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มัทธิว 1:1

ข่าวดีของพระเจ้าเรื่องพระเยซูคริสต์
เขียนโดย

มัทธิว

หนั งสือ สี่ เล่ม แรก ของ พระคัมภีร ์พันธสัญญา ใหม่ ฮ้อง กั ๋น ว่า หนั งสือ
ข่าวดี ย้อน ได้ บอก ข่าวดี ของ จี วต
ิ กับ ความ ต๋าย ของ พระเยซู ผู้ ตี้ พระเจ้า
พระบิดา ส่ง มา เปื้ อ จ้วย หื้อ มนุษย์ รอด ป๊น บาป โต้ษ ใน หนั งสือ ข่าวดี ตึง สี่
เล่มนี้ ข่าวดีมัทธิวเป๋นเล่มแรก คงจะย้อนว่าคริสตจักรยุคแรกถือว่าเล่ม
นี้ เป๋น เรือ
่ ง ตี้ สําคัญ ตี้ สุด หนั งสือ ข่าวดี กู้ เล่ม ได้ เล่า เถิง จี วต
ิ พระเยซู กํา
สอน ก๋าน ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน กับ ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ของ พระองค์
หนั งสือ ข่าวดี กู้ เล่ม เขียน มา จาก มุม มอง ของ ผู้ เขียน โดย ได้ ฮบ
ั ก๋าน ดลใจ๋
จากพระวิญญาณบริสุทธิ์
คริสตจักรสมัยยุคแรกก็ยอมฮับว่าผูเขี
้ ยนหนั งสือข่าวดีเล่มนี้ คือ มัทธิว
เซิง่ เป๋นคนเก็บภาษี กับได้ เป๋นคนนึ่ งในอัครสาวกตึงสิบสองคนของพระ
เยซู กับ เมื่อ ลูน มา ต้าน ก็ ได้ เป๋น อัครทูต บ่มี หลัก ฐาน แน่ ชัด ว่า มัทธิว ได้
เขียนหนั งสือข่าวดีเล่มนี้ เมื่อใด ผู้เชีย
่ วชาญหลายคนถือว่าคงเขียนขึ้นใน
หละหว่างปี๋ ค�ศ� 60 - 70 ก่อนตี้กรุ งเยรู ซาเล็มจะถูกทําลายในปี๋ ค�ศ�
70
มัทธิว ได้ เขียน หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ หื้อ จาว ยิว ตี้ ฮับ เจื้อ พระเยซู อาจ จะ
เป๋นจาวยิวตี้อยูใน
่ แคว้นซีเรียกาว่าดินแดนปาเลสไตน์ จาอัน
้ หนั งสือเล่ม
นี้ ได้ เน้ น พระสัญญา ใน พระคัมภีร ์พันธสัญญา เก่า ตี้ เกิด ขึ้น ต๋าม นั ้น โดย
พระเยซู เล่มนี้ ตัง้ เก๊ากับลําดับผะกุ๋นของพระเยซู นี่ ก็แสดงหื้อผู้เจื้อจาว
ยิว ฮู้ ว่า พระเยซู เป๋น ลูก หลาน ของ อับ ราฮัม กับ เป๋น พระคริสต์ ผู้ ตี้ เยีย ะ
หื้อ พระสัญญา ของ พระเจ้า เป๋น แต๊ มัทธิว ได้ อ้าง กํา ตวายตัก
๊ หลาย อย่าง
ใน พระคัมภีร ์พันธสัญญา เก่า เปื้ อ แสดง หื้อ หัน ว่า ได้ เกิด ขึ้น แต๊ โดย พระ
เยซู ต้านได้เชื่อมโยงพันธสัญญาเก่ากับพันธสัญญาใหม่ แต่เมื่อพระเยซู
ได้หื้อพระมหาบัญชา(28:20)กับหมู่อัครสาวกไว้ ก็แสดงว่าหนั งสือข่าวดี
เล่มนี้ ก็บ่ใจ้เปื้ อบอกก้าจาวยิวเต้าอัน
้ แต่บอกหื้อกับคนตึงโลกตวย
สิง่ สําคัญ แหม อย่าง ใน หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ คือ เรือ
่ ง แผ่น ดิน ของ
พระเจ้า ตี้ฮ้องแหมอย่างว่าแผ่นดินสวรรค์ มัทธิวได้รวบรวมกําเผียบของ
พระเยซูตี้สอนว่า แผ่นดินของพระเจ้าเป๋นจาใด กับในบทตี้ 5-7 ต้านรวม
กําสอนของพระเยซูตี้บอกว่า ผู้ตี้เจื้อวางใจ๋พระเยซูควรใจ๊จีวต
ิ จาใด
ลําดับผะกุ๋นป้ออุย
๊ แม่หม่อนของพระเยซู
นี้ เป๋น บันทึก ราย จื้อ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ พระเยซู คริสต์ ผู้ ตี้ เป๋น ลูก
หลานของกษั ตริยดาวิ
์
ดในผะกุ๋นอับราฮัม
1
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2 อับราฮัมเป๋ นป้ ออิสอัค อิสอัคเป๋ นป้ อยาโคบ ยาโคบเป๋ นป้ อยูดาห์ ตึง
หมู่น้ องบ่าวของเขา
3 ยูดาห์เป๋ นป้ อเปเรศกับเศราห์ แม่จื้อทามาร์ เปเรศเป๋ นป้ อเฮสโรน เฮ
สโรนเป๋นป้อราม
4 ราม เป๋ น ป้ อ อัม มี นาดับ อัม มี นาดับ เป๋ น ป้ อ นาโชน นาโชน เป๋ น ป้ อ สัล
โมน
5 สัลโมนเป๋ นป้ อโบอาส แม่จื้อราหับ โบอาสเป๋ นป้ อโอเบด แม่จื้อรู ธ โอ
เบดเป๋นป้อเจสซี
6 เจสซี เป๋ น ป้ อ ดาวิด ผู้ เป๋ น กษั ตริย์ ดาวิด เป๋ น ป้ อ ซาโลมอน แม่ ของ ซา
โลมอนเกยเป๋นเมียของอุรย
ี าห์มาก่อน
7 ซาโลมอนเป๋ นป้ อเรโหโบอัม เรโหโบอัมเป๋ นป้ ออาบียาห์ อาบียาห์เป๋ น
ป้ออาสา
8 อาสา เป๋ น ป้ อ เยโฮชาฟัท เยโฮชาฟัท เป๋ น ป้ อ โยรัม โยรัม เป๋ น ป้ อ อุส ซี
ยาห์
9 อุสซียาห์เป๋ นป้ อโยธาม โยธามเป๋ นป้ ออาหัส อาหัสเป๋ นป้ อเฮเซคียาห์
10 เฮเซคี ยาห์เป๋ น ป้ อ มนั ส เสห์ มนั ส เสห์เป๋ น ป้ อ อาโมน อาโมน เป๋ น ป้ อ
โยสิยาห์
11 โยสิ ยาห์เป๋ นป้ อเยโคนิ ยาห์ ตึงหมู่น้ องบ่าวคนอื่นๆ ของเขา ในเวลา
นั ้นหมู่จาวยิวถูกบังคับไปเป๋นเชลยตี้ประเทศบาบิโลน
12 หลังจากเหตุ ก๋ารณ์ นั ้นแล้ว เยโคนิ ยาห์ก็ มีลูกจื้อเชอัลทิ เอล เชอัลทิ
เอลเป๋นป้อเศรุ บบาเบล
13 เศรุ บบาเบลเป๋ นป้ ออาบียุด อาบียุดเป๋ นป้ อเอลียาคิม เอลียาคิมเป๋ น
ป้ออาซอร์
14 อาซอร์เป๋ นป้ อศาโดก ศาโดกเป๋ นป้ ออาคิม อาคิมเป๋ นป้ อเอลีอูด
15 เอลี อูด เป๋ น ป้ อ เอเลอาซาร์ เอเลอาซาร์เป๋ น ป้ อ มัทธาน มัทธาน เป๋ น
ป้อยาโคบ
16 ยาโคบเป๋ นป้ อโยเซฟ ตี้ เป๋ นผัวนางมารีย์ แม่ของพระเยซู ตี้ ฮ้องกั ๋น
ว่าพระคริสต์
17 ย้อน จา อัน
้ ตัง้ แต่ อับ รา ฮัม ลง มา จ๋น เถิง กษั ตริย์ ดา วิด นั บ ได้ สิบ สี่
เจ้น คน ถ้า นั บ ต่อ จาก ดาวิด ลง มา จ๋น เถิง ต๋อน ตี้ ถูก บังคับ ไป เป๋น เชลย ตี้
ประเทศ บาบิ โลน ก็ นั บ ได้ แหม สิบ สี่ เจ้น คน ตัง้ แต่ ถูก บังคับ ไป เป๋น เชลย
จ๋นเถิงพระคริสต์ก็นั บได้แหมสิบสี่เจ้นคน

พระเยซูคริสต์มาเกิด

18 เรือ
่ งราวตี้ พระเยซู คริสต์ มาเกิดนั ้นเป๋นจาอี้คือ

มารีย์ตี้ เป๋นแม่ของ
พระเยซูได้หมัน
้ กับโยเซฟไว้แล้ว แต่ก่อนตี้ตึงสองจะอยูกิ
่ น
๋ ตวยกั ๋น ป๋ากฏ
ว่ามารีย์มานเหียก่อนโดยฤทธิเดช
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 19 โยเซฟกู้
์
หมัน
้ ของ มารีย์ นั ้น กึ๊ด ใจ๋ จะ ยกเลิก ก๋าน หมัน
้ กับ นาง แต่ เขา เป๋น คน ถูก
ต้อง ต๋าม ธรรม บ่อยาก หื้อ นาง อับ อาย จึง กะ จะ ยกเลิก โดย บ่หื้อ ใผ ฮู้ เรือ
่ ง
20
นี้ หลังจากตี้โยเซฟกึ๊ดจะเยียะจาอัน
้ ทูตสวรรค์ของพระเจ้าองค์นึ่ ง ก็
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เข้าฝันโยเซฟบอกว่า “โยเซฟลูกหลานของกษั ตริยดาวิ
์
ดเหย บ่ถ้ากั ๋วตี้จะ
ฮับมารีย์มาเป๋นเมียเน่ อ ย้อนว่าหละอ่อนในต๊องของนางนั ้น เกิดขึ้นจาก
ฤทธิเดช
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 21 มารีย์จะเกิดลูกป้อจาย เมื่อเกิดมา
์
แล้ว หื้อ ตัง้ จื้อ ว่า ‘เยซู�๑ ย้อน ว่า ต้าน จะ จ้วย คน ของ ต้าน หื้อ รอด ป๊น บาป
โต้ษ�
22 เรือ
่ ง ตึง หมด นี้ เกิด ขึ้น เปื้ อ จะ เป๋น ไป ต๋าม ตี้ พระเจ้า ได้ อู้ ผ่าน ตาง
ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ ว่า 23 “จะ มี แม่ ญิง สาว บริสุทธิ์คน นึ่ ง
มาน แล้วก็เกิดลูกป้อจาย คนตังหลายจะฮ้องต้านว่าอิมมานูเอล� แป๋ว่า
“พระเจ้าอยูกั
่ บเฮา�
24 เมื่อโยเซฟตื่นขึ้นมา

ก็ได้เยียะต๋ามตี้ทูตสวรรค์ของพระเจ้าสัง่ ไว้ คือ
ฮับมารีย์มาเป๋นเมียของเขา 25 แต่บ่ได้มีอะหยังกับนางจ๋นเต๊าฮอดมารีย์
เกิดลูก แล้วโยเซฟก็ฮ้องจื้อลูกคนนั ้นว่า “เยซู�

2
หมู่โหราจ๋ารย์มานมัสก๋านพระเยซู

พระเยซู เกิด ตี้ หมู่บ้าน เบธเลเฮม ใน แคว้น ยู เดีย ใน สมัย ของ กษั ตริย์
เฮ โรด๒เมื่อ ลูน มา มี หมู่ โหรา จ๋า รย์ ลุก ตัง วัน ออก เตียว ตาง มา ตี้ กรุ ง
เยรู ซาเล็ม 2 ถาม ว่า “หละอ่อน คน นั ้น ตี้ เกิด มา เป๋น กษั ตริย์ ของ จาว ยิว
อยู่ ตี้ ไหน หมู่ เฮา ฮู้ ว่า ต้าน เกิด มา แล้ว ย้อน หัน ดาว ตี้ แสดง เถิง ก๋าน เกิด
ของ ต้าน ป๋า กฏ ขึ้น มา ตัง วัน ออก ก็ ปา กั ๋น เตียวตาง มา ตี้ นี่ เปื้ อ นมัส ก๋า น
ต้าน� 3 เมื่อ กษั ตริย์ เฮโรด ได้ ยิน จาอัน
้ ก็ ตุ๊ก อก ตุ๊ก ใจ๋ ขนาด หมู่ จาว กรุ ง
4
เยรู ซาเล็มก็ปากั ๋นตุ๊กใจ๋ตวย กษั ตริยเฮโรด
์
ฮ้องหมู่หัวหน้าปุโรหิตตึงหมู่
ธรรมาจ๋ารย์ มาจุมนุมกั ๋นถามว่า “พระคริสต์จะเกิดตี้ไหน� 5 หมู่เขาตอบ
ว่า “ตี้ หมู่บ้าน เบธเลเฮม ใน แคว้น ยู เดีย ย้อน ว่า ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน
พระเจ้าได้เขียนไว้ว่า
6 ‘หมู่บ้านเบธเลเฮมในแผ่นดินยูดาห์
บ่ใจ้หมู่บ้านสะเล็กสะหน้ อยในหมู่เมืองต่างๆ ในแผ่นดินยูดาห์เน่ อ
1

ย้อนว่าจะมีเจ้านายคนนึ่ งออกมาจากหมู่เจ้า
ตี้จะมาเป๋นผู้นําตี้เอาใจ๋ใส่จาวอิสราเอล คนของเฮา�ก ”
7 กษั ตริย์เฮโรดก็เจิญหมู่โหราจ๋ารย์มาปะกั ๋นอย่างลับๆ

แล้วอู้กั ๋น ถาม

8 เมื่อฮูแล้
้ วก็หื้อหมู่โหราจ๋ารย์ไป

เกี่ยวกับดาวแก่นนั ้นป๋ากฏขึ้นมาเมื่อใด
ตี้หมู่บ้านเบธเลเฮมสัง่ ว่า “ไปเซาะหาหละอ่อนคนนั ้นหื้อดีๆ เต๊อะ เมื่อปะ
แล้ว ขะใจ๋ปิ๊ กมาบอกเฮาเวยๆ เปื้ อเฮาจะไปนมัสก๋านต้านตวย�
๑

1:21

1:21 เยซู เป๋นภาษากรีก เซิง่ เป๋นกําเดียวกับกําว่า โยชูวา ในภาษาฮีบรู แป๋ว่า

๒ 2:1
องค์พระผู้เป๋นเจ้าจ้วยหื้อรอด
2:1 สมัยนี้ คือ กษั ตริยเฮโรด
์
มหาราชตี้ 1
เซิง่ ปกครองแคว้นยูเดียหละหว่าง พ�ศ� 503 เถิง 539 ก 2:6 2:6 มคา� 5:2

มัทธิว 2:9
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มัทธิว 2:20

9 แล้วหมู่โหราจ๋ารย์ก็ลาออกไป

ดาวแก่นตี้ต้านเกยหันในตังวันออกนํา
หน้าหมู่เขาไป จ๋นมาหยุดตัด
๊ สถานตี้ ตี้หละอ่อนคนนั ้นอยู่ 10 เมื่อหมู่โหรา
จ๋ารย์หันดาวแก่นนั ้น ก็ดีอกดีใจ๋ขนาด 11 หมู่เขาปากั ๋นเข้าไปในบ้านหลัง
นั ้น ก็ ปะ หละอ่อน กับ แม่ คือ มารีย์ ก็ กราบ ไหว้ กับ นมัส ก๋า น แล้ว เปิด หีบ
สมบัติ เอา คํา กํายาน มดยอบ๓ออก มา ถวาย เป๋น ของขวัญ หื้อ พระองค์
12 แล้ว พระเจ้า เตือ
๋ น หมู่ โหราจ๋า รย์ ใน ความ ฝัน บ่หื้อ ปิ๊ ก ไป หา กษั ตริย์ เฮ
โรดแหม หมู่เขาก็ใจ๊เส้นตางตังอื่น เปื้ อปิ๊ กไปบ้านเมืองของตั ๋วเก่า
ปาพระเยซูหนี ไปประเทศอียป
ิ ต์

เมื่อ หมู่ โหราจ๋า รย์ ปิ๊ ก ไป แล้ว ทูต สวรรค์ ของ พระเจ้า องค์ นึ่ ง มา เข้า
ฝัน โยเซฟ บอก ว่า “ลุก ขึ้น ปา สอง แม่ ลูก หนี ไป อยู่ ตี้ ประเทศ อียป
ิ ต์ เถิง
แล้ว หื้อ อยู่ ตี้ หัน
้ จ๋น กว่า เฮา จะ บอก หื้อ ปิ๊ ก มา แหม ใหม่ ย้อน ว่า กษั ตริย์ เฮ
โรดกํ่าลังจะส่งคนมาตวยฆ่าลูก�
13

14 โยเซฟ ก็ ลุก ขึ้น ปา ลูก กับ มารีย์ออก เตียวตาง ไป ประเทศ อียป
ิ ต์ ในคืน

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 ไว้ผ่าน ตาง ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์
ว่า “เฮาได้ฮ้องลูกของเฮาออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์�ข
เฮโรดสัง่ ฆ่าหละอ่อนป้อจายในเบธเลเฮม

16 เมื่อกษั ตริย์เฮโรดฮู้ว่าต้านโดนหมู่โหราจ๋ารย์จุก็โขดขนาด

จึงสัง่ หื้อ
ทหารไปฆ่าหละอ่อนป้อจายอายุสองขวบลงมากู้คนตี้อยูใน
่ หมู่บ้านเบธเล
เฮม ตึง ตํา๋ หมู่ บ้าน ใก้ๆ หัน
้ ย้อน ว่า กษั ตริย์ เฮโรด กึ๊ด ว่า เป๋น เวลา สอง ปี๋
ผ่านมาแล้วตี้หมู่โหราจ๋ารย์ได้หันดาว 17 เรือ
่ งนี้ เกิดขึ้นจาอี้ ก็เป๋นไปต๋าม
ตี้พระเจ้าได้อู้ผ่านคนจื้อเยเรมีย์ ตี้เป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระองค์
ว่า
18 “ได้ยน
ิ เสียงคนในหมู่บ้านรามาห์
เป๋นเสียงไห้เสียงหุย ย้อนความเสียใจ๋ขนาด
คือเสียงนางราเชลไห้ๆ หุยๆ เรือ
่ งลูกตังหลายของนาง
ใผมาอูเล้
้ าโลมจาใดนางตึงบ่ยอมฟัง
ย้อนว่าลูกตังหลายของนางบ่มีแล้ว�ค
โยเซฟปาครอบครัวปิ๊ กอิสราเอล

19 หลังจากกษั ตริย์เฮโรดต๋ายแล้ว

ทูตสวรรค์ ของพระเจ้าได้ เข้าฝันโย
เซฟต๋อนอยู่ในประเทศอียป
ิ ต์บอกว่า 20 “ลุกขึ้น หื้อปาสองแม่ลูกปิ๊ กไปตี้
แผ่นดินอิสราเอล บ่าเดี่ยวนี้ คนตี้ต้องก๋านจะฆ่าลูกได้ต๋ายไปหมดแล้ว�
๓

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

ข

2:15 2:15 ฮชย�

มัทธิว 2:21
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21 โยเซฟก็ลุกขึ้นปาลูกกับแม่ปิ๊ กไปตี้แผ่นดินอิสราเอลแหมใหม่ 22 แต่

เมื่อ โยเซฟ ฮู้ ว่า อารเคลาอัส ได้ ขึ้น เป๋น กษั ตริย์ ปกครอง แคว้น ยู เดีย แตน
กษั ตริย์ เฮโรด ป้อ ของ เขา ก็ กั ๋ว บ่ก้า ปิ๊ ก เข้า ไป ใน แคว้น ยู เดีย แต่ ใน ความ
ฝัน โยเซฟ ได้ กํา เตือ
๋ น จาก พระเจ้า ว่า หื้อ เตียว ตาง ไป ตี้ แคว้น กาลิ ลี แตน
23 โยเซฟ ปา ครอบครัว ไป อยู่ ตี้ เมือง นาซาเร็ธ กํา ตี้ พระเจ้า เกย อู้ ผ่าน มา
ตาง หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ก็ เกิด ขึ้น แต๊ ว่า “คน ตัง หลาย จะ
ฮ้องต้านว่า จาวนาซาเร็ธ�

3

ยอห์นผู้หื้อบัพติศมาบอกหื้อกลับใจ๋จากบาป
ยอห์นผู้หื้อบัพติศมาบอกคนในดินแดนทุรกั ๋นดารใน
แคว้น ยู เดีย 2 ว่า “กลับ ใจ๋ จาก บาป เน่ อ ย้อน ว่า แผ่น ดิน สวรรค์ ใก้ เข้า มา
แผวแล้ว� 3 อิสยาห์ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าได้อู้เถิงยอห์นคนนี้
ว่า
“มีเสียงฮ้องเอิน
้ ของคนนึ่ งในดินแดนทุรกั ๋นดารว่า
‘เกียมใจ๋หื้อพร้อม
สําหรับก๋านเข้ามาขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
จงแป๋งหนตางซื่อๆ หื้อพระองค์�ฅ ”
4 ยอห์น อยู่ ใน ดิน แดน ทุ รกั ๋นดาร เขา ใจ๊ จี วิต อย่าง เรียบ ง่าย นุ่ง เสื้อผ้า
ตี้ แป๋ง จาก ขน อูฐ มี สาย ฮ้า ง หนั ง มัด แอว แบบ เดียว กับ เอ ลี ยาห์ ผู้ เป๋น
ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ใน สมัย โบราณ กิน
๊ แต๋น กับ นํ้า เผิง้ ป่า เป๋น
๋ จัก
อาหาร 5 คน จํา๋ นวน นั ก จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม ใคว่ แคว้น ยู เดีย ตึง ตํา๋ แถว
แม่น้ําจอร์แดนปากั ๋นมาฟังยอห์นเตสนา 6 เมื่อหมู่ เขาสารภาพบาปแล้ว
ยอห์นก็หื้อหมู่เขาฮับบัพติศมาในแม่น้ําจอร์แดน
7 แต่ เมื่อ ยอห์น หัน หมู่ ฟาริสี กับ หมู่ สะดู สี หลาย คน ปา กั ๋น มา เปื้ อ จะ ฮับ
บัพติศมา ยอห์นว่าหื้อหมู่เขาว่า “หมู่จ้าดงูปิ๊ ด ใผเตือ
๋ นหื้อหมู่เจ้าหลบหนี
8
จาก ก๋าน ลงโต้ ษ ของ พระเจ้า ตี้ กํ่า ลัง จะ มา เถิง เยีย ะ หื้อ ผ่อ กํา ลุ ว่า หมู่
เจ้ามีจี วต
ิ ตี้ กลับใจ๋ จากบาปแล้วแต๊ๆ ก่อนตี้ มาฮับบัพติศมา 9 บ่ดี กึ๊ดเอา
คนเดียวว่า ‘หมู่เฮาบ่ต้องถูกลงโต้ษ ย้อนว่าหมู่เฮาเป๋นลูกหลานต๋านเต๊า
ของอับราฮัม� เฮาจะบอกหื้อฮู้ว่า พระเจ้าจะเยียะหื้อบ่าหินหมู่นี้ ก๋ายเป๋น
ลูกหลานของอับราฮัมก็ได้เน่ อ 10 มุยได้เกียมแนไว้ตี้ปื๊ นเก๊าไม้แล้ว เก๊าไม้
กู้เก๊าตี้เกิดหน่วยบ่ดีจะถูกตัด แล้วขว้างใส่ในก๋องไฟ
11 “เฮาหื้อหมู่ เจ้าฮับบัพติศมาด้วยนํ้าเปื้ อหื้อหันว่า หมู่ เจ้ากลับใจ๋ จาก
บาปแล้วแต๊ๆ แต่จะมีผู้นึ่ งมาเมื่อลูนเฮา ตี้ยิง่ ใหญ่เหลือเฮา แม้แต่จะติว
้
เกิบหื้อพระองค์ ตั ๋วเฮายังบ่สมควรตี้จะเยียะจาอัน
้ เลย พระองค์จะหื้อเจ้า
ตัง หลาย ฮับ บัพ ติศ มา ด้วย พระวิญญาณ บริสุทธิ์ กับ ด้วย ไฟ 12 พระองค์
1 หลายปี๋ ผ่านมา

ฅ

3:3 3:3 อสย� 40:3

มัทธิว 3:13
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เหมือน จาวนา มือ ของ พระองค์ กํา๋ ผาก หะ ข้าว ไว้ แล้ว พระองค์ จะ สะสาง
ตะรางตีข้
๋ าวจ๋นใคว่ จะเก็บข้าวเต้งไว้ในหลองข้าว ส่วนข้าวลีบก็จะเอาไป
เผาไฟตี้บ่ฮูจ
้ ักดับ�
พระเยซูฮับบัพติศมาจากยอห์น

