื้อหันว่าพระองค์เป๋นตี้ปอใจ๋ของพระเจ้า
์
กับหมู่ทูตสวรรค์ได้หันพระองค์
แล้วคนตังหลายได้บอกเรือ
่ งพระองค์หื้อแก่คนกู้จ้าดฮู้
แล้วคนในโลกก็เจื้อพระองค์
กับพระเจ้าก็ฮับพระองค์ไปสวรรค์

4

กําตวายตัก
๊ เรือ
่ งคนจะละความเจื้อ

1 พระวิญญาณบริสุทธิอู
์ ้ไว้ชัดเจนว่า

ต่อไปปายหน้าจะมีบางคนเลิกเจื้อ แล้วไปเจื้อวิญญาณตี้ขี้จุ กับ
ฟัง กํา สอน ของ หมู่ ผี เหีย 2 กํา สอน นี้ มา จาก หมู่ คน หน้า ซื่อ ใจ๋ ก๊ด ขี้ จุ จิต สํานึ ก ของ หมู่ เขา เสีย ไป เหีย แล้ว
เหมือนผิวหนั ง ตี้ โดนเหล็ก ฮ้อนต้าด จ๋น ต๋ายด้าน 3 หมู่ เขาสอนว่า ห้ามเอาผัวเอาเมียกับ ห้ามกิน
๋ ของกิน
๋
บาง อย่าง แต๊ๆ แล้ว พระเจ้า แป๋ง สิง่ หมู่ นี้ หื้อ คน ตี้ เจื้อ กับ ฮู้ จัก ความ จริง กิน
๋ ได้ โดย ขอบพระคุณ พระเจ้า
4 ย้อนว่าตึงหมดตี้พระเจ้าแป๋ งมานั ้นดี หมู่เฮาก็บ่ควรจะกึ๊ดว่าของกิน
๋ บางอย่างบ่ดีกิน
๋ แต่กิน
๋ ได้โดยก๋าน
ขอบพระคุณ 5 ย้อนว่าถ้อยกําของพระเจ้ากับ กําอธิษฐานเยียะหื้อของนั ้นบริสุทธิแล้
์ ว
ผู้ฮับใจ๊ตี้ดีของพระเยซูคริสต์
6 ถ้า ต้าน บอก เรือ
่ ง นี้ หื้อ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ฟัง แล้ว ต้าน ก็ จะ เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ ตี้ ดี ของ พระเยซู คริสต์ เป๋น
ผู้ ฮับ ใจ๊ ตี้ ฮับ ก๋าน เฝิ็ก อบรม อยู่ โดย ก๋าน ใจ๊ ถ้อยกํา ของ หลัก ความ เจื้อ กับ หลัก กํา สอน ตี้ ดี ตี้ ต้าน ได้ เยีย ะ
ตวยนั ้น 7 บ่ดีสนใจ๋เรือ
่ งเล่าตี้บ่มีสาระกับนิ ยายสายเจี้ยตี้บ่เกี่ยวกับพระเจ้า แต่หื้อหมัน
่ เฝิ็กตั ๋วเก่าหื้อมีจี
8
็
็
วิตเป๋นตี้ยําเก๋งพระเจ้า ก๋านเฝิกตั ๋วเปื้ อสุขภาพมีประโยชน์ อยู่พ่อง แต่ก๋านเฝิกจิตวิญญาณเปื้ อยําเก๋ง
๒
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พระเจ้า มี ประโยชน์ เต๋ม ตี้ ใน จี วต
ิ บ่า เดี่ยวนี้ ตึง อนาคต ต๋าม ตี้ พระเจ้า สัญญา ไว้ 9 กํา อู้ นี้ เจื้อ ถือ ได้ ตี้ กู้ คน
สมควรฮับเอาไว้ 10 ย้อนจาอัน
้ หมู่เฮาจึงอดทนเยียะก๋านหนั ก ก็ย้อนว่าเฮามีความหวังในพระเจ้าผู้มีจีวต
ิ
อยู่ ตี้เป๋นพระผู้จ้วยของคนตังหลายหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ โดยเฉพาะคนตี้เป๋นผู้เจื้อ
11 หื้อ สัง
่ กับ สอน เรือ
่ ง หมู่ นี้ เน่ อ 12 บ่ดี หื้อ ใผ มา ดู แควน ต้าน ย้อน เป๋น คน หนุ่ม แต่ หื้อ เป๋น ตั ๋วอย่าง ตี้ ดี
แก่ ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ใน เรือ
่ ง ก๋าน อู้ ก๋าน เยีย ะ ตั ๋ว ดี ความ ฮัก ความ เจื้อ ตึง ความ บริสุทธิ์ 13 ขอ หื้อ ต้าน เอา
ใจ๋ ใส่ ในก๋านอ่านพระคัมภีร๓
์ หื้อคนตังหลายฟัง กับในก๋านเตสนาตึงก๋านสอนตวยจ๋นกว่าข้าพเจ้าจะมา
หาต้าน 14 หื้อใจ๊ของประทานตี้พระเจ้าหื้อแก่ต้านผ่านกําทํานาย เมื่อหมู่ผู้ปกครองวางมือบนหัวแต่งตัง้
ต้าน 15 หื้อเยียะหน้าตี้หมู่นี้ โดยเอาใจ๋ใส่หื้อดี เปื้ อหื้อกู้คนได้ฮูได้
้ หันความจํา๋ เริญก้าวหน้าของต้าน 16 หื้อ
หละวังก๋านใจ๊จีวต
ิ กับกําสอนของต้านหื้อดี หื้อเยียะเรือ
่ งตี้ข้าพเจ้าสัง่ สอนไว้ต่อไปติกๆ ย้อนว่าจะจ้วยหื้อ
ต้านกับคนตี้ฟังต้านรอดป๊นบาปโต้ษ

5
หน้าตี้ต่อคนอื่น

1 ห้ามว่าหื้อป้ อจายอายุนั กเหลือต้าน แต่หื้อเตือ
๋ นโดยอูม่
้ วนๆ เหมือนเปิ้ นเป๋นป้อ สําหรับป้อจายหนุ่มๆ

นั ้นก็หื้อเยียะกับเขาเหมือนเป๋นน้ อง 2 ส่วนแม่ญิงอายุนั กเหลือต้านนั ้น ก็หื้อเยียะกับเปิ้ นเหมือนเป๋นแม่
แม่ ญิง สาวๆ ก็ หื้อ เยีย ะ เหมือน เป๋น น้ องสาว ด้วย ใจ๋ บริสุทธิ์ 3 หื้อ เอาใจ๋ ใส่ หมู่ แม่ หม้าย ตี้ บ่มี ใผ ผ่ อกอย
หมู่เขา 4 แต่ถ้าแม่หม้ายคนใดมีลูกกาว่ามีหลาน ก็หื้อลูกหลานหมู่นั ้นเฮียนฮู้ตี้จะแสดงความยําเก๋งต่อ
พระเจ้า คือ ก๋าน ผ่ อกอย ครอบครัว ของ ตั ๋ว เป๋น ก๋าน ส้าย บุญ คุณ ป้อ แม่ ตึง ป้อ อุย
๊ แม่ อุย
๊ ย้อน ว่า ก๋าน เยีย
5
ะ จาอัน
้ พระเจ้า เปิง ใจ๋ ส่วน แม่ หม้าย ตี้ อยู่ คน เดียว บ่มี ใผ ผ่ อกอย เขา ก็ จะ เปิ้ งปา พระเจ้า กับ อธิษฐาน
อ้อนวอนตึงเมื่อวันเมื่อคืนบ่ขาด 6 แต่แม่หม้ายตี้ปล่อยตั ๋วปล่อยใจ๋ซอบม่วนก็ถือว่าเขาต๋ายแล้วตางจิต
วิญญาณ แม้ว่าตั ๋วยังมีจีวต
ิ อยูก็
่ ต๋าม 7 หื้อเอากําสัง่ สอนหมู่นี้ ไปสอนหมู่เขา เปื้ อจะบ่มีใผคนใดถูกตํา๋ หนิ
8 ถ้า คน ใด บ่ผ่ อกอย ญาติ ปี้ น้ อง โดย เฉพาะ คน ใน ครอบครัว ของ ตั ๋วเก่า ก็ ถือ ว่า เขา ละขว้าง ความ เจื้อ เหีย
แล้ว ก็ฮ้ายเหลือคนตี้บ่เจื้อ
9 สําหรับ ก๋าน ขึ้น ทะเบียน แม่ หม้าย นั ้น เขา ต้อง เป๋ น แม่ หม้าย ตี้ มี อายุ หก สิบ ปี๋ ขึ้น ไป กับ เป๋ น คน ตี้ เกย
แต่งงานเตื้อเดียว๔ 10 เขาจะต้องมีจื้อเสียงดีในก๋านเยียะความดี เกยเอาใจ๋ใส่ผ่อกอยลูกเต้า มีนํ้าใจ๋ฮับ
แขก ถ่อมตั ๋วฮับใจ๊คนของพระเจ้า จ้วยเหลือคนตุ๊ก กับหมัน
่ เยียะความดีกู้อย่าง
11 แต่ ห้าม ฮับ ขึ้น ทะเบียน แม่ หม้าย ตี้ ยัง สาว ย้อน ถ้า เขา ใค่ ได้ ผัว ใหม่ ก็ จะ บ่เอาใจ๋ ใส่ ฮับ ใจ๊ พระคริสต์
แล้ว ใค่ แต่งงาน ใหม่ แหม 12 เขา คน นั ้น ก็ จะ ถูก ตัดสิน ว่า ผิด กํา สัญญา ตี้ เกย เยีย ะ กับ พระเจ้า ต๋อน ขึ้น
ทะเบียนว่า จะบ่แต่งงานแหมกับจะฮับใจ๊พระเจ้าเต๋มตี้ 13 นอกจากนี้ เขาจะก๋ายเป๋นคนขี้ค้านเยียะก๋าน
เอาก้า แอ่ว แล้ว เป๋น คนปากบ่ดี กับซอบยุง่ เรือ
่ งของคนอื่น อู้สิง่ ตี้ บ่ควรจะอู้ 14 ย้อนจาอัน
้ ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ
แม่ หม้าย ตี้ ยัง สาว นั ้น แต่งงาน แหม ใหม่ แล้ว มี ลูก มี เต้า กับ ผ่ อกอย บ้าน ของ ตั ๋ว เปื้ อ บ่หื้อ หมู่ ศัตรู ใส่
๋ ฮ้าย
หมู่เฮาได้ 15 ตี้ ข้าพเจ้าอู้จาอี้ก็ ย้อนว่า มีแม่หม้ายสาวๆ บางคนหลงผิดตวยซาต๋านไปแล้ว 16 ถ้าแม่ญิง
คนใดตี้เป๋นผู้เจื้อมีญาติปี้ น้ องเป๋นแม่หม้าย ก็หื้อจ้วยเหลือผ่อกอยญาติตี้เป๋นแม่หม้ายนั ้น เปื้ อจะบ่เป๋น
ภาระของคริสตจักร แล้วคริสตจักรก็จะได้จ้วยเหลือแม่หม้ายตี้ตุ๊กยากแต๊ๆ
17 ส่วนผู้ปกครองตี้เป๋ นผู้นําตี้ดีนั ้น สมควรฮับเกียรติตึงก้าตอบแตนปอดีตวย โดยเฉพาะคนตี้เอาแต๊
เรือ
่ งก๋านเตสนากับก๋านสัง่ สอน 18 ย้อนว่าพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า “บ่ดีเอาตะกร้อคอบปากงัวตี้กํ่าลังนวด
ข้าว อยู�
่ กับ “คน ใด เยีย ะ ก๋าน ก็ เปิง ได้ ฮับ ก้า จ้าง ตวย� 19 ถ้า มี ใผ มา ฟ้อง ใส่ ความ ผู้ ปกครอง คน นึ่ ง คน
ใด บ่ดีฟั่ งเจื้อเตื้อจ๋นกว่าจะมีพยานสองสามคนมายืนยันข้อหานั ้นก่อน 20 ถ้าผู้ปกครองคนใดเยียะบาป
หื้อฮ้องเขามาตักเตือ
๋ นต่อหน้าคนตังหลายในคริสตจักร เปื้ อคนอื่นจะเก๋ งกั ๋ว 21 ข้าพเจ้าสัง่ ต้านต่อหน้า
๓

4:13 4:13 หมายเถิง พันธสัญญาเก่า

๔

5:9 5:9 แป๋ได้แหมอย่างว่า “ซื่อสัตย์ต่อผัวตี้ต๋ายไปแล้ว�
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พระเจ้า กับต่อพระเยซูคริสต์ตึงหมู่ทูตสวรรค์ตี้พระองค์เลือกไว้ หื้อฮักษากําสัง่ สอนตี้อู้มาแล้วนี้ ไว้หื้อดี
โดยบ่หันแก่หน้าใผกับโดยบ่ลําเอียง
22 ห้าม ฟั่ ง วาง มือ บน หัว เจิม ใผ เป๋ น ผู้ ปกครอง เตื้อ ย้อน ว่า ถ้า เขา เยีย ะ บ่ดี ก็ เหมือน ต้าน มี ส่วน ฮ่วม ใน
บาป ของ เขา ตวย แต่ หื้อ ฮัก ษา ความ บริสุทธิ์ตี้ ต้าน มี อยู่ ไว้หื้อ ดี 23 บ่ดี กิน
๋ ก้า นํ้า บ่ดาย อย่าง เดียว แต่ หื้อ
กิน
่ สักหน้ อย เปื้ อจะจ้วยกระเพาะอาหารกับโรคตี้เป๋นอยู่เจื่อๆ หื้อยังแควนขึ้น 24 บาปของบาง
๋ เหล้าองุน
คนหันง่าย จะฮับก๋านตัดสินลงโต้ษแน่ นอน แต่บาปของบางคนจะหันเมื่อลูน 25 ส่วนก๋านดีก็เหมือนกั ๋น
ก๋านดีของบางคนก็หันง่าย ก๋านดีของบางคนก็ยังบ่หันเตื้อ แต่จะซ่อนไว้บ่ได้

6

1 ผู้เจื้อตังหลายตี้ เป๋ นขี้ข้าควรถือว่าเจ้านายของตั ๋วเป๋ นคนตี้ เปิ งจะได้ ฮับความนั บถืออย่างเต๋มตี้

เปื้ อ
ใผจะบ่ดูแควนนามของพระเจ้าตึงกําสอนของหมู่เฮาตวย 2 ส่วนหมู่ขี้ข้าตี้มีเจ้านายเป๋นผู้เจื้อก็บ่ดีนั บถือ
เจ้านายหน้ อยลง ย้อนว่าเป๋นปี้ น้ องผู้เจื้อเหมือนกั ๋นแล้ว แต่ควรจะฮับใจ๊หมู่เจ้านายนั กขึ้นแหม ย้อนว่า
เจ้านายตี้ฮับประโยชน์ จากก๋านฮับใจ๊ของหมู่ขี้ข้านั ้นเป๋นผู้เจื้อตี้ขี้ข้าฮัก สิง่ ตี้ข้าพเจ้าเขียนมาแล้ว หื้อสัง่
สอนกับจัก
๊ จวนหื้อเยียะต๋าม
กําสอนตี้บ่ถูกต้องกับความรวยตี้แต๊จริง

3 ถ้าคนใดสอนบ่เหมือนตี้ว่ามานี้

กับขัดแย้งถ้อยกําตี้ถูกต้องของพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าของ
เฮา ตึงกําสอนตี้ สมกับตางของพระเจ้า 4 คนนั ้นก็ เป๋นคนจ๋องหอง เป๋นคนบ่เข้าใจ๋ อะหยังสักอย่าง เป๋น
คนซอบผิดเถียงกั ๋นในก๋านตีความหมาย
๋
ของกําต่างๆ นั กลํ้าไป เยียะหื้อเกิดก๋านขอยกั ๋น ก๋านผิดเถียงกั ๋น
5
ก๋าน ใส่ ฮ้าย กั ๋น ก๋าน บ่ไว้วางใจ๋ กั ๋น กับ ก๋าน เถียง กั ๋น เป๋น ประจํา๋ ใน หมู่ คน ตี้ ใจ๋ ทราม กับ บิน
่ หลัง ตํา๋ ความ
จริง เขากึ๊ดว่าก๋านยําเก๋งพระเจ้าจะเยียะหื้อเป๋นคนรวย 6 แต่คนตี้ยําเก๋งพระเจ้ากับปอใจ๋เข้าของตี้มีอยู่
แล้ว ก็ ถือว่ามีคุณค่าอย่างใหญ่หลวง 7 ย้อนต๋อนเกิดมาเฮาบ่ได้ เอาอะหยังติดตั ๋วมาเลย ต๋อนต๋ายเฮาก็
จะเอาอะหยังติดตั ๋วไปตวยบ่ได้เหมือนกั ๋น 8 ถ้ามีของกิน
๋ มีเสื้อผ้านุ่งเต้าอี้ เฮาก็น่าจะปอใจ๋แล้ว 9 ส่วนคน
ตี้ ใค่ รวย ก็ ถูก ลองใจ๋ หื้อ เยีย ะ บาป เผียบ เหมือน ติด แฮ้ว ของ ความ อยาก ใน ตาง บ่หลวก ตึง อันตราย เยีย ะ
หื้อหล้มจ๋มฉิ บหายวายวอด 10 ย้อนว่าก๋านฮักเงินกาว่าคําเป๋นเก๊าเหง้านึ่ งของความบ่ดีกู้อย่าง บางคนขี้
โลภเงินคําก็เลิกเจื้อไปเหีย แล้วเยียะหื้อตั ๋วเองเป๋นตุ๊กขนาด
บางอย่างตี้ทิโมธีต้องจํา๋
แต่ ต้านเป๋น คนของพระเจ้า หื้อหนี จากเรือ
่ งขี้โลภนี้ เหียเน่ อ หื้อตัง้ เป้าหมายเป๋นคนตี้ ถูก ต้อง ต๋าม
ธรรม เป๋นคนยําเก๋งพระเจ้า เป๋นผูมี
้ ความเจื้อ ความฮัก ความอดทน กับความอ่อนน้ อม 12 หื้อต่อสู้อย่าง
เต๋มกํา๋ ลังเปื้ อฮักษาหลักความเจื้อไว้ แล้วฮับรางวัล คือจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ตี้พระเจ้าฮ้องต้านมาฮับ ต๋อนตี้ต้าน
ได้เป๋นพยานตี้ดีในความเจื้อของต้าน ต่อหน้าคนจํา๋ นวนนั ก
13 ข้าพเจ้า ขอ สัง
่ ต้าน ต่อ หน้า พระเจ้า ผู้ หื้อ จี วต
ิ กับ สิง่ ตัง มวล กับ ต่อ พระเยซู คริสต์ ผู้ ตี้ บอก เรือ
่ ง ความ
14
จริงของพระองค์เองต่อหน้าปอนทิอส
ั ปี ลาตตี้ศาล หื้อต้านเยียะต๋ามกําสัง่ นี้ หื้อดี โดยบ่มีตี้ติ จ๋นพระ
เยซูคริสต์ องค์พระผู้เป๋ นเจ้าของเฮาจะปิ๊ กมาแหมเตื้อ 15 เซิง่ จะเกิดขึ้นต๋ามกํา๋ หนดเวลาของพระเจ้า ผู้
สมควรจะฮับก๋านนมัสก๋าน ผู้ครอบครององค์เดียว ผู้เป๋นกษั ตริย์เหนื อกษั ตริย์ตังหลาย ผู้เป๋นเจ้าเหนื อ
เจ้า ตัง หลาย 16 ผู้ เดียว ตี้ บ่มี วันต๋าย กับ อยู่ในความ เป่ง แจ้ง ตี้ มนุษย์เข้าใก้ บ่ได้ ผู้ ตี้ บ่มี มนุษย์คน ใดตี้ เกย
หันกาว่าผ่อหันได้ ขอเกียรติกับฤทธิอํ
์ านาจจงมีแก่พระองค์ตลอดไป อาเมน
11

สําหรับคนรวยในโลกนี้ หื้อสัง่ หมู่ เขาว่าบ่ดี หยิง่ กาว่าฝากความหวังไว้กับทรัพย์สมบัติตี้ บ่แน่ นอน
แต่ หื้อ ฝาก ความ หวัง ไว้กับ พระเจ้า ผู้ แบ่ง ปั๋ น กู้ สิง่ กู้ อย่าง หื้อ กับ เฮา อย่าง เหลือ ล้น เปื้ อ หัน แก่ ความ สุข
สบาย ของ เฮา 18 สัง่ หมู่ เขา ว่า หื้อ เยีย ะ ความ ดี จ๋น เป๋น คน รวย ความ ดี รวย นํ้า ใจ๋ กับ ฮู้ จัก ปั๋ น หื้อ คน อื่น
17
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อย่างเต๋มใจ๋ ตวย 19 เมื่อเยียะจาอี้แล้ว ก็ นั บว่าเป๋นก๋านฮอมทรัพย์สมบัติไว้หื้อตั ๋วเก่าในสวรรค์ เซิง่ เป๋น
รากฐานตี้มัน
่ คงสําหรับอนาคต เปื้ อจะมีจีวต
ิ ตี้แต๊จริง
20 ทิโมธีเหย หื้อหละวังฮักษาสิง
้ อ
่ งบ่มีสาระกับ
่ ตี้พระเจ้ามอบหมายต้านหื้อดี หลีกหื้อห่างจากคนตี้อูเรื
21
บ่เก๋ งกั ๋วพระเจ้า กับเถียงกั ๋นในเรือ
่ งตี้ เขากึ๊ดว่าเป๋น “ความฮู้แต๊� แต่ บ่ใจ้ บางคนยอมฮับ “ความฮู�
้
นี้ จึงหลงจากความเจื้อตี้แต๊จริง
ขอหื้อพระคุณของพระเจ้าอยูกั
่ บต้านตังหลายเน่ อ

2 ทิโมธี 1:1
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิง

ทิโมธี

ฉบับตีสอง
้

เปาโล เป๋น ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ไป เถิง ทิ โมธี เป๋น ฉบับ ตี้ สอง ต๋อน ตี้ เปาโล ติด คอก อยู่ ใน กรุ ง โรม
ประมาณ ปี๋ ค�ศ� 66 เปาโล กึ๊ด ว่า ต้าน ใก้ จะ ต๋าย แล้ว ก็ เลย เขียน จดหมาย ลา หื้อ ทิ โมธี ต้าน หื้อ กํา๋ ลัง
ใจ๋ ทิ โมธีหื้อ มี ความ มัน
่ คง ใน ความ เจื้อ ตี้ ตึง สอง คน มี ฮ่วม กั ๋น ทิ โมธีเป๋น เหมือน ลูก บ่าว ใน ความ เจื้อ ของ
ต้าน เซิง่ ต๋อนนั ้นทิโมธียังอยูตี
่ ้เมืองเอเฟซัสผ่อกอยคริสตจักรตี้หัน
้
เปาโล อ้อนวอน ทิ โมธี หื้อ ซื่อสัตย์ กับ มัน
่ คง กับ ข่าวดี อย่าง ตี้ เปาโล เกย สอน ไว้ ต้าน อ้อนวอน ทิ โมธี หื้อ
ยอม ตี้ จะ ถูก คํ่า เปื้ อ ข่าวดี กับ สอน คน อื่นๆ เรือ
่ ง ข่าวดี ตี้ แต๊ จริง เปื้ อ ผู้ เจื้อ จะ ได้ สอน ต่อๆ กั ๋น ไป ใน คริสต
จักร ในจดหมายฉบับนี้ เปาโลสอนว่า พระคัมภีรกู
์ ้ ต๋อนพระเจ้าดลใจ๋ หื้อเขียน บ่ใจ๋ เป๋นก๋านสอนจากคน
บ่ดาย พระคัมภีรเป๋
์ นประโยชน์ ในก๋านสอนความจริงกับก๋านอบรมคนหื้อใจ๊จีวต
ิ ตี้ถูกต้องต๋ามธรรม

กําตัก
๊ ตวาย

1 จดหมายฉบับนี้ จากข้าพเจ้าเปาโลผู้เป๋ นอัครทูตของพระเยซู คริสต์

ต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้า
พระองค์ ใจ๊ ข้าพเจ้าไปบอกคนตังหลายเกี่ยวกับจี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ตี้ พระเจ้าสัญญาว่าจะหื้อ โดยเป๋นอันนึ่ งอัน
เดียวกั ๋นกับพระเยซูคริสต์
2 เถิงลูกทิ โมธีตี้ ข้าพเจ้าฮัก

ขอหื้อต้านได้ฮับพระคุณ ความเมตต๋ากรุ ณาตึงสันติสุข จากพระเจ้าพระ
บิดาของเฮากับจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ
ก๋านขอบคุณพระเจ้ากับก๋านหื้อกํา๋ ลังใจ๋
ข้าพเจ้า ขอบ พระคุณ กับ อธิษฐาน เผื่อ ต้าน ตึง เมื่อ วัน เมื่อ คืน บ่เกย ขาด ต่อ พระเจ้า ผู้ ตี้ ข้าพเจ้า ฮับ ใจ๊
ด้วย จิต สํานึ ก ตี้ บริสุทธิ์ เหมือน ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ตัง หลาย ของ ข้าพเจ้า ฮับ ใจ๊ พระองค์ 4 เมื่อ กึ๊ด เถิง นํ้า ต๋า
ไหล ของ ต้าน เมื่อ จาก กั ๋น เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า ใค่ ไป ปะ ต้าน นั ก ขึ้น จะ เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า จื้น จม ยินดี เป๋น ตี้ สุด
5 ข้าพเจ้ายังจํา
๋ ได้เถิงความเจื้อตี้จริงใจ๋แต๊ๆ ของต้าน เป๋นความเจื้อตี้โลอิสแม่อุย
๊ กับยูนีสแม่ของต้านมี
6
มาก่อน ข้าพเจ้าเจื้อว่าบ่าเดี่ยวนี้ ต้านก็มีความเจื้อจาอัน
้ ตวย ย้อนจาอี้ขอเตือ
๋ นหื้อฟื้ นฟูของประทานตี้
7
พระเจ้าหื้อ ต๋อนตี้ข้าพเจ้าวางมือบนหัวต้านนั ้น ย้อนว่าพระเจ้าบ่ได้หื้อเฮามีจิตใจ๋ตี้ขี้กั ๋ว แต่หื้อมีจิตใจ๋
ตี้เข้มแข็ง มีความฮักกับก๋านบังคับต๋นเอง
8 ก็ เลย บ่ดี อาย ตี้ จะ บอก คน ตัง หลาย เกี่ยวกับ เรือ
่ ง ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา กาว่า อาย ใน ตั ๋ว
ข้าพเจ้า ตี้ เป๋น นั ก โต้ ษ ถูก ขัง คอก ย้อน ฮับ ใจ๊ พระองค์ แต่ หื้อ เปิ้ ง ฤทธิ์ของ พระเจ้า แล้ว ยอม ทน ตุ๊ก ตวย
กั ๋นกับข้าพเจ้า เปื้ อข่าวดีนั ้นดีกว่า 9 พระเจ้าได้จ้วยหื้อเฮารอดป๊นบาปโต้ษ กับฮ้องเฮาหื้อมีจีวต
ิ ตี้บริสุทธิ์
บ่ใจ๊ ตี้ เฮาเยียะ แต่ เป๋นต๋ามแผนก๋านกับพระคุณของพระเจ้า พระคุณนี้ พระเจ้าหื้อเฮาผ่านตางพระเยซู
คริสต์ตัง้ แต่เก๊าเหง้ามาแล้ว 10 บ่าเดี่ยวนี้ พระเจ้าเปิดเผยหื้อหันพระคุณนี้ แล้ว โดยก๋านมาของพระเยซู
คริสต์พระผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของเฮา ผู้ตี้ทําลายอํานาจของความต๋าย แล้วหื้อเฮาได้หันจีวต
ิ ตี้บ่มี
วันต๋ายผ่านตางข่าวดี 11 ข้าพเจ้าได้ฮับแต่งตัง้ หื้อเป๋นผู้บอกข่าวดีนี้ เป๋นอัครทูต กับเป๋นครู 12 ย้อนจาอี้
ข้าพเจ้าจึงฮับความตุ๊กทรมานอย่างตี้เป๋นอยู่นี้ แต่ข้าพเจ้าก็บ่อาย ย้อนข้าพเจ้าฮู้จักผู้ตี้ข้าพเจ้าเจื้อวาง
ใจ๋ กับมัน
่ ใจ๋ว่าพระองค์สามารถฮักษาสิง่ ตี้ข้าพเจ้ามอบหื้อพระองค์ จ๋นกว่าวันสุดต๊ายมาแผว
3
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หื้อ ยึดถือ กํา สอน ตี้ ถูก ต้อง ตี้ ต้าน เฮีย น จาก ข้าพเจ้า นี้ เป๋น แบบ อย่าง กับ หื้อ มัน
่ คง ใน ความ เจื้อ ตึง
ความ ฮัก ตี้ เฮา มี ย้อน เป๋น นํ้า นึ่ ง ใจ๋ เดียว กั ๋น กับ พระเยซู คริสต์ 14 หื้อ ฮัก ษา สิง่ ดี ตี้ พระเจ้า มอบ ไว้หื้อ ต้าน
โดยฮับก๋านจ้วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิตี
่
เฮาตังหลาย
์ ้อยูตวย
15 ต้าน ก็ ฮู้ ว่า คน ตัง หลาย ใน แคว้น เอเชีย หนี ละ ข้าพเจ้า ไป หมด รวม ตึง ฟี เจลัส กับ เฮอร์โมเกเนส สอง
คนนี้ ตวย
16 ขอหื้อองค์พระผู้เป๋ นเจ้าเมตต๋าต่อครอบครัวของโอเนสิโฟรัสตวยเต๊อะ ย้อนว่าเขาเยียะหื้อข้าพเจ้า
จื้น ใจ๋ เป๋น ประจํา๋ กับ บ่อาย ตี้ ข้าพเจ้า ติด คอก อยู่ จาอี้ 17 ต๋อน ตี้ เขา มา แผว กรุ ง โรม เขา ก็ ยัง อุตส่าห์ ตวย
เซาะหา ข้าพเจ้า จ๋น ปะ 18 ต้าน ก็ ฮู้ ดี อยู่ แล้ว ว่า ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า อยู่ ตี้ เมือง เอเฟซัส นั ้น เขา จ้วย ข้าพเจ้า นั ก
ขนาด ขอองค์พระผู้เป๋นเจ้าโผดเมตต๋าแก่เขาในวันสุดต๊ายนั ้น
13

2
ทหารผู้ซื่อสัตย์ของพระเยซูคริสต์
จงเข้มแข็งโดยพระคุณตี้มาจากก๋านเป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋นกับพระเยซูคริสต์ 2 หื้อ
นํากํา สอนต่างๆ ตี้ ข้าพเจ้าได้ สอนต่อหน้าคนตัง หลายตี้ เป๋นพยานนั ้น ไปสอนคนตี้ เจื้อ ถือได้ ตี้ สามารถ
สอนคนอื่นต่อได้
3 หื้อฮ่วมตุ๊กฮ่วมยากตวยกั ๋นกับหมู่เฮา เหมือนเป๋ นทหารตี้ดีของพระเยซูคริสต์ 4 บ่มีใผตี้มาเป๋ นทหาร
แล้ว จะยุง่ เรือ
่ งตังบ้าน ย้อนว่าเขาใค่เยียะหื้อผู้บังคับบัญชาปอใจ๋ 5 นั กกีฬาตี้เข้าแข่งก็จะต้องแข่งต๋าม
กฎกติกา จึงจะได้ฮับรางวัลเมื่อมีชัย 6 จาวนาตี้เยียะก๋านหนั ก สมควรได้ฮับพืชผลก่อนเปิ้ น 7 กึ๊ดผ่อเรือ
่ ง
ตี้ข้าพเจ้าอูกั
้ บต้านหื้อดี ย้อนองค์พระผู้เป๋นเจ้าจะจ้วยหื้อต้านเข้าใจ๋เรือ
่ งตึงหมดนี้
8 กึ๊ด เถิง เรือ
่ ง พระเยซู คริสต์ ผู้ ตี้ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย กับ เป๋น ลูก หลาน เจื๊ อสาย
กษั ตริย์ ดาวิด ต๋าม ข่าวดี ตี้ ข้าพเจ้า บอก นั ้น 9 ย้อน บอก ข่าวดี นี้ ข้าพเจ้า จึง ทนตุ๊ก อยู่ บ่า เดี่ยวนี้ เถิง กับ
เขาเอาเจื้อกเหล็กมาล่ามเหมือนเป๋นโจ๋ร แต่ว่าถ้อยกําของพระเจ้านั ้นจะเอาเจื้อกเหล็กมาล่ามไว้ก็บ่ได้
10 ข้าพเจ้าจึงยอมทนตุ๊กกู้อย่าง เปื้ อหันแก่คนตี้พระเจ้าได้เลือกไว้แล้ว หมู่เขาจะได้ฮับความรอดป๊ นบาป
โต้ษผ่านตางพระเยซูคริสต์ กับได้ฮบ
ั เกียรติอันยิง่ ใหญ่ตี้คงอยูตลอด
่
ไปตวย
11 กําอูนี
้ ้ เจื้อถือได้ คือถ้าเฮาต๋ายกับพระองค์ เฮาก็มีจีวต
ิ อยูกั
่ บพระองค์
12 ถ้าเฮาทนตุ๊กยาก เฮาก็จะได้ปกครองฮ่วมกับพระองค์
ถ้าเฮาบ่ยอมฮับพระองค์ พระองค์ก็จะบ่ยอมฮับเฮาเหมือนกั ๋น
13 ถ้าเฮาบ่ซื่อสัตย์ พระองค์ก็ยังซื่อสัตย์อยู่
ย้อนว่าพระองค์จะบ่ขัดแย้งตั ๋วพระองค์เอง
1 ส่วนลูกทิ โมธีเหย

คนเยียะก๋านตี้พระเจ้าปอใจ๋
เตือ
๋ น เขา ตัง หลาย หื้อ หมัน
่ กึ๊ด เรือ
่ ง หมู่ นี้ กับ เน้ น หมู่ เขา ต่อ พระเจ้า ว่า ห้าม เถียง กั ๋น ใน เรือ
่ ง ความ
15
หมาย ของ กํา มัน บ่มี ประโยชน์ แต่ จะ เยีย ะ หื้อ คน ตี้ ได้ ฟัง หล้มจ๋ม ไป ติกๆ หื้อ พยายาม อย่าง เต๋ม ตี้ เยีย
ะ หื้อ พระเจ้า ปอใจ๋ ต้าน เป๋น คนงาน ตี้ บ่มี อะหยัง ต้อง อาย กับ เป๋น คน ตี้ สอน ถ้อยกํา ตี้ เป๋น ความ จริง ของ
พระเจ้า อย่าง ถูก ต้อง 16 หื้อ หลีก เลี่ยง กํา อู้บ่มี สาระ กับ บ่เก๋ งกั ๋ว พระเจ้า ย้อน ว่า จะ เยีย ะ หื้อ คน นั ้น ห่างไก๋
จากพระเจ้าไปติกๆ 17 กําสอนจาอี้ก็ ลามไปใคว่หมด เหมือนเป๋นบ่าเฮง ฮีเมเนอัสกับฟี เลทั สก็ สอนจาอี้
18 สองคนนี้ หลงจากความจริงไปแล้ว หมู่เขาอูว่
้ าก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋ายได้ป๊นไปแล้ว หมู่เขาเยียะหื้อ
19
ความเจื้อของบางคนหลงไป แต่รากฐานตี้พระเจ้าวางไว้ก็แน่ นหนากับตัง้ มัน
่ อยู่ มีข้อเขียนไว้ว่า “องค์
พระผู้เป๋ นเจ้าฮู้จักคนตังหลายตี้เป๋นของพระองค์� กับ “คนตี้อ้างว่าเป๋นคนขององค์พระผู้เป๋ นเจ้า ต้อง
เลิกเยียะความบ่ดีเหีย� ก
14
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20 ในบ้านหลังหลวงบ่ใจ้มีก้าของใจ๊ตี้แป๋ งจากคํากาว่าเงินเต้าอัน
้

แต่ยังมีของใจ๊ตี้แป๋งจากไม้กาว่าดิน
เหนี ยว ตวย บาง อย่าง ก็ ใจ๊ สําหรับ โอกาส พิเศษ แต่ บาง อย่าง ก็ ใจ๊ สําหรับ งาน ประจํา๋ วัน 21 ถ้า คน ใด ซ่วย
ล้างตั ๋วเก่าจากสิง่ บ่ดีหมู่นี้ แล้ว คนนั ้นก็เป๋นเหมือนของใจ๊ตี้ใจ๊สําหรับโอกาสพิเศษ ตี้ล้างหื้อบริสุทธิแล้
์ ว
ก็เป๋นประโยชน์ สําหรับเจ้าของ แล้วก็พร้อมสําหรับก๋านดีกู้อย่าง
22 หื้อ ต้าน หนี จาก ตั ๋ณหา ของ คน หนุ่ม แต่ หื้อ ล่น ตวย เป้ า หมาย ตี้ จะ เป๋ น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม กับ เป๋ น
ผู้ มี ความ เจื้อ ความ ฮัก กับ สันติสุข ฮ่วม กับ คน ตี้ อธิษฐาน ต่อ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ด้วย ใจ๋ บริสุทธิ์ 23 บ่ดี ไป
เถียงกั ๋นเรือ
่ งบ่มีสาระกับบ่มีปั๋ ญญา ต้านก็ฮูว่
้ าเยียะจาอีจะ
้ เยียะหื้อผิดหัวกั ๋น 24 ส่วนผูฮั
้ บใจ๊ขององค์พระ
ผู้ เป๋ น เจ้า จะ ต้อง บ่ผิด หัว กั ๋น แต่ ต้อง มี ใจ๋ เมตต๋า กับ กู้ คน สอน คน อื่น ได้ กับ มี ความ อดทน 25 เขา จะ ต้อง
แป๋ง ใจ๋ เย็น จี๊ แจ๋ ง คน ตี้ ต่อ ต้าน โดย มี ความ หวัง ว่า พระเจ้า อาจ จะ เยีย ะ หื้อ กลับ ใจ๋ ได้ แล้ว ฮู้ จัก ความ จริง
26 คนหมู่นี้ ก็จะได้สติ แล้วหลุดจากแฮ้วของมารตี้ยับหมู่เขาไว้หื้อเยียะต๋ามใจ๋ของมัน

3
ลักษณะจิตใจ๋ของคนสมัยสุดต๊าย
1 หื้อเข้าใจ๋ เน่ อว่า วาระสุ ดต๊ายจะเป๋ นเวลาตี้ แย่ขนาด 2 จะมี คนหันแก่ ตั ๋ว หันแก่ เงิน โอ้อวดจ๋องหอง
ซอบ ด่า ว่า คน อื่น บ่เจื้อ ฟัง ป้อ แม่ บ่ฮู้ จัก บุญ คุณ คน เป๋น คน บ่ดี 3 บ่มี ความ ฮัก บ่ยอม ยกโต้ ษ หื้อ ใผ ใส่
ฮ้ายคนอื่น บ่ห้ามใจ๋ ทารุ ณ บ่ฮักความดี 4 ซอบหักหลัง ใจ๋ ฮอ
้ น หัวสูง กับฮักม่วนงันสันเล้าแตนตี้จะฮัก
5
พระเจ้านั กเหลือ หมู่เขานั บถือตางของพระเจ้าก้าเปือกนอก แต่ตังในบ่ยอมฮับอํานาจของตางนั ้นตี้จะ
เปี่ ยนจีวต
ิ ของหมู่เขา คนแบบนี้ ห้ามคบ
6 มี บางคนในหมู่ เขาเข้าไปต๋ามเฮือนต่างๆ แล้วหลอกลวงจัก
๊ ฮูดังหมู่แม่ญิงหัวอ่อน ตี้มีบาปนั กมีตั ๋ณ
7
หา ต่างๆ หื้อ ตวย หมู่ เขา ไป แม่ ญิง หมู่ นี้ ซอบ เฮีย น ฮู้ เรือ
่ ง ต่างๆ ตลอด แต่ ก็ บ่เกย เข้า ใจ๋ ความ จริง แต๊ๆ
เลย 8 ยันเนสกับยัมเบรส์ได้ต่อต้านโมเสสจาใด คนสอนผิดหมู่นี้ ก็ต่อต้านความจริงจาอัน
้ หมู่เขามีจิตใจ๋
เสื่อม ความเจื้อของหมู่เขาก็บ่ใจ้เป๋นของแต๊ 9 แต่หมู่เขาจะไปได้บ่กี่นํ้า ย้อนว่าความบ่หลวกของหมู่เขา
จะแมนออกมาหื้อคนอื่นหัน เหมือนยันเนสกับยัมเบรส์นั ้น
กําแนะนําสุดต๊ายของเปาโล
แต่ ต้าน ได้ ตวย ต๋าม กํา สอน ตึง หมด ของ ข้าพเจ้า ตวย ต๋าม ก๋าน ใจ๊ จี วต
ิ ของ ข้าพเจ้า ตึง เป้า หมาย จี
วิต ความเจื้อ ความอดใจ๋ ความฮัก ความอดทน 11 ก๋านถูกคํ่า กับความตุ๊ก ต้านฮู้เถิงก๋านคํ่าตี้ ข้าพเจ้า
ต้อง อดทน ใน เมือง อัน ทิ โอก เมือง อิ โคนี ยูม กับ เมือง ลิ ส ตรา แต่ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จ้วย หื้อ ข้าพเจ้า รอด
ป๊น จาก สิง่ หมู่ นั ้น กู้ อย่าง 12 กู้ คน ตี้ ใค่ ใจ๊ จี วต
ิ เยีย ะ ตวย ต๋าม พระเจ้า โดย พระเยซู คริสต์ นั ้น จะ ต้อง ถูก คํ่า
13
แน่ นอน แต่คนบ่ดีกับหมูนั
่ กต้มตุ๋นหลอกลวงจะฮ้ายนั กขึ้น เขาจะโก๋งคนอื่นแล้วถูกคนอื่นโก๋งเขาตวย
14 สําหรับต้านก็หื้อยึดถือในสิง
้ บเจื้ออย่างมัน
่ ใจ๋ต่อไป ย้อนว่าต้านก็ฮูจ
้ ักคนตี้ได้สอนต้านมา
่ ตี้ได้เฮียนฮูกั
15 ต้านก็ฮูจ
้ ักพระคัมภีรศั
์ กดิส
์ ิทธิตั
์ ง้ แต่เป๋นหละอ่อนมาแล้ว ตี้เยียะหื้อต้านมีผญาปั๋ ญญาได้ เปื้ อนําต้าน
ฮับ ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ โดย เจื้อ วางใจ๋ พระเยซู คริสต์ 16 พระคัมภีร กู
์ ้ ต๋อน พระเจ้า ดลใจ๋ หื้อ เขียน เปื้ อ
เป๋นประโยชน์ ในก๋านสอนความจริง ก๋านตักเตือ
๋ นคนหื้อหันเถิงความผิด ก๋านแก้ไขข้อบกพร่องหื้อคนดี
ขึ้น กับก๋านอบรมคนหื้อใจ๊จีวต
ิ ตี้ถูกต้องต๋ามธรรม 17 เปื้ อเกียมคนของพระเจ้าหื้อพร้อมตี้จะเยียะความ
ดีกู้อย่าง
10

4

ต่อ หน้า พระเจ้า กับ พระเยซู คริสต์ ผู้ ตี้ จะ ตัดสิน ตึง คน เป๋น ตึง คน ต๋าย ผู้ ตี้ จะ ปิ๊ ก มา แล้ว เป๋น กษั ตริย์
ปกครองแผ่นดินของพระองค์ ข้าพเจ้าขอเน้ นต้านว่า 2 หื้อบอกถ้อยกําของพระเจ้า เกียมตั ๋วหื้อพร้อมตี้
จะบอก บ่ว่ามีคนสนใจ๋กาว่าบ่สนใจ๋ ก็หื้อจัก
๊ จวนคนอื่นแก้ไขความผิด ตึงว่าหื้อ กับหื้อกํา๋ ลังใจ๋ โดยก๋าน
1

2 ทิโมธี 4:3
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สอนด้วยความอดทน 3 ย้อนว่าจะเถิงเวลานึ่ ง ตี้คนจะยอมทนฟังหลักกําสอนตี้ถูกต้องบ่ได้ แต่หมู่เขาจะ
รวบรวมครู หลายคนเอาไว้หื้อมาอู้ในสิง่ ตี้หมู่เขาใค่ฟัง เปื้ อเอาใจ๋ตั ๋วหมู่เขาเอง 4 หมู่เขาจะบ่ฟังถ้อยกําตี้
เป๋น ความ จริง แต่ จะ สนใจ๋ ฟัง นิ ยาย ต่างๆ 5 แต่ สําหรับ ต้าน นั ้น ขอ หื้อ มี สติ รอบคอบ ใน กู้ เรือ
่ ง อดทน ต่อ
ความตุ๊กยาก เยียะหน้าตี้บอกข่าวดี กับเยียะพันธกิจของต้านหื้อสําเร็จ
6 ย้อนว่าเถิงเวลาแล้วตี้ข้าพเจ้าจะต้องต๋าย เลือดของข้าพเจ้าก็เป๋ นเหมือนนํ้าตี้ไว้ปู่จาตี้กํ่าลังถูกถอก
ออก 7 ข้าพเจ้าได้ ต่อสู้ อย่างเต๋มกํ่าลัง ได้ ล่นแข่งเถิงเส้นชัยแล้ว ได้ ฮักษาความเจื้อไว้แล้ว 8 ตัง้ แต่ นี้ ไป
รางวัลแห่งก๋านมีชัยย้อนเยียะต๋ามความถูกต้องต๋ามธรรม กํ่าลังรอหื้อข้าพเจ้าฮับอยู่ องค์พระผู้เป๋นเจ้า
ตี้ เป๋นผู้พิพากษาตี้ ยุติธรรมจะยกรางวัลนี้ หื้อ ข้าพเจ้าในวันตี้ พระองค์ จะปิ๊ กมา บ่ใจ้ หื้อ ข้าพเจ้าคนเดียว
แต่จะหื้อกู้คนตี้ตัง้ ใจ๋กองหาพระองค์ปิ๊ กมาแหมเตื้อ
กําอูส่
้ วนตั ๋วของเปาโล
9 หื้อขะใจ๋มาหาข้าพเจ้าเวยๆ หน้ อย 10 ย้อนว่าเครสเซนส์ไปแคว้นกาลาเทียแล้ว ทิตัสก็ไปเมืองดาลมา
เทีย ส่วนเดมาสได้ฮักหูมโลกนี้ จ๋นละข้าพเจ้าไปเมืองเธสะโลนิ ก๋า 11 เหลือลูก๋าเต้าอัน
้ ตี้ยังอยูกั
่ บข้าพเจ้า
12
ขอ ไป ตวย หา มาระโก ปา เขา มา ตวย เน่ อ ย้อน ว่า เขา จ้วย งาน ข้าพเจ้า ได้ ข้าพเจ้า ส่ง ที คิกั ส ไป เมือง เอ
เฟซัสแล้ว 13 เมื่อต้านมา ขอเอาเสื้อคุมตี้ฝากไว้กับคารปัสในเมืองโตรอัสตึงหนั งสือของข้าพเจ้ามาตวย
สําคัญตี้สุดก็คือหนั งสือตี้เขียนลงบนแผ่นหนั ง
14 อเล็ก ซานเดอร์ตี้ เป๋ น สล่า ตองแดง เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า เดือด ฮ้อน อย่าง หนั ก องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า จะ ลง
โต้ษเขาหื้อสมกับตี้ เขาเยียะนั ้น 15 ต้านก็ ควรหละวังเขาไว้หื้อดี เหมือนกั ๋น ย้อนว่าเขาได้ ต่อต้านกําสอน
ของหมู่เฮาอย่างเอาเป๋นเอาต๋าย
16 ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า สู้ คดี เตื้อ ตี้ นึ่ ง นั ้น บ่มี ใผ มา จ้วย ข้าพเจ้า สัก คน หมู่ เขา ละ ข้าพเจ้า ไป หมด ขอ พระเจ้า
ยกโต้ษหื้อหมู่เขาตวย 17 แต่องค์พระผู้เป๋ นเจ้าอยู่ตวยข้าพเจ้า หื้อข้าพเจ้ามีกํา๋ ลังเข้มแข็ง เปื้ อข้าพเจ้า
จะ บอก ถ้อย กํา ของ พระองค์ อย่าง ครบ บริบูรณ์ แล้ว คน ต่าง จ้า ด ตึง หมด จะ ได้ ฟัง กับ พระเจ้า ได้ จ้วย
ข้าพเจ้าหื้อรอดจากปากสิงโต 18 พระเจ้าก็จะจ้วยหื้อข้าพเจ้ารอดจากก๋านถูกเยียะฮ้ายกู้อย่าง แล้วจะปา
ข้าพเจ้าเข้าแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์อย่างปลอดภัยตวย ขอเกียรติจงมีแก่พระองค์ตลอดไป อาเมน
กําตัก
๊ ตวายสุดต๊าย
19 ข้าพเจ้า ขอ ฝาก กํา กึ๊ด เติง มา หา ปริส คา กับ อาควิลลา ตึง กู้ คน ใน ครัว เฮือน ของ โอเนสิ โฟรัส ตวย
20 ส่วน เอรัส ทัส นั ้น ก็ ยัง อยู่ตี้ เมือง โคริน ธ์ ข้าพเจ้า ได้ ละ โตรฟีมัส ไว้ตี้ เมือง มิ เลทั ส ย้อน เขา ป่ วย 21 ขอ หื้อ
พยายามอย่างเต๋มตี้มาแผวตี้นี่ หื้อตันก่อนยามหนาวเน่ อ ยูบูลัส ปูเดนส์ ลี นัส คลาวเดีย กับหมู่ปี้ น้ องผู้
เจื้อฝากกํากึ๊ดเติงมาหาต้านตวย
22 ขอองค์พระผู้เป๋ นเจ้าอยูกั
่ บต้าน ขอพระคุณของพระเจ้าอยูกั
่ บต้านตังหลายตวยเน่ อ

ทิตัส 1:1
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิง

ทิตัส

เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ เถิงทิตัสประมาณปี๋ ค�ศ� 65 ต๋อนตี้เปาโลอยู่ในเมืองนิ โคบุรใน
ี ประเทศ
กรีก
ทิตั ส เป๋น จาว กรีก เป๋น คน ตี้ จ้วย เปาโล บอก ข่าวดี หื้อ คน ตี้ อยู่ใน เมือง โคริน ธ์ ต่อ มา เขา ได้ เตียว ตาง ไป
กับเปาโลเถิงเกาะครีต กับเปาโลขอหื้อเขาอยูตี
่ ้หัน
้ ต่อไปเปื้ อจะได้จ้วยหมูผู
่ เ้ จื้อตี้หัน
้ เปาโลถือว่าทิตัสเป๋น
ลูกบ่าวในความเจื้อแต๊ๆ ต๋อนตี้ทิตัสได้ฮบ
ั จดหมายจากเปาโล เขายังอยูตี
่ ้เกาะครีตเซิง่ อยูตาง
่
ใต้แผ่นดิน
ใหญ่ของประเทศกรีก
เปาโลเตือ
๋ นทิตัสเรือ
่ งก๋านสอนผิด กับบอกหื้อต่อต้านผูตี
้ ้สอนผิด ครูสอนผิดหมู่นี้ ได้สอนว่า ผูเจื
้ ้ อต้อง
เยีย ะ ต๋าม กฎเก๋ ณฑ์ ต่างๆ เปื้ อ จะ ได้ ฮบ
ั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ แต่ เปาโล บอก ว่า กฎเก๋ ณฑ์ หมู่ นี้ ก็ ขัด แย้ง
กับ ข่าวดี ตี้ แต๊ จริง เปาโล สอน เกี่ยว กับ คุณสมบัติ ของ ผู้นํา คริสตจักร ต้อง เป๋น จาใด กับ ต้าน ยังสอน หื้อ ผู้
เจื้อฮูว่
้ า ควรอูกั
้ บควรเยียะตั ๋วต่อผู้นํารัฐบาลกับคนตี้บ่ใจ้ผู้เจื้ออย่างใดดี
กําตัก
๊ ตวาย

1 จดหมายฉบับนี้ จากข้าพเจ้าเปาโล

ผู้ฮับใจ๊ของพระเจ้า ผู้เป๋นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ เปื้ อจ้วยคน
ตี้พระเจ้าเลือกไว้หื้อมีความเจื้อนั กขึ้น กับจ้วยหื้อเข้าใจ๋ความจริงในตางของพระเจ้า
2 เซิง
่ ใจ๋จะฮับจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ ตี้พระเจ้าผูบ่
้ เกยจุสัญญาไว้ก่อนสร้าง
่ ความจริงนี้ เยียะหื้อหมู่เขามีความมัน
3
โลกมาแล้วว่าจะหื้อ กับเมื่อเถิงเวลาตี้ พระเจ้าผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของเฮากํา๋ หนดไว้ พระองค์ ก็
เปิดเผยถ้อยกํานี้ แล้ว โดยสัง่ หื้อข้าพเจ้าไปบอกหื้อคนอื่นฮู้
4 เถิง

ทิตัส ลูกแต๊ๆ ในความเจื้ออันเดียวกั ๋น ขอหื้อต้านตังหลายได้ฮับพระคุณตึงสันติสุขจากพระเจ้า
พระบิดา ตึงพระเยซูคริสต์ผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของเฮาเต๊อะ
พันธกิจของทิตัสบนเกาะครีต

5 ตี้ข้าพเจ้าละต้านไว้ตี้เกาะครีตนั ้น

ก็เปื้ อหื้อต้านเยียะก๋านตี้ยังบ่แล้วหื้อแล้วเหีย กับหื้อตัง้ ผู้ปกครอง
ใน เมือง ต่างๆ ตี้ มี คริสตจักร ต๋าม ตี้ ข้าพเจ้า สัง่ ยํ้า ต้าน ไว้ แล้ว 6 ผู้ ปกครอง นั ้น จะ ต้อง บ่มี ตี้ ติ มี เมีย คน
เดียว มี ลูก ตี้ เจื้อ พระเยซู คริสต์ บ่มี ใผ ว่า เป๋น คน ฮ้าย กับ หลึ่ง บ่เจื้อ ฟัง ใผ 7 ย้อน ว่า ผู้ ปกครอง คริสตจักร
เป๋นผู้ตี้ ฮับมอบงานของพระเจ้า จะต้องบ่มีตี้ ติ ในจี วต
ิ บ่หยิง่ จ๋องหอง บ่ขี้โขด บ่เป๋นขี้เหล้า บ่เป๋นคนขี้ห
8
มิง้ บ่เซาะ หา สตางค์ โดย ก๋าน โก๋ง แต่ ผู้ ปกครอง นั ้น จะ ต้อง มี นํ้า ใจ๋ ซอบ ฮับ แขก ฮัก ความ ดี ควบคุม ตั ๋ว
เองได้ดี มีวินัย บริสุทธิกั
่ ในกําสอนเรือ
่ งพระเยซู ต๋ามตี้เฮียนฮูมา
้
์ บยุติธรรม 9 เขาจะต้องเป๋นคนตี้ยึดมัน
เปื้ อสามารถใจ๊หลักกําสอนตี้ถูกต้องไปหื้อกํา๋ ลังใจ๋คนอื่นได้ กับจี๊แจ๋งหื้อกับคนตี้ต่อต้านกําสอนนั ้น

ข้าพเจ้า อู้ เรือ
่ ง นี้ ย้อน ว่า มี คน จํา๋ นวน นั ก ตี้ หลึ่ง บ่ยอม เจื้อ ฟัง อู้ ก้า เรือ
่ ง บ่มี สาระ กับ จุ ล่า ย คน หมู่ นี้
ส่วนนั กจะเป๋นจาวยิวตี้ มาฮับเจื้อพระเยซู แต่ ยืนยันว่าต้องเข้าพิธสุ
ี หนั ต 11 จะต้องเยียะหื้อคนหมู่นี้ ย้าง
ปากเหีย ย้อนว่าหมู่เขาเยียะหื้อหลายครอบครัวหลงจากความจริงโดยก๋านสอนตี้บ่ควรดีสอนเปื้ อเงินคํา
กํ่าแก้ว 12 ตะก่อนมีผู้ตวายตัก
๊ จาวเกาะครีตคนนึ่ ง เกยอู้ไว้ว่า “จาวครีตกู้คนเป๋นคนขี้จุ เป๋นเหมือนสัตว์
ฮ้าย เป๋นคนขี้ค้าน กับเป๋นคนขี้กละ� 13 แล้วเขาหมู่นั ้นก็เป๋นอย่างตี้อูมา
้ นี้ แต๊ๆ ต้านจึงต้องว่าหื้อหมู่เขา
แฮงๆ เปื้ อหมู่เขาจะมีความเจื้อตี้ ถูกต้อง 14 กับจะบ่ไปสนใจ๋ นิ ยายของจาวยิวกับกฎข้อบังคับต่างๆ ของ
คนตี้บ่ยอมฮับความจริง 15 คนตี้ใจ๋บริสุทธิ์ ของกู้อย่างก็บริสุทธิสํ
์ าหรับเขา ส่วนคนตี้มีมลทินกับบ่เจื้อก็
บ่มีอะหยังบริสุทธิสํ
์ าหรับเขาสักอย่าง ย้อนว่ากํากึ๊ดกับจิตสํานึ กของเขาก็มีมลทินไปหมดแล้ว ย้อนว่าจิต
10
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ใจ๋กับจิตสํานึ กของหมู่เขาก็เสื่อมทรามไปหมดแล้ว 16 คนหมู่นี้ อ้างว่าฮู้จักพระเจ้าดี แต่สิง่ ตี้หมู่เขาเยียะ
แสดงว่า แต๊ๆ แล้ว บ่ฮูจ
้ ักพระเจ้าเลย คนหมู่นี้ น่าขีจ
้ ๊ะ บ่เจื้อฟังใผ บ่เปิงตี้จะเยียะความดีอะหยังสักอย่าง

2
กําสอนตี้เป๋นประโยชน์
ส่วน ต้าน ทิตั ส ต้อง สอน เรือ
่ งตี้ เข้า กั ๋น กับ หลัก กํา สอน ตี้ ถูก ต้อง 2 สอน คน เฒ่า ป้อ จาย หื้อ มี ความ ปอ
ดีในก๋านใจ๊จีวต
ิ ตึงเป๋นคนตี้น่านั บถือ มีสติบังคับตั ๋วเก่าได้ดี ตึงเป๋นคนตี้เข้มแข็งในความเจื้อ มัน
่ คงใน
ความฮัก กับมีความอดทน
3 ส่วนคนเฒ่าแม่ญิงก็เหมือนกั ๋น สอนหมู่เขาหื้อมีจีวต
ิ ตี้เคารพยําเก๋งพระเจ้า บ่ดีไปอูใส่
้ ฮ้ายคนอื่นกา
ว่าเป๋นขี้เหล้า แต่หื้อเป๋นคนตี้สอนในสิง่ ดีๆ 4 เปื้ อจะเฝิ็กอบรมแม่ญิงสาวหื้อฮักลูกฮักผัว 5 เป๋นคนมีสติ
บังคับตั ๋วเก่าได้ดี กับเป๋นคนบริสุทธิ์ เป๋นแม่บ้านแม่เฮือนตี้ดี มีความเมตต๋ากับยอมฟังกําผัว เปื้ อจะป้อ
งกั ๋นบ่หื้อคนอื่นๆ ว่าถ้อยกําของพระเจ้าในตางตี้บ่ดี
6 ใน ทํานอง เดียว กั ๋น หื้อ อ้อนวอน ป้ อ จาย หนุ่มๆ มี สติ บังคับ ตั ๋ว เอง ได้ ดี 7 ใน กู้ สิง
่ กู้ อย่างต้านต้องเยียะ
8
ดีเป๋นตั ๋วอย่างต่อหมู่เขา เมื่อต้านสอน หื้อสอนอย่างซื่อสัตย์กับเอาแต๊เอาว่า กับหื้อต๋ามหลักกําสอนตี้
ถูกต้อง เปื้ อจะบ่มีใผตํา๋ หนิ ได้ ส่วนคนตี้ขัดขวางต้านก็จะอายขายหน้า ย้อนว่าหมู่เขาบ่ฮูจะ
้ เอาอะหยังมา
ว่าหื้อหมู่เฮาได้
9 สอน หมู่ ขี้ข้า หื้อ ยอม ฟัง เจ้า นาย ของ ต๋น กู้ เรือ
่ ง กับเยียะหื้อเจ้านายปอใจ๋ บ่ดี เถียงเปิ้ น 10 กับห้ามลัก
เข้า ของ แต่ แสดง หื้อ เจ้า นาย หัน ว่า เขา ไว้ใจ๋ ได้ เปื้ อ ว่า กู้ สิง่ ตี้ หมู่ เขา เยีย ะ จะ เยีย ะ หื้อ กํา สอน ของ พระเจ้า
พระผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของเฮา เป๋นตี้น่าเหลื้อมใสศรัทธา
11 ตี้ ข้าพเจ้า อู้จาอี้ก็ ย้อนว่าพระเจ้า เปิ ด เผย พระคุณ ของ พระองค์ เปื้ อ จ้วย คน ตัง หลาย หื้อ รอด ป๊ น บาป
โต้ษ 12 โดยพระคุณนี้ พระเจ้าสอนหื้อเฮาเลิกใจ๊จีวต
ิ ตี้บ่นั บถือพระเจ้า กับตัดกิเลสตั ๋ณหาของโลกนี้ เหีย
แล้วสอนหื้อเฮาเป๋นคนมีสติ บังคับตั ๋วเก่าได้ เป๋นคนยุติธรรม กับเป๋นคนตี้ ยําเก๋งพระเจ้าในยุคนี้ 13 เฮา
ควร เยีย ะ จาอี้ ใน ต๋อน ตี้ เฮา รอ ความ หวัง อัน น่า ยินดี ความ หวัง นี้ คือ ก๋าน ป๋า กฏ ของ รัศมี ของ พระเจ้า ผู้ ยิง่
ใหญ่ กับ พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา คือ พระเยซู คริสต์ 14 พระองค์ ต๋าย เปื้ อ เฮา เปื้ อ ไถ่ เฮา หื้อ
ป๊นอํานาจบาปตึงหมดตึงเสี้ยง กับเปื้ อเยียะหื้อเฮาบริสุทธิ์ แล้วจะได้เป๋นคนของพระเจ้าตี้เอาแต๊เอาว่า
ในก๋านเยียะความดี
15 ย้อน จาอัน
้ หื้อ สอน สิง่ หมู่ นี้ ตึง กระตุ้น ผู้ เจื้อ ตี้ หัน
้ หื้อ เยีย ะ ตวย กับ ว่า หื้อ คน ตี้ บ่เยีย ะ ต้าน มี สิทธิ
อํานาจเต๋มตี้จะเยียะจาอี้ บ่ดีหื้อใผดูแควนเฮาได้เน่ อ
1

3
ก๋านใจ๊จีวต
ิ ตี้ถูกต้อง
1 หื้อ เตือ
๋ น ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ยอมฮับ กับ เจื้อ ฟัง ผู้ มี อํานาจ กับ ผู้ ปกครอง บ้านเมือง เตือ
๋ น หื้อ พร้อม เยีย ะ
2
ความดีกู้อย่างอยูตลอด
่
กับบอกหมู่เขาว่าห้ามใส่ฮา้ ยคนอื่น แต่หื้ออยูอย่
่ างสงบสุข แป๋งใจ๋หาคนอื่นกับ
อ่อนน้ อมต่อกู้คน
3 เมื่อตะก่อนเฮาก็ เกยเป๋ นคนบ่หลวก บ่เจื้อฟัง กับหลงผิด ตกเป๋ นขี้ข้าของตั ๋ณหากับก๋านม่วนงันสัน
เล้า จี วต
ิ มี ก้า เรือ
่ ง ขอย กั ๋น ตึง ความ บ่ดี เต๋ม ไป หมด เฮา จัง คน อื่น คน อื่น จัง เฮา ตวย 4 แต่ เมื่อ พระเจ้า ผู้
จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของเฮาแสดงความฮักความเมตต๋าหื้อเฮาหันแล้ว 5 พระองค์ ก็ จ้วยหื้อเฮารอด
ป๊น บาป โต้ษ บ่ใจ๊ ย้อน ก๋าน เยีย ะ สิง่ ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม แต่ ย้อน ความ เมตต๋า ของ พระองค์ พระองค์ ซ่วย
ล้าง บาป ของ เฮา ออก ไป กับ เยีย ะ หื้อ เฮา เป๋น คน ใหม่ มี จี วต
ิ ใหม่ โดย ฤทธิ์เดช ของ พระวิญญาณ บริสุทธิ์
6 พระเจ้าหื้อพระวิญญาณบริสุทธิมา
่ บเฮาอย่างบ่มีข้อจํา๋ กัดโดยตางพระเยซูคริสต์ผู้จ้วยหื้อรอดป๊น
์ อยูกั
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บาปโต้ษของเฮา 7 เปื้ อว่าเมื่อพระเจ้าเยียะหื้อเฮาเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมโดยพระคุณของพระองค์แล้ว
เฮาก็จะได้ฮบ
ั มรดกต๋ามตี้เฮาหวังไว้ คือจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ 8 กําอูนี
้ ้ เจื้อถือได้ ข้าพเจ้าใค่หื้อต้านเน้ นเรือ
่ งนี้ เปื้ อ
ว่าคนตี้เจื้อพระเจ้าจะได้ทุ่มเทเยียะความดี เซิง่ เป๋นสิง่ ตี้ดีกับมีประโยชน์ สําหรับกู้คน
9 แต่ หื้อเลี่ยงก๋านเถียงกั ๋นในเรือ
่ งบ่เป๋นเรือ
่ งเกี่ยวกับลําดับรายจื้อป้ออุย
๊ แม่หม่อน กับผิดหัวกั ๋นเกี่ยว
กับบทบัญญัติของโมเสส ย้อนว่าเยียะจาอี้บ่เยียะหื้อเกิดประโยชน์ กับเสียเวลา 10 ถ้าคนใดซอบเยียะหื้อ
แตกแยก หื้อ เตือ
๋ น คน นั ้น สอง เตื้อ ก็ ปอ แล้ว ก็ ห้าม ยุง่ กับ เขา แหม 11 ย้อน ต้าน ฮู้ ดี อยู่ แล้ว ว่า เขา หมู่ นั ้น
เป๋นคนตี้หลงจากความจริง บาปหนา ก๋านเยียะบ่ดีของเขาก็แสดงหื้อหันว่าเขามีความผิด
บางอย่างตี้บ่ควรจะลืม