ใน ต๋อน นั ้น พระ เยซู เตียว ตาง จาก แคว้น กา ลิ ลี มา หา ยอห์น ตี้
แม่น้ํา จอร์แดน เปื้ อ ขอ ฮับ บัพ ติศ มา 14 แต่ ยอห์น บ่ยอม เยีย ะ หื้อ อ้าง ว่า
“พระองค์ต้องเป๋นคนหื้อบัพติศมาแก่ข้าพเจ้า บ่ใจ้ข้าพเจ้าเป๋นคนหื้อบัพ
ติศมาพระองค์�
15 แต่ พระ เยซู ตอบ ยอห์น ว่า “ใน เตื้อ นี้ หื้อ เป๋ น จา อี้ ไป ก่อน ย้อน ว่า
หมู่ เฮา เปิง 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 แล้ว
ฟ้า สวรรค์ ก็ แหวก ออก พระองค์ หัน พระวิญญาณ ของ พระเจ้า มี ฮูป ฮ่า ง
เหมือน นกก๋า แก๋ ลง มา อยู่ บน พระองค์ 17 แล้ว มี เสียง จาก ฟ้า สวรรค์ ว่า
“ต้านผู้นี้ เป๋นลูกตี้เฮาฮัก เฮาเปิงใจ๋แต๊ๆ�
13

4
มารมาลองใจ๋พระเยซู

1 แล้วพระวิญญาณก็ปาพระเยซูเข้าไปอยูใน
่ ดินแดนทุรกั ๋นดาร เปื้ อหื้อ

มารมาลองใจ๋พระองค์ 2 หลังจากพระเยซูบ่กิน
๋ ข้าวมาได้เป๋นเวลาสี่สิบวัน
สี่ สิบ คืน แล้ว พระองค์ ก็ ใค่ อยาก กิน
๋ ข้าว 3 มาร ก็ มา อู้ กับ พระองค์ ว่า “ถ้า
ต้านเป๋นพระบุตรของพระเจ้า หื้อสัง่ บ่าหินหมู่นี้ เป๋นเข้าหนมปังแล่�
4 พระเยซูตอบมารว่า

“พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า

‘คนเฮาจะเลี้ยงจีวต
ิ ด้วยอาหารอย่างเดียวบ่ได้
แต่ ต้อง เลี้ยง จี วิต โดย ถ้อย กํา ตี้ ออก มา จาก ปาก ของ พระเจ้า กู้ กํา
ตวย�ฆ ”
5 ต่อ จาก นั ้น มาร ก็ ปา พระเยซู ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม ปา ขึ้น ไป อยู่ บน หลังคา
พระวิหาร 6 แล้ว บอก พระองค์ ว่า “ถ้า ต้าน เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า แต๊ๆ
ก็หื้อโดดลงไปแล่ ย้อนพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
‘พระเจ้าจะสัง่ หื้อทูตสวรรค์มาปกปักฮักษาต้าน
เอามือฮับต้านไว้บ่หื้อตีน
๋ ไปตุ๊บใส่บ่าหิน�ง ”
7 พระเยซูตอบมารว่า “แต่พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้เหมือนกั ๋นว่า
‘ห้ามลองดีองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้า พระเจ้าของเจ้า�จ ”
8 ต่อไปมารปาพระเยซูขึ้นไปบนดอยตี้สู งๆ หื้อพระองค์ผ่อความจํา
๋ เริญ

รุ ง่ เรือง ของ อาณาจักร ตึง หมด ใน โลก นี้ 9 มาร บอก พระเยซู ว่า “ถ้า ต้าน
กราบไหว้นมัสก๋านเฮา เฮาจะยกตึงหมดนี้ หื้อ�
ฆ

4:4 4:4 ฉธบ� 8:3

ง

4:6 4:6 สดด� 91:11-12

จ

4:7 4:7 ฉธบ� 6:16

มัทธิว 4:10
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“ไอ่ซาต๋านไปไก๋ๆ บ่าเดี่ยวนี้ พระคัมภีรมี
์ เขียน
ไว้ว่า ‘หื้อนมัสก๋านองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้า พระเจ้าของเจ้า กับฮับใจ๊พระองค์ผู้
เดียวเต้าอัน
้ �ฉ”
11 แล้วมารก็ละพระเยซูไป หมู่ทูตสวรรค์ก็มาผ่อกอยพระองค์
10 พระเยซู อู้กับมารว่า

พระเยซูตัง้ เก๊าเยียะก๋านในแคว้นกาลิลี

12 เมื่อพระเยซู ฮู้ข่าวว่ายอห์นโดนยับขังคอก

พระองค์ก็ปิ๊ กไปแคว้นกา
ลิลี
แล้วลวดไปอยูเมื
่ องคาเปอรนาอุม ตี้อยูฮิ
่ มฝั่ ง
ทะเลสาบกาลิ ลีในเขตแดนของเศบู ลุนกับนั ฟทาลี 14 เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋าม
ตี้อิสยาห์ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าได้อูว่
้ า
15 “คนในดินแดนเศบูลุนกับดินแดนนั ฟทาลี
ตี้อยูตาง
่
ไปทะเลสาบกาลิลี
ตังวันตกของแม่น้ําจอร์แดน
เป๋นดินแดนของแคว้นกาลิลีตี้คนต่างจ้าดอยู่
16 คนตี้อยูใน
่ ความมืดได้หันแสงแจ้งตี้ยิง่ ใหญ่แล้ว
คนตี้อยูปื๊่ นฮ่มเงาแห่งความต๋ายนั ้น
แสงสว่างก็ได้ส่องมาเถิงหมู่เขาแล้ว�ช
17 ตัง
้ แต่ นั ้นมาพระเยซู ก็ ตัง้ เก๊าบอกว่า “หื้อกลับใจ๋ จากบาปเหีย ย้อนว่า
แผ่นดินสวรรค์ใก้เข้ามาแผวแล้ว�
13 ไปเถิงเมืองนาซาเร็ธ

พระเยซูเลือกสาวกสี่คน

18 วันนึ่ งต๋อนตี้พระเยซูกํ่าลังเตียวอยูฮิ
่ มฝั่ งทะเลสาบกาลิลี

ก็หันใส่คน
หาป๋าสองคนปี้ น้ อง คนอ้ายจื้อซีโมนตี้ฮ้องแหมจื้อว่าเปโตร กับน้ องบ่าว
จื้ออันดรู ว ์ หมู่เขากํ่าลังต้อดแหอยู่ 19 พระองค์ก็อู้กับหมู่เขาว่า “ตวยเฮา
มาเป๋นสาวกเฮาเต๊อะ เฮาจะสอนหื้อต้านเซาะหาคนเหมือนเซาะหาป๋า�
20 ตึงสองคนก็สวะแห แล้วปากั ๋นตวยพระองค์ไปตันบาดตันบ้วง
21 เมื่อ พระองค์ เตียว ต่อ ไป แหม น่ อย ก็ หัน แหม สอง คน ปี้ น้ อง คือ ยาก
อบ กับ ยอห์น ตึง สอง คน เป๋น ลูก บ่าว ของ เศเบดี กํ่า ลัง ซ่อม แห กับ ป้อ ของ
เขาในเฮือ แล้วพระองค์ก็ฮ้องสองคนปี้ น้ องนี้ มา 22 ยากอบกับยอห์นก็ละ
เฮือกับลาป้อแล้วตวยพระเยซูไปบ่าเดี่ยวนั ้นเลย
พระเยซูสอนกับฮักษาคนตังหลาย
23 พระเยซู เตียวตาง ไป ใคว่ แคว้น กาลิ ลี เปื้ อ เตสนา สัง
่ สอน ใน ธรรม
ศาลา ของ จาว ยิว กับ บอก ข่าวดี เรือ
่ ง แผ่น ดิน ของ พระเจ้า หื้อ คน ฮู้ ป๋าย
บ่ปอ ยัง ฮัก ษา คน เป๋น พยาธิ ต่างๆ หื้อ หาย ตวย 24 เยีย ะ หื้อ จื้อ เสียง ของ
พระองค์ดังไปใคว่ประเทศซีเรีย หมู่คนก็ปาคนตังหลายตี้เป๋นพยาธิต่างๆ
มา หา พระองค์ อย่าง คน ตี้ เจ็บ ป่วย นั ก คน โดน ผี เข้า คน เป๋น ลม บ้า หมู
ฉ

4:10 4:10 ฉธบ� 6:13

ช

4:16 4:16 อสย� 9:1-2

มัทธิว 4:25
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คน เป๋น ง่อย พระองค์ ก็ ได้ ฮัก ษา หมู่ เขา จ๋น หาย กั ๋น หมด กู้ คน 25 พระเยซู
ไป ตัง ใด คน จํา๋ นวน นั ก ก็ ตวย พระองค์ ไป มี ตึง คน ตี้ มา จาก แคว้น กาลิ ลี
แคว้นทศบุร ี กรุ งเยรู ซาเล็ม แคว้นยูเดีย ตึงดินแดนตังวันออกของแม่น้ํา
จอร์แดนตวย
พระเยซูสอนคนตังหลาย

5

1 เมื่อพระเยซูหันหมู่คนตวยมาเป๋ นจํา
๋ นวนนั ก

พระองค์ก็ขึ้นไปบนดอย

2 พระองค์ ตัง
้ เก๊าเตสนาสัง่

แล้วนั ่งอยู่ตี้หัน
้ หมู่สาวกก็เข้ามาหาพระองค์
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 ฮ้า ย ตี้ บ่เป๋ น เรือ
่ ง
12
แต๊ ย้อนติดต๋ามตวยเฮา พระเจ้าโผดหื้อหมู่ต้านเป๋นสุข จงจื้นจมยินดี
เต๊อะ ย้อนว่าพระเจ้ามี รางวัลอันยิง่ ใหญ่ไว้ในสวรรค์ สําหรับหมู่ ต้านแล้ว
หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า สมัย เก่า ก่อน ก็ โดน คํ่า จาอี้ เหมือน
กั ๋น
เกือ
๋ กับความเป่งแจ้ง
“ต้าน ตัง หลาย เผียบ เหมือน เกือ
๋ สําหรับ คน ใน โลก นี้ ๔ถ้า เกือ
๋ จ๋าง ไป
เหีย จะเยียะหื้อเก็มแหมตึงบ่ได้ บ่มีประโยชน์ อะหยังแหมต่อไป เอาขว้าง
หื้อ คน ยํ่า เต้า อัน
้ 14 ต้าน ตัง หลาย เผียบ เป๋น ความ เป่ง แจ้ง สําหรับ คน ใน
โลกนี้ เมืองตีแป๋
้ งไว้บนดอยจะเอาซ่อนบ่หื้อคนหันตึงบ่ได้ 15 เผียบเหมือน
13

๔

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

มัทธิว 5:16

9

มัทธิว 5:26

เมื่อต๋ามโกมไฟ ก็บ่มีใผเอาถังมาควบไว้เหีย แต่จะเอาโกมนั ้นตัง้ ไว้บนตัง่
เปื้ อจะส่องแจ้งเฮื่อฮ่ามหื้อคนตังหลายในเฮือนนั ้นได้หันถี่ๆ 16 หมู่ต้านก็
เหมือนกั ๋น จงส่องแจ้งออกไปหื้อคนตังหลายได้หัน เปื้ อเมื่อหมู่เขาได้หัน
ก๋าน ดี ตี้ ต้าน ตัง หลาย เยีย ะ ก็ จะ สรรเสริญ พระเจ้า พระบิดา ของ ต้าน ผู้ ตี้
อยูใน
่ สวรรค์
พระเยซูสอนเรือ
่ งบทบัญญัติต่างๆ

17 “จะ ไป กึ๊ด ว่า เฮา มา ยกเลิก บท บัญญัติ ของ โมเสส

กาว่ามายกเลิกกํา
สอนตี้ ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าได้ เขียนไว้ เฮาบ่ได้ มายกเลิกของ
หมู่นั ้นเน่ อ แต่มาเยียะหื้อครบถูกต้องต๋ามตี้เขียนไว้นั ้น 18 เฮาบอกความ
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 จาก บท บัญญัติ จ๋น กว่า กู้ สิง่ กู้ อย่าง ใน บท บัญญัติ
นั ้นจะสําเร็จครบถ้วน 19 ย้อนจาอัน
้ คนใดบ่เยียะต๋ามบทบัญญัติข้อเล็กๆ
หน้ อยๆ ยังแอกขะแตกสอนคนอื่นหื้อเยียะเหมือนตั ๋วเก่าแหม คนนั ้นจะ
ได้จื้อว่าเป๋นคนเล็กหน้ อยตี้สุดในแผ่นดินสวรรค์ แต่ถ้าคนใดตึงสอนตึง
ได้ เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ นั ้น คน นั ้น จะ ได้ จื้อ ว่า เป๋น คน ยิง่ ใหญ่ ใน แผ่น ดิน
สวรรค์ 20 เฮาจะบอกหื้อฮู้ว่า ถ้าต้านตังหลายบ่เยียะต๋ามความต้องก๋าน
ของ พระเจ้า นั ก เหลือ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กับ หมู่ ฟาริ สี ต้าน จะ เข้า แผ่น ดิน
สวรรค์บ่ได้เลย
เรือ
่ งก๋านโขดเกี้ยด

21 “ต้านตังหลายเกยได้ยินกําสอนของโมเสสตี้สอนคนในสมัยโบราณ

ว่า ‘ห้ามฆ่าคน�ซ ถ้าใผฆ่าคน คนนั ้นจะถูกตัดสินลงโต้ษต๋ามบทบัญญัติ
22 แต่ เฮา บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า ถ้า ใผ โขด๕หื้อ ปี้ น้ อง ของ ตั ๋ว คน นั ้น จะ ถูก
ตัดสิน ลงโต้ ษ ถ้า ใผ ด่า ปี้ น้ อง ว่า ‘ไอ่ สึ่ง ตึง� ก็ จะ ถูก ปา ขึ้น ศาล ของ สภา
จาวยิว ถ้าใผด่าปี้ น้ องว่า ‘ไอ่ง่าว� คนนั ้นจะได้ฮับโต้ษเถิงตกหม้อหน้าฮก
23 “ย้อน จาอัน
้ ถ้าต้านเอาเครือ
่ งปู่ จามาเถิงแต้นปู่ จาแล้ว แต่ กึ๊ดได้ ว่า
ปี้ น้ อง โขด หื้อ ต้าน ใน สิง่ ตี้ ต้าน ได้ เยีย ะ ไป 24 หื้อ ต้าน วาง เครือ
่ ง ปู่ จา นั ้น ไว้
หัน
้ แล้วขะใจ๋ ปิ๊ กไปคืนดี กับปี้ น้ องคนนั ้นเหียก่อน แล้วปิ๊ กมาถวายของปู่
จาแก่พระเจ้า
25 “ถ้าเป๋ นถ้อยเป๋ นความกับใผคนใด หื้อขะใจ๋ อู้ตกลงกั ๋นเวยๆ ในหละ
หว่างก๋างตางตี้กํ่าลังเตียวไป ก่อนตี้กํ่าลังจะขึ้นศาล ถ้าบ่จาอัน
้ คนตี้เป๋น
คน ฟ้อง จะ มอบ ต้าน หื้อ ผู้ พิพากษา แล้ว ผู้ พิพากษา จะ มอบ ต้าน หื้อ นาย
กุม คอก นาย กุม คอก ก็ จะ เอา ต้าน ไป ขัง คอก ไว้เหีย 26 เฮา บอก ความ จริง
แก่ต้านตังหลายว่า ต้านจะออกจากคอกตึงบ่ได้ จ๋นกว่าจะจ่ายก้าปรับจ๋น
ครบกู้บาทกู้สตางค์๖เหียก่อน
ซ

5:21

5:21 อพย�

20:13

โขดหื้อปี้ น้ องของตั ๋วโดยบ่มีสาเหตุ

๖

๕

5:22

5:22 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อความว่า

5:26 5:26 ถ้าแป๋ตรงๆ กับภาษากรีกจื้อคอดรันเตส

มัทธิว 5:27
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เรือ
่ งก๋านมีจู๊
“ต้าน ตัง หลาย ฮู้ กํา ตี้ โมเสส ได้ สอน ไว้ว่า ‘ห้าม เป๋น จู๊ ผัว เมีย เปิ้ น�ญ
28 แต่ เฮา จะ บอก ต้าน ว่า ถ้า ต้าน ผ่อ แม่ ญิง แล้ว กึ๊ด ใน ตาง บ่ดี ต้าน ก็ ได้
หลง ผิด เป๋น จู๊ ตาง ใจ๋ กับ แม่ ญิง คน นั ้น แล้ว 29 ย้อน จาอัน
้ ถ้า แก่น ต๋า เบื้อง
ขวาของต้าน เยียะหื้อต้านเป๋นบาป ก็หื้อควัดต๋าเผิกนั ้นขว้างไปเหีย ย้อน
ว่าถ้าเสียอวัยวะไปอย่างนึ่ ง ก็ ยังดี เหลือมีตึงเนื้ อตึงตั ๋วครบหมด แต่ ต้อง
ตก หม้อ หน้า ฮก 30 ถ้า มือ เบื้อง ขวา ของ ต้าน เยียะ หื้อ ต้าน เป๋น บาป หื้อ ตัด
มือเบื้องนั ้นขว้างไปเหีย ย้อนว่าถ้าเสียอวัยวะไปอย่างนึ่ ง ก็ยังดีเหลือมีตึง
เนื้ อตึงตั ๋วครบหมดแต่ต้องถูกส่งลงหม้อหน้าฮก
27

เรือ
่ งก๋านละผัวละเมีย
“โมเสส ก็ ได้ สอน ตวย ว่า ‘ถ้า ใผ คน ใด จะ ละ เมีย ก็ หื้อ เขียน ใบหย่า
หื้อ เมีย เหีย�ฎ 32 แต่ เฮา บอก ต้าน 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 ล่วง
ประเวณี เมื่อ มี ผัว ใหม่ ป้อ จาย คน ใด ตี้ มา แต่งงาน กับ แม่ ญิง คน นี้ ก็ ผิด
เรือ
่ งก๋านล่วงประเวณี เหมือนกั ๋น
31

เรือ
่ งก๋านสาบาน

33 “ต้านตังหลายเกยได้ยน
ิ กําสอนของโมเสส

ตี้สอนคนในสมัยโบราณ
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 ปกครอง อยูฏ
่ 35 กาว่า บ่ดี สาบาน โดย อ้าง เถิง โลก นี้ ใน
กํา สาบาน ย้อน ว่า โลก นี้ ก็ เป๋น ตี้ ฮอง ตีน
๋ ของ พระเจ้า กาว่า โดย อ้าง เถิง
กรุ งเยรู ซาเล็มในกําสาบาน ย้อนว่ากรุ งเยรู ซาเล็มก็เป๋นกรุ งของพระมหา
กษั ตริย์ อ้างจาอีก็
้ เหมือนอ้างเถิงพระเจ้าตวย 36 กาว่าจะใจ๊หัวของตั ๋วเก่า
เป๋นประกั ๋นในกําสาบานก็เยียะบ่ได้ ย้อนว่าผมบนหัวของต้าน แม้แต่เส้น
เดียวก็ยังบ่มีปั๋ ญญาเยียะหื้อดํากิก กาว่าหงอกขาวเผือะขาวเผือกได้เลย
37 ถ้า ‘ใจ้� ก็บอกว่า ‘ใจ้� ถ้า ‘บ่ใจ้� ก็บอกว่า ‘บ่ใจ้� อูมอกอี
้
ปอ
้ แล้ว อูนั
้ ก
เหลือนี้ ก็มาจากมาร
เรือ
่ งก๋านแก้แค้น
“ต้าน ตัง หลาย ฮู้ กํา ตี้ โมเสส ได้ อู้ ไว้ว่า ‘เอา แก่น ต๋า ส้าย แก่น ต๋า เอา
เขี้ยวส้ายเขี้ยว�ฒ 39 แต่ เฮาบอกต้านตังหลายว่า บ่ดี แก้ แค้นคนตี้ เยียะ
ผิด เยีย ะ ฮ้าย ต่อ ต้าน ถ้า ใผ คน ใด ตบ แก้ม เผิก ขวา ของ ต้าน ก็ หื้อ บิน
่ แก้ม
เผิกซ้ายหื้อเขาตบแหม 40 ถ้าใผคนใดก็ต๋ามไปฟ้องศาลเปื้ อลู่เอาเสื้อของ
ต้านเป๋นก้าไหม ก็หื้อต้านถอดเสื้อคุมแถมเขาไปแหมผืน 41 ถ้าทหารคน
ใดเขหื้อต้านแบกของของเขา เตียวตวยก้นเขาไปไก๋นึ่ งกิโลเมตร หื้อต้าน
ยอม แบก ของ นั ้น เตียว ต่อ ไป แหม นึ่ ง กิโลเมตร เน่ อ 42 ถ้า ใผ มา ขอ ของ อะ
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 ฒ 5:38 5:38 อพย� 21:24
38
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หยังจากต้านก็หื้อเขาไป ถ้ามีใผมาขอยืมอะหยังจากต้าน ก็จะไปบิน
่ หลัง
ตํา๋ เขาคนนั ้นเน่ อ
หื้อฮักศัตรู ๋

43 “ต้านตังหลายฮู้กําตี้โมเสสได้อู้ไว้ว่า

‘จงฮักเปื้ อนบ้านของต้าน 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 ว่าต้าน เป๋น ลูก แต๊ๆ ของ พระบิดา ตี้ อยู่ใน สวรรค์ ย้อนว่า พระองค์ ก็
เยียะหื้อตะวันส่องแจ้งหลึแจ้งหลึ้งตึงคนบ่ดีกับคนดี ก็หื้อฝนตกลงมาใส่
ตึงคนตี้เยียะดีตึงคนตี้เยียะฮ้ายเหมือนกั ๋นหมดกู้คน 46 ถ้าต้านตังหลาย
ฮัก ก้า คน ตี้ ฮัก ต้าน ต้าน จะ ได้ รางวัล อะหยัง ย้อน ว่า แม้ แต่ คน เก็บ ภาษี ก็
ยัง ฮัก คน ตี้ ฮัก เขา เหมือน กั ๋น บ่ใจ้ กา 47 ถ้า ต้าน เอา ก้า อู้ ตัก
๊ ตวาย หมู่ ญาติ
ปี้ น้ องเปื้ อนฝูงของตั ๋วเก่าอย่างเดียวเต้าอัน
้ ต้านจะดีเหลือคนอื่นๆ จาใด
ย้อนว่าคนตี้ บ่ฮู้จักพระเจ้าก็ เยียะอย่างเดียวกั ๋น 48 ย้อนจาอัน
้ หื้อเป๋นคน
ดี พร้อม กู้ อย่าง เหมือน พระบิดา ของ ต้าน ตี้ อยู่ ใน สวรรค์ เป๋น ผู้ ดี พร้อม กู้
อย่าง

6

เรือ
่ งก๋านหื้อตาน

1 “หละวังหื้อดีเน่ อ

ห้ามแต่งเยียะความดีตังศาสนา เปื้ ออวดคนอื่นเต้า
อัน
้ ย้อนว่าถ้าเยียะจาอัน
้ ต้านจะบ่ได้ฮับรางวัลสักอย่างจากพระบิดาของ
ต้านตี้อยูใน
่ สวรรค์
2 “ย้อน จาอัน
้ เมื่อ ใด ก็ ต๋าม ตี้ ต้าน จ้วย เหลือ คน ตุ๊ก คน จ๋น ก็ ห้าม เยีย ะ
เหมือน กับ หมู่ คน หน้า ซื่อ ใจ๋ ก๊ด ตี้ หูม เป่า แก ใน ธรรมศาลา กาว่า ต๋าม หน
ตาง เปื้ อจะหื้อคนยกยอปอปั้ นเขา เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า
หมู่เขาก็ได้ฮับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จะบ่มีรางวัลจากพระเจ้าเลย 3 ต๋อนตี้
หื้อตานนั ้น ห้ามหื้อใผฮู้ เหมือนกับมือซ้ายหื้อตานแต่บ่หื้อมือขวาฮู้ 4 เปื้ อ
ว่าก๋านหื้อตานของต้านนั ้น จะเป๋นความลับ แล้วพระบิดาของหมู่ต้าน ผู้
ตี้หันสิง่ ตี้หมู่ต้านลักเยียะ ก็จะโผดหื้อรางวัลแก่ต้าน
เรือ
่ งก๋านอธิษฐาน

5 “เมื่อต้านอธิษฐาน

ก็ห้ามเยียะเหมือนหมู่คนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด ตี้ซอบยืน
อธิษฐานในธรรมศาลา กับต๋ามหนตาง เปื้ ออวดหื้อคนอื่นๆ หัน เฮาบอก
ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า หมู่ เขา ได้ ฮับ รางวัล ของ เขา ไป แล้ว 6 ส่วน
ต้าน ต๋อน ตี้ จะ อธิษฐาน ก็ หื้อ เข้า ไป ใน ห้อง หับปะตู๋ แล้ว อธิษฐานต่อ พระ
บิดาของต้านตี้ผ่อบ่หัน แล้วพระองค์ผูตี
้ ้หันสิง่ ตี้ต้านลักเยียะ ก็จะโผดหื้อ
รางวัลแก่ต้าน
ณ 5:43 5:43 ลนต� 19:18

มัทธิว 6:7

12

มัทธิว 6:21

“แล้ว ต๋อน ตี้ ต้าน อธิษฐาน อยู่ นั ้น ก็ ห้าม อู้ หลื้ม เก่า หลื้ม ใหม่ เหมือน
คน ตี้ บ่ฮู้ จัก พระเจ้า เยีย ะ กั ๋น ย้อน ว่า หมู่ เขา กึ๊ด ว่า ถ้า เยีย ะ จาอัน
้ แล้ว หมู่
เขา ก็ จะ ได้ ฮับ กํา ตอบ จาก ก๋าน อธิษฐาน นั ้น 8 ห้าม เยีย ะ เหมือน กับ คน หมู่
นั ้นเน่ อ ย้อนว่าพระบิดาฮู้แล้วว่าต้านต้องก๋านอะหยังพ่อง ก่อนตี้ต้านจะ
อ้าปากขอ
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
เหมือนอย่างเดียวกั ๋นตี้เยียะในสวรรค์
11 ขอโผดหื้อข้าพระองค์ตังหลายมีอาหารกิน
๋ ในวันนี้
12 ขอโผดยกโต้ษบาปของข้าพระองค์ตังหลาย
เหมือน กับ ตี้ ข้า พระองค์ ตัง หลาย ยก โต้ ษ หื้อ คน อื่น ตี้ เยีย ะ บ่ดี ต่อ ข้า
พระองค์ตังหลาย
13 แล้วขอบ่หื้อปาข้าพระองค์ตังหลายเข้าไปหาก๋านลองใจ๋
แต่ขอจ้วยหื้อป๊นจากสิง่ บ่ดี๗’
14 ย้อนว่าถ้าหมูต้
่ านจะยกโต้ษหื้อคนตี้เยียะบ่ดีแก่ต้าน พระบิดาของต้าน
ตี้อยู่ในสวรรค์ก็จะโผดยกโต้ษหื้อต้านเหมือนกั ๋น 15 แต่ถ้าต้านบ่ยอมยก
โต้ษบาปหื้อคนอื่น พระบิดาของต้านก็จะบ่ยอมโผดยกโต้ษบาปของต้าน
เหมือนกั ๋น
7

ก๋านสอนเรือ
่ งถือศีลอดอาหาร
“เมื่อ ต้าน ถือ อด อาหาร เตื้อ ใด ก็ ต๋าม ห้าม แป๋ง หน้า หมอง ต๋ องเศร้า
เหมือนหมู่คนหน้าซื่อใจ๋ก๊ดเยียะกั ๋น หมู่เขาบ่ซ่วยหน้าล้างต๋า บ่หวีผมหื้อ
ผ่อเหมือนบ่สบาย เปื้ อใค่ หื้อคนตังหลายหันว่าเขากํ่าลังถือศีลอดอาหาร
อยู่ แล้วยกยอปอปั้ นเขา แต่เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า หมู่เขา
ได้ ฮับ รางวัล เรียบร้อย แล้ว จะ บ่มี รางวัล จาก พระเจ้า เลย 17 แต่ เมื่อ ใด ตี้
ต้านตังหลายถือศีลอดอาหารอยู่ ขอหื้อซ่วยหน้าล้างต๋า กับหวีผมเหมือน
ตี้ เกยเยียะตึงวัน 18 เปื้ อจะบ่หื้อใผฮู้เลยว่าต้านกํ่าลังถือศีลอดอาหารอยู่
แต่พระบิดาผู้ตี้ผ่อบ่หัน จะหันสิง่ ตี้ต้านลักเยียะ ก็จะหื้อรางวัลแก่ต้าน
16

ก๋านสอนเรือ
่ งเข้าของเงินคํา

19 “ห้ามเอาก้าเก็บฮอมทรัพย์สมบัติไว้หื้อตั ๋วในโลกนี้

เซิง่ ขี้เมี่ยงกาว่า
แมง จะ มา ขบ กิน
๋ เยีย ะ หื้อ ทรัพย์ สมบัติ เสีย หาย ได้ กาว่า ตี้ ขโมย จะ มา ลัก
เอาไปได้ 20 แต่หื้อเก็บฮอมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ ตี้ขีเ้ หมี้ยงกับแมงจะ
มา ขบ กิน
๋ เยีย ะ หื้อ ทรัพย์ สมบัติ เสีย หาย กาว่า ขโมย เข้า บ้าน ลัก เอา ไป ตึง
บ่ได้ 21 ย้อนว่าทรัพย์สมบัติของต้านอยูตี
่ ้ไหน จิตใจ๋ของต้านก็อยูตี
่ ้หัน
้
๗

6:13
6:13 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อความนี้ เหตุว่าราชอํานาจ ฤทธิเ์ ดช กับเกียรติ
เป๋นของพระองค์ตลอดไป
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22 “แก่น ต๋า เผียบ เหมือน โกม ไฟ ส่อง แจ้ง ใน ตั ๋ว ของ คน เฮา ถ้า แก่น ต๋า
ของต้านดีตึงเนื้ อตึงตั ๋วก็เป่งแจ้งไปหมด 23 แต่ถ้าแก่นต๋าของต้านบ่ดีตึง
เนื้ อ ตึง ตั ๋ว ก็ มืด ไป หมด แล้ว ถ้า กึ๊ด ว่า ตั ๋ว ต้าน เป่ง แจ้ง แต่ แต๊ๆ เป๋น ความ
มืด ความมืดนั ้นจะมืดนั กเหลือนั ้นขนาดไหน
24 “บ่มีใผจะฮับใจ๊เจ้านายสองคนพร้อมกั ๋นได้ ย้อนว่าเขาจะจังนายคน
นึ่ ง แล้วก็ ฮักนายแหมคนนึ่ ง กาว่าเขาก็ จะซื่อสัตย์กับนายคนนึ่ งแต่ จะดู
ถูก ดู แควน นาย แหม คน นึ่ ง เจ้น เดียว กั ๋น ต้าน จะ ฮับ ใจ๊ พระเจ้า แล้ว จะ ฮับ
ใจ๊เงินคําพร้อมกั ๋นบ่ได้

สอนเรือ
่ งก๋านกระวนกระวาย

25 “ย้อนจาอัน
้ เฮาขอบอกต้านตังหลายว่า

บ่ถ้าฮ้อนใจ๋ จี้ วีจ้
้ อหว้อเกี่ยว
กับจีวต
ิ ว่า จะเอาอะหยังมากิน
่ งของ
๋ เอาอะหยังมาดื่ม กาว่าเป๋นห่วงเรือ
ตั ๋ว ว่า จะ เซาะ หา เสื้อผ้า ตี้ ไหน มา นุ่ง ย้อน ว่า จี วต
ิ สําคัญ นั ก เหลือ ของ กิน
๋
26
กับ ตั ๋ว ของ คน เฮา ก็ สําคัญ นั ก เหลือ ผ้า นุ่ง บ่ใจ้ กา แหงน ผ่อ นก ตี้ บิน อยู่
บนฟ้าลอ มันบ่ได้หว่านบ่ได้เก็บเกี่ยว แล้วก็บ่ได้เอาข้าวสะสมไว้ในหลอง
ข้าว แต่ พระบิดา ของ ต้าน ตี้ อยู่ ใน สวรรค์ เลี้ยง นก หมู่ นั ้น ไว้ แล้ว หมู่ ต้าน
ลอ มี ก้า นั ก เหลือ นก หมู่ นั ้น บ่ใจ้ กา 27 ใน หมู่ ต้าน มี ใผ พ่อง ตี้ ฮ้อ นใจ๋ แล้ว
ต่อจีวต
ิ ตั ๋วเก่าหื้อยาวออกไปแหมสักหน้ อยนึ่ งได้
28 “แล้ว เป๋ น อะหยัง เถิง เป๋ น ห่วง เรือ
่ ง ผ้า นุ่ง แยง ผ่อ ดอกไม้ ตํา๋ โต้ง ตํา๋
นาลอว่า งอกงามขึ้นมาได้จาใด มันบ่ได้เยียะก๋าน บ่ได้ปั่ นฝ้าย 29 แต่เฮา
จะ บอก หื้อ ต้าน ตัง หลาย ฮู้ ว่า ขนาด กษั ตริย์ ซาโลมอน ตี้ นั บ ว่า รํา่ รวย นั ก
ขนาด ก็ ยัง ใส่ เสื้อผ้า บ่งาม เต้า ดอกไม้ หมู่ นี้ สัก ดอก เดียว 30 ถ้า พระเจ้า
แต่งหย้องดอกหญ้าตํา๋ โต้งตํา๋ นา เซิง่ อยู่ได้วันนี้ วันเดียว ตกแหมวันก็จะ
ถูก กํา๋ ปือ เข้า ก๋ องไฟ จาอัน
้ แล้ว พระองค์ ก็ จะ แต่ง หย้อง หมู่ ต้าน นั ก เหลือ
นั ้น แหม โอ หมู่ ต้าน มี ความ เจื้อ หน้ อย แต๊ๆ 31 ย้อน จาอัน
้ บ่ถ้า ฮ้อ นใจ๋ ว่า
‘จะมีอะหยังกิน
๋ พ่องก่อ� ‘จะมีอะหยังดื่มพ่องก่อ� กาว่า ‘จะมีอะหยังมา
นุ่งพ่องก่อ� 32 ย้อนว่าคนตี้บ่ฮูจ
้ ักพระเจ้าก็ปากั ๋นเซาะหาสิง่ หมูนี
่ ้ แต่พระ
บิดาของต้านตังหลายตี้อยู่ในสวรรค์ ฮู้ดีอยู่แล้วว่าสิง่ หมู่นี้ จํา๋ เป๋ นสําหรับ
ต้าน 33 แต่ สิง่ ตี้ สําคัญ ตี้ สุด สําหรับ หมู่ ต้าน ก็ คือ หื้อ เซาะ หา แผ่น ดิน ของ
พระเจ้า ก่อน กับ เยีย ะ ตวย ต๋าม ความ 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 ฮ้อน
ใจ๋เรือ
่ งวันพูก วันพูกก็มีเรือ
่ งฮ้อนใจ๋สําหรับวันพูกอยูแล้
่ ว วันใดๆ ก็มีปั๋ ญ
หาปอสําหรับวันนั ้นอยูแล้
่ ว

7
สอนเรือ
่ งก๋านตัดสินคนอื่น
แล้วพระเจ้าจะบ่ตัดสินต้าน 2 ย้อนว่าต้านตังหลาย
จะตัดสินคนอื่นจาใด พระเจ้าก็จะตัดสินต้านตังหลายจาอัน
้ เผียบเหมือน
1 “บ่ดีตัดสินคนอื่น
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ต้านใจ๊ต๋างแก่นใดตวงหื้อคนอื่น พระเจ้าก็จะใจ๊ต๋างแก่นนั ้นตวงหื้อต้าน
เหมือนกั ๋น
3 “เป๋ น 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 4 เป๋น จาใด ต้าน อู้ กับ หมู่ ปี้ น้ อง ของ ต้าน ว่า ‘หื้อ เฮา
เขี่ยขี้ฝุ่นออกจากต๋าของเจ้าเนาะ� แต่ตี้ไหนได้มีไม้ตึงดุ้นอยูใน
่ ต๋าตั ๋วเก่า
5 คน หน้า ซื่อ ใจ๋ ก๊ด หื้อ จัก
๊ ไม้ ตึง ดุ้น ออก จาก ต๋า ตั ๋ว เก่า เหีย ก่อน แล้ว จะ ได้
ผ่อ หัน ถี่ๆ ก่อน ตี้ จะ ไป เขี่ย ขี้ ฝุ่น ออก จาก ต๋า ของ ปี้ น้ อง ได้ 6 “ห้าม เอา ของ
ศักดิส
์ ิทธิยื
์ ่นหื้อหมา กับบ่ดีเอาไข่มุกโจ้งหื้อหมู ย้อนว่าหมากับหมู จะเอา
ตีน
๋ ซอก ยํ่า ของ หมู่ นั ้น หื้อ จ๋ม ปื๊ น ตีน
๋ ของ มัน ป๋าย บ่ปอ จะ งว้าย ปิ๊ ก มา ขบ
ตวย
ก๋านฮ้องกับก๋านเซาะหา
“จง ขอ แล้ว จะ ได้ จง เซาะ แล้ว จะ ปะ จง ฮ้อง ตี้ ปะ ตู๋ แล้ว จะ เปิด หื้อ
8 ย้อนว่ากู้คนตี้ขอก็จะได้ กู้คนตี้เซาะก็จะปะ กู้คนตี้ฮ้องตี้ปะตู๋ก็จะเปิ ดหื้อ
เขา
9 “มีใผในหมู่ต้านถ้าลูกขอของกิน
๋ จะเอาบ่าหินยื่นหื้อกิน
๋ แตนกา 10 กา
ว่า ถ้า ลูก ของ ต้าน ขอ ป๋า จะ เอา 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
คนอื่นอย่างตี้ต้านต้องก๋านหื้อคนอื่นเยียะต่อต้าน นี่ เป๋นความหมายของ
บท บัญญัติ ของ โมเสส กับ เป๋น กํา สอน ของ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน
พระเจ้า
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 แล้ว ก็ มี คน จํา๋ นวน นั ก เตียว ไป ตัง นี้
14 ส่วน ปะตู๋ ตี้ กีด กับ หนตาง ตี้ เตียว ยาก จะ ปา ไป เถิง จี วต
ิ แล้ว ก็ มี คน จํา๋
นวนหน้ อยตี้เซาะปะ
13

ฮูจ
้ ักเก๊าไม้ก็ย้อนหน่วย

15 “หื้อหละวังผู้เป๋ นปากเป๋ นเสียงแตนพระเจ้าตั ๋วป๋ อม

ตี้มาหาต้านตัง
หลาย ใน สภาพ เป๋น เหมือน แกะ แต่ ตัง ใน ใจ๋ นั ้น ตี้ แต๊ เป๋น เหมือน หมาป่า ขี้
สวกขนาด 16 ต้านจะฮู้จักเขาได้ดีก็ผ่อตี้ก๋านเกิดผลจากก๋านงานของเขา
มีใผพ่องเก็บหน่วยองุน
่ ได้จากเก๊าไม้ตี้มีหนาม กาว่าเก็บหน่วยบ่าเดื่อจาก
17
เก๊าหญ้าตี้มีหนาม ก็อย่างเดียวกั ๋นเก๊าไม้ตี้ดีก็จะออกหน่วยดี ส่วนเก๊า
ไม้ ตี้ บ่ดี ก็ จะ ออก หน่วย ตี้ บ่ดี 18 เป๋น ไป บ่ได้ ตี้ เก๊ า ไม้ ดี จะ ออก หน่วย บ่ดี กา
ว่าเก๊าไม้บ่ดีจะออกหน่วยดีแต๊ๆ 19 เก๊าไม้กู้เก๊าตี้ออกหน่วยบ่ดี ก็จะถูกปั้ ม
ขว้าง แล้ว เผา ไฟ เหีย 20 ย้อน จาอัน
้ ต้าน จะ ฮู้ได้ จาใด ว่า คน ตี้ เป๋น ปาก เป๋น
เสียงแตนพระเจ้านั ้น เป๋นตั ๋วแต๊ กาว่าตั ๋วป๋อม ก็หื้อผ่อตี้ก๋านเกิดผลจาก
ก๋านงานของเขา
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21 “บ่ใจ้กู้คนตี้ฮ้องเฮาว่า ‘องค์พระผูเ้ ป๋นเจ้า� แล้วจะได้เข้าในแผ่นดิน

สวรรค์ แต่คนตี้เยียะตวยต๋ามความต้องก๋านของพระบิดาตี้อยู่ในสวรรค์
เต้าอัน
้ จะเข้าไปในแผ่นดินนั ้นได้ 22 เมื่อวันตัดสินลงโต้ษบาปมาแผวนั ้น
ก็ จะ มี คน เป๋น จํา๋ นวน นั ก อู้ กับ เฮา ว่า ‘องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า หมู่ ข้า พระองค์
ตังหลายได้อ้างจื้อของพระองค์ต๋อนตี้กํ่าลังเยียะหน้าตี้เป๋นปากเป๋นเสียง
แตน พระองค์ กับ ได้ อ้าง จื้อ ของ พระองค์ ต๋อน ไล่ ผี ออก ตึง ได้ ออก จื้อ ของ
พระองค์ ต๋อน ตี้ เยีย ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์ หลาย อย่าง บ่ใจ้ กา� 23 แต่ เฮา จะ บอก
หมู่ต้านซื่อๆ ว่า ‘เฮาบ่เกยฮูจ
้ ักหมู่เจ้าสักเตื้อ เจ้าเป๋นคนเยียะบ่ดี ขะใจ๋ปา
กั ๋นหนี ไปหื้อป๊นหน้าเฮาเหีย�
กําเผียบคนหลวกกับคนง่าวแป๋งเฮือน

24 “ย้อน จาอัน
้ กู้ คนตี้ ได้ยน
ิ กําสอนหมู่นี้ ของเฮาแล้วเยียะตวย

ก็ เผียบ
เหมือน คน หลวก แป๋ง เฮือน ของ ตั ๋ว เอา ตีน
๋ เสา เฮือน จ่อม หล่อ ม ลง ใน หิน
็ เปื้ อเอาหินเป๋นฐานของเฮือนนั ้น 25 ต๋อนฝนตกหนั กนํ้าก็ไหลแฮง กับ
เลิก

มี ลมหลวง ปั๊ ด ตัง้ เฮือน ซํ้า แล้ว ซํ้า แหม แต่ เฮือน หลัง นั ้น ก็ บ่โก้น หลุ แหลว
ลงมา ย้อนว่าได้ ฝังตีน
๋ เสาของเฮือนลงบนปื๊ นหินอย่างมัน
่ คงแล้ว 26 แต่
สําหรับคนตี้ได้ฟังแล้วบ่เยียะตวยกําสอนหมู่นี้ ของเฮา เขาก็เผียบเหมือน
คน ง่าว แป๋ง เฮือน อยู่ บน ปื๊ น ทราย 27 ต๋อน ฝน ตก หนั ก นํ้า ก็ ไหล แฮง กับ มี
ลมแฮงปั๊ ดตัง้ เฮือนซํ้าแล้วซํ้าแหม แล้วเฮือนนั ้นก็โก้นลงแหลวหมด นั บ
เป๋นความฉิ บหายอย่างใหญ่หลวงแต๊ๆ�
28 เมื่อ พระเยซู อู้ กํา เผียบ หมู่ นี้ จบ แล้ว จาว บ้าน จาว เมือง ตัง หลาย ก็
ปา กั ๋นงืดใน กํา สอน ของพระองค์ 29 ย้อนว่าพระองค์ สอนอย่างผู้ ตี้ มี สิทธิ
อํานาจแต๊ๆ บ่เหมือนหมู่ธรรมาจ๋ารย์

8
พระเยซูฮักษาคนเป๋นขี้ตู้ด

เมื่อ พระ เยซู เตียว ลง มา จาก ดอย แล้ว ก็ มี คน เป๋น หมู่ ใหญ่ ติด ต๋าม
พระองค์ไป 2 ต๋อนนั ้นมีคนนึ่ งเป๋นขี้ตู้ด๘ มาคุกเข่าไหว้ต่อหน้าพระองค์ อู้
ว่า “พระองค์ เจ้า ข้า ถ้า พระองค์ ใค่ จ้วย ข้าพเจ้า หื้อ หาย ข้าพเจ้า ก็ จะ หาย
แน่ ๆ�
3 พระเยซู ก็ ยื่น มือ ไป หยุบ ป้ อ จาย คน นั ้น แล้ว อู้ ว่า “เฮา ใค่ จ้วย จง หาย
โรค เต๊อะ� แล้ว เขา ก็ หาย เป๋น ขี้ ตู้ ด บ่า เดี่ยว นั ้น เลย 4 พระเยซู สัง่ เขา ว่า
“ห้ามเล่าเรือ
่ งนี้ หื้อใผฟังเน่ อ แต่หื้อไปแสดงตั ๋วต่อปุโรหิต แล้วเอาเครือ
่ ง
ปู่ จา ไป ถวาย ต๋าม กํา สัง่ ของ บท บัญญัติ ของ โมเสส เปื้ อ แสดง หื้อ คน ตัง
หลายฮูว่
้ าเจ้าหายโรคแล้ว�
1

๘

ก๋านฮักษาคนฮับใจ๊นายร้อยทหารโรมัน
8:2 8:2 ความหมายในภาษากรีกรวมเถิงโรคผิวหนั งทัว่ ไป
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ต๋อน ตี้ พระเยซู เตียว เข้า ไป ใน เมือง คาเปอรนาอุม มี นายร้อย ทหาร
โรมัน คน นึ่ ง เข้า มา อ้อนวอน เปื้ อ ขอ ความ จ้วยเหลือ จาก พระองค์ 6 อู้ ว่า
“ต้าน ครับ คน ฮับ ใจ๊ ของ ข้าพเจ้า เป๋น ง่อย ลุก บ่ได้ นอน อยู่ ตี้ บ้าน เขา ตุ๊ก
ลําบากนั กขนาด�
7 พระเยซูบอกนายร้อยคนนั ้นว่า “เฮาจะไปโผดฮักษาเขาหื้อหาย�
8 แต่เขาบอกพระองค์ว่า “ต้านครับ ข้าพเจ้าบ่ดีปอตี้จะหื้อต้านลอดเข้า
มา ใน จายคา เฮือน ของ ข้าพเจ้า 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 ของ ทหาร
กับ มี ทหาร อยู่ ใต้ บังคับ ของ ข้าพเจ้า ตวย ข้าพเจ้า สัง่ คน นึ่ ง ว่า ‘ไป� เขา ก็
ไป สัง่ คน นึ่ ง ว่า ‘มา� เขา ก็ มา ข้าพเจ้า บอก คน ฮับ ใจ๊ ว่า ‘เยีย ะ อัน นี้ เน่ อ�
เขาก็เยียะ�
10 เมื่อพระเยซูได้ยน
ิ กําอูกํ
้ าจ๋าจาอัน
้ ก็งืดในความเจื้อของนายร้อย จึง
อูกั
้ บคนตี้ติดต๋ามว่า “เฮาบอกความจริงหื้อต้านตังหลายฮูว่
้ า เฮาบ่เกยปะ
ใผ คน ใด ใน ประเทศ อิสราเอล ตี้ มี ความ เจื้อ นั ก ขนาด นี้ มา ก่อน เลย 11 เฮา
บอก ต้าน ตัง หลาย หื้อ ฮู้ ว่า จะ มี คน จํา๋ นวน นั ก มา จาก ตัง วัน ออก กับ ตัง วัน
ตก เปื้ อมาฮ่วมกับอับราฮัม อิสอัคตึงยาโคบกิน
๋ เลี้ยงฉลองกั ๋นในแผ่นดิน
สวรรค์ 12 แต่ คน ตี้ น่า จะ ได้ เข้า ไป อยู่ ใน แผ่น ดิน นั ้น๙ จะ ต้อง ถูก ไล่ เหิบ
ออกไปอยูใน
่ ตี้มืด ตี้มีเสียงคนไห้หุยขบเขี้ยวเกี๊ยวกางอย่างเจ็บปวด�
13 แล้ว พระเยซู ก็ บอก กับ นายร้อย คน นั ้น ว่า “ปิ๊ ก ไป บ้าน ของ ต้าน ก่อน
เต๊อะ ส่วนเรือ
่ งตี้ต้านต้องก๋านนั ้นก็จะเป๋นไปต๋ามตี้ต้านเจื้อ� เวลาเดียว
กั ๋นนั ้นคนฮับใจ๊ก็หายเป๋นปกติ
5

พระเยซูฮักษาคนจํา๋ นวนนั ก
เมื่อ พระเยซู เข้า ไป ใน เฮือน ของ เปโตร ก็ หัน แม่ เมีย ของ เขา บ่สบาย
เป๋น ไข้ นอน อยู่ 15 พระองค์ ก็ หยุบ มือ ของ นาง นาง ก็ หาย จาก ไข้ แล้ว นาง
ลุกขึ้นฮับใจ๊ผ่อกอยพระองค์
16 เมื่อ แลง วัน นั ้น หมู่ คน ปา กั ๋น เอา หลาย คน ตี้ โดน ผี เข้า มา หา พระเยซู
พระองค์ ก็ ใจ๊ กํา อู้ ขับ ไล่ ผี หื้อ ออก จาก คน หมู่ นั ้น แล้ว ยัง ได้ ฮัก ษา คน เจ็บ
ป่วยกู้ คนหื้อหายตวย 17 สิง่ ตี้ ได้ เกิดขึ้นนี้ ก็ เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามตี้ อิสยาห์ผู้
เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าอูไว้
้ ว่า
“พระองค์ได้ฮับเอาความเจ็บป่วยของหมู่เฮาไปเหีย
กับแบกพยาธิ ของเฮาไว้�ด
ก๋านติดต๋ามพระเยซู
18 เมื่อพระเยซู หันคนเข้ามาแวดพระองค์ เป๋ นหมู่ พระองค์ จึงสัง
่ สาวก
19
ปาข้ามไปแหมเผิกนึ่ งของทะเลสาบ ต๋อนนั ้นมีธรรมาจ๋ารย์คนนึ่ ง เข้า
มา อู้กับ พระองค์ ว่า “ต้าน อาจ๋า รย์ ต้าน ไป ตาง ใด ข้าพเจ้า ขอ ตวย ต้าน ไป
ตางนั ้น�
14