12 เมื่อข้าพเจ้าส่งอารเทมาสกาว่าทีคิกัสมาหาต้านนั ้น

หื้อพยายามอย่างเต๋มตี้มาหาข้าพเจ้าตี้เมืองนิ
โคบุรเน่
ี อ ย้อนว่าข้าพเจ้าตัดสินใจ๋จะอยูตี
่ ้เมืองนี้ จ๋นเสี้ยงหน้าหนาวนี้ เต้าอัน
้ 13 ขอพยายามจ้วยเหลือเศ
นาสตี้ เป๋นทนายความกับอปอลโลในสิง่ ตี้ ตึงสองคนจํา๋ เป๋ นต้องใจ๊ ในก๋านเตียวตาง เปื้ อหมู่ เขาจะบ่ขาด
อะหยัง 14 ปี้ น้ องผู้เจื้อบนเกาะครีตควรจะเฮียนฮู้ตี้จะตัง้ อกตัง้ ใจ๋เยียะความดี เปื้ อจ้วยเหลือคนตี้ขาดสิง่
ตี้จํา๋ เป๋นในจีวต
ิ ประจํา๋ วัน กับหมู่ต้านจะมีจีวต
ิ ตี้เป๋นประโยชน์
15 กู้ คน ตี้ อยู่ ตวย ข้าพเจ้า ฝาก กํา กึ๊ด เติง มา หา ต้าน ขอ ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา หมู่ ผู้ เจื้อ ตี้ ฮัก เฮา ตวย ขอ หื้อ
ต้านตังหลายจงได้ฮับพระคุณของพระเจ้าเต๊อะเน่ อ
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิง

ฟีเลโมน

เปาโล เป๋น ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ไป เถิง เปื้ อน จื้อ ฟีเลโมน เซิง่ เป๋น จดหมาย ส่วน ตั ๋ว เถิง ฟีเลโมน ต้าน
ได้เขียนขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ� 60
เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ ต๋อนตี้ต้านติดคอกอยู่ในกรุ งโรม ฟีเลโมนอยู่ตี้เมืองโคโลสี เป๋นคนรํา่ รวย
เขามีขี้ข้าหลายคน ขี้ข้าคนนึ่ งตี้จื้อโอเนสิ มัส ได้หนี ไปกรุ งโรม แล้วได้ฮู้จักกับเปาโล เปาโลได้บอกข่าวดี
หื้อโอเนสิมัสฟัง แล้วโอเนสิมัสก็ได้ฮบ
ั เจื้อ เปาโลเลยเขียนจดหมายไปเถิงฟีเลโมน เปื้ อขอหื้อเขาฮับโอเน
สิ มัสคืนมาเปื้ อจะเป๋นปี้ น้ องในพระคริสต์ จื้อโอเนสิ มัสนั ้นมีความหมายว่า มีประโยชน์ เปาโลได้เล่นกํา
กับความหมายของจื้อโอเนสิมัสในจดหมายฉบับนี้ เปาโลบอกว่า โอเนสิมัสคนนี้ จะมีประโยชน์ ต่อเปาโล
กับฟีเลโมน
ใน เนื้ อหา จดหมาย เปาโล บ่ได้ เขียน บอก ว่า ก๋าน มี ขี้ข้า บ่ใจ้ เป๋น สิง่ บ่ดี แต่ ได้ ขอ หื้อ เปื้ อน ฟีเลโมน เยีย ะ
ตั ๋วต่อโอเนสิมัสหื้อเป๋นเหมือนปี้ น้ องในพระคริสต์ คนอื่นๆ ตี้อ่านจดหมายฉบับนี้ เลยสามารถตี้จะเฮียน
ฮู้เกี่ยว กับ สิง่ ตี้ ควร เยีย ะ ต่อ ขี้ข้า ของ หมู่ เขา หมู่ เขา ควร ตี้ จะ มี ความ เมตต๋า กรุ ณา ต่อ ขี้ข้า ก๋าน มี ขี้ข้า บ่ได้
เป๋นสิง่ ผิดกฎหมายในอาณาจักรโรมสมัยนั ้น
กําตัก
๊ ตวาย
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ข้าพเจ้า เปาโล คน ตี้ โดน ขัง คอก เปื้ อ พระเยซู คริสต์ กับ จาก ทิ โมธี น้ อง บ่าว ใน
ความเจื้อของเฮา
เถิง ฟีเลโมน ตี้ เป๋น เปื้ อน ฮัก กับ เปื้ อน ฮ่วม ฮับ ใจ๊ กับ เฮา 2 กับ เถิง นาง อัป เฟีย น้ องสาว ใน ความ เจื้อ ตึง
อารคิปปัสคนตี้ได้ฮ่วมต่อสู้ตวยกั ๋นในก๋านบอกข่าวดีกับเฮา กับเถิงหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อตี้มาจุมนุมในบ้านของ
ต้านตวย
3 ขอหื้อต้านตังหลายได้ฮับพระคุณตึงสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเฮากับจากพระเยซู คริสต์องค์
พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ
1

ความฮักกับความเจื้อของฟีเลโมน

4 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าตลอด

เมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานเผื่อต้าน 5 ย้อนข้าพเจ้าได้ยน
ิ
ว่า ต้าน เจื้อ วางใจ๋ พระเยซู องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า กับ ฮัก คน ของ พระเจ้า ตัง หลาย 6 ข้าพเจ้า อธิษฐาน ขอ หื้อ
ความเจื้อตี้เฮามีฮ่วมกั ๋น จะเยียะหื้อต้านเข้าใจ๋นั กขึ้นเถิงสิง่ ดีต่างๆ ตึงหมดตึงเสี้ยงตี้เฮามีในพระคริสต์
7 น้ องเหย ความฮักของต้านเยียะหื้อข้าพเจ้ามี ความสุ ข กับมี กํา
๋ ลังใจ๋ นั กแต๊ๆ ย้อนต้านเยียะหื้อคนของ
พระเจ้าจื้นจมยินดี
ขอหื้อต้อนฮับโอเนสิมัสเหมือนปี้ น้ อง
ย้อนจาอัน
้ เถิงแม้ ว่าในนามพระเยซู คริสต์ ข้าพเจ้าก้าตี้ จะสัง่ ต้านหื้อเยียะในสิง่ ตี้ ต้านควรจะเยียะ
9 แต่ ข้าพเจ้า ก็ บ่เยีย ะ จาอัน
้ ย้อนหันแก่ ความฮัก ข้าพเจ้า ก็ เลยจะอ้อนวอนต้านดี กว่าว่า ข้าพเจ้าเปาโล
คือ คน เฒ่า ตี้ โดน ขัง คอก อยู่ ย้อน หัน แก่ พระเยซู คริสต์ 10 ข้าพเจ้า วิงวอน ต้าน เรือ
่ ง โอเนสิ มัส เซิง่ ได้ มา
เป๋นลูกของข้าพเจ้าต๋อนตี้ข้าพเจ้าติดคอกอยู่ 11 เมื่อตะก่อนเขาบ่เป๋นประโยชน์ สําหรับต้าน แต่บ่าเดี่ยว
นี้ เขาเป๋นประโยชน์ แก่ ต้านตึงข้าพเจ้า 12 ข้าพเจ้าส่งเขาตี้ เป๋นดวงใจ๋ ของข้าพเจ้ามาหื้อกับต้าน 13 แต๊ๆ
แล้วข้าพเจ้าใค่หื้อเขาอยู่ตี้นี่ เปื้ อจ้วยเหลือข้าพเจ้าแตนต้าน ในต๋อนตี้ข้าพเจ้ายังติดคอกอยู่นี้ ย้อนข่าวดี
นั ้น 14 แต่ ข้าพเจ้า บ่อยาก เยีย ะ อะหยัง ก่อน ตี้ ต้าน จะ หัน ดี หัน งาม ตวย เหีย ก่อน เปื้ อ ความ ดี ตี้ ต้าน จะ ได้
เยียะนั ้นก็ จะเป๋นก๋านเต๋มใจ๋ ใค่ เยียะคนเดียว บ่ใจ้ โดนบังคับ 15 บ่แน่ เน่ อ ตี้ เขาละต้านไปหว่างนึ่ ง ก็ เปื้ อ
ต้านจะได้เขาปิ๊ กคืนมาตลอดไปก็ได้ 16 เขาบ่ใจ้ขี้ข้าแหมต่อไป แต่ดีเหลือนั ้น คือเขาเป๋นปี้ น้ องผู้เจื้อตี้ฮัก
8

ฟีเลโมน 17
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ฟีเลโมน 25

ข้าพเจ้าฮักเขาขนาด แต่ต้านจะฮักเขานั กเหลือแหม บ่ใจ้ในฐานะตี้เป๋นคนเต้าอัน
้ แต่เป๋นผู้เจื้อขององค์
พระผู้เป๋นเจ้าตวย
17 ย้อน จาอัน
้ ถ้า ต้าน ยัง นั บ ข้าพเจ้า เป๋น เปื้ อน ฮ่วม งาน ของ ต้าน ก็ หื้อ ฮับ เขา ไว้เหมือน ฮับ ตั ๋ว ข้าพเจ้า
18
เอง ถ้า เขา ได้ เยีย ะ อะหยัง ผิด ต่อ ต้าน กาว่า เป๋น หนี้ ต้าน ขอ หื้อ มา กึ๊ด เอา กับ ข้าพเจ้า เต๊อะ 19 ข้าพเจ้า
เปาโลเขียนกับมือของตั ๋วเก่าว่า ข้าพเจ้ายืนยันจะส้ายหื้อตึงหมด แต่ต้านก็บ่ดีลืมเน่ อว่าต้านก็เป๋นหนี้ จี
วิตข้าพเจ้าอยู่เหมือนกั ๋น 20 แม่นละ น้ องเหย ขอหื้อข้าพเจ้าได้ประโยชน์ จากต้านต๋ามตี้เป๋นปี้ น้ องผู้เจื้อ
เดียวกั ๋นพ่องเต๊อะ จ้วยเยียะหื้อข้าพเจ้าจื้นใจ๋ในพระคริสต์ตวย
21 ตี้ ข้าพเจ้า เขียน จดหมาย มา เถิง ต้าน ก็ ย้อน ว่า ข้าพเจ้า มัน
่ ใจ๋ ว่า ต้าน จะ เจื้อ ฟัง กับ ฮู้ ว่า ต้าน จะ เยีย ะ
นั กเหลือตี้ข้าพเจ้าขอ 22 แหมอย่างนึ่ ง ขอเกียมตี้พักไว้หื้อข้าพเจ้าตวย ย้อนข้าพเจ้าหวังว่าพระเจ้าจะส่ง
ข้าพเจ้าปิ๊ กไปหาต้านตังหลายต๋ามกําอธิษฐานของหมู่ต้าน
กําส่งต๊าย

23 เอปาฟรัสตี้ติดคอกเปื้ อพระเยซู คริสต์ตวยข้าพเจ้านั ้น

ฝากกํากึ๊ดเติงมาหาต้าน 24 กับมาระโก อาริ
สทารคัส เดมาส กับลูก๋า เซิง่ เป๋นเปื้ อนฮ่วมฮับใจ๊ของข้าพเจ้าก็ฝากกํากึ๊ดเติงมาหาต้านเหมือนกั ๋น 25 ขอ
พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้า อยูกั
่ บจิตวิญญาณต้านตังหลายเต๊อะเน่ อ
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จดหมายเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อจาว
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บ่มี ใผ แน่ ใจ๋ ได้ ว่า ผู้ เขียน จดหมาย เถิง จาว ฮีบรู เป๋น ใผ ใน จดหมาย ฉบับ นี้ บ่มี กํา ตัก
๊ ตวาย กับ บ่ได้ บอก
ชัดเจนว่าเขียนเถิงใผ เถิงแม้วา่ ผู้เชีย
์
ว่าผู้เขียนอาจจะเป๋นเปาโล บารนาบัส กาว่า
่ วชาญพระคัมภีรคาด
อปอลโล แต่ ก็ บ่มี ใผ ฮู้ ได้ อย่าง แน่ นอน แต่ ผู้ เจื้อ สมัย คริสตจักร ยุค แรก ยอมฮับ จดหมาย ฉบับ นี้ ว่า เป๋น
ถ้อยกําตี้พระเจ้าดลใจ๋หื้อคนเขียน จดหมายฉบับนี้ คาดว่าคงเขียนขึ้นก่อนปี๋ ค�ศ� 70
จดหมาย ฉบับ นี้ คง เขียน เถิง ผู้ เจื้อ จาว ยิว ตี้ ฮ้อง แหม จื้อ ว่า จาว ฮีบรู หมู่ เขา โดน คํ่า ย้อน ความ เจื้อ ของ
หมู่เขา เซิง่ อาจจะเยียะหื้อหมู่เขาละความเจื้อย้อนก๋านคํ่านั ้น บ่มีใผฮู้ผู้เจื้อหมู่นี้ อยู่ตี้ ไหน พระธรรมกิจ
ก๋า น ของ อัครทูต รายงาน ว่า หลัง สเทเฟน ต๋าย แล้ว คริสตจักร ต่างๆ ก็ โดน คํ่า อย่างหนั ก แล้ว หมู่ ผู้ เจื้อ ก็
แตกขะแลขะแจไปหลายตี้หลายแห่ง กับบอกข่าวดีในกู้ตี้ตี้ได้ไป (กิจก๋าน 8:1,4; 11:19) จดหมายเขียน
เถิงจาวฮีบรู เซิง่ อาจจะเป๋นหมู่นึ่ งตี้ได้แตกขะแลขะแจไปตี้อื่นนั ้น
เนื้ อหาในจดหมายอู้เถิงจาวฮีบรู ได้ ยกข้อพระคัมภีรพั
์ นธสัญญาเก่ามาอ้างหลายข้อ จดหมายฉบับนี้
ได้ บอก ไว้ว่า พระเจ้า พระบิดา ส่ง พระเยซู คริสต์ มา เปื้ อ รับรอง พันธสัญญา ใหม่ ย้อน พระเยซู ต๋าย บน ไม้
ก๋าง เขน เปื้ อ คน ตัง หลาย พันธสัญญา เก่า ตี้ รวม บท บัญญัติ กับ ก๋าน ถวาย สัตว์ปู่ จา ก็ บ่มี ผล อะหยัง แล้ว
กับบ่จํา๋ เป๋ นแหมต่อไป จดหมายฉบับนี้ ได้บอกเถิงว่าพระเยซู คริสต์ยิง่ ใหญ่เหลือตึงหมู่ทูตสวรรค์ ตึงหมู่
ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าสมัยก่อนแม้แต่โมเสส ตี้เป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตี้ยิง่ ใหญ่
ตี้สุดในสมัยพระคัมภีรพั
์ นธสัญญาเก่า กับได้ บอกว่าพระเยซู เป๋นมหาปุโรหิตตี้ยิง่ ใหญ่เหลือมหาปุโรหิต
สมัยพันธสัญญาเก่าตึงหมด พระองค์นั ่งอยูตั
่ งเผิกขวาของพระเจ้าในสวรรค์ กับอ้อนวอนขอพระเจ้าเผื่อ
ผู้เจื้อตังหลาย
พระเจ้าอูผ่
้ านตางพระบุตรของพระองค์

1 เมินมาแล้วพระเจ้าอูกั
้ บป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮา โดยตางผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระองค์หลายเตื้อ

หลายวิธตวย
ี
กั ๋น 2 แต่ในยุคสุดต๊ายนี้ พระเจ้าได้อู้กับเฮาโดยตางพระบุตร ผู้ตี้พระเจ้าได้แต่งตัง้ หื้อเป๋น
ผู้ ฮับ มรดก กู้ อย่าง กับ พระเจ้า ได้ สร้าง จักรวาล โดย ตาง พระบุตร ตวย 3 พระบุตร สําแดง หื้อ หัน รัศมี ของ
พระเจ้า กับ เป๋น ปิม เดียว กั ๋น กับ พระเจ้า พระบุตร กํ๊า จู กู้ อย่าง โดย กํา อู้ ตี้ มี ฤทธิ์อํานาจ ของ พระองค์ เมื่อ
พระบุตรได้ล้างบาปหื้อคนตังหลายแล้ว พระองค์ก็ได้นั ่งตังขวามือของพระเจ้าผู้ตี้ยิง่ ใหญ่ตี้สุดในสวรรค์
4 จาอัน
้ พระบุตรก็ได้เป๋นใหญ่เหลือหมู่ทูตสวรรค์ เหมือนกับจื้อตี้พระองค์ได้ฮบ
ั ก็ยิง่ ใหญ่เหลือจื้อของหมู่
ทูตสวรรค์
5 ย้อนว่าบ่มีทูตสวรรค์ต๋นใดเลยตี้พระเจ้าเกยอูกั
้ บเปิ้ นว่า
“เจ้าเป๋นลูกของเฮา วันนี้ เฮาได้เป๋นป้อของเจ้าแล้ว�ก
กับบ่ได้อูกั
้ บทูตสวรรค์ต๋นใดว่า
“เฮาเป๋นป้อของเจ้า เจ้าเป๋นลูกของเฮา�
6 เมื่อพระเจ้าส่งพระบุตรตี้เป๋ นลูกคนเก๊าเข้ามาในโลกนี้ พระองค์ก็อูว่
้ า
“หื้อหมู่ทูตสวรรค์ตังหลายของพระเจ้านมัสก๋านพระบุตร�ข
7 ส่วนหมู่ทูตสวรรค์ของพระองค์ พระเจ้าอูว่
้ า
“พระเจ้าเยียะหื้อหมู่ทูตสวรรค์ของพระองค์เป๋นเหมือนลม
ก

1:5 1:5 สดด� 2:7
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กับเยียะหื้อหมู่ผู้ฮับใจ๊ของพระองค์เป๋นเหมือนเปล๋วไฟ�ค
8 แต่ส่วนพระบุตรนั ้นพระเจ้าอูว่
้ า
“ข้าแต่พระเจ้า บัลลังก์ของพระองค์จะอยูตลอดไป
่
กับพระองค์จะปกครองแผ่นดินของพระองค์อย่างยุติธรรม
9 พระองค์ฮักความถูกต้องกับจังสิง
่ บ่ดี
ย้อนจาอัน
้ พระเจ้าตี้เป๋นพระเจ้าของพระองค์
จึงเลือกพระองค์ กับหื้อพระองค์มีความจื้นจมยินดีตี้ได้ฮับเกียรติ
นั กเหลือหมู่เปื้ อนของพระองค์�ฅ
10 กับยังอูแหม
้
ว่า
“ข้าแต่องค์พระผู้เป๋นเจ้า เมื่อเก๊าหัวที
พระองค์สร้างแผ่นดินโลกกับฟ้าสวรรค์
โดยพระองค์เอง
11 สิง
่ หมู่นี้ จะหายไป แต่พระองค์จะยังอยู่
สิง่ หมู่นี้ จะเปื่ อยยุย
่ ไปเหมือนเสื้อผ้า
12 พระองค์จะหมวดสิง
่ หมู่นี้ เหมือนหมวดเสื้อคุม
สิง่ หมู่นี้ จะเปี่ ยนไปเหมือนเปี่ ยนเสื้อผ้า
แต่พระองค์ก็ยังคงเหมือนเก่า
จีวต
ิ ของพระองค์บ่มีวันสิน
้ สุด�ฆ
13 พระเจ้าเกยอูกั
้ บทูตสวรรค์ต๋นใดพ่องว่า
“หื้อนั ่งตังขวามือของเฮา
จ๋นเต๊าฮอดเฮาจะเยียะหื้อศัตรู ของ
๋
ต้าน
เป๋นตี้ฮองตีน
๋ ของต้าน�ง
14 ทูต สวรรค์ ตึง หมด เป๋ น ก้า วิญญาณ ตี้ ฮับ ใจ๊ พระเจ้า ตี้ พระองค์ ส่ง มา จ้วยเหลือ คน ตี้ จะ ได้ ฮับ ความ
รอดป๊นบาปโต้ษ

2

ความรอดอันยิง่ ใหญ่
ย้อน จาอัน
้ เฮา ต้อง เอาใจ๋ ใส่ สิง่ ต่างๆ ตี้ ได้ยน
ิ มา หื้อ นั ก ขึ้น แหม เปื้ อ เฮา จะ บ่ได้ หลง ไป 2 ย้อน ถ้า ถ้อย
กํา ตี้ พระเจ้า อู้ ผ่าน หมู่ ทูต สวรรค์ ได้ ฮบ
ั ก๋าน พิสูจน์ ว่า เป๋น ความ จริง คน ตี้ บ่เจื้อ ฟัง ตึง ฝ่าฝืน ก็ ได้ ฮบ
ั โต้ษ
อย่างสมควร 3 ถ้าจาอัน
้ หมู่เฮาจะรอดป๊นบาปโต้ษได้จาใด ถ้าเฮาบ่ได้เอาใจ๋ใส่ความรอดอันยิง่ ใหญ่จาอี้
ความรอดนี้ องค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าเป๋นผูตั
้ ง้ เก๊าบอก แล้วคนหมู่นั ้นตี้ได้ยน
ิ จากพระองค์ก็ยืนยันเรือ
่ งนี้ แก่เฮา
4
ตัง หลาย ว่า เป๋น ความ จริง พระเจ้า ก็ ยืนยัน ตวย โดย พระองค์ เยีย ะ หมายสําคัญ ก๋าน อัศจ๋รรย์ กับ ก๋าน
ปาฏิหาริยต่
์ างๆ กับหื้อของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิต๋
์ ามความต้องก๋านของพระองค์
1

ผู้ตี้ปาเฮาไปเถิงความรอดป๊นบาปโต้ษ
5 โลก ใหม่ ตี้ เฮา กํ่า ลัง อู้ เถิง นั ้น พระเจ้า บ่ได้ ยก หื้อ หมู่ ทูต สวรรค์ ปกครอง เลย
คัมภีรต๋
์ อนนึ่ งว่า
“คนเฮาเป๋นใผตี้พระเจ้าต้องมากึ๊ดเถิง
คนเฮาเป๋นใผตี้พระเจ้าต้องมาเอาใจ๋ใส่
7 พระเจ้าเยียะหื้อหมู่เขาตํ่าเหลือหมู่ทูตสวรรค์สักหว่างนึ่ ง
กับหื้อหมู่เขาได้ฮบ
ั เกียรติกับกําสรรเสริญ
ค
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แต่ มี เขียน ไว้ ใน พระ
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8 กับได้เยียะหื้อกู้สิง
่ อํานาจของหมู่เขา�จ
่ อยูใต้

ตี้ว่าพระเจ้าเยียะหื้อกู้อย่างอยู่ใต้อํานาจของหมู่เขานั ้น ก็แสดงว่าบ่มีอะหยังเลยตี้บ่อยู่ใต้อํานาจของหมู่
เขา แต่ต๋อนนี้ เฮายังบ่หันกู้สิง่ กู้อย่างอยู่ใต้อํานาจของหมู่เขาเลย 9 แต่เฮาหันว่าพระเยซูผู้ตี้พระเจ้าเยีย
ะหื้อตํ่าเหลือหมู่ทูตสวรรค์หน้ อยนึ่ งนั ้น บ่าเดี่ยวนี้ ก็ได้ฮับเกียรติกับกําสรรเสริญแล้ว ย้อนว่าพระองค์ได้
ยอมฮับความเจ็บปวดจ๋นต๋าย ตี้เป๋นจาอี้ก็โดยพระคุณของพระเจ้า พระเยซูเถิงได้ต๋ายเปื้ อเฮากู้คน 10 ก็
เปิงแล้วตี้พระเจ้าผู้สร้างกู้สิง่ กู้อย่างกับกู้สิง่ เกิดขึ้นมาเปื้ อพระองค์ จะเยียะหื้อพระเยซู เป๋นผู้ตี้สมบูรณ์
แบบโดยความตุ๊กทรมาน เปื้ อปาคนของพระองค์จํา๋ นวนนั กมามีส่วนฮ่วมได้ฮับเกียรติของพระองค์ ย้อน
พระเยซูเป๋นผู้ตี้จะนําหมู่เขาหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ
11 ตึง พระเยซู ผู้ ตี้ เยีย ะ หื้อ คน ตัง หลาย บริสุทธิ์ กับ คน ตี้ พระองค์ เยีย ะ หื้อ บริสุทธิแล้
์ ว นั ้น ก็ มี พระบิดา
องค์ เดียว กั ๋น จาอัน
้ พระเยซู ก็ บ่อาย ตี้ จะ ฮ้อง คน หมู่ นั ้น ว่า เป๋น ปี้ น้ อง กั ๋น 12 เหมือน ตี้ พระเยซู ได้ อู้ กับ
พระเจ้าแล้วว่า
“ข้าพระองค์จะบอกจื้อของพระองค์แก่หมู่ปี้ น้ องของข้าพระองค์
กับจะสรรเสริญพระองค์ในตี้จุมนุมหมู่คนของพระองค์�ฉ
13 กับอูแหม
้
ว่า
“ข้าพเจ้าจะไว้วางใจ๋ในพระองค์�ช
กับอูแหม
้
ว่า
“ข้าพเจ้าตึงหมู่ลูกตังหลายตี้พระเจ้ายกหื้อแก่ข้าพเจ้าอยูตี
่ ้นี้ แล้ว�ซ
14 ย้อนหมู่ ลูก ตัง หลายเป๋ น คนมี เลือดมี เนื้ อ จาใด พระเยซู ก็ ได้ มาเป๋ นคนจาอัน
้ ตวย เปื้ อก๋านต๋ายของ
พระองค์ จะเยียะหื้อมารตี้ มีอํานาจแห่งความต๋ายหมดอํานาจไป 15 กับเปื้ อจะได้ จ้วยคนหมู่นั ้นตี้ ตกเป๋น
ขี้ข้า ของ ความ กั ๋ว ต๋าย หื้อ มี อิสระ 16 แต๊ๆ แล้ว พระเยซู บ่ได้ มา จ้วย หมู่ ทูต สวรรค์ แต่ พระองค์ มา จ้วย ลูก
หลานของอับราฮัม 17 ย้อนจาอี้พระเยซู จึงต้องเป๋นเหมือนปี้ น้ องของพระองค์กู้อย่าง เปื้ อจะได้เป๋นมหา
ปุโรหิตตี้มีเมตต๋ากับซื่อสัตย์ตี้จะฮับใจ๊พระเจ้า กับเปื้ อคนตังหลายจะฮับก๋านยกโต้ษบาป 18 พระองค์จ้วย
หมู่คนตี้กํ่าลังถูกลองใจ๋ได้ย้อนพระองค์เกยทนตุ๊กต๋อนตี้ถูกลองใจ๋มาก่อน

3
พระเยซูยิง่ ใหญ่เหลือโมเสส
1 ปี้ น้ อง ตัง หลาย ผู้ ตี้ เป๋ น คน ของ พระเจ้า ตี้ พระองค์ ฮ้อง เหมือน กั ๋น ขอ หื้อ มี ใจ๋ จดจ่อ ตี้ พระเยซู ผู้ ตี้
พระเจ้าใจ๊มากับเป๋นมหาปุโรหิตของความเจื้อของเฮา 2 พระองค์สัตย์ซ่ือต่อพระเจ้าผู้ตี้แต่งตัง้ พระองค์
เหมือน กับ โมเสส ซื่อสัตย์ ใน ก๋าน ฮับ ใจ๊ คน ใน บ้าน ของ พระเจ้า 3 แต่ จาใด ก็ ต๋าม พระเยซู ก็ สมควร ได้ ฮับ
เกียรตินั กเหลือโมเสส อย่างกับคนแป๋งบ้านมีเกียรตินั กเหลือตั ๋วบ้าน 4 ย้อนว่าบ้านกู้หลังต้องมีคนสร้าง
แต่ พระเจ้า เป๋น ผู้ สร้าง กู้ สิง่ กู้ อย่าง 5 โมเสส นั ้น ฮับ ใจ๊ คน ใน บ้าน ของ พระเจ้า ตึง หมด อย่าง ซื่อสัตย์ ต้าน
เป๋นพยานเถิงสิง่ ตี้พระเจ้าจะอู้ในปายหน้า 6 แต่พระคริสต์นั ้นได้เยียะหน้าตี้ลูกตี้ปกครองคนในบ้านของ
พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ เฮาก็เป๋นคนในบ้านของพระองค์ ถ้าเฮายึดมัน
่ ในความก้ากับความหวังตี้เฮาภูมิใจ๋
นั ้น
ก๋านย้างพักของคนของพระเจ้า
7 ย้อนจาอัน
้ ก็เป๋นต๋ามตี้พระวิญญาณบริสุทธิอู
้ ว่า
์ ไว้
“วันนี้ ถ้าหมู่ต้านได้ยน
ิ เสียงของพระองค์
8 บ่ดีเยียะใจ๋หลึ่ง
เหมือนต๋อนตี้หมู่ป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่ต้านได้กบฏต่อพระเจ้า
จ
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ในหละหว่างมีก๋านลองดีต่อพระองค์ต๋อนอยูใน
่ ดินแดนทุรกั ๋นดาร

9 ตี้หัน
้ หมู่เขาได้ลองดีกับทดลองเฮา

กับได้หันสิง่ ตี้เฮาเยียะตลอดสี่สิบปี๋
กับเฮาได้อูว่
้ า
‘ใจ๋ของหมู่เขาหลงผิดสะลวด กับหมู่เขาบ่เกยฮูจ
้ ักตางของเฮา�

10 ย้อนจาอีเฮา
้ จึงโขดคนหมู่นั ้น

11 เฮาจึงปฏิญาณต๋อนตี้เฮาโขดว่า

‘หมู่เขาบ่มีวันตี้จะได้เข้าไปย้างพักในตี้ของเฮา� �ญ
12 ปี้ น้ อง ตัง หลาย หละวัง ไว้หื้อ ดี ตี้ จะ บ่มี ใผ สัก คน ใน หมู่ ของ ต้าน มี ใจ๋ ฮ้าย กับ บ่ยอม เจื้อ แล้ว หลง ไป จาก
พระเจ้าผู้มีจีวต
ิ อยู่ 13 แต่จงหื้อกํา๋ ลังใจ๋กั ๋นกู้ๆ วัน ตลอดเวลาตี้ยังฮ้องกั ๋นว่า “วันนี้ � เปื้ อจะบ่มีใผคนใด
ในหมู่ต้านถูกบาปล่อลวงหื้อหลึ่งไป 14 ย้อนเฮามีส่วนฮ่วมกับพระคริสต์ ถ้าเฮายึดมัน
่ ในความเจื้อตี้เฮามี
ตัง้ แต่เก๊าจ๋นเถิงตี้สุด 15 พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
“วันนี้ ถ้าหมู่ต้านได้ยินเสียงของพระองค์
บ่ดีเยียะใจ๋หลึ่ง
เหมือนต๋อนตี้หมู่ป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่ต้านได้กบฏต่อพระเจ้า�ฎ

ใผ ตี้ ได้ยน
ิ เสียง พระเจ้า แล้ว กบฏ ต่อ พระองค์ ก็ คือ คน ตัง หลาย ตี้ โมเสส ได้ ปา ออก มา จาก ประเทศ
17
อียป
ิ ต์บ่ใจ้ กา ใผตี้พระเจ้าโขดตลอดสี่ สิบปี๋ ก็ คือคนตังหลายตี้เยียะบาป เซิง่ ได้ต๋ายในดินแดนทุรกั ๋น
ดารบ่ใจ้กา 18 กับใผตี้พระเจ้าปฏิญาณว่า จะบ่มีวันได้เข้าไปย้างพักในตี้ของพระองค์ ก็คือคนตังหลายตี้
บ่เจื้อฟังบ่ใจ้กา 19 ย้อนหมู่เขาบ่เจื้อ เฮาจึงหันว่าหมู่เขาบ่สามารถเข้าไปย้างพักอยูใน
่ ตี้ของพระองค์
16

4

พระสัญญาของพระเจ้าตี้ จะหื้อเฮาได้ เข้าไปย้างพักอยู่ในตี้ ของพระองค์ นั ้นก็ ยังมี อยู่ ย้อนจาอัน
้ หื้อ
เฮาตังหลายหละวังตั ๋วไว้หื้อดี เปื้ อจะได้บ่มีใผคนใดในหมู่ต้านเสียโอกาสนั ้นไป 2 แต๊ๆ แล้วเฮาตังหลาย
ก็ ได้ ฮับ ข่าวดี เหมือน กั ๋น กับ หมู่ เขา แต่ ข่าวดี ตี้ หมู่ เขา ได้ ยิน นั ้น บ่เป๋น ประโยชน์ ต่อ เขา ย้อน ว่า เขา หมู่ นั ้น
บ่ได้ เจื้อ 3 ส่วน หมู่ เฮา ผู้ ตี้ เจื้อ ก็ จะ ได้ เข้า ไป ย้างพัก ใน ตี้ ของ พระเจ้า ส่วน หมู่ ตี้ บ่ได้ เจื้อ ก็ จะ เป๋น เหมือน ตี้
พระเจ้าได้อูว่
้ า
1

“ย้อนจาอัน
้ เฮาจึงปฏิญาณต๋อนตี้เฮาโขดว่า
‘หมู่เขาบ่มีวันตี้จะได้เข้าไปย้างพักในตี้ของเฮา� �๑
พระเจ้าได้อู้จาอี้แม้ว่างานของพระองค์เสร็จแล้วตัง้ แต่ต๋อนตี้พระองค์สร้างโลก 4 ย้อนมีต๋อนนึ่ งในพระ
คัมภีรตี
์ ้พระองค์ได้อู้เถิงวันตี้เจ็ดว่า “ในวันตี้เจ็ดนั ้นพระเจ้าได้ย้างจากก๋านงานตึงหมดของพระองค์�ฎ
5 แต่ มี แหม ข้อความ ตี้ เขียน เถิง เรือ
่ งนี้ ว่า “หมู่เขาบ่มีวันตี้ จะได้ เข้าไปย้างพักในตี้ ของเฮา�ฒ 6 หมู่คนตี้
ได้ยน
ิ ข่าวดีนี้ ก่อนหน้านั ้น บ่ได้เข้าไปย้างพักอยู่กับพระเจ้า ย้อนหมู่เขาบ่เจื้อฟัง แต่ก็มีคนอื่นๆ บางคนตี้
จะได้เข้าไปย้างพักนั ้นตวย 7 จาอัน
้ พระเจ้าจึงกํา๋ หนดมาแหมวันนึ่ ง คือวันตี้ฮ้องว่า “วันนี้ � พระองค์ก็ได้
อูเกี
้ ่ยวกับ “วันนี้ �ในหลายปี๋ต่อมาผ่านกษั ตริยดาวิ
์
ดต๋ามข้อตี้เกยอ้างมาแล้วว่า

“วันนี้ ถ้าหมู่ต้านได้ยินเสียงของพระองค์
บ่ดีเยียะใจ๋หลึ่ง�ณ
8 ย้อน ว่า ถ้า โยชู วา ได้ ปา หมู่ เขา เข้า สู่ ก๋าน ย้างพัก นั ้น แล้ว หลัง จาก นั ้น พระเจ้า ก็ คง บ่อู้ เถิง วัน ย้างพัก อื่น
แหม 9 จาอัน
้ จึงยังมีก๋านย้างพักสะบาโตสําหรับคนของพระเจ้า 10 ย้อนว่าคนตี้ได้เข้าไปย้างพักในตี้ของ
พระองค์ แล้ว นั ้น ก็ ได้ ย้าง จาก ก๋าน งาน ของ ตั ๋ว เก่า เหมือน กั ๋น กับ ตี้ พระเจ้า ได้ ย้าง ก๋าน งาน ของ พระองค์
ญ
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ถ้า จาอัน
้ ขอ หื้อ เฮา ฮิแต๊ๆ ตี้ จะ ได้ เข้า ไป ย้างพัก ใน ตี้ ของ พระองค์ เปื้ อ จะ บ่มี ใผ หลง ไป อย่าง คน ตี้ บ่เจื้อ
ฟังหมู่นั ้น
12 ถ้อยกํา ของ พระเจ้า นั ้น มี จี วิต เยีย ะ หื้อ เกิด ผล คม เหลือ ดาบ สอง คม กู้ เถี่ยน แตง จิต จ๋น ผด เถิง
วิญญาณ ตึง ข้อ ต่อ กระดูก ผด เถิง ไข ใน กระดูก ตัดสิน กํา กึ๊ด กับ ความ ใค่ ได้ ใน จิต ใจ๋ ได้ 13 บ่มี อะหยัง เลย
ตี้พระเจ้าสร้างมาแล้วถูกซ่อนบ่หื้อพระองค์หันได้ กู้อย่างก็ถูกเปิดเผยอย่างบ่มีอะหยังปิดบังไว้จากสาย
ต๋าพระเจ้า ผู้ตี้เฮาตังหลายต้องรายงานตั ๋วต่อพระองค์
11

พระเยซูเป๋นมหาปุโรหิตตี้ยิง่ ใหญ่
14 ย้อน จาอัน
้ เมื่อ เฮา มี มหา ปุโรหิต ยิง่ ใหญ่ ตี้ ได้ เข้า ไป อยู่ ใน สวรรค์ แล้ว คือ พระเยซู พระบุตร ของ
พระเจ้า ก็ หื้อ เฮา ยึด มัน
่ ใน ความ เจื้อ ตี้ เฮา ได้ ยอม ฮับ ไว้ 15 พระองค์ เป๋น มหา ปุโรหิต ตี้ เข้า ใจ๋ กับ หัน ใจ๋ ใน
ความ อ่อนแอ ของ เฮา ย้อน พระองค์ ก็ เกย ถูก ลองใจ๋ เหมือน เฮา กู้ อย่าง แต่ พระองค์ บ่ได้ เยีย ะ บาป เลย
16 ย้อนจาอัน
้ ขอหื้อเฮามัน
่ ใจ๋ตี้จะเข้ามาหาตี้หน้าบัลลังก์ของพระเจ้าผูตี
้ ้มีพระคุณ เปื้ อเฮาจะได้ฮับความ
เมตต๋า กับจะได้ฮบ
ั พระคุณตี้จะจ้วยเหลือเฮาในยามตี้เฮาต้องก๋าน
1 พระเจ้าเลือกมหาปุโรหิตกู้คนจากคนนี่ ละ

5

กับได้ฮบ
ั ก๋านแต่งตัง้ หื้อฮับใจ๊พระเจ้า เป๋นตั ๋วแตนของคน
ตัง หลาย เปื้ อ เอา ของ ถวาย กับ เครือ
่ ง ปู่ จา มา ถวาย เปื้ อ ไถ่ บาป 2 มหา ปุโรหิต หัน อกหัน ใจ๋ คน บ่ฮู้เรือ
่ ง ตี้ ได้
หลงผิด ย้อน ว่า มหา ปุโรหิต เอง ก็ มี ความ อ่อนแอ เหมือน กั ๋น 3 จาอัน
้ ต้าน จึง ต้อง ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา เปื้ อ ไถ่
บาปหื้อตั ๋วเก่าตึงคนอื่นตวย
4 บ่มีใผแต่งตัง
้ ตั ๋วเก่าในตํา๋ แหน่ งมหาปุโรหิตตี้มีเกียรตินี้ ได้ แต่พระเจ้าเลือกคนนั ้นเหมือนตี้พระองค์
ได้เลือกอาโรน ด 5 พระคริสต์ก็เหมือนกั ๋น พระองค์บ่ได้ยกตั ๋วเก่าขึ้นเป๋นมหาปุโรหิต แต่พระเจ้าได้อู้กับ
พระองค์ว่า
“เจ้าเป๋นลูกของเฮา วันนี้ เฮาได้เป๋นป้อของเจ้าแล้ว�ต
6 พระเจ้ายังอูไว้
้ แหมต๋อนนึ่ งว่า
“เจ้าจะเป๋นปุโรหิตตลอดไปอย่างเมลคีเซเดค�ถ
7 ต๋อน ตี้ พระเยซู มี จี วต
ิ อยู่ในโลกนี้ พระองค์ ได้ อธิษฐานกับ อ้อนวอนด้วยเสียง อันดังกับนํ้าต๋าไหลเถิง
พระเจ้า ผู้ ตี้ สามารถ จ้วย พระองค์ หื้อ ป๊น จาก ความ ต๋าย แล้ว พระเจ้า ก็ ฟัง ย้อน พระเยซู ยํา เก๋ง พระองค์
8 เถิง แม้ ว่า พระเยซู เป๋ น พระบุตร ของ พระเจ้า พระองค์ ก็ ได้ เฮีย นฮู้ ตี้ จะ เจื้อ ฟัง โดย ก๋าน ทนตุ๊ก ทรมาน
9 เมื่อพระเจ้าเยียะหื้อพระเยซู สมบูรณ์ แบบแล้ว พระเยซู ก๋ายเป๋ นผู้ตี้ เยียะหื้อกู้ คนตี้ เจื้อฟังพระองค์ ฮับ
ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ ตี้ คง อยู่ตลอด ไป 10 โดย พระเจ้า ได้ แต่ง ตัง้ พระเยซู เป๋น มหา ปุโรหิต อย่าง เมลคี เซ
เดค
เตือ
๋ นบ่หื้อหลงผิดไป
ยัง มี แหม หลาย อย่าง ตี้ เฮา จะ อู้ เกี่ยว กับ เรือ
่ ง พระคริสต์ เป๋น มหา ปุโรหิต เหมือน เมลคี เซเดค แต่
12
อธิบายหื้อฟังยากย้อนหมู่ ต้านเฮียนฮู้เข้าใจ๋ จ๊า แต๊ๆ แล้วต๋อนนี้ หมู่ ต้านน่าจะเป๋นครู สอนได้ แล้ว แต่
ต้าน ก็ ยัง ต้อ งก๋าน คน มา สอน หลัก ธรรม เบื้องต้น เกี่ยว กับ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า แหม เหมือน ว่า ต้าน ยัง ต้อ
งก๋านกิน
๋ นมอยู่ ต้านกิน
๋ ของกิน
๋ แข็งๆ บ่ได้ 13 คนใดตี้ยังกิน
๋ นมอยู่ก็เป๋นหละอ่อนหน้ อย เขายังบ่เข้าใจ๋ว่า
14
สิง่ ใดดีสิง่ ใดบ่ดี แต่ของกิน
้ าสิง่ ใดดีสิง่ ใดบ่ดี
๋ แข็งๆ นั ้นเหมาะสําหรับคนใหญ่ตี้ได้เฝิ็กจ๋นสามารถฮูว่
11

6

1 จาอัน
้

ขอหื้อเฮาผ่านหลักกําสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับพระคริสต์ แล้วพัฒนาความเข้าใจ๋ของเฮาหื้อเป๋น
คน ใหญ่ เฮา บ่ควร สอน ซํ้า แหม ใน เรือ
่ ง ก๋าน กลับ ใจ๋ จาก ก๋าน เยีย ะ บ่ดี ตี้ นํา ไป เถิง ความ ต๋าย กับ เรือ
่ ง ความ
ด

5:4 5:4 อพย� 28:1

ต

5:5 5:5 สดด� 2:7

ถ

5:6 5:6 สดด� 110:4
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เจื้อในพระเจ้า 2 เรือ
่ งกําสอนเกี่ยวกับพิธซ่
ี วยล้างต่างๆ๒ เรือ
่ งพิธวาง
ี มือ เรือ
่ งก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย
กับเรือ
่ งก๋านตัดสินลงโต้ษตลอดไป 3 เฮาก็จะพัฒนาจาอีต่
้ อไป ถ้าพระเจ้ายอม
4 ส่วนผู้ตี้ เกยอยู่ในความเป่ งแจ้งของพระเจ้า เกยได้ ฮับของประทานจากพระเจ้า กับได้ มีส่วนฮ่วมใน
พระวิญญาณบริสุทธิ์ 5 กับตี้เกยมีประสบก๋ารณ์ ว่าถ้อยกําของพระเจ้านั ้นดี กับอํานาจของยุคตี้จะมาเถิง
นั ้นเป๋นจาใด 6 ถ้าคนหมู่นั ้นยังหลงไปก็เป๋นไปบ่ได้ตี้จะปาหมู่เขากลับใจ๋จากบาปได้แหม ย้อนเหมือนกับ
ว่าเขาได้เขิงพระบุตรของพระเจ้าบนไม้กางเขนแหมเตื้อ กับซะหน้าซะต๋าพระองค์ต่อหน้าคนตังหลาย
7 แผ่นดินตี้ ได้ ฮบ
ั นํ้าฝนอยู่ตลอด

กับเกิดพืชผักเป๋นประโยชน์ แก่คนปูก เป๋นแผ่นดินตี้ได้ฮับปอนจาก
พระเจ้า 8 แต่ แผ่น ดิน ตี้ มี หนาม ตึง หน้ อย ตึง ใหญ่ เต๋ม ไป หมด ก็ บ่มี ก้า กับ เสี่ยง ต่อ ก๋าน ถูก แจ้ง สุด ต๊าย ก็
ถูกเผาไฟ
9 เปื้ อนตี้ฮักตังหลาย

เถิงแม้ว่าหมู่เฮาจะอู้จาอี้ เฮาก็มัน
่ ใจ๋ว่าต้านตังหลายมีปอนตี้ดีเหลือ เป๋นปอนตี้
จะนําไปฮับความรอดป๊นบาปโต้ษ 10 พระเจ้ายุติธรรม พระองค์จะบ่ลืมก๋านงานตี้หมู่ต้านเยียะกับความ
ฮักตี้ หมู่ต้านแสดงหื้อพระองค์ หัน โดยก๋านตี้ หมู่ต้านได้ จ้วยเหลือคนของพระองค์ กับยังจ้วยอยู่แหมต่อ
ไป 11 หมู่เฮาใค่หื้อหมู่ต้านกู้คนเอาแต๊เอาว่าจ๋นเถิงตี้สุด เปื้ อหื้อแน่ ใจ๋ว่าสิง่ ตี้ต้านหวังไว้นั ้นจะเกิดขึ้นแต๊
12 หมู่ เฮา บ่ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน เป๋ น คน ขี้ ค้าน แต่ หื้อ เอา อย่าง คน หมู่ นั ้น ตี้ เจื้อ วางใจ๋ กับ อดทน ก็ เลย ได้ ฮบ
ั สิง่ ตี้
พระเจ้าได้สัญญาไว้ว่าจะหื้อ
พระสัญญาของพระเจ้าก็เป๋นแต๊
ต๋อน ตี้ พระเจ้า หื้อ สัญญา กับ อับ ราฮัม พระองค์ สาบาน โดย อ้าง เถิง ตั ๋ว ของ พระองค์ เอง ย้อน บ่มี ใผ
ใหญ่เหลือพระองค์ แหมแล้ว 14 พระองค์ อู้ว่า “เฮาจะปั๋ นปอนเจ้าอย่างแน่ นอน กับจะหื้อเจ้ามี ลูกหลาน
จํา๋ นวนนั ก�ท
15 หลังจากตี้อับราฮัมกอยถ้าอย่างอดทน ต้านก็ได้ฮับต๋ามตี้พระเจ้าสัญญาไว้
16 ส่วนคนเฮานั ้นสาบานโดยอ้างผู้ตี้ ใหญ่เหลือตั ๋วเก่า กําสาบานยืนยันสิง
่ ตี้ได้อู้แล้ว กับเยียะหื้อก๋าน
เถียง กั ๋น นั ้น จบ ลง 17 พระเจ้า ก็ ได้ ยืนยัน พระสัญญา ของ พระองค์ โดย กํา สาบาน เหมือน กั ๋น เปื้ อ เยีย ะ หื้อ
คน ตี้ จะ ฮับ สิง่ ตี้ สัญญา ไว้ฮู้ อย่าง แน่ นอน ว่า พระเจ้า จะ บ่มี วัน เปี่ ยนใจ๋ จาก สิง่ ตี้ พระองค์ ตัด สิน ใจ๋ จะ เยีย
ะ 18 สิง่ ตี้ พระองค์ สัญญา กับ สาบาน เปี่ ยน ตึง บ่ได้ ย้อน ว่า เป๋น ไป บ่ได้ ตี้ พระเจ้า จะ อู้ จุ จาอัน
้ หมู่ เฮา ตี้ ได้
เปิ้ ง พระองค์ ก็ มี กํา๋ ลัง ใจ๋ นั ก ขึ้น ขนาด ตี้ จะ ได้ ยึด ความ หวัง ตี้ พระองค์ ได้ หื้อ ไว้ 19 เฮา มี ความ หวัง นี้ เผียบ
เหมือน สมอ เฮือ ตี้ ยึด จิต ใจ๋ หื้อ แน่ น กับ มัน
่ คง ความ หวัง นี้ ก็ เป๋น ความ หวัง ตี้ จะ ปา หมู่ เฮา ผ่าน ผ้า กัง้ ใน
พระวิหารบนสวรรค์ เข้าไปในตี้ๆ บริสุทธิตี
์ ้ สุด 20 เป๋นตี้ตี้ พระเยซู ได้ เข้าไปก่อนเฮาแล้วเปื้ อเฮาตังหลาย
พระองค์ได้เป๋นมหาปุโรหิตตลอดไปอย่างเมลคีเซเดค
13

7
ปุโรหิตอย่างเมลคีเซเดค

1 เมลคี เซเดค คน นี้ เป๋ น กษั ตริย์เมือง ซาเลม

กับเป๋นปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุด ต้านได้ ไปหาอับราฮัม
ต๋อนตี้อับราฮัมกํ่าลังปิ๊ กมาจากก๋านมีชัยเหนื อหมู่กษั ตริยต่
์ างๆ แล้วต้านได้ปั๋ นปอนอับราฮัมธ 2 อับราฮัม
ก็ได้ถวายของตี้ยึดมานึ่ งในสิบส่วนแก่เมลคีเซเดค จื้อเมลคีเซเดคมีความหมายว่า “กษั ตริย์ตี้เยียะต๋าม
ความถูกต้อง� กับต้านเป๋นกษั ตริยแห่
์ งเมืองซาเลม หมายเถิง “กษั ตริยแห่
์ งสันติสุข� 3 บ่มีเขียนไว้ว่าใผ
เป๋นป้อแม่ของต้าน กาว่าป้ออุย
๊ แม่หม่อนของต้านเป๋นใผ วันเกิดกาว่าวันต๋ายของต้านก็บ่มีเขียนบอกไว้
ต้านเป๋นเหมือนพระบุตรของพระเจ้า ตัด
๊ ตี้ว่าต้านเป๋นปุโรหิตตลอดไป
๒
ท

6:2 6:2 ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีกจะเป๋น พิธบั
ี พติศมาต่างๆ อาจหมายเถิง พิธบั
ี พติศมาของคริสเตียนกาว่าพิธซ่
ี วยล้างต่างๆ ของจาวยิว
6:14 6:14 ปฐก� 22:17 ธ 7:1 7:1 ปฐก� 14:18-20

ฮีบรู 7:4
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4 กึ๊ดผ่อเต๊อะว่าเมลคีเซเดคยิง
่ ใหญ่มอกใด

เถิงขนาดอับราฮัมป้ออุย
๊ แม่หม่อนคนเก๊าของเฮายังถวาย
ของ ตี้ ยึด มา ได้ นึ่ ง ใน สิบ หื้อ ต้าน 5 บท บัญญัติ ของ โมเสส สัง่ หื้อ ลูก หลาน ผะกุ๋น เลวีตี้ เป๋น ปุโรหิต ฮับ ส่วน
แบ่งนึ่ งในสิบจากสิง่ ตี้คนตังหลายได้มา คือมาจากหมู่ปี้ น้ องของเขา เถิงแม้ว่าหมู่ปี้ น้ องของเขาจะสืบเจื๊
อสายมาจากอับราฮัมเหมือนกั ๋น 6 แต่ เมลคี เซเดคนั ้นบ่ได้สืบเจื๊อสายมาจากผะกุ๋นเลวี ก็ยังได้ฮับนึ่ งใน
สิบส่วนจากอับราฮัม แล้วได้ปั๋ นปอนอับราฮัมผู้ตี้พระเจ้าหื้อพระสัญญา 7 เฮากู้คนฮู้ว่า ผู้ตี้หื้อปอนก็ยิง่
ใหญ่ เหลือ ผู้ ตี้ ได้ ฮบ
ั ปอน 8 ส่วน ปุโรหิต ผะกุ๋น เลวีตี้ ได้ ฮบ
ั นึ่ ง ใน สิบ ส่วน เป๋น ก้า คน ตี้ ต้อง ต๋าย แต่ เมลคี เซ
เดคผู้ตี้ ได้ ฮบ
ั นึ่ งในสิบส่วนเป๋นผู้ตี้ พระคัมภีรได้
์ เขียนไว้ว่ายังมีจี วต
ิ อยู่ 9 จะอู้จาอี้ก็ ได้ ว่าลูกหลานผะกุ๋น
เลวีตี้ ได้ ฮับนึ่ งในสิบส่วนนั ้นได้ ถวายนึ่ งในสิบส่วนแก่ เมลคี เซเดคผ่านตางอับราฮัมตวย 10 ย้อนว่าต๋อน
ตี้ เมลคี เซเดคกับอับราฮัมปะกั ๋นนั ้น เลวียังบ่เกิดเตื้อ แต่ ว่าเลวีก็ อยู่ในสายเลือดของอับราฮัมป้ออุย
๊ แม่
หม่อนของเขา
11 จาใด ก็ ต๋าม ถ้า คน ตัง หลาย เป๋ น คน ดี สมบูรณ์ แบบ ได้ โดย ตาง ระบบ ปุโรหิต ของ เผ่า เลวี เซิง
่ บท
บัญญัติ ของ โมเสส ก็ ตัง้ ขึ้น จาก ระบบ นี้ แล้ว เป๋น จาใด จะ ต้อง มี ปุโรหิต อย่าง เมลคี เซเดค แตน หมู่ ปุโรหิต
ต๋ามแบบอย่างอาโรนแหม 12 ย้อนว่าเมื่อเปี่ ยนระบบปุโรหิตแล้ว บทบัญญัติก็ ต้องเปี่ ยนตวยเปื้ อหื้อเข้า
กั ๋น 13 องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า คน ตี้ เฮา อู้ เถิง นี้ มา จาก เผ่า อื่น เซิง่ บ่มี ใผ ใน เผ่า นี้ เกย เป๋น ปุโรหิต ฮับ ใจ๊ อยู่ หน้า
แต้นปู่จาเลย 14 เฮากู้คนฮู้ดีอยู่แล้วว่าองค์พระผู้เป๋ นเจ้าของเฮาสืบเจื๊อสายมาจากเผ่ายูดาห์เซิง่ โมเสส
บ่เกยอูเถิ
้ งว่าจะมีปุโรหิตมาจากเผ่านี้ เลย
พระเยซูเป๋นปุโรหิตเหมือนเมลคีเซเดค
15 สิง
่ ตี้เฮาได้อู้มาแล้วนั ้นก็ชัดเจนนั กขึ้น ย้อนมีปุโรหิตแหมคนนึ่ งเกิดขึ้นต๋ามแบบอย่างเมลคีเซเดค
16 เซิง
ั ก๋านแต่งตัง้ ต๋ามบทบัญญัติเรือ
่ งเจื๊ อสาย แต่ ได้ ฮบ
ั ก๋านแต่งตัง้ โดย
่ ผู้ตี้ ได้ เป๋นปุโรหิตนี้ นั ้นบ่ได้ ฮบ
17
ฤทธิอํ
ิ ตี้บ่เสี้ยงสุดเลย ต๋ามตี้พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
์ านาจของจีวต
“ต้านเป๋นปุโรหิตตลอดไปอย่างเมลคีเซเดค�น

บทบัญญัติเก่านั ้นได้ ยกเลิกไปแล้ว ย้อนมี จุดอ่อนกับบ่มี ประโยชน์ 19 ย้อนบทบัญญัติของโมเสสบ่ได้
เยียะหื้ออะหยังสมบูรณ์ แบบเลย แต่ต๋อนนี้ เฮาได้ฮับความหวังตี้ดีเหลือตะก่อน เซิง่ โดยความหวังนี้ เฮา
จึงเข้าใก้พระเจ้าได้
20 ป๋ ายบ่ปอพระเจ้ายังยืนยันเรือ
่ งความหวังนี้ โดยกําปฏิญาณของพระองค์ ส่วนคนอื่นๆ ได้เป๋นปุโรหิต
โดยบ่มีกําปฏิญาณอะหยังเลย 21 แต่พระเยซูได้เป๋นปุโรหิตโดยกําปฏิญาณ เมื่อพระเจ้าอูกั
้ บพระองค์ว่า
๓
“องค์พระผู้เป๋นเจ้า ได้ปฏิญาณไว้แล้ว
กับจะบ่เปี่ ยนใจ๋
คือ ‘ต้านจะเป๋นปุโรหิตตลอดไป� �บ
18

22 ย้อนกําปฏิญาณของพระเจ้านี้

พระเยซูจึงเป๋นผู้กํ๊าประกั ๋นพันธสัญญาตี้ดีเหลืออันเก่า
กั ๋นมาหลายคน ย้อนปุโรหิตหมู่นั ้นเมื่อต๋ายก็เยียะหน้า
ตี้ ต่อบ่ได้ 24 แต่ พระเยซู ก็ เยียะหน้าตี้ เป๋นปุโรหิตตลอดไป ย้อนว่าพระองค์ มี จี วต
ิ โดยบ่มี วันต๋าย 25 พระ
เยซู จึงสามารถจ้วยจี วต
ิ หมู่คนตี้ มาหาพระเจ้าโดยตางพระองค์ อย่างสมบูรณ์ ย้อนพระเยซู ยังมีจี วต
ิ อยู่
ตลอดเปื้ ออ้อนวอนพระเจ้าเผื่อหมู่เขา
26 มหา ปุโรหิต จา อี้ ก็ เปิ ง กับ เฮา ย้อน พระองค์ เป๋ น ผู้ บริสุทธิ์ บ่มี ความ ผิด บ่มี มลทิน พระเจ้า แยก
พระองค์ ออก จาก คน บาป ตัง หลาย กับ ยก หื้อ อยู่ สูง เหลือ สวรรค์ 27 พระเยซู บ่จํา๋ เป๋ น ต้อง ถวาย เครือ
่ ง ปู่
จา กู้ วัน บ่เหมือน มหา ปุโรหิต คน อื่นๆ ตี้ ต้อง ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา เปื้ อ ไถ่ บาป หื้อ ตั ๋ว เก่า ก่อน แล้ว ก้อย ถวาย
เครือ
่ ง ปู่ จา เปื้ อ ไถ่ บาป หื้อ คน ตัง หลาย แต่ พระเยซู ได้ ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา เตื้อ เดียว ก็ ปอ เมื่อ พระองค์ ถวาย
23 ปุโรหิตในเผ่าเลวีนั ้นมีก๋านสืบตํา
๋ แหน่ งต่อๆ

น

7:17 7:17 สดด� 110:4

๓

7:21 7:21 องค์พระผู้เป๋นเจ้าตี้นี่ อ้างเถิง พระเจ้า

บ

7:21 7:21 สดด� 110:4
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จี วต
ิ ของพระองค์ เป๋นเครือ
่ งปู่ จา 28 ต๋ามบทบัญญัติของโมเสสนั ้นคนเฮาตี้ อ่อนแอได้ ฮบ
ั ก๋านแต่งตัง้ หื้อ
เป๋นมหาปุโรหิต แต่ กํา ปฏิญาณ ของพระเจ้าตี้ มาหลังบทบัญญัติได้ แต่งตัง้ พระบุตร ผู้ตี้ พระเจ้า เยียะหื้อ
สมบูรณ์ แบบตลอดไป

8
พระเยซูเป๋นมหาปุโรหิตของเฮา
1 สิง
่ งตี้เฮาอู้มานี้ ก็คือว่า เฮามีมหาปุโรหิตจาอี้ ผู้ตี้นั ่งอยู่ตังขวาบัลลังก์ของพระเจ้าผู้
่ ตี้สําคัญของเรือ
ตี้ยิง่ ใหญ่ตี้สุดในสวรรค์ 2 กับเป๋นผู้ตี้เยียะหน้าตี้ในสถานตี้ศักดิส
์ ิทธิตี
์ ้สุด คือในเต็นท์ศักดิส
์ ิทธิตี
์ ้แต๊จริง
3
เซิง่ พระเจ้าเป๋นผู้ตัง้ ขึ้น บ่ใจ้ คนตัง้ มหาปุโรหิตกู้ คนได้ ฮับก๋านแต่งตัง้ หื้อถวายเครือ
่ งปู่ จากับสัตว์ปู่ จา
ย้อนจาอี้ ก็ จํา๋ เป๋ น ตี้ มหา ปุโรหิต คน นี้ ของ เฮา จะ ต้อง เอา ของ มา ถวาย ตวย เหมือน กั ๋น 4 ถ้า พระองค์ อยู่ ใน
โลกนี้ ก็คงบ่ได้เป๋นปุโรหิต ย้อนว่ามีหมู่ปุโรหิตตี้ถวายเครือ
่ งปู่จาต่างๆ ต๋ามบทบัญญัติของโมเสสอยูแล้
่ ว
5 ปุโรหิตหมู่ นั ้นฮับใจ๊ ในสถานตี้ ศักดิส
้ เหมือน
์ ิทธิตี
์ ้เฮียนแบบกับเป๋นก้าเงาของสิง่ ตี้อยู่ในสวรรค์เต้าอัน
กับต๋อนตี้โมเสสกํ่าลังจะแป๋งเต็นท์นั ้น พระเจ้าได้เตือ
๋ นว่า
“หื้อแป๋งกู้อย่างต๋ามแบบตี้เฮาได้สําแดงหื้อเจ้าหันต๋อนอยูบน
่ ดอยนั ้น�ป
6 แต่ หน้าตี้ ปุโรหิตตี้ พระเยซู ได้ ฮับก็ ยิง
่ ใหญ่เหลือหน้าตี้ของหมู่ปุโรหิตหมู่นั ้น เหมือนเดียวกั ๋นกับพันธ
สัญญา ตี้ พระองค์ ได้ เป๋น คน ก๋าง หละหว่าง พระเจ้า กับ คน ก็ ยิง่ ใหญ่ เหลือ พันธสัญญา ตี้ พระเจ้า เกย เยีย ะ
ผ่านตางโมเสส ย้อนพันธสัญญาใหม่นี้ เกิดขึ้นจากพระสัญญาตี้ดีเหลือ 7 ย้อนว่าถ้าพันธสัญญาเก่าดีอยู่
แล้ว ก็บ่จํา๋ เป๋นต้องมีพันธสัญญาใหม่มาแตน 8 แต่พระเจ้าตํา๋ หนิ คนของพระองค์ว่า
“เวลานั ้นจะมาเถิงแล้ว
ตี้เฮาจะเยียะพันธสัญญาใหม่กับจาวอิสราเอลกับจาวยูดาห์
9 เซิง
่ บ่เหมือนพันธสัญญา
ตี้เฮาได้เยียะกับหมู่ป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเขา
ต๋อนตี้เฮาจู๋งมือหมู่เขาออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์
ย้อนหมู่เขาบ่ได้ซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาของเฮา
ย้อนจาอัน
้ เฮาเลยละหมู่เขาไว้
องค์พระผู้เป๋นเจ้าอูจาอี
้
ละ
้
10 นี่ คือพันธสัญญาตี้เฮาจะเยียะกับจาวอิสราเอล
หลังจากเวลานั ้น องค์พระผู้เป๋นเจ้า๔อูจาอี
้
้
เฮาจะใส่บทบัญญัติของเฮาไว้ในจิตสํานึ กของหมู่เขา
กับเฮาจะเขียนมันไว้ในจิตใจ๋ของหมู่เขา
เฮาจะเป๋นพระเจ้าของหมู่เขา
หมู่เขาจะเป๋นคนของเฮา
11 หมู่เขาจะบ่สอนเปื้ อนบ้าน
กาว่าสอนหมู่ปี้ น้ องแหมว่า ‘หื้อฮูจ
้ ักองค์พระผู้เป๋นเจ้า�
ย้อนว่ากู้คนจะฮูจ
้ ักเฮา
ตัง้ แต่คนตํ่าต้อยตี้สุดจ๋นเถิงคนยิง่ ใหญ่ตี้สุด
12 ย้อนเฮาจะยกโต้ษหื้อก๋านบ่ดีของหมู่เขา
กับจะบ่จํา๋ บาปของหมู่เขาแหมต่อไป�ผ
ป

8:5 8:5 อพย� 25:40

๔
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“พันธสัญญาใหม่� พระองค์ ก็ ถือว่าพันธสัญญาเก่านั ้นใจ๊ บ่ได้ แหม
แล้ว สิง่ ตี้ใจ๊บ่ได้กับเก่าไปนั ้นแหมบ่เมินก็จะหายไป
13 เมื่อ พระเจ้า ฮ้องพันธสัญญา นี้ ว่า