๙

8:12 8:12 หมายเถิง จาวยิว

ด

8:17 8:17 อสย� 53:4

มัทธิว 8:20

17

มัทธิว 8:34

“หมาไนยังมีฮูอยู่ นกในอากาศยังมีฮังนอน แต่
๑
เฮาผู้เป๋นบุตรมนุษย์ ยังบ่มีตี้จะซุกหัวนอน�
20 พระเยซู บอกเขาว่า

“พระองค์ เจ้า ข้า หื้อข้าพเจ้าปิ๊ ก
ไปฝังศพป้อก่อนเต๊อะ�
22 พระเยซู ตอบ เขา ว่า “ตวย เฮา มา ก่อน ปล่อย หื้อ คน ต๋าย ฝัง คน ต๋าย
เอาคนเดียว�
21 มี สาวก แหม คน นึ่ ง บอก พระองค์ ว่า

พระเยซูห้ามลมหลวง
23 เมื่อ พระเยซู ลง เฮือ แล้ว

หมู่ สาวกก็ ตวยพระองค์ ไป 24 ตันใดนั ้นก็ มี
ลมหลวง ตึง ฝน ตึง ลม แฮง เกิด ขึ้น ใน ทะเลสาบ คลื่น ปั๊ ด เอา นํ้า เข้า ใน เฮือ
จ๋น เต๋ม แต่ พระเยซู ก็ ยัง นอน หลับ อยู่ 25 หมู่ สาวก เข้า มา ฮ้อง พระเยซู ตื่น
บอกว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขะใจ๋ จ้วยกําเต๊อะ หมู่เฮากํ่าลังจะจ๋มนํ้าต๋ายกั ๋น
หมดแล้ว�
26 พระเยซูก็อูกั
้ บหมู่เขาว่า “กั ๋วเยียะหยัง มีความเจื้อหน้ อยแต๊ๆ� แล้ว
พระองค์ก็ลุกขึ้นมาห้ามลมหลวงตึงคลื่นใหญ่ แล้วลมกับคลื่นก็หยุดเลย
หมู่ สาวก ก็ ปา กั ๋น งืด อู้ กั ๋น ว่า “ต้าน ผู้ นี้ เป๋น ใผ กั ๋น ขนาด ลม หลวง กับ
คลื่นแฮงก็ยังเจื้อฟังต้าน�
27

พระเยซูไล่ผีออกตี้แคว้นกาดารา
28 เมื่อปากั ๋นข้ามทะเลสาบมาเถิงแหมเผิกในเขตของจาวกาดารา ก็ มี
สองคนตี้ โดนผีเข้า ออกมาจากอุโมงค์ ฝังศพ เข้ามาหาพระองค์ สองคน
นี้ สวกขนาดจ๋นบ่มีใผก้าเตียวก๋ายเข้าไปใก้ตํา๋ หมูหั
่ น
้ 29 ป้อจายสองคนนั ้น
เอ็กปั๊ ดใส่พระเยซูว่า “ต้านเป๋นพระบุตรของพระเจ้า มายุง่ กับหมู่เฮาเยีย
ะ หยัง ต้าน ต้อ งก๋าน มา ทรมาน หมู่ เฮา ก่อน เวลา ตี้ พระเจ้า กํา๋ หนด ไว้แล้ว
จาอัน
้ กา�
30 จาก ตี้ หัน
้ บ่ปอ ไก๋ เต้า ใด มี หมู หมู่ ใหญ่ กํ่า ลัง เซาะ หา กิน
้
๋ อยู่ ตํา๋ หมู่ หัน
31 ผีตี้เข้าสองคนนั ้นอ้อนวอนพระองค์ว่า “ถ้าต้านจะไล่หมู่ข้าออกไปแต๊ๆ
ขอหื้อหมู่ข้าไปเข้าในหมูหมู่นั ้นแตนเหียเต๊อะ�

“ออกไป� แล้วหมู่ ผีก็ ออกจากป้อจายสอง
คนนั ้นไปเข้าในหมู่หมูแตน แล้วหมูตึงหมดก็ปากั ๋นล่นลงหน้าผาจิง๊ ลงไป
ในทะเล แก๊นนํ้าต๋ายกั ๋นหมด 33 ส่วนหมูคน
่ เลี้ยงหมูปากั ๋นล่นหนี เข้าไปใน
เมือง แล้วเล่าเรือ
่ งตี้เกิดขึ้นตึงหมดหื้อคนตังหลายฟัง ตึงเล่าเหตุก๋ารณ์
ตี้เกิดขึ้นกับป้อจายสองคนตี้โดนผีเข้านั ้นตวย 34 คนตึงเมืองนั ้นก็ปากั ๋น
ออกมาหาพระเยซู เมื่อปะพระองค์ แล้ว ก็ ปากั ๋นอ้อนวอนขอหื้อ พระองค์
ออกไปจากเขตแดนของหมู่เขาเหีย
32 พระเยซู ก็ สัง
่ ผีหมู่ นั ้นว่า

๑

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

มัทธิว 9:1
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พระเยซูฮักษาคนเป๋นง่อย
พระเยซู ก็ ลง เฮือ ข้าม ทะเล สาบ ปิ๊ ก ไป เมือง คาเปอรนาอุม ตี้ เป๋น ตี้ อยู่
ของพระองค์ 2 มีคนปากั ๋นหามคนง่อยนอนอยูตี
่ ้นอนคนนึ่ งมาหาพระเยซู
เมื่อพระองค์ หันความเจื้อของหมู่เขา ก็ อู้กับคนง่อยว่า “ลูกเหย สบายใจ๋
เต๊อะ บาปของเจ้าได้โผดยกหื้อแล้วเน่ อ�
3 เมื่อ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ บาง คน ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ กึ๊ด ใน ใจ๋ ว่า “คน นี้ กํ่า ลัง อู้
หมิน
่ ประมาทพระเจ้า�
4 พระเยซูฮูกํ
้ ากึ๊ดในใจ๋ของหมูเขา
่
ก็ถามว่า “เป๋นจาใดหมูต้
่ านจึงกึ๊ดบ่ดี
ในใจ๋จาอี้ 5 อันใดจะง่ายเหลือกั ๋น ตี้จะว่า ‘บาปของเจ้าได้โผดยกแล้ว� กา
ว่า ‘ลุกขึ้นเตียวไปเต๊อะ� 6 แต่เปื้ อว่าต้านตังหลายจะฮู้ว่า บุตรมนุษย์๒มี
สิทธิอํานาจ ใน โลก ตี้ จะ โผด ยก โต้ษ บาป ได้� แล้ว พระองค์ ก็ อู้ กับ คน ง่อย
นั ้น ว่า “ลุก ขึ้น แบก ตี้ นอน ปิ๊ ก ไป บ้าน เต๊อะ� 7 คน ง่อย นั ้น ก็ ลุก ขึ้น แล้ว
เตียวปิ๊ กบ้าน 8 เมื่อจาวบ้านจาวเมืองหันจาอัน
้ กู้ คนก็ เก๋ งกั ๋ว แล้วปากั ๋น
สรรเสริญพระเจ้า ตี้ยอมหื้อคนมีสิทธิอํานาจเยียะจาอัน
้ ได้ตวย
1

พระเยซูฮ้องมัทธิวเป๋นสาวก
เมื่อ พระเยซู ออก จาก ตี้ หัน
้ มา แล้ว ก็ หัน ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ มัทธิว นั ่ง
อยู่ตี้ด่านเก็บภาษี พระองค์บอกเขาว่า “ตวยเฮามาเต๊อะ� มัทธิวก็ลุกขึ้น
ตวยพระองค์ไป
10 ต๋อนตี้พระเยซู กับหมู่สาวกกิน
๋ ข้าวอยู่ในบ้านของมัทธิว คนเก็บภาษี
กับ คน บาป หลาย คน ก็ เข้า มา ฮ่วม กิน
้
๋ ข้าว ตวย 11 เมื่อ หมู่ ฟาริสี หัน จาอัน
ก็ อู้กับหมู่สาวกของพระเยซู ว่า “เป๋นจาใดอาจ๋ารย์ของหมู่ต้าน มานั ่งกิน
๋
ข้าวฮ่วมกับคนเก็บภาษี ตึงคนบาปจาอัน
้ �
12 เมื่อ พระเยซู ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ตอบ ว่า “คน อยู่ ดี สบาย แข็ง แฮง บ่ต้อ
งก๋านหมอ แต่ คนตี้ บ่สบายต้องก๋านหมอ 13 หื้อปิ๊ กไปเฮียนพระคัมภีรข้
์ อ
นี้ หื้อดีๆ ตี้พระเจ้าบอกว่า ‘เฮาต้องก๋านความเมตต๋า บ่ใจ้ต้องก๋านสัตว์มา
ปู่ จา�ต ย้อน เฮา บ่ได้ มา เปื้ อ ฮ้อง หา คน ตี้ กึ๊ด ว่า เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม
แต่มาเปื้ อฮ้องหาคนบาป�
9

เรือ
่ งก๋านถือศีลอดอาหาร
ส่วน สาวก ของ ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา มา ถาม พระเยซู ว่า “หมู่ เฮา ตึง
หมู่ ฟาริ สี ถือ ศีล อด อาหาร แต่ เป๋น จาใด สาวก ตัง หลาย ของ ต้าน บ่เยีย ะ
พ่อง�
15 พระเยซูก็ตอบเป๋ นกําเผียบว่า “เมื่อเจ้าบ่าวยังอยู่ เปื้ อนๆ ของเขาจะ
เป๋น ตุ๊ก โศกเศร้าได้ จาใด แต่ จะ มี วันนึ่ ง ตี้ เจ้า บ่าว จะ ถูก เอา ไป จาก หมู่ เขา
เถิงต๋อนนั ้นหมู่เขาก็จะปากั ๋นถือศีลอดอาหาร
14

๒
ต

9:6 9:6 พระเยซูฮ้องตั ๋วเก่าว่าเป๋นบุตรมนุษย์ เป๋นจื้อตี้มาจากพระธรรมดาเนี ยล 7:13-14
9:13 9:13 ฮชย� 6:6

มัทธิว 9:16
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มัทธิว 9:28

16 “บ่มี ใผ เอา ผ้า ใหม่ ไป ปะ เสื้อผ้า เก่า เน่ อ ย้อน ว่า ผ้า ใหม่ ตี้ ปะ ไป นั ้น
เมื่อ หด ก็ จะ จัก
๊ เสื้อผ้า ผืน เก่า ปุด นั ก เหลือ เก่า 17 กับ บ่มี ใผ เอา เหล้า องุน
่
๓
หมัก ใหม่ๆ ใส่ ถง หนั ง เก่า ย้อน ว่า เหล้า องุน
่ หมัก ใหม่ นั ้น จะ เยีย ะ หื้อ ถง
หนั งเก่าแตก เหล้าองุน
่ ก็ฮัว่ ออกมาหมด ถงแก่นนั ้นก็จะใจ๊บ่ได้ แต่เปิงดี
ตี้ จะ เอา เหล้า องุน
่ หมัก ใหม่ ใส่ ใน ถง หนั ง ใหม่ แล้ว เหล้า องุน
่ กับ ถง หนั ง ใจ๊
ได้ตึงสอง�

พระเยซูจ้วยจีวต
ิ หละอ่อนกับฮักษาแม่ญิงเป๋นเลือดตกบ่หยุด
18 ต๋อน ตี้ พระเยซู กํ่า ลัง อู้ กํา เผียบ อยู่ นั ้น ก็ มี นาย ธรรมศาลา ของ จาว
ยิว คน นึ่ ง เข้า มา คุกเข่า ไหว้ ต่อ หน้า พระองค์ อู้ ว่า “ลูกสาว ของ ข้าพเจ้า
ต๋าย บ่ปอ เมิน มา นี่ ขอ พระองค์ โผด ไป วาง มือ บน ตั ๋ว ของ เขา ลูกสาว ของ
ข้าพเจ้าก็จะปิ๊ กเป๋นขึ้นมาแหมใหม่�
19 พระเยซูตึงหมู่สาวกของพระองค์ก็ตวยเขาไป
20 ต๋อน นั ้น ก็ มี แม่ ญิง คน นึ่ ง เป๋ น โรค เลือด ตก บ่หยุด มา สิบ สอง ปี๋ แล้ว
ตุ๊กทรมานเหลือขนาด แม่ญิงคนนี้ ลักมอบมาตังหลังพระเยซู แล้วก็หยุบ
ตีน
๋ เสื้อคุมของพระองค์ 21 ย้อนนางกึ๊ดในใจ๋ว่า “ถ้าได้หยุบตีน
๋ เสื้อคุมของ
พระองค์เต้าอัน
้ เฮาก็จะหายแน่ ๆ�
22 ส่วนพระเยซูงว้ายหลังปิ๊ กมาหันใส่ก็อูกั
้ บนางว่า “ลูกเหย สบายใจ๋ได้
แล้ว เน่ อ ความ เจื้อ ของ เจ้า เยีย ะ หื้อ เจ้า หาย โรค แล้ว� แล้ว นาง ก็ หาย บ่า
เดี่ยวนั ้นเลย
23 เมื่อ พระเยซู เตียว มา แผว เฮือน ของ นาย ธรรมศาลา ก็ หัน หมู่ คน ปา
กั ๋นเป่าปี่ เป่าแนเล่นเพลงงานศพ กับคนจํา๋ นวนนั กเยียะเสียงดังวุน
่ วะวุน
่
24
วาย พระเยซู ก็ ไล่ คน หมู่ นั ้น ว่า “ออก ไป หื้อ หมด หละอ่อน แม่ ญิง คน นี้
ยังบ่ต๋ายเตื้อลอ กํ่าลังนอนหลับอยูบ่
่ ดาย� คนตังหลายก็ใค่หว
ั ใส่พระองค์
25 หลัง จาก ไล่ คน หมู่ นั ้น ออก ไป หมด แล้ว พระเยซู ก็ เข้า ไป ใน ห้อง แล้ว กํา
๋
26
มือหละอ่อนไว้ หละอ่อนก็ลุกขึ้นมา เรือ
่ งตี้เกิดขึ้นนี้ ก็เล่าลืออูกั
้ ๋นไปใคว่
แคว้นนั ้น
พระเยซูฮักษาคนต๋าบอด
เมื่อ พระเยซู ออก มา จาก เฮือน ของ นาย ธรรมศาลา ก็ มี คน ต๋า บอด
สอง คน ตวย มา ฮ้อง เอิน
้ เสียง ดัง ว่า “ต้าน ผู้ เป๋น บุตร ของ กษั ตริย์ ดาวิด๔
เหย ขอโผดอินดูหมู่เฮาตวยเต๊อะ�
28 เมื่อ พระเยซู เข้า ไป ใน เฮือน แล้ว คน ต๋า บอด ตึง สอง คน ก็ ตวย เข้า ไป
พระองค์ถามเขาว่า “ต้านตึงสองเจื้อว่าเฮาจะเยียะหื้อต๋าของต้านผ่อหัน
ได้จาอัน
้ กา� คนต๋าบอดสองคนนั ้นตอบว่า “ต้านครับ เฮาเจื้อแต๊ๆ�
27

๓ 9:17
๔ 9:27

9:17

เหล้าองุน
่ หมักใหม่มีแก๊สนั ก

ถ้าใส่ในถงหนั งเก่าจะเยียะหื้อถงหนั งปุด

9:27
เป๋นก๋านอ้างเถิงเจื๊อสายพิเศษของกษั ตริยดาวิ
์
ด
เจื๊อสายคนนี้ จะเป๋นพระเมสสิยาห์ (พระคริสต์)

ตี้จาวยิวเจื้อว่า

มัทธิว 9:29
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มัทธิว 10:8

อูว่
้ า “หื้อเป๋นไปต๋ามตี้ต้าน
เจื้อเต๊อะ�
พระเยซูเตือ
๋ นเขาว่า “ห้ามบอก
เรือ
่ ง นี้ หื้อ ใผ คน ใด ฮู�
้ 31 แต่ เมื่อ เขา ตึง สอง ไป แล้ว ก็ เล่า เรือ
่ ง ตี้ เกิด ขึ้น
เกี่ยวกับพระองค์หื้อคนอื่นในแคว้นนั ้นฮูจ๋
้ นใคว่ไปหมด
29 พระเยซูเอามือจิตี้แก่นต๋าของคนตึงสอง
30 แล้วเขาตึงสองคนก็ผ่อหัน

พระเยซูฮักษาคนเป๋นใบ้

32 ต๋อน ตี้ ป้ อ จาย ตี้ หาย ต๋า บอด สอง คน นั ้น ออก ไป จาก ตี้ หัน
้

มีคนปาป้อ
จายตี้โดนผีเข้ามาหาพระเยซู ผีได้เยียะหื้อเขาเป๋นใบ้ 33 เมื่อพระเยซูไล่ผี
นั ้นออกไปแล้ว ป้อจายคนนั ้นก็อู้ได้ คนตังหลายก็งืด ปากั ๋นอู้ว่า “บ่เกยฮู้
บ่เกยหันเรือ
่ งจาอีใน
้ ประเทศอิสราเอลมาก่อนสักเตื้อ�
34 แต่หมู่ฟาริสีอูว่
้ า “คนนี้ ไล่ผีออกได้โดยใจ๊อํานาจของหัวหน้าผี�
พระเยซูอูเรื
้ อ
่ งจ้วยกั ๋นนําคนมาเจื้อ
พระเยซู เตียว ตาง ไป ใคว่กู้ เมือง ตึง กู้ หมู่ บ้าน แล้ว สัง่ สอน ใน ธรรม
ศาลา ของ จาว ยิว กับ บอก ข่าวดี เรือ
่ ง แผ่น ดิน ของ พระเจ้า ก็ ฮัก ษา พยาธิ
ตึง ก๋าน เจ็บ ป่วย ต่างๆ หื้อ คน ตัง หลาย หาย ตวย 36 เมื่อ พระเยซู หัน คน ตัง
หลาย พระองค์ก็ฮู้สึกอินดูหมู่เขา ย้อนว่าหมู่เขาตุ๊กใจ๋หลายอย่าง กับบ่มี
ใผจ้วย เผียบเหมือนฝูงแกะตี้บ่มีคนเลี้ยง 37 พระองค์อูกั
้ บหมู่สาวกว่า “มี
คน นั ก ตี้ พร้อม จะ ฮับ เจื้อ เหมือน ข้าว เหลือง เต๋ม โต้ง แต่ คน งาน ตี้ จะ เกี่ยว
นั ้นยังมีหน้ อยลํ้าไป 38 ย้อนจาอัน
้ หื้อจ้วยกั ๋นอ้อนวอนขอพระเจ้า ผู้เผียบ
เหมือน เจ้า ของ นา หื้อ ส่ง คนงาน มา เปื้ อ จ้วย กั ๋น เกี่ยว พืช ผล ของ พระองค์
ตวย�
35

10

สาวกสิบสองคนออกไปบอกข่าวดี
แล้วหื้อสิทธิอํานาจหมู่เขาเปื้ อจะไล่
ผีฮ้าย๕ กับฮักษาโรคตึงก๋านเจ็บป่วยกู้อย่างหื้อหายได้ 2 หมู่อัครสาวกสิบ
สองคน มีจื้อว่า ซีโมน ตี้ฮ้องแหมจื้อว่าเปโตร อันดรู ว ์ ตี้เป๋นน้ องบ่าวของ
ซี โมน เปโตร ยากอบ ยอห์น ตี้ เป๋น น้ องบ่าว ยากอบ ปี้ น้ อง สอง คน นี้ เป๋น
ลูกเศเบดี 3 ฟี ลิป บารโธโลมิว โธมัส มัทธิว คนเก็บภาษี ยากอบ ลูกของ
อัลเฟอัส ธัดเดอัส 4 ซีโมน ตี้เป๋นคนของพรรคจ้าดนิ ยม กับยูดาสอิสคาริ
โอท ต๋อนเมื่อลูนคนนี้ ได้หักหลังพระเยซู
5 เมื่อ พระเยซู ส่ง สาวก สิบ สอง คน นี้ ออก ไป ก็ สัง
่ ว่า “ห้าม เข้า หา หมู่
คน ต่างจ้า ด กาว่า เข้า ไป ใน เมือง ของ หมู่ จาว สะมาเรีย 6 แต่ หื้อ ไป หา คน
อิสราเอล ตี้ เผียบ เหมือน แกะ ของ พระเจ้า ตี้ หลง หาย ไป 7 ต๋อน ตี้ หมู่ ต้าน
เตียว ไป นั ้น หื้อ บอก ไป ตวย ว่า ‘แผ่น ดิน สวรรค์ มา ใก้ จะ แผว แล้ว เน่ อ�
8 แล้วฮักษาคนป่ วยหื้อหาย เยียะหื้อคนต๋ายไปแล้วปิ๊ กเป๋ นขึ้นมาใหม่ ฮัก
1 พระเยซู ฮ้องสาวกสิบสองคนมา

๕

10:1 10:1 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด

มัทธิว 10:9

21

มัทธิว 10:25

ษาคนเป๋นขี้ตู้ดหื้อหายสะอาด ไล่ ผีออกจากคนตี้ ถูกเข้า ต้านตังหลายได้
ฮับฤทธิอํ
์ านาจนี้ มาบ่ดาย ก็หื้อจ้วยเหลือคนอื่นบ่ดาย 9 บ่ต้องเอาสตางค์
ติด ตั ๋ว ไป สัก เหรียญ 10 บ่ต้อง เอา ถง เสื้อผ้า แหม ผืน เกิบ กาว่า ไม้ เต๊า ไป
ตวย ย้อน ว่า คน ตี้ เยีย ะ ก๋าน ก็ สมควร จะ ได้ ฮับ ก๋าน ผ่ อกอย ใน สิง่ ตี้ เขา จํา๋
เป๋นต้องใจ๊
11 “เมื่อ ต้าน ไป เถิง หมู่ บ้าน ใด กาว่า เมือง ใด ก็ ต๋าม หื้อ เซาะ หา คน ตี้ เต๋ม
ใจ๋ต้อนฮับต้าน แล้วย้างอยู่กับเขาคนนั ้น จ๋นกว่าจะออกเตียวตางต่อไปตี้
อื่นแหม 12 เมื่อเข้าไปในเฮือนของเขา ก็หื้อปั๋ นปอนเขา 13 ถ้าคนในเฮือน
นั ้น ยินดี ต้อนฮับ หมู่ ต้าน ก็ หื้อ กํา ปอน นั ้น อยู่ กับ เขา แต่ ถ้า เขา บ่ต้อนฮับ
หมู่ ต้าน ก็ หื้อ กํา ปอน 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 บ้าน เมือง ของ เขา ก็
หื้อ ปัด ขี้ ฝุ่น ตี้ ติด ตีน
๋ ของ ต้าน ออก๖เหีย ก่อน 15 เฮา บอก ความ จริง แก่ เจ้า
ตังหลายว่า ในวันตัดสินลงโต้ษบาปนั ้นจาวเมืองโสโดมกับเมืองโกโมราห์
จะมีโต้ษเบาเหลือจาวเมืองนั ้นแหมถ
พระเยซูเตือ
๋ นว่าจะเกิดเรือ
่ งเดือดฮ้อน
เฮาส่งต้านตังหลายออกไป เผียบเหมือนส่งแกะเข้าไป
อยู่ ต้า มก๋าง หมู่ หมาป่า ย้อน จาอัน
้ ต้อง หลวก เหมือน งู ตึง ซื่อ ใส อ่อนน้ อม
17
เหมือนนกก๋าแก๋ หละวังหื้อดี ย้อนว่าคนหมู่นั ้นจะยับต้านตังหลายปา
ไป ขึ้น ศาล แล้ว เฆี่ยน ลง โต้ษ ต้าน ตี้ ก๋าง ธรรมศาลา ของ จาว ยิว 18 หมู่ เขา
จะ ปา ตั ๋ว ต้าน ไป ยืน ต่อ หน้า เจ้า เมือง ต่อ หน้า กษั ตริย์ ย้อน ว่า หมู่ ต้าน ติด
ต๋ามเฮา ต้านจะต้องเป๋นพยานเรือ
่ งเฮาหื้อกษั ตริยกั
์ บเจ้าเมืองตึงคนต่าง
จ้า ด ฟัง 19 เมื่อ ต้าน โดน ยับ บ่ต้อง ฮ้อ นอก ตกใจ๋ ว่า จะ อู้อะหยัง กาว่า จะ อู้
จาใดดี เมื่อเถิงเวลานั ้น ต้านจะฮูว่
้ าจะอูอะหยั
้
งพ่อง 20 แต่บ่ใจ้ตั ๋วต้านตี้อู้
แต่เป๋นพระวิญญาณของพระบิดาตี้อูผ่
้ านตั ๋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 หมู่ลูกๆ ก็จะต่อต้านป้อแม่ แล้วเยียะหื้อถูกฆ่าต๋ายเหมือนกั ๋น 22 คน
ตังหลายจะจังหมู่ต้าน ย้อนว่าหมู่ต้านได้ติดต๋ามเฮา แต่ถ้าใผตี้ทนได้จ๋น
เถิงตี้สุด ก็จะได้ฮบ
ั ความรอดป๊นบาปโต้ษ 23 ถ้าเขาคํ่าเขต้านในเมืองนี้ ก็
หื้อหนี ไปเมืองปู๊น เฮาบอกความจริงแก่ต้านว่า ก่อนตี้หมู่ต้านจะไปเยียะ
ก๋านหื้อแล้วจ๋นใคว่กู้เมืองของจาวอิสราเอล บุตรมนุษย์จะมาแผวก่อน
24 “ลูกศิษย์บ่ใหญ่เหลือครู กับคนฮับใจ๊บ่ใหญ่เหลือเจ้านาย 25 ลูกศิษย์
ขึ้นไปเปียงครู กาว่าคนฮับใจ๊เปียงนายของต๋น ก็นั กแล้ว ถ้าคนปากั ๋นฮ้อง
เฮา ตี้ เป๋น เจ้า ของ เฮือน ว่า เบเอลเซบู ล๗ แล้ว เขา จะ ฮ้อง จื้อ ต้าน ตี้ เป๋น
สมาชิกในครอบครัวฮ้ายเหลือนั ้นสักมอกใด
16 “ฟังหื้อดีเน่ อ

๖

10:14 10:14 เป๋นก๋านแสดงว่าบ่ยอมฮับ หื้อผ่อกิจก๋าน 13:51

19:24-28

๗

ถ

10:15 10:15 ปฐก�

10:25 10:25 เบเอลเซบูล เป๋นแหมจื้อนึ่ งตี้ฮ้องซาต๋าน ตี้เป๋นหัวหน้าของผี

มัทธิว 10:26
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26 “ย้อนจาอัน
้ บ่ต้องกั ๋วคนหมูนั
่ ้น กู้อย่างตี้ปิดบังซุกไว้จะเปิดหื้อหัน ตึง

ตี้ เป๋นความลับกู้ อย่างจะถูกเปิดเผยออกมาหมดหลึ้ง 27 สิง่ ใดตี้ เฮาบอก
หื้อต้านตังหลายในตี้มืด ก็หื้อไปบอกในตี้แจ้ง สิง่ ใดตี้เฮาซูบซาบบอกหื้อ
ต้าน ก็ หื้อ เอิน
้ บอก ตี้ ดาดฟ้า หลังคา ตึก 28 บ่ต้อง กั ๋ว คน ตี้ ฆ่า ได้ ก้า ตั ๋ว แต่
บ่มี อํานาจฆ่าจิตวิญญาณของต้านได้ แต่ หื้อกั ๋วพระเจ้าผู้ตี้ มี ฤทธิอํ
์ านาจ
29
ทําลาย ตึง ตั ๋ว ตึง จิต วิญญาณ ของ ต้าน ใน หม้อ หน้า ฮก ได้ นกจอก สอง
ตั ๋ว เปิ้ นขายกั ๋นบาทเดียวบ่ใจ้กา ถ้าพระบิดาบ่ยอม นกหมู่นั ้นสักตั ๋วจะตก
มาต๋ายบนปื๊ นดินตึงบ่ได้ 30 เส้นผมของต้านมีกี่เส้นพระองค์ก็นั บไว้หมด
แล้ว 31 ย้อนจาอีบ่
้ ต้องกั ๋วเน่ อ หมู่ต้านมีก้านั กเหลือนกจอกหลายตั ๋วแหม
ก่อน
32 “ถ้า คน ใด ยอมฮับ เฮา ต่อ หน้า คน ใน โลก นี้ เฮา ก็ จะ ยอมฮับ เขา ต่อ
หน้าพระบิดาของเฮาตี้อยูใน
่ สวรรค์ 33 แต่ถ้าคนใดตี้บ่ยอมฮับเฮาต่อหน้า
คนในโลกนี้ เฮาก็ จะบ่ยอมฮับเขาต่อหน้าพระบิดาของเฮาตี้ อยู่ในสวรรค์
เหมือนกั ๋น
34 “บ่ดีกึ๊ดเอาคนเดียวว่า เฮามาในโลกนี้ เปื้ อนําเอาความสงบสุ ขมาหื้อ
เน่ อ แต่เฮาเอาดาบมา 35 เฮามาเปื้ อเยียะหื้อ
‘ลูกบ่าวแตกแยกกับป้อ
ลูกสาวแตกแยกกับแม่
ลูกใป๊แตกแยกกับแม่ผัว
36 คนในสมาชิกครอบครัวเดียวกั ๋นจะเป๋ นศัตรู กั
๋ ๋น�ท
37 “คนใดตี้ฮักป้ อกาว่าฮักแม่ของตั ๋วนั กเหลือเฮา ก็บ่สมควรมาเป๋ นสาวก
ของ เฮา คน ตี้ ฮัก ลูก บ่าว ลูก สาว ของ ตั ๋ว นั ก เหลือ เฮา ก็ บ่สมควร ตี้ จะ เป๋น
สาวกของเฮาเหมือนกั ๋น 38 กับคนใดตี้บ่ยอมแบกไม้ก๋างเขน๘ของตั ๋วแล้ว
ตวยเฮามา ก็ บ่สมควรมาเป๋นสาวกของเฮา 39 คนตี้ ใค่ ฮักษาจี วต
ิ ของตั ๋ว
ไว้ คนนั ้นจะฮักษาจี วต
ิ นั ้นบ่ได้ ก็ จะต๋าย แต่ คนยอมสละจี วต
ิ ของตั ๋วย้อน
หันแก่เฮาก็จะมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์
40 “คนตี้ต้อนฮับหมู่ต้านก็ต้อนฮับเฮา คนตี้ต้อนฮับเฮาก็ต้อนฮับผู้ตี้ใจ๊
เฮา มา ตวย 41 คน ตี้ ต้อนฮับ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ย้อน หัน ว่า
เขาเป๋นจาอัน
้ ก็จะได้ฮับรางวัลแบบเดียวกั ๋นกับคนนั ้น กาว่าคนตี้ต้อนฮับ
คนถูกต้องต๋ามธรรม ย้อนว่าเขาเป๋นจาอัน
้ ก็จะได้ฮับรางวัลแบบเดียวกั ๋น
42
กับคนนั ้น กาว่าคนตี้เอานํ้าเย็นสักแก้วนึ่ งหื้อสาวกตี้ตํ่าต้อยตี้สุด ย้อน
หันว่าเขาเป๋นสาวกของเฮา เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า คนนั ้น
ก็จะได้ฮับรางวัลแน่ นอน�

11
พระเยซูตอบยอห์นผู้หื้อบัพติศมา
ท

๘ 10:38
10:36 10:36 มคา� 7:6
ก๋านยอมเสียสละของตั ๋วเก่าเปื้ อหันแก่พระคริสต์

10:38 ก๋านยอมแบกไม้ก๋างเขน หมายเถิง
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23

มัทธิว 11:17

1 เมื่อ พระเยซู สัง
่ หมู่ สาวก ตึง สิบ สอง คน เรียบร้อยแล้ว

พระองค์ ก็ ออก
จากตี้หัน
้ ไปเตสนา กับสัง่ สอนต๋ามเมืองต่างๆ ในตํา๋ หมู่แคว้นกาลิลี
2 ส่วนยอห์นผู้หื้อบัพติศมายังอยู่ในคอก

ได้ยน
ิ ข่าวเกี่ยวกับสิง่ ต่างๆ ตี้
พระคริสต์ เยีย ะ อยู่ ก็ เลย หื้อ สาวก ของ ตั ๋ว ไป หา พระเยซู 3 ถาม ว่า “ต้าน
เป๋นผู้ตี้จะมานั ้นกา กาว่าจะต้องกองถ้าคนอื่นแหม�

“ปิ๊ กไปบอกยอห์นต๋ามตี้หมู่ต้านได้ยน
ิ กับได้หัน 5 คือ
คน ต๋า บอด ก็ ผ่อ หัน ได้ คน ง่อย ก็ เตียว ได้ คน ขี้ ตู้ ด ก็ หาย สะอาดธ คน หู
หนวก ก็ ได้ ยิน คน ต๋าย ก็ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย กับ คน ตุ๊ก คน ยาก ก็ ได้ ฟัง
ข่าวดี 6 คนตี้บ่ขัดใจ๋ในสิง่ ตี้เฮาอูกั
้ บเยียะ ก็เป๋นสุข�
4 พระเยซูตอบว่า

เมื่อ สาวก ของ ยอห์น ได้ ปิ๊ ก ไป แล้ว พระเยซู ตัง้ เก๊ า อู้ กับ คน ตัง หลาย
เรือ
่ งยอห์นว่า “ต้านตังหลายไปผ่ออะหยังในดินแดนทุรกั ๋นดาร ไปผ่อต้น
อ้อถูกลมปั๊ ดแกว่งไปแกว่งมาจาอัน
้ กา 8 ถ้าบ่ใจ้ ออกไปผ่ออะหยังกั ๋น ไป
ผ่อ คน แต่ง ตั ๋ว งามๆ กา ย้อน ว่า คน ตี้ แต่ง ตั ๋ว อย่าง ดี นั ้น ย่อม ปา กั ๋น อยู่ ใน
วังปู๊น 9 ถ้าจาอัน
้ หมู่ ต้านออกไปผ่ออะหยังกั ๋น ไปผ่อผู้เป๋นปากเป๋นเสียง
แตน พระเจ้า แม่น ก่อ แม่น แล้ว เฮา บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า ยอห์น เป๋น นั ก
เหลือ ผู้เป๋นปากเป๋น เสียงแตนพระเจ้าแหมก่อน 10 คือยอห์นคนเนี ยะ มี
กําเขียนเถิงต้านไว้ว่า
‘เฮาจะส่งคนส่งข่าวนําหน้าต้านไปก่อน
เขาจะเกียมคน๙หื้อพร้อมก่อนต้านมา�น
11 เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า บ่มีใผตี้ยิง
่ ใหญ่เหลือยอห์นผู้หื้อ
บัพ ติศ มา แต่ คน ตี้ เล็ก หน้ อย ตี้ สุด ใน แผ่น ดิน สวรรค์ นั ้น ก็ ยัง ใหญ่ เหลือ
ยอห์น แหม ก่อน 12 นั บ ตัง้ แต่ สมัย ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา เริม
่ เตสนา มา จ๋น
แผว บ่า เดี่ยว นี้ แผ่น ดิน สวรรค์ ก็ โดน โจ๋ม ตี อย่
๋ าง หนั ก กับ หมู่ หัว รุ นแรง
ก็ ฮิ เอา แผ่น ดิน สวรรค์ หื้อ ได้ 13 ตี้ อู้ จาอัน
้ ย้อน ว่า ก่อน สมัย ยอห์น ผู้ เป๋น
ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตึง หมด กับ บท บัญญัติ ของ โมเสส เกย บอก ไว้
เถิงเรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้า 14 ถ้าต้านตังหลายเจื้อกําของหมู่ เขา แล้ว
ตี้อู้ว่าเอลี ยาห์จะมา ก็หมายเถิงยอห์นคนเนี ยะบ 15 ใผยอมฟังก็หื้อฟังไว้
เต๊อะ
16 “เฮา จะ เผียบ คน ใน ยุค สมัย นี้ เหมือน กับ อะ หยัง ดี หมู่ เขา ก็ เผียบ
เหมือนกับหละอ่อนนั ่งเล่นอยูก๋
่ างกาดก๋างลี เอิน
้ ฮ้องใส่กั ๋นว่า
7

17 ‘หมู่เปิ้ นเป่ าปี่ เป่ าแนหื้อฟังแล้ว

หมู่ตั ๋วก็บ่เต้นบ่ฟ้อนตวย

หมู่เปิ้ นปากั ๋นฮ้องเพลงสําหรับงานศพหื้อฟัง
หมู่ตั ๋วก็บ่แป๋งหน้าหมองต๋องเศร้าตวย�
ธ

11:5 11:5 ลนต� 14:1-32 ๙ 11:10 11:10 ถ้าแป๋ตรงๆ กับภาษากรีกกําว่า “เกียมคน�
เป๋น “เกียมตาง� น 11:10 11:10 มลค� 3:1 บ 11:14 11:14 มลค� 4:5
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เขาก็ถือศีลอดอาหารบ่กิน
่ หมู่คนก็ว่า ‘คนนี้ มี
๋ เหล้าองุน
ผีเข้า�
คนตังหลายก็ว่า ‘ผ่อคนนี้ ลอ ขี้
กละ ขี้เมาตวย ป๋ายบ่ปอยังเป๋นเปื้ อนกับคนเก็บภาษี คบกั ๋นกับคนบาป�
แต่ ปั๋ ญญา ของ พระเจ้า นั ้น ก็ ได้ ฮบ
ั ก๋าน ยอมฮับ ว่า ถูก ต้อง แล้ว จาก ผล ตี้
ออกมา�
18 เมื่อยอห์นมา

19 ส่วนบุตรมนุษย์ได้ตึงกิน
๋ ตึงดื่ม

พระเยซูว่าหื้อเมืองตี้บ่ได้กลับใจ๋จากบาป

20 แล้วพระเยซู ก็ ตัง
้ เก๊าตํา๋ หนิ ว่าหื้อเมืองต่างๆ

ตี้พระองค์ได้เยียะก๋าน
อัศจ๋รรย์ ไว้นั ก เหลือ เปิ้ น ย้อน ว่า หมู่ เขา บ่ยอม กลับ ใจ๋ จาก บาป 21 “ความ
ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ เมือง โคราซิน กับ เมือง เบธไซดา ถ้า เฮา ไป เยีย ะ ก๋าน
อัศจ๋รรย์ แบบ เดียว กั ๋น นี้ ตี้ เมือง ไทระ กับ เมือง ไซดอน คน ตัง หลาย ตี้ หัน
้ ก็
จะ กลับ ใจ๋ จาก บาป ปา กั ๋น นุ่ง ผ้า กระสอบ กับ เอา ขี้ เต้า ผุก ใส่ หัว ตั ๋ว เก่า ไป
เมิน แล้ว 22 เฮา บอก หื้อ เจ้า ฮู้ ว่า ใน วัน ตัดสิน ลงโต้ ษ บาป นั ้น เมือง ไทระ
กับเมืองไซดอนจะมีโต้ษเบาเหลือหมู่เจ้าแหม 23 ส่วนเมืองคาเปอรนาอุม
เจ้า กึ๊ด ว่า เจ้า จะ ถูก ยก ขึ้น เปีย ง ฟ้า สวรรค์ กา บ่ใจ้ เน่ อ แต่ เจ้า จะ ถูก โจ้ง ลง
ไป ใน แดน คน ต๋าย เน่ อ ย้อน ว่า ก๋าน อัศจ๋รรย์ตี้ เฮา ได้ เยีย ะ หื้อ เจ้า หัน นี้ ถ้า
เอาไปเยียะตี้เมืองโสโดมเมืองนั ้น ก็จะยังมีอยู่จ๋นเถิงตึงวันนี้ 24 เฮาบอก
หื้อฮู้ว่าในวันตัดสินลงโต้ษบาปนั ้น โต้ษตี้เมืองโสโดมจะฮับนั ้น ยังจะเบา
เหลือโต้ษของเจ้าแหม�
คนจะได้พักผ่อนเมื่อมาหาพระเยซู
“ข้าแต่พระบิดา ผูเป๋
้ นเจ้าของฟ้าสวรรค์กับแผ่น
ดิน โลก ข้า พระองค์ ขอ สรรเสริญ พระองค์ ย้อน ว่า พระองค์ ได้ ปิดบัง เรือ
่ ง
ต่างๆ หมู่นี้ บ่หื้อผู้มีผญาปั๋ ญญา ผู้มีก๋านศึกษาได้ฮู้ แต่ได้เปิดเผยหื้อกับ
หมู่ คน ตี้ ถ่อมใจ๋ เป๋น เหมือน หละอ่อน หน้ อยๆ 26 ข้า แต่ พระบิดา เจ้า แม่น
แล้ว พระองค์ปอใจ๋ตี้จะเยียะจาอัน
้ �
27 แล้ว พระองค์ ก็ อู้ กับ คน ตัง หลาย ว่า “พระบิดา ได้ มอบ สิทธิ อํานาจ
เหนื อกู้สิง่ กู้อย่างหื้อเฮา บ่มีใผฮูจ
้ ักพระบุตรนอกจากพระบิดา บ่มีใผฮูจ
้ ัก
พระบิดานอกจากพระบุตร กับคนตี้พระบุตรต้องก๋านเปิดเผยหื้อฮูจ
้ ักเต้า
อัน
้
28 “ส่วน คน ตัง หลาย ตี้ ฮู้สึก อิด อก อ่อนใจ๋ กับ มี ภาระ หนั ก หื้อ มา หา เฮา
เต๊อะ แล้วเฮาจะหื้อต้านตังหลายหายอิดหายอ่อนกับได้พักผ่อนหย่อนใจ๋
29 ฮับ เฮา เป๋ น ผู้นํา จี วต
ิ แล้ว เฮีย น ฮู้ จาก เฮา ย้อน ว่า ใจ๋ เฮา อ่อนน้ อม ถ่อม
ต๋น แล้วต้านตังหลายจะได้พักผ่อน 30 ย้อนเฮาจะนําจีวต
ิ ของต้านหื้อตวย
ได้ง่าย กับภาระของเฮาก็มอกเหมาะ�
25 แล้วพระเยซูก็อูว่
้ า

12
กําถามเรือ
่ งวันสะบาโต
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มี เตื้อ นึ่ ง พระเยซู เตียว ลัด ก๋าง โต้ง วัน นั ้น เป๋น วัน สะบาโต หมู่ สาวก
ของพระองค์ใค่อยากกิน
๋ ข้าว ก็ปากั ๋นเด็ดงวงข้าวมาเก็ดกิน
๋ กั ๋น 2 เมื่อหมู่
ฟาริสีหันเข้าใส่ ก็ถามพระเยซูว่า “ผ่อหัน
้ ลอ หมูสาวก
่
ของต้านเยียะในสิง่
ตี้ห้ามเยียะในวันสะบาโต�
3 พระเยซู ตอบ ว่า “หมู่ ต้าน บ่เกย อ่าน พระคัมภีร ์เรือ
่ ง ตี้ กษั ตริย์ ดาวิด
เยียะ ต๋อนตี้ต้านกับหมู่คนตี้มาตวยใค่อยากกิน
๋ ข้าวกา ป 4 ต้านเข้าไปใน
พระวิหารของพระเจ้า แล้วกิน
๋ เข้าหนมปังตี้ตัง้ ถวายพระเจ้า เซิง่ ต๋ามกฎ
ห้าม ต้าน กับ หมู่ ของ ต้าน กิน
้ ตี้ กิน
๋ นอก จาก ปุโรหิต เต้า อัน
๋ ได้ 5 หมู่ ต้าน ยัง
บ่เกย อ่าน บท บัญญัติ ของ โมเสส กา ตี้ ว่า หมู่ ปุโรหิต ตี้ เยีย ะ ก๋าน อยู่ ใน พระ
วิหารก็เยียะก๋านในวันสะบาโตเหมือนกั ๋น แต่หมู่เขาก็บ่มีความผิด 6 แล้ว
เฮาบอกหื้อฮูว่
้ า มีคนนึ่ งตี้อยูตี
่ ้นี่ ยิง่ ใหญ่เหลือพระวิหารแหม 7 ถ้าหมู่ต้าน
เข้า ใจ๋ ความหมาย ของ ข้อ พระคัมภีร ตี
์ ้ ว่า ‘เฮา ต้อ งก๋าน ความ เมตต๋า บ่ใจ้
ต้องก๋านสัตว์มาปู่จา�ผ ต้านคงจะบ่ตัดสินลงโต้ษคนหมู่นี้ ตี้บ่มีความผิด
แน่ ๆ 8 ย้อนว่าบุตรมนุษย์เป๋นเจ้าเป๋นนายเหนื อวันสะบาโต�
1

พระเยซูฮักษาป้อจายมือลีบ

9 พระเยซูออกมาจากตี้หัน
้ แล้วเข้าไปในธรรมศาลาของจาวยิว 10 มีป้อ

จาย คน นึ่ ง อยู่ ตี้ หัน
้ มือ เผิก นึ่ ง ของ เขา ลีบ จาว ยิว บาง คน ได้ ถาม ว่า “ห้าม
ฮัก ษา คน เป๋น พยาธิใน วัน สะบาโต ก่อ� ตี้ เขา ถาม เปื้ อ จะ หา เหตุ นาบ โต้ษ
พระองค์
11 พระเยซูก็ตอบหมู่เขาว่า “ถ้าคนใดในหมู่ต้านมีแกะอยูตั
่ ๋วเดียว แล้ว
แกะตั ๋วนั ้นตกลงไปในนํ้าบ่อในวันสะบาโต เขาคนนั ้นจะบ่จ้วยจัก
๊ แกะขึ้น
มาจากบ่อกา 12 คนๆ เดียวก็มีก้านั กเหลือแกะตั ๋วนึ่ งหลายเต้า ย้อนจาอัน
้
ควรจะเยียะก๋านดีในวันสะบาโต�
13 แล้ว พระเยซู สัง
่ คน มือ ลีบ นั ้น ว่า “เหยียด มือ ของ เจ้า ออก มา� เขา ก็
เยียะตวยต๋าม แล้วมือของเขาก็หายดีเหมือนแหมเผิกนึ่ ง 14 แล้วหมู่ฟาริ
สีก็เลยปากั ๋นออกไปวางแผนว่าจะฆ่าพระเยซูได้จาใด
พระเยซูคือผู้ตี้พระเจ้าเลือก
แต่ พระเยซู ฮู้ ตั ๋ว เหีย ก่อน ว่า หมู่ เขา วางแผน จะ เยีย ะ อะหยัง ก็ เลย
ออก ไป จาก ตี้ หัน
้ มี คน เป๋น จํา๋ นวน นั ก ตวย พระองค์ ไป พระองค์ ก็ ได้ ฮัก
ษา คน ป่วย หื้อ หาย กู้ คน 16 พระเยซู สัง่ ห้าม คน หมู่ นั ้น บ่หื้อ บอก คน อื่น ว่า
พระองค์ เป๋น ใผ 17 เปื้ อ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม กํา ตี้ อิส ยาห์ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง
แตนพระเจ้าได้อูไว้
้ แล้วว่า
18 “คนฮับใจ๊คนนี้ คือคนตี้เฮาได้เลือกไว้แล้ว
ตี้เฮาฮักกับเปิงใจ๋ขนาด
เฮาจะหื้ออํานาจกับต้านโดยพระวิญญาณของเฮา
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ต้านจะบอกเรือ
่ งความยุติธรรมแก่คนกู้จ้าด
กาว่าขึ้นเสียงดัง
บ่มีใผจะได้ยินเสียงของต้านตี้ก๋างกอง
20 ต้านจะบ่หักไม้อ้อตี้จํ๊าแล้วขว้าง
กับต้านจะบ่ดับไส้โกมไฟตี้เป๋นควันใก้จะดับ
ต้านจะเยียะจาอีจ๋
้ นกว่าต้าน
จะเยียะหื้อความยุติธรรมได้ฮบ
ั ชัย
21 ต้านจะเป๋ นความหวังของคนกู้ๆ จ้าด�ฝ
19 ต้านจะบ่ผิดหัวใผ