9

ก๋านนมัสก๋านในโลกนี้ กับในสวรรค์
พันธ สัญญา อัน ก่อน นั ้น มี กฎ เกี่ยว กับ ก๋าน นมัส ก๋า น กับ มี สถาน ตี้ ศักดิส
์ ิทธิ์ ใน โลก นี้ 2 มี เต็นท์
ศักดิส
๊ นอกตี้ฮ้องว่า ห้องศักดิส
์ ิทธิตี
์ ้ตัง้ ขึ้น เต็นท์นี้ มีสองห้อง ห้องจัน
์ ิทธิ์ มีขาตัง้ โกมไฟ โต๊ะกับเข้าหนม
3
ปัง ตี้ ตัง้ ถวาย พระเจ้า วาง อยู่ บน โต๊ะ หลัง ผ้า กัง้ มี แหม ห้อง เป๋น ห้อง จัน
๊ ใน ฮ้อง ว่า ห้อง ตี้ ศักดิส
์ ิทธิ์ตี้ สุด
4 ในห้องนี้ มี แต้นคําใจ๊ เผาเครือ
่ งหอม มีหีบแห่งพันธสัญญาตี้ ตังนอกเป๋นคํา ตังในหีบมีไหคําตี้ ใส่ มานา
มี ไม้ เต๊า ของ อาโรน ตี้ แตกใบ อ่อน กับ มี แผ่น หิน แห่ง พันธสัญญาฝสอง แผ่น 5 บน หีบ นั ้น มี ฮูป ปั้ น ฮ้อง ว่า
เครู บ๕ตี้แสดงว่าพระเจ้าอยู่ตี้หัน
้ ปีกของเครู บก๋างออกปกตัด
๊ ตี้พระเจ้ายกโต้ษบาปหื้อ๖ แต่ต๋อนนี้ เฮาอู้
เถิงเรือ
่ งหมู่นี้ นั กเหลือนี้ บ่ได้
6 เมื่อ จัด เกีย ม กู้ อย่าง ต๋าม นี้ แล้ว หมู่ ปุโรหิต ก็ เข้า ไป ตี้ ห้อง จัน
๊ นอก เปื้ อเยียะหน้าตี้ ของเขาเป๋นประจํา๋
7 แต่ มี ก้า มหา ปุโรหิต เต้า อัน
้ ตี้ เข้า ไป ใน ห้อง จัน
๊ ใน ปี๋ ละ เตื้อ ต้อง เอา เลือด เข้า ไป ถวาย เปื้ อ ตั ๋ว เก่า กับ เปื้ อ
คนตัง หลายตี้ เยียะบาปโดยบ่ฮู้ตั ๋ว 8 โดยสิง่ หมู่ นี้ พระวิญญาณบริสุทธิเยี
์ ยะหื้อ หัน ว่า ตางตี้ จะ เข้าไป ใน
9
สถานตี้ศักดิส
๊ นอกยังอยู่ นี่ เป๋นภาพตี้เยียะหื้อหันว่าในสมัย
์ ิทธิตี
์ ้สุดนั ้นยังบ่เปิดเตื้อ ตราบใดตี้ห้องจัน
นี้ ก๋านนําเครือ
่ งปู่จาก็ดี สัตว์ปู่จาก็ดี ตี้เอามาถวายหื้อพระเจ้า บ่สามารถซ่วยล้างจิตใจ๋คนตี้มานมัสก๋า
นพระเจ้าหื้อหมดใสได้ 10 สิง่ หมู่นี้ เป๋นก้าเรือ
่ งเกี่ยวกับของกิน
ี วยล้างต่างๆ เป๋นกฎเก๋ณฑ์ตี้เกี่ยว
๋ กับพิธซ่
กับเรือ
่ งภายนอกเต้าอัน
้ จ๋นเถิงเวลาตี้พระเจ้าจะเปี่ ยนเป๋นระบบใหม่
11 บ่าเดี่ยวนี้ พระคริสต์ได้มาเป๋ นมหาปุโรหิตตี้เยียะหื้อสิง
่ ดีๆ ตี้อยู่ตี้นี่ แล้ว เกิดขึ้น พระองค์ก็เข้าไปใน
เต็นท์ตี้ยิง่ ใหญ่กับสมบูรณ์ เหลือเต็นท์ตี้อยู่ในโลก เป๋นเต็นท์ตี้คนบ่ได้แป๋ง กับบ่ได้เป๋นสิง่ ตี้พระเจ้าสร้าง
ใน โลก นี้ 12 พระเยซู บ่ได้ เอา เลือด แป๊ะ กาว่า เลือด งัว เข้า ไป เป๋น เครือ
่ งปู่ จา แต่ พระองค์ เอา เลือด ของ ตั ๋ว
เก่า เข้า ไป ใน ห้อง ตี้ ศักดิส
์ ิทธิ์ตี้ สุด พระองค์ เยีย ะ จาอี้ เตื้อ เดียว ก็ ปอ แต่ เยีย ะ หื้อ เฮา รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้
ตลอด ไป 13 ถ้า เลือด แป๊ะ กับ เลือด งัว ตึง นํ้า ขี้ เต้า ของ ลูก งัว ตี้ ถูก เผา ตี้ เอา ไป พรม คน ตี้ มี มลทิน สามารถ
ซ่วยล้างเขาหื้อบริสุทธิต๋
์ ามบทบัญญัติได้ 14 แล้วเลือดของพระเยซูคริสต์จะซ่วยล้างเฮานั กเหลือนั ้นมอก
ใด ย้อน โดย ตาง พระวิญญาณ ตี้ อยู่ ตลอด ไป พระคริสต์ ถวาย ตั ๋ว เป๋น เครือ
่ งปู่ จา ตี้ บ่มี ตํา๋ หนิ ต่อ พระเจ้า
เลือดของพระองค์ก็สามารถซ่วยล้างจิตสํานึ กของเฮาหื้อบริสุทธิป๊
์ นจากก๋านเยียะตี้นําไปเถิงความต๋าย
เปื้ อเฮาจะได้ฮับใจ๊พระเจ้าผู้มีจีวต
ิ อยู่
15 ย้อน จาอี้ พระเยซู คริสต์ จึง เป๋ น คน ก๋าง นํา พันธสัญญา ใหม่ มา หื้อ เปื้ อ คน ตัง หลาย ตี้ พระเจ้า ฮ้อง มา
นั ้น จะได้ฮบ
ั ปอนตี้คงอยูตลอด
่
ไปต๋ามตี้พระเจ้าสัญญาไว้ ย้อนพระคริสต์ได้ต๋ายเปื้ อไถ่หมู่เขาหื้อป๊นจาก
บาป ตี้ได้เยียะไปต๋อนตี้ยังอยูภายใต้
่
สิทธิอํานาจของพันธสัญญาเก่า
16 ส่วน หนั งสือ ยก ทรัพย์สมบัติ หื้อ นั ้น จะ ต้อง พิสูจน์ ว่า เจ้าของ หนั งสือ นั ้น ต๋าย แล้ว 17 ย้อน ว่า หนั งสือ
ยกทรัพย์สมบัติจะมีผลบังคับใจ๊ได้ ก็ต่อเมื่อเจ้าของหนั งสือต๋ายแล้ว ถ้าเจ้าของหนั งสือยังมีจีวต
ิ หนั งสือ
18
นั ้นก็ บ่มีผลอะหยัง เหมือนเดียวกั ๋น พันธสัญญาอันเก่านั ้นจะมีผลบังคับใจ๊ ได้ ก็ ต่อเมื่อมีก๋านใจ๊ เลือด
เต้าอัน
้ 19 ต๋อนตี้ โมเสสบอกบทบัญญัติกู้ ข้อแก่ จาวอิสราเอลแล้ว ต้านก็ เอาเลือดลูกงัวกับแป๊ะ๗สูนกับ
นํ้า แล้วเอาขนแกะสีแดงสดมัดกิง่ ต้นหุสบมาพรมหนั งสือบทบัญญัติกับจาวอิสราเอล 20 ต้านอูว่
้ า “นี่ คือ
เลือดแห่งพันธสัญญา ตี้พระเจ้าสัง่ หื้อหมู่ต้านเยียะต๋าม� 21 แล้วโมเสสได้เอาเลือดพรมเต็นท์ศักดิส
์ ิทธิ์
1

ฝ

๕ 9:5
๖ 9:5
9:4
9:4 อพย�
31:18
9:5 เครู บ เป๋นทูตสวรรค์ตี้มีปีกหมู่นึ่ ง
9:5
๗ 9:19 9:19 สําเนาโบราณบางฉบับบ่มี
เป๋นตัด
๊ บนฝาหีบตี้ปุโรหิตเอาเลือดของสัตว์ปู่จามาพรมปี๋ละเตื้อเป๋นพิธยกโต้
ี
ษบาป
แป๊ะ
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กับกู้สิง่ ตี้ใจ๊ในก๋านนมัสก๋าน 22 แต๊ๆ แล้วบทบัญญัติบอกว่าจะต้องใจ๊เลือดซ่วยล้างของเกือบกู้อย่างหื้อ
หมดใสจากก๋านเป๋นมลทิน ถ้าบ่มีก๋านเสียเลือดก็บ่มีก๋านยกโต้ษบาป
เลือดของพระคริสต์ซ่วยล้างบาปได้

23 ย้อนจาอัน
้ จึงจํา๋ เป๋นต้องใจ๊เครือ
่ งปู่จาจาอีซ่
้ วยล้างสิง่ ของต่างๆ

หมู่นี้ ตี้เป๋นของเฮียนแบบในสวรรค์
หื้อ หมดใส ส่วน ของ ใน สวรรค์ นั ้น ต้อง ใจ๊ เครือ
่ ง ปู่ จา ตี้ ดี เหลือ นั ้น มา เยีย ะ หื้อ หมดใส 24 ย้อน ว่า พระเยซู
คริสต์ บ่ได้ เข้า สู่ สถานตี้ ศักดิส
์ ิทธิตี
์ ้ คน แป๋ง เฮีย น แบบ จาก สถาน ตี้ ศักดิส
์ ิทธิแต๊
์ ๆ ใน สวรรค์ แต่ พระองค์
เข้า สู่ สวรรค์ นั ้น บ่า เดี่ยว นี้ พระองค์ อยู่ ต่อ หน้า พระเจ้า เปื้ อ เฮา ตัง หลาย 25 กับ พระเยซู บ่ได้ ถวาย ตั ๋ว ของ
พระองค์ หลายเตื้อ เหมือนมหาปุโรหิตตี้ ต้องเอาเลือดตี้ บ่ใจ้ ของตั ๋วเก่า เข้าไปในห้องตี้ ศักดิส
์ ิทธิตี
์ ้ สุดใน
26
เต็นท์ นั ้น กู้ ปี๋ ย้อน ถ้า เป๋น จาอัน
้ พระคริสต์ ก็ ต้อง ทน ตุ๊ก หลาย เตื้อ นั บ ตัง้ แต่ สร้างโลก มา แต่ แต๊ๆ แล้ว
พระองค์มาป๋ากฏในยุคสุดต๊ายเตื้อเดียวเต้าอัน
้ เปื้ อถวายตั ๋วเป๋นเครือ
่ งปู่จากํา๋ จัดบาปจ๋นหมดเสี้ยง
27 เฮากู้ คนก็ ต้องต๋ายเตื้อเดียว หลังจากนั ้นก็ จะถูกพระเจ้าตัดสิน 28 ก็ เหมือนกั ๋นตี้ พระคริสต์ ก็ ถวาย
ตั ๋วเป๋นเครือ
่ งปู่จาเตื้อเดียว เปื้ อฮับเอาบาปของคนจํา๋ นวนนั กไป กับพระองค์จะปิ๊ กมาเป๋นเตื้อตี้สอง บ่ได้
มาเปื้ อกํา๋ จัดบาป แต่มาเปื้ อนําความรอดป๊นบาปโต้ษมาหื้อกับหมู่คนตี้รอถ้าพระองค์

10
บ่ต้องถวายเครือ
่ งปู่จาแหมต่อไป
1 บท บัญญัติ เป๋ น ก้า เงา ของ สิง
่ ดีๆ ตี้ จะ มา เถิง บ่ใจ้ ของ แต๊ ย้อน จาอี้ บท บัญญัติ จึง บ่สามารถ เยีย ะ หื้อ
คน ตี้ มา นมัส ก๋า น พระเจ้า สมบูรณ์ แบบ โดย ก๋าน ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา เหมือน เก่า กู้ๆ ปี๋ ตลอด 2 ถ้า ก๋าน ถวาย
เครือ
่ งปู่ จาเยียะหื้อคนสมบูรณ์ แบบได้ แต๊ๆ คนก็ คงเลิกถวายเครือ
่ งปู่ จาไปแล้ว ย้อนว่าคนตี้ มานมัสก๋า
น จะ ฮับก๋าน ซ่วย ล้าง บาป จ๋น หมดใส เตื้อ เดียว ก็ ปอ แล้ว เขา จะ บ่ฮู้สึก ผิด ใน ความ บาป ของ เขา แหม ต่อ ไป
3 แต่ก๋านถวายเครือ
่ งปู่จาจาอี้เป๋นสิง่ ตี้เตือ
๋ นหื้อคนกึ๊ดเถิงเรือ
่ งบาปของตั ๋วเก่ากู้ๆ ปี๋ 4 ย้อนว่าเป๋นไปบ่ได้
ตี้ เลือด แป๊ะ เลือด งัว จะ ใจ๊ ซ่วย ล้าง บาป หื้อ หมด ไป 5 ย้อน จาอัน
้ เมื่อ พระคริสต์ เข้า มา ใน โลก นี้ พระองค์ อู้
กับพระเจ้าว่า
“พระองค์บ่ได้ต้องก๋านสัตว์ปู่จากับเครือ
่ งปู่จา
แต่พระองค์ได้เกียมตั ๋วตี้เป๋นเนื้ อหนั งหื้อข้าพระองค์
6 พระองค์บ่ได้ปอใจ๋สัตว์ตี้เผาปู่จา
กับเครือ
่ งปู่จาล้างบาปหมู่นั ้นเลย
7 แล้วข้าพระองค์อูว่
้ า ‘ข้าพระองค์อยูตี
่ ้นี้ ข้าแต่พระเจ้า
ข้าพระองค์มาแล้ว เปื้ อเยียะตวยต๋ามความต้องก๋านของพระองค์
อย่างตี้มีเขียนเถิงข้าพระองค์ในหนั งสือม้วน� �พ
8 พระองค์ ตัง
้ เก๊า อู้ ว่า “พระองค์ บ่ต้อ งก๋าน สัตว์ปู่ จา เครือ
่ ง ปู่ จา สัตว์ตี้ เผา ปู่ จา กับ เครือ
่ ง ปู่ จา ล้าง บาป
พระองค์ บ่ได้ ปอใจ๋ ใน สิง่ หมู่ นี้ � (เถิง แม้ ว่า บท บัญญัติ สัง่ หื้อ เยีย ะ จาอัน
้ ก็ ต๋าม) 9 พระองค์ อู้ แหม ว่า “ข้า
พระองค์อยูตี
่ ้นี้ ข้าพระองค์มาเปื้ อเยียะตวยต๋ามความต้องก๋านของพระองค์� พระเจ้าก็เลยยกเลิกระบบ
เก่า ตี้ ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา เหีย เปื้ อ ตัง้ ระบบ ใหม่ ตี้ ถวาย พระคริสต์ ขึ้น แตน 10 ย้อน พระเยซู คริสต์ ได้ เยีย ะ ใน
สิง่ ตี้พระเจ้าต้องก๋านนี้ เฮาตังหลายจึงได้ฮับก๋านซ่วยล้างบาปหื้อหมดใส โดยพระเยซูคริสต์ถวายตั ๋วของ
พระองค์เป๋นเครือ
่ งปู่จาเตื้อเดียวก็ปอ
11 ปุโรหิตกู้คนยืนหน้าแต้นปู่จาเยียะหน้าตี้ของตั ๋วเก่ากู้วัน โดยตี้เขาถวายเครือ
่ งปู่จาอย่างเดียวกั ๋นกู้
12
วันๆ แต่ เครือ
่ ง ปู่ จา หมู่ นั ้น ก็ ซ่วย ล้าง บาป หื้อ หมด ไป บ่ได้ เลย แต่ พระเยซู คริสต์ ได้ ถวาย ตั ๋ว เป๋น เครือ
่ ง
ปู่จาเตื้อเดียวตี้มีผลตลอดไป เปื้ อล้างบาป แล้วก็นั ่งอยู่เผิกขวามือของพระเจ้า 13 ตัง้ แต่นั ้นมาพระองค์
พ
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ก็ รอถ้า จ๋น ศัตรู ของ
๋
พระองค์ จะ ถูก เยีย ะ หื้อ เป๋น ตี้ ฮอง ตีน
๋ พระองค์ 14 โดย ก๋าน ถวาย ตั ๋ว ของ พระองค์ เตื้อ
เดียว พระองค์ได้เยียะหื้อหมู่คนตี้ได้ฮับก๋านซ่วยล้างหื้อหมดใส เป๋นคนสมบูรณ์ แบบตลอดไป
15 พระวิญญาณบริสุทธิก็
่ งนี้ กับเฮาตวย พระองค์อูว่
้ า
์ ยืนยันเรือ
16 “องค์พระผู้เป๋ นเจ้าอูว่
้ า อันนี้ เป๋นพันธสัญญาตี้เฮาจะเยียะกับเขาตังหลายหลังจากสมัยนั ้น
คือเฮาจะใส่บทบัญญัติของเฮาไว้ในจิตสํานึ กของหมู่เขา
กับเฮาจะเขียนมันไว้ในจิตใจ๋ของหมู่เขา�ฟ
17 กับอูแหม
้
ว่า
“เฮาจะบ่จํา๋ บาปกับก๋านบ่ดีของเขาแหมเลย�ภ
18 เมื่อมีก๋านยกโต้ษบาปหื้อแล้ว ก็บ่ต้องมีก๋านถวายเครือ
่ งปู่จาไถ่บาปแหม
กําเตือ
๋ นหื้อเจื้อฟังองค์พระผู้เป๋นเจ้า
ย้อน จาอัน
้ ปี้ น้ อง ตัง หลาย เฮา มี ความ มัน
่ ใจ๋ ตี้ จะ เข้า สู่ สถานตี้ ศักดิส
์ ิทธิ์ ตี้ สุด โดย เลือด ของ พระ
20
เยซู
พระองค์ ได้ เปิด หนตาง ใหม่ ตี้ หื้อ จี วต
ิ โดย ก๋าน ต๋าย ของ พระองค์ เฮา จึง ผ่าน ผ้า กัง้ เข้า ไป ตัง ใน
สถานตี้ ศักดิส
์ ิทธิได้
์ 21 เมื่อเฮามีปุโรหิตใหญ่ตี้ ปกครองคนในครอบครัวของพระเจ้าแล้ว 22 ก็ หื้อเฮาเข้า
ใก้ พระเจ้า ด้วย ความ จริง ใจ๋ กับ ความ เจื้อ อย่าง มัน
่ ใจ๋ โดย มี จิต สํานึ ก ตี้ ได้ ฮับ ก๋าน ซ่วย ล้าง หื้อ หมดใส จาก
ความ ฮู้ สึก ผิด ใน บาป กับ โดย ตั ๋ว ของ เฮา ตี้ ได้ ฮับ ก๋าน ซ่วย ล้าง โดย นํ้า บริสุทธิแล้
่ อย่าง
์ ว 23 หื้อ เฮา ยึด มัน
บ่หวัน
่ ไหวในความหวังตี้เฮายอมฮับไว้แล้วนั ้น ย้อนว่าพระองค์ผู้ตี้ได้หื้อพระสัญญาเป๋นผู้สัตย์ซ่ือ 24 ขอ
หื้อเฮากึ๊ดหื้อดีว่าจะกระตุ้นกั ๋นหื้อมีความฮักกับเยียะก๋านดีได้จาใดพ่อง 25 บ่ดีขาดก๋านจุมนุมกั ๋นเหมือน
บางคนตี้เยียะจาอัน
้ เจื่อๆ แต่หื้อเฮาหื้อกํา๋ ลังใจ๋กั ๋นนั กขึ้นๆ ย้อนว่าต้านตังหลายก็ฮู้แล้วว่าวันตี้องค์พระ
ผู้เป๋นเจ้าจะปิ๊ กมาก็ใก้เถิงแล้ว
26 ถ้าเฮาฮูความ
้
จริงจาอีแล้
้ ว แล้วยังตัง้ ใจ๋เยียะบาปแหม ก็จะบ่มีเครือ
่ งปู่จาไว้ล้างบาปหื้อเฮาเลย 27 มี
แต่ความกั ๋วในก๋านรอถ้าก๋านตัดสินของพระเจ้า กับก๋านรอถ้าไฟฮ้อนตี้จะทําลายศัตรูของ
๋
พระเจ้า 28 คน
ใดตี้ บ่ยอมเจื้อฟังบทบัญญัติของโมเสส ถ้ามีหลักฐานจากพยานสองสามคน เขาก็ ต้องถูกฆ่าต๋ายอย่าง
บ่มีก๋านอินดู 29 กึ๊ดผ่อเต๊อะ คนตี้ ยํ่าพระบุตรของพระเจ้า กับถือว่าเลือดแห่งพันธสัญญาตี้ เยียะหื้อเขา
บริสุทธินั
์ ้นบ่ศักดิส
์ ิทธิ์ กับดูแควนพระวิญญาณแห่งพระคุณ เขาสมควรจะได้ฮับโต้ษนั กเหลือนั ้นมอกใด
30 ย้อน เฮา ฮู้ จัก ผู้ ตี้ อู้ ว่า “ก๋าน แก้ แค้น นั ้น เป๋ น หน้า ตี้ ของ เฮา เฮา จะ แก้ แค้น หมู่ เขา เอง�ม กับ พระองค์ อู้
แหมว่า “องค์พระผู้เป๋ นเจ้าจะตัดสินคนของพระองค์�ย 31 น่ากั ๋วขนาดตี้ต้องอยู่ใต้อํานาจของพระเจ้าผู้
ตี้มีจีวต
ิ อยู่
32 หื้อกึ๊ดเถิงสมัยตะก่อนตี้ต้านฮับเจื้อใหม่ๆ หมู่ต้านต้องต่อสู้ต่อความตุ๊กยากลําบากขนาดหนั ก 33 ซํ้า
เตื้อต้านถูกเยียะหื้อขายขี้หน้ากับโดนคํ่า ซํ้าเตื้อต้านก็ฮ่วมตุ๊กกับคนตี้ ถูกเยียะจาอัน
้ เหมือนกั ๋น 34 ต้าน
ฮ่วมตุ๊กกับคนตี้ติดคอก กับเมื่อคนอื่นยึดทรัพย์สมบัติของต้านไป ต้านก็ยินดียอมหื้อ ย้อนต้านฮูว่
้ าต้านมี
ทรัพย์สมบัติตี้ดีเหลือนั ้น กับเป๋นทรัพย์สมบัติตี้อยู่ได้ตลอดไป 35 ย้อนจาอัน
้ บ่ดีเอาความมัน
่ ใจ๋ของต้าน
36
ขว้าง ไป เหีย เป๋น ความ มัน
่ ใจ๋ ตี้ จะ เยีย ะ หื้อ ต้าน ได้ ฮบ
ั รางวัล อัน ยิง่ ใหญ่ ต้าน ตัง หลาย ต้อง อดทน เปื้ อ
ว่า เมื่อ ต้าน เยีย ะ ตวย ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า แล้ว ต้าน จะ ได้ ฮับ ต๋าม ตี้ พระเจ้า สัญญา ไว้ 37 พระ
คัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
“แหมบ่เมินเต้าใด พระองค์ผู้ตี้จะมานั ้นก็จะมาแผวแล้ว พระองค์จะบ่รอจ๊า
38 คนถูกต้องต๋ามธรรมโดยความเจื้อของเขา จะมีจีวต
ิ
แต่ถ้าเขาบ่เจื้อแหมต่อไป เฮาก็จะบ่ปอใจ๋เขา�ร
39 ส่วนเฮาตังหลายบ่ใจ้เป๋ นคนตี้เลิกเจื้อแล้วถูกทําลาย แต่เฮาเป๋ นผู้ตี้เจื้อ จึงฮักษาจีวต
ิ ไว้ได้
19
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11
ความเจื้อวางใจ๋
ความ เจื้อ คือ ความ แน่ ใจ๋ ใน สิง่ ตี้ เฮา หวัง ไว้ เป๋น ความ มัน
่ ใจ๋ ใน สิง่ ตี้ เฮา ผ่อ บ่หัน 2 ย้อน ความ เจื้อ คน
สมัยก่อนจึงได้ฮบ
ั ก๋านยกย่องจากพระเจ้า
3 ย้อนความเจื้อ เฮาจึงเข้าใจ๋ว่าพระเจ้าสร้างจักรวาลขึ้นมาโดยถ้อยกําของพระองค์ จาอัน
้ สิง่ ตี้คนเฮา
หันได้ก็เกิดจากสิง่ ตี้คนเฮาผ่อบ่หัน
4 ย้อนความเจื้อ อาแบลได้ เอาเครือ
่ งปู่จาตี้ดีเหลือของคาอินมาถวายพระเจ้า ย้อนความเจื้อ อาแบล
จึง ได้ ฮบ
ั ก๋าน ยกย่อง จาก พระเจ้า ว่า เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม โดย ตี้ พระองค์ ยอมฮับ ของ ถวาย ของ เขา
ย้อน ความ เจื้อ เถิง แม้ ว่า อาแบล ต๋าย แล้ว แต่ เรือ
่ ง ความ เจื้อ ของ เขา ก็ ยัง สอน ใจ๋ เฮา อยู่ 5 ย้อน ความ เจื้อ
ของ เอโนค พระเจ้า จึง ฮับ เขา ขึ้น ไป สวรรค์ เขา จึง บ่ต้อง ต๋าย บ่มี ใผ ปะ เขา แหม ย้อน พระเจ้า ฮับ เขา ขึ้น ไป
แล้ว ก่อน ตี้ พระองค์ จะ ฮับ เขา ขึ้น ไป นั ้น เขา ได้ ฮบ
ั ก๋าน ยกย่อง จาก พระเจ้า ว่า เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม
6 ถ้าคนใดบ่มีความเจื้อก็ เป๋ นไปบ่ได้ ตี้ พระเจ้าจะเปิ งใจ๋ เขา ย้อนว่าคนตี้ มาหาพระเจ้าต้องเจื้อว่าพระเจ้า
มีแต๊ กับพระองค์จะหื้อรางวัลแก่คนหมู่นั ้นตี้เซาะหาพระองค์ 7 ย้อนความเจื้อ เมื่อโนอาห์ได้ฮบ
ั กําเตือ
๋ น
จาก พระเจ้า เถิง เรือ
่ ง ใน ปายหน้า ตี้ ยัง ผ่อ บ่หัน เตื้อ โนอาห์ ก็ เจื้อ ฟัง กํา เตือ
๋ น นั ้น แล้ว เขา ก็ ได้ แป๋ง เฮือ ลํา
ใหญ่เปื้ อจ้วยคนในครอบครัวของเขาหื้อรอดต๋าย ย้อนความเจื้อของเขา เขาเยียะหื้อหันว่าโลกนี้ ผิดบาป
กับเขาได้เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมโดยความเจื้อ
8 ย้อน ความ เจื้อ เมื่อ อับ ราฮัม ได้ ฮบ
ั ก๋านฮ้องจากพระเจ้าหื้อไปอยู่ตี้ ตี้ พระองค์ สัญญาไว้ว่าจะหื้อ ต้าน
ก็เจื้อฟัง แล้วออกเตียวตางไปโดยบ่ฮู้ว่าจะไปตี้ไหนตังใด 9 ย้อนความเจื้อต้านได้เข้าไปอยู่อาศัยในแผ่น
ดิน ตี้ พระเจ้า สัญญา ว่า จะ หื้อ กับ อยู่ อย่าง คน ต่างด้าว ต้าน อาศัย อยู่ ใน เต็นท์ เหมือน กั ๋น กับ อิส อัค กับ ยา
โคบ เซิง่ ได้ฮบ
ั พระสัญญาเดียวกั ๋นจากพระเจ้า 10 ตี้ต้านเยียะจาอี้ก็ย้อนว่าต้านกํ่าลังรอถ้าเมืองตี้ตัง้ อยู่
บนฐานตี้มัน
่ คง เซิง่ เป๋นเมืองตี้พระเจ้าเป๋นผู้ออกแบบกับแป๋งขึ้น
11 ย้อน ความ เจื้อ เถิง แม้ ว่า อับ ราฮัม เฒ่า แล้ว กับ ซาราห์ เมีย ของ ต้าน ก็ เป๋ น หมัน ตวย อับ ราฮัม ก็
สามารถ มี ลูก ได้ ย้อน ว่า ต้าน เจื้อ ว่า พระเจ้า จะ ฮัก ษา พระสัญญา ของ พระองค์ 12 ย้อน จาอัน
้ ป้อ จาย คน
นี้ ตี้เฒ่าจ๋นใก้จะต๋ายก็ยังเกิดลูกหลานสืบเจื๊อสายจํา๋ นวนนั กเหมือนดาวบนต๊องฟ้า กับเหมือนเม็ดทราย
จํา๋ นวนนั บจ๋นบ่ได้ตี้บนฝั่ งทะเล
13 คน หมู่ นี้ ต๋าย ไป โดย ยัง มี ความ เจื้อ อยู่ หมู่ เขา บ่ได้ ฮับ สิง
่ ตี้ พระเจ้าสัญญาไว้ว่าจะหื้อ แต่ ก็ เหมือนได้
หันอยู่ไก๋ๆ กับเกียมตั ๋วจะฮับด้วยความจื้นจมยินดีเต้าอัน
้ หมู่เขายอมฮับว่าเป๋นก้าคนแปลกหน้ากับเป๋น
14
คนต่างด้าวในโลกนี้ คนตี้อู้จาอี้ส่อหื้อหันว่ากํ่าลังผ่อหาบ้านเมืองตี้จะได้เป๋นของตั ๋วเก่า 15 ถ้าหมู่เขา
กึ๊ดเถิงบ้านเมืองเก่าตี้จากมา หมู่เขาจะปิ๊ กไปเหียก็ได้ 16 แต่หมู่เขาใค่ได้บ้านเมืองตี้ดีเหลือนั ้น คือเมือง
สวรรค์ ย้อนจาอัน
้ พระเจ้า จึง บ่อาย ตี้ หมู่ เขา ฮ้อง พระองค์ ว่า เป๋น พระเจ้า ของ หมู่ เขา ย้อน พระองค์ เกีย ม
เมืองนึ่ งไว้หื้อหมู่เขาแล้ว
17 ย้อนความเจื้อ เมื่อพระเจ้าทดสอบอับราฮัม ต้านก็ ได้ เอาอิสอัคมาถวายเป๋ นเครือ
่ งปู่จา ต้านเป๋นผู้
ตี้ ได้ ฮับพระสัญญาจากพระเจ้าเกี่ยวกับลูกคนนี้ แต่ ก็ พร้อมตี้ จะถวายลูกคนเดียวของตั ๋วเก่า 18 เถิงแม้
ว่าพระเจ้าได้อูว่
้ า “ลูกหลานของอิสอัคเต้าอัน
้ จะนั บว่าเป๋นเจื๊อสายของเจ้า�ล 19 อับราฮัมเจื้อว่าพระเจ้า
เยียะหื้อคนเป๋นขึ้นจากความต๋ายได้ ก็ถือได้ว่าต้านได้อิสอัคคืนมาจากความต๋าย
20 ย้อนความเจื้ออิสอัคปั๋ นปอนยาโคบกับเอซาวสําหรับจีวต
ิ ปายหน้าของหมู่เขา
21 ย้อน ความ เจื้อ ต๋อน ตี้ ยาโคบ กํ่า ลัง จะ ต๋าย ต้าน ได้ ปั๋ น ปอน ลูกๆ แต่ ละ คน ของ โยเซฟ กับ ต้าน ได้ ก้ม
นมัสก๋านพระเจ้าโดยมีไม้เต๊ายันตั ๋วไว้
22 ย้อน ความ เจื้อ ต๋อน ตี้ โยเซฟ ใก้ จะ ต๋าย ต้าน ได้ อู้ เถิง ก๋าน ตี้ จาว อิสราเอล จะ อพยพ ออก จาก ประเทศ
อียป
ิ ต์ กับได้สัง่ หื้อจัดก๋านเรือ
่ งก๋านฝังกระดูกของต้าน
1

ล

11:18 11:18 ปฐก� 21:12

ฮีบรู 11:23

311

ฮีบรู 12:6

23 ย้อนความเจื้อ

หลังจากโมเสสเกิด ป้อแม่ได้ซ่อนต้านไว้เถิงสามเดือน ป้อแม่ของโมเสสบ่กั ๋วกําสัง่
ของกษั ตริยเลย
์
ย้อนตึงสองหันว่าโมเสสน่าฮักบ่เหมือนหละอ่อนคนอื่น
24 ย้อนความเจื้อเมื่อโมเสสเป๋ นคนใหญ่ขึ้นแล้ว ต้านบ่ยอมหื้อใผฮ้องต้านว่าเป๋ นลูกของลูกสาวฟาโรห์
25 ต้านเลือกตี้จะถูกข่มเหงฮ่วมกับคนของพระเจ้า แตนตี้จะเยียะบาปแล้วมีความสุ ขสบายสักบึดสักเมื่อ
26 ต้าน ถือ ว่า ก๋าน ยอม ถูก ดูถูก ดู แควน เปื้ อ พระคริสต์ ยัง มี ก้า นั ก เหลือ สมบัติ ต่างๆ ของ ประเทศ อียป
ิ ต์
27
ย้อนต้านผ่อไปตังหน้าเถิงรางวัลตี้จะได้ฮับ ย้อนความเจื้อต้านออกจากประเทศอียป
ิ ต์อย่างบ่กั ๋วก๋าน
โขดของกษั ตริย์ ต้านตัง้ ใจ๋แน่วแน่ อย่างกับได้หันพระเจ้าผู้ตี้ผ่อหันบ่ได้ 28 ย้อนความเจื้อ ต้านได้ตัง้ มื้อ
ปัสกากับสัง่ หื้อพรมเลือดตี้ขอบปะตู๋ เปื้ อทูตแห่งความต๋ายตี้พระเจ้าส่งมา จะบ่ฆ่าลูกป้อจายคนเก๊าของ
จาวอิสราเอล
29 ย้อนความเจื้อ จาวอิสราเอลคนของพระเจ้าเตียวข้ามทะเลแดงเหมือนเตียวบนปื๊ นดินแห้ง แต่เมื่อ
จาวอียป
ิ ต์ฮิจะข้ามพ่อง หมู่เขาก็จ๋มนํ้าต๋ายกั ๋นหมด
30 ย้อน ความ เจื้อ จาว อิสราเอล เตียว แวด เมือง เยรีโค ได้ เจ็ด วัน เยีย ะ หื้อ กํ่า แปง หล้ม ลง มา 31 ย้อน
ความ เจื้อ แม่ ญิง ขายตั ๋ว จื้อ ราหับ ได้ ต้อนฮับ คน สอดแนม ไว้ เยีย ะ หื้อ นาง บ่ได้ ถูก ฆ่า ต๋าย ฮ่วม กับ คน ตัง
หลายตี้บ่เจื้อฟังพระเจ้า
32 แล้วจะหื้อข้าพเจ้ายกตั ๋วอย่างแหมกา ข้าพเจ้าบ่มีเวลาปอตี้จะอู้เถิงเรือ
่ งของกิเดโอน บาราค แซม
สัน เยฟธาห์ ดาวิด ซามูเอล กับผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตังหลาย 33 ย้อนความเจื้อของคนหมู่นี้
เขาได้ ฮบจ๋นมีชัยเหนื อประเทศต่างๆ ได้ เยียะสิง่ ตี้ ถูกต้อง ได้ ฮับสิง่ ต่างๆ ตี้ พระเจ้าสัญญาไว้ ได้ ปิดปาก
สิงโต 34 ได้ดับไฟแฮงตี้กํ่าลังไหม้ กับได้รอดต๋ายจากคมดาบ เขาเกยเป๋นคนอ่อนแอ แต่ก๋ายเป๋นคนมีกํา๋
ลังนั กในสงคราม กับมีชัยเหนื อก๋องทัพต่างจ้าด
35 ย้อนความเจื้อ หมู่ แม่ ญิงได้ ฮับญาติ ปี้ น้ องของนางคืนมาจากความต๋าย บางคนถูกทรมานจ๋นต๋าย
แต่ก็บ่ยอมฮับก๋านป่อยหื้อมีอิสระ เปื้ อจะได้ฮับจีวต
ิ ตี้ดีเหลือนั ้นเมื่อเป๋นขึ้นจากความต๋าย 36 บางคนโดน
ดู ถูกดู แควนกับถูกเฆี่ยน แล้วบางคนก็ ถูกล่ามเจื้ อกเหล็กกับถูกขังคอก 37 บางคนถูกบ่าหินตุ๊บจ๋นต๋าย
บาง คน ถูก เล่ย จ๋น ตั ๋ว ปุด เกิง่ บาง คน ถูก ดาบ ฟัน ต๋าย บาง คน ห่ม หนั ง แป๊ะ หนั ง แกะ บ่ได้ อยู่ เป๋น หลัก เป๋น
แหล่ง ตุ๊ก จ๋น หมด เนื้ อ หมด ตั ๋ว โดน คํ่า กับ ถูก เยีย ะ ฮ้าย 38 โลก นี้ ก็ บ่ดี ปอ สําหรับ คน หมู่ นี้ เลย หมู่ เขา อยู่
บ่เป๋นหลักเป๋นแหล่ง อาศัยอยูต๋
่ ามดินแดนทุรกั ๋นดารกับบนดอย อยูใน
่ ถํ้า กับเซาะโหม้งอยูพ่
่ อง
39 คน หมู่ นี้ กู้ คน พระเจ้า ยกย่อง ย้อน ความ เจื้อ ของ หมู่ เขา แต่ ก็ ยัง บ่มี ใผ คน ใด ใน หมู่ เขา ได้ ฮับ สิง
่ ตี้
40
พระเจ้าสัญญาไว้ พระเจ้าเกียมสิง่ ตี้ดีเหลือนั ้นไว้หื้อเฮา เปื้ อหมู่เขาจะได้สมบูรณ์ แบบฮ่วมกับหมู่เฮา

12
ก๋านตีส
๋ อนขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
1 ย้อน จาอัน
้ เมื่อ เฮา มี พยาน จํา๋ นวน นั ก อยู่ แวด หัว แวด เก้า เฮา จาอี้ แล้ว ก็ หื้อ เฮา ละ ขว้าง กู้ สิง่ กู้ อย่าง
ตี้ ขวาง เฮา กับ บาป ตี้ เกาะ ติด เฮา เหีย หื้อ เฮา อดทน แข่ง ล่น ไป ต๋าม ตาง ตี้ อยู่ตัง หน้า เฮา 2 หื้อ ตัง้ ต๋า ผ่อ ไป
ตี้พระเยซู ผู้นําตางความเจื้อกับเยียะหื้อความเจื้อนั ้นสมบูรณ์ พระองค์ อดทนต่อความตุ๊กทรมานบนไม้
ก๋าง เขน เปื้ อ ความ จื้น จม ยินดี ตี้ อยู่ ต่อ หน้า พระองค์ โดย บ่กึ๊ด ว่า ก๋าน ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน เป๋น สิง่ น่า อาย
แล้ว บ่า เดี่ยว นี้ พระองค์ นั ่ง อยู่ ตัง ขวา บัลลังก์ ของ พระเจ้า แล้ว 3 หื้อ ต้าน ตัง หลาย กึ๊ด เถิง พระองค์ ผู้ ตี้ ได้
อดทนต่อก๋านต่อต้านอย่างหนั กจาอีจาก
้
คนบาป เปื้ อว่าต้านจะบ่อิดอกอ่อนใจ๋กับหมดกํ่าลังใจ๋
4 ในเรือ
่ งก๋านต่อสู้กับบาป ต้านยังบ่ได้ต่อสู้จ๋นเถิงถูกฆ่าต๋ายเลย 5 ต้านลืมถ้อยกําตี้หื้อกํา๋ ลังใจ๋แล้วกา
ตี้พระเจ้าได้อูกั
้ บต้านในฐานะตี้ต้านเป๋นลูกว่า
“ลูกเหย หื้อเอาใจ๋ใส่ก๋านตีส
๋ อนขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
บ่ดีท้อใจ๋เมื่อพระองค์ตักเตือ
๋ นต้าน
6 ย้อนองค์พระผู้เป๋ นเจ้าตีส
๋ อนคนตี้พระองค์ฮัก
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กับลงโต้ษคนตี้พระองค์ฮับเป๋นลูก�ว
7 หื้อ ทน ต่อ ความ ตุ๊ก ถือ ว่า เป๋ น ก๋าน ตี ส
๋ อน พระเจ้า เยีย ะ กับ ต้าน เหมือน ต้าน เป๋น ลูก ย้อน ว่า มี ลูก คน ใด
พ่องตี้ป้อบ่เกยตีส
๋ อน 8 ถ้าต้านบ่ถูกตีส
๋ อนเหมือนกับตี้ลูกๆ ของพระองค์กู้คนได้ฮับ ต้านก็บ่ใจ้ลูกแต๊ แต่
9
เป๋น ลูก เลี้ยง แหม อย่าง นึ่ ง เฮา ตัง หลาย มี ป้อ ตี้ เป๋น คน ตี้ กอย ตี ส
๋ อน เฮา กับ เฮา ตัง หลาย ก็ ยัง นั บถือ ป้อ
ของเฮา แล้วเฮาตังหลายบ่ดีตี้จะเจื้อฟังพระบิดาในสวรรค์ของเฮานั กเหลือนั ้น เปื้ อจะมีจีวต
ิ อยูกา
่ 10 ป้อ
ของ เฮา ใน โลก นี้ ตี ส
๋ อน เฮา ต๋าม ตี้ เขา หัน ว่า เปิง สัก หว่าง นึ่ ง แต่ พระเจ้า ตี ส
๋ อน เฮา เปื้ อ ประโยชน์ ของ เฮา
เปื้ อเฮาจะบริสุทธิหมดใส
เหมือนพระองค์ 11 ต๋อนถูกตีส
๋ อนนั ้นเฮาบ่ม่วนสักหน้ อย มีแต่ก๋านเจ็บปวด แต่
์
หลังจากตี้เฮาได้ฮบ
ั ก๋านเฝิ็กฝนจากก๋านตีส
๋ อนนั ้น ผลก็คือมีสันติสุขกับมีจีวต
ิ ตี้ถูกต้องต๋ามธรรม
12 ย้อนจาอัน
้ จงเยียะหื้อแขนตี้เมื่อยกับหัวเข่าตี้อ่อนมีกํ่าลังขึ้น 13 หื้อเตียวบนตางตี้ถูกต้อง เปื้ อขาตี้
เป๋นง่อยนั ้นจะบ่เป๋นนั กขึ้น แต่จะหายเป๋นปกติ
หื้อหละวังในก๋านใจ๊จีวต
ิ

14 หื้อ พยายาม อยู่ฮ่วม กับ คน ตัง หลาย อย่าง สงบ สุ ข กับ มี จี วต
ิ ตี้ บริสุทธิ์

ย้อนว่าใผตี้ มีจี วต
ิ ตี้ บ่บริสุทธิก็
์
จะบ่หันองค์ พระผู้เป๋นเจ้าเลย 15 หละวังหื้อดี บ่ดี หื้อใผคนใดบิน
่ หลังตํา๋ พระคุณของพระเจ้า บ่ดี หื้อฮาก
ตี้ ขม งอก ขึ้น มา เยีย ะ หื้อ คน อื่น เดือดฮ้อ น กับ เยีย ะ หื้อ แหม หลาย คน เป๋น มลทิน 16 บ่ดี หื้อ ใผ คน ใด เยีย ะ
ผิด ตาง เพศ กาว่า เป๋น คน บ่นั บถือ พระเจ้า เหมือน เอซาว ผู้ ตี้ เอา สิทธิลู
์ ก คน เก๊า แลก กับ ของกิน
๋ คาบ เดียว
17 ต้านตังหลายก็ ฮู้อยู่แล้วว่า ต๋อนเมื่อลูนเอซาวต้องก๋านฮับปอนจากป้ อ แต่ ป้ อก็ บ่ยอมหื้อ เอซาวก็ บ่ฮู้
จะแก้ไขสิง่ ตี้เขาได้เยียะไปแล้วจาใด เถิงแม้ว่าเขาได้ไห้อ้อนวอนขอแล้วก็ต๋าม
18 หมู่ต้านบ่ได้มาแผวดอยตี้หยุบได้เหมือนตี้จาวอิสราเอลปะตี้ดอยซีนาย ตี้มีไฟไหม้ ตี้มืดตึ๊ก ตี้มืดมน
กับตี้ ลมปั๊ ดแฮง 19 ตี้ มี เสียงแกดังกับมี เสียงอู้ของพระเจ้า ตี้ คนตังหลายได้ ยินแล้วก็ ปากั ๋นอ้อนวอนหื้อ
ย้างอู้ 20 ย้อนหมู่เขาทนฟังกําสัง่ ของพระเจ้าบ่ได้ตี้ว่า “แม้แต่สัตว์ตี้จิดอยนี้ จะต้องถูกเอาบ่าหินขว้างจ๋น
ต๋าย�ศ 21 สิง่ ตี้หันนั ้นน่ากั ๋วขนาด โมเสสเถิงกับอูว่
้ า “ข้าพเจ้ากั ๋วจ๋นตั ๋วสัน
่ �ษ
22 แต่ต้านตังหลายได้มาแผวดอยศิโยน

มาแผวกรุ งเยรู ซาเล็มตี้อยูใน
่ สวรรค์ เป๋นเมืองของพระเจ้าผู้
มีจีวต
ิ อยู่ กับเป๋นตี้ตี้หมู่ทูตสวรรค์จํา๋ นวนนั กเป๋นหมื่นๆ จุมนุมกั ๋นอย่างจื้นจมยินดี 23 ต้านได้มาแผวตี้จุ
มนุมของหมู่ตี้เป๋นลูกคนเก๊าผู้ตี้มีจื้อจดไว้แล้วในสวรรค์ ต้านได้มาแผวพระเจ้า ผู้ตัดสินกู้คน ต้านได้มา
แผว วิญญาณ ของ คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ตี้ พระองค์ เยีย ะ หื้อ สมบูรณ์ แบบ แล้ว 24 ต้าน ได้ มา แผว พระเยซู
ผู้เป๋นคนก๋างหละหว่างพันธสัญญาใหม่ กับมาแผวเลือดตี้ พรมแล้ว๘ เป๋นเลือดตี้ แสดงเถิงสิง่ ตี้ ดี เหลือ
เลือดของอาแบล
25 หื้อ ฟัง พระองค์ อู้ หื้อ ดี ถ้า คน หมู่ นั ้น ตี้ บ่ได้ ยอม ฟัง กํา เตือ
๋ น ของ พระองค์ ใน โลก นี้ ยัง หนี ก๋าน ลงโต้ ษ
บ่ป๊น แล้ว เฮา ตี้ บิน
๋ น เฮา จาก สวรรค์ จะ หนี ป๊น กา 26 ใน ต๋อน นั ้น เสียง ของ พระเจ้า
่ หลัง ตํา๋ พระองค์ ตี้ เตือ
เยียะหื้อโลกสนั ่นปั่ นปื๊ น แต่ต๋อนนี้ พระองค์สัญญาว่า “แหมเตื้อนึ่ งเฮาจะเยียะหื้อตึงโลก ตึงสวรรค์สนั ่น
หวัน
่ ไหวไปตวยกั ๋น�ส 27 กําว่า “แหมเตื้อนึ่ ง� หมายความว่าสิง่ ตี้ถูกสร้างมาตึงหมดจะถูกสัน
่ ไหว แล้ว
สิง่ ตี้สัน
่ ไหวได้นั ้นจะถูกเอาออกไป เปื้ อจะเหลือแต่สิง่ ตี้มัน
่ คงบ่สัน
่ ไหว
28 ย้อนจาอัน
้ เมื่อเฮากํ่าลังได้ฮบ
ั แผ่นดินตี้บ่สัน
่ ไหว ก็หื้อเฮาขอบพระคุณกับนมัสก๋านพระเจ้าในแบบ
29
ตี้ พระองค์ เปิง ใจ๋ โดย ความ เคารพ กับ ยํา เก๋ง ย้อน ว่า พระเจ้า ของ เฮา นั ้น เป๋น เหมือน ไฟ ตี้ เผา ทําลาย กู้
อย่าง

13
ว

ก๋านเยียะตี้พระเจ้าเปิงใจ๋

12:6 12:6 สภษ� 3:11-12
อ้างเถิง ก๋านต๋ายของพระเยซู

ส

ศ

12:20 12:20 อพย� 19:12-13
12:26 12:26 ฮกก� 2:6

ษ

12:21 12:21 ฉธบ� 9:19

๘

12:24 12:24 เลือดนี้
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หื้อ ฮัก กั ๋น เหมือน ปี้ เหมือน น้ อง ต่อ ไป 2 บ่ดี ลืม ต้อนฮับ แขก แปลก หน้า ย้อน ว่า บาง คน ตี้ เยีย ะ จาอี้ ได้
ต้อนฮับทูตสวรรค์อย่างบ่ฮูตั
้ ๋ว 3 หื้อกึ๊ดเถิงหมู่คนตี้อยูใน
่ คอก เหมือนกับว่าต้านได้ติดคอกตวยเขา หื้อกึ๊ด
เถิงคนตังหลายตี้ถูกทรมาน เหมือนกับว่าต้านก็ถูกทรมานเหมือนกับเขา
1

ขอ หื้อ จี วต
ิ ก๋าน แต่งงาน ของ ต้าน เป๋น ตี้ นั บถือ ของ กู้ คน กับ หื้อ ผัว เมีย ซื่อสัตย์ต่อ กั ๋น ย้อน ว่า พระเจ้า
จะลงโต้ษคนตี้เยียะผิดตางเพศกับล่วงประเวณี
5 บ่ดีเป๋ นคนขีโ
้ ลภเงินคํา หื้อปอใจ๋ในข้าวของตี้ตั ๋วเก่ามี ย้อนพระเจ้าอูว่
้ า
“เฮาจะบ่ละต้าน เฮาจะบ่ขว้างต้านแน่ นอน�ห
6 ย้อนจาอัน
้ เฮาก็อูอย่
้ างมัน
่ ใจ๋ได้ว่า
“องค์พระผู้เป๋นเจ้าเป๋นผู้จ้วยเหลือข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะบ่กั ๋ว
ใผจะเยียะอะหยังข้าพเจ้าได้�ฬ
7 หื้อ กึ๊ด เถิง หมู่ ผู้นํา ของ ต้าน ผู้ ตี้ ได้ อู้เรือ
่ งถ้อยกําของพระเจ้าแก่ ต้าน หื้อผ่อดีๆ ว่าตลอดจี วต
ิ ของหมู่
เขาเป๋นจาใด แล้วหื้อเฮียนแบบความเจื้อของเขา
8 พระเยซูคริสต์บ่เกยเปี่ ยนบ่ว่าจะเป๋ นตะวา วันนี้ กาว่าตลอดไป
4

บ่ดี หื้อ กํา สอน แปลกๆ เยีย ะ หื้อ ต้าน หลง ไป ย้อน เป๋น สิง่ ตี้ ดี ตี้ จะ หื้อ จิต ใจ๋ ของ เฮา เข้ม แข็ง ขึ้น โดย
พระคุณ บ่ใจ้ โดยก๋านเยียะต๋ามฮีตเก่าฮอยเดิมเรือ
่ งก๋านกิน
๋ เซิง่ บ่มีประโยชน์ แก่ จิตใจ๋ ของคนตี้ ถือต๋าม
จาอัน
้ เลย 10 เฮามี แต้น ปู่ จาแต้นนึ่ ง เซิง่ ปุโรหิตตี้ ฮับใจ๊ ในเต็นท์ ศักดิส
์ ิทธิบ่
์ มี สิทธิกิ
์ น
๋ ของถวายจากแต้น
นั ้น
11 มหา ปุโรหิต จะ เอา เลือด สัตว์ ปู่ จา เข้า ไป ใน ห้อง ตี้ ศักดิส
่ ง ปู่ จา ไถ่ บาป แต่ ตั ๋ว ของ
์ ิทธิ์ตี้ สุด เป๋น เครือ
12
สัตว์หมู่ นั ้น จะ เอา ไป เผา นอก ค่าย ย้อนจาอัน
้ พระเยซู จึง ได้ ทนตุ๊ก นอก ปะตู๋ เมือง เหมือน กั ๋น เปื้ อ ซ่วย
ล้าง บาป ของ คน ตัง หลาย หื้อ บริสุทธิ์โดย เลือด ของ พระองค์ เอง 13 จาอัน
้ หื้อ เฮา ตัง หลาย ออก ไป หา พระ
เยซู นอกค่าย กับยอมฮับกําดูถูกดูแควนเหมือนกั ๋นกับพระองค์ 14 ในโลกนี้ เฮาบ่มีเมืองตี้คงอยู่ได้ตลอด
ไป แต่เฮากํ่าลังเซาะหาเมืองตี้กํ่าลังจะมาปายหน้า 15 ย้อนจาอัน
้ หื้อเฮาถวายกํายกย่องเป๋นเครือ
่ งปู่จา
แก่ พระเจ้าตลอดโดยตางพระเยซู เครือ
่ งปู่ จานั ้นก็ คือ กํายกย่องสรรเสริญพระองค์ ตี้ ยอมฮับอย่างเปิด
เผย ว่า เฮา เจื้อ พระองค์ 16 แล้ว บ่ดี ลืม ตี้ จะ เยีย ะ ความ ดี กับ จ้วยเหลือ คน อื่น ย้อน ว่า ก๋าน เยีย ะ จาอี้ ก็ เป๋น
เครือ
่ งปู่จาตี้พระเจ้าเปิงใจ๋
9

17 หื้อต้านตังหลายเจื้อฟังกับยอมอยูใต้
่ สิทธิอํานาจผู้นําของต้าน

ย้อนหมู่เขาเฝ้าผ่อกอยจีวต
ิ ของต้าน
อย่างคนตี้ต้องรายงานก๋านงานของเขาหื้อกับพระเจ้า หื้อเจื้อฟังเขาเปื้ อเขาจะเยียะหน้าตี้นี้ อย่างจื้นจม
ยินดี บ่ใจ้อย่างหน้าหมองต๋องเศร้า เซิง่ บ่เป๋นประโยชน์ ต่อต้านเลย
18 หื้ออธิษฐานเผื่อเฮา เฮาแน่ ใจ๋ว่าเฮามีจิตสํานึ กตี้บริสุทธิ์ กับใค่มีจีวต
ิ ตี้น่ายกย่องกู้ด้าน 19 ข้าพเจ้า
อ้อนวอนต้านแต๊ๆ ว่า หื้ออธิษฐานเผื่อข้าพเจ้า เปื้ อข้าพเจ้าจะได้ปิ๊ กมาหาต้านแหมเวยๆ นี้
20 ขอ พระเจ้า ผู้ หื้อ สันติสุข ผู้ ตี้ เยีย ะ หื้อ ผู้ เลี้ยง แกะ ตี้ ยิง
่ ใหญ่ คือ พระเยซู องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ของ เฮา
เป๋นขึ้นจากความต๋าย โดยเลือดแห่งพันธสัญญาตี้เป๋นนิ รน
ั ดร์ 21 โผดหื้อกู้สิง่ กู้อย่างตี้ดีกับต้านตังหลาย
เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ เยีย ะ ตวย ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระองค์ ขอ หื้อ พระองค์ เยีย ะ ก๋าน อยู่ ใน หมู่ เฮา ต๋าม ตี้
พระองค์เปิงใจ๋ โดยผ่านตางพระเยซูคริสต์ ขอหื้อพระองค์ได้ฮับเกียรติตลอดไป อาเมน
ปี้ น้ อง ตัง หลาย ข้าพเจ้า ขอ หื้อ ต้าน อดทน ฟัง กํา เตือ
๋ น นี้ ย้อน ข้าพเจ้า ได้ เขียน จดหมาย เถิง หมู่ ต้าน
สัน
้ ๆ เต้าอัน
้
23 ข้าพเจ้าใค่หื้อต้านฮู้ว่าทิโมธีน้ องของเฮาออกคอกแล้ว ถ้าเขามาแผวตี้นี่ เวย ข้าพเจ้ากับเขาก็จะไป
หาต้าน
22

ห

13:5 13:5 ฉธบ� 31:6

ฬ

13:6 13:6 สดด� 118:6

ฮีบรู 13:24
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ฮีบรู 13:25

24 ข้าพเจ้าขอฝากกํากึ๊ดเติงมาหาผู้นําของต้านกับหมูคน
่ ของพระเจ้ากู้คน หมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อจากประเทศ

อิตาลีก็ฝากกํากึ๊ดเติงมาหาต้านตังหลายตวย
25 ขอหื้อพระคุณของพระเจ้าอยูกั
่ บหมู่ต้านกู้คนเต๊อะ
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จดหมายจาก

ยากอบ

กํา ตัก
๊ ตวาย ใน จดหมาย ฉบับ นี้ บอก ว่า เขียน โดย ยากอบ เถิง แม้ ว่า ใน พระคัมภีร พั
์ นธสัญญา ใหม่ จะ มี
คนจื้อยากอบหลายคน แต่ คริสตจักรสมัยยุคแรกก็ ได้ ยอมฮับว่าจดหมายฉบับนี้ เขียนโดยยากอบ น้ อง
บ่าว ของ พระเยซู แม้ ว่า ยากอบ บ่เจื้อ ว่า พระเยซู เป๋น พระคริสต์ ต๋อน ตี้ พระองค์ มี จี วต
ิ อยู่ แต่ ต้าน มา เจื้อ
ใน ปาย หลัง แล้ว ก็ ได้ มา เป๋น ผู้ นํา ใน คริสตจักร ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ยากอบ เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ขึ้น ก่อน ปี๋
ค�ศ� 49
ใน จดหมาย ฉบับ นี้ ยากอบ ได้ บอก ว่า ต้าน เขียน เถิง สิบ สอง ผะกุ๋น ของ จาว ยิว ตี้ แตก ขะแล ขะแจ ไป กู้ ตี้
กู้ ตาง หมาย เถิง ว่า ต้าน เขียน เถิง ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตี้ เป๋น จาว ยิว ตี้ โดน คํ่า ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว ได้ แตก ขะแล
ขะแจไป ยากอบเขียนจดหมายฉบับนี้ ต๋อนตี้เป๋นผู้นําคริสตจักรตี้อยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม ต้านเขียนเปื้ อหื้อ
กํา๋ ลังใจ๋ หมู่ผู้เจื้อหื้อมัน
่ คงในความเจื้อ หื้ออดทนต้ามก๋างก๋านทดลองใจ๋ กับแสดงความมัน
่ คงในความ
เจื้อของหมู่เขาโดยก๋านเยียะสิง่ ต่างๆ ของเขา

ยากอบสอนว่าจํา๋ เป๋นตี้จะต้องอดทนต้ามก๋างก๋านทดลองใจ๋กับก๋านทดสอบความเจื้อย้อนว่านี่ เป๋นวิธี
ตี้จะเยียะหื้อความเจื้อนั ้นเข้มแข็งขึ้น กับต้านได้สอนแหมว่าผู้เจื้อบ่ควรก้าอู้บ่ดายว่ามีความเจื้อแต่ควร
เยียะต๋ามความเจื้อนั ้นโดยแสดงความเมตต๋า โดยเฉพาะต่อคนตุ๊กคนจ๋น กับใจ๊จีวต
ิ ตี้บริสุทธิกั
์ บซื่อสัตย์
ต่อพระเจ้า
1 จดหมายฉบับนี้ จากข้าพเจ้า

ยากอบ ผู้ฮับใจ๊ของพระเจ้าตึงของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้า ขอ
ตัก
๊ ตวายคนของพระเจ้ากู้คนตี้แตกขะแลขะแจไปใคว่โลก
ก๋านขอโดยความเจื้อ
ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย เมื่อ หมู่ ต้าน ปะ กับ ก๋าน ทดลองใจ๋ ใน เรือ
่ ง ต่างๆ ก็ หื้อ ถือ ว่า เป๋น เรือ
่ ง ตี้ น่า จื้น จม
ยินดี แต๊ๆ 3 ย้อน ว่า หมู่ ต้าน ฮู้ อยู่ แล้ว ว่า ก๋าน ทดลองใจ๋ นั ้น จะ ทดสอบ ความ เจื้อ ของ หมู่ ต้าน เซิง่ จะ จ้วย
หื้อหมู่ต้านมีความอดทนได้ 4 หื้อหมู่ต้านเฮียนฮู้ตี้จะอดทนกับกู้สิง่ กู้อย่าง เปื้ อจะเป๋นคนตี้สมบูรณ์ กับดี
พร้อมกู้อย่าง
2

5 แต่ ถ้าใผคนใดในหมู่ต้านขาดผญาปั๋ ญญา

ก็หื้อเขาขอจากพระเจ้า แล้วพระเจ้าจะหื้อ ย้อนพระองค์
ใจ๋กว้างกับจะหื้อกู้คนโดยบ่ว่าใผเลย 6 แต่เขาจะต้องขอโดยความเจื้อกับบ่อิกขะหลิกใจ๋ ย้อนว่าคนตี้อิก
ขะหลิกใจ๋ก็เป๋นเหมือนคลื่นในทะเลตี้ถูกลมปั๊ ดไปปั๊ ดมา 7 คนจาอัน
้ บ่ต้องหวังว่าจะได้ฮับอะหยังจากองค์
8
พระผู้เป๋นเจ้าเลย ย้อนเขาเป๋นคนบ่มัน
่ คง เอาแน่ เอานอนบ่ได้สักอย่าง
ความมัง่ คัง่ ตี้แต๊จริง
ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตี้ เป๋น คน ตุ๊ก ควร จะ ภู มิ ใจ๋ ตี้ พระเจ้า โผด ยก หมู่ เขา ขึ้น 10 คน ตี้ รํา่ รวย ก็ หื้อ ภู มิ ใจ๋ ตั ๋ว เก่า
เหมือน กั ๋น เมื่อ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ เขา ตก ตํ่า ลง ย้อน ว่า คน รํา่ รวย ก็ จะ เหีย
่ วแห้ง ต๋าย ไป เหมือน ดอก หญ้า
11 ย้อนว่าเมื่อตะวันขึ้น แดดก็เผาหญ้า แล้วดอกมันก็จะเหีย
่ วแห้งหลวะออกจากต้น แล้วความงามของ
มันก็เสี้ ยงหมด คนรํา่ รวยก็จะเป๋นจาอัน
้ เหมือนกั ๋น หมู่เขาจะต๋ายไปในต๋อนตี้กํ่าลังวุน
่ วะวุน
่ วายกับก๋าน
งานของหมู่เขา
9

ห้ามหื้อใผล่อลวงเฮาได้

12 พระเจ้าจะปั๋ นปอนคนตี้ อดทนต่อก๋านทดลองใจ๋

ย้อนว่าเมื่อเขาผ่านก๋านทดสอบนี้ ได้แล้ว เขาก็จะ
ได้ ฮับมงกุฎแห่งจี วต
ิ ตี้ พระเจ้าสัญญาว่าจะหื้อกับคนตี้ ฮักพระองค์ 13 ห้ามหื้อใผคนใดตี้ ถูกล่อลวงนั ้นอู้
ว่า “พระเจ้าล่อลวงเฮา� ย้อนบ่มีใผล่อลวงพระเจ้าหื้อเยียะบ่ดี ได้ กับพระเจ้าก็บ่ล่อลวงใผคนใดเหมือน
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กั ๋น 14 แต่ หมู่ เขา ถูก ล่อลวง โดย ตั ๋ณหา ของ หมู่ เขา เอง ตี้ นํา ปา หมู่ เขา หลง ตาง ไป จาก พระเจ้า 15 เมื่อ เกิด
ตั ๋ณหาฟักตั ๋วขึ้นในใจ๋แล้ว ก็เยียะหื้อเกิดบาป เมื่อบาปอยูใน
่ ใจ๋สมบูรณ์ แล้วก็นําไปเถิงความต๋าย
16 ปี้ น้ อง ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก เหย ห้าม หื้อ ใผ จุ ล่า ย ได้ เน่ อ 17 ของ ตี้ ดี กับ ดี พร้อม กู้ อย่าง ก็ มา จาก สวรรค์ คือ
มาจากพระเจ้า ผู้ตี้สร้างกู้อย่างตี้ส่องแสงในต๊องฟ้า แต่พระองค์บ่เปี่ ยนแปลง บ่เหมือนกับสิง่ หมู่นั ้นกา
ว่า เงา ของ มัน ตี้ เปี่ ยน ไป เปี่ ยน มา 18 เป๋น ความ ต้อ งก๋าน ของ พระองค์ ตี้ หื้อ เฮา เกิด ใหม่ โดย ถ้อยกํา ตี้ เป๋น
ความจริง เปื้ อหื้อเฮาได้เป๋นเก๊าเหง้าของกู้อย่างตี้พระองค์สร้างขึ้น
ก๋านเจื้อฟังกับก๋านเยียะต๋าม

19 ปี้ น้ องตังหลายตี้ข้าพเจ้าฮัก จํา
๋ ไว้เต๊อะว่า หื้อว่องในก๋านฟัง หื้อจ๊าในก๋านอู้ กับจ๊าในก๋านโขด 20 ย้อน