พระเยซูถูกหาว่าเป๋นของซาต๋าน
มี ป้อ จาย คน นึ่ ง โดน ผี เข้า เยีย ะ หื้อ เขา ต๋า บอด กับ เป๋น ใบ้ บาง คน ปา
เขามาหาพระเยซู พระองค์ก็ได้ฮักษาเขาหื้อหายจ๋นผ่อหันกับอู้ได้เหมือน
เก่า 23 คน ตึง หมด ปา กั ๋น งืด ถาม กั ๋น ว่า “คน นี้ เป๋น บุตร ของ กษั ตริย์ ดา
วิด�๑ได้กา
24 เมื่อ หมู่ ฟาริ สี ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ อู้ ว่า “ตี้ คน นี้ ไล่ ผี ออก ได้ ก็ ย้อน ว่า ใจ๊
อํานาจของเบเอลเซบูล หัวหน้าผี�
25 พระเยซู ฮู้ กํา กึ๊ด ของ หมู่ เขา ก็ ตอบ ว่า “อาณาจักร ตี้ แตกแยก กั ๋น จะ
ฉิ บหาย เมืองใดกาว่าครอบครัวใดแตกแยกกั ๋นก็จะตัง้ อยู่บ่ได้ 26 เหมือน
เดียว กั ๋น ถ้า ซา ต๋าน ขับ ไล่ หมู่ ของ มัน เอง ก็ เหมือน ต่อ สู้ ตั ๋ว เก่า แล้ว
อาณาจักร ของ มัน จะ ตัง้ อยู่ ได้ จาใด 27 กับ ถ้า เฮา ไล่ ผี ออก โดย ใจ๊ อํานาจ
ของ เบ เอล เซบู ล หมู่ ของ ต้าน ไล่ ผี ออก โดย ใจ๊ อํานาจ ของ ใผ จา อัน
้ หมู่
28
ของ ต้าน นั ้น ละ จะ เป๋น ผู้ ตัดสิน เรือ
่ ง นี้ ได้ แต่ ถ้า เฮา ไล่ ผี ออก โดย พระ
วิญญาณของพระเจ้า แสดงว่าแผ่นดินของพระองค์ก็มาเถิงหมู่ต้านแล้ว
29 “กาว่า ถ้า ใผ สามารถ เข้า ไป ปล้น เอา ทรัพย์ สมบัติ ใน บ้าน ของ คน ตี้ มี
กํา๋ ลังนั ก เขาก็ต้องมัดเจ้าของบ้านตี้แข็งแฮงนั ้นเหียก่อน เถิงจะสามารถ
ปล้นได้
30 “ถ้า ใผ บ่ได้ อยู่ ฝ่าย เดียว กับ เฮา ก็ เป๋ น ศัตรู ๋ ต่อ เฮา ใผ บ่ได้ จ้วย ฮ้อง
คน เข้า มา เปาะ มา ต้อม กับ เฮา ก็ เป๋น คน เยีย ะ หื้อ คน แตก ขะแล ขะแจ ไป
31 ย้อน จาอัน
้ เฮา ขอ บอก หื้อ หมู่ ต้าน ว่า ความ บาป กับ กํา หมิน
่ ประมาท
พระเจ้าจะยกโต้ษหื้อได้ กู้ อย่าง แต่ พระเจ้าจะบ่ยกโต้ ษหื้อคนใดตี้ อู้หมิน
่
32
ประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้ายังจะยกโต้ษหื้อกับคนตี้ด่าบุตร
มนุษย์ ได้ แต่ จะ ยกโต้ ษ หื้อ คน ตี้ ด่า พระวิญญาณ บริสุทธิ์ตึง บ่ได้ บ่ว่า บ่า
เดี่ยวนี้ กาว่าตลอดผดไปแผวยุคหน้า�
22

กําอูกํ
้ าจ๋าส่อว่าคนนั ้นเป๋นจาใด

33 พระเยซูอูแหม
้
ว่า “ถ้าเก๊าไม้ดีหน่วยก็จะออกมาดี ถ้าเก๊าไม้บ่ดีหน่วย

ออก มา ตึง บ่ดี เฮา จะ ฮู้ ว่า เก๊า นั ้น เป๋น จาใด ก็ หื้อ ผ่อ ตี้ หน่วย ของ มัน
ฝ

34

หมู่

12:21 12:21 อสย� 42:1-4 ๑ 12:23 12:23 ถ้าแป๋ตรงๆ กับภาษากรีกเป๋น ลูกของดาวิด
อ้างเถิง พระเมสสิยาห์ กาว่า พระคริสต์
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เจ้า เป๋น คน ตี้ เผียบ เหมือน งู ปิ๊ ด แล้ว คน บ่ดี นั ก อย่าง เจ้า จะ อู้ สิง่ ดี ได้ จาใด
ย้อน ใน ใจ๋ เป๋น จาใด ปาก ก็ อู้ มา จาอัน
้ 35 คน ดี ก็ มี สิง่ ดีๆ ใน ใจ๋ แล้ว ก็ จะ อู้
สิง่ ดีออกมา แต่คนบ่ดีก็มีสิง่ บ่ดีในใจ๋ แล้วก็จะอู้สิง่ บ่ดีออกมาเหมือนกั ๋น
36 เฮา จะ บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า ใน วัน ตัดสิน ลงโต้ ษ บาป นั ้น ต้าน ตัง หลาย
จะต้องฮับผิดชอบในกําอูตี
้ ้บ่มีสาระ 37 กําอูของ
้
หมู่ต้านจะจี๊หื้อหันว่าต้าน
จะป๊นโต้ษ กาว่าจะถูกตัดสินลงโต้ษ�
ผู้นําศาสนาขอพระเยซูเยียะก๋านอัศจ๋รรย์
เวลา นั ้น มี หมู่ ฟาริสี กับ ธรรมาจ๋า รย์ บาง คน บอก พระเยซู ว่า “อาจ๋า
รย์ ขอ ต้าน เยีย ะ หมายสําคัญ หื้อ หมู่ เฮา หัน กํา ลอ ว่า ต้าน มา จาก พระเจ้า
แต๊ๆ�
39 พระเยซู ก็ ตอบ ว่า “มี ก้า หมู่ คน บ่ดี กับ คน บ่ซื่อสัตย์ ต่อ พระเจ้า ตี้ ฮ้อง
ขอหื้อเยียะหมายสําคัญหื้อผ่อ แต่ พระเจ้าจะบ่เยียะหื้อหันเน่ อ นอกจาก
หมายสําคัญตี้เกิดขึ้นกับโยนาห์๒ ผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า 40 คือ
โยนาห์ อยู่ ใน ต๊อง ป๋า ตั ๋ว ใหญ่ เถิง สาม วัน สาม คืน จาใด บุตรมนุษย์ ก็ จะ อยู่
ใต้ผืนแผ่นดินโลกเป๋นเวลาสามวันสามคืนจาอัน
้ เหมือนกั ๋น 41 จาวเมือง
นี นะเวห์ จะ ยืน ขึ้น นาบโต้ ษ คน สมัย นี้ ใน วัน ตี้ พระเจ้า ตัดสิน โลก ย้อน ว่า
เขาตังหลายได้กลับใจ๋จากบาปเมื่อโยนาห์ไปสัง่ สอนหมู่เขา แต่ต๋อนนี้ คน
ตี้ เป๋น ใหญ่ เหลือ โยนาห์อยู่ ส่อง หน้า หมู่ ต้าน แต่ ยัง บ่มี ใผ กลับ ใจ๋ จาก บาป
สัก คน 42 แล้ว ใน วัน นั ้น พระราชินี ของ ตัง ใต้ ก็ จะ ยืน ขึ้น นาบโต้ ษ คน ใน
สมัย นี้ ย้อน ว่า พระนาง ได้ มา จาก ตี้ สุด ป๋าย แผ่น ดิน โลก เปื้ อ จะ มา ฟัง สติ
ปั๋ ญญา ของ กษั ตริย์ ซาโลมอน แต่ บ่า เดี่ยว นี้ คน ตี้ เป๋น ใหญ่ เหลือ กษั ตริย์
ซาโลมอนอยูตี
่ ้นี่ แล้ว หมู่ต้านก็บ่ยอมฟัง
38

ผีฮ้ายปิ๊ กมาเข้าคนเก่าแหม
เมื่อออกจากตั ๋วของคนไปแล้ว ก็ฮ่อนไปต๋ามตี้กั ๋นดาร
แห้งแล้งเปื้ อเซาะหาตี้ อยู่ใหม่ แต่ ก็ เซาะหาบ่ปะ 44 ผีฮ้ายตั ๋วนั ้นเลยอู้ขึ้น
ว่า ‘ข้าจะปิ๊ กไปเฮือนหลังเก่าตี้ได้ออกมาแล้วดีกว่า� เมื่อผีฮ้ายปิ๊ กมาแล้ว
ก็หันว่าเฮือนหลังเก่านั ้นยังว่าง บ่มีใผอยู่เตื้อ กับเผี้ยวสะอาดเรียบร้อยดี
45 ผีฮ้ายตั ๋วนั ้นก็ไปจวนผีตั ๋วอื่นๆ แหมเจ็ดตั ๋วตี้ฮ้ายเหลือมันแหม แล้วปา
กั ๋นเข้ามาอยูใน
่ เฮือนหลังนั ้น สุดต๊ายแล้วคนๆ นั ้นก็ซํ้าฮ้ายเหลือเก่าแหม
คนบ่ดีในสมัยนี้ ก็จะมีสภาพเหมือนจาอัน
้ ตวย�
43 “ผีฮ้ายตั ๋วนึ่ ง

ใผเป๋นครอบครัวของพระองค์
ต๋อน ตี้ พระเยซู กํ่า ลัง อู้ กับ หมู่ คน ตัง หลาย แม่ กับ หมู่ น้ อง บ่าว ของ
พระองค์ ก็ มา ยืน ถ้า อยู่ ตัง นอก แน จะ อู้ กับ พระองค์ 47 มี คน มา บอก พระ
เยซู ว่า “แม่ กับ หมู่ น้ อง บ่าว ของ อาจ๋า รย์มา ยืน ถ้า อยู่ ตัง นอก หมู่ เขา บอก
ว่าใค่อูตวย
้
ต้าน�
46
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“ใผเป๋นแม่กับปี้ น้ องของเฮา� 49 แล้วพระเยซูก็จี๊ไป
ตี้ หมู่ สาวก ของ พระองค์ อู้ ว่า “หมู่ เนี ย ะ เป๋น แม่ กับ ปี้ น้ อง ของ เฮา 50 ย้อน
ว่าคนตี้ เยียะตวยต๋ามความต้องก๋านของพระบิดาของเฮาตี้ อยู่ในสวรรค์
คนนั ้นก็เป๋นปี้ น้ องกับเป๋นแม่ของเฮา�
48 พระเยซูบอกว่า

13
กําเผียบเรือ
่ งดินสี่อย่าง
ใน วัน เดียว กั ๋น นั ้น พระเยซู ออก จาก เฮือน มา นั ่ง อยู่ ฮิม ทะเลสาบ 2 มี
คนจํา๋ นวนนั กปากั ๋นมาหลุ้มพระองค์ พระเยซู ก็ ลงไปนั ่งอยู่ในเฮือ คนตัง
หลายก็ยืนอยู่ฮิมฝั่ ง 3 แล้วพระองค์ก็เล่าเรือ
่ งต่างๆ เป๋นกําเผียบสอนหมู่
เขา พระองค์ เล่าว่า “มี จาวนาคนนึ่ ง ออกไปหว่านเม็ดพืช 4 ต๋อนตี้ หว่าน
อยู่นั ้น บางเม็ดตกต๋ามหนตางเตียว นกก็ มาจิกกิน
๋ เหียหมด 5 บางเม็ดก็
ตกลงดินตี้ปื๊ นตังลุ่มเป๋นบ่าหินเต๋มไปหมด มีดินบางแตะแหยะอยู่ตังบน
ก็เยียะหื้อเม็ดพืชนั ้นงอกขึ้นเวย 6 แต่เมื่อโดนแดดเผานั กขึ้นติกๆ ก็เหีย
่ ว
7
แห้งต๋าย ย้อนว่าฮากอยูตื
่ ้ นลํ้าไป บางเม็ดตกก๋างป่าหนาม ต้นหนามนั ้น
ก็ใหญ่ขึ้นมางําต้นนั ้นเหียหมด 8 แต่มีบางเม็ดตกบนดินดี ก็งอกงามใหญ่
ขึ้น เกิด ดอก ออก ผล ร้อย เต้า พ่อง หก สิบ เต้า พ่อง สาม สิบ เต้า พ่อง 9 ใผ
ยอมฟังก็หื้อฟังไว้เต๊อะ�
1

พระเยซูจี๊แจ๋งกําเผียบเรือ
่ งดิน

10 หมู่สาวกปากั ๋นมาถามพระเยซูว่า

หลายหมู่นั ้นเป๋นกําเผียบ�

“เป๋นจาใดอาจ๋ารย์เถิงสอนคนตัง

็ เรือ
“ข้อลํ้าเลิก
่ งแผ่นดินของสวรรค์ โผดหื้อต้านตัง
หลายฮู้ได้ ส่วนหมู่คนอื่นๆ นั ้นบ่โผดหื้อใผฮู้สักคน 12 คนตี้ เข้าใจ๋ อยู่แล้ว
ก็จะเข้าใจ๋นั กขึ้นจ๋นเหลือล้น ส่วนคนตี้บ่เข้าใจ๋ กับบ่สนใจ๋นั ้น แม้สิง่ ตี้เขา
เข้าใจ๋ พระเจ้าก็ จะเยียะหื้อเขาบ่เข้าใจ๋ แหมเลย 13 ย้อนจาอัน
้ เฮาจึงได้ อู้
ได้สอนหมู่เขาเป๋นกําเผียบ เปื้ อหมู่เขาผ่อแล้วผ่อแหมก็บ่หัน ฟังแล้วฟัง
แหมก็บ่ได้ยน
ิ กับบ่เข้าใจ๋ 14 ก็เป๋นไปต๋ามกําตี้อิสยาห์ผู้เป๋นปากเป๋นเสียง
แตนพระเจ้าได้บอกไว้ว่า
‘หมู่เจ้าจะฟังแล้วฟังแหม แต่จะบ่เข้าใจ๋
จะผ่อแล้วผ่อแหมแต่จะบ่หัน
15 ย้อนจิตใจ๋ของคนหมู่นี้ หลึ่ง
หมู่เขาปิดหูปิดต๋าเหีย
11 พระเยซู ตอบ ว่า

ถ้าบ่จาอัน
้ หมู่เขาก็จะหันกับต๋า
ได้ยน
ิ กับหู เข้าใจ๋ด้วยจิตใจ๋ของหมู่เขา

แล้วปิ๊ กมาหาเฮาเปื้ อหื้อเฮาฮักษาหมู่เขาหื้อหายดี�พ
พ
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แต่ หมู่ ต้าน ได้ หัน กับ ต๋า ได้ ยิน กับ หู ก็ เป๋น สุข 17 เฮา บอก ความ จริง แก่
ต้าน ตัง หลาย ว่า หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า กับ หมู่ คน ยํา เก๋ง
พระเจ้าตังหลาย ใค่หันสิง่ ตี้ต้านตังหลายหัน แต่ก็บ่เกยหัน ใค่ได้ยน
ิ สิง่ ตี้
ต้านตังหลายได้ยน
ิ แต่ก็บ่เกยได้ยน
ิ
16

ความหมายของกําเผียบ

18 “ฟังหื้อดีเน่ อ ต่อไปนี้ เป๋ นความหมายของกําเผียบเรือ
่ งคนหว่านเม็ด

พืช ตี้ เอา เม็ด พืช ไป หว่าน คือ ว่า 19 เม็ด ตี้ ตก ต๋าม หน ตาง เตียว ก็ เหมือน
คนตี้ได้ฟังเรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้า แต่บ่เข้าใจ๋ แล้วซาต๋านก็มาลู่เอากํา
นั ้นตี้หว่านลงในใจ๋ของเขาไปเหีย 20 เม็ดตี้ตกลงดินตี้ปื๊ นตังลุ่มเป๋นบ่าหิน
เต๋มไปหมด เหมือนคนตี้ได้ฟังถ้อยกําแล้ว ก็ฮับถ้อยกํานั ้นไว้บ่าเดี่ยวนั ้น
็ อยู่ได้บ่เมิน เมื่อเกิดปั๋ ญหากาว่า
อย่างจื้นจมยินดี 21 แต่ฮากลงดินบ่เลิก
โดนคํ่า ย้อนถ้อยกํานั ้นเขาก็ เลิกเจื้อไปเหีย 22 เม็ดตี้ ตกก๋างป่าหนามนั ้น
ก็ เหมือน คน ตี้ ได้ ฟัง ถ้อยกํา แล้ว แต่ ยัง เป๋น ห่วง เรือ
่ ง ต่างๆ เกี่ยว กับ จี วต
ิ
ในโลกนี้ กับหลงมัวเมาข้าวของเงินคํา สิง่ หมู่นี้ ก็มางําถ้อยกําไว้ เยียะหื้อ
ถ้อยกํานั ้นบ่เกิดผลในจีวต
ิ 23 ส่วนเม็ดตี้ตกบนดินดี ก็เหมือนคนตี้ได้ฟัง
ถ้อยกํา แล้ว เข้า ใจ๋ คน นั ้น ก็ เกิด ดอก ออก ผล ร้อย เต้า พ่อง หก สิบ เต้า พ่อง
กาว่าสามสิบเต้าพ่อง�
กําเผียบเรือ
่ งข้าวเจื๊อดีกับหญ้าข้าวนก
พระเยซู เล่า กํา เผียบ แหม เรือ
่ ง นึ่ ง หื้อ เขา ตัง หลาย ฟัง ว่า “แผ่น ดิน
สวรรค์ เผียบเหมือนคนนึ่ งคัดข้าวเจื๊อดีมาหว่านในนาของเขา 25 ตกต๋อน
เมื่อคืนนั ้นเมื่อคนหลับหมดแล้ว ศัตรู ของ
๋
เขาได้ มาหว่านหญ้าข้าวนกลง
ไปในนาตัด
๊ ตี้ เดียวกั ๋น แล้วก็ หนี ไป 26 เมื่อเถิงเวลาข้าวเจื๊อดี นั ้นออกงวง
หญ้า ข้าวนก ก็ งอก งาม ขึ้น มา ตวย 27 หมู่ คน ฮับ ใจ๊ ก็ ถาม นาย ของ เขา ว่า
‘นาย ครับ นาย หว่าน ข้าว เจื๊อ อย่าง ดี ลง ใน นา บ่ใจ้ กา แล้ว หญ้า ข้าวนก ขึ้น
มาได้จาใด�
28 “นายตอบว่า ‘ศัตรู เยี
๋ ยะ� คนฮับใจ๊ถามว่า ‘นายจะหื้อหมู่เฮาไปหลก
เอาหญ้าข้าวนกออกขว้างเหียก่อนก่อ�
29 “นายตอบว่า ‘บ่ดีเยียะ ย้อนกั ๋วว่าต๋อนหลกหญ้าข้าวนก จะหลันหลก
ใส่ข้าวเจื๊อดีติดมือออกมาตวย 30 ป่อยหื้อตึงสองใหญ่งามไปตวยกั ๋นก่อน
จ๋นเถิงหน้าเกี่ยวก็ได้ แล้วเฮาจะสัง่ หื้อคนงานเกี่ยวหญ้าข้าวนกออกก่อน
มัดเป๋นหลุ้นๆ เอาไปเผาไฟเหีย แล้วปิ๊ กมาเกี่ยวข้าวเจื๊อดีนั ้นเอาไปเก็บไว้
ในหลองข้าวของเฮา� �
24

กําเผียบเรือ
่ งเม็ดมัสตาร์ดกับเจื๊อผงฟู

พระ เยซู เล่า กํา เผียบ แหม เรือ
่ ง นึ่ ง หื้อ เขา ฟัง ว่า “แผ่น ดิน สวรรค์
เผียบ เหมือน เม็ด มัสตาร์ด๓เม็ด นึ่ ง ตี้ คน นึ่ ง เอา ไป ปูก ไว้ ใน สวน ของ เขา
31
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32 เป๋ นเม็ดหน้ อยตี้สุ ดในหมู่เม็ดพืชตังหลาย

แต่ถ้าได้ใหญ่งอกงามขึ้นมา
ก็สูงใหญ่เหลือหมู่ จ๋นนกมาแป๋งฮังบนกิง่ ของเก๊านั ้นได้�
33 พระเยซู ก็ เล่า กํา เผียบ แหม เรือ
่ ง นึ่ ง หื้อ เขา ฟัง ว่า “แผ่น ดิน สวรรค์
เผียบเหมือนเจื๊อผงฟู ตี้ แม่ ญิงคนนึ่ งเอามาสูนกับ แป้ง สามถัง เจื๊อนั ้นก็
เยียะหื้อแป้งนั ้นปุ๊ขึ้นตึงหมด�
34 พระเยซู เล่าเรือ
่ งตึงหมดนี้ หื้อคนตังหลายฟังเป๋นกําเผียบ นอกจาก
กําเผียบแล้ว พระองค์บ่ได้อูอะหยั
้
งเลย 35 ย้อนจาอัน
้ ก็เป๋นไปต๋ามตี้ผูเป๋
้ น
ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า เกย อู้ ไว้ว่า “ข้าพเจ้า จะ อู้ ออก มา เป๋น กํา เผียบ
จะอูเรื
้ อ
่ งความลับตี้ปิดบังไว้ตัง้ แต่สร้างโลกมาแล้ว�ฟ
ความหมายกําเผียบเรือ
่ งหญ้าข้าวนก
พระเยซู แหละ ออก มา จาก คน ตัง หลาย เข้า ไป ใน เฮือน หมู่ สาวก เข้า
มา หา พระองค์ อู้ ว่า “จ้วย อธิบาย เรือ
่ ง หญ้า ข้าวนก ใน นา นั ้น หื้อ ฟัง หน้ อย
37
เต๊อะ� พระเยซูตอบว่า “คนตี้หว่านข้าวเจื๊อดีนั ้นคือบุตรมนุษย์ 38 นาก็
เผียบเหมือนโลกนี้ ข้าวเจื๊อดีก็เผียบเหมือนคนของแผ่นดินสวรรค์ หญ้า
ข้าวนก เผียบ เหมือน คน ของ มาร 39 ศัตรู ๋ตี้ เข้า มา หว่าน เม็ด หญ้า ข้าวนก
นั ้น ก็ คือ มาร หน้า เกี่ยว ข้าว เผียบ เหมือน เป๋น วัน สิน
้ โลก หมู่ คน งาน ตี้ ปา
กั ๋นเกี่ยวข้าวก็เผียบเหมือนหมู่ทูตสวรรค์
40 “หญ้าข้าวนกถูกหลกมัดเอาไปเผาไฟจาใด ในวันสิน
้ โลกคนของมาร
41
ก็ จะ ถูก ปา ไป เผา ไฟ จาอัน
้
บุตรมนุษย์ จะ ส่ง หมู่ ทูต สวรรค์ ของ พระเจ้า
มา เปื้ อ รวบรวม คน ตี้ เยีย ะ หื้อ คน อื่น เยีย ะ บาป กับ คน ตี้ เยีย ะ บ่ดี ออก ไป
จากแผ่นดินของพระองค์ 42 แล้วจะเอาคนหมู่นี้ ไปโจ้งลงในเต๋าไฟตี้ฮ้อน
ขนาด ตี้หัน
้ มีก้าเสียงไห้หุยอย่างเจ็บปวดตึงขบเขี้ยวเกี๊ยวกาง 43 ในเวลา
เดียว กั ๋น คน ของ พระเจ้า จะ ส่อง แสง เหมือน แสง ของ ตะวัน ใน แผ่น ดิน
ของพระบิดาของหมู่เขา ใผยอมฟังก็หื้อฟังไว้เต๊อะ
36

เรือ
่ งข้าวของกับไข่มุก
“แผ่น ดิน สวรรค์ เผียบ เหมือน ว่า มี อุง่ สมบัติ ซ่อน ไว้ตี้ ก๋าง โต้ง เมื่อ มี
คนมาปะเข้าใส่ ก็ดีใจ๋ขนาด เอาปิ๊ กเก็บซ่อนไว้เหมือนเก่าจึงไปขายกู้สิง่ กู้
อย่างตี้เขามีแล้วเอาสตางค์ไปซื้อตี้นาหัน
้ เหีย
45 “แผ่น ดิน สวรรค์ ก็ เผียบ เหมือน ป้ อ ก๊า ไป เซาะ ซื้อ ไข่มุก เม็ด งาม
46 เมื่อ ปะ ไข่มุก ลํ้า ก้า เม็ด นึ่ ง เขา ก็ ไป ขาย กู้ สิง
่ กู้ อย่าง ตี้ เขา มี เปื้ อ เอา
สตางค์ไปซื้อไข่มุกงามเม็ดนั ้น
44

เรือ
่ งอวนยับป๋า

47 “แหมอย่างนึ่ งแผ่นดินสวรรค์เผียบเหมือนอวนตี้ลากป๋ าอยู่ในทะเล

แล้ว ยับ ป๋า ได้ หลาย อย่าง
ฟ 13:35 13:35 สดด� 78:2

48

เมื่อ ยับ ได้ ป๋า เต๋ม อวน แล้ว ก็ ลาก ขึ้น ฝั่ ง ปา
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กั ๋น นั ่ง เลือก เอา ก้า ป๋า ตี้ กิน
๋ ได้ ใส่ ซ้า เก็บ ไว้ แล้ว เอา ป๋า ตี้ กิน
๋ บ่ได้ ขว้าง เหีย
49 แล้ว ใน วัน สิน
้ หมู่ ทูตสวรรค์ จะแยกคนบ่ดี ออกจาก
้ โลกก็ จะเป๋นจาอัน
คนยําเก๋งพระเจ้า 50 ส่วนหมู่คนบ่ดีก็เอาไปโจ้งในเต๋าไฟตี้ฮ้อน มีก้าเสียง
ไห้หุยอย่างเจ็บปวดตึงขบเขี้ยวเกี๊ยวกาง
51 “ตึงหมดตึงเสี้ยงตี้เฮาอูมา
้ นี้ หมู่ต้านเข้าใจ๋กั ๋นก่อ� หมู่สาวกตอบว่า
“เข้าใจ๋ดีแล้ว�
52 พระเยซู อู้ กับ หมู่ สาวก แหม ว่า “หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กู้ คน ตี้ ได้ ฮับ เอา กํา
สอนเรือ
่ งแผ่นดินสวรรค์ แล้ว ก็ เผียบเหมือนเจ้าของบ้านคนนึ่ ง ตี้ ได้ เอา
สมบัติลํ้าก้าตึงเก่าตึงใหม่ออกมาจากห้องเก็บของของตั ๋ว�
พระเยซูปิ๊ กไปเมืองนาซาเร็ธ
53 เมื่อ พระเยซู เล่า กํา เผียบ ต่างๆ แล้ว พระองค์ ก็ ไป จาก ตี้ หัน
้ 54 ปิ๊ ก ไป
เมือง นาซาเร็ธ บ้าน ของ พระองค์ แล้ว สัง่ สอน คน ใน ธรรมศาลา ของ จาว
ยิว หมู่เขาก็ ปากั ๋นงืดอู้กั ๋นว่า “คนนี้ ไปได้ ผญาปั๋ ญญากับฤทธิอํ
์ านาจเยีย
ะก๋านอัศจ๋รรย์นี้ มาจากไหน 55 เขาเป๋นลูกสล่าไม้ แม่จื้อมารีย์ มีน้ องบ่าว
จื้อยากอบ โยเซฟ ซีโมน กับยูดาสบ่ใจ้กา 56 น้ องสาวกู้คนก็อยูเมื
่ องเดียว
กั ๋น กับ หมู่ เฮา ตวย บ่ใจ้ กา แล้ว เขา ไป ได้ สิง่ ต่างๆ หมู่ นี้ มา จาก ตี้ ไหน กั ๋น�
57 หมู่เขาบ่ยอมฮับพระองค์ พระองค์อูกั
้ บหมู่เขาว่า “ผู้เป๋นปากเป๋นเสียง
แตน พระเจ้า นั ้น จะ ได้ ฮบ
ั เกียรติ ใน กู้ๆ ตี้ ยกเว้น ใน บ้าน เมือง เดียว กั ๋น กับ
ครอบครัว ของ ตั ๋ว เต้า อัน
้ � 58 พระเยซู ก็ บ่ได้ เยีย ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์ ตี้ หัน
้ นั ก
เต้าใด ย้อนว่าหมู่เขาบ่มีความเจื้อ