ว่าความโขดของคน บ่ได้ จ้วยหื้อใผคนใดมีจี วต
ิ ตี้ ถูกต้องต๋ามธรรมของพระเจ้าเลย 21 จาอัน
้ หื้อเลิกใจ๊ จี
วิตตี้สกปรกลามกกู้อย่าง กับกํา๋ จัดความบาปต่างๆ ในจีวต
ิ หื้อหมด แล้วน้ อมฮับถ้อยกําของพระเจ้าตี้ฝัง
ไว้ในจิตใจ๋ของหมู่ต้าน เซิง่ ถ้อยกํานั ้นจ้วยหื้อหมู่ต้านรอดป๊นบาปโต้ษได้
22 หื้อเยียะต๋ามกําสัง
่ สอนของพระเจ้า บ่ใจ้ก้าฟังบ่ดาย ถ้าเยียะจาอัน
้ ก็เป๋นก๋านจุตั ๋วเก่า 23 ย้อนว่าคน
ตี้ได้ก้าฟังแล้วบ่เยียะต๋าม เขาก็เป๋นเหมือนคนส่องผ่อหน้าตั ๋วเก่าในแว่น 24 ส่องเสร็จแล้วก็ไปเหีย แล้ว
ก็ลืมบ่าเดี่ยวนั ้นว่าหน้าตั ๋วเก่าเป๋นจาใด 25 แต่คนตี้เอาใจ๋ใส่บทบัญญัติตี้ดีพร้อมของพระเจ้า เซิง่ เป๋นบท
บัญญัติตี้เยียะหื้อคนมีอิสระ แล้วเอาใจ๋ใส่เยียะต๋ามต่อไป บ่ใจ้ก้าฟังแล้วก็ลืม แต่เยียะต๋ามกําสัง่ สอนนั ้น
พระเจ้าก็จะปั๋ นปอนในสิง่ ตี้เขาเยียะ
26 ถ้า ใผ กึ๊ด ว่า ตั ๋ว เก่า เป๋ น คน เคร่ง ศาสนา แต่ ถ้า บ่ควบคุม ลิน
้ ตั ๋ว เก่า หื้อ ดี เขา ก็ จุ ล่าย ตั ๋ว เขา เอง ก๋าน
เคร่งศาสนาของเขาก็บ่มีประโยชน์ อะหยังเลย 27 ศาสนาตี้บริสุทธิกั
์ บตี้แต๊จริงในสายต๋าของพระเจ้าพระ
บิดา ก็ คือ ก๋านจ้วยเหลือหละอ่อนกํ่าพร้ากับหมู่แม่หม้ายตี้ ได้ ฮบ
ั ความตุ๊กยาก และฮักษาตั ๋วหื้อป๊นจาก
บาปของโลกนี้

2

บ่ดีลําเอียง
ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ใน ฐานะ ตี้ หมู่ ต้าน ได้ เจื้อ วางใจ๋ ใน พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ตี้ ยิง่ ใหญ่
ของเฮา ห้ามลําเอียงเน่ อ 2 ถ้ามีคนนึ่ งใส่ แหวนคําแต่งตั ๋วดี เข้ามาในตี้ จุ มนุมของหมู่ ต้าน กับมีแหมคน
นึ่ ง เป๋น คน ตุ๊ก แต่ง ตั ๋ว ซุก ฮุก ซุก ฮุย
่ เข้า มา ตวย 3 แล้ว ต้าน ก็ สนใจ๋ ก้า คน ตี้ แต่ง ตั ๋ว ดี อู้ กับ เขา ว่า “ขอ เจิญ
ต้านนั ่งตี้สบายๆ ตี้นี่ เต๊อะ� แต่อู้กับคนตุ๊กว่า “ยืนอยู่หัน
้ เนาะ บ่อัน
้ ก็นั ่งตี้ปื๊ นฮิมตีน
๋ เฮาเพ้� 4 ถ้าเป๋นจา
อัน
้ หมู่ต้านก็แบ่งจัน
๊ วรรณะกั ๋นในหมู่ของต้านเอง กับตัดสินคนอื่นโดยใจ๊กํากึ๊ดตี้บ่ดีของตั ๋ว
5 ปี้ น้ อง ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก เหย ฟัง หื้อ ดี เน่ อ พระเจ้า เลือก คน ตุ๊ก ใน โลก นี้ หื้อ เป๋ น คน รํา
่ รวย ใน ความ เจื้อ กับ
หื้อ มา ฮับ ส่วนแบ่ง ใน แผ่น ดิน สวรรค์ ตี้ พระเจ้า ได้ สัญญา ไว้ว่า จะ หื้อ กับ คน ตี้ ฮัก พระองค์ บ่ใจ้ กา 6 แต่ หมู่
ต้าน ดู ถูก ดู แควน คน ตุ๊ก หมู่ คน รํา่ รวย บ่ใจ้ กา ตี้ คํ่า ต้าน กับ ลาก ตั ๋ว ต้าน ไป ขึ้น ศาล 7 หมู่ เขา นี้ บ่ใจ้ กา ตี้ ดู
แควนจื้อขององค์พระผู้เป๋นเจ้าของหมู่ต้านตวย
8 ถ้าหมูต้
่ านเยียะต๋ามบทบัญญัติของพระเจ้าแต๊ๆ ตี้เขียนไว้ในพระคัมภีรตี
์ ้ว่า “จงฮักเปื้ อนบ้านเหมือน
ฮัก ตั ๋ว เก่า� หมู่ ต้าน ก็ เยีย ะ ถูก แล้ว 9 แต่ ถ้า หมู่ ต้าน ลําเอียง หมู่ ต้าน ก็ เยีย ะ บาป กับ ถูก ตัดสิน แล้ว ว่า หมู่
ต้านเป๋นผูฝ่
้ าฝืนบทบัญญัติ 10 ย้อนว่าใผตี้ฮักษาบทบัญญัติตึงหมด แต่ผิดก้าข้อเดียวเต้าอัน
้ ก็ถือว่าเยีย
11
ะผิดบทบัญญัติตึงหมดตวย ย้อนว่าพระเจ้าผู้ตี้อู้ว่า “ห้ามเป๋นจู๊ ผัวเมียเปิ้ น� ก็อู้ว่า “ห้ามฆ่าคน� ถ้า
หมู่ต้านบ่ได้เป๋นจู๊ผัวเมียเขา แต่ได้ฆ่าคน ต้านก็ได้เป๋นผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติแล้ว 12 จาอัน
้ บ่ว่าต้านจะอู้กา
ว่าเยียะอะหยังก็หื้อจํา๋ เอาไว้เต๊อะว่า พระเจ้าจะตัดสินลงโต้ษต้านโดยใจ๊บทบัญญัติตี้เยียะหื้อคนมีอิสระ
13 ย้อนว่าเมื่อ พระองค์ ตัดสิน ลงโต้ ษ พระองค์ จะ บ่เมตต๋า กับ คน ตี้ บ่เมตต๋า กับ คน อื่น ตวย แต่ ถ้า คน มี เม
ตต๋ากับคนอื่น พระองค์ก็จะมีเมตต๋ากับเขาเมื่อตัดสินลงโต้ษ
1
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ความเจื้อตี้บ่เยียะต๋ามก็บ่มีประโยชน์
มันบ่มีประโยชน์ อะหยังเลยถ้าคนนึ่ งบอกว่าเขามีความเจื้อ แต่ เขาก็ บ่ได้ เยียะต๋าม
ความเจื้อนั ้นจะจ้วยหื้อเขารอดป๊นบาปโต้ษได้กา 15 ถ้าปี้ น้ องผู้เจื้อบ่มีเสื้อผ้ากาว่าบ่มีอะหยังกิน
๋ 16 แล้ว
หมู่ต้านคนนึ่ งอู้ว่า “ขอพระเจ้าปั๋ นปอนต้านหื้ออยู่ดีมีสุข มีผ้าใส่อบอุน
่ กับอยู่ดีกิน
๋ ดีเต๊อะ� แต่ก็บ่ได้หื้อ
สิง่ ตี้ จํา๋ เป๋ น ใน จี วต
ิ สําหรับ เขา เลย แล้ว จะ มี ประโยชน์ อะหยัง 17 ก็ เหมือน กั ๋น กับ เรือ
่ ง ความ เจื้อ ถ้า เจื้อ
อย่างเดียวแต่บ่ได้เยียะต๋าม ความเจื้อนั ้นก็บ่มีประโยชน์ เลย
18 แต่ บาง คน จะ อู้ ว่า “ต้าน มี ความ เจื้อ แต่ ตั ๋ว ข้าพเจ้า เป๋ น คน เยีย ะ� ข้าพเจ้า จะ บอก กับ เขา ว่า “ขอ
แสดงหื้อข้าพเจ้าหันความเจื้อของต้านโดยก๋านบ่ต้องเยียะต๋ามกําลอ แล้วข้าพเจ้าก็จะแสดงความเจื้อ
ของข้าพเจ้าโดยก๋านเยียะต๋ามหื้อผ่อตวย� 19 ต้านเจื้อว่าพระเจ้ามีองค์เดียวก็ดี หมู่ผีฮ้าย๑ก็เจื้อเหมือน
กั ๋น กับมันก็ กั ๋วจ๋นตั ๋วสัน
่ ถาบๆ ตวย 20 คนง่าวเหย ต้านใค่ อยากหื้อข้าพเจ้าเยียะหื้อฮู้ก่อ ว่าความเจื้อตี้
บ่ได้เยียะต๋ามนั ้น บ่มีประโยชน์ เลย 21 ก็หื้อผ่อสิง่ ตี้อับราฮัมป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮาเยียะเต๊อะ คือต้านได้
ถวายลูกบ่าวคืออิสอัคบนแต้นปู่จา ก็เยียะหื้อพระเจ้ายอมฮับอับราฮัมเป๋นคนตี้ถูกต้องต๋ามธรรม 22 หัน
ก่อ ความเจื้อกับก๋านเยียะตวยต๋ามของอับราฮัมก็ไปตวยกั ๋น จึงเยียะหื้อความเจื้อของอับราฮัมสมบูรณ์
23 ก็ เป๋ น ไป ต๋าม ตี้ พระคัมภีร มี
์ เขียน ไว้ว่า “อับ ราฮัม เจื้อ พระเจ้า แล้ว ย้อน ความ เจื้อ ของ ต้าน ก็ เยีย ะ หื้อ
พระเจ้า ยอมฮับ ว่า ต้าน เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม� ย้อน จาอี้ อับ ราฮัม จึง ได้ จื้อ ว่า เป๋น เปื้ อน ของ พระเจ้า
24 หันก่อว่า คนตี้พระเจ้ายอมฮับว่าเป๋ นคนถูกต้องต๋ามธรรมนั ้น ก็ย้อนก๋านเยียะของเขา บ่ใจ้มีก้าความ
เจื้ออย่างเดียว
25 อย่างเดียวกั ๋นกับนางราหับแม่ญิงขายตั ๋ว พระเจ้าก็ ยอมฮับนางเป๋ นคนถูกต้องต๋ามธรรมย้อนสิง
่ ตี้
นางเยียะ คือต๋อนตี้นางหื้อตี้ย้างกับหมู่ส่งข่าวจาวยิวก กับจ้วยหมู่เขาหื้อหนี ไปตางอื่น 26 ก็อย่างเดียวกั ๋น
กับตั ๋วตี้บ่มีจิตวิญญาณนั ้นต๋ายแล้วจาใด ความเจื้อตี้บ่ได้เยียะตวยต๋ามก็ต๋ายแล้วจาอัน
้
14 ปี้ น้ องตังหลาย

3
ลิน
้ ของเฮาเป๋นสิง่ ตี้บ่ดีบังคับได้ยาก
ปี้ น้ อง ตัง หลาย เหย บ่ต้อง ใค่ อยาก เป๋น ครู กั ๋น นั ก เน่ อ หมู่ ต้าน ก็ ฮู้ ว่า หมู่ เฮา ตี้ เป๋น ครู นั ้น จะ ต้อง โดน
ตัดสิน เข้ม งวด เหลือ คน อื่น 2 เฮา กู้ คน เกย เยีย ะ ผิด กั ๋น อยู่ เจื่อๆ ถ้า ใผ บ่เกย อู้ สิง่ ตี้ ผิด คน นั ้น ก็ เป๋น คน ดี
พร้อม แต๊ๆ กับ จะ ควบคุม ตั ๋ว ของ ตั ๋วเอง ได้ ตวย 3 เหมือน กับ ถ้า เฮา เอา บังเหียน ใส่ ปาก ม้า เปื้ อ หื้อ มัน เจื้อ
ฟังเฮา แล้วเฮาก็จะบังคับมันหื้อไปไหนก็ได้ต๋ามตี้เฮาต้องก๋าน 4 ผ่อเฮือหัน
้ ลอ เถิงแม้จะลําใหญ่ลําหลวง
แล้วยังโดนลมหลวงปั๊ ดแฮงแหม แต่หางเสือเฮืออันหน้ อยๆ ก็บังคับเฮือหื้อไปต๋ามตางตี้คนบังคับเฮือใค่
ไปได้ 5 ลิน
่ งใหญ่ๆ ได้
้ ก็เหมือนเดียวกั ๋น เป๋นอันหน้ อยๆ แต่ก็โวเรือ
กึ๊ด ผ่อ ลอ ไฟ ไหม้ หน้ อย เดียว แต่ สามารถ ลาม ไป เผา ป่า ใหญ่ หื้อ วอดวาย ได้ 6 ลิน
้ ก็ เป๋น เหมือน ไฟ เป๋น
สิง่ บ่ดี ตี้ สุดตี้ อยู่ต้ามก๋างส่วนอื่นๆ ของตั ๋วเฮา เยียะหื้อตึงตั ๋วเป๋นมลทิน มันเป๋นเหมือนไฟตี้ มาจากหม้อ
หน้าฮกเผาทําลายจีวต
ิ ของเฮาหื้อวอดวาย 7 สัตว์กู้อย่างสามารถเยียะหื้อเจื้องได้ บ่ว่าจะเป๋น สัตว์ป่า นก
สัตว์เลื้อยกาน กับ สัตว์นํ้า แล้ว ก็ มี คน เกย เยีย ะ หื้อ มัน เจื้ อง แล้ว ตวย 8 แต่ บ่มี ใผ เยีย ะ หื้อ ลิน
้ เจื้ อง ได้ เลย
ลิน
้ เป๋นสิง่ ตี้บ่ดี บังคับได้ยาก มีแต่ปิ๊ ดตี้เยียะหื้อต๋าย 9 เฮาใจ๊ลิน
้ สรรเสริญองค์พระผู้เป๋นเจ้าผู้ตี้เป๋นพระ
บิดา แล้วเฮาก็ใจ๊ลิน
้ นั ้นสาปแจ้งคนตี้พระเจ้าสร้างมาต๋ามแบบอย่างของพระองค์ 10 ตึงกําสรรเสริญ ตึง
กําแจ้ง ก็ ออกมาจากปากอันเดียวกั ๋นนี้ ปี้ น้ องเหย ขอเต๊อะ บ่ดี หื้อเป๋นจาอัน
้ เน่ อ 11 ต๋านํ้าจะมีตึงนํ้าจืด
12
ตึงนํ้าเก็มออกมาจากตี้ เดียวกั ๋นได้ กา ปี้ น้ องตังหลายเหย เก๊าบ่าเดื่อจะออกหน่วยเป๋นบ่ากอกเทศได้
กา กาว่าเคือองุน
่ จะออกหน่วยเป๋นบ่าเดื่อจาอัน
้ อี้ ต๋านํ้าจะมีตึงนํ้าเก็มกับนํ้าจืดออกตวยกั ๋น ก็ตึงเป๋นไป
บ่ได้เหมือนกั ๋น
1

ผญาปั๋ ญญาตี้แต๊จริง
๑
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13 มีใผพ่องในหมู่ต้านตี้มีผญาปั๋ ญญากับความฮูความ
้
เข้าใจ๋ดี

ก็หื้อเขาแสดงหื้อหันในก๋านใจ๊จีวต
ิ ตี้ถูก
ต้องของเขา คือก๋านเยียะโดยใจ๋ถ่อมสุภาพอย่างมีผญาปั๋ ญญา 14 แต่ถ้าในใจ๋ของหมู่ต้านมีความขมขื่น
ย้อนขอยกั ๋นกับหันแก่ ตั ๋ว ก็ บ่ต้องอวดว่าตั ๋วมี ผญาปั๋ ญญากับจุ เปื้ อปิดบังความจริง 15 ผญาปั๋ ญญาจาอี้
บ่ได้มาจากพระเจ้าเน่ อ แต่มาจากโลกนี้ บ่ใจ้เป๋นของพระวิญญาณแต่เป๋นของผีปี๋ ศาจ 16 ย้อนว่าตี้ไหน
มีก๋านขอยกั ๋นกับก๋านหันแก่ตั ๋ว ตี้หัน
้ ก็จะวุน
่ วะวุน
่ วาย มีก๋านเยียะบ่ดีกู้อย่าง 17 แต่ผญาปั๋ ญญาตี้มาจาก
พระเจ้านั ้นก็คือ มีความบริสุทธิเป๋
์ นเก๊า แล้วต่อไปก็คือสร้างความสงบสุข อะลุ้มอะหล่วยกั ๋น ยอมฮับฟัง
คนอื่น มีความเมตต๋าเต๋มล้น เกิดผลดีโดยก๋านเยียะดี บ่ลําเอียงกับบ่เป๋นคนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด 18 หมู่ตี้สร้าง
ความสงบสุข โดยหว่านสันติสุขลงไป ก็จะได้เก็บเกี่ยวผล คือจีวต
ิ ตี้พระเจ้าปอใจ๋

4
ก๋านเป๋นเปื้ อนกับโลก
ตี้หมู่ต้านผิดหัวกั ๋นกับสู้ฮบกั ๋นนั ้นย้อนอะหยัง ก็ย้อนกิเลสตั ๋ณหาตี้สู้กั ๋นอยู่ในใจ๋ของ
2
หมู่ต้านนั ้นเนาะ หมู่ต้านใค่ ได้ อะหยังแต่ บ่ได้ หมู่ต้านก็ ฆ่ากั ๋น เมื่อโลภใค่ ได้ อะหยังแต่ บ่ได้ ก็ ผิดหัวกั ๋น
กับฮบกั ๋น ตี้ หมู่ ต้านบ่ได้ สิง่ ตี้ ต้องก๋านนั ้น ก็ ย้อนบ่ได้ ขอจากพระเจ้า 3 กับตี้ หมู่ ต้านขอแล้ว แต่ บ่ได้ ฮับก็
ย้อนขอผิด หมู่ ต้านขอเปื้ อเอาไปสนองตั ๋ณหาของตั ๋วเก่า 4 หมู่ คนบ่ซื่อสัตย์ ต้านตังหลายบ่ฮู้กา ว่าก๋าน
เป๋น เปื้ อน กับ โลก นี้ ก็ เต้า กับ เป๋น ศัตรู ของ
๋
พระเจ้า จาอัน
้ ใผ ตี้ ใค่ อยาก เป๋น เปื้ อน กับ โลก ก็ ตัง้ ตั ๋ว เป๋น ศัตรู ๋
5
ของพระเจ้า หมู่ต้านกึ๊ดว่าพระคัมภีรเขี
์ ยนไปเล่ยไปเท่ยกา ตี้ บอกว่า “วิญญาณ๒ตี้ พระเจ้าใส่ ไว้ในจิต
ใจ๋หมู่เฮานั ้น พระองค์ขางขนาด� 6 แต่พระคุณตี้พระเจ้าโผดหื้อกับหมู่เฮานั ้นก็นั กขึ้น อย่างตี้พระคัมภีร ์
มีเขียนไว้ว่า
“พระเจ้าต่อต้านคนตี้หยิง่ จ๋องหอง แต่ปั๋ นปอนคนตี้ถ่อมใจ๋�ข
7 ย้อน จาอัน
้ หื้อ หมู่ ต้าน ยอม ต่อ พระเจ้า หื้อ ต่อสู้ กับ มาร แล้ว มาร ก็ จะ หนี ละ หมู่ ต้าน ไป 8 หื้อ หมู่ ต้าน เข้า
มาอยูใก้
่ ๆ พระเจ้า แล้วพระองค์ก็จะอยูใก้
่ ๆ หมู่ต้าน หมู่คนบาปเหย ซ่วยมือจากบาปเหีย คนบ่มัน
่ คงเหย
จงเยียะหื้อจิตใจ๋ของเจ้าบริสุทธิเหี
์ ย 9 จงใค่ไห้ใค่หุย กับตุ๊กโศกเหีย แตนตี้จะใค่หัวก็หื้อเป๋นเศร้าโศก หื้อ
ความจื้นจมยินดีเปี่ ยนเป๋นความตุ๊กใจ๋ 10 หื้อถ่อมตั ๋วลงต่อหน้าองค์พระผู้เป๋นเจ้า แล้วพระองค์จะยกหมู่
ต้านขึ้น
1 หมู่ต้านฮู้ก่อว่า

พระเจ้าเต้าอัน
้ ตี้มีสิทธิตั
์ ดสิน
ห้ามใส่ฮา้ ยป้ายสีกั ๋นเน่ อ ย้อนคนตี้ใส่ฮา้ ยกั ๋นกาว่าตัดสินปี้ น้ องผู้เจื้อตวยกั ๋น ก็เต้า
กับว่าได้ใส่ฮ้ายป้ายสีกับตัดสินบทบัญญัติตวย ถ้าหมูต้
่ านตัดสินบทบัญญัติ ต้านก็บ่ได้เป๋นผูเยี
้ ยะต๋ามบท
12
บัญญัติ แต่เป๋นผูต
้ ัดสินไปเหีย มีแต่พระเจ้าเต้าอัน
้ เน่ อตี้เป๋นผูหื
้ ้อบทบัญญัติกับเป๋นผูตั
้ ดสิน พระองค์
มีฤทธิอํ
์ านาจตี้จ้วยเฮาหื้อรอดกาว่าทําลายเฮาก็ได้ แล้วต้านเป๋นใผกั ๋นตี้จะไปตัดสินคนอื่น
11 ปี้ น้ องตังหลาย

หื้อพระเจ้าเป๋นผู้นําจีวต
ิ

ฟัง หื้อ ดีๆ เน่ อ ต้าน ตัง หลาย ตี้ อู้ว่า “วัน นี้ กาว่า วัน พูก เฮา จะ ไป เมือง นั ้น เมือง นี้ จะ อยู่ตี้ หัน
้ สัก ปี๋ ก๊า
14
ขาย หื้อ ได้ กํ่า ไฮ� แต่ ต้าน ยัง บ่ฮู้ เลย ว่า จี วต
ิ ของ ต้าน วัน พูก จะ เป๋น จาใด ย้อน ต้าน ก็ เป๋น เหมือน หมอก
15
จ๋างๆ ตี้อยู่ได้กําเดียวแล้วก็ก้อยๆ หายไป หมู่ต้านสมควรจะอู้ว่า “ถ้าเป๋นความต้องก๋านขององค์พระ
ผูเป๋
้ นเจ้า เฮาก็จะมีจีวต
ิ อยู่ แล้วเยียะสิง่ นั ้นสิง่ นี้ � 16 แต่ต๋อนนี้ ต้านกํ่าลังคุยโวอวดตั ๋ว เซิง่ ก็เป๋นสิง่ ตี้บ่ดี
เลย 17 ย้อนจาอัน
้ คนตี้ฮูอยู
้ แล้
่ วว่า อะหยังเป๋นสิง่ ตี้ดีตี้จะต้องเยียะ แล้วบ่ยอมเยียะ คนนั ้นก็เป๋นบาป
13

๒

4:5 4:5 แป๋ได้แหมอย่างว่า พระวิญญาณของพระเจ้า
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ยากอบ 5:20

5
เตือ
๋ นคนรํา่ รวย

1 หมู่คนรํา
่ รวยฟังไว้หื้อดีเน่ อ

จงไห้หุยเหีย ย้อนความตุ๊กตี้จะเกิดกับหมู่ต้าน 2 ข้าวของเงินคําของต้าน
ก็ผุพังไป เสื้อผ้าของหมู่ต้านก็โดนแมงขบกิน
๋ 3 เงินกับคําของต้านก็จะเป๋นขี้เหมี้ยง ขี้เหมี้ยงนั ้นละก็จะ
เป๋นหลักฐานมัดตั ๋วหมู่ ต้านไว้ จะทําลายตั ๋วของหมู่ ต้านเหมือนไฟเผา หมู่ต้านก็ ได้ เก็บสมบัติไว้ต๋อนวัน
สุดต๊ายนี้ แล้ว 4 ฟังลอ คนงานตี้เยียะก๋านในนาของต้านตี้ต้านโก๋งก้าแฮง เขาก็ฮ้องขึ้นมาแล้ว เสียงของ
หมู่เขาตี้ จ่มก็ ดังไปเถิงหูขององค์ พระผู้เป๋นเจ้าผู้มีฤทธิอํ
ิ ในโลกอย่าง
์ านาจสูงสุด 5 ต้านตังหลายใจ๊ จี วต
6
อยู่ ดี กิน
๋ ดี ม่วน งัน สัน เล้า กับ กิน
๋ จ๋น ตุ้ย พร้อม หื้อ เปิ้ น เอา ไป ฆ่า หมู่ ต้าน ได้ ตัดสิน ลงโต้ ษ กับ ฆ่า คน ตี้ บ่มี
ความผิด ตี้บ่ได้ต่อสู้ต้าน
หื้ออดทนเหมือนจาวนากอยถ้าฝนตก
อดทนไว้จ๋นกว่าองค์พระผู้เป๋นเจ้าจะปิ๊ กมาเน่ อ ผ่อลอ จาวนายังอดทนกอยถ้า
ข้าวตี้มีก้าจากแผ่นดิน อดทนกอยถ้าหื้อฝนตกตัง้ แต่ต้นหละดูจ๋นแผวป๋ายหละดู 8 หมู่ต้านก็ต้องอดทน
จาอัน
้ เหมือน กั ๋น จง ตัง้ อก ตัง้ ใจ๋ หื้อ ดี ย้อน ใก้ เถิง วัน ตี้ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จะ ปิ๊ ก มา แล้ว 9 ปี้ น้ อง ตัง หลาย
บ่ต้อง จ่ม ว่า อะหยัง หื้อ กั ๋น เน่ อ เปื้ อ ต้าน จะ บ่โดน ตัดสิน ลงโต้ ษ จาก พระเจ้า ผ่อ ลอ ผู้ พิพากษา ก็ ใก้ จะ มา
แผวแล้ว
10 ปี้ น้ องตังหลาย หื้อเอาอย่างความอดทนต่อความตุ๊กยากของผู้เป๋ นปากเป๋ นเสียงแตนพระเจ้า ตี้ได้
อู้โดยสิทธิอํานาจขององค์พระผู้เป๋นเจ้า 11 เฮาถือว่าคนหมู่นั ้นตี้ได้อดทนก็เป๋นสุข ต้านก็เกยได้ยินเรือ
่ ง
ความ อดทน ของ โยบ แล้ว กับ ได้ ฮู้ ว่า พระเจ้า ได้ หื้อ อะหยัง เขา พ่อง ต๋อน บัน
้ ป๋า ย จี วต
ิ ของ เขา ตี้ เป๋น จาอี้ก็
ย้อนองค์พระผู้เป๋นเจ้ามีความอินดูเขา กับมีความเมตต๋ากรุ ณา
12 ปี้ น้ อง ตัง หลาย เหย สิง
่ ตี้ สําคัญ ตี้ สุด ก็ คือ ห้าม สาบาน บ่ว่า จะ อ้าง สวรรค์ กาว่า โลก กาว่า อะหยัง ก็
ต๋าม ถ้า “ใจ้� ก็บอกว่า “ใจ้� “บ่ใจ้� ก็บอกว่า “บ่ใจ้� เปื้ อต้านจะบ่ต้องถูกตัดสินลงโต้ษจากพระเจ้า
7 ย้อนจาอัน
้ ปี้ น้ องเหย

ก๋านอธิษฐานหื้อเกิดผล
13 มี ใผ พ่อง ใน หมู่ ต้าน ตี้ มี ปั๋ ญหา ก็ หื้อ เขา อธิษฐาน แล้ว มี ใผ พ่อง ตี้ มี ความ สุ ข ก็ หื้อ เขา ฮ้อง เพลง
สรรเสริญ พระเจ้า 14 มี ใผ พ่อง ใน หมู่ ต้าน ตี้ เจ็บ ป่วย ก็ หื้อ เขา เจิญ ผู้ ปกครอง ของ คริสตจักร มา อธิษฐาน
เผื่อเขา กับใจ๊นํ้ามันบ่ากอกเทศเจิมเขาในนามขององค์พระผู้เป๋นเจ้า 15 เมื่ออธิษฐานโดยความเจื้อก็จะ
ฮัก ษา คน เจ็บ ป่วย หื้อ หาย ได้ แล้ว องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ก็ จะ เยีย ะ หื้อ เขา มี แฮง เหมือน เก่า กับ พระองค์ ก็ จะ
โผด ยกโต้ ษ บาป ตี้ เขา เกย เยีย ะ ไว้หื้อ ตวย 16 จาอัน
้ หื้อ ต้าน สารภาพ บาป ต่อ กั ๋น กับ หื้อ อธิษฐาน เผื่อ กั ๋น
เปื้ อต้านจะได้ฮบ
ั ก๋านฮักษาหื้อหาย กําอธิษฐานของคนตี้ถูกต้องต๋ามธรรมของพระเจ้านั ้นก็มีอํานาจกับ
เกิดผล
17 เอลี ยาห์ ก็ เป๋ น คน เหมือน อย่าง หมู่ เฮา เนี ย ะ เมื่อ ต้าน อธิษฐาน เป๋ น แต๊ เป๋ น ว่า ขอ บ่หื้อ ฝน ตก ฝน ก็
บ่ตกเถิงสามปี๋เกิง่ ค 18 กับเมื่อต้านได้อธิษฐานแหมเตื้อขอหื้อฝนตก ฝนก็ตกลงมาจากต๊องฟ้า แผ่นดิน
ก็เกิดดอกออกผลขึ้นมา 19 ปี้ น้ องตังหลาย ถ้ามีใผในหมู่ต้านตี้หลงไปจากความจริง แล้วมีคนปาเขาปิ๊ ก
คืน มา 20 ก็ หื้อ จํา๋ เอา ไว้เต๊อะ ว่า คน ตี้ ปา คน บาป ปิ๊ ก มา จาก ตาง ตี้ ผิด ก็ ได้ จ้วย เขา หื้อ รอด จาก ความ ต๋าย
กับเยียะหื้อความบาปตี้มีนั กขนาดของเขาได้ฮับก๋านยกโต้ษ
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1 เปโตร 1:8

จดหมายจาก

เปโตร

ฉบับตีนึ
้ ่ง

ผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ คือ เปโตรผู้เป๋นอัครทูตต๋ามตี้ต้านบอกในกําตัก
๊ ตวายของจดหมาย คริสตจักร
สมัยยุคแรกยอมฮับว่าเปโตรเป๋นผู้เขียน ในบทตี้ 5:12 มีเขียนบอกว่า เปโตรเขียนจดหมายฉบับนี้ ผ่าน
ตางลายมือของสิลวานั ส (ฮ้องแหมจื้อว่า สิลาส) เขาเป๋นเปื้ อนของเปาโลผู้เป๋นอัครทูต กับเกยเตียวตาง
กับเปาโลในก๋านไปบอกข่าวดีเป๋นบางเตื้อ (กิจก๋าน 15:40) เปโตรคงจะเขียนจดหมายฉบับนี้ หละหว่างปี๋
ค�ศ� 64 เถิง 68
เปโตรเขียนจดหมายฉบับนี้ ไปเถิงหมู่ผู้เจื้อตี้อยู่ในแคว้นปอนทัส แคว้นกาลาเทีย แคว้นคัปปาโดเซีย
แคว้นเอเชีย กับแคว้นบิธเี นี ย แคว้นหมู่นี้ อยูใน
่ ภาคตะวันตกเฉี ยงเหนื อของแคว้นเอเชีย ติดกับทะเลดํา
เซิง่ สมัยนี้ เป๋นส่วนนึ่ งในประเทศตุรกี หมู่ผู้เจื้อหมู่นี้ ส่วนใหญ่เป๋นคนต่างจ้าด เปโตรเขียนจดหมายฉบับ
นี้ โดยหื้อสิลวานั สเขียนต๋ามตี้เปโตรอู้ ต๋อนตี้ตึงสองอยูใน
่ กรุ งโรม
เปโตรหื้อกํา๋ ลังใจ๋ หมู่ ผู้ เจื้อหื้อ ใจ๊ จี วต
ิ อย่างบริสุทธิตี
์ ้ เยียะหื้อพระเจ้าเปิงใจ๋ แม้วา่ จะอยู่ต้ามก๋าง ความ
ตุ๊ก ยาก เปโตร ตัก เตือ
๋ น หมู่ เขา ว่า หมู่ เขา มี ความ หวัง อัน ยิง่ ใหญ่ แล้ว ย้อน ได้ เจื้อ วางใจ๋ พระเยซู คริสต์
ต้านก็ตักเตือ
๋ นตวยแหมว่า จีวต
ิ ของคนตี้ซื่อสัตย์ต่อพระเยซู คริสต์ ก็จะปะกับความตุ๊กยาก อย่างความ
ตุ๊กยากตี้พระเยซู ได้ปะนั ้นเป๋นตั ๋วอย่างหื้อกับผู้เจื้อ เปโตรตักเตือ
๋ นหมู่เขาว่า พระคริสต์จะปิ๊ กมา แล้วผู้
เจื้อต้องเกียมพร้อมสําหรับก๋านปิ๊ กมาของพระองค์ โดยฮับใจ๊ปี้ น้ องผู้เจื้อ กับหื้อฮักกั ๋น
กําตัก
๊ ตวาย
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก เปโตร อัครทูต ของ พระเยซู คริสต์ เถิง คน ตี้ เป๋น เหมือน คน ต่างด้าว ของ โลก นี้ ตี้
พระเจ้า ได้ เลือก ไว้ ตี้ ได้ แตก ขะแล ขะแจ ไป อยู่ ต๋าม แคว้น ปอนทัส แคว้น กาลาเทีย แคว้น คัป ปาโดเซีย
แคว้นเอเชีย กับแคว้นบิธีเนี ย 2 ต๋ามตี้ พระเจ้าพระบิดาได้ กํา๋ หนดไว้เมินแล้ว พระองค์ หื้อพระวิญญาณ
ซ่วย ล้าง หมู่ ต้าน หื้อ บริสุทธิ์ เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ ได้ เจื้อ ฟัง พระเยซู คริสต์ กับ ได้ เข้า เป๋น คน ของ พระองค์ โดย
เลือดของพระเยซูคริสต์ก
ขอพระเจ้าโผดหื้อพระคุณตึงสันติสุขกับหมู่ต้านนั กขึ้นเต๊อะ
1

เฮามีความหวัง
สรรเสริญ พระเจ้า พระบิดา ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ของ เฮา ย้อน ความ เมตต๋า อัน ยิง่
ใหญ่ ของ พระองค์ ตี้ เยีย ะ หื้อ เฮาได้ เกิด ใหม่ โดย ก๋าน เยียะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย จี วต
ิ ของ เฮา
จึงมีความหวังตี้แน่ นอน 4 กับพระเจ้าได้เก็บมรดกไว้หื้อกับหมู่ต้านแล้วในสวรรค์ เป๋นมรดกตี้บ่มีวันเสีย
หาย เน่า เปื่ อย กาว่า จ๋าง หาย ไป 5 ย้อน หมู่ ต้าน เจื้อ วางใจ๋ พระเจ้า พระองค์ จึง ปกป้อง หมู่ ต้าน โดย ฤทธิ์
เดชอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ จ๋นกว่าหมู่ต้านจะได้ฮบ
ั ความรอดตี้จะเปิดเผยในวันสุดต๊ายนั ้น 6 เรือ
่ งนี้ เยีย
ะ หื้อ หมู่ ต้าน มี ความ จื้น จมยินดี นั ก ขนาด เถิง แม้ ว่า บ่า เดี่ยว นี้ จํา๋ เป๋ น จะ ต้อง ปะ กับ ความ ตุ๊ก ยาก ใน ก๋าน
ทดลองต่างๆ สักหว่างนึ่ ง 7 เปื้ อทดสอบว่าหมู่ต้านมีความเจื้อแต๊ๆ เซิง่ ความเจื้อตี้แต๊จริงก็มีก้านั กเหลือ
คํา ขนาด คํา ตี้ เสื่อม สลาย ได้ ยัง ต้อง ถูก เผา ไฟ เปื้ อ หื้อ เป๋น คํา ตี้ บริสุทธิ์ ความ เจื้อ ของ หมู่ ต้าน ก็ ต้อง ถูก
ทดสอบเหมือนกั ๋น เมื่อผ่านก๋านทดสอบได้ แล้ว หมู่ ต้านก็ จะได้ ฮับก๋านยกย่อง ความยิง่ ใหญ่ กับเกียรติ
ในวันตี้ พระเยซู คริสต์ ปิ๊ กมาสําแดงตั ๋วหื้อกู้ คนหัน 8 เถิงแม้ว่าหมู่ ต้านบ่เกยหันพระเจ้า แต่ หมู่ ต้านก็ ยัง
ฮักพระองค์ ต๋อนนี้ หมู่ต้านก็ยังบ่หันพระองค์ แต่หมู่ต้านก็เจื้อวางใจ๋พระองค์กับมีความสุข ตึงความจื้น
3

ก
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จมยินดีจ๋นเสี้ยงสุดกําอู้ใดจะมาเผียบ 9 ย้อนว่าหมู่ต้านกํ่าลังได้ฮบ
ั เป้าหมายของความเจื้อแล้ว คือก๋าน
รอดป๊นบาปโต้ษ
10 ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง แตน พระเจ้า ได้ ตวายตัก
๊ เถิง พระคุณ ของ พระเจ้า ตี้ หมู่ ต้าน จะ ได้ ฮบ
ั หมู่ เขา ก็ ฮิ
11
เซาะ หา เกี่ยวกับ ความ รอด นี้ อย่าง ละเอียด ถี่ ถ้วน พระวิญญาณ ของ พระคริสต์ ตี้ อยู่ ใน ตั ๋ว หมู่ เขา บอก
หมู่เขาไว้ล่วงหน้าว่า พระคริสต์จะมีความตุ๊กทรมาน แล้วปายหลังพระองค์จะได้ฮับเกียรติ หมู่เขาอยาก
จะฮู้ว่าเรือ
่ งนี้ จะเกิดขึ้นจาใด แล้วเวลานั ้นจะเกิดขึ้นเมื่อใด 12 แต่พระเจ้าได้เปิดเผยหื้อหมู่เขาฮู้ว่า สิง่ ตี้
หมู่เขาอูเถิ
้ งตึงหมดนั ้นก็บ่ใจ้เปื้ อหมู่เขา แต่เปื้ อหมู่ต้าน แล้วบ่าเดี่ยวนี้ ก็มีคนบอกข่าวดีนี้ กับหมู่ต้านโดย
ฤทธิอํ
้ อ
่ งนี้ เลย
์ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิตี
์ ้พระเจ้าหื้อจากสวรรค์ ขนาดทูตสวรรค์ยังใค่อยากจะฮูเรื
หื้อมีจีวต
ิ ตี้บริสุทธิเหมื
อนพระเจ้า
์
ย้อน จาอัน
้ หมู่ ต้าน ต้อง เกีย ม ตั ๋ว เกีย ม ใจ๋ หื้อ ดี หื้อ ควบคุม ตั ๋ว เก่า ไว้ กับ หื้อ ตัง้ ความ หวัง ตึง หมด ไป
ตี้ พระคุณ ของ พระเจ้า ตี้ หมู่ ต้าน จะ ได้ ฮบ
ั ใน วัน ตี้ พระเยซู คริสต์ ปิ๊ ก มา สําแดง ตั ๋ว หื้อ กู้ คน หัน 14 หื้อ เป๋น
เหมือน ลูกๆ ตี้ เจื้อ ฟัง ป้อ แม่ ห้าม เยีย ะ ต๋าม ตั ๋ณหา เหมือน อย่าง ต๋อน ตี้ หมู่ ต้าน ยัง บ่ฮู้ จัก พระเจ้า ตะก่อน
15 แต่ หื้อ จี วต
ิ ของ ต้าน บริสุทธิ์กู้ อย่าง เหมือน พระเจ้า ผู้ ตี้ ฮ้อง ต้าน มา เป๋น คน บริสุทธิ์นั ้น 16 เหมือน ตี้ มี
เขียน ไว้ ใน พระคัมภีร ์ว่า “หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น คน บริสุทธิ์ ย้อน ว่า เฮา บริสุทธิ�
์ ข 17 หมู่ ต้าน ฮ้อง พระเจ้า ว่า
“พระบิดา� พระองค์เป๋นผู้ตี้ตัดสินต๋ามสิง่ ตี้คนเยียะโดยบ่หันแก่หน้าใผ จาอัน
้ ก็หื้อหมู่ต้านใจ๊จีวต
ิ อย่าง
18
เก๋งกั ๋วพระเจ้า ในต๋อนตี้ยังอยู่ในโลกนี้ หมู่ต้านฮู้ว่าพระองค์บ่ได้ใจ๊สิง่ ตี้เสื่อมสลายได้อย่างเงิน กาว่า
คําเป๋นก้าไถ่หื้อหมู่ต้านมีอิสระจากก๋านใจ๊จีวต
ิ ตี้บ่มีประโยชน์ ตี้สืบต่อๆ กั ๋นมาจากป้ออุย
๊ แม่หม่อน 19 แต่
ใจ๊ เลือด ของ พระคริสต์ ตี้ มี ก้า นั ก ขนาด ตี้ เป๋น เหมือน เลือด ของ ลูก แกะ ตี้ บ่มี ตี้ ติ เลย 20 พระเจ้า ได้ เลือก
พระองค์ไว้ก่อนสร้างโลกนี้ แล้ว แต่ตี้ก้าหาหื้อพระองค์มาแสดงตั ๋วในยุคสุดต๊ายนี้ ก็เปื้ อหมู่ต้าน 21 โดย
ตางพระคริสต์ นี้ ละ หมู่ ต้านจึงมาเจื้อวางใจ๋ พระเจ้า ผู้ตี้ เยียะหื้อพระคริสต์ เป๋นขึ้นจากความต๋ายกับหื้อ
เกียรติพระองค์ตวย จาอัน
้ ความเจื้อกับความหวังของหมู่ต้านก็เลยอยูใน
่ พระเจ้า
22 เมื่อหมู่ต้านได้เจื้อฟังความจริงนั ้น๑ หมู่ต้านก็ได้ซ่วยล้างตั ๋วเก่าหื้อบริสุทธิแล้
์ ว ก็เลยมีความฮักหื้อ
23
กับ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ อย่าง จริง ใจ๋ ย้อน จาอัน
้ หื้อ ฮัก กั ๋น จาก ใจ๋ แต๊ๆ เน่ อ ย้อน ว่า หมู่ ต้าน ได้ เกิด ใหม่ แล้ว จาก
ถ้อยกําของพระเจ้าตี้มีจีวต
ิ ตลอดไป บ่ใจ้จากคนตี้มีวันต๋าย 24 เหมือนกับตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“คนกู้คนก็เป๋นเหมือนหญ้า
เกียรติของหมู่เขาก็เป๋นเหมือนดอกหญ้า
หญ้าต๋าย ดอกมันก็หลุดหลวะไป
25 แต่ถ้อยกําขององค์พระผู้เป๋ นเจ้าจะอยูตลอดไป
่
�ค
ถ้อยกํานี้ ก็คือ ข่าวดีตี้มีคนมาบอกหื้อหมู่ต้านฮูแล้
้ ว
13

2

1 ย้อนจาอัน
้

หื้อหมู่ต้านเอาสิง่ ตี้บ่ดีกู้อย่างขว้างเหีย ตึงก๋านจุล่ายกู้แบบ ความหน้าซื่อใจ๋ก๊ด ก๋านข๋อย
กั ๋น กับ ใส่ ฮา้ ย ป้าย สี กั ๋น 2 หื้อ เป๋น อย่าง หละอ่อน หน้ อย ตี้ ใค่ อยาก กิน
๋ นม ฝ่าย วิญญาณ ตี้ บริสุทธิเปื้
์ อ หมู่
3
ต้าน จะ ได้ เติบ ใหญ่ ฝ่าย จิต วิญญาณ ขึ้น แล้ว ฮับ ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ หมู่ ต้าน ก็ ได้ จิม แล้ว ลอ ว่า องค์
พระผู้เป๋นเจ้านั ้นดีมอกใด
พระเยซูเป๋นศิลาตี้มีจีวต
ิ
4 หื้อ มา หา พระองค์ ผู้ ตี้ เป๋ น ศิลา ตี้ มี จี วต
ิ อยู่ เต๊อะ เถิง แม้ คน ใน โลก เกย บ่ยอมฮับ ศิลา นี้ แต่ พระองค์
ก็ เป๋น ศิลา ตี้ มี ก้า นั ก ขนาด ใน สายต๋า ของ พระเจ้า ผู้ ตี้ ได้ เลือก พระองค์ มา 5 หมู่ ต้าน ก็ เป๋น ศิลา ตี้ มี จี วต
ิ อยู่
ข
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เหมือนกั ๋น ตี้ พระองค์ กํ่าลังเอามาก่อสร้างเป๋นวิหารฝ่ายวิญญาณ เปื้ อเป๋นปุโรหิตตี้ บริสุทธิ์ เยียะหน้าตี้
ถวายเครือ
่ งปู่ จาฝ่ายจิตวิญญาณ ตี้ พระเจ้าปอใจ๋ กับฮับไว้ผ่านตางพระเยซู คริสต์ 6 อย่างตี้ มีเขียนไว้ใน
พระคัมภีรว่์ า
“ผ่อลอ เฮาวางศิลาก้อนนึ่ งไว้ในเมืองศิโยน
เป๋นศิลามุมเอกตี้มีก้านั กขนาด เซิง่ ได้เลือกไว้แล้ว
กับใผตี้เจื้อพระองค์ผู้ตี้เป๋นศิลาก้อนนั ้น
ก็จะบ่ผิดหวังเลย�ฅ
7 ย้อนจาอัน
้ พระองค์ก็มีก้านั กขนาดสําหรับหมู่ต้านตี้เจื้อ แต่สําหรับคนตี้บ่เจื้อนั ้น ก็เป๋นอย่างตี้มีเขียน
ไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“ศิลาตี้สล่าแป๋งเฮือนเอาขว้างไปแล้วนั ้น
ป๋ากฏว่าเป๋นศิลามุมเอก�ฆ
8 กับมีเขียนตวยว่า
“เป๋นศิลาตี้เยียะหื้อคนตังหลายข้องสะดุด
กับเป๋นศิลาตี้เยียะหื้อคนต้าว�๒
ตี้หมู่เขาข้องสะดุดนั ้น ย้อนหมู่เขาบ่เจื้อฟังถ้อยกําของพระเจ้า ก็เป๋นไปต๋ามตี้พระเจ้าได้กํา๋ หนดไว้แล้ว
9 แต่ ต้าน เป๋ น หมู่ คน ตี้ พระเจ้า ได้ เลือก แล้ว เป๋ น ปุโรหิต ของ พระเจ้า เป๋ น จ้าด ตี้ บริสุทธิ์ กับ เป๋ น คน
ของ พระเจ้า ตี้ พระองค์ ได้ คัด เลือก ไว้โดย เฉพาะ เปื้ อ หื้อ หมู่ ต้าน ออก ไป บอก เถิง ก๋าน งาน อัน ยิง่ ใหญ่ ของ
พระองค์ เซิง่ เป๋น ผู้ ตี้ ได้ ฮ้อง หมู่ ต้าน ออก มา จาก ความ มืด แล้ว เข้า ไป หา ความ เป่ง แจ้ง ตี้ น่า อัศจ๋รรย์ ของ
พระเจ้า 10 ตะก่อนหมู่ต้านบ่ได้เป๋นคนของพระเจ้า กับบ่ฮู้จักความเมตต๋าของพระองค์ แต่บ่าเดี่ยวนี้ หมู่
ต้านเป๋นคนของพระองค์แล้ว กับได้ฮบ
ั ความเมตต๋าจากพระองค์แล้วตวยง
ใจ๊จีวต
ิ หื้อเป๋นตั ๋วอย่างตี้ดี
เปื้ อนๆ ตี้ ฮัก เหย ข้าพเจ้า ขอ วิงวอน หมู่ ต้าน ตี้ เป๋น เหมือน คน ต่างถิน
่ กับ เป๋น คน ต่างด้าว ของ โลก นี้
หื้อต้านหนี จากกิเลสตั ๋ณหาของเนื้ อหนั งตี้ ต่อสู้ กั ๋นกับจิตวิญญาณของต้านหื้อได้ 12 ขอหื้อหมู่ต้านเยียะ
แต่ความดีต้ามก๋างหมู่คนตี้บ่ฮูจ
้ ักพระเจ้า เปื้ อว่าเมื่อหมู่เขาใส่ฮ้ายว่าหมู่ต้านเยียะบ่ดี หมู่เขาก็จะหันเถิง
ความดีของหมู่ต้าน แล้วก็จะได้สรรเสริญพระเจ้าในวันตี้พระองค์มา
13 เปื้ อ หัน แก่ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ขอ หื้อ หมู่ ต้าน ยอม อยู่ ใต้ อํานาจ ของ ผู้ ตี้ มี อํานาจ กู้ อย่าง บ่ว่า จะ เป๋ น
จักรพรรดิ ผู้ มี อํานาจ สูงสุด 14 กาว่า เจ้า เมือง ต่างๆ ตี้ จักรพรรดิ นั ้น ส่ง มา หื้อ ลงโต้ ษ คน ตี้ เยีย ะ บ่ดี กับ
ยกย่อง คน ตี้ เยีย ะ ดี 15 ย้อน ว่า พระเจ้า ต้อ งก๋าน หื้อ หมู่ ต้าน ย้าง ปาก คน ง่าว ตี้ อู้ บ่มี สาระ โดย ก๋าน เยีย ะ ดี
16 หื้อ หมู่ ต้าน ใจ๊ จี วต
ิ อย่าง อิสระ แต่ ห้าม ใจ๊ ความ มี อิสระ นี้ มา เป๋น ข้อ อ้าง ใน ก๋าน เยีย ะ บ่ดี แต่ หื้อ ใจ๊ จี วต
ิ
17
อย่างผู้ฮับใจ๊ของพระเจ้า ต้องหื้อเกียรติกู้คน ต้องฮักปี้ น้ องผู้เจื้อตวยกั ๋น ต้องเก๋ งกั ๋วพระเจ้า กับต้อง
หื้อเกียรติกษั ตริยของ
์
ตั ๋วตวย
11

ก๋านอดทนต่อความตุ๊กยาก
18 หมู่ต้านตี้เป๋ นคนฮับใจ๊ ก็หื้อยอมเคารพเจื้อฟังเจ้านายของตั ๋ว บ่ใจ้ยอมเจื้อฟังเจ้านายตี้ดีกับมีนํ้าใจ๋
เต้าอัน
้ แต่ หื้อยอมเจื้อฟังเจ้านายตี้ เหีย
้ มตวย 19 ใผตี้ ยอมทนกับความตุ๊กยากตี้ บ่ยุติธรรม พระเจ้าก็ จะ
ปั๋ นปอนคนนั ้น ย้อนว่าก๋านเยียะจาอี้เป๋นสิง่ ตี้พระเจ้าปอใจ๋ 20 ก๋านตี้หมู่ต้านเยียะผิดแล้วอดทนต่อก๋าน
โดนบุบโดนเฆี่ยน มันน่ายกย่องตัด
๊ ใด แต่ก๋านตี้หมู่ต้านอดทนต่อความตุ๊กยากย้อนเยียะดี ก็เป๋นตี้ปอใจ๋
ของพระเจ้า 21 พระเจ้าฮ้องหมู่ต้านมาก็เปื้ อหื้ออดทนต่อความตุ๊กยากเหมือนกับตี้พระคริสต์ยอมอดทน
เปื้ อหมู่ต้าน พระองค์ก็ได้เป๋นตั ๋วอย่างหื้อหมู่ต้านเยียะต๋ามแล้ว
22 พระองค์บ่เกยเยียะบาป กับบ่อูจุ
้ ใผ
ฅ

2:6 2:6 อสย� 28:16

ฆ

2:7 2:7 สดด� 118:22

๒

2:8 2:8 อสย� 8:14-15

ง

2:10 2:10 ฮชย� 2:23
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23 เมื่อมีใผอูดู
้ แควนพระองค์

พระองค์ก็บ่เกยตอบโต้หมู่เขา เมื่อพระองค์ได้ฮบ
ั ความตุ๊ก พระองค์ก็บ่เกย
ขู่ ว่า จะ แก้ แค้น ใผ แต่ พระองค์ ได้ มอบ กู้ เรือ
่ ง ไว้หื้อ กับ พระเจ้า ผู้ ตี้ ตัดสิน อย่าง ยุติธรรม 24 พระองค์ ใจ๊ ตั ๋ว
ของพระองค์ แบกบาปของหมู่เฮาไว้บนไม้ก๋างเขนนั ้น เปื้ อหมู่เฮาจะได้ ต๋ายจากความบาป แล้วใจ๊ จี วต
ิ ตี้
25
ถูกต้องต๋ามธรรม หมู่ต้านได้ฮบ
ั ก๋านฮักษาหื้อหายก็ย้อนแผลจากตั ๋วพระองค์นี้ ละ ตะก่อนหมู่ต้านเกย
เหมือนแกะตี้หลงตางไป แต่บ่าเดี่ยวนี้ ได้ปิ๊ กมาหาคนเลี้ยงแกะตี้เป๋นผู้ผ่อกอยจิตวิญญาณของหมู่ต้าน
แล้ว

3
หน้าตี้ของผัวกับเมีย
ส่วน หมู่ ต้าน ตี้ เป๋น เมีย ก็ เหมือน กั ๋น หื้อ ยอม เจื้อ ฟัง ผัว ของ ตั ๋ว เปื้ อ ว่า ถ้า มี ผัว ของ บาง คน ตี้ บ่เจื้อ ฟัง
ถ้อยกําของพระเจ้า เมื่อ หมู่ เขาหันจี วต
ิ ตี้ ดี งามของหมู่ ต้าน ก็ จะเยียะหื้อหมู่ เขามาเจื้อวางใจ๋ พระเจ้า ได้
โดย ตี้ หมู่ ต้าน บ่จํา๋ เป๋ น ต้อง อู้ อะหยัง เลย 2 ย้อน หมู่ เขา ได้ หัน ว่า จี วต
ิ ของ หมู่ ต้าน บริสุทธิกั
์ บ มี ใจ๋ ตี้ ยํา เก๋ง
พระเจ้า 3 ความงามของหมู่ต้านบ่ควรมาจากภายนอก อย่างแป๋งผมงามๆ ใส่แก้วแหวนเงินคํา กาว่าใส่
เสื้อผ้า รากา แปงๆ 4 แต่ หื้อ งาม มา จาก จิต ใจ๋ เป๋น สิง่ ตี้ บ่มี วัน หาย ไป คือ มี ใจ๋ สุภาพ อ่อนน้ อม สงบ เสงีย
่ ม
5
เซิง่ เป๋นสิง่ ตี้มีก้านั กในสายต๋าของพระเจ้า หมู่แม่ญิงสมัยตะก่อนตี้เจื้อพระเจ้ากับเป๋นผู้บริสุทธิใน
์ สาย
6
ต๋าพระองค์ ก็ มีใจ๋ งามจาอี้เหมือนกั ๋น คือยอมเจื้อฟังผัว เหมือนกับนางซาราห์เจื้อฟังอับราฮัมกับฮ้อง
เขาว่า “นายของข้าเจ้า� ถ้าต้านตังหลายเยียะดีกับบ่กั ๋วอะหยัง หมู่ต้านก็จะเป๋นเหมือนนาง๓
7 ส่วน หมู่ ต้าน ตี้ เป๋ น ผัว ก็ เหมือน กั ๋น หื้อ อยู่ กิน
๋ กับเมียอย่างหันอกหันใจ๋ กั ๋น ย้อนว่าหมู่ ต้านมี กํา๋ ลังนั ก
เหลือหมู่นาง หมู่ต้านต้องยกย่องหมู่นางย้อนว่าพระเจ้าโผดเมตต๋ายกจีวต
ิ ของหมู่นางหื้อได้ฮบ
ั จีวต
ิ นิ รน
ั
ดร์ฮ่วมกับหมู่ต้าน หื้อเยียะจาอีเน่
้ อ เปื้ อบ่หื้อมีอะหยังมาเยียะหื้อกําอธิษฐานของหมู่ต้านบ่เป๋นผล
1

ยอมทนตุ๊กย้อนเยียะดี
ขอหื้อหมู่ต้านเป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋น หันอกหันใจ๋กั ๋น ฮักกั ๋นเหมือนปี้ น้ อง มีใจ๋เมตต๋ากับฮูจ
้ ัก
ถ่อมใจ๋ 9 ถ้าใผเยียะบ่ดี ต่อต้านก็ ห้ามเยียะบ่ดี ตอบเขา กาว่าด่าคนตี้ ด่าต้าน แต่ หื้อปั๋ นปอนหมู่เขาแตน
ย้อนว่าพระเจ้าต้องก๋านหื้อหมู่ต้านเยียะจาอี้ แล้วพระองค์จะได้ปั๋ นปอนหื้อหมู่ต้าน 10 ย้อนในพระคัมภีร ์
มีเขียนไว้ว่า
“ใผใค่อยากมีความสุข กับได้ปะวันตี้ดีๆ
ก็ห้ามใจ๊ลิน
้ ดี กับห้ามใจ๊ปากอูกํ
้ าจุ
้ อูบ่
11 หื้อเลิกเยียะบาป แล้วหันมาเยียะดี
หื้อเซาะหาสันติสุขแล้วติดต๋ามสันติสุขนั ้นไป
12 ย้อนต๋าขององค์พระผู้เป๋ นเจ้าผ่อกอยกู้คนตี้ถูกต้องต๋ามธรรม
กับหูของพระองค์ก็ฟังกําอธิษฐานของเขา
แต่หน้าของพระองค์จะหันมาต่อสู้กับหมู่ตี้เยียะบ่ดีนั ้น�จ
8 สุ ดต๊ายนี้

13 ถ้าหมู่ ต้าน ตัง
้ ใจ๋ แต๊ๆ

ตี้ จะเยียะดี ใผจะเยียะฮ้ายต้านได้ 14 แต่ ถ้าหมู่ต้านจะต้องโดนคํ่า ย้อนเยียะ
ต๋ามใจ๋พระเจ้า ต้านก็เป๋นสุขแต๊ๆ บ่ต้องกั ๋วหมู่เขากับบ่ต้องกึ๊ดนั กเน่ อ 15 แต่หื้อใจ๋ของต้านเคารพนั บถือ
พระคริสต์เป๋นองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้า กับเกียมตั ๋วตลอดเวลาตี้จะตอบกําถามของกู้คนตี้มาขอหื้อต้านอธิบาย
เถิงความหวังตี้หมู่ต้านมี 16 หื้อตอบหมู่เขาอย่างสุภาพกับเคารพอ่อนน้ อม หื้อจิตสํานึ กในใจ๋ของหมู่ต้าน
บริสุทธิ์ เปื้ อ ว่า เมื่อ มี คน มา อู้ ใส่ ฮ้าย ป้าย สี หมู่ ต้าน ทัง้ ๆ ตี้ หมู่ ต้าน เยีย ะ ดี ใน ตาง ของ พระคริสต์ หมู่ เขา ก็
จะได้ละอายใจ๋ ตั ๋วเก่า 17 ย้อนว่า ถ้าเป๋นตี้เปิงใจ๋ ของพระเจ้าตี้จะหื้อหมู่ต้านได้ฮบ
ั ความตุ๊กย้อนก๋านเยีย
๓

3:6 3:6 ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีกจะเป๋น “ลูกสาวของนาง�
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ะดี ก็ยังดีเหลือได้ฮบ
ั ความตุ๊กย้อนก๋านเยียะบ่ดี 18 พระคริสต์ตุ๊กทรมานเปื้ อฮับโต้ษบาปของหมู่เฮาเตื้อ
เดียวก็ปอละ คือพระองค์ผู้ตี้บ่มีบาปต๋ายแตนหมู่คนบาป เปื้ อจะปาหมู่เขาไปหาพระเจ้า ตั ๋วของพระองค์
ถูกฆ่าต๋าย แต่พระเจ้าโผดหื้อจิตวิญญาณของพระองค์เป๋นขึ้นมามีจีวต
ิ ใหม่ 19 กับวิญญาณของพระองค์
ก็ ได้ ไป เตสนา หื้อ กับ หมู่ วิญญาณ ตัง หลาย ตี้ ถูก ขัง อยู่ 20 ตี้ สมัย ตะก่อน เมิน มา แล้ว วิญญาณ หมู่ นี้ บ่เจื้อ
ฟัง พระเจ้า ต๋อน ตี้ โนอาห์ ต่อ เฮือ นั ้น พระเจ้า ก็ อดทน ถ้า หื้อ หมู่ เขา กลับ ใจ๋ จาก บาป แต่ ก็ มี ก้า แปด คน
เต้าอัน
้ ตี้ อยู่ในเฮือแล้วรอดจากนํ้าท่วม 21 นํ้านี้ ละ ตี้ ก๋ายเป๋นสัญลักษณ์ ของพิธีบัพติศมา เซิง่ โดยพิธีนี้
ต้านได้รอดป๊นบาปโต้ษแล้ว พิธนี
ี ้ บ่ใจ้เป๋นก๋านล้างขี้เปอะออกจากตั ๋ว แต่เป๋นก๋านหื้อสัญญากับพระเจ้า
จากจิตสํานึ กตี้ดี ความรอดป๊นบาปโต้ษจาอี้เกิดขึ้นได้โดยก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋ายของพระเยซู คริสต์
22 พระองค์ได้ขึ้นไปบนสวรรค์แล้วอยู่ตังขวามือของพระเจ้า พระองค์ปกครองหมู่ทูตสวรรค์ตึงหมด หมู่
วิญญาณตี้มีอํานาจ กับหมู่ตี้มีฤทธิเดช
ตังหลาย
์

4
จีวต
ิ ตี้ได้ฮบ
ั ก๋านเปี่ ยนแปลง
จาอัน
้ ใน เมื่อ ตั ๋ว ของ พระคริสต์ ได้ ตุ๊ก ทรมาน หมู่ ต้าน ก็ ต้อง เกีย ม ตั ๋ว หื้อ ดี โดย หื้อ กึ๊ด อย่าง เดียว กับ
พระองค์ ย้อน ว่า ใผ ตี้ ตุ๊ก ทรมาน ตาง ตั ๋ว ก็ ได้ เลิก เยีย ะ บาป แล้ว 2 แล้ว หื้อ ใจ๊ จี วต
ิ ตี้ เหลือ ต๋าม ความ ต้อ
งก๋านของพระเจ้า บ่ใจ้ ต๋ามกิเลสตั ๋ณหาอย่างคนทัว่ ไป 3 ย้อนตะก่อนหมู่ ต้านได้ ใจ๊ จี วต
ิ อย่างคนตี้ บ่ฮู้จัก
พระเจ้า มา นั ก แก แล้ว คือ ป่อย ตั ๋ว ต๋าม ตั ๋ณหา มัว เมา ใน เรือ
่ ง ลามก เมา เหล้า เมายา มัว่ สุม ตาง เพศ กิน
๋
4
เลี้ยงวุน
่ วายกั ๋น กับนั บถือฮูปเคารพตี้ น่าขี้จ๊ะ คนหมู่ นี้ ก็ งืดว่า เยียะหยังหมู่ ต้านบ่ไปหลงระเริงตวยกั ๋น
กับหมู่เขา หมู่เขาเลยอูดู
้ แควนหมู่ต้าน 5 แต่หมู่เขาจะต้องตอบพระองค์ผูตี
้ ้เกียมพร้อมจะตัดสินกู้คน ตึง
คนตี้มีจีวต
ิ อยูกาว่
่
าคนตี้ต๋ายไปแล้วตวย 6 ย้อนจาอีก็
้ มีก๋านบอกข่าวดีหื้อกับคนตี้ต๋ายไปแล้วตวย เปื้ อหมู่
เขาจะได้มีจีวต
ิ ตางจิตวิญญาณอย่างพระเจ้า เถิงแม้หมู่เขาถูกพระเจ้าตัดสินเหมือนอย่างคนตังหลาย
1

ก๋านใจ๊ของประทานตี้พระเจ้าหื้อมา
ใก้ เถิง วัน สิน
้ โลก แล้ว หมู่ ต้าน ต้อง ตัง้ สติ ไว้หื้อ ดี สงบ จิต สงบ ใจ๋ เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ อธิษฐาน ได้ 8 สิง่ ตี้
สําคัญตี้สุด ก็คือหื้อฮักกั ๋นนั กๆ ย้อนความฮักยกโต้ษบาปตี้นั กขนาดได้ 9 หื้อต้อนฮับขับสู้กั ๋นอย่างเต๋มตี้
โดยบ่จ่มอะหยัง 10 ต๋ามตี้แต่ละคนได้ฮบ
ั ของประทานจากของประทานอันหลากหลายของพระเจ้า ก็หื้อ
ใจ๊ของประทานนั ้นฮับใจ๊กั ๋นอย่างสัตย์ซ่ือ 11 ถ้าใผมีของประทานในก๋านอู้ ก็หื้ออู้เป๋นกําตี้มาจากพระเจ้า
ใผตี้มีของประทานตางฮับใจ๊ ก็หื้อฮับใจ๊อย่างสุดกํา๋ ลังตี้พระเจ้าหื้อมา เปื้ อว่ากู้คนจะได้สรรเสริญพระเจ้า
ผ่านตางพระเยซู คริสต์ จากกู้ สิง่ กู้ อย่างตี้ หมู่เขาเยียะ ขอเกียรติ กับฤทธิอํ
์ านาจจงมีแก่ พระเจ้าตลอดไป
อาเมน
7

ย้อนเป๋นคริสเตียนจึงต้องฮับความตุ๊ก
12 เปื้ อนๆ ตี้ข้าพเจ้าฮักเหย บ่ต้องงืดในความตุ๊กทรมานตี้กํ่าลังเกิดขึ้นกับหมู่ต้าน มันบ่ใจ้เรือ
่ งแปลก
13
อะหยัง แต่ เกิด ขึ้น เปื้ อ เป๋น ก๋าน ทดสอบ หมู่ ต้าน เน่ อ แต่ หื้อ จื้น จม ยินดี ตี้ ต้าน ได้ ฮ่วม ตุ๊ก กับ พระคริสต์
เต๊อะ เปื้ อว่าเมื่อพระคริสต์ปิ๊ กมาสําแดงความยิง่ ใหญ่หื้อกู้คนหัน หมู่ต้านก็จะได้จื้นจมยินดีอย่างเต๋มตี้
14 เมื่อ มี คน ดู ถูก ดู แควน ต้าน ย้อน เป๋ น คน ของ พระคริสต์ ต้าน ก็ เป๋ น สุ ข แต๊ๆ ย้อน ว่า พระวิญญาณ อัน ยิง
่
15
ใหญ่ ของ พระเจ้า ก็ อยู่ กับ หมู่ ต้าน แล้ว ถ้า หมู่ ต้าน จะ ต้อง ทน ตุ๊ก ก็ บ่ดี หื้อ เกิด จาก ก๋าน ไป ฆ่า คน ไป ลัก
ของ ไป เยีย ะ บ่ดี กาว่า ไป ยุง่ เรือ
่ ง จาว บ้าน เลย 16 แต่ ถ้า หมู่ ต้าน ต้อง ตุ๊ก ยาก ย้อน เป๋น คริสเตียน ก็ บ่ต้อง
อาย แต่หื้อสรรเสริญพระเจ้าเต๊อะตี้หมูต้
่ านได้ขึ้นจื้อว่าเป๋นคริสเตียน 17 เถิงเวลาแล้วตี้พระเจ้าจะตัดสิน
ลงโต้ษ โดยตัง้ เก๊าตี้คนของพระเจ้าก่อน ลองกึ๊ดผ่อเต๊อะ ถ้าพระเจ้าตัง้ เก๊าตัดสินหมู่เฮาก่อน จะเกิดอะ
หยังขึ้นกับหมู่คนตี้บ่เจื้อข่าวดีจากพระเจ้าพ่อง 18 อย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า

1 เปโตร 4:19
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“ถ้าคนตี้ถูกต้องต๋ามธรรมยังรอดป๊นบาปโต้ษเกือบจะบ่ได้
แล้วคนบาปกับคนตี้บ่เจื้อพระเจ้าลอ จะเกิดอะหยังขึ้นกับหมู่เขาพ่อง�ฉ
19 จาอัน
้ คนตี้ต้องปะกับความตุ๊กยากย้อนเป๋นความต้องก๋านของพระเจ้า ก็หื้อฝากจิตวิญญาณของตั ๋ว
ไว้กับพระเจ้าผู้สร้างตี้สัตย์ซ่ือ กับหื้อเยียะดีต่อไป

5
เปโตรสัง่ สอนคนของพระเจ้า
ข้าพเจ้า ขอ วิงวอน หมู่ ผู้ ปกครอง ใน คริสตจักร ของ หมู่ ต้าน ใน ฐานะ ตี้ ข้าพเจ้า เป๋น ผู้ ปกครอง เหมือน
กั ๋น ข้าพเจ้า เป๋น พยาน ได้ เถิง ความ ตุ๊ก ทรมาน ตี้ พระคริสต์ ได้ ฮับ กับ ข้าพเจ้า ก็ จะ มี ส่วน ใน ความ ยิง่ ใหญ่
ของ พระคริสต์ เมื่อ พระองค์ ปิ๊ ก มา หื้อ กู้ คน หัน 2 ขอ หื้อ หมู่ ต้าน ผ่ อกอย คน ของ พระเจ้า ตี้ เผียบ เหมือน หมู่
แกะ ตี้ พระองค์ ได้ หื้อ หมู่ ต้าน ไว้ หื้อ ผ่ อกอย อย่าง เต๋ มอก เต๋ม ใจ๋ ต๋าม ตี้ พระเจ้า ต้อ งก๋าน บ่ใจ้ โดน บังคับ
บ่ใจ้ ย้อนความโลภ แต่ย้อนว่าหมู่ต้านมีใจ๋ ใค่ เยียะจาอัน
้ แต๊ๆ 3 บ่ดีใจ๊ อํานาจในก๋านปกครองคนหมู่นั ้นตี้
พระเจ้าได้หื้อไว้ แต่จงเป๋นแบบอย่างตี้ดีหื้อหมู่เขา 4 เปื้ อเมื่อพระคริสต์ผูตี
้ ้เป๋นผูเลี
้ ้ยงตี้ยิง่ ใหญ่ปิ๊ กมา หมู่
ต้านก็จะได้ฮบ
ั มงกุฎอันยิง่ ใหญ่ตี้บ่มีวันเสื่อมไป
5 ส่วนคนตี้ อายุหน้ อยก็ เหมือนกั ๋น หื้อเจื้อฟังผู้ปกครองคริสตจักร แต่ แต๊ๆ กู้ คนก็ ต้องถ่อมตั ๋วถ่อมใจ๋
ฮับใจ๊กั ๋นเหมือนตี้พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
“พระเจ้าต่อต้านคนตี้หยิง่ จ๋องหอง
แต่ปั๋ นปอนคนตี้ถ่อมใจ๋�ช
6 ย้อน จาอัน
้ หื้อ หมู่ ต้าน ถ่อม ตั ๋ว ลง อยู่ ใต้ อํานาจ อัน ยิง่ ใหญ่ ของ พระเจ้า เปื้ อ เมื่อ เถิง เวลา ตี้ พระองค์
กํา๋ หนดไว้ พระองค์ จะยกหมู่ต้านขึ้น 7 หื้อเอาความบ่สบายใจ๋ ตึงหมดฝากไว้กับพระเจ้า ย้อนว่าพระเจ้า
ห่วงใยหมู่ต้าน 8 หื้อหมู่ต้านควบคุมตั ๋วเก่า กับเฝ้าหละวังตื่นตั ๋วหื้อดี ย้อนมารตี้เป๋นศัตรู ของ
๋
หมู่ต้านเป๋น
เหมือนสิงโตคํารามเตียวเซาะหาเหยื่อกิน
่ คงต่อสู้กับมาร ย้อนหมู่ต้านฮู้แล้ว
๋ ไปทัว่ 9 จงใจ๊ความเจื้อตี้มัน
10
ว่า ปี้ น้ องผู้เจื้อใคว่โลก ก็ปะกับความตุ๊กยากอย่างเดียวกั ๋นนี้ แต่หลังจากตี้ต้านปะกับความตุ๊กยากได้
สักกํานึ่ ง พระเจ้าผู้ตี้มีพระคุณหื้อเฮาอย่างเต๋มล้น ผู้ตี้ฮ้องหมู่ต้านผ่านตางพระเยซู คริสต์ หื้อมามีส่วน
ฮ่วมได้ฮบ
ั เกียรติอันยิง่ ใหญ่ตี้คงอยูตลอด
่
ไป พระองค์นี้ ละ จะฟื้ นฟูจีวต
ิ ของต้าน จะจ้วยหื้อต้านยึดมัน
่ ใน
ความเจื้อ จะเยียะหื้อจิตใจ๋ของต้านเข้มแข็งกับจะเยียะหื้อต้านมัน
่ คงในความเจื้อ 11 ขอฤทธิอํ
์ านาจจงมี
แก่พระเจ้าตลอดไป อาเมน
กําส่งต๊าย
12 ข้าพเจ้า ได้ เขียน จดหมาย สัน
้ ๆ ฉบับ นี้ หื้อ กับ หมู่ ต้าน ผ่าน ตาง สิ ล วานั ส เซิง่ ข้าพเจ้า ถือ ว่า เขา เป๋น ปี้
น้ อง ผู้ เจื้อ ตี้ ซื่อสัตย์ ใน พระคริสต์ ข้าพเจ้า เขียน มา เปื้ อ หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ กับ หมู่ ต้าน กับ เป๋น พยาน ได้ ว่า สิง่ ตี้
เขียนมาตึงหมดนี้ เป๋นพระคุณตี้แต๊จริงของพระเจ้า หื้อหมู่ต้านมัน
่ คงในพระคุณนี้ เต๊อะ
13 คริสตจักร ตี้ เมือง บาบิ โลน ตี้ พระเจ้า ได้ เลือก ไว้เหมือน กับ หมู่ ต้าน ได้ ฝาก กํา กึ๊ด เติง มา หา หมู่ ต้าน
มาระโกตี้เป๋นเหมือนลูกของข้าพเจ้าก็ฝากกํากึ๊ดเติงหาหมู่ต้านตวย 14 เมื่อหมู่ต้านปะกั ๋น ขอหื้อจูบตัก
๊ ต
วายกั ๋นด้วยความฮัก ขอหื้อกู้คนตี้เป๋นของพระคริสต์มีสันติสุขเต๊อะเน่ อ
1

ฉ

4:18 4:18 สภษ� 11:31

ช

5:5 5:5 สภษ� 3:34
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จดหมายจาก

เปโตร

ฉบับตีสอง
้

ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ คือ เปโตร ผู้ เป๋น อัครทูต เซิง่ เป๋น ฉบับ ตี้ สอง ตี้ ต้าน ได้ เขียน ไป เถิง หมู่ ผู้ เจื้อ หมู่
เดียวกั ๋นกับตี้ได้ฮบ
ั จดหมายฉบับแรก เปโตรเขียนจดหมายฉบับนี้ ขึ้นก่อนปี๋ ค�ศ� 68 คงจะเป๋นต๋อนตี้
เปโตรใก้จะต๋าย
หมู่ผูเ้ จื้อตี้ฮับจดหมายฉบับนี้ อยูใน
่ แคว้นเอเชีย เซิง่ สมัยนี้ อยูใน
่ ประเทศตุรกี ต้านเขียนจดหมายฉบับ
นี้ ต๋อนตี้อยูกรุ
่ งโรม
เปโตรเขียนจดหมายฉบับนี้ เปื้ อเตือ
๋ นเรือ
่ งก๋านสอนผิดตี้กํ่าลังเกิดขึ้นในคริสตจักรต่างๆ ผู้สอนผิดได้
สอนว่า พระเยซูคริสต์บ่ใจ้เป๋นองค์พระผู้เป๋นเจ้าแต๊ๆ เปโตรหื้อกํา๋ ลังใจ๋หมู่ผู้เจื้อหื้อเข้มแข็งขึ้นในความ
เจื้อ โดยหื้อเฮียนฮูความ
้
จริงเกี่ยวกับพระเยซูนั กขึ้น ต้านได้ตักเตือ
๋ นหมู่ผู้เจื้อหื้อยึดมัน
่ ต๋ามกําสอนตี้หมู่
เขา ได้ ฮบ
ั จาก หมู่ อัครทูต เปื้ อ เกีย ม หมู่ เขา หื้อ พร้อม สําหรับ ก๋าน ปิ๊ ก มา ของ พระองค์ ต้าน ได้ บอก หมู่ เขา
ว่า วันตี้องค์พระผู้เป๋นเจ้าจะปิ๊ กมา ก็จะเป๋นเหมือนขโมยตี้เข้ามาต๋อนเมื่อคืน คือบ่มีใผฮู้ว่าจะมาเมื่อใด
ย้อนจาอัน
้ หมู่เขาต้องใจ๊จีวต
ิ อย่างบริสุทธิ์ กับกอยถ้าก๋านปิ๊ กมาขององค์พระผู้เป๋นเจ้าอย่างอดทน
กําตัก
๊ ตวาย

1 จดหมายฉบับนี้ จาก

ซีโมนเปโตร ตี้เป๋นผู้ฮับใจ๊กับเป๋นอัครทูตของพระเยซูคริสต์

เถิงผู้ตี้ได้ฮบ
ั ความเจื้อตี้มีก้านั กขนาดเหมือนเฮา ย้อนพระเจ้าของเฮาตังหลาย คือพระเยซูคริสต์พระ
ผูจ้
้ วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของเฮานั ้นยุติธรรม 2 ขอพระคุณตึงสันติสุขจงมีกับหมู่ต้านนั กๆ ขึ้นเต๊อะ ย้อน
หมู่ต้านฮูจ
้ ักพระเจ้ากับพระเยซูองค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา
พระเจ้าหื้อเฮามีจีวต
ิ ตี้บริสุทธิ์

พระเจ้า ใจ๊ ฤทธิอํ
ิ ติด ต๋าม พระองค์ แก่ เฮา ตี้
์ านาจ ของ พระองค์ หื้อ กู้ สิง่ กู้ อย่างตี้ จํา๋ เป๋ น ใน ก๋าน ใจ๊ จี วต
เป๋น จาอี้ ก็ ย้อน ก๋าน ตี้ เฮา ฮู้ จัก พระองค์ ผู้ ตี้ ฮ้อง เฮา มา หื้อ มี ส่วน ฮ่วม ใน ความ ยิง่ ใหญ่ กับ ความ ดี งาม ของ
พระองค์ 4 โดยสิง่ หมู่นี้ ละ พระเจ้าได้หื้อพระสัญญาตี้มีก้ากับยิง่ ใหญ่แก่หมู่เฮา เปื้ อหมู่ต้านจะได้หลุดป๊น
จากสิง่ ตี้เยียะหื้อจิตใจ๋เสื่อมลง เซิง่ เกิดจากกิเลสตั ๋ณหาตี้มีอยู่ในโลก แล้วต้านจะได้ฮบ
ั ก๋านเปี่ ยนแปลง
หื้อ เป๋น เหมือน พระเจ้า 5 ย้อน จาอี้ หมู่ ต้าน จะ ต้อง เอา ใจ๋ ใส่ อย่าง เต๋ม ตี้ ตี้ จะ ใจ๊ ความ ดี งาม เสริม ความ
เจื้อของหมู่ต้าน กับใจ๊ความฮู้เสริมความดีงาม 6 ใจ๊ก๋านบังคับตั ๋วเสริมความฮู้ ใจ๊ความอดทนเสริมก๋าน
บังคับ ตั ๋ว กับ ใจ๊ ความ ยํา เก๋ง พระเจ้า เสริม ความ อดทน 7 ใจ๊ ความ ฮัก เหมือน ปี้ เหมือน น้ อง เสริม ความ ยํา
เก๋งพระเจ้า ใจ๊ความฮักตี้มีเสริมความฮักตี้มีต่อกั ๋นเหมือนปี้ น้ อง 8 ถ้าหมู่ต้านเป๋นอย่างตี้บอกมาตึงหมด
นี้ กับ เสริม หื้อ เป๋น จาอี้ นั ก ขึ้นๆ ต้าน ก็ บ่ใจ้ คน บ่มี ประโยชน์ แต่ เป๋น คน ตี้ เกิด ผล แล้ว ใน ก๋าน ฮู้ จัก พระเยซู
คริสต์ องค์พระผู้เป๋ นเจ้า 9 แต่คนตี้บ่ได้เป๋นอย่างตี้บอกมาตึงหมดนี้ ก็เป๋นเหมือนคนสายต๋าสัน
้ ใก้บอด
กับลืมไปว่าบาปของตั ๋ว พระเยซูล้างหื้อหมดแล้ว 10 ย้อนจาอัน
้ ปี้ น้ องตังหลายเหย หื้อพยายามอย่างเต๋ม
ตี้ เน่ อ เปื้ อ จะได้ ยืนยันว่า พระเจ้าได้ เลือกกับฮ้องต้านหื้อมาเป๋น คนของพระองค์ ถ้า หมู่ ต้าน เยียะจาอัน
้
11
หมู่ ต้าน ก็ จะ บ่มี วัน หลง ตาง ไป จาก พระเจ้า กับ หมู่ ต้าน ก็ จะ มี สิทธิเต๋
ั ดร์
์ ม ตี้ ตี้ จะ เข้า ไป ใน แผ่น ดิน นิ รน
ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้า ผู้ตี้เป๋นพระผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของเฮา
3

12 ย้อนจาอัน
้ ข้าพเจ้าจะเตือ
๋ นหมูต้
่ านติกๆ ในเรือ
่ งหมูนี
่ ้

นั ้นตี้ได้ฮบ
ั แล้วก็ต๋าม

13 ต๋อนตี้ข้าพเจ้ายังมีจีวต
ิ อยู่นี้

เถิงแม้หมูต้
่ านจะฮูดี
้ กับตัง้ มัน
่ อยูใน
่ ความจริง
ข้าพเจ้าหันว่าควรจะเตือ
๋ นความจํา๋ ของหมู่ต้านไป
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ติกๆ 14 ย้อน ข้าพเจ้า ฮู้ดี ว่า แหม บ่เมิน ข้าพเจ้า ก็ จะ ต๋าย ต๋าม ตี้ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ของ เฮา
ได้ บอก ข้าพเจ้า อย่าง เปิด เผย ไว้แล้ว 15 จาอัน
้ ข้าพเจ้า จึง ต้อง ฮิเตือ
๋ น ต้าน หื้อ กึ๊ด เถิง เรือ
่ ง หมู่ นี้ อยู่ตลอด
หลังจากตี้ข้าพเจ้าต๋ายไปแล้ว
ความยิง่ ใหญ่ของพระเยซู
16 เมื่อหมู่เฮาบอกว่าพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป๋ นเจ้าของเฮาจะปิ๊ กมาโดยฤทธิอํ
์ านาจนั ้น หมู่เฮาบ่ได้
เล่า นิ ยาย สายเจี้ย ตี้ คน แต่ง ขึ้น มา อย่าง ดี เน่ อ แต่ หมู่ เฮา ได้ หัน ความ ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ กับ ต๋า ตั ๋ว เก่า
17 ก็คือต๋อนตี้พระองค์ได้ฮบ
ั เกียรติกับกําสรรเสริญจากพระเจ้าพระบิดานั ้น มีเสียงจากผูตี
้ ้ยิง่ ใหญ่สูงสุด
18
อู้กับพระองค์ว่า “ต้านผู้นี้ เป๋นลูกตี้เฮาฮัก เฮาปอใจ๋ต้านนั กขนาดเน่ อ�ก หมู่เฮาเองก็ได้ยน
ิ เสียงจาก
ฟ้าสวรรค์ นั ้น ต๋อนตี้ หมู่เฮากับพระองค์ อยู่บนดอยศักดิส
้ หมู่เฮาจึงมีความมัน
่ ใจ๋ นั กขึ้น
์ ิทธินั
์ ้น 19 จาอัน
ใน กํา ตวายตัก
๊ ของ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตี้ เกย บอก ไว้ ก็ เป๋น ก๋าน ดี ตี้ หมู่ ต้าน จะ เอา ใจ๋ ใส่ ใน
กํา หมู่ นั ้น ย้อน กํา หมู่ นั ้น ก็ เผียบ เหมือน แสง ส่อง แจ้ง ใน ตี้ มืด จ๋น กว่า วัน นั ้น จะ แจ้ง เจ๊า กับ แสง ของ พระ
คริสต์จะส่องเข้ามาในใจ๋ของหมู่ต้าน 20 แต่หมู่ต้านต้องเข้าใจ๋ข้อนี้ ก่อนว่า ใผจะตีความหมาย
๋
กําทํานาย
ของผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าในพระคัมภีรเอา
์ คนเดียวบ่ได้ 21 ย้อนว่ากําทํานายหมู่นี้ นั ้น เขาบ่ได้
กึ๊ดขึ้นมาคนเดียว แต่พระวิญญาณบริสุทธิดลใจ๋
หื้อเขาอูกํ
้ าตี้มาจากพระเจ้า
์

2
คนตี้สอนผิด

1 แต่ ใน สมัย ตะก่อน ก็ มี ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง แตน พระเจ้า ตั ๋ว ป๋ อม เกิด ขึ้น ใน หมู่ คน ของ พระเจ้า

ก็ อย่าง
เดียวกั ๋นกับตี้จะมีผูสอน
้
ผิดเกิดขึ้นในหมู่ต้าน หมู่เขาจะลักเอากําสอนตี้บ่ถูกต้องต๋ามตางของพระเจ้ามา
สอน เซิง่ กําสอนหมู่นี้ จะเยียะหื้อเกิดความฉิ บหาย หมู่เขาจะบ่ยอมฮับพระเยซูผู้เป๋นเจ้านายตี้จ้วยไถ่เฮา
หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ เซิง่ จะ เยีย ะ หื้อ หมู่ เขา ฉิ บหาย บ่า เดี่ยว นั ้น เลย 2 จะ มี หลาย คน ตี้ ป่อย ตั ๋ว ต๋าม ตั ๋ณหา
กับย้อนหมู่ คนตี้ สอนผิดหมู่ นี้ ละ คนตังหลายจึงดูถูกดู แควนตางแห่งความจริงไปตวย 3 โดยความโลภ
ของ หมู่ เขา หมู่ เขา จะ แต่ง เรือ
่ ง ขึ้น มา สอน เปื้ อ หา ผล ประโยชน์ จาก หมู่ ต้าน กํา ตัดสิน ลงโต้ ษ หมู่ เขา ตี้ ได้
บอกไว้เมินมาแล้วนั ้นก็พร้อมอยูแล้
่ ว กับความฉิ บหายตี้จะเกิดกับหมู่เขาก็กํ่าลังจะมาเวยๆ นี้
4 ทูต สวรรค์ ตี้ ได้ เยีย ะ บาป นั ้น พระเจ้า ก็ บ่เว้น แต่ ได้ โจ้ง หมู่ เขา ไว้ใน หม้อ หน้า ฮก แล้ว เอา เจื้ อก เหล็ก
ล่าม ขัง หมู่ เขา ไว้ ใน คอก ตี้ ดับ มืด กอย ถ้า วัน ตัดสิน ลงโต้ ษ จาก พระเจ้า 5 ใน สมัย โบราณ พระเจ้า ก็ บ่ได้
เว้น หน้า ใผ เหมือน กั ๋น พระเจ้า หื้อ นํ้า ท่วม โลก ตี้ มี แต่ คน บ่ยํา เก๋ง พระเจ้า แต่ พระองค์ ได้ ปกป้อง หื้อ รอด
หมู่ เดียว เต้า อัน
้ คือ โนอาห์ ผู้ ตี้ บอก หื้อ คน เยีย ะ ต๋าม ความ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม กับ หมู่ ของ เขา แหม เจ็ด คน
6 เมืองโสโดมกับเมืองโกโมราห์ก็ เหมือนกั ๋น พระเจ้าลงโต้ ษหมู่ เขาโดยใจ๊ ไฟเผากู้ สิง
่ กู้อย่าง เปื้ อเป๋นตั ๋ว
อย่าง หื้อ คน บ่ยํา เก๋ง พระเจ้า หัน ว่า จะ เกิด อะหยัง ขึ้น กับ หมู่ เขา 7 แต่ พระองค์ จ้วย จี วต
ิ โลท คน ตี้ เยีย ะ ถูก
ต้องต๋ามธรรมไว้ เขาได้ตุ๊กใจ๋ขนาดย้อนหมู่คนบ่ดีตังหลายเยียะก๋านลามกไว้ 8 โลทเป๋นคนตี้ถูกต้องต๋าม
ธรรมตี้อยูต้
่ ามก๋างคนบ่ดีหมู่นั ้น เขาได้ฮูได้
้ หันในสิง่ ตี้คนบ่ดีเยียะกั ๋นกู้วันๆ ใจ๋เขาก็เป๋นตุ๊กหนั ก 9 ย้อนจา
อัน
้ พระเจ้าจึงฮู้ว่าจะจ้วยคนตี้ยําเก๋งพระเจ้าหื้อป๊นจากก๋านทดลองใจ๋ได้จาใด กับฮู้ว่าจะขังคนบ่ดีไว้ลง
โต้ษในวันตัดสินลงโต้ษบาปได้จาใด 10 โดยเฉพาะคนตี้หลงมัวเมาไปต๋ามกิเลสตั ๋ณหาของตั ๋ว กับเหยียด
หยามสิทธิอํานาจขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
คนหมู่นี้ เป๋นคนหลึกกับจ๋องหอง ดู แควนแม้แต่ หมู่เทพเจ้าอย่างบ่กั ๋วเลย 11 เถิงแม้หมู่ทูตสวรรค์ ตี้ มี
ฤทธิอํ
์ านาจนั กเหลือ ก็ บ่ได้ ดู แควนเมื่อฟ้องโต้ษหมู่ นั ้นต่อหน้าองค์ พระผู้เป๋นเจ้าเลย 12 แต่ หมู่ สอนผิด
หมู่ นี้ เป๋นเหมือนสัตว์ตี้ เยียะต๋ามสันดานในตั ๋ว บ่มี สมอง ดู ถูกดู แควนในสิง่ ตี้ ตั ๋วเก่าบ่เข้าใจ๋ เลย เกิดมา
ก
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เปื้ อหื้อคนอื่นเอาไปฆ่าเต้าอัน
้ คนหมู่นี้ ก็จะถูกทําลายเหมือนสัตว์หมู่นั ้น 13 หมู่เขาหื้อตุ๊กแก่คนอื่นจาใด
ตุ๊กนั ้นก็ จะเถิงตั ๋วหมู่เขาจาอัน
้ หมู่เขาเมากิน
๋ เลี้ยงม่วนงันสันเล้าในต๋อนเมื่อวัน หมู่เขาเป๋นมลทินกับมี
ตํา๋ หนิ ต้ามก๋างหมู่ต้าน กับเมื่อกิน
๋ เลี้ยงกับหมู่ต้าน หมู่เขาก็เยียะหื้อหมู่ต้านต้องขายขี้หน้าตี้หมู่เขาปอใจ๋
14
กับก๋านจุล่ายต่างๆ ของหมู่เขา หมู่เขาจัง้ เซาะแม่ญิงมาหลับนอนตวยตลอด เยียะบาปบ่ฮู้จักปอ ป๋าย
บ่ปอยังจุล่ายคนใจ๋บ่เข้มแข็งหื้อเยียะบาปตวยแหม คนหมู่นี้ โลภจ๋นเป๋นสันดาน พระเจ้าจึงสาปแจ้งหมู่
เขา 15 หมู่เขาได้ละตางตี้ถูกต้อง แล้วหลงไปต๋ามตางของบาลาอัม ลูกของเบโอร์๑คนตี้ซอบก้าจ้างตี้ได้
จากก๋านงานตี้บ่ดี๒ 16 แต่บาลาอัมก็โดนตํา๋ หนิ ในความผิดของเขา โดยลาตี้อยูดี
่ ดีก็อูภาษา
้
คนได้ แล้วผู้
เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าคนนั ้นจึงเลิกเยียะในสิง่ ตี้ง่าวๆข
17 คนสอนผิดหมู่นี้ ก็เผียบเหมือนต๋านํ้าตี้แห้งขอด

กับเหมือนเมฆตี้โดนลมหลวงปั๊ ดไป พระเจ้าได้เกีย
มตี้มืดตี้สุดไว้สําหรับหมู่เขาแล้ว 18 ย้อนว่าหมู่เขาได้ก้าอู้โม้เรือ
่ งบ่มีสาระของตั ๋ว กับใจ๊กิเลสตั ๋ณหาของ
19
สันดาน บาป จุ ล่า ย คน ตี้ กํ่า ลัง หนี จาก ก๋าน ใจ๊ จี วต
ิ ตี้ บ่ดี หมู่ ตี้ สอน ผิด หมู่ นั ้น สัญญา ว่า จะ หื้อ คน หมู่ นี้ มี
อิสระ แต่ ตั ๋ว เก่า ยัง ตก เป๋น ขี้ข้า ของ นิ สัย ตี้ จะ ทําลาย ตั ๋ว เก่า อยู่ ใผ ก๊าน อะหยัง ก็ ตก เป๋น ขี้ข้า ของ สิง่ นั ้น
20 จาอัน
้ ใผตี้ป๊นจากสิง่ ตี้บ่ดีตางโลกนี้ ได้แล้ว โดยก๋านฮูจ
้ ักพระเยซูคริสต์องค์พระผูเป๋
้ นเจ้า ผูตี
้ ้เป๋นพระ
ผูจ้
้ วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของเฮา แต่หมู่เขายอมก๊านหื้อกิเลสตั ๋ณหาเหีย แล้วปิ๊ กไปหาตางโลกอย่างเก่า
สุดต๊ายสิง่ ตี้จะเกิดขึ้นกับหมู่เขาจะฮ้ายเหลือต๋อนแรกแหม 21 ย้อนถ้าบ่ฮูจ
้ ักตางตี้ถูกต้องตัง้ แต่เก๊า ก็ยัง
ดีเหลือฮู้จักแล้ว แต่บิน
่ หลังตํา๋ กําสัง่ สอนอันศักดิส
์ ิทธิตี
์ ้พระเจ้าหื้อเขาไว้เหีย 22 สิง่ ตี้เกิดขึ้นกับหมู่เขาก็
เป๋นไปต๋ามกําสุภาษิ ตตี้ ว่า “หมาก็ ปิ๊ กไปกิน
๋ ฮากของตั ๋วเก่า� กาว่า “หมู ตี้ ล้างตั ๋วหื้อสะอาดแล้ว ก็ ปิ๊ กไป
บุ่นขี้เปอะแหม�ค

3
พระเยซูจะปิ๊ กมาแหมเตื้อ
นี่ เป๋นจดหมายฉบับตี้สองแล้วตี้ข้าพเจ้าเขียนมาหาหมู่ต้าน ในจดหมายตึงสองฉบับ
นี้ ข้าพเจ้าใค่ เตือ
๋ นความจํา๋ หมู่ต้านโดยเรือ
่ งหมู่นี้ เปื้ อหมู่ต้านจะมีกํากึ๊ดตี้ บริสุทธิ์ 2 เปื้ อว่าหมู่ต้านจะได้
กึ๊ดเถิงกําของหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตี้บริสุทธินั
์ ้นตี้ได้อู้ไว้ตะก่อน กับกึ๊ดเถิงกําสัง่ สอนของ
องค์พระผู้เป๋นเจ้าผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของเฮา เซิง่ หมู่อัครทูตของหมู่ต้านได้บอกไว้ 3 หื้อต้านฮู้ข้อ
นี้ ก่อน เต๊อะ ว่า ใน ยุค สุด ต๊าย จะ มี คน เยีย ะ ต๋าม กิเลสตั ๋ณหา ของ ตั ๋ว แล้ว หมู่ เขา จะ มา ใค่ หว
ั เส้ย หมู่ ต้าน
ว่า 4 “พระคริสต์สัญญาว่าจะปิ๊ กมาบ่ใจ้กา แล้วมีไหนละ ป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮาก็ต๋ายกั ๋นไปหมดละ แต่
กู้ สิง่ กู้ อย่างก็ ยังเหมือนเก่าอย่างตี้ เป๋นมาตัง้ แต่ พระเจ้าสร้างโลก� 5 ตี้ หมู่ เขาอู้จาอัน
้ ย้อนว่าหมู่ เขาตัง้
ใจ๋ ลืม ความ จริง ข้อ นี้ ตี้ ว่า เมิน มา แล้ว โดย ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ต๊ องฟ้า กับ แผ่น ดิน โลก ก็ เกิด ขึ้น มา แล้ว
พระองค์ สัง่ หื้อ แผ่น ดิน ออก มา จาก นํ้า หื้อ นํ้า นั ้น อยู่ ล้อม แผ่น ดิน 6 แล้ว พระองค์ ก็ ใจ๊ นํ้า นั ้น ท่วม ทําลาย
ล้างโลกเก่า 7 แล้วโดยถ้อยกําเดียวกั ๋นนั ้น พระเจ้าสัง่ หื้อเก็บฮักษาต๊องฟ้ากับแผ่นดินโลกตี้ยังเหลืออยู่
บ่าเดี่ยวนี้ ไว้หื้อไฟเผาในวันตัดสินลงโต้ษบาป กับคนตี้บ่ยําเก๋งพระเจ้าจะถูกทําลายไปเหีย
8 ปี้ น้ องตี้ข้าพเจ้าฮักเหย ห้ามลืมความจริงข้อนี้ เน่ อ คือ สําหรับพระเจ้าแล้ววันเดียวก็เต้ากับปั นปี๋ ปั น
ปี๋ก็เต้ากับวันเดียว 9 องค์พระผู้เป๋นเจ้าบ่ได้จ๊าตี้จะเยียะต๋ามสัญญา เหมือนตี้บางคนกึ๊ดกั ๋น แต่ได้อดทน
กับหมู่ต้าน ย้อนพระองค์บ่ใค่หื้อใผคนใดต้องถูกทําลายไป แต่ใค่หื้อกู้ๆ คนกลับใจ๋จากบาป 10 แต่วันอัน
ยิง่ ใหญ่ขององค์พระผูเป๋
้ นเจ้า จะมาเหมือนขโมย วันนั ้นดวงดาวต่างๆ ในต๊องฟ้าจะหายไปพร้อมกั ๋นโดย
เสียงสนั ่นปั่ นปื๊ นของลูกไฟ แผ่นดินโลกกับสิง่ ตี้มีอยูบน
่ โลกจะถูกเผาทําลายจ๋นหมด๓
1 เปื้ อนตี้ ฮักเหย

๑

๒ 2:15
2:15
2:15 สําเนาโบราณบางฉบับว่าโบโซร์
2:15 บาลาอัมอยูใน
่ สมัยโบราณตี้เกยเยียะกาถาอาคม
ข 2:16 2:16 กดว� 22:4-35
ค 2:22 2:22 สภษ�
เขาได้ฮับจ้างแจ้งจาวอิสราเอลโดยบ่เจื้อฟังพระเจ้าย้อนหันแก่เงิน
26:11 ๓ 3:10 3:10 สําเนาโบราณบางฉบับว่า “โลกจะถูกเปิดเผย�
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เมื่อ ฮู้ว่า สิง่ ต่างๆ หมู่ นี้ จะ ต้อง ถูก ทําลาย ไป จาอี้แล้ว ก็ หื้อ หมู่ ต้าน กึ๊ด เอา เต๊อะ ว่าจะ ใจ๊ จี วต
ิ จาใด หื้อ
บริสุทธิกั
์ บยําเก๋งพระเจ้า 12 ต๋อนตี้ กํ่าลังกอยถ้าวันอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า จงเฮ่งวันหื้อมาเถิงเวยๆ วัน
นั ้นไฟจะเผาทําลายต๊องฟ้าตึงดวงดาวต่างๆ ในต๊องฟ้าก็จะไน่ ไป 13 แต่ต๋ามสัญญาของพระเจ้านั ้น เฮา
จึงตัง้ หน้าตัง้ ต๋ากอยถ้าสวรรค์ใหม่กับโลกใหม่ เซิง่ เป๋นตี้ตี้มีก้าความยุติธรรม
14 จาอัน
้ เปื้ อน ตี้ ฮัก เหย เมื่อ หมู่ ต้าน ได้ ตัง้ หน้า ตัง้ ต๋า กอย ถ้า สิง่ หมู่ นี้ อยู่ นั ้น ก็ หื้อ ฮิ มี ใจ๋ ตี้ สงบ สุข บ่มี
มลทิน กับ บ่มี ตี้ ติ ใน สาย ต๋า ของ พระเจ้า 15 บ่ดี ลืม ว่า องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา มี ความ อดทน เปื้ อ หื้อ
หมู่ เฮา มี โอกาส รอด ป๊น บาป โต้ษ อย่าง ตี้ เปาโล ปี้ น้ อง ตี้ ฮัก ของ เฮา ได้ เขียน จดหมาย เถิง หมู่ ต้าน ต๋าม สติ
ปั๋ ญญาตี้ พระเจ้าได้ หื้อกับเขานั ้น 16 จดหมายกู้ ฉบับของเขาก็ เขียนเถิงเรือ
่ งหมู่นี้ มีข้อความบางอย่างตี้
เข้าใจ๋ยากอยูใน
่ จดหมายของเขา เซิง่ เยียะหื้อคนบ่หลวกกับจิตใจ๋บ่มัน
่ คงเอาไปอธิบายอย่างผิดๆ เหมือน
อย่างตี้หมู่เขาเยียะกับข้ออื่นๆ ในพระคัมภีร ์ จึงเยียะหื้อตั ๋วหมู่เขาต้องฉิ บหายไป
17 ย้อน จาอัน
้ เปื้ อน ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก เหย เมื่อ หมู่ ต้าน ได้ ฮู้ เรือ
่ ง นี้ ก่อน แล้ว ก็ หื้อ หละวัง ตั ๋ว หื้อ ดี เปื้ อ จะ ได้
บ่หลงไปต๋ามกําสอนตี้ผิดๆ ของคนบ่ดีหมู่นั ้น แล้วเยียะหื้อความมัน
่ คงของหมู่ต้านเสียไปเหีย 18 แต่ขอ
หื้อพระคุณกับความฮู้ของต้านจํา๋ เริญขึ้นติกๆ ในเรือ
่ งของพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้า ผู้ตี้เป๋นพระ
ผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของเฮา ขอเกียรติจงมีแก่พระองค์บ่าเดี่ยวนี้ และตลอดไป อาเมน
11

1 ยอห์น 1:1
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จดหมายจาก

ยอห์น

ฉบับตีนึ
้ ่ง

คริสตจักรสมัยยุคแรกยอมฮับว่า ผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ คือ ยอห์นผู้เป๋นอัครทูต ต้านเขียนจดหมาย
ฉบับนี้ เมื่อต๋อนเฒ่าแล้ว กับอยูตี
่ ้เมืองเอเฟซัส ต้านคงเขียนจดหมายฉบับนี้ ขึ้นหละหว่างปี๋ ค�ศ� 85-90
ยอห์น เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ไป เถิง หมู่ ผู้ เจื้อ ใน คริสตจักร ต่างๆ ตี้ อยู่รอบ เมือง เอเฟซัส ใน แคว้น เอเชีย
เซิง่ เขาเป๋นศิษยาภิบาลอยูตี
่ ้หัน
้
ยอห์น เน้ น ความ สําคัญ ของ ความ ฮัก ใน จี วต
ิ ของ ผู้ เจื้อ ต้าน สอน ว่า เป๋น สิง่ ตี้ สําคัญ นั ก ขนาด ตี้ ผู้ เจื้อ
ต้องฮักกั ๋น ต้านก็ได้ตักเตือ
๋ นผูตี
้ ้ได้อ่านจดหมายฉบับนี้ ว่า เรือ
่ งตี้พระเยซูคริสต์เป๋นพระบุตรของพระเจ้า
แต๊ๆ นั ้น ก็ เป๋นความจริง กับก๋านตี้ พระเยซู ต๋ายบนไม้ก๋างเขนก็ เยียะหื้อคนตังหลายได้ คืนดี กับพระเจ้า
กับมีความสัมพันธ์กับพระองค์ ยอห์นสอนหื้อหันว่าใผเป๋นผู้เจื้อแต๊ๆ ก็ คือ คนนั ้นจะยอมฮับว่าพระเยซู
เป๋นพระบุตรของพระเจ้า กับใจ๊จีวต
ิ อย่างบริสุทธิ์

ถ้อยกําแห่งจีวต
ิ
หมู่ เฮา ขอ บอก เรือ
่ ง ของ ผู้ นึ่ ง เซิง่ มี มา ตัง้ แต่ เมื่อ เก๊ า หัวที แล้ว เซิง่ หมู่ เฮา ได้ยน
ิ กับ หัน มา กับ ต๋า ได้
แยงผ่ออย่างละเอียด กับได้หยุบได้ซวามมากับมือของหมู่เฮา คือผู้ตี้ฮ้องกั ๋นว่าถ้อยกําตี้หื้อจีวต
ิ 2 เมื่อจี
วิตของผู้นั ้นมาป๋ากฏ หมู่เฮาก็ได้หัน กับเป๋นพยานบอกหื้อหมู่ต้านฟังเถิงผู้ตี้เป๋นจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ เซิง่ เกยอยู่
3
กับพระบิดาและได้มาป๋ากฏหื้อหมูเฮา
่ หัน หมูเฮา
่ ก็บอกสิง่ ตี้หมูเฮา
่ ได้หันกับได้ยน
ิ นั ้นหื้อหมูต้
่ านฟังตวย
เปื้ อว่าหมู่ต้านจะได้มีสามัคคีธรรมกับหมู่เฮา สามัคคีธรรมนี้ คือก๋านสามัคคีธรรมตี้หมู่เฮามีกับพระบิดา
ตึงกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ตวย 4 หมู่เฮาจึงเขียนเรือ
่ งหมู่นี้ มาเถิงหมู่ต้าน เปื้ อหมู่เฮา๑จะ
ได้มีความจื้นจมยินดีอย่างเต๋มตี้
1

พระเจ้าเป๋นความเป่งแจ้ง
นี่ คือ เรือ
่ ง ตี้ หมู่ เฮา ได้ยน
ิ จาก พระเยซู คริสต์ กับ บอก หมู่ ต้าน หื้อ ฮู้ คือ พระเจ้า เป๋น ความ เป่ง แจ้ง ตึง
บ่มีความมืดในพระองค์ เลย 6 ถ้าเฮาอู้ว่าเฮามีสามัคคีธรรมกับพระเจ้า แต่ เฮายังใจ๊ จี วต
ิ อยู่ในความมืด
7
เฮาก็ จุ กับบ่ได้ เยียะต๋ามความจริงแต๊ๆ แต่ ถ้าเฮาใจ๊ จี วต
ิ อยู่ในความเป่งแจ้งเหมือนกับตี้ พระเจ้าอยู่ใน
ความเป่งแจ้ง เฮาก็มีสามัคคีธรรมกั ๋น เลือดของพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าตี้ต๋ายนั ้นก็ซ่วยล้างความ
บาปกู้อย่างของเฮาจ๋นหมดจ๋นเสี้ยง
5

ถ้า เฮา อู้ ว่า เฮา บ่มี บาป เฮา ก็ จุ ตั ๋ว เก่า กับ เฮา ก็ บ่ได้ ฮู้ จัก ความ จริง 9 แต่ ถ้า เฮา สารภาพ บาป ของ เฮา
พระเจ้าผู้สัตย์ซ่ือกับเยียะในสิง่ ตี้ถูกต้องตลอด จะยกโต้ษบาปหื้อเฮา พระองค์จะซ่วยล้างเฮาหื้อหมดใส
จากบาปกู้ อย่างตวย 10 แต่ ถ้าเฮาอู้ว่า เฮาบ่ได้ เยียะบาป ก็ เต้า กับเฮาอู้ว่าพระเจ้า ขี้จุ กับกํา สัง่ สอนของ
พระองค์ก็บ่ได้อยูใน
่ ใจ๋เฮาเลย
8

2
พระเยซูเป๋นผู้จ้วยของเฮา

1 ต้านตัง หลายตี้ เผียบเหมือน ลูกตี้ ข้าพเจ้า ฮักเหย

ข้าพเจ้าเขียนเรือ
่ งหมู่นี้ มาเถิงต้าน เปื้ อว่าหมู่ต้าน
จะบ่เยียะบาป แต่ ถ้าใผเยียะบาป เฮาก็ มี ผู้จ้วยอ้อนวอนพระบิดาแตนเฮา คือพระเยซู คริสต์ ผู้ตี้ ถูกต้อง
๑

1:4 1:4 สําเนาโบราณบางฉบับเป๋น หมู่ต้าน

1 ยอห์น 2:2

331

1 ยอห์น 2:23

ต๋าม ธรรม 2 พระองค์ เป๋น เครือ
่ ง ปู่ จา ฮับ เอา ความ บาป ของ เฮา ไป พระองค์ บ่ได้ ฮับ เอา ความ บาป ของ หมู่
เฮาเต้าอัน
้ แต่ฮับเอาของคนตึงโลกไปตวย
3 ถ้าเฮาฮักษากําสัง
่ ของพระเจ้า เฮาก็จะมัน
่ ใจ๋ได้ว่า เฮาฮู้จักพระองค์แต๊ๆ 4 คนตี้อู้ว่าเฮาฮู้จักพระเจ้า
แต่บ่ได้เยียะต๋ามกําสัง่ ของพระองค์ ก็เป๋นคนขี้จุ เขาบ่ได้ฮู้จักความจริง 5 แต่คนตี้เยียะต๋ามถ้อยกําของ
พระเจ้านั ้น ความฮักของพระองค์ ก็ สมบูรณ์ ในคนนั ้นอย่างแต๊ จริง สิง่ นี้ เยียะหื้อเฮาแน่ ใจ๋ ว่าเฮามีความ
สัมพันธ์กับพระองค์ 6 คนตี้อูว่
้ าตั ๋วเก่ามีความสัมพันธ์กับพระองค์ ก็ต้องใจ๊จีวต
ิ เหมือนกับพระเยซูตวย
กําสัง่ หื้อเฮาฮักคนอื่น
7 ต้านตังหลายตี้ข้าพเจ้าฮักเหย ข้าพเจ้าบ่ได้เขียนกําสัง
่ ใหม่ขึ้นเน่ อ แต่เขียนกําสัง่ เก่าตี้ต้านตังหลาย
มี อยู่แล้วตัง้ แต่ เก๊าเหง้า กําสัง่ เก่าอันนั ้นต้านตังหลายเกยได้ยน
ิ มาแล้ว 8 กําสัง่ ตี้ ข้าพเจ้าเขียนหื้อต้าน
นั ้น ก็ยังนั บว่าใหม่อยู่ ต้านจะหันความจริงของกําสัง่ ใหม่นี้ ได้ในพระคริสต์ กับในตั ๋วหมูต้
่ าน ย้อนว่าความ
มืดกํ่าลังผ่านป๊นไป ความเป่งแจ้งอันแต๊จริงก็ได้ส่องเข้ามาแล้ว
9 ถ้า ใผ คน ใด อู้ ว่า เขา อยู่ ใน ความ เป่ ง แจ้ง แต่ ยัง จัง ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ของ ตั ๋ว อยู่ คน นั ้น ก็ ยัง อยู่ ใน ความ มืด
10 คน ตี้ ฮัก ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ของ เขา ก็ อยู่ ใน ความ เป่ ง แจ้ง เขา จะ บ่มี อะหยัง เลย ตี้ จะ เป๋ น เหตุ หื้อ เขา เยีย ะ บาป
11 แต่ คน ตี้ ยัง จัง ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ของ ตั ๋ว ก็ ยัง อยู่ ใน ความ มืด เขา เผียบ เหมือน กํ่า ลัง เตียว อยู่ ใน ความ มืด เขา
บ่ฮูว่
้ ากํ่าลังเตียวไปตี้ไหน ย้อนความมืดเยียะหื้อต๋าของเขาบอดไปเหียแล้ว
ลูกๆ เหย ตี้ ข้าพเจ้า เขียน จดหมาย นี้ มา เถิง หมู่ ต้าน ก็ ย้อน พระเจ้า ได้ ยกโต้ ษ บาป ของ หมู่ ต้าน แล้ว
ย้อนหันแก่พระเยซูคริสต์
12

13 คนตี้เป๋ นป้ ออุย
๊ ตังหลาย ข้าพเจ้าเขียนเถิงหมูต้
่ าน ย้อนว่าต้านตังหลายฮูจ
้ ักพระองค์ผูเป๋
้ นอยูตั
่ ง้ แต่

เก๊าหัวทีแล้ว คนเป๋นคนหนุ่มตังหลาย ข้าพเจ้าเขียนเถิงหมู่ต้าน ย้อนหมู่ต้านมีชัยเหนื อมารแล้ว
14 คนตี้ เป๋ นลูกตังหลาย

ข้าพเจ้าเขียนเถิงหมู่ต้าน ย้อนว่าต้านตังหลายฮู้จักพระบิดา คนตี้เป๋นป้ออุย
๊
ตังหลายข้าพเจ้าเขียนเถิงหมู่ ต้าน ย้อนว่าต้านตังหลายฮู้จักพระองค์ ผู้เป๋นอยู่ตัง้ แต่ เก๊ าหัวที แล้ว คนตี้
เป๋นคนหนุ่มตังหลาย ข้าพเจ้าเขียนเถิงหมู่ต้าน ย้อนหมู่ต้านมีแฮงมีกํา๋ ลังนั ก กับถ้อยกําของพระเจ้าอยู่
ในใจ๋ต้านตังหลาย กับหมู่ต้านมีชัยเหนื อมารแล้ว
ห้ามฮักโลกตึงสิง่ ของในโลกนี้ เน่ อ ถ้าคนใดฮักโลกนี้ คนนั ้นก็ บ่ฮักพระบิดา 16 ย้อนกู้ สิง่ กู้ อย่างใน
โลกนี้ คือกิเลสตั ๋ณหาของเนื้ อหนั ง กิเลสตั ๋ณหาของต๋า กับก๋านอวดตั ๋วว่ามีทรัพย์สมบัตินั ก สิง่ หมู่นี้ บ่ได้
มาจากพระบิดา แต่มาจากโลกนี้ 17 โลกนี้ ตึงกิเลสตั ๋ณหาของโลกกํ่าลังสิน
้ สุดไป แต่คนตี้เยียะต๋ามความ
ต้องก๋านของพระเจ้าจะมีจีวต
ิ อยูตลอด
่
ไป
15

บ่ดีติดต๋ามศัตรู ของ
๋
พระคริสต์

18 ลูกๆ

เหย ต๋อนนี้ เป๋นยุคสุดต๊ายแล้ว ต๋ามตี้ต้านตังหลายเกยได้ยน
ิ ว่าศัตรู ของ
๋
พระคริสต์กํ่าลังจะมา
บ่าเดี่ยวนี้ ศัตรู ของ
๋
พระคริสต์ก็ได้มากั ๋นนั กแล้ว ย้อนจาอัน
้ เฮาจึงฮู้ว่าต๋อนนี้ เป๋นยุคสุดต๊าย 19 ศัตรู หมู
๋ ่นี้
เป๋นหมู่ตี้ ได้ ละหมู่เฮาไป แต่ หมู่เขาบ่ได้ เป๋นคนของหมู่เฮาแต๊ๆ ถ้าเป๋นก็ จะต้องอยู่ตวยเฮาต่อไป แต่ หมู่
เขาละหมู่เฮาไปแล้ว แสดงว่าบ่มีใผสักคนในหมู่เขาตี้เป๋นคนของหมู่เฮาแต๊ๆ
20 แต่หมู่ต้านได้ฮบ
ั ก๋านเจิมจากพระองค์ผู้บริสุทธินั
์ ้น

จาอัน
้ หมู่ต้านจึงฮู้ความจริง 21 ตี้ข้าพเจ้าเขียน
เถิงหมู่ต้าน บ่ใจ้ ว่าย้อนหมู่ต้านบ่ฮู้ความจริงนี้ แต่ ย้อนว่าหมู่ต้านฮู้แล้ว กับยังฮู้แหมว่ากําจุ กําล่ายบ่ได้
ออกมาจากความจริง
22 ใผเป๋ นคนขี้จุ ก็ คือ คนตี้ อู้ว่าพระเยซู บ่ใจ้ พระคริสต์ คนนั ้นละเป๋ นศัตรู ของ
๋
พระคริสต์ เขาบ่ยอมฮับ
พระบิดา ตึง พระบุตร ตวย 23 คน ใด ตี้ บ่ยอมฮับ พระบุตร คน นั ้น ก็ บ่มี ความ สัมพันธ์กับ พระบิดา คน ใด ตี้
ยอมฮับพระบุตรคนนั ้นก็มีความสัมพันธ์กับพระบิดาตวย

1 ยอห์น 2:24

332

1 ยอห์น 3:17

ขอ หื้อ หมู่ ต้าน เก็บ ฮัก ษา กํา สัง่ สอน ตี้ ต้าน ได้ยน
ิ มา ตัง้ แต่ เก๊า ย้อน ว่า ถ้า ต้าน ฮัก ษา กํา สัง่ สอน นี้ ไว้
ต้านก็จะติดสนิ ทกับพระบุตรตึงพระบิดาตลอดไป 25 อันนี้ เป๋นสิง่ ตี้พระเยซูได้สัญญาไว้กับหมู่เฮา คือหื้อ
เฮามีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์
26 ข้อความตึงหมดตี้ ข้าพเจ้าเขียนมาหื้อต้านตังหลายนี้ เป๋ นเรือ
่ งเกี่ยวกับคนหมู่นั ้นตี้ฮิมาจุล่ายต้าน
27
ตังหลาย ส่วนต้านตังหลายได้ฮับก๋านเจิมจากพระองค์แล้ว พระวิญญาณบริสุทธิก็
่ บต้านตังหลาย
์ อยูกั
จึงบ่จํา๋ เป๋ นต้องมีใผมาสอนต้านตังหลายแหม ย้อนว่าพระวิญญาณนั ้นได้สอนต้านหื้อฮู้หมดแล้ว กับสิง่
ตี้พระองค์สอนก็เป๋นความจริงบ่ใจ้จุ ก็หื้อเยียะต๋ามกําสัง่ สอนของพระองค์ แล้วจีวต
ิ ของต้านจะติดสนิ ท
กับพระองค์
28 บ่า เดี่ยว นี้ ลูกๆ เหย จง ติด สนิ ท กับ พระคริสต์ เปื้ อ ว่า เมื่อ พระองค์ มา ป๋ า กฏ เฮา ตัง หลาย จะ มี ความ
มัน
่ ใจ๋ จะบ่อายต่อหน้าพระองค์ เมื่อพระองค์ มา 29 ต้านตังหลายฮู้แล้วว่าพระคริสต์ เยียะในสิง่ ตี้ ถูกต้อง
ตลอด จาอัน
้ ต้านก็ต้องฮูว่
้ าคนตี้เยียะในสิง่ ตี้ถูกต้องก็เป๋นลูกของพระเจ้า
24

3
เฮาเป๋นลูกของพระเจ้า

1 ลองกึ๊ดผ่อเต๊อะ

พระบิดาฮักเฮานั กขนาดไหน เถิงได้ฮ้องเฮาว่าเป๋นลูกของพระองค์ แล้วเฮาก็เป๋นจา
อัน
้ แต๊ๆ โลกบ่ฮู้จักเฮาก็ย้อนว่าโลกบ่ฮู้จักพระองค์ 2 ต้านตี้ฮักตังหลาย ต๋อนนี้ เฮาได้เป๋นลูกของพระเจ้า
แล้ว เฮา ยัง บ่ฮู้ ว่า ต่อ ไป ตัง หน้า เฮา จะ เป๋น จาใด แต่ เฮา ฮู้ ว่า เมื่อ พระคริสต์ มา ป๋า กฏ เฮา จะ เป๋น เหมือน
พระองค์ ย้อน ว่า เฮา จะ หัน พระองค์ ต๋าม ตี้ พระองค์ เป๋น แต๊ๆ 3 กู้ คน ตี้ มี ความ หวัง ใน พระคริสต์ จาอี้ ก็ จะ
เยียะตั ๋วหื้อบริสุทธิเหมื
อนอย่างตี้พระคริสต์บริสุทธิ์
์
4 กู้คนตี้เยียะบาป ก็เยียะผิดบทบัญญัติของพระเจ้า ย้อนว่าบาปเป๋ นก๋านผิดต่อบทบัญญัติของพระเจ้า

หมู่ ต้าน ก็ ฮู้แล้ว ว่า ก๋าน ตี้ พระคริสต์ มา ป๋า กฏ นั ้น ก็ เปื้ อ มา ฮับ เอา ความ บาป ของ คน ตัง หลาย ไป จ๋น หมด
จ๋นเสี้ยง ในพระองค์นั ้นบ่มีความบาปอันใดเลย 6 คนใดตี้ติดสนิ ทกับพระองค์ก็จะบ่เยียะบาปแหมต่อไป
ส่วนคนตี้ยังเยียะบาปอยู่ คนนั ้นยังบ่เกยหันพระองค์ ยังบ่ฮูจ
้ ักพระองค์ตวย
5

7 ลูกตี้ข้าพเจ้าฮักเหย

ห้ามหื้อใผมาจัก
๊ จู๋งหื้อหลงไปเน่ อ คนตี้เยียะในสิง่ ตี้ถูกต้องก็เป๋นคนถูกต้องต๋าม
ธรรม เหมือนพระคริสต์เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมของพระเจ้า 8 คนใดตี้ยังเยียะบาปอยู่ คนนั ้นก็เป๋นของ
มาร ย้อนว่ามารได้เยียะบาปมาตัง้ แต่เมื่อเก๊าหัวทีแล้ว นี่ เป๋นเหตุตี้พระบุตรของพระเจ้ามาป๋ากฏ เปื้ อมา
ทําลายก๋านงานของมารเหีย
9 คนใดตี้เกิดจากพระเจ้า คนนั ้นจะบ่เยียะบาปแหมต่อไป ย้อนว่าตั ๋วเขามีเจื๊อของพระเจ้าอยู่ เขาเป๋ น
ลูก ของ พระเจ้า แล้ว จึง เยีย ะ บาป แหม บ่ได้ 10 จาอัน
้ เฮา จึง ฮู้ ได้ ว่า ใผ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า ใผ เป๋น ลูก ของ
มาร คนตี้บ่เยียะสิง่ ตี้ถูกต้อง กาว่าบ่ได้ฮักปี้ น้ องผู้เจื้อของตั ๋ว ก็บ่ใจ้ลูกของพระเจ้า
เฮาต้องฮักเซิง่ กั ๋นและกั ๋น

11 หมู่ ต้านได้ยน
ิ ได้ฟังกําสอนนี้ มาตัง้ แต่เก๊าแต่เหง้าแล้วว่า

หื้อเฮาฮักกั ๋นและกั ๋น 12 ห้ามเป๋นเหมือน
คาอิน ตี้ เป๋น ของ มาร แล้ว ได้ ฆ่า น้ อง บ่าว ของ ตั ๋ว เขา ฆ่า น้ อง เยีย ะ หยัง ก็ ย้อน ว่า ก๋าน ของ เขา เป๋น ก๋าน บ่ดี
แต่ก๋านของน้ องบ่าวนั ้นถูกต้องต๋ามธรรม

ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย บ่ถ้า งืด เน่ อ ตี้ โลก นี้ จัง ต้าน 14 เฮา ฮู้ ว่า เฮา เกย เป๋น เหมือน คน ตี้ ต๋าย ไป แล้ว
ได้ ฮบ
ั จี วต
ิ ใหม่ เฮาฮู้ได้ ย้อนเฮาฮักปี้ น้ องผู้เจื้อของเฮา ส่วนคนตี้ บ่ฮักคนอื่น ก็ เหมือนเป๋นคนตี้ ยังอยู่ใน
ความต๋าย 15 คนใดตี้ จังปี้ น้ องผู้เจื้อของเขาก็ เป๋นฆาตกร หมู่ต้านฮู้แล้วว่าคนตี้ เป๋นฆาตกรจะบ่มีจี วต
ิ นิ
รันดร์ 16 จาอี้เฮาจึงฮู้ว่าความฮักเป๋นจาใด คือพระคริสต์ได้สละจีวต
ิ ของพระองค์เปื้ อเฮาตังหลาย เฮาก็
17
สมควรจะสละจีวต
ิ ของเฮาเปื้ อปี้ น้ องผูเ้ จื้อของเฮาตวย คนตี้มีทรัพย์สมบัตินั ก เมื่อหันปี้ น้ องผูเ้ จื้อของ
13

1 ยอห์น 3:18
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เขายากจ๋นต้องก๋านความจ้วยเหลือ แต่ใจ๋จืดใจ๋ดําบ่ยอมจ้วย แล้วเขาอูได้
้ จาใดว่าเขาฮักพระเจ้า 18 ลูกตี้
ฮักตังหลายเหย หื้อเฮาฮักกั ๋นแต๊ๆ โดยก๋านเยียะสิง่ ตี้ดีหื้อกั ๋น บ่ใจ้ก้าอูบ่
้ ดายเน่ อ
19 ย้อนจาอีเฮา
้ จึงฮูว่
้ าเฮาอยูฝ่
่ ายความจริง

กับเฮาสามารถตี้จะมีสันติสุขต่อหน้าพระเจ้า 20 เถิงแม้ว่า
ใจ๋ของเฮาจะฟ้องว่าเฮาผิด เฮาก็ฮูว่
้ าพระเจ้านั ้นเป๋นใหญ่เหลือใจ๋ของเฮา กับพระองค์ฮูหมด
้
กู้สิง่ กู้อย่าง
21 ต้านตี้ฮักตังหลาย

ถ้าใจ๋เฮาบ่ฟ้องว่าเฮาเยียะผิด เฮาก็มีความมัน
่ ใจ๋ตี้จะเข้าหาพระเจ้า 22 กับเฮาจะ
ได้ฮบ
ั กู้สิง่ ตี้เฮาขอจากพระเจ้า ย้อนว่าเฮาเยียะต๋ามกําสัง่ ของพระองค์กับเยียะสิง่ ตี้พระองค์ปอใจ๋ 23 กํา
สัง่ ของพระองค์คือหื้อเฮาเจื้อวางใจ๋พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ กับหื้อเฮาฮักกั ๋นเหมือนอย่างตี้
พระองค์ได้ สัง่ เฮาไว้ 24 คนตี้เยียะต๋ามกําสัง่ ของพระเจ้าก็ ติดสนิ ทกับพระเจ้า แล้วพระเจ้าก็ ติดสนิ ทกับ
เขาตวย เฮาฮูว่
้ าพระเจ้าติดสนิ ทกับเฮา ย้อนว่าพระวิญญาณตี้พระองค์หื้อกับเฮาก็อยูใน
่ ใจ๋ของเฮา

4
ยอห์นเตือ
๋ นหื้อหละวังผู้สอนผิด

1 ต้านตี้ฮักตังหลาย

ห้ามเจื้อกู้คนตี้อ้างว่าอูโดย
้
พระวิญญาณ แต่หื้อทดสอบหมู่เขาว่ามีวิญญาณตี้มา
จากพระเจ้าแต๊ก่อ ย้อนว่ามีผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตั ๋วป๋อมนั กขนาดออกมาใคว่โลกแล้ว 2 ก๋าน
ตี้หมู่ต้านจะสามารถฮู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าได้ คือถ้าคนตี้อ้างตั ๋วนั ้นยอมฮับว่าพระเยซูคริสต์มา
เกิด เป๋น มนุษย์ ใน โลก นี้ ก็ แสดง ว่า คน นั ้น มี วิญญาณ ตี้ มา จาก พระเจ้า 3 แต่ ถ้า คน ใด บ่ยอมฮับ เรือ
่ ง ของ
พระเยซู คน นั ้น ก็ มี วิญญาณ ตี้ บ่ได้ มา จาก พระเจ้า เขา เป๋น ศัตรู ของ
๋
พระคริสต์ ตี้ ต้าน ได้ยน
ิ ว่า ศัตรู ของ
๋
พระคริสต์กํ่าลังจะมา กับบ่าเดี่ยวนี้ ก็อยูใน
่ โลกนี้ แล้ว
4 ลูกๆ

เหย หมู่ต้านเป๋นของพระเจ้า จึงมีชัยเหนื อคนหมู่นั ้นเน่ อ ย้อนว่าพระวิญญาณตี้อยู่ในหมู่ต้าน
ยิง่ ใหญ่เหลือวิญญาณตี้อยู่ในคนของโลกนี้ 5 หมู่เขาเป๋นของโลกนี้ ย้อนจาอัน
้ สิง่ ตี้หมู่เขาอู้ก็มาจากโลก
นี้ กับ คน ใน โลก ก็ ฟัง หมู่ เขา 6 แต่ หมู่ เฮา เป๋น ของ พระเจ้า คน ตี้ ฮู้ จัก พระเจ้า ก็ ฟัง เฮา แต่ คน ตี้ บ่เป๋น ของ
พระเจ้าก็บ่ฟังเฮา จาอัน
้ เฮาจึงสามารถฮูได้
้ ว่าคนไหนมีวิญญาณของความจริง กาว่ามีวิญญาณตี้จุล่าย
ความฮักมาจากพระเจ้า
ขอหื้อเฮาฮักกั ๋นไว้เน่ อ ย้อนว่าความฮักนั ้นมาจากพระเจ้า คนตี้ฮักเซิง่ กั ๋นและกั ๋น
ก็ เป๋นลูกของพระเจ้ากับฮู้จักพระเจ้า 8 ส่วนคนตี้ บ่ได้ ฮักเซิง่ กั ๋นและกั ๋น ก็ บ่ฮู้จักพระเจ้า ย้อนว่าพระเจ้า
เป๋นความฮัก 9 นี่ คือวิธตี
ี ้พระเจ้าแสดงความฮักต่อเฮา คือพระองค์ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มา
อยูใน
่ โลกนี้ เปื้ อเฮาจะมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์โดยผ่านตางพระบุตรของพระองค์นั ้น 10 ความฮักก็เป๋นจาอี้ละ บ่ใจ้
ว่า เฮา ฮัก พระเจ้า แต่ ว่า พระองค์ ฮัก เฮา จึง ส่ง พระบุตร ของ พระองค์ มา เป๋น เครือ
่ งปู่ จา เปื้ อ ฮับ เอา ความ
บาปของเฮาไป
11 ต้านตี้ฮักตังหลาย ถ้าพระเจ้าฮักเฮาขนาดนี้ เฮาก็ควรจะฮักกั ๋นตวย 12 บ่มีใผเกยหันพระเจ้า แต่ถ้า
เฮาฮักกั ๋น พระเจ้าก็เป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋นกับเฮา ความฮักของพระองค์ก็สมบูรณ์ ในจีวต
ิ ของเฮา
7 ต้านตี้ฮักตังหลาย

จาอัน
้ เฮา เถิง ฮู้ ว่า เฮา เป๋น นํ้า นึ่ ง ใจ๋ เดียว กั ๋น กับ พระองค์ พระองค์ ก็ เป๋น นํ้า นึ่ ง ใจ๋ เดียว กั ๋น กับ เฮา คือ
พระองค์หื้อพระวิญญาณอยู่ในใจ๋ของเฮา 14 เฮาได้หันแล้วกับเป๋นพยานบอกคนตังหลายว่าพระบิดาส่ง
พระบุตรของพระองค์มาเป๋นผูจ
้ ้วยหื้อโลกนี้ รอดป๊นบาปโต้ษ 15 คนตี้ยอมฮับว่าพระเยซูเป๋นพระบุตรของ
พระเจ้า พระเจ้าก็เป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋นกับคนนั ้น กับคนนั ้นก็เป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋นกับพระเจ้า 16 ย้อนจา
อัน
้ เฮาตังหลายเถิงฮู้ตึงไว้วางใจ๋ในความฮักตี้พระเจ้ามีต่อเฮา พระเจ้าเป๋นความฮัก คนตี้ฮักพระเจ้ากับ
ฮักคนอื่น ก็เป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋นกับพระเจ้า พระองค์ก็เป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋นกับคนนั ้น 17 ย้อนจาอีความ
้
ฮัก ของ พระเจ้า จึง สมบูรณ์ ใน หมู่ เฮา เฮา ก็ เลย มี ความ มัน
่ ใจ๋ ใน วัน ตัดสิน ลงโต้ ษ บาป ย้อน ว่า พระคริสต์
18
เป๋น จาใด เฮา ก็ เป๋น จาอัน
้ ใน โลก นี้ เมื่อ พระเจ้า ฮัก เฮา เฮา ก็ บ่มี ความ กั ๋ว ย้อน ความ ฮัก ตี้ สมบูรณ์ ของ
13

1 ยอห์น 4:19
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1 ยอห์น 5:21

พระองค์นั ้น ได้ไล่ความกั ๋วออกไปหมดแล้ว ความกั ๋วนั ้นเกี่ยวกับก๋านถูกลงโต้ษ กับคนตี้ยังกั ๋วนั ้นก็แสดง
ว่าความฮักของพระองค์ยังบ่สมบูรณ์ ในคนนั ้นเตื้อ
19 ตี้หมู่เฮาฮักก็ย้อนว่าพระเจ้าฮักเฮาก่อน 20 ถ้าคนใดอูว่
้ า “เฮาฮักพระเจ้า� แต่ยังจังปี้ น้ องผูเ้ จื้อของ
ตั ๋วอยู่ คนนั ้นก็ขี้จุ ย้อนคนตี้บ่ฮักปี้ น้ องผู้เจื้อของตั ๋วตี้ผ่อหันได้ แล้วจะฮักพระเจ้าตี้ผ่อบ่หันได้จาใด 21 นี่
เป๋นกําสัง่ ตี้พระเจ้าหื้อกับเฮา คือคนตี้ฮักพระเจ้าต้องฮักปี้ น้ องผู้เจื้อของตั ๋วเก่าตวย

5
ลูกของพระเจ้ามีชัยเหนื อโลกนี้ แล้ว
1 คนตี้เจื้อว่าพระเยซู เป๋ นพระคริสต์ ก็ได้จื้อว่าเป๋ นลูกของพระเจ้า กับคนตี้ฮักป้ อก็จะฮักลูกๆ ของเขา
ตวย 2 เฮา จะ ฮู้ ได้ ว่า เฮา ตัง หลาย ฮัก ลูก ของ พระเจ้า แต๊ ก็ ต่อ เมื่อ เฮา ฮัก พระเจ้า กับ เยีย ะ ต๋าม กํา สัง่ ของ
พระองค์ 3 ความหมายของก๋านฮักพระเจ้า คือเฮาจะเยียะต๋ามกําสัง่ ของพระองค์ กับกําสัง่ ของพระองค์
ก็บ่ยาก 4 ย้อนคนตี้เป๋นลูกของพระเจ้าก็มีชัยเหนื อโลก ความเจื้อของเฮาเองคือตางตี้จะมีชัยเหนื อโลก
ได้ 5 ใผตี้มีชัยเหนื อโลกนี้ ได้ ก็คือคนตี้เจื้อว่าพระเยซูเป๋นพระบุตรของพระเจ้า
พระเจ้าอูกั
้ บเฮาเรือ
่ งของพระบุตร
6 พระเยซู คริสต์ เป๋ นผู้ตี้ มาโดยนํ้ากับเลือด พระองค์ บ่ได้ มาโดยนํ้าเต้าอัน
้ แต่ มาโดยนํ้ากับเลือด พระ
วิญญาณ ก็ ยืนยัน ว่า เรือ
่ ง นี้ เป๋น ความ จริง ย้อน พระวิญญาณ เป๋น ความ จริง 7 มี อยู่ สาม อย่าง ตี้ ยืนยัน ว่า
เรือ
่ งนี้ เป๋นความจริงคือ 8 พระวิญญาณ นํ้า กับเลือด ตึงสามอย่างนี้ ยืนยันเหมือนกั ๋นหมด 9 ถ้าเฮาเจื้อ
ถือพยานตี้เป๋นมนุษย์ได้ กําพยานของพระเจ้าก็น่าเจื้อถือนั กเหลือนั ้นแหม ย้อนว่าพระเจ้าเองเป๋นพยาน
หื้อกับพระบุตรของพระองค์ 10 คนตี้เจื้อวางใจ๋ในพระบุตรของพระเจ้า ก็มีกําพยานของพระเจ้าอยู่ในใจ๋
ของเขาแล้ว คนตี้บ่เจื้อพระเจ้าก็หาว่าพระเจ้าขีจุ
้ ย้อนว่าเขาบ่เจื้อในกํายืนยันของพระเจ้าตี้เกี่ยวกับพระ
บุตรของพระองค์ 11 สิง่ ตี้ พระเจ้ายืนยันกับเฮาคือ พระองค์ ได้ หื้อจี วต
ิ นิ รน
ั ดร์กับเฮาแล้ว กับเฮาได้ จี วต
ิ
นั ้นผ่านตางพระบุตรของพระองค์ 12 คนตี้ติดสนิ ทกับพระบุตรของพระเจ้าก็มีจีวต
ิ นั ้น แต่คนตี้บ่ติดสนิ ท
กับพระบุตรของพระเจ้าก็บ่มีจีวต
ิ นั ้น
จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์

13 ข้าพเจ้า เขียน เรือ
่ งนี้ เถิงหมู่ต้านตี้ เจื้อวางใจ๋ ในพระบุตรของพระเจ้า

เปื้ อหมู่ต้านจะฮู้ว่าต้านมีจี วต
ิ
นิ รัน ดร์ นี้ เป๋น ความ มัน
่ ใจ๋ ตี้ หมู่ เฮา มี อยู่ ใน ก๋าน อธิษฐาน ต่อ พระเจ้า คือ ว่า ถ้า เฮา จะ ขอ สิง่ ใด ต๋าม ตี้
พระเจ้าปอใจ๋ พระองค์ก็จะโผดฟังเฮา 15 ถ้าเฮาฮูว่
้ าพระองค์ฟังเฮาบ่ว่าเฮาจะขออะหยังก็ต๋าม เฮาก็ฮูว่
้ า
พระเจ้าจะหื้อต๋ามตี้เฮาขอนั ้น
16 คนตี้หันปี้ น้ องผูเ้ จื้อของตั ๋วเก่าเยียะบาป แต่เป๋ นบาปตี้บ่นําไปเถิงความต๋าย เขาควรจะอธิษฐานต่อ
พระเจ้า หื้อ นํา ปี้ น้ อง คน นั ้น กลับ ใจ๋ จาก บาป แล้ว พระเจ้า จะ หื้อ จี วต
ิ กับ ปี้ น้ อง คน นั ้น ข้าพเจ้า กํ่า ลัง อู้ เถิง
คนตี้เยียะบาปตี้บ่นําไปเถิงความต๋าย แต่บาปตี้นําไปเถิงความต๋ายก็ มีเหมือนกั ๋น ข้าพเจ้าบ่ได้อู้หื้อต้าน
อธิษฐานสําหรับคนตี้เยียะบาปจาอัน
้ เน่ อ 17 ก๋านเยียะผิดกู้อย่างเป๋นความบาป แต่บาปบางอย่างตี้บ่นํา
ไปเถิงความต๋ายก็มี
18 เฮา ฮู้ ว่า คน ตี้ เป๋ น ลูก ของ พระเจ้า จะ บ่เยีย ะ บาป แหม ต่อ ไป พระบุตร ของ พระเจ้า ก็ ผ่ อกอย หื้อ เขา
ปลอดภัย มารฮ้ายจะบ่สามารถเยียะอะหยังเขาได้ 19 เฮาฮูว่
้ าเฮาเป๋นลูกของพระเจ้า เถิงแม้ว่ามารกํ่าลัง
20
ครอบครองโลกนี้ อยูก็
่ ต๋าม แต่เฮาก็ฮูว่
้ าพระบุตรของพระเจ้ามาแล้ว กับหื้อความเข้าใจ๋กับเฮา เปื้ อเฮา
จะฮู้จักพระเจ้าผู้เป๋นความจริง เฮามีความสัมพันธ์กับพระองค์ ผู้เป๋นความจริงนั ้น โดยความสัมพันธ์ตี้
เฮามีกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ พระองค์ผู้นี้ เป๋นพระเจ้าเตี้ยงแต๊กับเป๋นผู้ตี้เยียะหื้อคนมีจี
วิตนิ รน
ั ดร์ 21 ลูกๆ เหย จงหละวังตั ๋ว ห้ามไปเกี่ยวข้องกับฮูปเคารพเน่ อ
14
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2 ยอห์น 13

จดหมายจาก

ยอห์น

ฉบับตีสอง
้

คริสตจักรสมัยยุคแรกยอมฮับว่า ผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ คือ ยอห์นผู้เป๋ นอัครทูต ต้านเขียนจดหมาย
ฉบับนี้ ขึ้นหละหว่างปี๋ ค�ศ� 85-90
ยอห์น เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ แล้ว ฝาก ไว้กับ เปื้ อน บาง คน ของ ต้าน ตี้ ได้ มา แอ่ว หา ต้าน หมู่ เขา ได้ บอก
ต้านเถิงเรือ
่ งก๋านสอนผิดในคริสตจักรของหมู่เขา ในข้อตี้ นึ่ ง ยอห์นได้ อ้างเถิงแม่ญิงตี้ พระเจ้าได้ เลือก
ไว้ แม่ ญิง คน นี้ คง อ้าง เถิง ผู้ เจื้อ ใน คริสตจักร ของ เปื้ อน ต้าน เซิง่ อยู่ ใน แคว้น เอเชีย เซิง่ ใน สมัย นี้ อยู่ ใน
ประเทศตุรกี
ยอห์น เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ เปื้ อ เตือ
๋ น เรือ
่ ง ก๋าน สอน ของ ผู้ สอน ผิด ตี้ เตียว ตาง ไป ต๋าม คริสตจักร ต่างๆ
แล้ว สอน ว่า พระเยซู คริสต์ บ่ใจ้ พระบุตร ของ พระเจ้า แต๊ๆ ยอห์น ได้ อ้อนวอน ผู้ เจื้อ หื้อ เจื้อ ฟัง กํา สัง่ ต่างๆ
ของพระคริสต์
กําตัก
๊ ตวาย
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ข้าพเจ้า ผู้ ปกครอง เถิง ต้าน แม่ ญิง๑ตี้ พระเจ้า ได้ เลือก ไว้ กับ ลูกๆ ของ ต้าน ตี้
ข้าพเจ้าฮักแต๊ๆ บ่ใจ้ข้าพเจ้าคนเดียวเน่ อ แต่กู้คนตี้ฮู้จักความจริงก็ฮักหมู่ต้านตวย 2 ตี้หมู่เฮาฮักต้านก็
ย้อนหมู่เฮามีความจริงอยูใน
่ ใจ๋ กับความจริงนี้ จะอยูกั
่ บหมู่เฮาตลอดไป
3 ขอหื้อพระเจ้าพระบิดากับพระเยซู คริสต์ พระบุตรของพระบิดาหื้อพระคุณ ความเมตต๋า กับสันติสุข
กับหมู่เฮา ในต๋อนตี้หมู่เฮามีจีวต
ิ ต๋ามความจริงกับมีความฮักต่อกั ๋นและกั ๋น
1

ก๋านใจ๊จีวต
ิ อยูใน
่ ความจริง

4 ข้าพเจ้าดีใจ๋นั กขนาดตี้ฮูว่
้ าลูกๆ

ของต้านบางคนใจ๊จีวต
ิ ต๋ามความจริงนั ้น เหมือนกับตี้พระบิดาได้สัง่
หมู่เฮาไว้
ต้านแม่ญิงเหย ข้าพเจ้าบ่ได้เขียนกําสัง่ ใหม่หื้อกับต้าน แต่นี่ เป๋นกําสัง่ ตี้หมู่เฮามี
มาตัง้ แต่ เก๊าแล้ว คือขอหื้อฮักกั ๋น 6 ความฮักนี้ ตี้ ข้าพเจ้าอู้มาหมายเถิงก๋านเยียะต๋ามกําสัง่ ของพระเจ้า
กําสัง่ นี้ คือหื้อฮักกั ๋นและกั ๋นเหมือนกับตี้หมู่ต้านเกยได้ยน
ิ มาแล้วตัง้ แต่เก๊า
7 มี หมู่ ขี้ จุ นั ก ขนาด ออก มา ใคว่โลก นี้ คน หมู่ นี้ บ่ยอมฮับ ว่า พระเยซู คริสต์ ได้ เข้า มา ใน โลก นี้ เป๋ น มนุษย์
แต๊ๆ คนจาอี้เป๋นตึงคนขี้จุ เป๋นตึงศัตรู ของ
๋
พระคริสต์ 8 หละวังตั ๋วหื้อดี เปื้ อบ่หื้อสิง่ ตี้ หมู่เฮาได้ ลงแฮงไป
แล้วนั ้นต้องเสียไป กับต้านจะได้ฮับรางวัลนั ้นอย่างเต๋มตี้
9 คนไหนตี้ ล่นลํ้าหน้าไป กับบ่ได้ ยึดถือกําสัง
่ สอนของพระคริสต์ คนนั ้นก็บ่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า
ส่วน คน ไหน ตี้ ยึด ถือ กํา สัง่ สอน นี้ คน นั ้น ก็ มี ความ สัมพันธ์กับ พระบิดา ตึง พระบุตร ตวย 10 ถ้า มี ใผ มา หา
ต้านแล้วบ่ได้ สอนอย่างตี้ พระคริสต์ สอน ก็ บ่ดี ไปต้อนฮับเขาเข้าบ้านกาว่าไปตัก
๊ ตวายเขา 11 ย้อนถ้าคน
ไหนต้อนฮับเขา ก็เต้ากับว่าคนนั ้นมีส่วนฮ่วมในสิง่ บ่ดีตี้เขาเยียะตวย
12 ข้าพเจ้า ยัง มี แหม หลาย เรือ
่ ง ตี้ ใค่ บอก ต้าน แต่ บ่อยาก เขียน เป๋น จดหมาย ข้าพเจ้า หวัง ว่า จะ ได้ มา
แอ่วหาต้าน แล้วอูกั
้ ๋นต่อหน้า เปื้ อเฮาจะได้มีความสุขฮ่วมกั ๋นอย่างเต๋มตี้
13 ลูกๆ ของน้ องสาว๒ต้านตี้พระเจ้าได้เลือกไว้ ก็ฝากความกึ๊ดเติงมาหื้อต้านตวย
5 แล้วต๋อนนี้

๑
๒

1:1 1:1 แม่ญิงนี้ อาจจะหมายเถิง แม่ญิงคนนึ่ ง กาว่า อาจจะหมายเถิงคริสตจักร ส่วนลูกๆ ของนางอาจอ้างเถิงสมาชิกคริสตจักรนั ้น
1:13 1:13 อ้างเถิงสมาชิกคริสตจักรแหมตี้นึ่ ง
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3 ยอห์น 15

จดหมายจาก

ยอห์น

ฉบับตีสาม
้

ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ คือ ยอห์น ผู้ เป๋น อัคร ทูต ต้าน เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ต๋อน ตี้ ต้าน เฒ่า แล้ว
จดหมายฉบับนี้ เขียนขึ้นหละหว่างปี๋ ค�ศ� 85-90
ยอห์นเขียนจดหมายฉบับนี้ เถิงป้อจายคนนึ่ งจื้อกายอัส ต้านขอหื้อกายอัสจ้วยแก้ปั๋ ญหาในคริสตจักร
ตี้อยูใก้
่ ๆ หัน
้ คือในคริสตจักรนี้ มีคนจื้อเดเมตริอส
ั ตี้บ่ยอมฮับสิทธิอํานาจของยอห์น คริสตจักรนี้ คงอยูใน
่
แคว้นเอเชีย สมัยนี้ อยูใน
่ ประเทศตุรกี
ยอห์นเน้ นเถิงความสําคัญของก๋านติดต๋ามความจริงตี้อยู่ในกําสอนของพระเยซูอย่างมัน
่ คง กับก๋าน
ใจ๊จีวต
ิ โดยความฮัก
กําตัก
๊ ตวาย

1 จดหมายฉบับนี้ จากข้าพเจ้าผู้ปกครอง

เถิงกายอัสเปื้ อนฮัก เปื้ อนตี้ข้าพเจ้าฮักแต๊ๆ 2 เปื้ อนตี้ฮักเหย
ข้าพเจ้าขออธิษฐานหื้อต้านจํา๋ เริญในกู้อย่างกับมีสุขภาพตี้ดีเหมือนกับตี้จิตวิญญาณของต้านกํ่าลังเป๋น
อยู่ 3 เมื่อ ใดตี้ มี ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ บางคนมาบอกว่า ต้านยังยึดมัน
่ อยู่ในความจริงกับยังใจ๊ จี วต
ิ ต๋าม ความจริง
4
นั ้น ข้าพเจ้า ดี ใจ๋ ขนาด บ่มี อะหยัง เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า ดี ใจ๋ นั ก ไป เหลือ นี้ แหม แล้ว เมื่อ ได้ยน
ิ ว่า ลูกๆ ของ
ข้าพเจ้าใจ๊จีวต
ิ ต๋ามความจริงนั ้น
ก๋านใจ๊จีวต
ิ ต่อกั ๋นในคริสตจักร
ต้านเยียะหื้อหันเถิงความซื่อสัตย์ของต้าน เมื่อต้านจ้วยเหลือปี้ น้ องผู้เจื้อ แม้แต่บาง
คนตี้ต้านบ่เกยฮูจ
้ ักมาก่อนเลย 6 หมู่เขาได้อูเถิ
้ งความฮักของต้านหื้อคริสตจักรตี้นี่ ฟัง ก็จะเป๋นก๋านดีนั ก
ขนาด ถ้า ต้าน จะ จ้วย ส่ง หมู่ เขา เตียวตาง ต่อ ไป ต๋าม ตี้ พระเจ้า ปอใจ๋ 7 ย้อน หมู่ เขา เตียวตาง ไป เปื้ อ ฮับ ใจ๊
พระคริสต์๑ กับบ่ยอมฮับความจ้วยเหลือจากคนตี้บ่ฮูจ
้ ักพระเจ้า 8 ย้อนจาอัน
้ หมู่เฮาควรจะจ้วยเหลือคน
จาอี้ เปื้ อจะได้ฮ่วมฮับใจ๊กับหมู่เขาในก๋านเปิดเผยความจริงตวย
9 ข้าพเจ้าได้ เขียนเถิงคริสตจักร แต่ ดี โอเตรเฟสคนตี้ ซอบเป๋ นใหญ่ในคริสตจักรนั ้น เขาบ่ยอมฟังหมู่
เฮาเลย 10 รอถ้าหื้อข้าพเจ้ามาเถิงก่อนเต๊อะ แล้วจะจี๊หื้อหันว่าเขาได้เยียะอะหยังลงไปพ่อง รวมตึงเรือ
่ ง
ตี้เขาไปเล่าขวัญใส่ฮา้ ยหมู่เฮา ป๋ายบ่ปอเขาบ่ยอมต้อนฮับปี้ น้ องผู้เจื้อหมู่นั ้นตี้เตียวตางมา แล้วยังไปสัง่
ห้าม ผู้ เจื้อ คน อื่น ตี้ อยาก ต้อนฮับ คน หมู่ นั ้น แหม ตวย ถ้า ใผ บ่เยีย ะ ต๋าม เขา ก็ จะ ไล่ คน นั ้น ออก จาก คริสต
จักร
11 เปื้ อนตี้ ฮักเหย ห้ามเอาอย่างสิง
่ ตี้บ่ดี แต่หื้อเอาอย่างสิง่ ตี้ดี คนตี้เยียะดีนั ้นก็เป๋นของพระเจ้า ส่วน
คนตี้เยียะบ่ดีนั ้นก็บ่เกยฮูจ
้ ักพระเจ้า 12 กู้คนอูยกย่
้
องเดเมตริอส
ั ก๋านใจ๊จีวต
ิ ต๋ามความจริงของเขาก็เยีย
ะ หื้อ หัน ว่า เขา สมควร ได้ ฮบ
ั ก๋าน ยกย่อง หมู่ เฮา ก็ ยกย่อง เขา ตวย กับ ต้าน ก็ ฮู้ ว่า ตี้ ข้าพเจ้า อู้ มา ตึง หมด นี้
เป๋นความจริง
13 ข้าพเจ้ายังมีแหมหลายเรือ
่ งตี้ใค่บอกต้าน แต่บ่อยากเขียนเป๋นจดหมาย 14 ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้ปะ
ต้านเวยๆ นี้ แล้วเฮาจะได้อูกั
้ ๋นต่อหน้า
15 ขอพระเจ้าหื้อสันติสุขกับต้าน เปื้ อนๆ ตี้นี่ ฝากความกึ๊ดเติงมาหื้อต้าน จ้วยฝากความกึ๊ดเติงหื้อกับ
เปื้ อนๆ แต่ละคนตี้หัน
้ ตวย
5 เปื้ อนตี้ฮักเหย

๑

1:7 1:7 ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีกเป๋นกําว่า พระนาม

ยูดา 1

337

ยูดา 11

จดหมายจาก

ยูดา

จดหมายฉบับนี้ เขียนโดยยูดา ต้านเป๋นน้ องบ่าวของยากอบกับพระเยซู ยูดาคงเขียนจดหมายฉบับนี้
ขึ้นหละหว่างปี๋ ค�ศ� 70-80
ยูดา เขียน จดหมาย นี้ เถิง หมู่ ผู้ เจื้อ เซิง่ ผู้ เชีย
์ ๊ด ว่า เป๋น ผู้ เจื้อ จาว ยิว ตี้ อยู่ ใน ดิน แดน
่ ว ชาญ พระคัมภีร กึ
ปาเลสไตน์ ย้อนยูดาได้อ้างอิงหลายข้อในพระคัมภีรพั
์ นธสัญญาเก่า
ยูดาเตือ
๋ นเรือ
่ งก๋านสอนผิดเหมือนตี้ เปโตรเตือ
๋ นในจดหมายฉบับตี้ สองของเขา ผู้สอนผิดหมู่ นี้ เตียว
ตางไปคริสตจักรหลายตี้ แล้วสอนหื้อหมู่ผู้เจื้อบ่ต้องใจ๊จีวต
ิ อย่างบริสุทธิกั
ั
์ บมีศีลธรรมย้อนหมู่เขาได้ฮบ
ความรอดป๊นบาปโต้ษโดยพระคุณของพระเจ้าผ่านตางพระเยซูคริสต์แล้ว ยูดาก็เตือ
๋ นผู้ตี้อ่านจดหมาย
ของเขาว่า หื้อจํา๋ สิง่ ตี้ได้เฮียนจากอัครทูตแต๊ๆ ไว้ กับบ่ดีหลงไปเจื้อกําสอนของหมู่สอนผิดหมู่นี้
กําตัก
๊ ตวายของยูดา
1 จดหมายฉบับนี้ จากยูดาส๑ตี้เป๋ นผู้ฮับใจ๊ของพระเยซูคริสต์ กับเป๋ นน้ องบ่าวของยากอบ
เถิงคนตังหลายตี้พระเจ้าฮ้องมาหื้อเป๋นคนตี้พระเจ้าพระบิดาฮัก กับเป๋นคนตี้พระเยซูได้ปกปักฮักษา
ไว้ 2 ขอความเมตต๋า กับสันติสุข ตึงความฮักจงมีแก่หมู่ต้านนั กๆ ขึ้นเต๊อะเน่ อ
เตือ
๋ นหมู่คนตี้บ่ยําเก๋งพระเจ้า
ข้าพเจ้าตัง้ ใจ๋ขนาดตี้จะเขียนเถิงหมู่ต้านเกี่ยวกับความรอดตี้เฮามีฮ่วมกั ๋น แต่หันว่า
จํา๋ เป๋ นตี้ ข้าพเจ้า จะต้อง เขียนมาหื้อกํา๋ ลัง ใจ๋ หมู่ ต้าน ในก๋าน ต่อสู้ เปื้ อ หลักความเจื้อ ตี้ พระเจ้า ได้ มอบหื้อ
กับคนของพระองค์เตื้อเดียวสําหรับตลอดไป 4 ย้อนมีบางคนตี้บ่ยําเก๋งพระเจ้าได้ลักเข้ามาในหมู่เฮา หมู่
เขาเป๋นคนตี้ถือเอาพระคุณของพระเจ้ามาเป๋นข้ออ้างในก๋านป่อยตั ๋วต๋ามตั ๋ณหา กับได้ละขว้างพระเยซู
คริสต์ ผู้เป๋นตึงเจ้านายตึงองค์ พระผู้เป๋ นเจ้าองค์ เดียวของเฮาไป พระคัมภีรได้
์ เขียนเถิงคนหมู่นี้ ไว้เมิน
มาแล้วว่าหมู่เขาจะต้องได้ฮบ
ั โต้ษจากพระเจ้า
5 เถิง แม้ หมู่ ต้าน จะ ฮู้ เรือ
่ ง นี้ ดี อยู่ แล้ว แต่ ข้าพเจ้า ก็ ใค่ เตือ
๋ น ความ จํา๋ หมู่ ต้าน แหม เตื้อ ตี้ จะ หื้อ กึ๊ด เถิง
ในเรือ
่ งตี้ว่า องค์พระผู้เป๋ นเจ้าได้จ้วยคนของพระองค์ออกจากประเทศอียป
ิ ต์ แต่ต๋อนหลังพระองค์ก็ได้
6
ทําลายคนตี้บ่เจื้อวางใจ๋หมู่นั ้นเหีย กับเรือ
่ งตี้ว่าหมู่ทูตสวรรค์ตี้บ่ปอใจ๋สิทธิอํานาจของต๋นตี้พระเจ้าหื้อ
แต่ ได้ ละขว้างตี้ อยู่ของตั ๋วไป พระเจ้า ได้ สัง่ ล่ามหมู่ เขาไว้โดยเจื้ อกเหล็ก ตี้ บ่มี วันปุด อยู่ในตี้ ตี้ มืด เปื้ อ ถ้า
ก๋านตัดสินลงโต้ษในวันอันยิง่ ใหญ่นั ้น 7 ลองกึ๊ดเถิงเมืองโสโดม เมืองโกโมราห์กับเมืองตุ๋มใก้ตุ๋มฮิมหมู่
นั ้นลอ ก็เป๋นอย่างเดียวกั ๋น หมู่เขาเยียะบาปตางเพศ กับใจ๊จีวต
ิ ผิดเพศ พระเจ้าจึงลงโต้ษหมู่เขาไว้ในตี้
ตี้มีไฟไหม้บ่ฮูจ
้ ักดับ นี่ ก็เป๋นตั ๋วอย่างเอาไว้เตือ
๋ นหมู่เฮา
8 คน บ่ยํา เก๋ง พระเจ้า หมู่ นั ้น ก็ เยีย ะ บาป เหมือน กั ๋น หมู่ เขา อ้าง ว่า หมู่ เขา หัน นิ มิต จึง เยีย ะ หื้อ หมู่ เขา
เยีย ะ ตั ๋ว เป๋น มลทิน กับ บ่ยอมฮับ สิทธิอํานาจ ของ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า กับ ลบหลู่ หมู่ ทูต สวรรค์ 9 แม้แต่ มี
คาเอลตี้เป๋นหัวหน้าทูตสวรรค์ เมื่อต้านเถียงกับมารว่าใผจะได้ศพของโมเสสไป ต้านยังบ่อู้ดูแควนมาร
เลย แต่ ต้าน อู้ ก้า ว่า “หื้อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ว่า หื้อ เจ้า เอา เต๊อะ� 10 แต่ คน หมู่ นี้ อู้ ดู แควน ใน สิง่ ตี้ ตั ๋ว เก่า
บ่เข้าใจ๋ ส่วนเรือ
่ งตี้ หมู่ เขาเข้าใจ๋ ต๋ามสันดานในตั ๋วอย่างสัตว์ตี้ บ่มี สมองนั ้น ก็ เยียะหื้อหมู่ เขาถูกทําลาย
11
ไปเหีย ความฉิ บหายก็จะเกิดกับหมู่เขา ย้อนว่าหมู่เขาเยียะตั ๋วเหมือนคาอินก กับยอมเยียะผิดเหมือน
บาลาอัม ตี้ ใค่ ได้ สตางค์ข หมู่ เขา จะ ต้อง โดน ลงโต้ ษ เหมือน โคราห์ ตี้ ต่อ ต้าน โมเสส ผู้ ตี้ ได้ ฮบ
ั สิทธิอํานาจ
3 เปื้ อนตี้ฮักเหย

๑

1:1 1:1 จื้อยูดาสเป๋นกําเดียวกับ ยูดา ในภาษากรีก แต่ออกเสียงบ่เหมือนกั ๋น
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จากพระเจ้าค 12 หมู่เขาเป๋นหมู่ตี้เยียะหื้องานเลี้ยงของหมู่ต้าน ตี้จัดเปื้ อแสดงความฮักต่อกั ๋นเสียไป หมู่
เขาฮ่วมกิน
้ หมู่เขาเหมือนเมฆบ่มีฝน
๋ เลี้ยงกับหมู่ต้านโดยบ่ละอายเลย หมู่เขาเอาใจ๋ ใส่ ก้าตั ๋วเก่าเต้าอัน
ตี้ ลอย ไป ต๋าม ลม เป๋น เหมือน เก๊ า ไม้ ตี้ บ่มี หน่วย เมื่อ เถิง เวลา ต้อง ออก หน่วย กับ ถูก หลก ฮาก ออก ต๋าย ตึง
หมด 13 หมู่เขาเป๋นเหมือนคลื่นแฮงในทะเลตี้ซัดเอาสิง่ ตี้น่าละอายของตั ๋วขึ้นมาเหมือนฟอง เป๋นเหมือน
ดาวตี้หลุดออกจากหมู่ พระเจ้าได้เกียมตี้ตี้มืดตึ๊กตี้บ่มีวันเสี้ยงสุดหื้อหมู่เขาไว้แล้ว 14 เอโนค เป๋นเจื๊อสา
ยของอาดัมนั บลงมาเจ็ดเจ้น ได้ตวายตัก
๊ เถิงคนหมู่นี้ ไว้ว่า “ผ่อหัน
้ เต๊อะ องค์พระผู้เป๋นเจ้ามากับหมู่ทูต
15
สวรรค์บริสุทธิของ
พระองค์เป๋นหมื่นๆ เปื้ อตัดสินกู้คน กับลงโต้ษคนตี้บ่ยําเก๋งพระเจ้ากู้คน สําหรับกู้
์
อย่างตี้หมู่เขาเยียะไปโดยบ่ยําเก๋งพระองค์ กับกําอูบ่
้ ดีต่อพระเจ้าของคนบาปตี้บ่ยําเก๋งพระองค์�
16 คนหมู่นี้ ขี้จ่มกับซอบติ คนอื่นตลอด ซอบเยียะต๋ามตั ๋ณหาของตั ๋ว กับขี้อวด ซอบเลียแข้งเลียขาคน
อื่นเปื้ อผลประโยชน์
กําสัง่ สอนกับกําเตือ
๋ น
เปื้ อน ตี้ ฮัก เหย หื้อ จํา๋ กํา ตี้ หมู่ อัครทูต ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา เกย อู้ ไว้เต๊อะ ว่า
18 “เมื่อ เถิงยุค สุ ด ต๊ายจะมี คนเซ้ย ต้าน คนหมู่ นี้ จะซอบเยียะต๋าม กิเลส ตั ๋ณหาของตั ๋ว� 19 คนหมู่ นี้ ละ ตี้
เยียะหื้อหมู่ต้านแตกแยกกั ๋น หมู่เขาใจ๊จีวต
ิ ต๋ามคนในโลกนี้ หมู่เขาบ่มีพระวิญญาณของพระเจ้า
20 แต่ ส่วน หมู่ ต้าน เปื้ อน ตี้ ฮัก เหย หื้อ ก่อ ตั ๋ว ขึ้น บน ความ เจื้อ ตี้ บริสุทธิ์ ตี้ สุ ด แล้ว หื้อ พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ จ้วย ต้าน อธิษฐาน 21 หื้อ ยึด มัน
่ อยู่ ใน ความ ฮัก ของ พระเจ้า ใน หละหว่าง ตี้ หมู่ ต้าน กอย ถ้า พระ
เยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา มา โผด หื้อ หมู่ ต้าน มี จี วต
ิ นิ รัน ดร์ ย้อน ความ เมตต๋า ของ พระองค์
22 หื้อ เมตต๋า กับ คน ตี้ ยัง สงสัย อยู่ 23 หื้อ จ้วย ดึง แหม คน หื้อ รอด จาก ก๋อง ไฟ หื้อ เมตต๋า กับ คน อื่นๆ แต่ หื้อ
หละวังตั ๋วดีๆ หื้อขี้จ๊ะแม้แต่เสื้อผ้าตี้เปื้ อนบาปของหมู่เขา
17

ส่วนสุดต๊ายของจดหมาย
24 พระเจ้าผู้ตี้ฮักษาหมู่ต้านไว้บ่หื้อก้นลง กับจะนําหมู่ต้านไปยืนอยู่ต่อหน้าพระสิรของ
ิ
พระองค์ อย่าง
25
คน ตี้ บ่มี ตํา๋ หนิ กับ มี ความ จื้น จมยินดี พระองค์ เป๋น พระเจ้า องค์ เดียว เต้า อัน
้ เป๋น พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด
ป๊นบาปโต้ษของเฮาผ่านตางพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา ขอหื้อเกียรติ ความยิง่ ใหญ่ ฤทธิ์
อํานาจ ตึงสิทธิอํานาจจงมีแก่พระองค์ ตึงในอดีต บ่าเดี่ยวนี้ กับตลอดไปเต๊อะ อาเมน

ค
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ตีได้
้ เปิดเผยหื้อยอห์น

คริสตจักรยุคแรกยอมฮับว่าพระธรรมวิวรณ์ เป๋นก๋านบันทึกนิ มิตตี้เขียนโดยยอห์นผู้เป๋นอัครทูตของ
พระเยซู เขาคงเขียนพระธรรมเล่มนี้ ขึ้นหละหว่างปี๋ ค�ศ� 95-96 ในสมัยของจักรพรรดิโดมิเตียน
ยอห์นหันนิ มิต ก็ เลยเขียนบันทึกจดหมายเถิงหมู่ ผู้เจื้อตี้ โดนคํ่าเขในแคว้นเอเชีย เซิง่ ในสมัยนี้ อยู่ใน
ประเทศตุรกี บันทึกนี้ ก็นํามาใจ๊สําหรับผู้เจื้อกู้คนตี้กํ่าลังตุ๊กทรมานใคว่โลก ยอห์นเขียนนิ มิตนี้ ไว้ต๋อนตี้
เขาเป๋นนั กโต้ษบนเกาะปัทมอสย้อนความเจื้อของเขาในพระเยซูคริสต์
จาก นิ มิต นี้ ตี้ หื้อ ยอห์น หัน เขา สอน ว่า พระเยซู จะ ปิ๊ ก มา เป๋น เตื้อ ตี้ สอง เปื้ อ ปกครอง คน กู้ จ้าด ใคว่โลก
เถิงแม้วา่ ผูเ้ จื้อจะโดนคํ่าจากผูป
้ กครองโลกนี้ แต่หมู่เขาก็ตัง้ ต๋ากอยด้วยความหวังเถิงเวลาตี้พระเยซูจะ
มาปาไปอยูกั
่ บพระองค์
ยอห์นอูเกี
้ ่ยวกับหนั งสือเล่มนี้
นี่ คือ สิง่ ตี้ พระเจ้า มอบหื้อ พระเยซู คริสต์ เปิด เผยกับหมู่ ผู้ ฮับใจ๊ ของพระองค์ เปื้ อหื้อฮู้เถิงสิง่ ต่างๆ ตี้
จะเกิดขึ้นแหมบ่เมินนี้ พระเยซู คริสต์ ได้ ส่งทูตสวรรค์ ของพระองค์ ไปบอกเรือ
่ งต่างๆ นี้ กับยอห์นผู้ฮับใจ๊
ของพระองค์ 2 ยอห์นได้เป๋นพยานเถิงกู้สิง่ กู้อย่างตี้เขาหัน คือถ้อยกําของพระเจ้าตึงกําพยานตี้พระเยซู
คริสต์ได้เปิดเผยหื้อฮู้ 3 พระเจ้าจะปั๋ นปอนคนตี้ได้อ่านกําตวายตัก
๊ นี้ หื้อคนตังหลายฟัง ตึงจะปั๋ นปอนคน
ตี้ได้ฟังแล้วเยียะต๋ามตวย ย้อนว่าเวลาตี้เหตุก๋ารณ์ หมู่นี้ จะเกิดขึ้นก็ใก้เข้ามาแล้ว
1

ยอห์นส่งข่าวไปเถิงคริสตจักรตึงเจ็ด

4 จากยอห์น

เถิงคริสตจักรตึงเจ็ดตี้อยูใน
่ แคว้นเอเชีย
ขอหื้อต้านตังหลายได้ฮบ
ั พระคุณกับสันติสุขจากพระเจ้าผู้เป๋นอยู่ตลอดในอดีต บ่าเดี่ยวนี้ กับตี้จะมา
ในปายหน้า กับจากวิญญาณตึงเจ็ดตี้ เฝ้าอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ ของพระองค์ 5 กับจากพระเยซู คริสต์ ผู้เป๋น
พยานตี้ซื่อสัตย์ เป๋นคนเก๊าหัวทีตี้เป๋นขึ้นจากความต๋ายกับเป๋นผูมี
้ อํานาจเหนื อกษั ตริยตั
์ งหลายในโลกนี้
พระ เยซู คริสต์ ฮัก เฮา กับ ได้ จ้วย หื้อ เฮา มี อิสระ จาก บาป ของ เฮา ผ่าน ตาง เลือด ของ พระองค์ เอง
6 พระองค์ เยีย ะ หื้อ เฮา เป๋ น ครอบครัว ปุโรหิต ตี้ ฮับ ใจ๊ พระเจ้า พระบิดา ของ พระองค์ ขอ เกียรติ กับ ฤทธิ์
อํานาจจงมีแก่พระเยซูคริสต์ตลอดไป อาเมน
7 ผ่อเต๊อะ พระเยซูกํ่าลังจะมาในหมู่เมฆ
กู้คนจะหันพระองค์ แม้แต่คนตี้แตงพระองค์
กู้เผ่าพันธุใน
์ โลกจะโศกเศร้าย้อนพระองค์
จะเป๋นต๋ามนั ้นอย่างแน่ นอน อาเมน
8 พระเจ้าผู้เป๋ นอยูตลอด
่
ในอดีต บ่าเดี่ยวนี้ กับ ตี้จะมาในปายหน้า เป๋นผู้มีฤทธิอํ
้ า “เฮา
์ านาจสูงสุดอูว่
เป๋น จุด ตัง้ เก๊ า กับ จุด สุด ป๋า ย๑ ผู้ เป๋น อยู่ ตลอด ใน อดีต บ่า เดี่ยว นี้ กับ ตี้ จะ มา ใน ปาย หน้า เป๋น ผู้ มี ฤทธิ์
อํานาจสูงสุด�
ยอห์นหันพระคริสต์

9 ข้าพเจ้าคือยอห์น ปี้ น้ องของหมูต้
่ าน ตี้เป๋นเปื้ อนฮ่วมในความตุ๊กยาก ฮ่วมอยูใน
่ แผ่นดินของพระเยซู

ตึงฮ่วมในความอดทนกับหมู่ต้านย้อนติดต๋ามพระองค์ ตี้เฮาเป๋นนั กโต้ษอยู่บนเกาะปัทมอสนี้ ก็ย้อนว่า
๑
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ได้บอกถ้อยกําของพระเจ้า กับเป๋นพยานของพระเยซู 10 ในวันขององค์พระผู้เป๋นเจ้านั ้น พระวิญญาณ
บริสุทธิได้
ิ เสียงดังเหมือนเสียงแกมาจากตังหลัง 11 เสียงนั ้นอู้ว่า “หื้อเขียน
์ ดลใจ๋ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ยน
กู้ สิง่ กู้ อย่างตี้ ต้านหันลงไว้ในหนั งสือ แล้วส่งไปหื้อคริสตจักรตึงเจ็ด คือคริสตจักรตี้ อยู่ในเมืองเอเฟซัส
เมืองสเมอร์นา เมืองเปอร์กามัม เมืองธิยาทิรา เมืองซาร์ดิส เมืองฟิลาเดลเฟีย กับเมืองเลาดีเซีย�
12 เมื่อ ข้าพเจ้า เหลียว ไป ผ่อ ตัง เสียง ตี้ อู้ มา นั ้น ก็ หัน ขา ตัง
้ โกมไฟ คํา เจ็ด อัน 13 ต้า มก๋าง ขา ตัง้ โกมไฟ
หมู่นั ้น ข้าพเจ้าหันคนนึ่ งเซิง่ ผ่อเหมือนกับบุตรมนุษย์ นุ่งเสื้อคุมยาวจ๋นเถิงตีน
๋ กับมีสายสะปายคําตี้อก
14 ผม บน หัว ของ พระองค์ ขาว เหมือน ขน แกะ กับ ขาว เหมือน หิมะ ต๋า ของ พระองค์ เหมือน เปล๋ ว ไฟ 15 ตีน
๋
ของ พระองค์ เหมือน ตองแดง ตี้ ถูก หลอม ใน เต๋า ไฟ จ๋น เกลี้ยง เป๋น มัน เหลื้อ ม มาบๆ เสียง ของ พระองค์
เหมือนเสียงนํ้าไหลดังสนั ่นปั่ นปื๊ น 16 ในมือขวาของพระองค์กํา๋ ดาวอยูเจ็
่ ดดวง มีดาบสองคมออกมาจาก
ปากพระองค์ กับหน้าของพระองค์เหมือนกับตะวันตี้กํ่าลังส่องแสงแจ้งขนาด
17 เมื่อข้าพเจ้าหันพระองค์ ก็ โก้นลงฮิมตีน
๋ ของพระองค์เหมือนกับคนต๋าย พระองค์วางมือขวาบนตั ๋ว
ข้าพเจ้า แล้ว อู้ว่า “บ่ต้อง กั ๋ว เฮา เป๋น เก๊า กับ เป๋น ป๋าย 18 เฮา เป๋น ผู้ ตี้ มี จี วต
ิ อยู่ เฮา เกย ต๋าย แต่ บ่า เดี่ยวนี้
เฮา มี จี วต
ิ อยู่ ตลอด ไป เฮา เป๋น ผู้ มี อํานาจ เหนื อ ความ ต๋าย กับ แดน คน ต๋าย๒ 19 หื้อ เขียน สิง่ ตี้ ต้าน ได้ หัน
หื้อ เขียน เถิง เหตุ ก๋า รณ์ ตี้ กํ่า ลัง เป๋น อยู่ บ่า เดี่ยว นี้ กับ เหตุ ก๋า รณ์ ตี้ จะ เกิด ขึ้น ตวย 20 นี่ เป๋น ความ หมาย อัน
เลิ็กลับของดาวตึงเจ็ดดวงตี้ต้านหันในมือขวาของเฮา กับขาตัง้ โกมไฟคําตึงเจ็ดอัน ดาวตึงเจ็ดดวงนั ้น
หมายเถิง หมู่ ทูต สวรรค์ ของ คริสตจักร ตึง เจ็ด แห่ง ขา ตัง้ โกมไฟ ตึง เจ็ด อัน นั ้น ก็ หมายเถิง คริสตจักร ตึง
เจ็ดตี้นั ้นละ

2

ส่งข่าวไปเถิงคริสตจักรในเมืองเอเฟซัส

1 “หื้อเขียนเถิงทูตสวรรค์ของคริสตจักรในเมืองเอเฟซัสว่า

พระองค์ผู้ตี้กํา๋ ดาวตึงเจ็ดดวงในมือขวา กับเตียวอยู่ก๋างขาตัง้ โกมไฟคําตึงเจ็ดอันอู้ว่า 2 เฮาฮู้สิง่ ตี้หมู่
ต้าน เยีย ะ ฮู้เถิง ก๋าน หนั ก ตี้ หมู่ ต้าน เยีย ะ ฮู้เถิง ความ อดทน อย่าง หนั ก ของ หมู่ ต้าน ฮู้ว่า หมู่ ต้าน ทน บ่ไหว
กับคนบ่ดีหมู่นั ้น กับหมู่ต้านก็ได้ทดสอบคนหมู่นั ้นตี้แอบอ้างเป๋นหมู่อัครทูต แต๊ๆ บ่ใจ้ แล้วหมู่ต้านก็หัน
ได้ ว่า หมู่ เขา ขี้ จุ 3 เฮา ฮู้ ว่า หมู่ ต้าน อดทน ต่อ ความ ตุ๊ก ยาก ย้อน หัน แก่ เฮา กับ บ่ได้ อ่อนล้า ใน ก๋าน ติด ต๋าม
เฮา 4 แต่ เฮามีข้อตี้ จะต่อว่าพ่อง คือหมู่ ต้านฮักเฮากับฮักกั ๋นหน้ อยลงเหลือเมื่อเก๊ าหัวที ตี้ ต้านเกยมีนั ้น
5 ย้อน จาอัน
้ ลอง กึ๊ด ผ่อ ลอ ว่า หมู่ ต้าน ได้ หลงผิด ไป จาก สภาพ เก่า มอกใด หื้อ กลับ ใจ๋ จาก บาป แล้ว ปิ๊ ก ไป
เยียะเหมือนเก่าตี้เกยเยียะตัง้ แต่หัวที นั ้น ถ้าบ่จาอัน
้ เฮาจะมาหาหมู่ต้าน กับจะเอาขาตัง้ โกมไฟคําของ
6
หมู่ต้านออกไปจากตี้ของมันเหีย แต่หมู่ต้านก็ยังมีข้อดีอยู่ คือหมู่ต้านจังในสิง่ ตี้หมู่นิ โคเลาส์เยียะ เซิง่
ตั ๋วเฮาก็จังเหมือนกั ๋น
7 “ใผยอมฟังก็หื้อฟังสิง
่ ตี้พระวิญญาณบอกกับคริสตจักรต่างๆ เต๊อะ แล้วใผตี้มีชัย เฮาจะหื้อกิน
๋ หน่วย
จากเก๊าไม้แห่งจีวต
ิ เซิง่ อยูใน
่ สวนสวรรค์ของพระเจ้าก
ส่งข่าวไปคริสตจักรเมืองสเมอร์นา

8 “หื้อเขียนเถิงทูตสวรรค์ของคริสตจักรในเมืองสเมอร์นาว่า

“พระองค์ ตี้ เป๋น เก๊า กับ เป๋น ป๋าย ผู้ ตี้ เกย ต๋าย กับ ปิ๊ ก เป๋น ขึ้น มา ใหม่ อู้ ว่า 9 เฮา ฮู้ ว่า หมู่ ต้าน มี ความ ตุ๊ก
ลําบาก กับ ยากจ๋น แต่ แต๊ๆ แล้ว หมู่ ต้าน เป๋น คน รํา่ รวย เฮา ฮู้ ว่า หมู่ ต้าน ถูก ใส่ ฮ้าย จาก คน หมู่ นั ้น ตี้ ฮ้อง
ตั ๋ว เก่า ว่า เป๋น จาว ยิว แต่ บ่ได้ เป๋น หมู่ เขา เป๋น คน ของ ซาต๋าน 10 บ่ต้อง กั ๋ว เลย เถิง สิง่ ตี้ หมู่ ต้าน จะ ต้อง ทน
ตุ๊กทรมานนั ้น ฟังหื้อดีเน่ อ มารจะยับหมู่ต้านบางคนขังคอกเปื้ อทดสอบหมู่ต้าน ต้านตังหลายจะทนตุ๊ก
ทรมานเป๋นเวลาสิบวัน แต่จงซื่อสัตย์ต่อเฮาตลอดจ๋นต๋าย แล้วเฮาจะหื้อมงกุฎแห่งจีวต
ิ แก่หมู่ต้าน
๒

1:18 1:18 ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีกเป๋นกําว่า ขะแจ๋แห่งความต๋าย
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“ใผ ยอมฟัง ก็ หื้อ ฟัง สิง่ ตี้ พระวิญญาณ บอก กับ คริ สตจักร ต่างๆ เต๊อะ แล้ว ใผ ตี้ มี ชัย จะ บ่ได้ ฮับ
อันตรายจากความต๋ายเตื้อสุดต๊าย๓
11

ส่งข่าวไปคริสตจักรเมืองเปอร์กามัม

12 “หื้อเขียนเถิงทูตสวรรค์ของคริสตจักรในเมืองเปอร์กามัมว่า

“พระองค์ผู้กํา๋ ดาบสองคมอู้ว่า 13 เฮาฮู้ว่าตี้ตี้หมู่ต้านอยู่นั ้นเป๋นตี้ซาต๋านปกครองอยู่ กับเฮาก็ฮู้ว่าหมู่
ต้านยังจงฮักภักดีต่อเฮา หมู่ต้านบ่เกยหยุดไว้วางใจ๋เฮาเลย แม้ในต๋อนตี้อันที พาส พยานตี้ซื่อสัตย์ของ
เฮาถูกฆ่าต้ามก๋างหมู่ต้านในตี้ตี้ซาต๋านอยู่ 14 แต่เฮามีข้อตี้จะต่อว่าพ่อง คือบางคนในหมู่ต้านถือต๋ามกํา
สอนของบาลาอัม คนตี้ แนะนําวิธก
ี ๋านหื้อบาลาคจุ ล่ายจาวอิสราเอลหื้อเยียะบาป โดยจุ หื้อกิน
๋ ของกิน
๋ ตี้
เกยเอาไปปู่จาฮูปเคารพกับเยียะบาปตางเพศ 15 ในหมู่ต้านก็มีบางคนตี้ถือตวยต๋ามกําสอนของหมู่นิ โค
เลาส์เหมือนกั ๋น 16 ย้อนจาอัน
้ หื้อกลับใจ๋จากบาป ถ้าบ่อัน
้ เฮาจะมาหาต้านเวยๆ นี้ แล้วจะต่อสู้กับคนหมู่
นั ้นด้วยดาบตี้ออกจากปากของเฮา
17 “ใผ ยอม ฟัง ก็ หื้อ ฟัง สิง
่ ตี้ พระ วิญญาณ บอก กับ ค ริ สต จักร ต่างๆ เต๊อะ แล้ว ใผ ตี้ มี ชัย เฮา จะ หื้อ
ข
มานา ตี้ เก็บ ซ่อน อยู่ กับ จะ หื้อ หิน สี ขาว เซิง่ เขียน จื้อ ใหม่ แก่ คน นั ้น บ่มี ใผ ฮู้ จื้อ นั ้น นอก จาก คน ตี้ ได้ ฮบ
ั
เต้าอัน
้
ส่งข่าวไปเถิงคริสตจักรในเมืองธิยาทิรา

18 “หื้อเขียนเถิงทูตสวรรค์ของคริสตจักรในเมืองธิยาทิราว่า

พระองค์ผู้ตี้เป๋นพระบุตรของพระเจ้า เซิง่ มีต๋าเหมือนเปล๋วไฟกับ มีตีน
๋ เหมือนตองแดงตี้เหลื้อมมาบๆ
19
อู้ว่า เฮาฮู้สิง่ ตี้ หมู่ต้านเยียะ กับความฮัก ความเจื้อ ก๋านฮับใจ๊ ตึงความอดทนตี้ หมู่ต้านมี เฮาฮู้ว่าบ่า
เดี่ยวนี้ หมู่ต้านเยียะนั กเหลือตี้เกยเยียะเมื่อเก๊าหัวทีแหมก่อน 20 แต่เฮามีเรือ
่ งตี้จะต่อว่าหมู่ต้าน คือหมู่
ต้าน อดทน ฟัง แม่ ญิง คน นั ้น ตี้ จื้อ เยเซเบล ผู้ ตี้ ยก ตั ๋ว เก่า ว่าเป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า กํา สอน
ของ นาง ล่อลวง ผู้ ฮับ ใจ๊ ของ เฮา หื้อ เยีย ะ บาป ตาง เพศ กับ หื้อ กิน
๋ ของกิน
๋ ตี้ เกย เอา ไป ปู่ จา ฮูป เคารพ แล้ว
21 เฮาได้หื้อโอกาสนางกลับใจ๋ จากบาป แต่นางก็บ่ยอมหยุดเยียะสิง
่ บ่ดีหมู่นั ้นของนาง 22 ผ่อเน่ อ เฮาจะ
เยียะหื้อแม่ญิงคนนั ้นนอนบนตี้นอนคนป่วย แล้วคนตังหลายตี้ ล่วงประเวณี กับนาง เฮาจะหื้อเขาได้ฮบ
ั
ความตุ๊กทรมาน เว้นแต่ ว่าคนหมู่นั ้นจะย้างเยียะบาปตี้ ได้ เยียะกับนาง 23 เฮาจะฆ่าหมู่ลูกศิษย์ของนาง
แล้วคริสตจักรตังหลายจะฮูว่
้ า เฮาเป๋นผูตี
้ ้หยัง่ ฮูกํ
้ ากึ๊ดกับจิตใจ๋ของคน เฮาจะตอบแตนหมู่ต้านแต่ละคน
24
ต๋ามสิง่ ตี้หมู่ต้านได้เยียะลงไป สําหรับหมู่ต้านตี้เหลืออยู่ในเมืองธิยาทิรา ตี้บ่ได้เยียะต๋ามกําสอนของ
็ ตี้มาจากซาต๋าน� เฮาจะบ่มอบภาระอื่นหื้อหมู่
นาง กับยังบ่ฮู้จักสิง่ ตี้บางคนฮ้องว่า ‘ความจริงอันลํ้าเลิก
ต้านแหม 25 แต่สิง่ ตี้หมู่ต้านมีอยูแล้
่ วนั ้น ก็หื้อฮักษาไว้หื้อดีจ๋นกว่าเฮาจะมา
26 “คน ตี้ มี ชัย กับ เยีย ะ ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ เฮา ไว้จ๋น เถิง ตี้ สุ ด เฮา จะ หื้อ เขา มี อํานาจ ปกครอง จ้าด
ตังหลาย
27 ‘เขาจะปกครองจ้าดตังหลายโดยคทาเหล็ก
เขาจะเยียะหื้อหมู่นั ้นแตกออกเป๋นเสี่ยงๆ เหมือนกับหม้อดินเผาตี้โดนตุ๊บ�ค
28 เฮาจะหื้ออํานาจกับเขาอย่างเดียวกับตี้เฮาได้ฮบ
ั จากพระบิดาของเฮา กับเฮาจะมอบดาวประจํา๋ ฮุง่ หื้อ
29
แก่คนนั ้น ใผยอมฟังก็หื้อฟังสิง่ ตี้พระวิญญาณบอกกับคริสตจักรต่างๆ เต๊อะ

3
ส่งข่าวไปเถิงคริสตจักรในเมืองซาร์ดิส

1 “หื้อเขียนเถิงทูตสวรรค์ของคริสตจักรในเมืองซาร์ดิสว่า

๓
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“พระองค์ ผู้ ปกครอง วิญญาณ ตึง เจ็ด ดวง ตี้ ฮับ ใจ๊ พระเจ้าฅ๔ กับ มี ดาว ตึง เจ็ด ดวง พระองค์ อู้ ว่า เฮา ฮู้
สิง่ ตี้ หมู่ ต้าน เยีย ะ เฮา ฮู้ว่า ใผ ก็ ถือ ว่า หมู่ ต้าน มี จี วต
ิ ตี้ เจื้อ วางใจ๋ เฮา แต่ แต๊ๆ หมู่ ต้าน ได้ ต๋าย แล้ว ใน ฝ่าย
วิญญาณ 2 ตื่น ขึ้น มา เหีย เต๊อะ หื้อ เสริม สิง่ ดี ตี้ เหลือ อยู่ หน้ อย ของ หมู่ ต้าน นั ้น หื้อ แข็ง แฮง ขึ้น ก่อน ตี้ มัน
จะต๋าย ไป ย้อนเฮาหันว่าสิง่ ตี้ หมู่ ต้านเยียะตึง หมดนั ้น บ่ดี ปอในสายต๋าพระเจ้าของเฮา 3 ย้อนจาอัน
้ หื้อ
จดจํา๋ กําสอนตี้ หมู่ต้านได้ ฮบ
ั ฟังไว้ หื้อเจื้อฟังต๋ามนั ้นกับกลับใจ๋ จากบาปเหีย ถ้าหมู่ต้านบ่ยอมตื่นขึ้นมา
เฮาจะมาหาหมู่ต้านเหมือนขโมย แล้วหมู่ต้านจะบ่ตันฮู้ตั ๋วว่าเฮาจะมาหาเมื่อใดเปื้ อจะลงโต้ษต้าน 4 แต่
จาใด ก็ ต๋าม ยัง มี สอง สาม คน ใน เมือง ซาร์ดิ ส ตี้ ได้ ฮัก ษา เสื้อผ้า ของ ตั ๋ว หื้อ สะอาด อยู่ ก็ เปิง แล้ว ตี้ หมู่ เขา
จะใส่ เสื้อสี ขาวสะอาดเตียวไปกับเฮา 5 คนตี้มีชัย จะได้ใส่ เสื้อผ้าสี ขาวเหมือนหมู่เขา แล้วเฮาจะบ่ลบจื้อ
ของเขาออกจากหนั งสือแห่งจี วต
ิ แต่เฮาจะยืนยันต่อหน้าพระบิดาของเฮากับต่อหน้าหมู่ทูตสวรรค์ของ
พระองค์ว่า คนๆ นี้ เป๋นของเฮา
6 “ใผยอมฟังก็หื้อฟังสิง
่ ตี้พระวิญญาณบอกกับคริสตจักรต่างๆ เต๊อะ
ส่งข่าวไปคริสตจักรเมืองฟิลาเดลเฟีย

7 “หื้อเขียนเถิงทูตสวรรค์ของคริสตจักรในเมืองฟิลาเดลเฟียว่า

“พระองค์ ผู้บริสุทธิซื
์ ่ อสัตย์ ตี้ กํา๋ ลูกขะแจ๋ ของกษั ตริย์ดาวิด คือผู้ตี้ เปิดปะตู๋ แล้วจะบ่มีใผหับได้ เป๋นผู้
ตี้หับปะตู๋แล้วก็บ่มีใผเปิดได้ อู้ว่า 8 เฮาฮู้สิง่ ตี้หมู่ต้านเยียะ ผ่อหื้อดี เฮาได้เปิดปะตู๋หื้อหมู่ต้านตี้บ่มีใผหับ
ได้ เฮา ฮู้ ว่า หมู่ ต้าน มี แฮง หน้ อย แต่ หมู่ ต้าน ก็ ได้ เยีย ะ ตวย กํา สอน ของ เฮา กับ บ่ได้ ละ ความ เจื้อ วางใจ๋ ใน
เฮา 9 ส่วนหมู่คนตี้ เป๋นของซาต๋าน ตี้จุว่าเป๋นจาวยิว แต่แต๊ๆ บ่ได้เป๋น ผ่อไว้หื้อดี เฮาจะเยียะหื้อหมู่เขา
มาหมอบลงไหว้ตี้ ตีน
๋ ของหมู่ ต้าน กับเยียะหื้อคนหมู่ นั ้นฮู้ว่าเฮาฮักหมู่ ต้าน 10 ย้อนว่าหมู่ ต้านเจื้อฟังกํา
สัง่ ตี้ บอก หื้อ อด ไว้ เฮา จะ ปกป้อง หมู่ ต้าน จาก เวลา แห่ง ความ ตุ๊ก ยาก ตี้ จะ มา ทดสอบ คน บน โลก นี้ 11 เฮา
จะมาเวยๆ นี้ แต่สิง่ ตี้หมู่ต้านมีอยูแล้
่ วนั ้น ก็หื้อฮักษาไว้หื้อดี เปื้ อจะบ่มีใผมาลู่เอามงกุฎฆไปจากหมู่ต้าน
ได้ 12 เฮา จะ ตัง้ คน ตี้ มี ชัย นั ้น เป๋น เสา หลัก ใน พระวิหาร ของ พระเจ้า ของ เฮา เขา จะ อยู่ ตี้ หัน
้ ตลอด ไป เฮา
จะ เขียน จื้อ ของ พระเจ้า ของ เฮา ลง บน ตั ๋ว เขา กับ จื้อ เมือง ของ พระเจ้า ของ เฮา คือ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ใหม่ ของ
พระเจ้าตี้จะลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเฮา แล้วเฮาจะเขียนจื้อใหม่ของเฮาไว้บนตั ๋วของเขาตวย
13 “ใผยอมฟัง ก็หื้อฟังสิง
่ ตี้พระวิญญาณบอกกับคริสตจักรตางๆ เต๊อะ
ส่งข่าวไปคริสตจักรเมืองเลาดีเซีย

14 “หื้อเขียนเถิงทูตสวรรค์ของคริสตจักรในเมืองเลาดีเซียว่า

“นี่ เป๋นกําอู้ของพระองค์ผู้ตี้ได้จื้อว่า อาเมน ผู้ตี้เป๋นพยานตี้ซื่อสัตย์กับแต๊จริง พระเจ้าได้สร้างกู้สิง่ กู้
อย่างขึ้นมาผ่านตางผู้นี้ พระองค์ อู้ว่า 15 เฮาฮู้สิง่ ตี้ หมู่ ต้านเยียะ หมู่ ต้านบ่ฮ้อนบ่หนาวต่อเฮา เฮาใค่ หื้อ
หมู่ ต้านฮู้ฮ้อนฮู้หนาว เลือกเอาอย่างใดอย่างนึ่ งเหีย 16 ย้อนว่าหมู่ ต้านอุน
่ ๆ บ่ดาย บ่ฮ้อนแต๊ บ่หนาวแต๊
17
เฮา จะ ถุย เจ้า ออก จาก ปาก ของ เฮา หมู่ ต้าน อู้ ว่า ‘ข้า รํา่ รวย กับ มัง่ คัง่ บ่ขาด เหลือ อะหยัง เลย� แต่ หมู่
ต้าน บ่ฮู้ ว่า ตั ๋ว หมู่ ต้าน นั ้น น่า สมเพช เวทนา น่า อิน ดู ยากจ๋น ต๋า บอด กับ ป๋วย ตั ๋ว อยู่ 18 เฮา แนะนํา หื้อ หมู่
ต้านซื้อคําตี้ได้หลอมด้วยไฟหื้อบริสุทธิแล้
์ วจากเฮา เปื้ อหมู่ต้านจะได้รํา่ รวยแต๊ๆ หื้อหมู่ต้านซื้อเสื้อผ้าสี
ขาวไปใส่เปื้ อจะได้บ่ต้องอาย ย้อนป๋วยตั ๋วอยู่ แล้วหื้อซื้อยามาใส่ต๋าของหมู่ต้านเปื้ อจะได้ผ่อหัน 19 เฮาฮัก
ใผเฮาก็จะตักเตือ
๋ นกับตีส
๋ อนเปื้ อสอนคนนั ้น ย้อนจาอัน
้ หื้อกระตือรือร้นกับกลับใจ๋จากบาป 20 ผ่อเต๊อะ
เฮายืนฮ้องอยู่ตี้ปะตู๋ ถ้าใผได้ยน
ิ เสียงของเฮาแล้วเปิดปะตู๋ฮับ เฮาจะเข้าไปตังใน แล้วกิน
๋ ข้าวกิน
๋ นํ้าฮ่วม
21
กั ๋น กับ คน นั ้น เฮา จะ หื้อ สิทธิกั
์ บ คน นั ้น ตี้ มี ชัย ได้ นั ่ง บน บัลลังก์ กับ เฮา เหมือน กับ ตี้ เฮา มี ชัย แล้ว ได้ นั ่ง
กับพระบิดาของเฮาบนบัลลังก์ของพระองค์
22 “ใผยอมฟัง ก็หื้อฟังสิง
่ ตี้พระวิญญาณบอกกับคริสตจักรต่างๆ เต๊อะ�
ฅ

3:1 3:1 วว� 1:4

๔

3:1 3:1 ถ้าแป๋ตรงๆ กับภาษากรีกเป๋น วิญญาณตึงเจ็ดของพระเจ้า

ฆ

3:11 3:11 วว� 2:10
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4
ก๋านนมัสก๋านพระเจ้าในสวรรค์

1 หลังจากนั ้นข้าพเจ้าหันปะตู๋สวรรค์เปิ ดอ้าอยู่ตัด
๊ หน้า

แล้วข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงตี้เกยอู้กับข้าพเจ้าเตื้อ
แรก ดัง เหมือน เสียง แก ว่า “ขึ้น มา บน เพ้ เต๊อะ แล้ว เฮา จะ หื้อ ต้าน หัน ว่า ต่อ จาก นี้ ไป จะ เกิด อะหยัง ขึ้น�
2 ตัน ใด นั ้น พระวิญญาณ บริสุทธิ์ ได้ ดลใจ๋ ข้าพเจ้า แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หัน บัลลังก์ ใน สวรรค์ กับ มี ผู้ นึ่ ง นั ่ง อยู่
บน นั ้น 3 ผู้ ตี้ นั ่ง อยู่ บน บัลลังก์ นั ้น ส่อง สว่าง เหมือน หิน เจียระไน มี ตึง สี เขียว กับ สี แดง กับ มี ฮุง้ แจ้ง สดใส
เหมือน แก้ว มรกต ล้อม แวด บัลลังก์ นั ้น อยู่ 4 นอก จาก นี้ ยัง มี บัลลังก์ แหม ซาว สี่ บัลลังก์ ล้อม แวด บัลลังก์
นั ้น กับ มี ผู้ อาวุโส ซาว สี่ คน นั ่ง อยู่ บน แต่ ละ บัลลังก์ ผู้ อาวุโส หมู่ นั ้น ใส่ เสื้อผ้า สี ขาว กับ ใส่ มงกุฎ คํา 5 มี ฟ้า
แมบกับฟ้าฮ้องดังออกมาจากบัลลังก์ กับมีโกมไฟเจ็ดอันลุกแจ้งอยู่หน้าบัลลังก์ เซิง่ คือวิญญาณตึงเจ็ด
ตี้ฮับใจ๊พระเจ้า 6 ตัด
๊ หน้าบัลลังก์นั ้น ผ่อเหมือนทะเลแก้วตี้ใสอย่างแก้วเจียระไน
ส่วนตัด
๊ ก๋างบริเวณรอบบัลลังก์ มีสิง่ มีจีวต
ิ สี่ต๋น เซิง่ มีแก่นต๋าอยู่รอบตั ๋วเต๋มไปหมดตึงตังหน้าตังหลัง
7 สิง
ิ ตั ๋วตี้นึ่ งเหมือนสิงโต ตั ๋วตี้สองเหมือนงัวปู๊ ตั ๋วตี้สามมีหน้าต๋าเหมือนคน ตั ๋วตี้สี่เหมือนนกอินทรี
่ มีจีวต
กํ่าลังบิน 8 สิง่ มีจีวต
ิ ตึงสี่ต๋นนี้ แต่ละต๋นมีหกปีกกับมีแก่นต๋าเต๋มไปหมดตึงรอบตั ๋วกับในปีกตวย ตึงเมื่อ
วันตึงเมื่อคืน บ่เกยหยุดอูว่
้ า
“บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์
คือองค์พระผู้เป๋นเจ้าพระเจ้าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจสูงสุด
ผู้เป๋นอยูตลอด
่
ในอดีต บ่าเดี่ยวนี้ กับตี้จะมาในปายหน้า�
9 เมื่อ ใด ตี้ สิง
ิ ตึง สี่ ต๋นอู้กํา สรรเสริญ ถวายเกียรติ กับ ขอบพระคุณพระองค์ ผู้ ตี้ นั ่ง อยู่บนบัลลังก์ ผู้
่ มี จี วต
เซิง่ มีจีวต
ิ อยู่ตลอดไป 10 ผู้อาวุโสตึงซาวสี่คนก็ก้มลงกราบนมัสก๋านพระองค์ผู้ตี้นั ่งอยู่บนบัลลังก์ กับมีจี
วิตอยูตลอด
่
ไป แล้วหมู่เขาก็ถอดมงกุฎของตั ๋วลงตัด
๊ หน้าบัลลังก์ฮ้องว่า
11 “ข้าแต่องค์พระผู้เป๋ นเจ้า พระเจ้าของหมู่เฮา
พระองค์สมควรตี้จะได้ฮบ
ั กําสรรเสริญ
ได้ฮบ
ั เกียรติกับฤทธิอํ
์ านาจ
พระองค์ได้สร้างกู้สิง่ กู้อย่างขึ้น
กับกู้สิง่ กู้อย่างก็เกิดขึ้นกับเป๋นอยู่
ต๋ามความต้องก๋านของพระองค์�

5

หนั งสือม้วนกับลูกแกะ
แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หัน หนั งสือ ม้วน มัด นึ่ ง ใน มือ ขวา ของ พระองค์ ผู้ ตี้ นั ่ง อยู่ บน บัลลังก์ หนั งสือ ม้วน นั ้น
มี กํา เขียน ไว้ ตึง ตัง หน้า ตัง หลัง กับ ปิด ไว้ โดย ก๋า จํ๊า เจ็ด ดวง 2 จาก นั ้น ข้าพเจ้า หัน ทูต สวรรค์ ผู้ มี อํานาจ
องค์ นึ่ ง บอก เสียง อัน ดัง ว่า “ใผ สมควร ตี้ จะ ได้ แกะ ก๋า จํ๊า ตี้ ติด อยู่ กับ เปิด หนั งสือ ม้วน นี้ ออก� 3 แต่ ก็ บ่มี
ใผ ใน สวรรค์ บน โลก กาว่า ใต้ ปื๊ น แผ่น ดิน โลก ตี้ สมควร จะ เปิด หนั งสือ ม้วน นี้ แล้ว อ่าน ข้อความ ตัง ใน ได้
4 ข้าพเจ้า ไห้ แล้ว ไห้ แหม ย้อน ยัง บ่มี ใผ สมควร จะ เปิ ด หนั งสือ ม้วน นี้ กับ อ่าน ข้อความ ตัง ใน นั ้น 5 แต่ มี ผู้
อาวุโสคนนึ่ งอู้กับข้าพเจ้าว่า “บ่ดีไห้เน่ อ ผ่อหัน
้ ลอ สิงโตจากเผ่าของยูดาห์ผู้เป๋นเจื๊อสายอันยิง่ ใหญ่ของ
กษั ตริยดาวิ
์
ดมีชัยแล้ว กับสามารถแกะก๋าจํ๊าตึงเจ็ดดวง แล้วเปิดหนั งสือม้วนนี้ ออกได้�
6 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หัน ลูก แกะ๕ตั ๋ว นึ่ ง ยืน อยู่ตัด
๊ ก๋างใก้ๆ กับบัลลังก์ สิง่ มี จี วต
ิ ตึงสี่ ต๋นกับหมู่ ผู้อาวุโสแวด
มันอยู่ ผ่อเหมือนว่าลูกแกะตั ๋วนั ้นเกยถูกฆ่ามาแล้ว มันมีเจ็ดเขากับเจ็ดต๋า เซิง่ เป๋นวิญญาณตึงเจ็ดตี้ฮับ
ใจ๊พระเจ้า ตี้พระองค์ส่งออกไปใคว่โลก 7 แล้วลูกแกะตั ๋วนั ้นก็เตียวเข้ามาฮับหนั งสือม้วนนั ้นจากมือขวา
1

๕

5:6 5:6 พระคัมภีรไทย
์
ฉบับมาตรฐานใจ๊กําว่า พระเมษโปดก
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ของ พระเจ้า ผู้ ตี้ นั ่ง อยู่ บน บัลลังก์ 8 เมื่อ ลูก แกะ ตั ๋ว นั ้น ฮับ หนั งสือ ม้วน นั ้น แล้ว สิง่ มี จี วต
ิ ตึง สี่ ต๋น กับ หมู่ ผู้
อาวุโสตึงซาวสี่คนก็ก้มกราบลงต่อหน้าลูกแกะตั ๋วนั ้น แต่ละคนมีพิณกับกํา๋ สลุงคําตี้มีเครือ
่ งหอมเต๋มไป
หมด เซิง่ เป๋นกําอธิษฐานของคนของพระเจ้า 9 หมู่เขาก็ฮ้องเพลงบทใหม่ว่า
“พระองค์เป๋นผู้ตี้สมควรตี้จะได้ฮบ
ั หนั งสือม้วนนี้
กับแกะก๋าออก
ย้อนพระองค์ได้ถูกฆ่าแล้ว
กับได้ไถ่คนตังหลายหื้อพระเจ้าโดยเลือดของพระองค์
เซิง่ คนหมู่นั ้นมาจากกู้เผ่า กู้ภาษา กู้จ้าด กับกู้บ้านเมือง
10 พระองค์เยียะหื้อหมู่เขาเป๋ นปุโรหิตในอาณาจักรของพระเจ้าของเฮา
กับหมู่เขาจะปกครองโลกนี้ �
11 ข้าพเจ้า ก็ ผ่อ แหม เตื้อ แล้ว ได้ยน
ิ เสียง ของ ทูต สวรรค์ นั ก ขนาด เป๋น จํา๋ นวน ล้านๆ ตี้ อยู่ ล้อม แวด
บัลลังก์กับสิง่ มีจีวต
ิ ตึงสี่ต๋นตึงผู้อาวุโสตังหลาย 12 ทูตสวรรค์ก็ฮ้องด้วยเสียงอันดังว่า
“ลูกแกะตั ๋วนั ้นตี้ถูกฆ่า ก็สมควรจะได้ฮบ
ั
ฤทธิอํ
์ านาจ ความมัง่ คัง่ ผญาปั๋ ญญา กํา๋ ลัง
เกียรติยศ พระสิร ิ กับกําสรรเสริญ�
13 จากนั ้นข้าพเจ้าก็ได้ยน
ิ เสียงสิง่ มีจีวต
ิ ตึงหมดในสวรรค์ บนแผ่นดินโลก ใต้ปื๊ นแผ่นดินโลกกับในทะเล
ก็คือกู้สิง่ กู้อย่างตี้มีจีวต
ิ อยูใน
่ จักรวาล ฮ้องสรรเสริญว่า
“ขอกําสรรเสริญ เกียรติยศ พระสิร ิ กับฤทธิอํ
์ านาจ
จงมีแก่พระองค์ผู้ตี้นั ่งอยูบน
่ บัลลังก์ กับแก่ลูกแกะตั ๋วนั ้น
ตลอดไป�
14 จากนั ้นสิง
ิ ตึงสี่ต๋นก็อูว่
้ า “อาเมน� แล้วผู้อาวุโสตึงหมดก็ก้มลงกราบนมัสก๋าน
่ มีจีวต

6
ก๋าจํ๊าอันตี้นึ่ งเถิงหก

1 ข้าพเจ้าหันลูกแกะตั ๋วนั ้นเปิ ดก๋าจํ๊าอันตี้นึ่ งออกมาจากตึงหมดเจ็ดอัน

ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงของสิง่ มีจี
วิตต๋นนึ่ งในสี่ต๋นนั ้น อู้เสียงดังอย่างฟ้าฮ้องว่า “มาเต๊อะ�
ผู้ตี้ขี่ม้า
3
ตั ๋วนั ้นกํา๋ กันธนู กับได้ฮบ
ั มงกุฎ แล้วก็ขีม้
่ าออกไปอย่างผูมี
้ ชัย เปื้ อจะไปเอาชัยแหมเตื้อ เมื่อลูกแกะเปิด
ก๋า จํ๊า ตี้ สอง ออก ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียง ของ สิง่ มี จี วต
ิ แหม ต๋น นึ่ ง อู้ว่า “มา เต๊อะ� 4 จาก นั ้น ม้า แหม ตั ๋ว นึ่ ง สี
แดงไฟก็ออกมา ผู้ตี้ขี่อยู่บนหลังม้าได้ฮบ
ั อํานาจตี้จะเอาสันติสุขไปจากโลก เปื้ อเยียะหื้อคนฆ่ากั ๋นเอง ผู้
5
ขีม้
่ าได้ฮบ
ั ดาบใหญ่เล่มนึ่ ง เมื่อลูกแกะเปิดก๋าจํ๊าตี้สามออก ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงของสิง่ มีจีวต
ิ ต๋นตี้สามอู้
ว่า “มาเต๊อะ� ข้าพเจ้าก็หันม้าสีดํา กับผู้ตี้ขี่นั ้นกํา๋ ต๋าจัง้ ไว้ในมือ 6 ข้าพเจ้าได้ยินเสียงนึ่ งเหมือนกับว่ามา
จากต้ามก๋างตี้สิง่ มีจีวต
ิ ตึงสี่ต๋นอยู่ อู้ว่า “ข้าวสาลีนึ่ งลิตรมีก้าเต้ากับก้าแฮงนึ่ งวัน ข้าวบาร์เลย์สามลิตร
มีก้าเต้ากับก้าแฮงนึ่ งวัน แต่ห้ามเยียะหื้อนํ้ามันกับเหล้าองุน
่ เสียหาย�
7 เมื่อลูกแกะเปิ ดก๋าจํ๊าตี้สี่ ออก ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงของสิง่ มีจีวต
ิ ต๋นตี้สี่อู้ว่า “มาเต๊อะ� 8 แล้วข้าพเจ้า
ก็หันม้าสีซีดตั ๋วนึ่ งอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า ผู้ตี้ขี่ม้าตั ๋วนี้ มีจื้อว่า ความต๋าย กับแดนคนต๋ายก็ตวยหลังมาติดๆ
ตึง สอง ได้ ฮบ
ั อํานาจ ตี้ จะ ฆ่า นึ่ ง ใน สี่ ของ คน ใน โลก นี้ ด้วย คม ดาบ ความ อดอยาก โรคระบาด กับ หมู่ สัตว์
ฮ้ายต่างๆ ตี้อยู่บนแผ่นดินโลก 9 เมื่อลูกแกะเปิดก๋าจํ๊าตี้ห้าออก ข้าพเจ้าก็หันวิญญาณหลายดวงอยู่ปื๊ น
แต้น ปู่ จา เป๋น หมู่ วิญญาณ ของ คน ตี้ ถูก ฆ่า ย้อน ว่า หมู่ เขา ได้ เป๋น พยาน ตี้ บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า อย่าง
ซื่อสัตย์ 10 วิญญาณ หมู่ นั ้น เอิน
้ ฮ้อง เสียง ดัง ว่า “องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ตี้ บริสุทธิกั
์ บ ซื่อสัตย์เจ้า ข้า พระองค์
จะหื้อเฮาถ้าไปแหมเมินเต้าใด ตี้พระองค์จะตัดสินกับลงโต้ษคนบนโลกนี้ ตี้ได้ฆ่าหมู่เฮา� 11 แล้วเขาหมู่
2 ข้าพเจ้าหันม้าขาวตั ๋วนึ่ งอยู่ตัด
๊ หน้า
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นั ้น กู้ คน ก็ ได้ ฮับ เสื้อ คุม สี ขาว กับ พระองค์ บอก หมู่ เขา หื้อ ถ้า ต่อ ไป แหม กํา เดียว จ๋น กว่า หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ ฮับ ใจ๊
พระคริสต์จะถูกฆ่าอย่างกับหมู่เขาจ๋นครบจํา๋ นวนตี้ต้องก๋าน 12 เมื่อลูกแกะเปิดก๋าจํ๊าตี้หกออก ข้าพเจ้า
หันแผ่นดินไหวอย่างแฮง ตะวันก็ มืดดําไปเหมือนผ้ากระสอบสี ดําๆ เดือนก็ ก๋ายเป๋นสี แดงเหมือนเลือด
13 ดาวบนต๊องฟ้าก็ตกลงมาบนแผ่นดินโลก เหมือนกับหน่วยบ่าเดื่อตี้ยังบ่ตันสุ กถูกลมหลวงปั๊ ดหล่นลง
มา จาก เก๊า 14 ต๊ องฟ้า ก็ หาย ไป เหมือน หนั งสือ ม้วน ตี้ กิก
๊ เก็บ ไว้ ดอย กับ เกาะ ตัง หลาย ก็ ย้าย ไป จาก ตี้ เก่า
15 จากนั ้นกษั ตริย์ตังหลายในโลกนี้ หมู่ผู้ยิง
่ ใหญ่ หมู่แม่ทัพทหารใหญ่ หมู่คนรํา่ รวย คนตี้มีอํานาจกับกู้
คน ตี้ เป๋น ขี้ข้า กับ คน ตี้ มี อิสระ ก็ ปา กั ๋น ไป ซ่อน อยู่ใน ถํ้า กับ ใน ฮ่อม บ่า หิน ผา ต่างๆ บน ดอย 16 หมู่ เขา ฮ้อง
ขอ ดอย กับ หิน ผา ว่า “ขอ หื้อ ตก ลง มา ใส่ หมู่ เฮา กํา เต๊อะ กับ ซ่อน หมู่ เฮา เอา ไว้ เปื้ อ ว่า พระองค์ ตี้ นั ่ง อยู่ บน
บัลลังก์ จะได้ ผ่อบ่หัน กับลูกแกะตั ๋วนั ้นจะลงโต้ษหมู่เฮาบ่ได้ 17 ย้อนว่าวันตี้ พระเจ้ากับลูกแกะตั ๋วนั ้นจะ
ลงโต้ษกู้คนได้มาเถิงแล้ว ใผจะรอดจีวต
ิ จากก๋านลงโต้ษนี้ ได้กา�

7
จาวอิสราเอลจํา๋ นวนแสนสี่หมื่นสี่ปันคน

1 หลังจากนั ้น ข้าพเจ้าหันทูตสวรรค์สี่องค์ยืนอยูตี
่ ้สี่แจ่งของโลก กับห้ามลมตึงสี่ทิศไว้บ่หื้อปั๊ ดบนแผ่น

ดินโลก บนทะเล กาว่าเก๊าไม้เก๊าไหนแหม 2 แล้วข้าพเจ้าก็หันทูตสวรรค์แหมองค์นึ่ งมาจากตางทิศตะวัน
ออก กํา๋ ก๋าจํ๊าของพระเจ้าผู้มีจี วต
ิ อยู่ แล้วต้านเอิน
ั อํานาจจากพระเจ้า
้ เสียงดังฮ้องทูตตึงสี่ องค์ ตี้ ได้ ฮบ
เยียะหื้อแผ่นดินโลกกับทะเลนั ้นเสียหายว่า 3 “ห้ามเยียะหื้อแผ่นดินโลกกาว่าทะเลกาว่าเก๊าไม้เสียหาย
เตื้อ จ๋น กว่า เฮา จะ ได้ จํ๊า ก๋า ไว้ตี้ หน้า ผาก ของ ผู้ ฮับ ใจ๊ พระเจ้า ของ เฮา เหีย ก่อน� 4 แล้ว จาก นั ้น ข้าพเจ้า ก็
ได้ยน
ิ จํา๋ นวนคนตี้ได้ฮบ
ั จํ๊าก๋าแล้ว คือนึ่ งแสนสี่หมื่นสี่ปันคน ตี้มาจากกู้เผ่าของจาวอิสราเอล
5 จากเผ่ายูดาห์ นึ่ งหมื่นสองปั นคน เผ่ารู เบน นึ่ งหมื่นสองปั นคน เผ่ากาด นึ่ งหมื่นสองปั นคน
6 เผ่าอาเชอร์ นึ่ งหมื่นสองปั นคน เผ่านั ฟทาลี นึ่ งหมื่นสองปั นคน เผ่ามนั สเสห์ นึ่ งหมื่นสองปั นคน
7 เผ่าสิเมโอน นึ่ งหมื่นสองปั นคน เผ่าเลวี นึ่ งหมื่นสองปั นคน เผ่าอิสสาคาร์ นึ่ งหมื่นสองปั นคน
8 เผ่าเศบูลุน นึ่ งหมื่นสองปั นคน เผ่าโยเซฟ นึ่ งหมื่นสองปั นคน กับเผ่าเบนยามิน นึ่ งหมื่นสองปั นคน
หมู่คนมาจากกู้จ้าด
9 หลังจากนั ้น ข้าพเจ้าก็ผ่อหันคนจํา
๋ นวนนั กขนาดนั บปอบ่แป๊ ตี้มาจากกู้ประเทศ กู้เผ่า กู้เจื๊อจ้าด กับ
กู้ ภาษา ยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ กับต่อหน้าลูกแกะนั ้น หมู่ เขาใส่ เสื้อคุมสี ขาว ในมือกํา๋ ใบปาล์ม 10 หมู่ เขา
เอิน
้ ฮ้องเสียงดังว่า
“ความรอดป๊นบาปโต้ษเป๋นของพระเจ้าของเฮา
ผู้ตี้นั ่งอยูบน
่ บัลลังก์
ตึงเป๋นของลูกแกะตั ๋วนั ้นตวย�
11 ทูตสวรรค์ตึงหมดตี้ยืนแวดบัลลังก์ แวดหมู่ผู้อาวุโสกับแวดสิง
ิ ตึงสี่ต๋นนั ้น ก็ก้มหน้าลงกราบอยู่
่ มีจีวต
ต่อหน้าบัลลังก์แล้ว นมัสก๋านพระเจ้า 12 อูว่
้ า
“อาเมน ขอกําสรรเสริญ พระสิร ิ ผญาปั๋ ญญา กําโมทนาขอบคุณ เกียรติยศ อํานาจ กับฤทธิเดช
จงมีแก่
์
พระเจ้าของเฮาตลอดไป อาเมน�
13 จาก นั ้น ผู้ อาวุโส คน นึ่ ง ถาม ข้าพเจ้า ว่า “หมู่ คน ตี้ ใส่ เสื้อ คุม สี ขาว นี้ เป๋ น ใผ พ่อง หมู่ เขา มา จาก ตี้ ไหน
กั ๋น� 14 ข้าพเจ้าตอบต้านว่า “ต้านเจ้าข้า ต้านก็ฮู้แล้วว่าหมู่เขาเป๋นใผ� ผู้อาวุโสจึงบอกว่า “คนหมู่นี้ คือ
คนตี้ มาจากความตุ๊กยากลําบากตี้ หนั กขนาด หมู่ เขาซักเสื้อคุมของหมู่ เขาด้วยเลือดของลูกแกะตั ๋วนั ้น
จ๋นขาวสะอาด 15 หมู่ เขาเถิงได้ มาอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ ของพระเจ้า กับฮับใจ๊ พระองค์ ตึงเมื่อวันตึงเมื่อคืน
ใน พระวิหาร ของ พระองค์ กับ พระองค์ ตี้ นั ่ง อยู่บน บัลลังก์ จะ ปกปัก ฮัก ษา กับ อยู่ตวย หมู่ เขา 16 หมู่ เขา จะ
บ่อยาก ข้าว อยาก นํ้า แหม ความ ฮ้อน จาก แสงแดด จะ บ่เผา หมู่ เขา แหม ต่อ ไป 17 ย้อน ว่า ลูก แกะ ตั ๋ว นั ้น ตี้
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อยู่ตัด
๊ ก๋างใก้ กับบัลลังก์ จะผ่อกอยหมู่ เขาเหมือนกับคนเลี้ยงแกะ ต้านจะปาหมู่ เขาไปหาต๋านํ้าแห่งจี วต
ิ
กับพระเจ้าจะเจ๊ดนํ้าต๋ากู้หยดจากต๋าของเขาหมู่นั ้น�

8
ก๋าจํ๊าอันตี้เจ็ด
เมื่อ พระองค์ เปิด ก๋า จํ๊า อัน ตี้ เจ็ด ออก มา สวรรค์ ก็ ดัก ไป เป๋น เวลา ประมาณ เกิง่ จัว้ โมง 2 แล้ว ข้าพเจ้า
ก็ หัน ทูต สวรรค์ ตึง เจ็ด องค์ ยืน อยู่ ต่อ หน้า พระเจ้า หมู่ เขา ได้ ฮบ
ั แก เจ็ด อัน 3 แล้ว ทูต สวรรค์ แหม องค์ นึ่ ง
กํา๋ กระถางไฟคําเข้ามายืนอยู่ตี้แต้นปู่จา พระเจ้าได้หื้อเครือ
่ งหอมจํา๋ นวนนั กขนาดกับทูตองค์นั ้น เปื้ อใจ๊
เผาถวายฮ่วมกับกําอธิษฐานของคนของพระเจ้าบนแต้นปู่จาคําตี้อยู่หน้าบัลลังก์ 4 ควันของเครือ
่ งหอม
5
ในกระถางตี้ ทูตสวรรค์ กํา๋ อยู่นั ้นกับกําอธิษฐานของคนของพระเจ้าก็ ลอยขึ้นไปหาพระเจ้า จากนั ้นทูต
สวรรค์เอาไฟจากแต้นปู่จามาใส่ลงในกระถาง แล้วเอากระถางนั ้นโจ้งลงไปบนแผ่นดินโลก เยียะหื้อเกิด
ฟ้าแมบ ฟ้าฮ้องเสียงดัง กับแผ่นดินไหว
1

ทูตสวรรค์ตึงเจ็ดเป่าแก

6 จากนั ้นทูตสวรรค์ตึงเจ็ดองค์ก็ปากั ๋นเกียมพร้อมตี้จะเป่ าแกตึงเจ็ดอันของเขา 7 เมื่อทูตสวรรค์องค์

ตี้นึ่ งเป่าแกขึ้น บ่าเห็บกับไฟตี้สูนกับเลือด ก็ตกลงมาบนแผ่นดินโลก เยียะหื้อนึ่ งในสามของโลก รวมตึง
นึ่ งในสามของเก๊าไม้ กับหญ้าตี้เขียวจุ้มก็ถูกไฟเผาไปหมด
8 เมื่อทูตสวรรค์องค์ตี้สองเป่ าแกขึ้น

มีสิง่ นึ่ งตี้ผ่อเหมือนดอยใหญ่ขนาดตี้กํ่าลังลุกไหม้เป๋นไฟ ถูกโจ้ง
ลงไปในทะเล เยียะหื้อนึ่ งในสามของทะเลก๋ายเป๋นเลือด 9 นึ่ งในสามของสิง่ มีจี วต
ิ ในทะเลกับนึ่ งในสาม
ของเฮือตึงหมดก็ถูกทําลายไป
10 เมื่อทูตสวรรค์องค์ตี้สามเป่ าแกขึ้นก็มีดาวใหญ่แก่นนึ่ งเป๋ นเหมือนโกมไฟลุกแจ้งอยู่

ตกลงมาจาก
ต๊องฟ้าลงไปตี้นึ่ งในสามของแม่น้ําตังหลายกับต๋านํ้าตังหลาย 11 ดาวแก่นนี้ จื้อว่า บอระเพ็ด เยียะหื้อนํ้า
นึ่ งในสามขมกับเยียะหื้อคนจํา๋ นวนนั กขนาดตี้กิน
๋ นํ้านั ้นต๋ายไปย้อนนํ้าขม
12 เมื่อทูตสวรรค์ องค์ตี้สี่ เป่ าแกขึ้น เยียะหื้อนึ่ งในสามของตะวัน เดือนกับดาวต่างๆ ถูกทําลายจ๋นมืด
ไป เยียะหื้อนึ่ งในสามของเมื่อวันกับเมื่อคืนมืดไป 13 ต๋อนตี้ ข้าพเจ้าผ่ออยู่นั ้น ก็ ได้ยน
ิ เสียงนกอินทรีตั ๋ว
นึ่ งตี้ บินอยู่ก๋างอากาศฮ้องเสียงดังว่า “ฉิ บหาย ฉิ บหาย ฉิ บหาย จะมีแก่ คนบนโลกนี้ ย้อนว่าทูตสวรรค์
แหมสามองค์กํ่าลังจะเป่าแกขึ้นมาแหมแล้ว�

9

เมื่อ ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ ห้า เป่า แก ขึ้น ข้าพเจ้า ก็ หัน ดาว แก่น นึ่ ง ตี้ ได้ ตก จาก ต๊ องฟ้า ลง บน แผ่น ดิน โลก
็ ตี้สุด 2 เมื่อดาวแก่นนั ้นเปิดขุมตี้เลิก
็ ตี้สุด ก็มีควันปุ้งออกมาเหมือน
ดาวแก่นนั ้นได้ฮบ
ั ลูกขะแจ๋ขุมตี้เลิก
ควัน ตี้ ออก มา จาก เต๋า ไฟ ขนาด ใหญ่ ควัน นี้ บัง ตะวัน กับ ต๊ องฟ้า หื้อ มืด มิด ไป หมด 3 มี ฝูง จัก
๊ แต๋น บิน ออก
มาจากควันนี้ ลงมาบนแผ่นดินโลก หมู่จัก
๊ แต๋นนี้ ได้ฮบ
ั อํานาจจากพระเจ้าหื้อเดือดได้เหมือนแมงป่องใน
4
โลก แต่พระองค์บ่หื้อทําลายหญ้า พืชผักต่างๆ กาว่าเก๊าไม้ แต่หื้อทําลายก้าคนตี้บ่มีก๋าจํ๊าของพระเจ้า
อยูบน
่ หน้าผากเต้าอัน
้ 5 พระเจ้าห้ามจัก
๊ แต๋นหมู่นี้ ว่า บ่หื้อฆ่าหมู่เขา แต่หื้อทรมานเป๋นเวลาห้าเดือน หื้อ
เจ็บปวดเหมือนแมงป่องเดือด 6 ในหว่างนั ้น คนตังหลายจะเซาะหาความต๋าย แต่ ก็ บ่ปะ หมู่ เขาใค่ ต๋าย
แต่ความต๋ายได้หนี ไปเหีย
7 จัก
๊ แต๋น หมู่ นี้ ผ่อ เหมือน ม้า ตี้ เกีย ม จะ ออก ฮบ บน หัว ของ จัก
๊ แต๋น สุบ สิง่ ตี้ เหมือน กับ มงกุฎ คํา หน้า
เหมือน กับ หน้า ของ คน 8 ผม บน หัว เหมือน กับ ผม ของ แม่ ญิง เขี้ยว เหมือน เขี้ยว ของ สิงโต 9 กับ มี เกราะ
กั ๋นหน้าอกเหมือนเกราะเหล็ก เสียงปีกบินเหมือนเสียงของม้ากับรถฮบเป๋นจํา๋ นวนนั กขนาด ตี้ ฟั่ งเข้าสู่
สงคราม 10 หางมีเหล็กในเหมือนหางแมงป่อง อํานาจตี้ จะเยียะฮ้ายคนตลอดห้าเดือนนั ้นอยู่ตี้ หางของ
1
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็ ตี้สุด เป๋นกษั ตริยปกครอง
มัน 11 จัก
๊ แต๋นหมู่นี้ มีทูตของขุมตี้เลิก
์
หมู่มันอยู่ ทูตองค์นี้ มีจื้อภาษาฮีบรูว่า อา
บัดโดน กับภาษากรีกว่า อปอลลิโยน (คือผู้ทําลาย)
12 เรือ
่ ง ฉิ บหาย อัน ตี้ นึ่ ง ผ่าน ไป แล้ว ผ่อ เต๊อะ ยัง มี เรือ
่ ง ฉิ บหาย หลวง แหม สอง อย่าง ตี้ กํ่า ลัง จะ เกิด ขึ้น
ปายหน้า
13 เมื่อทูตสวรรค์ตี้หกเป่ าแกขึ้น ข้าพเจ้าก็ได้ยน
ิ เสียงมาจากหงอนตี้งอนตึงสี่แจ่งของแต้นปู่จาตี้แป๋ง
จากคํา ตี้ตัง้ อยู่ตัด
๊ หน้าพระเจ้า 14 เสียงนั ้นสัง่ ทูตสวรรค์องค์ตี้หกตี้กํา๋ แกว่า “หื้อแก้มัดทูตสวรรค์ตึงสี่ตี้
ถูกมัดไว้ตี้แม่น้ําใหญ่คือแม่น้ํายูเฟรติส� 15 แล้วทูตสวรรค์ตึงสี่ตี้พระเจ้าได้เกียมไว้สําหรับจัว้ โมงนี้ วัน
นี้ เดือนนี้ ปี๋ นี้ ก็ ถูกปล่อยออกมา เปื้ อหมู่เขาจะได้ ฆ่าคนเหียนึ่ งในสามของคนตึงหมด 16 ข้าพเจ้าได้ยน
ิ
ว่า จํา๋ นวน ของ ก๋ องทัพ ทหาร ม้า มี อยู่สอง ร้อย ล้าน คน 17 ใน นิ มิต นั ้น ข้าพเจ้า หัน ลักษณะ ของ ม้า กับ คน ขี่
นั ้นเป๋นจาอีคื
้ อ คนขีม้
่ ามีเกราะกั ๋นหน้าอกสีแดงเหมือนไฟ สีนํ้าเงินเข้มเหมือนพลอย กับสีเหลืองเหมือน
กํามะถัน หัวของม้าตังหลายก็ เหมือนหัวสิงโต ปากก็ มี ไฟ ควัน กับกํามะถันปุ้งออกมาตวย 18 คนนึ่ งใน
สาม ต๋าย โดย สาม อย่าง นี้ ตี้ เยีย ะ หื้อ เกิด ความ ฉิ บหาย คือ ไฟ ควัน กับ กํามะถัน ตี้ ปุ้ง ออก มา จาก ปาก ของ
ม้าหมู่นั ้น 19 ย้อนว่าฤทธิของ
ม้านั ้นอยูตี
่ ้ปากกับหาง หางของม้าเหมือนงูตี้มีหัวไว้เยียะฮ้ายต่อคนได้
์
20 คน ตัง หลาย ตี้ เหลือ อยู่ ตี้ บ่ได้ ถูก ฆ่า จาก ความ ฉิ บหาย สาม อย่าง นี้ ยัง คง บ่ได้ กลับ ใจ๋ เลิก เจื้อ ใน สิง
่
ต่างๆ ตี้หมู่เขาสร้างขึ้นมากับมือของตั ๋วเก่า หมู่เขาบ่ได้เลิกกราบไหว้หมู่ผีปี๋ ศาจ กาว่าฮูปเคารพตี้เอาคํา
เงิน ตองเหลือง หิน กับไม้ มาแป๋ง ฮูปเคารพหมู่นั ้นบ่สามารถผ่อหัน กาว่าได้ยน
ิ กาว่าเตียวได้ 21 หมู่เขา
บ่ได้กลับใจ๋จากก๋านฆ่าฟันกั ๋น ตึงก๋านใจ๊เวทมนตร์กาถา ก๋านเยียะบาปตางเพศ กับก๋านลักขโมย

10
ทูตสวรรค์กับหนั งสือม้วนเล่มหน้ อย
1 ข้าพเจ้าได้ หันทูตสวรรค์ ตี้ มีฤทธินั
้ ตั ๋วกับมีฮุง้ อยู่รอบ
์ กขนาดแหมองค์นึ่ งลงมาจากสวรรค์ มีเมฆหุม
2
หัว ใบหน้าเหมือนตะวัน กับมีขาเป๋นเหมือนเสาต้นใหญ่ ตี้เต๋มไปด้วยเปล๋ วไฟ ในมือของต้านมีหนั งสือ
ม้วนหน้ อยๆ ตี้ก๋างออกอยู่ ตีน
๋ ขวาของต้านยํ่าอยูบน
่ ทะเล ส่วนตีน
๋ ซ้ายยํ่าอยูบน
่ แผ่นดิน 3 ต้านฮ้องเสียง
ดัง เหมือน สิงโต คําราม เมื่อ ต้าน ฮ้อง เสียง ฟ้า ฮ้อ ง ตึง เจ็ด เสียง ก็ ดัง ขึ้น 4 เมื่อ เสียง ฟ้า ฮ้อ ง ตึง เจ็ด ดัง ขึ้น
ข้าพเจ้า ก็ กํ่า ลัง จะ เขียน ต่อ แต่ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียง จาก สวรรค์ บอก ว่า “หื้อ เก็บ สิง่ ตี้ ฟ้า ฮ้อ ง ตึง เจ็ด บอก
กับต้านไว้นั ้นเป๋นความลับ ห้ามเขียนข้อความหมู่นั ้นลงไปเน่ อ� 5 จากนั ้น ทูตสวรรค์ตี้ข้าพเจ้าหันยืนอยู่
ตัง บน ทะเล กับ บน แผ่น ดิน นั ้น ได้ ยก มือ ขวา ของ ต้าน ขึ้น ฟ้า 6 แล้ว สาบาน โดย อ้าง เถิง พระองค์ ผู้ มี จี วต
ิ
อยู่ ตลอดไป ผู้ สร้าง ฟ้า สวรรค์ แผ่น ดิน โลก ทะเล กับ กู้ สิง่ กู้ อย่าง ตี้ อยู่ ใน นั ้น ตวย ทูต สวรรค์ สาบาน ว่า
“พระเจ้าจะบ่จ๊าแหมต่อไปแล้วตี้จะเยียะต๋ามแผนของพระองค์� 7 ในเวลา ตี้ทูตสวรรค์องค์ตี้เจ็ดจะเป่า
แกนั ้น พระเจ้าจะเยียะหื้อแผนก๋านอันเลิ็กลับของพระองค์ สําเร็จ ต๋ามตี้พระองค์ ได้ บอกไว้กับหมู่ผู้เป๋น
ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตี้ เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ ของ พระองค์ 8 จาก นั ้น เสียง ตี้ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ จาก สวรรค์ ก็ บอก
ข้าพเจ้าแหมเตื้อนึ่ งว่า “ไปฮับม้วนหนั งสือตี้ เปิดอยู่ในมือของทูตสวรรค์ ตี้ ยืนอยู่ตึงบนทะเลกับบนแผ่น
ดินมาเหีย�
9 ข้าพเจ้า จึง ไป หา ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น กับ ขอ หนั งสือ ม้วน หน้ อย นั ้น ต้าน บอก ว่า “เอา ไป เต๊อะ เอา ไป กิน
๋
เหีย มัน จะ บ่ม่วน เมื่อ อยู่ ใน ต๊อง แต่ เมื่อ ยัง อยู่ ใน ปาก จะ หวาน เหมือน นํ้า เผิง้ � 10 ข้าพเจ้า จึง ฮับ หนั งสือ
ม้วนหน้ อยจากมือทูตสวรรค์มากิน
่ ปากก็หวานเหมือนนํ้าเผิง้ แต่เมื่อตกลง
๋ เมื่อหนั งสือม้วนหน้ อยอยูใน
11
ต๊องก็ บ่ม่วนต๊อง แล้วข้าพเจ้าก็ ได้ยน
ิ เสียงบอกว่า “ต้านจะต้องบอกถ้อยกําของพระเจ้าในเรือ
่ งแผน
ก๋านของพระองค์ต่อเผ่าพันธุตั
์ งหลาย จ้าดต่างๆ ภาษาต่างๆ กับหมู่กษั ตริย�
์

11
พยานตึงสอง
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หลัง จาก นั ้น ข้าพเจ้า ก็ ได้ ฮบ
ั ไม้ ออ
้ ยาว อัน นึ่ ง ไว้ใจ๊ เป๋น ไม้ วัด มอก แล้ว มี เสียง บอก ข้าพเจ้า ว่า “ไป วัด
ขนาด พระวิหาร ของ พระเจ้า กับ แต้น ปู่ จา แล้ว นั บ จํา๋ นวน คน ตี้ กํ่า ลัง นมัส ก๋า น อยู่ ใน พระวิหาร นั ้น ตวย
2 แต่ บ่ต้อง วัด ข่วง จัน
๊ นอก ของ พระวิหาร ย้อน ได้ ยก หื้อ กับ คน ต่างจ้า ด แล้ว หมู่ เขา จะ ยํ่า ไป กู้ ตี้ กู้ ตาง ใน
เมืองตี้บริสุทธิเป๋
์ นเวลาสี่สิบสองเดือน 3 แล้วเฮาจะส่งพยานของเฮาไปสองคนกับหื้อฤทธิอํ
์ านาจหมู่เขา
หมู่เขาจะนุ่งผ้ากระสอบ แล้วบอกถ้อยกําของเฮาเป๋นเวลานึ่ งปันสองร้อยหกสิบวัน�
4 พยาน ตึง สอง นั ้น ก็ คือ เก๊า บ่า กอกเทศ สอง เก๊า กับ ขา ตัง
้ โกมไฟสองอันง เซิง่ พยานตึงสองนี้ เป๋นผู้ตี้
ยืนอยู่ต่อหน้าองค์ พระผู้เป๋นเจ้า ผู้ปกครองโลกนี้ 5 ถ้ามีใผฮิตี้ จะเยียะฮ้ายพยานตึงสองนี้ ก็ จะมีไฟออก
จากปากของหมู่เขาตึงสอง เผาทําลายศัตรูนั
๋ ้นเหีย ถ้ามีใผพยายามเยียะฮ้ายเขาตึงสอง ก็จะต้องต๋ายจา
อี้ 6 พยานตึงสองนี้ มี ฤทธิอํ
์ านาจตี้ จะตึดต๊ องฟ้าบ่หื้อฝนตกต๋อนตี้ หมู่ เขากํ่าลังบอกถ้อยกําของพระเจ้า
อยู่ หมู่เขามีฤทธิอํ
์ านาจเยียะหื้อแหล่งนํ้าตึงหมดก๋ายเป๋นเลือด กับมีฤทธิอํ
์ านาจตี้จะเยียะหื้อเกิดความ
7
ฉิ บหายต่างๆ บนโลกกี่ เตื้อก็ ได้ ต๋ามตี้ ต้องก๋าน เมื่อหมู่ เขาเป๋นพยานเสร็จแล้ว จะมีสัตว์ฮ้ายตั ๋วนึ่ งขึ้น
็ ตี้ สุด ออก มา ต่อสู้ กับ หมู่ เขา สัตว์นั ้น จะ มี ชัย กับ ฆ่า หมู่ เขา เหีย 8 ศพ ของ เขา ตึง สอง จะ
มา จาก ขุม ตี้ เลิก
นอน ก๋อง อยู่ บน ถนน ใน เมือง อัน ยิง่ ใหญ่๖ เป๋น เมือง ตี้ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ หมู่ เขา ได้ ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง
เขนเหมือนกั ๋น เซิง่ ได้จื้อเป๋นกําเผียบว่า โสโดมกับอียป
ิ ต์ 9 คนจากกู้เจื๊อจ้าด กู้เผ่า กู้ภาษา กับกู้ประเทศ
จะ ปัก ต๋าผ่อ ศพ ของ หมู่ เขา เป๋น เวลา สาม วัน เกิง่ กับ จะ บ่ยอม หื้อ เอา ศพ นั ้น ไป ฝัง 10 คน บน โลก นี้ ก็ จะ มี
ความสุข ย้อนเขาตึงสองต๋ายแล้ว หมู่เขาจะเลี้ยงฉลองกับหื้อของขวัญแก่ กั ๋น ย้อนผู้เป๋นปากเป๋นเสียง
แตนพระเจ้าตึงสองคนนี้ ได้ เยียะหื้อคนหมู่ นั ้นตี้ อยู่บนโลกทนตุ๊กทรมาน 11 แต่ หลังจากผ่านไปสามวัน
เกิง่ พระเจ้า หื้อ ลมหายใจ๋ ตี้ หื้อ จี วต
ิ กับ เขา ตึง สอง แหม หมู่ เขา ก็ ลุก ขึ้น ยืน หมู่ คน ตี้ หัน ก็ อก สัน
่ ขวัญ หาย
12 เขาตึงสองได้ยน
ิ เสียงดังจากสวรรค์อูกั
้ บหมู่เขาว่า “หื้อขึ้นมาตี้นี่ � มีเมฆมาฮับหมู่เขาขึ้นไปบนสวรรค์
หมู่ ศัตรู ของ
๋
หมู่ เขาก็ หันตวย 13 ในเวลาเดียวกั ๋นก็ เกิดแผ่นดินไหวอย่างแฮง เยียะหื้อนึ่ งในสิบส่วนของ
เมืองนั ้นถูกทําลายลง มีคนต๋ายเจ็ดปันคนจากแผ่นดินไหว ส่วนคนตี้เหลืออยู่ก็อกสัน
่ ขวัญหาย ก็ปากั ๋น
สรรเสริญพระเจ้าตี้ปกครองในสวรรค์
14 เรือ
่ งฉิ บหายอันตี้สองผ่านไปแล้ว ผ่อเต๊อะ เรือ
่ งฉิ บหายอันตี้สามกํ่าลังจะเกิดขึ้นในเวยๆ นี้
1

แกตี้เจ็ด

15 เมื่อเสียงแกจากทูตสวรรค์องค์ตี้เจ็ดดังขึ้น

ก็มีเสียงหลายเสียงในสวรรค์ดังขึ้นอูว่
้ า
“แผ่นดินของโลกนี้ ได้ก๋ายเป๋นแผ่นดินขององค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮากับพระคริสต์ของพระองค์
แล้วพระองค์จะปกครองตลอดไป�
16 หมู่ผูอาวุ
้
โสซาวสี่คนตี้นั ่งอยูบน
่ บัลลังก์ของต๋นตัด
๊ หน้าพระเจ้า ก็ก้มลงกราบนมัสก๋านพระเจ้า 17 กับอู้
ว่า
“ข้าพเจ้าตังหลายขอบคุณพระองค์ องค์พระผู้เป๋นเจ้า
พระเจ้าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจสูงสุด
ผู้ตี้เป๋นอยูใน
่ บ่าเดี่ยวนี้ กับในอดีต
ย้อนว่าพระองค์ได้ใจ๊อํานาจอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์แล้ว
กับได้ตัง้ เก๊าปกครองแผ่นดินโลก
18 จ้าดตังหลายตี้บ่ได้เจื้อพระองค์ปากั ๋นโขดแค้น
แต่บ่าเดี่ยวนี้ เถิงเวลาแล้วตี้พระองค์จะแสดงความโขดของพระองค์
เถิงเวลาตี้พระองค์จะตัดสินคนตี้ต๋ายไปแล้ว
กับเถิงเวลาตี้หมู่ผู้ฮับใจ๊ของพระองค์คือหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าจะได้ฮับรางวัล
ฮ่วมกับคนของพระองค์คือคนหมู่นั ้นตี้เคารพยําเก๋งพระองค์ ตึงผู้ใหญ่กับผู้น้อย
ง

11:4 11:4 ศคย� 4:1-14
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เถิงเวลาแล้วตี้พระองค์จะทําลายคนหมู่นั ้นตี้ได้ทําลายแผ่นดินโลก�
19 จาก นั ้น พระวิหาร ของ พระเจ้า ใน สวรรค์ ก็ เปิ ด ออก ข้าพเจ้า หัน หีบ ใส่ พันธสัญญา ของ พระองค์ ใน พระ
วิหารนั ้น กับมีฟ้าแมบกับฟ้าฮ้องดัง แผ่นดินไหว กับลมหลวงมีบ่าเห็บตกหนั กขนาด

12
แม่ญิงกับมังกร
1 หลัง จากนั ้น ก็ มี หมายสําคัญอันยิง
่ ใหญ่เกิดขึ้นบนต๊ องฟ้า คือมีแม่ญิงคนนึ่ งนุ่งตะวันเป๋นเสื้อผ้า มี
เดือน อยู่ปื๊ น ตีน
๋ บน หัว ของ นาง มี มงกุฎ ตี้ เป๋น ดาว สิบ สอง ดวง 2 แม่ ญิง คน นี้ ต๊อง นาง ฮ้อง อย่าง เจ็บ ปวด
ย้อนว่าใก้จะเกิดลูกแล้ว 3 ข้าพเจ้าก็ได้หันสิง่ ตี้เป๋นหมายสําคัญแหมอย่างนึ่ งเกิดขึ้นบนต๊องฟ้า มีมังกร
แดงใหญ่ตั ๋วนึ่ ง มีเจ็ดหัวสิบเขา แต่ละหัวมีมงกุฎใส่อยู่ 4 หางแกว่งกวัด
๊ เอานึ่ งในสามของดาวบนต๊องฟ้า
ขว้างตกลงมาบนโลก แล้วก็ยืนอยู่ตัด
๊ หน้าแม่ญิงตี้กํ่าลังจะเกิดลูกคนนั ้น เปื้ อแนจะกิน
๋ ลูกของนางตันที
5
ตี้เกิดออกมา แม่ญิงคนนั ้นได้เกิดลูกป้อจาย คนตี้จะปกครองจ้าดตังหลายด้วยคทาเหล็ก แต่พระเจ้า
ก็ฮับเอาลูกของนางไปอยูตวย
่
บนบัลลังก์ของพระองค์ 6 แล้วนางก็ได้หนี เข้าไปในดินแดนทุรกั ๋นดาร ไปตี้
พระเจ้าได้เกียมไว้สําหรับนาง เปื้ อนางจะได้ฮบ
ั ก๋านผ่อกอยเป๋นเวลานึ่ งปันสองร้อยหกสิบวัน
7 ต่อมา ได้เกิดสงครามขึ้นบนสวรรค์ มีคาเอล จ กับทูตตี้ติดต๋ามเขาได้ต่อสู้ กับมังกรตั ๋วนั ้น แต่มังกร
ตั ๋วนั ้นกับหมู่ตี้ติดต๋ามมันก็ต่อสู้ตอบโต้ 8 ฝ่ายมังกรก๊าน มันกับหมู่ตี้ติดต๋ามจึงอยูบน
่ สวรรค์บ่ได้แหมต่อ
9
ไป มังกรใหญ่ตี้ เป๋นงู โบราณนั ้น เซิง่ ฮ้องกั ๋นว่า มาร กาว่า ซาต๋าน ผู้ตี้ ล่อลวงมนุษย์ตึงโลก ก็ ถูกยู้โจ้ง
ลงมาบนโลกพร้อมกับหมู่ตี้ติดต๋าม
10 หลังจากนั ้นข้าพเจ้าก็ได้ยน
ิ เสียงดังขึ้นในสวรรค์ว่า

“บ่าเดี่ยวนี้ พระเจ้าจ้วยเฮาหื้อรอดแล้ว กับพระเจ้าจะใจ๊ ฤทธิอํ
์ านาจของพระองค์ ปกครองแผ่นดินของ
พระองค์
กับพระคริสต์ของพระองค์ได้สําแดงสิทธิอํานาจของพระองค์แล้ว
ผู้ตี้เต็กโต้ษปี้ น้ องของเฮาต่อหน้าพระเจ้าตึงวันตึงคืน
ได้ถูกยูโจ้
้ งไปแล้ว
11 แต่ปี้ น้ องของเฮามีชัยได้นั ้น

ก็ย้อนเลือดของลูกแกะตั ๋วนั ้นตี้ต๋าย
กับย้อนกําพยานของหมู่เขาเอง
หมู่เขายอมต๋ายบ่เสียดายจีวต
ิ ของต๋น
12 ย้อนจาอี้

ขอหื้อสวรรค์
กับผู้ตี้อยูบน
่ สวรรค์นั ้นจงจื้นจมยินดีเต๊อะ

แต่หมู่เจ้าตี้อยูใน
่ โลกกับในทะเลจะปะกับความฉิ บหาย
ย้อนมารได้ลงมาหาหมู่เจ้าด้วยความแค้นขนาดหนั ก
ย้อนฮูว่
้ าเวลาของมันมีหน้ อยนั กแกแล้ว�

13 เมื่อมังกรหันว่าถูกยูขว้
้ างลงบนแผ่นดินโลกแล้ว ก็ได้ไล่เซาะหาแม่ญิงตี้เกิดลูกป้อจายคนนั ้น 14 แต่

แม่ญิงนั ้นได้ฮบ
ั ปีกของนกอินทรีใหญ่สองปีก เปื้ อนางจะได้บินเข้าไปในตี้ดินแดนทุรกั ๋นดาร ไปตี้ตี้ได้จัด
เกียมไว้สําหรับนาง เปื้ อนางจะได้ ฮบ
ั ก๋านผ่อกอยตลอดเวลาสามปี๋ เกิง่ กับจะได้ อยู่ห่างจากมังกรตั ๋วนั ้น
15 แล้วมังกรก็ได้พ่นนํ้าออกจากปากเหมือนกับแม่น้ําไหล เปื้ อตี้จะหื้อนํ้าปั๊ ดแม่ญิงคนนั ้นไป 16 แต่แผ่น
ดินโลกได้จ้วยแม่ญิงนั ้น โดยแยกออกเป๋นฮ่อมดูดนํ้าตี้มังกรนั ้นได้พ่นออกมาจากปากไหลลงไปในฮ่อม
นั ้นเหีย 17 เยียะหื้อมังกรโขดแค้นแม่ญิงคนนั ้นนั กขนาด จึงไปเยียะสงครามกับลูกหลานตี้เหลืออยู่ของ
จ

12:7 12:7 ดนล� 10:13,21; 12:1; ยด� 9
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นาง หมู่เขาคือคนตี้เจื้อฟังบทบัญญัติของพระเจ้ากับกําพยานของพระเยซูเกี่ยวกับพระเจ้า 18 มังกรนั ้น
ได้ไปยืนอยูตี
่ ้ฮิมฝั่ งทะเล

13
สัตว์ฮ้ายสองตั ๋ว

1 หลังจากนั ้น ข้าพเจ้าก็ได้หันสัตว์ฮ้ายตั ๋วนึ่ งขึ้นมาจากทะเล มีเจ็ดหัวกับสิบเขา กู้เขามีมงกุฎใส่อยู่ กับ

กู้หัวมีจื้อตี้ดูแควนพระเจ้าเขียนติดอยู่ 2 สัตว์ฮ้ายตี้ข้าพเจ้าหันนี้ มีลักษณะเหมือนเสือดาว มีตีน
๋ เหมือน
ตีน
๋ หมี กับ ปาก เหมือน ปาก สิงโต มังกร ได้ หื้อ ฤทธิ์อํานาจ บัลลังก์ กับ สิทธิอํานาจ อัน ยิง่ ใหญ่ ของ มัน แก่
สัตว์ฮ้ายตั ๋วนั ้น 3 หัวนึ่ งของมัน ผ่อดีๆ เหมือนมีแผลตี้ถูกฟันเกือบต๋าย แต่ได้ฮักษาจ๋นหายดีแล้ว คนตึง
โลกปากั ๋นงืดกับตวยสัตว์ฮ้ายนั ้นไป 4 หมู่เขาก็นมัสก๋านมังกร ย้อนว่ามังกรได้หื้ออํานาจแก่สัตว์ฮ้ายตั ๋ว
นั ้น หมู่เขาก็นมัสก๋านสัตว์ฮ้ายนั ้นตวย อูว่
้ า “ใผจะมีฤทธิอํ
์ านาจเหมือนสัตว์ตั ๋วนี้ ใผจะสู้ได้�

พระเจ้า ยอม หื้อ สัตว์ ฮ้าย โอ้อวด เกี่ยวกับ สิทธิ อํานาจ ของ มัน ย้อน จาอี้ สัตว์ ฮ้าย จึง ดู แควน พระเจ้า
พระเจ้า ก็ ยอม หื้อ มัน มี สิทธิอํานาจ ได้ เถิง สี่ สิบ สอง เดือน 6 สัตว์ฮ้าย จึง ตัง้ เก๊ า อู้ ดู แควน พระเจ้า ดู แควน
จื้อของพระองค์ กับสถานตี้ตี้พระองค์อยู่ ตึงหมู่ตี้อยูบน
่ สวรรค์ตวย 7 สัตว์ตั ๋วนี้ ได้ฮบ
ั ฤทธิอํ
์ านาจตี้จะเยีย
ะ สงคราม กับ คน ของ พระเจ้า กับ มี ชัย เหนื อ หมู่ เขา ตวย มัน ได้ ฮับ สิทธิอํานาจ เหนื อ กู้ เผ่า กู้ จ้าด กู้ ภาษา
กับกู้บ้านเมือง 8 กู้คนบนโลกนี้ จะปากั ๋นไปนมัสก๋านมัน นอกจากคนตี้มีจื้อจดไว้ในหนั งสือแห่งจีวต
ิ ก่อน
พระเจ้าสร้างโลก คือหนั งสือของลูกแกะตั ๋วนั ้นตี้ถูกฆ่านั ้น
5

9 ใผยอมฟังก็หื้อฟังไว้เต๊อะ

10 คนตี้ถูกกํา
๋ หนดหื้อเป๋นเชลย

คนนั ้นก็จะต้องเป๋นเชลย
คนตี้ถูกกํา๋ หนดหื้อถูกฆ่าด้วยดาบ
คนนั ้นก็จะต้องถูกฆ่าด้วยดาบ
นี่ หมายเถิงว่าคนของพระเจ้าจะต้องอดทนกับซื่อสัตย์
11 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หัน สัตว์ ฮ้าย แหม ตั ๋ว นึ่ ง ขึ้น มา จาก แผ่น ดิน โลก มัน มี สอง เขา เหมือน ลูก แกะ แต่ อู้
เหมือนมังกร 12 มันใจ๊ สิทธิอํานาจตึงหมดของสัตว์ฮ้ายตั ๋วหัวที ต่อหน้าสัตว์ฮ้ายตั ๋วนั ้น มันเยียะหื้อกู้ คน
บน โลก นมัส ก๋า น สัตว์ฮ้าย ตั ๋ว หัวที ตี้ มี แผล ตี้ ถูก ฟัน เกือบ ต๋าย แต่ ได้ ฮัก ษา จ๋น หาย ดี แล้ว 13 สัตว์ฮ้าย ตั ๋ว
ตี้ สอง นี้ ได้ เยีย ะ หมายสําคัญ อัน ยิง่ ใหญ่ ต่างๆ จ๋น เถิง ขนาด หื้อ มี ไฟ ตก จาก สวรรค์ ลง มา บน แผ่น ดิน โลก
ต่อหน้าต่อต๋าคนตังหลาย 14 มันจุ ล่ายหมู่คนตี้อยู่บนโลก โดยหมายสําคัญต่างๆ ตี้มันได้ฮบ
ั อนุญาตหื้อ
เยียะต่อหน้าสัตว์ฮ้ายตั ๋วหัวทีนั ้น มันสัง่ หื้อคนตี้อยูบน
่ โลกแป๋งฮูปปั้ นเป๋นฮูปสัตว์ฮ้ายตั ๋วตี้ถูกดาบฟันแต่
ยังบ่ต๋าย 15 สัตว์ตั ๋วตี้ สองนั ้นได้ ฮบ
ั สิทธิอํานาจตี้ จะหื้อ ลมหายใจ๋ กับฮูป ปั้ น ของสัตว์ฮ้ายตั ๋วหัวที นั ้น เปื้ อ
หื้อ ฮูป ปั้ น นั ้น อู้ ได้ แล้ว เยีย ะ หื้อ คน ตี้ บ่นมัส ก๋า น ฮูป ปั้ น นั ้น ถูก ฆ่า ต๋าย 16 สัตว์ฮ้าย ตั ๋ว ตี้ สอง นี้ บังคับ กู้ คน
ตึงคนตํ่าต้อยกับคนยิง่ ใหญ่ ตึงคนรวยกับคนตุ๊ก ตึงคนตี้ มี อิสระกับเป๋นขี้ข้า หื้อฮับเครือ
่ งหมายไว้ตี้ มือ
ขวา กาว่า หน้า ผาก 17 เปื้ อ บ่หื้อ ใผ ซื้อ ขาย อะหยัง ได้ นอกจาก จะ มี เครือ
่ งหมาย ตี้ เป๋น จื้อ ของ สัตว์ฮ้าย กา
18
ว่าหมายเลขแตนจื้อของสัตว์ฮ้ายนั ้นอยู่ ในเรือ
่ งนี้ จะต้องใจ๊สติปั๋ ญญาหื้อดี ใผตี้หลวกก็จะสามารถกึ๊ด
ความหมายของตั ๋วเลขของสัตว์ฮ้ายนั ้นได้ ย้อนตั ๋วเลขนั ้นแตนจื้อของคนๆ นึ่ ง ตั ๋วเลขของเขาคือหกร้อย
หกสิบหก

14
ลูกแกะตั ๋วนั ้นกับคนนึ่ งแสนสี่หมื่นสี่ปันคน
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จาก นั ้น ข้าพเจ้า ผ่อ หัน ลูก แกะ ตั ๋ว นั ้น ยืน อยู่ ตี้ ดอย ศิ โยน ฮ่วม กับ คน นึ่ ง แสน สี่ หมื่น สี่ ปัน คน ตี้ มี จื้อ
ของ พระองค์ กับ จื้อ ของ พระบิดา ของ พระองค์ เขียน อยู่ บน หน้า ผาก 2 กับ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียง จาก สวรรค์
เหมือนเสียงนํ้าไหลดังสนั ่นปั่ นปื๊ นกาว่าเหมือนเสียงฟ้าฮ้อง เสียงตี้ข้าพเจ้าได้ยน
ิ นั ้นเหมือนเสียงของหมู่
3
นั ก ดนตรีกํ่า ลัง ดีด พิณ อยู่ หมู่ เขา กํ่า ลัง ฮ้อง เพลง บท ใหม่ ต่อ หน้า บัลลังก์ ต่อ หน้า สิง่ มี จี วต
ิ ตึง สี่ ต๋น กับ
หมู่ผู้อาวุโส บ่มีใผสามารถฮ้องเพลงบทใหม่นี้ ได้ นอกจากคนนึ่ งแสนสี่ หมื่นสี่ ปันคนจากแผ่นดินโลก ตี้
พระองค์ ได้ ไถ่ หื้อมีอิสระนั ้น 4 คนหมู่นี้ บ่เกยแปดเปื้ อนจากก๋านมีเพศสัมพันธ์กับแม่ญิง หมู่เขาติดต๋าม
ลูก แกะ ไป กู้ หน กู้ แห่ง พระองค์ ได้ ไถ่ หมู่ เขา ออก จาก คน ตัง หลาย บน โลก เปื้ อ หื้อ เป๋น ผล แรก ตี้ เก็บ เกี่ยว
เอามาปู่จาพระเจ้ากับลูกแกะ 5 หมู่เขาบ่ขี้จุกับบ่มีตี้ติเลย
1

ทูตสวรรค์สามองค์
6 แล้ว ข้าพเจ้า หัน ทูต สวรรค์ แหม องค์ นึ่ ง เหาะ ไป ก๋าง อากาศ ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น มี ข่าวดี ตี้ เป๋ น นิ รัน ดร์
ตี้ จะบอกหื้อ กับคนตังหลายบนโลก คือ กู้ ประเทศ กู้ เผ่า กู้ ภาษา กับ กู้ เจื๊อจ้าด 7 ทูตสวรรค์ นั ้นอู้เสียงดัง
ขนาดว่า “หื้อเก๋งกั ๋วพระเจ้า หื้อสรรเสริญพระองค์ ย้อนเวลาของพระองค์ตี้จะตัดสินคนตังหลายมาเถิง
แล้ว หื้อนมัสก๋านพระองค์ผู้สร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเล กับแหล่งนํ้าตังหลาย�
8 จาก นั ้น ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ สอง ได้ ตวย ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ นึ่ ง ไป กับ บอก ว่า “บาบิ โลน เมือง อัน ยิง
่ ใหญ่
หล้มจ๋ม แล้ว ได้ หล้มจ๋ม แล้ว เมือง ตี้ เยีย ะ หื้อ กู้ จ้าด กิน
่ ของ ราคะ ตั ๋ณหา ตี้ จะ ล่วง ประเวณี กับ
๋ เหล้า องุน
เมืองนั ้น�๗
9 แล้ว ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ สาม ก็ ตวย ทูต สวรรค์ สอง องค์ นั ้น มา กับ เอิน
้ บอกว่า “ถ้าคนไหนนมัสก๋านสัตว์
ฮ้าย กับ ฮูป ปั้ น ของ มัน กับ ฮับ เครือ
่ งหมาย ของ มัน อยู่ บน หน้า ผาก กาว่า บน มือ 10 คน นั ้น จะ ต้อง กิน
๋ เหล้า
องุน
่ แห่งความโขดของพระเจ้าโดยบ่ได้ ผสมอะหยัง กับเขาจะถูกทรมานด้วยไฟกํามะถันต่อหน้าหมู่ ทูต
สวรรค์บริสุทธิกั
์ บต่อหน้าลูกแกะ 11 ควันแห่งก๋านทรมานคนหมู่นี้ จะลอยขึ้นตลอดเวลากับตลอดไป คน
ตี้นมัสก๋านสัตว์ฮ้ายกับฮูปปั้ นของมันกับคนตี้ได้ฮบ
ั เครือ
่ งหมายแตนจื้อมัน จะบ่มีวันได้ย้างจากก๋านถูก
12
ทรมานเลยตึงเมื่อวันตึงเมื่อคืน จาอัน
้ คนของพระเจ้าจะต้องมีความอดทน คนหมู่นี้ คือ คนตี้ฮักษาบท
บัญญัติของพระเจ้ากับซื่อสัตย์ต่อพระเยซู�
13 หลังจากนั ้น ข้าพเจ้าก็ได้ยน
ิ เสียงจากสวรรค์อูว่
้ า “หื้อเขียนว่า ตัง้ แต่นี้ ไปคนตี้ต๋ายย้อนติดต๋ามองค์
พระผู้เป๋นเจ้าอย่างซื่อสัตย์ พระเจ้าก็จะปั๋ นปอนหมู่เขา� พระวิญญาณอู้ว่า “แม่นแล้ว เป๋นเรือ
่ งแต๊ หมู่
เขา จะ ได้ ย้าง จาก ก๋าน หนั ก ของ เขา ย้อน ผล ตอบแตน จาก ก๋าน งาน ต่างๆ ตี้ หมู่ เขา ได้ เยีย ะ นั ้น จะ ติด ต๋าม
หมู่เขาไป�
ก๋านเก็บเกี่ยวพืชผลแผ่นดินโลก

14 แล้วข้าพเจ้าก็ผ่อไปหันเมฆสีขาว กับมีผูนึ
้ ่ งผ่อเหมือนกับบุตรมนุษย์นั ่งอยูบน
่ เมฆนั ้น บนหัวมีมงกุฎ

คํา ในมือกํา๋ เคียวตี้คมขนาด 15 แล้วทูตสวรรค์แหมองค์นึ่ งก็ออกมาจากพระวิหารกับฮ้องบอกผู้ตี้นั ่งอยู่
บน เมฆ เสียง อัน ดัง ว่า “ใจ๊ เคียว ของ พระองค์ เก็บ เกี่ยว ไป เต๊อะ ย้อน ว่า เถิง เวลา เกี่ยว แล้ว กับ พืช ผล บน
โลกนั ้น ก็ สุกงอมแล้ว� 16 แล้วผู้ ตี้ นั ่ง บนเมฆจึงใจ๊ เคียว เกี่ยวลงบนแผ่นดินโลก พืชผลบนโลกก็ ถูกเก็บ
เกี่ยว
17 จาก นั ้น ก็ มี ทูต สวรรค์ แหม องค์ นึ่ ง ออก มา จาก พระวิหาร บน สวรรค์ กํา
๋ เคียว ตี้ คม ขนาด มา เหมือน
กั ๋น 18 มีทูตสวรรค์แหมองค์นึ่ งตี้มีฤทธิอํ
์ านาจเหนื อไฟ๘ออกมาจากแต้นปู่จา ต้านได้ฮ้องบอกทูตสวรรค์
องค์ ตี้ กํา๋ เคียว คม นั ้น ด้วย เสียง อัน ดัง ว่า “ใจ๊ เคียว ของ ต้าน เก็บ เกี่ยว ปุ๊ก องุน
่ หมู่ นั ้น จาก เคือ บน แผ่น ดิน
19
โลกเต๊อะ ย้อนหน่วยองุน
่ หมู่นั ้นสุกแล้ว� จาอัน
้ ทูตสวรรค์องค์ตี้มีเคียว จึงเกี่ยวลงบนแผ่นดินโลก กับ
๗ 14:8
๘ 14:18

14:8 แป๋ได้แหมอย่างนึ่ งว่า “เมืองตี้เยียะหื้อกู้จ้าดกิน
่ ตี้เยียะหื้อเกิดราคะตั ๋ณหาตี้จะล่วงประเวณี กับเมืองนั ้น�
๋ เหล้าองุน
14:18 แป๋ได้แหมอย่างว่า “มีหน้าตี้ผ่อกอยไฟ�
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รวบรวมปุ๊กองุน
่ หมู่ นั ้นโจ้งลงไปในบ่อยํ่าองุน
่ ขนาดใหญ่แห่งความโขดของพระเจ้า 20 หน่วยองุน
่ หมู่ นั ้น
ถูก ยํ่า อยู่ ใน บ่อ ยํ่า องุน
่ นอก เมือง แล้ว มี เลือด ไหล ออก จาก บ่อ ยํ่า องุน
่ สูง ประมาณ เมตร เกิง่ ไหล นอง ไป
เป๋นระยะตางสามร้อยกิโลเมตร

15

ทูตสวรรค์กับความฉิ บหายเจ็ดอย่าง
1 แล้ว ข้าพเจ้า ได้ หัน หมายสําคัญ ใน สวรรค์ แหม อย่าง นึ่ ง ตี้ ยิง
่ ใหญ่ มหัศจ๋รรย์ มี ทูต สวรรค์ เจ็ด องค์ ตี้
จะ เยีย ะ หื้อ โลก เกิด ความ ฉิ บหาย เจ็ด อย่าง สุด ต๊าย ย้อน ความ โขด ของ พระเจ้า จะ เสี้ ยง สุด ลง เมื่อ ความ
ฉิ บหาย หมู่ นี้ เกิด ขึ้น 2 ข้าพเจ้า หัน สิง่ ตี้ ผ่อเหมือน ทะเล แก้ว ป๋น ไฟ กับ มี หมู่ คน ยืนอยู่ฮิมทะเล แก้ว นั ้น กํา๋
พิณ ตี้ พระเจ้า หื้อ ไว้ หมู่ คน นี้ คือ คน ตี้ มี ชัย เหนื อ สัตว์ฮ้าย ตึง ฮูป ปั้ น ของ มัน ตึง ตั ๋ว เลข ตี้ แตน จื้อ มัน ตวย
3 หมู่เขาฮ้องเพลงของโมเสสผู้ฮับใจ๊ของพระเจ้ากับเพลงของลูกแกะตั ๋วนั ้น เขาฮ้องว่า
“ข้าแต่องค์พระผู้เป๋นเจ้าพระเจ้าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจสูงสุด
สิง่ ตี้พระองค์เยียะนั ้นยิง่ ใหญ่กับมหัศจ๋รรย์นั กขนาด
ข้าแต่กษั ตริยของ
์
คนกู้จ้าด๙
วิถีตางต่างๆ ของพระองค์นั ้นถูกต้องกับยุติธรรม
4 พระองค์เจ้าข้า
ใผพ่องจะบ่เก๋งกั ๋วพระองค์
มีใผพ่องจะบ่หื้อเกียรติจื้อของพระองค์
ย้อนมีแต่พระองค์เต้าอัน
้ ตี้บริสุทธิ์
คนกู้จ้าดจะมานมัสก๋านพระองค์
ย้อนว่าก๋านเยียะตี้ยุติธรรมของพระองค์ได้เปิดเผยหื้อหันแล้ว�
5 หลัง จาก นั ้น ข้าพเจ้า หัน พระวิหาร คือ เต็นท์ ศักดิส
์ ิทธิ์ แห่ง สักขี พยาน ใน สวรรค์ เปิด ออก 6 หมู่ ทูต
สวรรค์เจ็ดองค์ตี้ได้ฮบ
ั หน้าตี้ตี้เยียะหื้อเกิดความฉิ บหายเจ็ดอย่างนั ้นออกมาจากพระวิหาร หมู่เขาแต่ง
ตั ๋วด้วยผ้าลินินตี้ ขาวสะอาดเป๋นมันเหลื้อม กับฮัดสายสะปายสี ทองไว้รอบอก 7 สิง่ มีจี วต
ิ ต๋นนึ่ งในสี่ ต๋น
นั ้นได้ เอาสลุงคําเจ็ดแก่น มอบหื้อทูตสวรรค์ เจ็ดองค์ นั ้น สลุงคํานั ้นมี ความโขดของพระเจ้าผู้มี จี วต
ิ อยู่
8
ตลอด ไป ใส่ เอา ไว้เต๋ม ไป หมด แล้ว พระวิหาร ก็ มี ควัน จาก รัศมี กับ ฤทธิอํ
์ านาจ ของ พระเจ้า เต๋ม ไป หมด
จึงบ่มีใผสามารถเข้าไปในพระวิหารนั ้นได้ จ๋นกว่าความฉิ บหายตึงเจ็ดของทูตสวรรค์เจ็ดองค์นั ้นจะเสี้ยง
สุดลง

16
สลุงเจ็ดใบตี้ใส่ความโขดของพระเจ้า
1 แล้วข้าพเจ้าก็ได้ยน
ิ เสียงตี้ดังออกมาจากพระวิหารสัง่ หมู่ทูตสวรรค์ตึงเจ็ดองค์ว่า “เอาสลุงตึงเจ็ดตี้
มีความโขดของพระเจ้านั ้นถอกลงบนแผ่นดินโลก�
2 ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ นึ่ ง จึง ออก ไป ถอก สลุง ของ ต๋น ลง บน แผ่น ดิน โลก เยีย ะ หื้อ คน ตี้ มี เครือ
่ งหมาย ของ
สัตว์ฮ้ายกับนมัสก๋านฮูปปั้ นของมัน เป๋นแผลปุ๊ปองปวดแสบปวดฮ้อนไปตึงตั ๋ว
3 ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ สอง ก็ ถอก สลุง ของ ต๋น ลง ใน ทะเล เยีย ะ หื้อ ทะเล ก๋าย เป๋ น เลือด เหมือน เลือด ของ คน
ต๋าย สิง่ มีจีวต
ิ ในทะเลก็ต๋ายหมด
4 ทูตสวรรค์องค์ตี้สามก็ถอกสลุงของต๋นลงในแม่น้ํากับต๋านํ้าตังหลาย แล้วนํ้าหมู่นั ้นก็ก๋ายเป๋ นเลือด
5 ข้าพเจ้าได้ยน
ิ ทูตสวรรค์ตี้มีสิทธิอํานาจเหนื อนํ้านั ้น อูว่
้ า
“พระองค์ผู้เป๋นอยูใน
่ บ่าเดี่ยวนี้ กับในอดีต พระองค์เป๋นผู้บริสุทธิ์
๙

15:3 15:3 สําเนาโบราณบางฉบับ แป๋ว่า “ของกู้ยุคกู้สมัย�

วิวรณ์ 16:6

353

วิวรณ์ 17:3

พระองค์ยุติธรรมแล้ว ตี้ได้ตัดสินลงโต้ษจาอี้
6 ย้อนหมู่เขาได้เยียะหื้อเลือดของคนของพระองค์
กับของผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระองค์ไหลออกมา
สมควรแล้วตี้พระองค์ได้หื้อหมู่เขากิน
๋ เลือด๑”
7 ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงจากแต้นปู่จาฮ้องว่า
“แม่นแล้ว องค์พระผู้เป๋นเจ้าพระเจ้าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจสูงสุด
ก๋านตัดสินลงโต้ษของพระองค์ถูกต้องกับยุติธรรมแล้ว�
8 จาก นั ้น ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ สี่ ก็ ถอก สลุง ของ ต๋น ลง ตี้ ตะวัน เซิง
่ เยีย ะ หื้อ ตะวัน มี อํานาจ ตี้ จะ เผา คน ตัง
9
หลาย ด้วย ไฟ ความ ฮ้อน อัน ใหญ่ หลวง นั ้น ได้ เผา คน ตัง หลาย หมู่ เขา ก็ แจ้ง ด่า จื้อ ของ พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิ์
อํานาจเหนื อความฉิ บหายหมู่นี้ แต่หมู่เขาก็ยังบ่ได้กลับใจ๋จากบาป กับบ่ได้สรรเสริญพระเจ้า
10 ทูตสวรรค์องค์ตี้ห้าก็ถอกสลุงคําของต๋นลงบนบัลลังก์ของสัตว์ฮ้าย แล้วแผ่นดินของมันก็ตกอยู่ใน
ความมืด คนตี้อยูใน
่ แผ่นดินนั ้นก็ขบลิน
้ ของตั ๋วย้อนความเจ็บปวด 11 หมู่เขาก็แจ้งด่าพระเจ้าตี้ปกครอง
ในสวรรค์ ย้อนความเจ็บปวดจากแผลปุ๊ปองของหมูเขา
่
แต่หมู่เขาก็บ่ได้กลับใจ๋จากสิง่ บ่ดีตี้หมูเขา
่ ได้เยีย
ะ
12 ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ หก ถอก สลุง คํา ของ ต๋น ลง ใน แม่น้ํา ใหญ่ คือ แม่น้ํา ยู เฟรติ ส เยีย ะ หื้อ นํ้า แห้ง แก็ก
เปื้ อเกียมตางสําหรับหมู่กษั ตริยตี
์ ้มาจากตังวันออก 13 ข้าพเจ้าก็หันวิญญาณฮ้ายสามตั ๋วตี้ผ่อเหมือนกบ
ตั ๋วนึ่ งออกจากปากมังกร ตั ๋วนึ่ งออกจากปากสัตว์ฮ้ายฉ กับแหมตั ๋วนึ่ งออกจากปากผู้เป๋นปากเป๋นเสียง
แตนพระเจ้าตั ๋วป๋อม 14 วิญญาณฮ้ายหมู่นั ้นเยียะหมายสําคัญ หมู่มันออกไปหากษั ตริย์ตังหลายตี้อยู่ใน
โลก เปื้ อหื้อกษั ตริยหมู
์ ่นั ้นไปฮ่วมกั ๋นเยียะสงครามในวันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจสูงสุด
15 “ฟังหื้อดี เฮาจะมาหาหมู่ต้านเหมือนขโมย คนตี้ตื่นตั ๋วกับเกียมเสื้อผ้าของตั ๋วเก่าไว้พร้อมตี้จะใส่ ก็
เป๋นสุข เขาจะบ่ได้ป๋วยตั ๋วหื้ออายต่อหน้าคนตังหลาย�
16 แล้วหมู่มันก็ได้ฮ้องหมู่กษั ตริย์ตังหลายหื้อมาจุมนุมกั ๋นในสถานตี้แห่งนึ่ ง ในภาษาฮีบรู ฮ้องว่า “อา
รมาเกดโดน�๒
17 ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ เจ็ด ถอก สลุง ของ ตั ๋ว ลง ไป ใน อากาศ มี เสียง ดัง ออก มา จาก บัลลังก์ ใน พระวิหาร ว่า
“สําเร็จแล้ว� 18 หลังจากนั ้นก็มีฟ้าแมบ ฟ้าฮ้องดังสนั ่นปั่ นปื๊ น กับเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ เป๋นแผ่นดินไหว
ตี้ ฮ้าย แฮง ตี้ สุด นั บ ตัง้ แต่ มี มนุษย์อยู่ใน โลก นี้ มา 19 เมือง ใหญ่ นั ้น๓ถูก แบ่ง ออก เป๋น สาม ส่วน บ้าน เมือง
ของ จ้าด ตัง หลาย ก็ ถูก ทําลาย ลง พระเจ้า บ่ลืม ลง โต้ษ เมือง บาบิ โลน ตี้ ยิง่ ใหญ่ ตวย พระองค์ หื้อ นาง กิน
๋
20
จากถ้วยตี้ใส่ เหล้าองุน
่ แห่งความโขดแค้นของพระองค์ หมู่เกาะตังหลายก็หายไปหมด ดอยตังหลาย
21
ก็เซาะหาบ่ปะ มีบ่าเห็บก้อนใหญ่หล่นลงมาจากต๊องฟ้าตกใส่คนตังหลาย แต่ละก้อนหนั กประมาณห้า
สิบกิโลกรัม คนตังหลายปากั ๋นแจ้งด่าพระเจ้า ย้อนความฉิ บหายตี้เกิดจากบ่าเห็บนี้ ฮ้ายแฮงขนาด

17

แม่ญิงตี้นั ่งบนหลังสัตว์ฮ้าย

เข้ามาอู้กับข้าพเจ้าว่า “มาเพ้กําลอ มาผ่อก๋านลง
โต้ ษตี้ กํ่าลังจะเกิดขึ้นกับแม่ญิงขายตั ๋วตี้ มีจื้อเสียงโด่งดัง ตี้ นั ่งอยู่บนแม่น้ําหลายสาย 2 หมู่กษั ตริย์ใคว่
แผ่นดินโลกได้ล่วงประเวณี กับนาง กับหมู่คนบนโลกก็ได้กิน
่ ของนางจ๋นเมา คือได้ล่วงประเวณี
๋ เหล้าองุน
3
กับนาง� จากนั ้นพระวิญญาณดลใจ๋ข้าพเจ้า แล้วทูตสวรรค์องค์นั ้นปาข้าพเจ้าไปตี้ดินแดนทุรกั ๋นดาร
ตี้หัน
้ ข้าพเจ้าหันแม่ญิงคนนึ่ งนั ่งอยู่บนสัตว์ฮ้ายสีแดงสดตั ๋วนั ้น บนตั ๋วสัตว์ฮ้ายนั ้นมีจื้อต่างๆ ตี้ดูแควน
1 ทูตสวรรค์องค์นึ่ งจากเจ็ดองค์ตี้กํา
๋ สลุงเจ็ดใบนั ้น

๑

ฉ 16:13 16:13 วว� 13:11-15
16:6 16:6 ในวัฒนธรรมยิวสมัยนั ้นก๋านกิน
๋ เลือดเป๋นสิง่ ตี้บ่ดีนั กขนาด
กํานี้ หมายเถิง ดอยของมาเกดโด เซิง่ มาเกดโดเป๋นสถานตี้ตี้จาวอิสราเอลเกยฮบกั ๋น 2 พกษ� 23:29; ศคย� 5:19
คือเมืองบาบิโลน

๒
๓

16:16 16:16
16:19 16:19
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พระเจ้าเต๋มไปหมด สัตว์ตั ๋วนี้ มีเจ็ดหัวสิบเขา 4 แม่ญิงคนนั ้นใส่ เสื้อผ้าสี ม่วงกับสี แดงสด ตั ๋วนางแต่งห
ย้องด้วยคํา เพชรนิ ลจินดากับไข่มุก ในมือของนางมี ถ้วยคําตี้ มี สิง่ น่าขี้จ๊ะกับสิง่ สกปรกเต๋มไปหมดจาก
็ บว่า “เมืองบาบิโลน
ก๋านล่วงประเวณี ของนาง 5 บนหน้าผากของนางมีจื้อเขียนไว้ เซิง่ มีความหมายเลิกลั
ตี้ยิง่ ใหญ่ แม่ของหมู่แม่ญิงขายตั ๋ว กับแม่ของสิง่ ตี้น่าขี้จ๊ะตึงหมดบนโลก�
6 ข้าพเจ้า หัน แม่ ญิง คน นั ้น เมา เลือด จาก คน ของ พระเจ้า คือ เลือด ของ คน ตี้ ต๋าย ย้อน เป๋ น พยาน หื้อ กับ
พระเยซู เมื่อข้าพเจ้าหันนาง ข้าพเจ้างืดขนาด 7 ทูตสวรรค์องค์นั ้นจึงถามข้าพเจ้าว่า “จะงืดไปเยียะหยัง
เฮาจะอธิบายเถิงความหมายตี้ซ่อนอยู่ของแม่ญิงคนนั ้น กับสัตว์ฮ้ายตี้มีเจ็ดหัวสิบเขาตี้นางขี่อยู่หื้อเจ้า
ฟัง 8 คือ เตื้อ นึ่ ง สัตว์ฮ้าย ตั ๋ว นั ้น ตี้ ต้าน หัน เกย มี จี วต
ิ อยู่ แต่ บ่า เดี่ยวนี้ บ่มี จี วต
ิ แล้ว แหม บ่เมิน ก็ จะ ขึ้น มา
็ ตี้ สุด กับ จะ ต้อง ปะ กับ ความ ฉิ บหาย จาก นั ้น คน บน โลก นี้ ตี้ บ่มี จื้อ จด ไว้ใน หนั งสือ แห่ง จี วต
จาก ขุม ตี้ เลิก
ิ
ก่อนก๋านสร้างโลกมาแล้วก็จะงืด ย้อนหมู่เขาจะหันสัตว์ฮ้ายตั ๋วนั ้นตี้เตื้อนึ่ งเกยมีจีวต
ิ กับต๋อนนี้ บ่มีจีวต
ิ
แล้ว แต่จะปิ๊ กมาแหมเตื้อนึ่ ง�
9 “เรือ
่ งนี้ ต้องใจ๊สติปั๋ ญญากับความเข้าใจ๋ หัวตึงเจ็ดของสัตว์ฮ้ายหมายเถิงดอยตึงเจ็ดตี้แม่ญิงขายตั ๋ว
คนนั ้นนั ่งอยู่ กับยังหมายเถิงกษั ตริยเจ็
์ ดองค์ตวย 10 กษั ตริยห้
์ าองค์เก๊าต๋ายไปแล้ว แหมองค์ยังปกครอง
อยู่บ่าเดี่ยวนี้ ส่วน องค์ สุด ต๊าย ยังบ่มาเตื้อ เมื่อ กษั ตริย์องค์ นั ้น มา ก็ ถูก กํา๋ หนดหื้อ มาอยู่กํา เดียวเต้า อัน
้
11 ส่วน สัตว์ ฮ้าย ตี้ เตื้อ นึ่ ง เกย มี จี วต
ิ แต่ บ่า เดี่ยวนี้ บ่มี จี วต
ิ แล้ว นั ้น ก็ คือ กษั ตริย์ องค์ ตี้ แปด ตี้ เกย เป๋น
กษั ตริยองค์
์
นึ่ งในเจ็ดองค์นั ้น ก็กํ่าลังจะไปสู่ความฉิ บหายของมัน� 12 “ส่วนเขาสิบอันตี้หันนั ้น หมายเถิง
กษั ตริย์สิบ องค์ ตี้ ยังบ่ได้ ขึ้น ปกครองแผ่นดินของต๋น แต่ จะได้ ฮบ
ั สิทธิอํานาจ ตี้ จะเป๋น กษั ตริย์ปกครอง
ฮ่วมกับสัตว์ฮ้ายตั ๋วนั ้น เป๋นเวลานึ่ งจัว้ โมง 13 หมู่กษั ตริย์ตึงสิบองค์นี้ ก็จะฮ่วมใจ๋ปากั ๋นมอบฤทธิอํ
์ านาจ
กับ สิทธิอํานาจ หื้อ กับ สัตว์ฮ้าย ตั ๋ว นั ้น 14 หมู่ เขา จะ ฮบ กับ ลูก แกะ ตั ๋ว นั ้น แต่ ลูก แกะ จะ มี ชัย เหนื อ หมู่ เขา
ย้อนพระองค์เป๋นองค์พระผู้เป๋นเจ้าเหนื อเจ้าตังหลาย กับเป๋นกษั ตริย์เหนื อกษั ตริย์ตังหลาย คนตี้อยูกั
่ บ
พระองค์นั ้น คือคนตี้พระองค์ฮ้องกับเลือก ย้อนหมู่เขานั ้นซื่อสัตย์�
15 ทูต สวรรค์ อู้ กับ ข้าพเจ้า แหม ว่า “แม่น้ํา หลาย สาย ตี้ เจ้า หัน แม่ ญิง ขายตั ๋ว นั ่ง อยู่ นั ้น ก็ คือ เจื๊อ จ้าด
ต่างๆ หมู่ คน ต่างๆ ประเทศ ต่างๆ กับ ภาษา ต่างๆ 16 สัตว์ฮ้าย ตั ๋ว นั ้น กับ เขา ตึง สิบ ตี้ ต้าน หัน จะ ปา กั ๋น จัง
แม่ ญิง ขาย ตั ๋ว นั ้น หมู่ เขา จะ เอา กู้ สิง่ กู้ อย่าง ของ นาง ไป กับ จะ ละ หื้อ นาง ป๋วย ตั ๋ว โจ๊ะ โละ หมู่ เขา จะ กิน
๋ จิน
๊
ของ นาง แล้ว เอา ไฟ เผา ส่วน ตี้ เหลือ เหีย 17 ย้อน พระเจ้า ได้ ดลใจ๋ หื้อ หมู่ เขา เยีย ะ ตวย ต๋าม แผนก๋า น ของ
พระองค์ โดย ก๋าน เยีย ะ หื้อ หมู่ เขา ตกลง ฮ่วมใจ๋ กั ๋น ตี้ จะ มอบ สิทธิอํานาจ ใน ก๋าน ปกครอง หื้อ กับ สัตว์ฮ้าย
จ๋น กว่า สิง่ ตี้ พระเจ้า อู้ ไว้ จะ สําเร็จ 18 ส่วน แม่ ญิง ตี้ เจ้า หัน นั ้น คือ เมือง ใหญ่ ตี้ ปกครอง เหนื อ กษั ตริย์ ตัง
หลายบนโลกนี้ �๔

18

เมืองบาบิโลนถูกทําลาย
1 ต่อ จาก นั ้น ข้าพเจ้า หัน ทูต สวรรค์ แหม องค์ นึ่ ง ลง มา จาก สวรรค์ ทูต สวรรค์ องค์ นี้ มี ฤทธิ์อํานาจ นั ก
ขนาด รัศมีจากตั ๋วของทูตสวรรค์องค์นี้ เยียะหื้อแผ่นดินโลกแจ้งหลึ้ง 2 เขาเอิน
้ เสียงดังว่า
“เมืองบาบิโลนอันยิง่ ใหญ่ หล้มจ๋มแล้ว ได้หล้มจ๋มแล้ว
ก๋ายเป๋นตี้อยูของ
่
ผีปี๋ศาจกับผีฮ้าย๕กู้ตั ๋ว
เมืองนั ้นได้ก๋ายเป๋นตี้อยูของ
่
นกกู้ตั ๋วตี้บ่สะอาด
(กับเป๋นตี้อยูของ
่
สัตว์ฮ้ายกู้ตั ๋วตี้บ่สะอาด๖) กับน่าขี้จ๊ะ
3 ย้อนเมืองนั ้นเยียะหื้อกู้จ้าดกิน
่
๋ เหล้าองุน
๔

17:18
17:18 หมายเถิง กรุ งโรม
สําเนาโบราณบางฉบับบ่มีข้อความนี้

๕

18:2

18:2 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด

๖

18:2

18:2
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ของราคะตั ๋ณหาตี้จะล่วงประเวณี กับเมืองนั ้น
กษั ตริยตั
์ งหลายในโลกได้ล่วงประเวณี กับเมืองนั ้น
ป้อก๊าตังหลายในโลกก็รํา่ รวยนั กขึ้นจากความมัง่ คัง่
กับความฟุ่มเฟือยของเมืองนั ้น�
4 ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงแหมเสียงนึ่ งจากสวรรค์อูว่
้ า
“คนของเฮา ออกมาจากเมืองนั ้นเหีย
หมู่เจ้าจะบ่ได้มีส่วนฮ่วมในความบาปต่างๆ ของเมืองนั ้น
กับเจ้าจะบ่ต้องถูกทรมานจากความฉิ บหาย
ตี้กํ่าลังจะเกิดขึ้นกับเมืองนั ้น
5 ย้อนความบาปของเมืองนั ้นก๋องสู งเถิงสวรรค์
แล้วพระเจ้าบ่เกยลืมก๋านใจ๊จีวต
ิ ตี้บ่ดีของเขา
6 หื้อเยียะกับเมืองนั ้นเหมือนกับตี้เมืองนั ้นเยียะกับคนอื่น
หื้อตอบแตนเมืองนั ้นเป๋นสองเต้าของสิง่ ตี้เมืองนั ้นได้เยียะ
หื้อถอกเหล้าใส่ถ้วยหื้อเมืองนั ้นกิน
๋ แฮงเป๋นสองเต้าของถ้วยตี้เมืองนั ้นเกียมไว้หื้อคนอื่นกิน
๋
7 เมืองนั ้นหื้อเกียรติยศกับความฟุ่มเฟือยตั ๋วเก่าเต้าใด
ก็หื้อความตุ๊กทรมานกับความเศร้าโศกเกิดกับเมืองนั ้นเต้าอัน
้
ย้อนเมืองนั ้นกึ๊ดในใจ๋ว่า
‘ข้าเจ้านั ่งอยูบน
่ บัลลังก์เป๋นราชินี ข้าเจ้าบ่ใจ้แม่หม้าย
ข้าเจ้าจะบ่มีวันโศกเศร้า�
8 จาอัน
้ ความฉิ บหายหมู่นี้ จึงได้เกิดขึ้นกับเมืองนั ้นภายในวันเดียว
คือความต๋าย ความเศร้าโศกเสียใจ๋ กับความอดอยาก
เมืองนั ้นจะถูกไฟเผาจ๋นวอดวาย
ย้อนพระเจ้ามีฤทธิอํ
์ านาจตี้จะตัดสินลงโต้ษ
9 “กษั ตริย์ ตัง หลาย ใน โลก ตี้ ได้ ล่วง ประเวณี กับ เมือง นั ้น กับ ฮ่วม ใน ความ มัง
่ คัง่ ฟุ่มเฟือย ของ เมือง นั ้น
10
จะไห้หอนวอนตุ๊กเมื่อหมู่เขาหันควันไฟตี้เผาไหม้เมืองนั ้น หมู่เขาจะยืนอยู่ห่างๆ เมืองนั ้น ย้อนกั ๋วเจ็บ
ปวดทรมานไปตวย หมู่เขาจะอูว่
้ า
‘ฉิ บหาย ฉิ บหายแต๊ๆ สําหรับเมืองตี้ยิง่ ใหญ่
บาบิโลนเมืองตี้เต๋มไปด้วยอํานาจ
ย้อนก๋านตัดสินลงโต้ษของเจ้านั ้นมาเถิงเจ้าภายในจัว้ โมงเดียว�
11 “หมู่ ป้ อ ก๊า ใน โลก จะ ไห้ หุย กับ โศกเศร้า ย้อน เมือง นั ้น ย้อน บ่มี ใผ ซื้อ สิ นก๊า ของ หมู่ เขา แหม ต่อ ไป
12 บ่ว่าจะเป๋ นคํา เงิน เพชรพลอย ไข่มุก ผ้าลินิน ผ้าสีม่วง ผ้าไหม ผ้าสีแดงสด ไม้หอมกู้อย่าง กับสิง
่ ของ
ต่างๆ ตี้แป๋งจากงาจ๊าง ตี้แป๋งจากไม้รากาแปง ตองแดง เหล็ก กับหินอ่อน 13 อบเชย เครือ
่ งเทศ เครือ
่ ง
หอม มดยอบ กํายาน เหล้าองุน
่ นํ้ามันบ่ากอก แป้งละเอียด ข้าวสาลี งัว แกะ ม้า รถม้า ขี้ข้า กับเชลย
14 “หมู่ป้ อก๊าจะอูว่
้ า
‘หมู่สิง่ ของต่างๆ ตี้เจ้าหลงใหลนั ้น
ได้หายไปจากเจ้าแล้ว
ตึงความหรู หรากับสิง่ ตี้เยียะหื้อเจ้างามนั ้น
ได้หายไปแล้ว
เจ้าจะบ่มีวันได้ปะสิง่ หมู่นี้ แหมเลย�
15 หมู่ ป้ อ ก๊า ตี้ รํา
่ รวย จาก ก๋าน ขาย สิ นก๊า หื้อ กับ เมือง นั ้น จะ ยืน อยู่ ห่างๆ ย้อน กั ๋ว ตี้ จะ ได้ ฮ่วม ใน ความ เจ็บ
ปวดทรมานตี้เมืองนั ้นได้ฮบ
ั หมู่เขาจะไห้หอนวอนตุ๊ก 16 กับอูว่
้ า
‘ฉิ บหาย ฉิ บหายแต๊ๆ สําหรับเมืองตี้ยิง่ ใหญ่
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ตี้เกยเอาผ้าลินินอย่างดี ผ้าสีม่วง กับผ้าสีแดงสด
คํา เพชรพลอย กับไข่มุก มาแต่งหย้อง
17 ภายในจัว
้ โมงเดียว ทรัพย์สมบัติหมู่นี้ ได้ถูกทําลายจ๋นหมดจ๋นเสี้ยง�
“หมู่ กัปตัน เฮือ กับ ผู้ โดยสาร ลูก เฮือ กับ คน ตัง หลาย ตี้ มี อาชีพ ตาง ทะเล ก็ ยืน อยู่ ห่างๆ จาก เมือง บาบิ
โลน นั ้น 18 เมื่อ หมู่ เขา หัน ควัน ไฟ จาก ก๋าน เผา เมือง นั ้น หมู่ เขา อู้ว่า ‘บ่มี เมือง ไหน ตี้ เกย เป๋น เหมือน เมือง
อันยิง่ ใหญ่นี้ � 19 หมู่เขาจะเอาขีฝ
้ ุ่นใส่หัวของเขากับไห้หอนวอนตุ๊กว่า
‘ฉิ บหาย ฉิ บหายแต๊ๆ สําหรับเมืองอันยิง่ ใหญ่
กู้คนตี้มีเฮือเตียวทะเลนั ้น
ก็รํา่ รวยมาจากความมัง่ คัง่ ของเมืองนี้
แต่บ่าเดี่ยวนี้ มันถูกทําลายลงภายในจัว้ โมงเดียว
20 สวรรค์เหย ขอหื้อดีใจ๋กับสิง
่ ตี้เกิดขึ้นกับเมืองนั ้น
คนของพระเจ้า กับหมู่อัครทูต
ตึงหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าจงดีใจ๋เต๊อะ
ตี้พระองค์ตัดสินลงโต้ษเมืองนั ้น
ย้อนสิง่ ตี้เมืองนั ้นได้เยียะกับหมู่เจ้า� �
21 จากนั ้นทูตสวรรค์ตี้มีฤทธิองค์
นึ่ ง ได้ยกหินก้อนนึ่ งขนาดใหญ่เต้ากับบ่าหินโม่แป้งอันใหญ่โจ้งลงไป
์
ในทะเล แล้วอูว่
้ า
“เมืองบาบิโลนอันยิง่ ใหญ่ เจ้าจะถูกโจ้งลงมาแฮงจาอี้
แล้วจะบ่มีใผหันเจ้าแหมเลย
22 จะบ่มีเสียงเพลงจากนั กดีดพิณ นั กดนตรี
นั กเป่าขลุ่ย กับนั กเป่าแกในเจ้าแหมเลย
จะบ่หันหมู่จัง้ ฝีมือในด้านใดๆ ในเจ้าแหม
จะบ่ได้ยน
ิ เสียงโม่แป้งในเจ้าแหมเลย
23 จะบ่มีแสงสว่างของโกมไฟส่องแสงในตั ๋วเจ้าแหมเหมือนกั ๋น
จะบ่ได้ยน
ิ เสียงของเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวในเจ้าแหม
สิง่ หมู่นี้ จะเกิดขึ้นกับเจ้าย้อนหมู่ป้อก๊าของเจ้า ได้เป๋นผู้ยิง่ ใหญ่ในโลก
กับย้อนเจ้าใจ๊เวทมนตร์กาถาของเจ้าหลอกลวงจ้าดต่างๆ
24 กับในเจ้าก็ปะเลือดของหมู่ผู้เป๋ นปากเป๋ นเสียงแตนพระเจ้า
กับหมู่คนของพระเจ้ากับคนตึงหมดตี้ถูกฆ่าต๋ายในโลก�

19
สรรเสริญความยุติธรรมของพระเจ้า
ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงดังสนั ่นปั่ นปื๊ น เหมือนเสียงของคนจํา๋ นวนนั กขนาดบนสวรรค์ ฮ้องว่า
“สรรเสริญพระเจ้า
ความรอดป๊นบาปโต้ษ พระสิร ิ กับฤทธิอํ
์ านาจ เป๋นของพระเจ้าของเฮา
2 ก๋านตัดสินลงโต้ษของพระองค์นั ้นถูกต้องกับยุติธรรม
พระองค์ได้ลงโต้ษแม่ญิงขายตั ๋วตี้ยิง่ ใหญ่คนนั ้น
นางได้เยียะหื้อโลกนี้ เสื่อมไปย้อนก๋านล่วงประเวณี ของนาง
พระองค์ได้ลงโต้ษนาง ย้อนนางได้ฆ่าผู้ฮับใจ๊ของพระองค์�
3 หมู่เขายังฮ้องแหมว่า
“สรรเสริญพระเจ้า
ควันไฟจะลอยขึ้นมาจากเมืองนั ้นตลอดไป�
1 ต่อจากนั ้น
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ต่อ จาก นั ้น หมู่ ผู้ อาวุโส ตึง ซาว สี่ คน กับ สิง่ มี จี วต
ิ ตึง สี่ ต๋น ก็ ก้ม ลง นมัส ก๋า น พระเจ้า ตี้ นั ่ง อยู่ บน บัลลังก์
แล้วอูว่
้ า
“อาเมน สรรเสริญพระเจ้า�
5 แล้วมีเสียงออกมาจากบัลลังก์ว่า
“ต้านตังหลายตึงผู้ใหญ่ ผู้น้อยตี้เป๋นผู้ฮับใจ๊ตี้เก๋งกั ๋วพระเจ้า
4

จงสรรเสริญพระเจ้าของเฮาตังหลายกั ๋นเต๊อะ�
6 แล้วข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงเหมือนเสียงของคนจํา๋ นวนนั กขนาด เสียงนั ้นเหมือนเสียงนํ้าตกดังสนั ่นปั่ นปื๊ น
กับเสียงฟ้าฮ้องกึกก้อง เสียงนั ้นอูว่
้ า
“สรรเสริญองค์พระผู้เป๋นเจ้า
พระเจ้าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจสูงสุด กับผู้ตี้เป๋นกษั ตริย์
7 หื้อข้าพเจ้าตังหลายจื้นจมยินดี

มีความสุข
กับสรรเสริญพระเจ้าเต๊อะ
ย้อนว่าเวลาแห่งก๋านแต่งงานของลูกแกะตั ๋วนั ้นได้มาเถิงแล้ว
เจ้าสาวของพระองค์ก็ได้เกียมตั ๋วไว้พร้อมแล้ว
8 พระองค์หื้อนางใส่ผ้าลินินเนื้ อละเอียดสะอาดสดใส�
(ผ้าลินินตี้งดงามนั ้น หมายเถิงสิง่ ดีๆ ตี้คนของพระเจ้าได้เยียะ)
9 แล้วทูตสวรรค์นั ้นอูกั
้ บข้าพเจ้าว่า “เขียนลงไปว่า คนตี้ได้ฮบ
ั เจิญมาในงานแต่งงานของลูกแกะนั ้นก็
เป๋นสุขแต๊ๆ� ต้านอูแหม
้
ว่า “สิง่ หมู่นี้ เป๋นกําอูตี
้ ้แต๊จริงของพระเจ้า� 10 ข้าพเจ้าก็ก้มลงแผวตีน
๋ เปื้ อนมัส
ก๋า น ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น แต่ ต้าน อู้ ว่า “ห้าม เยีย ะ จาอัน
้ เน่ อ ย้อน เฮา เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ เหมือน กับ ต้าน กับ ปี้ น้ อง
ผู้ เจื้อ กู้ คน ตี้ ยึด มัน
่ ใน กํา พยาน ตี้ พระเยซู ได้ เปิด เผย หื้อ ฮู้ ย้อน จาอัน
้ จง นมัส ก๋า น พระเจ้า เต๊อะ ย้อน กํา
พยานตี้พระเยซูได้เปิดเผยนั ้น เป๋นสิง่ ตี้ดลใจ๋หื้อผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าอู�
้
ผู้ตี้ขีม้
่ าสีขาว

แล้ว ข้าพเจ้า หัน สวรรค์ เปิด ออก มี ม้า สี ขาว ตั ๋ว นึ่ ง ผู้ ตี้ ขี่ ม้า นั ้น มี จื้อ ว่า ซื่อสัตย์ เตี้ย งแต๊ ช ย้อน
พระองค์ได้ตัดสินลงโต้ษกับเยียะสงครามต๋ามความยุติธรรม 12 ต๋าของพระองค์นั ้น ผ่อเหมือนเปล๋ วไฟ
มีมงกุฎอยู่หลายอันบนหัวของพระองค์ มีจื้อเขียนไว้บนตั ๋วของพระองค์ บ่มีใผฮู้จื้อนั ้นนอกจากพระองค์
เต้า อัน
้ 13 พระองค์ นุ่ง เสื้อ คุม ตี้ เต๋ม ไป ด้วย เลือด จื้อ ของ พระองค์ คือ “พระกํา ของ พระเจ้า� 14 หมู่ ก๋ อง
ทัพแห่งสวรรค์ขีม้
่ าสีขาวตวยพระองค์มา หมู่เขานุ่งผ้าลินินเนื้ อละเอียด สีขาวสะอาด 15 มีดาบคมขนาด
เถี่ยนนึ่ งออกมาจากปากของพระองค์ ดาบนี้ เอาไว้ใจ๊ผาบจ้าดตังหลาย พระองค์จะใจ๊คทาเหล็กปกครอง
คนหมู่นั ้น พระองค์จะยํ่าองุน
่ ในบ่อยํ่าองุน
่ แห่งความโขดของพระเจ้าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจสูงสุด 16 มีจื้อเขียน
อยู่ตี้ เสื้อ คุม กับ ตี้ เก๊า ขา ของ พระองค์ ว่า “พระองค์ เป๋น องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า เหนื อ เจ้า นายตัง หลาย กับ เป๋น
กษั ตริยเหนื
์
อกษั ตริยตั
์ งหลาย�
17 แล้วข้าพเจ้าหันทูตสวรรค์องค์นึ่ งยืนอยู่บนตะวัน กับฮ้องเสียงดังบอกหมู่นกตี้บินอยู่ก๋างอากาศว่า
“มาเต๊อะ มาฮ่วมจุ มนุมกั ๋นในงานเลี้ยงตี้ ยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า 18 เปื้ อจะได้ กิน
๋ จิน
๊ ของหมู่ กษั ตริย์ แม่ทัพ
นายก๋ อง กับหมู่ ทหาร จิน
๊ ม้า จิน
๊ คนขี่ม้า กับจิน
๊ ของคนตึงหมด ตึงของคนตี้ เป๋นขี้ข้า คนตี้ มี อิสระ คนตี้
เป๋นผู้น้อยเป๋นผู้ใหญ่�
11

19 แล้วข้าพเจ้าหันสัตว์ฮ้ายกับหมู่กษั ตริยใน
์ โลก ตึงก๋องทัพของหมู่เขา มาจุมนุมกั ๋นเปื้ อเยียะสงคราม

กับผู้ตี้ขี่ม้ากับก๋องทัพของพระองค์ 20 แต่สัตว์ฮ้ายนั ้นถูกยับกับผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตั ๋วป๋อม
ตี้เกยเยียะก๋านอัศจ๋รรย์ต่อหน้าสัตว์ฮ้ายนั ้น ก๋านอัศจ๋รรย์นี้ จุล่ายคนตี้มีเครือ
่ งหมายของสัตว์ฮ้ายนั ้นกับ
ช
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นมัสก๋านฮูปปั้ นของมัน ตึงสองก็ถูกยับโจ้งลงไปตึงเป๋นในไฟกํามะถันตี้กํ่าลังลุกไหม้อยู่ 21 ผู้ตี้ขี่ม้านั ้นใจ๊
ดาบตี้ออกมาจากปากของพระองค์ฆ่าหมู่ก๋องทัพนั ้น หมู่นกตังหลายก็กิน
๋ จิน
๊ ของคนหมู่นั ้นจ๋นอิม
่

20
เวลานึ่ งปันปี๋
็ ตี้ สุด กับ เจื้ อก เหล็ก เส้น
ข้าพเจ้า หัน ทูต สวรรค์ องค์ นึ่ ง ลง มา จาก สวรรค์ ใน มือ กํา๋ ขะแจ๋ ของ ขุม ตี้ เลิก
ใหญ่ 2 ต้านได้ ยับมังกรใหญ่ตี้ เป๋นงู โบราณ ตี้ ฮ้องกั ๋นว่า มารกาว่าซาต๋าน แล้วเอาเจื้ อกเหล็กล่ามมันไว้
็ ตี้สุดกับใส่ขะแจ๋ปะตู๋ตางเข้า แล้วจํ๊าก๋าขังมัน
นึ่ งปันปี๋ 3 แล้วทูตสวรรค์ก็โจ้งมังกรตั ๋วนี้ ลงไปในขุมตี้เลิก
ไว้อย่างแน่ นหนา เปื้ อมันจะบ่สามารถไปล่อลวงจ้าดต่างๆ ได้แหมเป๋นเวลานึ่ งปันปี๋ หลังจากนั ้นจะปล่อย
หื้อมันออกมาแหมเป๋นเวลาสัน
้ ๆ
4 แล้วข้าพเจ้าหันบัลลังก์ต่างๆ กับผู้ตี้นั ่งอยู่บนบัลลังก์นั ้น หมู่เขาได้ฮบ
ั สิทธิอํานาจตี้จะตัดสิน หมู่เขา
เป๋นหมู่วิญญาณของผู้ตี้ถูกกกคอ ย้อนได้บอกกําพยานตี้พระเยซูได้เปิดเผยหื้อฮู้ กับย้อนได้บอกถ้อยกํา
ของพระเจ้า หมู่เขาบ่ได้นมัสก๋านสัตว์ฮ้ายกาว่าฮูปปั้ นของมัน กับบ่ได้ฮับเครือ
่ งหมายของมันติดบนหน้า
ผาก กาว่า บน มือ ของ หมู่ เขา หมู่ เขา เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว ได้ ปกครอง ฮ่วม กับ พระคริสต์ เป๋น เวลา
นึ่ งปันปี๋ 5 (ส่วนคนต๋ายคนอื่นๆ ตี้ เหลือ บ่ได้ เป๋นขึ้นจากความต๋าย จ๋นกว่าจะผ่านไปนึ่ งปันปี๋) นี่ คือก๋าน
เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เตื้อ ตี้ นึ่ ง 6 หมู่ คน ตี้ มี ส่วนฮ่วม ใน ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เตื้อ ตี้ นึ่ ง นี้ ก็ เป๋น สุข
กับเป๋นผู้บริสุทธิ์ ความต๋ายเตื้อตี้สองจะบ่มีอํานาจเหนื อหมู่เขาเลย หมู่เขาจะเป๋นปุโรหิตของพระเจ้ากับ
ของพระคริสต์ กับจะปกครองฮ่วมกับพระองค์เป๋นเวลานึ่ งปันปี๋
1

ซาต๋านก๊าน

7 เมื่อเวลานึ่ งปั นปี๋ ผ่านไปแล้ว

ซาต๋านจะถูกปลดปล่อยออกมาจากคอกตี้ขังมัน 8 มันจะออกไปหลอก
ลวงกู้จ้าดในโลกนี้ ตี้มีจื้อว่า โกก กับ มาโกกซ มันจะรวบรวมจ้าดตังหลายเปื้ อไปเยียะสงคราม หมู่เขาจะ
มี จํา๋ นวนนั กขนาดเหมือนกับเม็ดทรายตี้ อยู่ต๋าม ฮิมฝั่ งทะเล 9 ข้าพเจ้าหันหมู่ เขายกก๋ องทัพ ข้ามโลกมา
ล้อมตี้อยูของ
่
คนของพระเจ้าตี้เป๋นเมืองตี้พระองค์ฮัก แต่จะมีไฟตกลงมาจากสวรรค์เผาทําลายก๋องทัพ
หมู่ นั ้น 10 มาร เซิง่ ได้ หลอกลวง หมู่ เขา นั ้น ถูก โจ้ง ลง ไป ใน บึง ไฟ กํามะถัน ตี้ กํ่า ลัง ลุก ไหม้ ใน บึง นั ้น มี สัตว์
ฮ้าย ตึง ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตั ๋ว ป๋อม อยู่ ตวย หมู่ มัน ตึง หมด ได้ ฮับ ความ ตุ๊ก ทรมาน ตึง วัน ตึง
คืนตลอดไป
ก๋านตัดสินของพระเจ้าเตื้อสุดต๊าย
11 แล้ว ข้าพเจ้า หัน บัลลังก์ ใหญ่ สี ขาว กับ พระเจ้า ผู้ ตี้ นั ่ง อยู่ บน บัลลังก์ นั ้น เมื่อ พระองค์ มา ป๋ า กฏ แผ่น
ดินโลกกับสวรรค์ ก็ หายไปบ่เหลือฮอยหื้อ ใผหันแหมเลย 12 ข้าพเจ้าหันคนตัง หลายตี้ ต๋าย ไปแล้ว บ่ว่าผู้
ยิง่ ใหญ่กาว่าผู้หน้ อย ยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์นั ้น มีหนั งสือหลายเล่มเปิดออกอยู่ กับมีหนั งสือแหมเล่มนึ่ ง
ถูกเปิดออกตวย คือหนั งสือแห่งจี วต
ิ คนต๋ายหมู่ นั ้นได้ ฮบ
ั ก๋านตัดสินต๋ามสิง่ ตี้ เขาเยียะไป ตี้ ได้ บันทึกไว้
13
ในหนั งสือหมู่นั ้น คนตังหลายตี้ต๋ายอยู่ในทะเลก็ขึ้นมา ความต๋ายกับแดนคนต๋ายก็ได้ส่งคนตังหลาย
ตี้อยู่ตี้หัน
้ ขึ้นมาเหมือนกั ๋น หมู่คนต๋ายกู้คนได้ฮบ
ั ก๋านตัดสินต๋ามสิง่ ตี้หมู่เขาได้เยียะลงไป 14 หลังจากนั ้น
ความต๋ายกับแดนคนต๋ายก็ถูกกํา๋ โจ้งลงสู่บึงไฟ บึงไฟนี้ ละคือความต๋ายเตื้อสุดต๊าย 15 ถ้าใผบ่มีจื้อจดไว้
ในหนั งสือแห่งจีวต
ิ ก็จะถูกโจ้งลงไปในบึงไฟนั ้น
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หลัง จาก นั ้น ข้าพเจ้า หัน สวรรค์ ใหม่ กับ โลก ใหม่ ย้อน ว่า สวรรค์ เก่า กับ โลก เก่า นั ้น หาย ไป แล้ว กับ
บ่มีทะเลแหมต่อไป 2 ข้าพเจ้าหันเมืองบริสุทธิ์ คือกรุ งเยรู ซาเล็มแห่งใหม่ เซิง่ มาจากพระเจ้าลงมาจาก
สวรรค์ เมือง นี้ ได้ เกีย ม ไว้ พร้อม แล้ว เหมือน กับ เจ้า สาว ตี้ แต่ง ตั ๋ว งาม ไว้ ถ้า ฮับ คน ตี้ จะ เป๋น ผัว ของ นาง
3 ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงดังจากบัลลังก์อูว่
้ า “ผ่อเต๊อะ ตี้อยูของ
่
พระเจ้าก็อยูกั
่ บมนุษย์แล้ว พระองค์จะอยูกั
่ บ
4
หมู่เขา หมู่เขาจะเป๋นคนของพระองค์ พระเจ้าเองก็จะอยูกั
่ บหมู่เขา เป๋นพระเจ้าของหมู่เขา๗ พระองค์
จะเจ๊ดนํ้าต๋ากู้ หยดจากต๋าของหมู่ เขา แล้วจะบ่มี ความต๋าย ความเศร้าโศก ก๋านไห้ฮ้อง กาว่าความเจ็บ
ปวดแหมต่อไป ย้อนสิง่ เก่าๆ ตี้เกยเป๋นมาได้ป๊นไปแล้ว�
5 หลัง จาก นั ้น ผู้ ตี้ นั ่ง อยู่ บน บัลลังก์ อู้ ว่า “ผ่อ นี่ เต๊อะ เฮา กํ่า ลัง สร้าง กู้ สิง
่ กู้ อย่างขึ้นมาใหม่� กับอู้แหม
6
ว่า “เขียนเรือ
่ งนี้ ไว้ ย้อนกําอูหมู
้ ่นี้ เจื้อถือได้เป๋นเรือ
่ งแต๊� แล้วพระเจ้าอูกั
้ บข้าพเจ้าว่า “สําเร็จแล้ว เฮา
เป๋นอัลฟา กับ โอเมกา คือเป๋นจุดตัง้ เก๊ากับจุดสุดต๊าย ถ้าใผใค่กิน
๋ นํ้า เฮาจะหื้อผู้นั ้นกิน
๋ จากต๋านํ้าแห่งจี
วิต โดยบ่ต้องซื้อ 7 คนตี้มีชัยจะเป๋นคนตี้ได้ฮบ
ั สิง่ หมู่นี้ ตึงหมด กับเฮาจะเป๋นพระเจ้าของเขา เขาจะเป๋น
8
ลูกของเฮา แต่คนตี้ขีแ
้ ขะ คนตี้ละความเจื้อไป คนตี้เยียะสิง่ ตี้น่าขีจ
้ ๊ะ คนตี้ฆ่าคน คนตี้ล่วงประเวณี คน
ตี้ใจ๊เวทมนตร์กาถา คนตี้กราบไหว้ฮูปเคารพ กับกู้คนตี้อู้ขี้จุขี้ล่าย จะอยู่ในบึงไฟกํามะถันตี้กํ่าลังลุกไหม้
นั ่นจะเป๋นความต๋ายเตื้อสุดต๊าย�
1

กรุ งเยรู ซาเล็มใหม่
9 จากนั ้นทูตสวรรค์องค์นึ่ งในเจ็ดองค์ตี้กํา
๋ สลุงใบตี้เต๋มไปด้วยความฉิ บหายเจ็ดอย่างสุดต๊าย มาอู้กับ
ข้าพเจ้าว่า “มานี่ กําลอ เฮาจะหื้อเจ้าหันเจ้าสาวตี้เป๋นเมียของลูกแกะตั ๋วนั ้น� 10 ต๋อนตี้พระวิญญาณดล
ใจ๋ ข้าพเจ้า นั ้น ทูต สวรรค์ ก็ ปา ข้าพเจ้า ไป ดอย ตี้ สูง ใหญ่ ขนาด แล้ว หื้อ ข้าพเจ้า ผ่อ เมือง ตี้ บริสุทธิ์คือ กรุ ง
เยรู ซาเล็ม เซิง่ กํ่า ลัง ลอย ลง มา จาก สวรรค์ มา จาก พระเจ้า 11 เมือง นั ้น ก็ มี รัศมี ของ พระเจ้า แจ้ง เต๋ม ไป
หมด เซิง่ ความเป่งแจ้งนั ้นเหมือนกับเพชรพลอยตี้มีรากาแปงนั กขนาด เหมือนพลอยสีเขียวสดใสอย่าง
หินเจียระไน 12 เมืองนั ้นมีกํ่าแปงสูงใหญ่ตี้มีปะตู๋อยูสิ
่ บสองบาน แต่ละบานมีทูตสวรรค์ยืนเฝ้าอยูนึ
่ ่ งองค์
แต่ละปะตู๋ก็มีจื้อนึ่ งจากสิบสองผะกุ๋นของอิสราเอลเขียนไว้ 13 แต่ละทิศมีปะตู๋อยู่สามบาน ตึงทิศเหนื อ
ทิศ ใต้ ทิศ ตะวัน ออก กับ ทิศ ตะวัน ตก 14 กํ่า แปง เมือง แป๋ง อยู่บน ฐาน หิน สิบ สอง ก้อน บน ฐาน หิน แต่ ละ
อันนั ้นมีจื้อของอัครทูตสิบสองคนของลูกแกะตั ๋วนั ้นเขียนติดไว้คนละฐาน
15 ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ อู้ กับ ข้าพเจ้า กํา
๋ ไม้ วัด มอก คํา เปื้ อ ตี้ จะ เอา ไว้ วัด ขนาด ของ เมือง ตึง ปะตู๋ กับ กํ่า
แปงต่างๆ 16 เมืองนั ้นเป๋นฮูปสี่ เหลี่ยมเต้ากั ๋นกู้ ด้าน เซิง่ มีความยาวเต้ากับความกว้าง ทูตองค์ นั ้นจึงได้
เอาไม้ มอกวัดขนาดของเมือง เซิง่ วัดความกว้าง ความยาวกับความสูงได้ เต้ากั ๋นหมด คือสองปันสี่ ร้อย
กิโลเมตร 17 ทูตสวรรค์องค์นั ้นวัดกํ่าแปงเมืองได้สูงร้อยสี่สิบสี่ศอก๘ต๋ามมอกวัดของมนุษย์ตี้ทูตสวรรค์
ก็ ใจ๊ เหมือนกั ๋น 18 กํ่า แปงนั ้น แป๋ง จากแจสเพอร์ ตั ๋วของเมือง นั ้นแป๋ง จากคํา บริสุทธิ์ เซิง่ ใสเหมือน แก้ว
19 ฐาน หิน สิบ สอง ฐาน ของ กํ่า แปง เมือง แต่ง หย้อง ด้วย เพชรพลอย ต่างๆ ฐาน ตี้ นึ่ ง เป๋ น แจสเพอร์ ฐาน
ตี้ สอง เป๋น ไพลิน ฐาน ตี้ สาม เป๋น หิน โมรา ฐาน ตี้ สี่ เป๋น มรกต 20 ฐาน ตี้ ห้า เป๋น หิน โอนิ กซ์ ฐาน ตี้ หก เป๋น
คาร์เนเลียน ฐาน ตี้ เจ็ด เป๋น เพอริโด ฐาน ตี้ แปด เป๋น เบริล ฐาน ตี้ เก้า เป๋น บุษราคัม นํ้า อ่อน ฐาน ตี้ สิบ เป๋น
คริโซเพรส ฐาน ตี้ สิบ เอ็ด เป๋น เพทาย ฐาน ตี้ สิบ สอง เป๋น แอเมทิสต์ 21 ปะตู๋ ตึง สิบ สอง ปะตู๋ นั ้น แป๋ง จาก
ไข่มุกขนาดใหญ่สิบสองเม็ด ปะตู๋ละนึ่ งเม็ด ถนนหนตางของเมืองแป๋งจากคําบริสุทธิเซิ
์ ง่ ใสเหมือนแก้ว
22 ข้าพเจ้า บ่หัน พระวิหาร ใน เมือง นั ้น เลย ย้อน องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ผู้ มี ฤทธิอํ
์ านาจ สูงสุด กับ ลูก แกะ ตั ๋ว
นั ้นก็คือพระวิหารนั ้นเอง 23 เมืองนี้ บ่จํา๋ เป๋นต้องมีแสงสว่างจากดวงตะวันกาว่าดวงเดือน ย้อนรัศมีของ
พระเจ้า เยีย ะ หื้อ เมือง นี้ เป่ง แจ้ง ลูก แกะ ตั ๋ว นั ้น เป๋น โกม ไฟ ของ เมือง นี้ 24 จ้าด ตัง หลาย ก็ จะ เตียว โดย ใจ๊
แสง จาก เมือง นี้ กับ หมู่ กษั ตริย์ บน โลก จะ นํา เอา ความ มัง่ คัง่ ของ ต๋น เข้า มา สู่ เมือง นี้ 25 ปะตู๋ เมือง จะ เปิด
๗

21:3 21:3 สําเนาโบราณบางฉบับบ่มีประโยคตี้ว่า “เป๋นพระเจ้าของหมู่เขา�

๘

21:17 21:17 อาจอ้างเถิง ความหนา

วิวรณ์ 21:26

360

วิวรณ์ 22:19

ตลอด เวลา บ่มี วัน หับ ย้อน เมือง นี้ บ่มี เมื่อ คืน 26 จ้าด ตัง หลาย จะ นํา ทรัพย์ สมบัติ กับ ความ มัง่ คัง่ ของ เขา
เข้ามาสู่เมืองนี้ 27 สิง่ ตี้บ่บริสุทธิจะ
้ ๊ะ กาว่าอูขี
้ จุ
้ ตวย คน
์ บ่สามารถเข้าไปได้เลย รวมตึงคนตี้เยียะสิง่ น่าขีจ
ตี้จะเข้าไปได้จะต้องเป๋นคนตี้มีจื้อจดอยูใน
่ หนั งสือแห่งจีวต
ิ ของลูกแกะตั ๋วนั ้นเต้าอัน
้

22
แม่น้ําตี้หื้อจีวต
ิ

1 จากนั ้นทูตสวรรค์ องค์ นั ้นหื้อข้าพเจ้าผ่อแม่น้ําเซิง
ิ
่ มีนํ้าตี้หื้อจีวต

นํ้านั ้นใสเหมือนแก้วเจียระไน ไหล
ออกมาจากบัลลังก์ของพระเจ้ากับของลูกแกะตั ๋วนั ้น
ฮิมสอง
ฝั่ งของแม่นํ้ามีเก๊าไม้ตี้หื้อจีวต
ิ ตี้ออกหน่วยปี๋ ละสิบสองเตื้อ เดือนละเตื้อ ส่วนใบของเก๊านั ้นเอาไว้ฮักษา
3
จ้าดตังหลายหื้อหายโรค ในเมืองบ่มีสิง่ ใดตี้พระเจ้าสาปแจ้งเลย บัลลังก์ของพระเจ้ากับของลูกแกะตั ๋ว
นั ้นจะอยู่ในเมืองนี้ กับหมู่ผู้ฮับใจ๊ของพระองค์จะกราบไหว้พระองค์ 4 หมู่เขาจะหันหน้าของพระองค์ กับ
จื้อของพระองค์ จะอยู่บนหน้าผากของหมู่ เขา 5 จะบ่มีเมื่อคืนแหมต่อไป จะบ่มี ใผต้องก๋านแสงจากโกม
ไฟกาว่าแสงตะวัน ย้อนพระเจ้าองค์ พระผู้เป๋ นเจ้าจะเป๋น แสงสว่างหื้อหมู่ เขา หมู่ เขาจะปกครองตลอด
ไป
2 มันไหลลงมาตี้ก๋างถนนหนตางของเมือง

พระเยซูจะมา
6 แล้ว ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น อู้กับ ข้าพเจ้า ว่า “กํา อู้ หมู่ นี้ เจื้อ ถือ ได้ เป๋ น ความ จริง องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า ผู้ เป๋ น
พระเจ้าของจิตวิญญาณของผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระองค์ ได้ส่งทูตสวรรค์ของพระองค์หื้อไปแสดง
หื้อหมู่ผู้ฮับใจ๊ของพระองค์หันเถิงสิง่ ต่างๆ ตี้จะต้องเกิดขึ้นเวยๆ นี้ �
7 “ผ่อ เต๊อะ เฮา กํ่า ลัง จะ มา เวยๆ นี้ คน ตี้ เจื้อ ฟัง กํา ตวายตัก
๊ ตี้ ได้ เปิดเผยไว้แล้วในหนั งสือเล่มนี้ ก็ เป๋น
สุข�
8 ข้าพเจ้าคือยอห์น คนตี้ได้ยน
ิ กับได้หันสิง่ ต่างๆ หมู่นี้ เมื่อข้าพเจ้าได้ยน
ิ กับได้หันแล้ว ข้าพเจ้าก็ก้มตั ๋ว
ลง เปื้ อ จะ หมอบ ลง นมัส ก๋า น ตี้ ตีน
๋ ทูต สวรรค์ ตี้ ได้ เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า หัน สิง่ ต่างๆ หมู่ นี้ 9 แต่ ทูต สวรรค์ องค์
นั ้นบอกข้าพเจ้าว่า “บ่ดีเยียะจาอี้ ย้อนเฮาก็เป๋นเปื้ อนผูฮั
้ บใจ๊ตวยกั ๋นกับเจ้า กับปี้ น้ องของเจ้าตี้เป๋นผูเป๋
้ น
ปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า ตึงกู้คนตี้เจื้อฟังถ้อยกําในหนั งสือเล่มนี้ จงนมัสก๋านพระเจ้าเต๊อะ�
10 แล้วต้านอู้กับข้าพเจ้าว่า “ห้ามเก็บกําตวายตัก
๊ ตี้ได้เปิดเผยไว้ในหนั งสือเล่มนี้ เป๋นความลับ ย้อนใก้
เถิง เวลา ตี้ เรือ
่ ง หมู่ นี้ จะ เกิด ขึ้น แล้ว 11 ปล่อย คน ตี้ เยีย ะ ผิด หื้อ เยีย ะ ผิด ต่อ ไป คน ลามก ก็ หื้อ ลามก ต่อ ไป
ส่วนคนตี้เยียะถูกก็หื้อเยียะจาอัน
้ ต่อไป คนบริสุทธิก็
์ หื้อเป๋นคนบริสุทธิต่
์ อไป�
12 “ฟัง หื้อ ดี เฮา กํ่า ลัง จะ มา เวยๆ นี้ จะ เอา รางวัล มา ตวย เปื้ อ จะ ตอบแตน แต่ ละ คน ต๋าม ตี้ เขา เยีย ะ
13 เฮาคืออัลฟากับโอเมกา เป๋ นเก๊ากับเป๋ นป๋ าย เป๋ นจุดตัง
้ เก๊ากับจุดสุดต๊าย 14 หมู่คนตี้ซ่วยล้างเสื้อคุม
ของ ต๋น ก็ เป๋น สุข เขา จะ ได้ มี สิทธิกิ
ิ กับ ผ่าน ปะตู๋ เข้า ไป ใน เมือง ได้ 15 ส่วน คน ตี้ อยู่
์ น
๋ จาก เก๊ า ไม้ ตี้ หื้อ จี วต
นอก เมือง เป๋น หมู่ หมา คือ คน ตี้ ใจ๊ เวทมนตร์กาถา คน ตี้ ล่วง ประเวณี คน ตี้ ฆ่า คน อื่น คน ตี้ กราบ ไหว้ฮูป
เคารพ กับคนตี้ฮักก๋านขี้จุกับจุอยู่ตลอดเวลา 16 เฮาคือเยซู ได้ส่งทูตสวรรค์ของเฮาหื้อมาเป๋นพยานกับ
หมู่ ต้าน เกี่ยวกับสิง่ ต่างๆ หมู่ นี้ เปื้ อเป๋นประโยชน์ แก่ หมู่ ต้านในคริสตจักรต่างๆ เฮาสืบเจื๊ อสายมาจาก
ครอบครัวของกษั ตริยดาวิ
์
ด เฮาคือดาวประจํา๋ ฮุง่ ตี้สุกใส�
17 พระวิญญาณกับเจ้าสาวอูว่
้ า “มาเต๊อะ� ขอหื้อคนตี้ได้ยน
ิ เรือ
่ งนี้ อูว่
้ า “มาเต๊อะ� ขอหื้อคนตี้ใค่อยาก
กิน
ั นํ้าแห่งจีวต
ิ โดยบ่ต้องซื้อเลย
๋ นํ้ามา ใผก็ต๋ามตี้ใค่ได้ก็จะได้ฮบ
18 ข้าพเจ้า ยอห์น ขอ เตือ
๋ น กู้ คน ตี้ ได้ยน
ิ กํา ตวายตัก
๊ ตี้ ได้ เปิด เผย ไว้ แล้ว ใน หนั งสือ เล่ม นี้ ว่า ถ้า คน ใด
เตื่ อม แถ้ง อะหยัง เข้า ไป ใน กํา หมู่ นี้ พระเจ้า จะ เตื่ อม แถ้ง ความ ฉิ บหาย ต่างๆ ตี้ ได้ เขียน ไว้แล้ว ใน หนั งสือ
เล่ม นี้ หื้อ กับ เขา 19 ถ้า เขา ตัด กํา ตวายตัก
๊ ตี้ ได้ เปิด เผย ไว้ แล้ว ใน หนั งสือ เล่ม นี้ ออก ไป พระเจ้า ก็ จะ ตัด
สิทธิเขา
ิ กับบ่หื้อเข้าไปในเมืองบริสุทธินั
์ บ่หื้อกิน
๋ ผลจากเก๊ าไม้แห่งจี วต
์ ้นต๋ามตี้ เขียนไว้ในหนั งสือเล่มนี้
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พระองค์ ผู้ ตี้ ได้ เป๋น พยาน เรือ
่ ง นี้ อู้ ว่า “แม่น แล้ว เฮา กํ่า ลัง จะ มา เวยๆ นี้ � อาเมน ขอ หื้อ พระเยซู องค์
พระผู้ เป๋ น เจ้า มา เวยๆ เต๊อะ 21 ขอ หื้อ หมู่ ต้าน กู้ คน ได้ ฮบ
ั พระคุณ จาก พระเยซู องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า เต๊อะ
อาเมน
20