14
เฮโรดได้ยน
ิ เรือ
่ งพระเยซู

1 เมื่อ กษั ตริย์เฮโรด ตี้ ปกครอง แคว้น กาลิ ลี ได้ยน
ิ เรือ
่ งราวของพระเยซู

2 ก็ อู้กับหมู่ตี้เปิ็ กษาว่า

“เขาคนนี้ จะต้องเป๋นยอห์นผู้หื้อบัพติศมาเป๋นขึ้น
จากความต๋ายแหมเตื้อแน่ ๆ เขาเถิงเยียะก๋านอัศจ๋รรย์หมู่นี้ ได้�
เฮโรดฆ่ายอห์นผู้หื้อบัพติศมา
กษั ตริย์ เฮโรด กึ๊ด จาอัน
้ ย้อน ว่า ต้าน ได้ ยับ ยอห์น เอา เจื้ อก เหล็ก ล่าม
ไว้ใน คอก ย้อน หัน แก่ นาง เฮโรเดีย ส เมีย ฟี ลิป น้ อง บ่าว ของ ต๋น ภ 4 เซิง่
ยอห์น เกย อู้ กับ เฮโรด ว่า “ต้าน บ่มี สิทธิ์เอา เมีย ของ น้ อง มา เป๋น เมีย ของ
ตั ๋ว� 5 เยีย ะ หื้อ เฮ โรด ใค่ ฆ่า ยอห์น แต่ ก็ กั ๋ว จาว เมือง ตัง หลาย ตี้ นั บถือ
ยอห์นว่าเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า
6 ใน งาน วัน เกิด ของ กษั ตริย์ เฮโรด ใน งาน นั ้น ลูก สาว ของ เฮโรเดีย ส
ฟ้อน หื้อ เฮโรด กับ แขก ตี้ มา ใน งาน ผ่อ เฮโรด ปอ อก ปอ ใจ๋ ขนาด 7 จึง ได้
สัญญา ต่อ คน ตัง หลาย ว่า นาง ขอ อะหยัง ก็ จะ หื้อ 8 นาง ก็ เลย ขอ ต๋าม ตี้ แม่
3

ภ
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ของ นาง บอก คือ “ข้า เจ้า ขอ หัว ของ ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา ใส่ ถาด มา หื้อ ข้า
เจ้าตี้นี่ � 9 กษั ตริยเฮโรด
์
ก็ตุ๊กใจ๋ขนาด แต่ได้สัญญาต่อหน้าแขกตังหลาย
ไว้ แล้ว ก็ สัง่ คน หื้อ เยีย ะ ต๋าม ตี้ นาง ขอ 10 เฮโรด ก็ ใจ๊ คน ไป กก คอ ยอห์น
ขําในคอก 11 แล้วเอาหัวใส่ ถาดมาหื้อนางคนนั ้น แล้วนางก็ เอาไปหื้อแม่
12 ส่วน หมู่ สาวก ของ ยอห์นก็ มา ฮับศพ ของ ยอห์นไป ฝัง แล้ว ไป เล่า เรือ
่ งตี้
เกิดขึ้นนี้ หื้อพระเยซูฟัง
พระเยซูเลี้ยงห้าปันคน
13 เมื่อพระเยซู ได้ยน
ิ เรือ
่ งของยอห์นแล้ว

ก็ลงเฮือไปตี้เงียบๆ เป๋นส่วน
ตั ๋ว คน ตัง หลาย ต๋าม เมือง ต่างๆ ฮู้ ก็ ปา กั ๋น เตียว ตวย พระองค์ ไป 14 เมื่อ
พระเยซู ขึ้นจากเฮือ ก็หันคนเป๋นจํา๋ นวนนั ก พระองค์ก็ฮู้สึกอินดู แล้วฮัก
ษาคนเป๋นพยาธิในหมู่นั ้นหื้อหาย
“อาจ๋ารย์ บ่าเดี่ยวนี้ ก็คํ่า
นั ก แก แล้ว ตํา๋ หมู่ นี้ ก็ ทุ รกั ๋นดาร หื้อ คน หมู่ นี้ ปิ๊ ก ไป ก่อน บ๋อ เปื้ อ จะ ได้ ไป
เซาะซื้อของกิน
๋ กั ๋นต๋ามหมู่บ้านต่างๆ นั ้น�
15 ตกต๋อนแลงหมู่ สาวกก็ มาบอกพระเยซู ว่า

แต่ พระเยซู ตอบ ว่า “หื้อ หมู่ เขา อยู่ กั ๋น ตี้ นี่ เต๊อะ แต่ หมู่ ต้าน ไป เซาะ
ของกิน
๋ มาเลี้ยงเขาเหีย�
17 หมู่ สาวก ตอบ ว่า “ตี้ นี่ หมู่ เฮา มี ก้า เข้า หนมปั ง ห้า ก้อน กับ ป๋ า สอง ตั ๋ว
เต้าอัน
้ �
18 พระเยซู บอก ว่า “เอา มา หื้อ เฮา ตี้ นี่ ลอ� 19 พระเยซู สัง
่ คน ตัง หลาย
นั ่งลงบนหญ้า แล้วฮับเข้าหนมปังห้าก้อนกับป๋าสองตั ๋วนั ้นมา แล้วแหงน
หน้า ขึ้น ไป ผ่อ ฟ้า สวรรค์ ขอบ พระคุณ พระเจ้า พระองค์ ก็ หัก เข้า หนมปัง
แล้วเอาเข้าหนมปังกับป๋านั ้นหื้อหมู่สาวกแจกคนตังหลาย 20 คนตึงหมด
ได้กิน
๋ อิม
่ กู้คน แล้วหมู่สาวกก็เก็บของกิน
๋ ตี้เหลือได้สิบสองซ้าเต๋มๆ 21 คน
ตี้กิน
่ ้หัน
้ มีป้อจายประมาณห้าปันคน แม่ญิงกับหละอ่อนบ่ได้นั บ
๋ อยูตี
16

พระเยซูเตียวบนนํ้า
22 หลังจากนั ้นสักกํา พระเยซูก็บอกหื้อหมูสาวก
่
ลงเฮือข้ามฟากไปก่อน

ส่วนพระองค์ยังอยูตี
่ ้หัน
้ เปื้ อส่งคนตังหลายปิ๊ กบ้าน 23 เมื่อส่งคนตังหลาย
ปิ๊ ก เมือ บ้าน หมด แล้ว พระองค์ ก็ ขึ้น ไป บน ดอย คน เดียว เปื้ อ อธิษฐาน มืด
คํ่าแล้วพระองค์ก็ยังอยูตี
่ ้หัน
้ คนเดียว 24 ส่วนเฮือของหมูสาวก
่
ได้ออกจาก
ฝั่ งไปจ้าดไก๋แล้ว กํ่าลังถูกคลื่นลมปั๊ ดไปปั๊ ดมาย้อนเฮือตอลม
ประมาณ ตี ๋ สาม เถิง หก โมง เจ๊า พระ เยซู เตียว บน นํ้า ไป หา หมู่ เขา
เมื่อ หมู่ สาวก หัน พระองค์ เตียว มา บน นํ้า ก็ ตกใจ๋ กั ๋ว ปา กั ๋น ฮ้อง เสียง
ดังว่า “ผี�
27 แต่พระเยซูอูกั
้ บหมู่เขาต๋อนนั ้นว่า “แป๋งใจ๋ดีๆ ไว้ นี่ เฮาเน่ อ บ่ถ้ากั ๋ว�
25
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“ถ้าเป๋นอาจ๋ารย์แต๊ๆ แล้ว ฮ้องข้าพเจ้าเตียวบนนํ้าไปหา

พระเยซู บอก ว่า “มา แหละ� เปโตร ก็ ออก จาก เฮือ เตียว บน นํ้า ไป หา
พระเยซู 30 แต่ เมื่อ เปโตร หัน คลื่น ลม แฮง ก็ กั ๋ว เมื่อ กํ่า ลัง จะ จ๋ม ลง นํ้า ก็
เอิน
้ เสียงดังว่า “อาจ๋ารย์ จ้วยกําเต๊อะ�
31 พระเยซู ก็ ฟั่ ง ยื่น มือ จัก
๊ ตั ๋ว เขา ไว้ อู้ ว่า “ต้าน มี ความ เจื้อ หน้ อย แต๊ๆ
สงสัยเยียะหยัง�
32 เมื่อพระเยซูกับเปโตรขึ้นเฮือแล้วลมก็ย้าง 33 หมูสาวก
่
ตี้อยูใน
่ เฮือปา
กั ๋นมากราบไหว้พระเยซู แล้วอูว่
้ า “ต้านเป๋นพระบุตรของพระเจ้าแต๊ๆ�
29

พระเยซูฮักษาคนป่วยจํา๋ นวนนั ก
34 หลังจากข้ามฟากมาแล้ว ก็มาแผวฝั่ งแคว้นเยนเนซาเรท 35 เมื่อคน

ตี้หัน
้ จํา๋ พระเยซูได้ ก็ส่งข่าวเอิน
้ บอกกั ๋นไปใคว่แคว้น คนตังหลายก็ปาคน
ป่วยมาหาพระองค์ 36 เปื้ ออ้อนวอนขอหยุบตีน
๋ เสื้อของพระองค์ เต้าอัน
้ ก็
ปอแล้ว ใผตี้ได้หยุบตีน
๋ เสื้อคุมของพระองค์ก็หายป่วยกั ๋นหมดกู้คน

15
กําสอนเรือ
่ งความบริสุทธิตั
์ งในใจ๋
ต๋อน นั ้น มี หมู่ ฟาริสี กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ บาง คน เตียว ตาง มา จาก กรุ ง
เยรู ซาเล็มมาหาพระเยซู ถามว่า 2 “เป๋นจาใดหมู่สาวกของต้านจึงปากั ๋น
ดูถูก ดู แควน กํา สอน ต๋าม ฮีต เก่า ฮอย เดิม ตี้ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน สอน ไว้เรือ
่ ง
ก๋านซ่วยมือต๋ามธรรมเนี ยมก่อนกิน
๋ ข้าว�
3 พระเยซู จึง ตอบ หมู่ เขา ว่า “เป๋ น จาใด หมู่ ต้าน เถิง ดูถูก ดู แควน กํา สัง
่
4
ของพระเจ้าเรือ
่ งตี้เอาก้าหันแต่ฮีตเก่าฮอยเดิมต่างๆ ของหมู่ต้าน ย้อน
พระเจ้า บอก ว่า ‘หื้อ เคารพ นั บถือ ป้อ แม่ ของ ตั ๋ว�ม กับ ‘คน ใด ตี้ สาป แจ้ง
ป้อ แม่ จะ ต้อง มี โต้ษ เถิง ต๋าย�ย 5 แต่ หมู่ ต้าน แอกขะแตก สอน ว่า ‘ทรัพย์
สมบัติตี้ควรจะจ้วยเหลือป้อแม่นั ้นก็เปิงดีตี้จะเอาไปถวายหื้อกับพระเจ้า
แตน� 6 จาอี้ ละ หมู่ ต้าน ก็ เยีย ะ หื้อ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า บ่มี ผล ย้อน ฮีต เก่า
ฮอย เดิม ตี้ สอน ต่อๆ กั ๋น มา 7 หมู่ ต้าน เป๋น คน หน้า ซื่อ ใจ๋ ก๊ด อิส ยาห์ อู้ ถูก
แต๊ๆ ตี้ตวายตัก
๊ เถิงต้านตังหลายว่า
1

8 ‘คนหมู่นี้ นั บถือเฮาก้าปากของเขาเต้าอัน
้

แต่ใจ๋อยูห่
่ างไก๋จากเฮา

9 ก็เลยบ่มีประโยชน์ ตี้หมู่เขาจะนมัสก๋านเฮา

ย้อนเขาเอากฎตี้คนตัง้ ขึ้นมาอ้างเป๋นกําสัง่ ของพระเจ้า�ร ”
ม

15:4 15:4 อพย� 20:12

ย

15:4 15:4 อพย� 21:17

ร

15:9 15:9 อสย� 29:13

มัทธิว 15:10

34

มัทธิว 15:28

แล้ว พระเยซู ก็ ฮ้อง คน ตัง หลาย เข้า มา อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “ฟัง หื้อ ดีๆ
หื้อ เข้า ใจ๋ แต๊ๆ เน่ อ 11 บ่ใจ้ สิง่ ตี้ เข้า ปาก เยีย ะ หื้อ คน เป๋น มลทิน ใน สาย ต๋า
พระเจ้าเน่ อ แต่สิง่ ตี้ออกมาจากปากเยียะหื้อคนเป๋นมลทิน�
12 หมู่ สาวก ของ พระเยซู เข้า มา บอก ว่า “อาจ๋า รย์ ฮู้ ก่อ ตี้ ต้าน อู้ ไป นั ้น
เยียะหื้อหมู่ฟาริสีปากั ๋นเจ็บใจ๋ขนาด�
13 พระเยซู ตอบ เป๋ น กํา เผียบ ว่า “เก๊ า ไม้ เก๊า ใด ตี้ พระบิดา ของ เฮา ตี้ อยู่
บน สวรรค์ บ่ได้ ปูก ก็ จะ หลก ออก เหีย หมด ตึง ฮาก 14 บ่ถ้า ไป ใส่ ใจ๋ หมู่ เขา
เน่ อ เขา หมู่ นั ้น เผียบ เหมือน คน นํา ตาง ตี้ ต๋า บอด ถ้า คน ต๋า บอด จู๋ง คน ต๋า
บอด ตึงสองคนก็จะปากั ๋นตกขุมตกบ่อ�
15 เปโตร บอก พระเยซู ว่า “ขอ จ้วย อธิบาย เรือ
่ ง กํา เผียบ ตี้ ได้ เล่า ไป นั ้น
หื้อข้าพเจ้าตังหลายแหมกําเต๊อะ�
16 พระเยซู อู้ว่า “ต้านตังหลายยังบ่เข้าใจ๋ แหมกา 17 บ่ฮู้กา ของกู้ อย่าง
ตี้เข้าไปในปาก ก็จะลงต๊องแล้วก็ถ่ายออกไปเหีย 18 แต่กําอูตี
้ ้ออกมาจาก
ปากนั ้นก็ ออกมาจากจิต ใจ๋ สิง่ ตี้ ออกมานี้ เยียะหื้อคนเป๋นมลทิน 19 ย้อน
ว่าก๋านกึ๊ดฮ้าย ก๋านฆ่าคน ก๋านเล่นจู๊ ก๋านเยียะบาปตางเพศกู้อย่าง ก๋าน
ลักของ ก๋านขี้จุ ก๋านใส่ ฮ้ายคนอื่นก็ ออกมาจากจิตใจ๋ ของคน 20 สิง่ หมู่ นี้
เยีย ะ หื้อ เป๋น คน มลทิน ใน สายต๋า พระเจ้า แต่ เรือ
่ ง ตี้ บ่ได้ ซ่วย มือ ก่อน กิน
๋
ข้าวนั ้น บ่ได้เยียะหื้อคนเป๋นมลทินเน่ อ�
พระเยซูจ้วยแม่ญิงต่างจ้าด
21 แล้ว พระเยซู ก็ ออก มา จาก ตี้ หัน
้ เตียว เข้า ไป ใน เขต เมือง ไทระ กับ
เมืองไซดอน 22 มีแม่ญิงจาวคานาอันคนนึ่ งตี้อยู่ตํา๋ หมู่หัน
้ เข้ามาเอิน
้ ฮ้อง
พระเยซูว่า “พระองค์เจ้าข้า ต้านผู้เป๋นบุตรของกษั ตริย์ดาวิด ขอโผดอิน
ดูข้าเจ้าพ่องเต๊อะ ลูกสาวของข้าเจ้าโดนผีเข้า เป๋นตุ๊กทรมานขนาด�
23 ส่วน พระเยซู บ่ยอม อู้ กับ แม่ ญิง คน นั ้น สัก กํา หมู่ สาวก ก็ เข้า มา บอก
พระองค์ ว่า “ไล่ เหิบ ไป ไก๋ๆ เต๊อะ นาง ฮ้อง เอิน
้ ตวย ตื๊อ หมู่ เฮา มา บ่ยอม
ย้าง�
24 พระเยซูงว้ายหลังไปตอบแม่ญิงคนนั ้นว่า “พระเจ้าส่งเฮามาจ้วยก้า
คนอิสราเอลเต้าอัน
้ ตี้เป๋นเหมือนแกะหลง�
25 แต่แม่ญิงคนนั ้นก็เข้ามาคุกเข่าต่อหน้าพระเยซู แล้วอู้ว่า “พระองค์
เจ้าข้าขอโผดจ้วยข้าเจ้าตวยเต๊อะ�
26 พระเยซูตอบว่า “บ่ถูกต้องตี้จะเอาของกิน
๋ ของลูกไปโจ้งหื้อหมา�
27 แต่ แม่ ญิง คน นั ้น ตอบ ว่า “แม่น แล้ว แต่ ว่า ต้าน เจ้า ข้า แม้ แต่ หมา ก็
ยังได้กิน
๋ เศษของกิน
๋ ตี้ตกจากโต๊ะของเจ้าของ�
28 พระเยซู ตอบ ว่า “หญิง เหย เจ้า มี ความ เจื้อ นั ก แต๊ๆ สิง
่ ตี้ เจ้าขอก็ หื้อ
เป๋น ไป ต๋าม ตี้ ต้อ งก๋าน นั ้น เต๊อะ� เวลา เดียว กั ๋น นั ้น ลูกสาว ของ นาง ก็ หาย
เป๋นปกติ
10

พระเยซูฮักษาคนป่วยจํา๋ นวนนั ก
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29 พระเยซู ออกจากตี้หัน
้ เตียวเลาะฮิมฝั่ งทะเลสาบกาลิลี

แล้วก็ขึ้นบน
ดอย นั ่ง อยู่ ตี้ หัน
้
มี หมู่ คน จํา๋ นวน นั ก มา หา พระองค์ ปา หมู่ คน ง่อย คน
ต๋า บอด คนพิก๋าน คนเป๋นใบ้ ตึงคนตี้ เป๋นพยาธิสะป๊ะ มาวางนอนใก้ ตีน
๋
พระเยซู แล้ว พระองค์ ก็ โผด ฮัก ษา หมู่ เขา จ๋น หาย กั ๋นหมด กู้ คน 31 จ๋น คน
ตังหลายปากั ๋นงืดเมื่อได้ หันคนใบ้อู้ได้ คนพิก๋านก็ หาย คนง่อยก็ เตียวได้
คนต๋าบอดก็ผ่อหันได้แหม คนตังหลายก็ปากั ๋นสรรเสริญพระเจ้าของจาว
อิสราเอล
30

พระเยซูเลี้ยงคนสี่ปันคน

32 พระเยซูฮ้องหมู่สาวกมาหาอูว่
้ า “เฮาอินดูคนหมูนี
่ ้ ขนาด ย้อนหมู่เขา

อยู่ตวยเฮาสามวันมาแล้ว บ่าเดี่ยวนี้ บ่มีอะหยังกิน
๋ สักอย่าง ถ้าเฮาหื้อหมู่
เขา ปิ๊ ก บ้าน โดย บ่ได้ กิน
อะหยั
ง
เตื
้
อ
หมู
่
เขา
ก็
จะ
เป๋
น ปิ หมด แฮง ก๋าง ตาง ก็
๋
ได้�
33 หมู่ สาวก อู้ ว่า “ใน ตี้ ทุ รกั ๋นดาร จาอี้ จะ ไป เซาะ ของกิน
๋ ตี้ ไหน มา เลี้ยง
คนจํา๋ นวนนั กมอกอีได้
้ �
34 พระเยซู ถาม หมู่ สาวก ว่า “หมู่ ต้าน มี เข้า หนมปั ง กี่ ก้อน� หมู่ สาวก
ตอบว่า “มีเข้าหนมปังเจ็ดก้อนกับป๋าตั ๋วหน้ อยๆ บ่กี่ตั ๋ว�
35 พระองค์ สัง
่ หื้อ คน ตัง หลาย นั ่ง ลง บน ปื๊ น ดิน 36 แล้ว พระองค์ ฮับ เอา
เข้าหนมปังเจ็ดก้อนกับป๋านั ้นมาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า แล้วก็หัก
เข้า หนมปัง ตึง ป๋า ยื่น หื้อ หมู่ สาวก เอา ไป แจก คน ตัง หลาย 37 กู้ คน กิน
๋ อิม
่
38
กั ๋นหมด แล้วยังเก็บของกิน
๋ ตี้เหลือใส่ก๋วยได้แหมเจ็ดแก่นเต๋มๆ คนตึง
หมด ตี้ นั ่ง กิน
้ นั บ ก้า ป้อ จาย ได้ สี่ ปัน คน บ่นั บ แม่ ญิง กับ
๋ ของกิน
๋ ตวย กั ๋น หัน
39
หละอ่อน เมื่อ พระเยซู ส่ง กู้ คน ปิ๊ ก เมือ บ้าน หมด แล้ว พระองค์ ก็ ลง เฮือ
ไปแคว้นมากาดาน

16

ขอหื้อพระเยซูเยียะก๋านอัศจ๋รรย์
หมู่ ฟาริสี กับ หมู่ สะดู สี มา ทดลอง พระเยซู ขอ หื้อ เยีย ะ หมายสําคัญ
จากฟ้าสวรรค์หื้อผ่อ เปื้ อจะฮูว่
้ าพระองค์มาจากพระเจ้าแต๊ๆ 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 แต่ ถ้า ต๋อน เจ๊า วัน ใด ต๊ องฟ้า สี แดง
กับ มืด อึ มคึม ต้าน ก็ จะ บอก ว่า ‘วัน นี้ ฝน จะ ตก� ต้าน ตัง หลาย แยง ผ่อ ต๊
องฟ้าแล้วก็ฮู้ว่าอากาศวันนี้ จะเป๋นจาใด แต่เมื่อต้านหันสิง่ ตี้เฮาเยียะมา
เยียะหยังต้านตังหลายยังบ่ฮูบ่
้ เข้าใจ๋ว่าหมายเถิงอะหยังเตื้อ 4 มีก้าหมู่คน
บ่ดี กับ คน บ่ซื่อสัตย์ ต่อ พระเจ้า ตี้ ฮ้อง ขอ หื้อ เยีย ะ หมายสําคัญ หื้อ ผ่อ แต่
พระเจ้าจะบ่เยียะหื้อหันเน่ อ นอกจากหมายสําคัญตี้เกิดขึ้นกับลโยนาห์ผู้
เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า� แล้วพระเยซูก็ละหมู่เขาไป
1

ล
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เจื๊อของหมู่ฟาริสีกับหมู่สะดูสี

เมื่อ หมู่ สาวก ของ พระเยซู ปา กั ๋น ข้าม ไป แหม ฟาก นึ่ ง ของ ทะเลสาบ
แล้ว หมู่เขาลืมเอาเข้าหนมปังมาตวย 6 พระเยซู เตือ
๋ นหมู่เขาว่า “หื้อแน
หละวังเจื๊อฟูของหมู่ฟาริสีกับหมู่สะดูสีไว้หื้อดีเน่ อ�
5

7 หมู่สาวกอู้กั ๋นว่า “ตี้พระองค์อู้จาอี้ก็ย้อนว่าหมู่เฮาลืมเอาเข้าหนมปั ง
มาตวยแน่ ๆ�

พระเยซู ฮู้ ว่า หมู่ เขา อู้ เรือ
่ ง อะหยัง กั ๋น อยู่ ก็ เลย อู้ ว่า “หมู่ ต้าน มี ความ
เจื้อ หน้ อย เหีย แต๊ๆ เยีย ะ หยัง หมู่ ต้าน ปา กั ๋น อู้ เรือ
่ ง บ่มี เข้า หนมปัง 9 หมู่
ต้านยังบ่เข้าใจ๋ เตื้อกา จํา๋ ได้ อยู่ก่อต๋อนตี้ เฮาเอาเข้าหนมปังห้าก้อนเลี้ยง
ตึงห้าปันคน แล้วเก็บของกิน
่ งเข้าหนมปัง
๋ ตี้เหลือใส่ซ้าได้กี่แก่น 10 กับเรือ
เจ็ดก้อนเลี้ยงได้ตึงสี่ปันคน แล้วเก็บของกิน
๋ ตี้เหลือใส่ก๋วยนั บได้กี่แก่นฮึ
11 เป๋ น จาใด หมู่ ต้าน เถิง บ่เข้า ใจ๋ เตื้อ ว่า เฮา บ่ได้ อู้เรือ
่ งเข้าหนมปัง แต่ เฮา
เตือ
๋ นหมู่ต้านหื้อแนหละวังเจื๊อของหมู่ฟาริสีกับหมู่สะดูสีหื้อดี�
8

12 ในตี้ สุ ดหมู่ สาวกก็ เข้าใจ๋ แล้วว่า

พระเยซู บ่ได้อู้เถิงเรือ
่ งหละวังเจื๊อตี้
ใส่ในเข้าหนมปัง แต่หื้อหละวังกําสอนของหมู่ฟาริสีกับหมู่สะดูสี
เปโตรบอกว่าพระเยซูเป๋นพระคริสต์

13 เมื่อพระเยซูมาเถิงแคว้นซีซารียา ฟีลิปปี

พระองค์ถามหมู่สาวกของ
พระองค์ว่า “คนตังหลายอูกั
้ ๋นว่าบุตรมนุษย์เป๋นใผกา�

“บางคนก็ว่าเป๋นยอห์นผู้หื้อบัพติศมา บางคนก็ว่า
เป๋น เอลี ยาห์ เป๋น เยเรมีย์ก็ มี กาว่า เป๋น คน ใด คน นึ่ ง ใน หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น
เสียงแตนพระเจ้า�
15 พระเยซูก็ถามหมู่เขาว่า “หมู่ต้านลอกึ๊ดว่าเฮาเป๋ นใผ�
14 หมู่สาวกตอบว่า

ซี โมน ตี้ ฮ้อง แหม จื้อ ว่า เปโตร ตอบ ว่า “พระองค์ เป๋น พระคริสต์ เป๋น
พระบุตรของพระเจ้าตี้มีจีวต
ิ อยู�
่
16

“ซีโมน ลูกของโยนาห์เหย ต้านได้ฮับปอนแต๊ๆ ย้อน
ว่าเรือ
่ งนี้ พระบิดาของเฮาตี้อยู่ในสวรรค์ เป๋นผู้เปิดเผยหื้อต้านฮู้ บ่ใจ้คน
บอกหื้อเน่ อ 18 เฮาจะบอกหื้อฮู้ว่าต้านคือเปโตร๔ ต้านเป๋นเหมือนบ่าหิน
ตี้เฮาจะสร้างคริสตจักรของเฮาขึ้นตัง้ ไว้ อํานาจตึงหมดของความต๋ายจะ
มี ชัย เหนื อ คริสตจักร ของ เฮา นั ้น ตึง บ่ได้ 19 เฮา จะ เอา ขะแจ๋ ตี้ ไข แผ่น ดิน
สวรรค์ ไว้หื้อ ต้าน อะหยัง ก็ ต๋าม ตี้ ต้าน ห้าม ใน โลก นี้ พระเจ้า ก็ ห้าม สิง่ นั ้น
ในสวรรค์ แล้วอะหยังก็ต๋ามตี้ต้านหื้อเยียะในโลกนี้ พระเจ้าก็หื้อเยียะสิง่
นั ้น ใน สวรรค์ เหมือน กั ๋น� 20 แล้ว พระเยซู สัง่ หมู่ สาวก บ่หื้อ บอก คน อื่น ว่า
พระองค์เป๋นพระคริสต์
17 พระเยซูตอบว่า

พระเยซูตวายตัก
๊ ก๋านต๋ายของพระองค์
๔

16:18 16:18 เปโตร แป๋ว่า บ่าหิน
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ตัง้ แต่ นั ้น เป๋น ต้น มา พระเยซู อธิบาย หื้อ หมู่ สาวก ของ พระองค์ ฟัง ว่า
พระองค์ จะ ต้อง ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว จะ ต้อง ฮับ ความ ตุ๊ก ทรมาน หลาย
อย่างจากหมู่คนเฒ่าคนแก่กับหมู่หัวหน้าปุโรหิตตึงหมู่ธรรมาจ๋ารย์ ในตี้
สุดพระองค์จะถูกฆ่าต๋าย แต่หลังจากนั ้นแหมสามวัน พระเจ้าจะเยียะหื้อ
เป๋นขึ้นจากความต๋าย
22 เมื่อ เปโตร ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ปาพระเยซู ออกจากหมู่ แล้วว่าหื้อพระองค์
ว่า “อูจาอี
้
ได้
้ จาใด พระเจ้าจะบ่หื้อสิง่ นี้ เกิดขึ้นแน่ ๆ�
21

พระเยซู ก็ งว้าย หลัง มา อู้ กับ เปโตร ว่า “ไอ่ ซาต๋าน ไป หื้อ ป๊น หู ป๊น ต๋า
เจ้ากํ่าลังขัดขวางเฮา ย้อนว่าเจ้าบ่ได้กึ๊ดอย่างพระเจ้า แต่กึ๊ดอย่างคน�
24 พระเยซูก็อูกั
้ บหมู่สาวกว่า “ถ้าใผคนใดใค่เป๋นสาวกของเฮา ก็หื้อคน
นั ้น ตัดอกตัดใจ๋ แบกไม้ ก๋าง เขนของตั ๋วเก่า แล้วตวยเฮามา 25 ย้อนว่าถ้า
คนใดใค่ฮักษาจีวต
ิ ของตั ๋วไว้ คนนั ้นจะฮักษาจีวต
ิ นั ้นบ่ได้ก็จะต๋าย แต่ถ้า
คน ใด ยอม สละ จี วต
ิ ของ ตั ๋ว ย้อน หัน แก่ เฮา คน นั ้น จะ มี จี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ 26 จะ
มี ประโยชน์ อะหยัง ถ้า ได้ เป๋น เจ้าของ กู้ สิง่ กู้ อย่าง ใน โลก นี้ แต่ ต้อง เสีย จี
วิต ของ ตั ๋ว ไป เหีย ต้าน จะ เอา อะหยัง ไป แลก กับ จี วต
ิ ของ ต้าน ปิ๊ ก คืน มา ได้
27 แต่ บุตรมนุษย์จะปิ๊ กมาด้วยรัศมีของพระบิดาพร้อมกับทูตสวรรค์ ของ
พระองค์ แล้ว บุตรมนุษย์จะ มา ตัดสิน กู้ คน ต๋าม ตี้ แต่ ละ คน ได้ เยีย ะ เอา ไว้
28 เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า หมู่ต้านบางคนตี้ยืนอยูตี
่ ้นี่ จะยัง
บ่ต๋ายเตื้อ จ๋นกว่าจะได้หันบุตรมนุษย์เข้ามาอย่างกษั ตริยตี
์ ้ยิง่ ใหญ่�
23

17
พระเยซูมาอูตวย
้
โมเสสกับเอลียาห์
หลัง จาก นั ้น หก วัน พระ เยซู ปา เป โตร ยาก อบ กับ ยอห์น น้ อง ของ
ยากอบ ขึ้น ไป บน ดอย สูง ตวย กั ๋น บ่มี คน อื่น ตี้ หัน
้ 2 แล้ว ตั ๋ว ของ พระองค์ ก็
เปี่ ยนไปต่อหน้าต่อต๋าหมูเขา
่
หน้าของพระองค์ส่องแสงแจ้งเหมือนตะวัน
เสื้อผ้าก็ขาวจ๋นเหลื้อมมาบๆ 3 แล้วหมู่เขาก็หันโมเสสกับเอลียาห์๕กํ่าลัง
อูกั
้ บพระเยซูอยู่
1

เปโตร อู้ กับ พระเยซู ว่า “พระองค์ เจ้า ข้า เป๋น สิง่ ดี แต๊ๆ ตี้ หมู่ เฮา ได้
มา อยู่ตี้ นี่ ถ้า พระองค์ ต้อ งก๋าน หมู่ เฮา จะ แป๋ง ตูบ ไว้สาม หลัง หื้อ พระองค์
โมเสส กับเอลียาห์คนละหลัง�
5 เปโตร อู้ ลิน
้ หมู่ เขา ไว้
้ ยัง บ่ตัน เข้า ปาก ก็ มี เมฆ สว่าง แจ้ง หลึ้ง มา หุม
แล้วมีเสียงออกมาจากเมฆว่า “ต้านผูนี
้ ้ เป๋นลูกตี้เฮาฮัก เฮาปอใจ๋ต้านนั ก
ขนาดเน่ อ หื้อเจื้อฟังต้านเต๊อะ�
4

๕

17:3 17:3 เอลียาห์กับโมเสสเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าในสมัยโบราณตี้ต๋ายไปแล้ว
แต่มีจีวต
ิ อยูกั
่ บพระเจ้า
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เมื่อ หมู่ สาวก ได้ยน
ิ ก็ กั ๋ว ขนาด ปา กั ๋น ก้ม กราบ ลง 7 พระเยซู เตียว มา
หยุบตั ๋วหมู่เขาอูว่
้ า “ลุกขึ้นเต๊อะ บ่ต้องกั ๋ว� 8 เมื่อหมู่เขาแหงนหน้าขึ้นผ่อ
ก็บ่หันใผ หันก้าพระเยซูเต้าอัน
้
6

พระองค์สัง่ หมู่เขาว่า “ห้ามบอก
หื้อใผฮูเน่
้ อว่า หมู่ต้านได้หันอะหยังมาแล้วพ่องจ๋นกว่าบุตรมนุษย์จะเป๋น
ขึ้นจากความต๋ายเหียก่อน�
10 หมู่ สาวกถามว่า “เป๋ นจาใดหมู่ ธรรมาจ๋ารย์ปากั ๋นอู้ว่า เอลี ยาห์ต้อง
มาก่อนพระคริสต์�
11 พระเยซู ตอบ ว่า “ถูก แล้ว ตี้ เอลี ยาห์ต้อง มา ก่อน เปื้ อ มา เกีย ม กู้ สิง
่ กู้
อย่าง หื้อ ปิ๊ ก เหมือน เก่า 12 แต่ เฮา จะ บอก หื้อ ฮู้ ว่า เอลี ยาห์ ได้ มา แล้ว หมู่
เขาบ่ฮูว่
้ าเป๋นเอลียาห์ แต่ปากั ๋นเยียะบ่ดีกับเปิ้ นต๋ามใจ๋ของหมู่เขา เต้าอัน
้
13
ยัง บ่ปอ หมู่ เขา ก็ จะ ทรมาน บุตรมนุษย์ จาอัน
้ เหมือน กั ๋น� หมู่ สาวก ก็ ฮู้
ว่า ตี้พระเยซูอูมา
้ นั ้นหมายเถิงยอห์นผู้หื้อบัพติศมา
9 ต๋อนตี้ปากั ๋นเตียวลงมาจากดอยนั ้น

พระเยซูฮักษาหละอ่อนตี้มีผีเข้า

14 เมื่อ พระเยซู กับ หมู่ สาวก ปิ๊ ก ลง มา เถิง ตี้ หมู่ คน อยู่ กั ๋น

ก็ มี ป้อจายคน
นึ่ ง มา คุก เข่า ส่อง หน้า พระองค์ อู้ ว่า “พระองค์ เจ้า ข้า ขอ โผด อิน ดู ลูก
บ่าวของข้าพเจ้าตวยเต๊อะ เขาเป๋นโรคลมบ้าหมู ตุ๊กทรมานขนาด เกยตก
นํ้าตกไฟเจื่อๆ 16 ข้าพเจ้าเกยปาลูกบ่าวคนนี้ มาหาหมู่สาวกของพระองค์
แต่หมู่เขาฮักษาหื้อหายบ่ได้�
15

“เฮ่อ หมู่คนบ่มีความเจื้อกับเยียะบ่ดี เฮาจะต้องอยู่
กับหมู่สู แหมเมินสักเต้าใด เฮาจะต้องอดทนกับหมู่สู ไปแผวไหน ปาหละ
อ่อน คน นั ้น มา นี่ แล่� 18 แล้ว พระเยซู สัง่ ผี ตั ๋ว นั ้น หื้อ ออก มา ผี นั ้น ก็ ออก
จากหละอ่อนคนนั ้นเวยบ่ค้าน หละอ่อนคนนั ้นก็หายเป๋นปกติ
19 เมื่อ พระเยซู อยู่ คน เดียว หมู่ สาวก ก็ มา ถาม พระองค์ ว่า “เป๋ น จาใด
หมู่ เฮาเถิง ไล่ ผีตั ๋วนั ้น ออกบ่ได้� 20 พระเยซู ตอบหมู่ เขาว่า “ย้อนหมู่ ต้าน
มีความเจื้อหน้ อยลํ้าไป เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า ถ้าต้านตัง
หลายมีความเจื้อเต้าเม็ดมัสตาร์ดเม็ดนึ่ ง แล้วสัง่ ดอยม่อนนี้ หื้อย้ายจาก
ตี้นี่ ไปอยู่ตังปู๊น ก็จะเป๋นไปต๋ามตี้ต้านว่านั ้น จะบ่มีอะหยังตี้ต้านตังหลาย
จะเยียะบ่ได้�๖
17 พระเยซูตอบว่า

พระเยซูตวายตัก
๊ เถิงก๋านต๋ายของพระองค์แหม

22 เมื่อพระเยซูกับหมู่สาวกมาจุมนุมกั ๋นตี้แคว้นกาลิลี

พระเยซูบอกกับ
หมู่เขาว่า “จะมีคนหักหลังบุตรมนุษย์ แล้วมอบพระองค์หื้ออยู่ในอํานาจ
ของ คน 23 แล้ว หมู่ เขา จะ ฆ่า พระองค์ หื้อ ต๋าย แต่ พระองค์ จะ เป๋น ขึ้น จาก
๖

17:20 17:20 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ 21 ตี้ว่า “จะไล่ผีจาอีออก
้
บ่ได้นอกจากอธิษฐาน
กับอดอาหารเต้าอัน
้ �
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ความต๋ายในวันตี้ สาม� หมู่สาวกก็ ปากั ๋นแป๋งหน้าหมองต๋องเศร้าเสียใจ๋
ขนาด
พระเยซูสอนเรือ
่ งก๋านจ่ายภาษี
เมื่อ พระเยซู กับ หมู่ สาวก เตียว ตาง มา เถิง เมือง คาเปอรนาอุม มี คน
เก็บ สตางค์ ก้า บํารุ ง พระวิหาร มา ถาม เปโตร ว่า “อาจ๋า รย์ ของ ต้าน บ่เสีย
สตางค์ก้าบํารุ งพระวิหารกา�ว
24

เปโตร ตอบ ว่า “เสีย ก่า บ่เสีย จาใด� เมื่อ เปโตร เข้า ไป หา พระเยซู
ใน เฮือน พระองค์ ก็ อู้ ขึ้น ก่อน ว่า “ซี โมน ตั ๋ว ต้าน กึ๊ด จาใด พ่อง คน ตี้ เป๋น
กษั ตริย์ในโลกนี้ เกยเก็บก้าถาต่างๆ จากใผ เก็บจากหมู่ลูกๆ ของต้าน กา
ว่าเก็บจากคนอื่นๆ�
26 เปโตรตอบว่า “เก็บจากคนอื่นๆ� พระเยซูบอกว่า “ถ้าจาอัน
้ หมู่ลูกๆ
27
ของพระองค์ ก็บ่ต้องเสียก้าถาแม่นก่อ แต่เปื้ อบ่หื้อคนตี้มาเก็บสตางค์
ก้าบํารุ งโขด หื้อต้านไปจ่อมเบ็ดตี้ทะเลสาบ เมื่อได้ป๋าตั ๋วเก๊าหัวที หื้อง้าง
ปากป๋าออก แล้วต้านจะปะสตางค์ เหรียญนึ่ งเชเขล หื้อเอาสตางค์ นั ้นไป
จ่ายก้าบํารุ งพระวิหารสําหรับเฮากับต้านเต๊อะ�
25

18
ใผตี้เป๋นใหญ่เหลือเปิ้ น

“ในแผ่นดินสวรรค์ ใผเป๋นใหญ่
ตี้สุด�
2 พระเยซู ฮ้องหละอ่อนหน้ อยคนนึ่ งมายืนอยู่ส่องหน้าหมู่สาวก 3 แล้ว
อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า ถ้า หมู่ ต้าน บ่ยอม
เปี่ ยนใจ๋หื้อเป๋นเหมือนหละอ่อนหน้ อยหมู่นี้ ก็จะเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์
ตึง บ่ได้ 4 ย้อน จา อัน
้ ถ้า ใผ คน ใด อ่อนน้ อม ถ่อม ต๋น เหมือน หละ อ่อน
หน้ อยๆ คนนี้ ก็จะนั บได้ว่าเป๋นคนตี้ยิง่ ใหญ่เหลือเปิ้ นในแผ่นดินสวรรค์
5 “แหม อย่าง ใผ คน ใด ตี้ ต้อนฮับ คน ตี้ เป๋ น เหมือน หละอ่อน หน้ อย จาอี้
ย้อนหันแก่เฮา ก็เผียบเหมือนกับว่าคนนั ้นได้ต้อนฮับเฮาตวย 6 แต่ถ้าใผ
คนใดเยียะหื้อคนตี้ เป๋นเหมือนหละอ่อนหน้ อยตี้ เจื้อวางใจ๋ ในเฮาหลงผิด
ไปสักคนนึ่ ง ก็หื้อเอาบ่าหินโม่ก้อนใหญ่ๆ มัดติดคอคนนั ้น แล้วอุม
้ โจ้งลง
ในทะเลหื้อต๋ายเหีย ก็ยังดีเหลือ
1 มีต๋อนนึ่ งหมู่สาวกมาถามพระเยซูว่า

ก๋านลองใจ๋หื้อเยียะบาป
“ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ โลก นี้ ย้อน ว่า สิง่ ต่างๆ ตี้ เยีย ะ หื้อ คน หลง
ผิด แต่ ความ ฉิ บหาย จะ เกิด ขึ้น กับ คน ตี้ เยีย ะ หื้อ เกิด เรือ
่ ง จาอี้ นั ้น 8 ย้อน
จาอัน
้ ถ้ามือกาว่าตีน
๋ ของต้านเยียะหื้อตั ๋วต้านเป๋นบาป ก็หื้อกกขว้างเหีย
ย้อนว่าถ้ามีมือกุดกาว่าตีน
๋ ปุดแต่ยังมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ ก็ยังดีเหลือมีมือกาว่า
ตีน
๋ ตึง สอง ข้าง ดี ครบ หมด แต่ ต้อง ตก ใน ไฟ ตี้ บ่มี วัน ดับ 9 ถ้า แก่น ต๋า ของ
ว 17:24 17:24 อพย� 30:13; 38:26
7
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ต้านเยียะหื้อตั ๋วต้านเป๋นบาป ก็หื้อควัดขว้างเหีย ย้อนว่าถ้าเหลือแก่นต๋า
เผิกเดียวแต่ มีจี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ ก็ ยังดี เหลือมีต๋าครบตึงสองแก่น แต่ ต้องตก
หม้อหน้าฮก
เรือ
่ งแกะหาย

10 “หละวังหื้อดี

ห้ามดูถูกดูแควนคนตี้ตํ่าต้อยหมู่นี้ แม้แต่คนเดียว เฮา
ขอบอกหื้อต้านตังหลายฮู้ว่า ทูตสวรรค์ ประจํา๋ ตั ๋วของหมู่เขาเข้าเฝ้าพระ
บิดาของเฮาตี้ในสวรรค์ตลอด๗
12 “หมู่ต้านจะกึ๊ดจาใด ถ้าป้ อจายคนนึ่ งมีแกะร้อยตั ๋วแล้วมีตั ๋วนึ่ งหาย
ไป เขา ก็ ละ แกะ เก้า สิบ เก้า ตั ๋ว ไว้ บน ดอย แล้ว ไป ตวย เซาะ หา แกะ ตั ๋ว ตี้
หาย 13 เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า เมื่อเขาปะแกะตั ๋วตี้หายไป
นั ้น แล้ว เขา จะ จื้น จมยินดี ตี้ ได้ ปะ แกะ ตั ๋ว นั ้น นั ก เหลือ ตี้ มี เก้า สิบ เก้า ตั ๋ว ตี้
บ่ได้หายไปแหมก่อน 14 ก็เหมือนเดียวกั ๋นกับพระบิดาของต้านตังหลายตี้
อยู่ในสวรรค์ ก็ บ่ใค่ หื้อคนตํ่าต้อย หมู่ นี้ คนใดคนนึ่ งหลงหายไปแม้ แต่ คน
เดียว
กําสอนเกี่ยวกับคนเยียะผิดต่อเฮา
“ถ้า ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ เยีย ะ บ่ดี ต่อ ต้าน ก็ หื้อ ไป อธิบาย ตั ๋ว ต่อ ตั ๋ว หื้อ เขา หัน
ความ ผิด ของ เขา ถ้า เขา ฟัง ต้าน ก็ นั บ ว่า เขา กับ ต้าน ปิ๊ ก มา เป๋น ปี้ น้ อง กั ๋น
แหม 16 แต่ ถ้า เขา บ่ยอม ฟัง ก็ หื้อ ปา แหม สัก คน สอง คน ตวย ต้าน ไป หา
เขา เปื้ อว่าเรือ
่ งราวตี้เกิดขึ้นนั ้นจะได้มีพยานสองสามคนเถิงจะเจื้อถือได้
17 ถ้าเขายังบ่ยอมฟังแหม ก็หื้อเอาเรือ
่ งนี้ ไปบอกคริสตจักร แต่ถ้าเขายัง
บ่ยอมฟังคริสตจักร ก็หื้อเยียะกับเขาเหมือนเป๋นคนตี้บ่ฮูจ
้ ักพระเจ้ากาว่า
เขาเป๋นเหมือนคนเก็บภาษี ตี้ขี้โก๋ง
18 “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า อะหยัง ก็ ต๋าม ตี้ ต้าน ห้าม ใน
โลกนี้ พระเจ้าก็ห้ามสิง่ นั ้นในสวรรค์ แล้วอะหยังก็ต๋ามตี้ต้านหื้อเยียะใน
โลกนี้ พระเจ้าก็หื้อเยียะสิง่ นั ้นในสวรรค์เหมือนกั ๋น
19 “เฮาบอกต้านแหมว่า ถ้าหมู่ต้านตี้ อยู่ในโลกนี้ สักสองคนฮ่วมใจ๋ กั ๋น
ตี้ จะ ขอ สิง่ นึ่ ง สิง่ ใด พระบิดา ของ เฮา ตี้ อยู่ ใน สวรรค์ ก็ จะ เยีย ะ สิง่ นั ้น หื้อ
ต้านเหมือนกั ๋น 20 ย้อนว่าตี้ไหนก็ต๋ามตี้มีสองสามคนมาจุมนุมกั ๋นในนาม
ของเฮา เฮาก็จะอยูกั
่ บหมู่เขาตี้หัน
้ �
15

กําเผียบเรือ
่ งเจ้าหนี้ บ่ยอมยกโต้ษ

“อาจ๋ารย์ ถ้าปี้ น้ องเยียะผิดต่อ
เฮาติกๆ เฮาจะยกโต้ษหื้อกี่เตื้อดี แผวเจ็ดเตื้อปอก่อ�
22 พระเยซูตอบว่า “อึ บ่ใจ้เจ็ดเตื้อเน่ อ แต่ต้องเป๋ นเจ็ดคูณแหมเจ็ดสิบ
เตื้อ�
23 “ตี้เป๋ นจาอี้ย้อนว่า แผ่นดินสวรรค์เผียบเหมือนกับเจ้าองค์นึ่ ง ตี้ต้อ
งก๋าน จะ สะสาง หนี้ ตี้ หมู่ คน ฮับใจ๊ ติด ค้าง อยู่ 24 เมื่อ ลง มือ จัด ก๋าน บัญชี ก็
ปาคนฮับใจ๊คนนึ่ งตี้เป๋นหนี้ อยูนึ
่ ่ งหมื่นตะลันต์๘ เข้ามา 25 แต่เขามีสตางค์
21 ต๋อนนั ้นเปโตรเข้ามาถามพระเยซูว่า

๗

18:10

18:10 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ 11 คือ “ย้อนว่าบุตรมนุษย์ได้ลงมาในโลกนี้

เปื้ อจ้วยคนหลงหายหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ�
ปี๋

๘

18:24 18:24 นึ่ งตะลันต์ มีก้าเต้ากับก้าแฮง 15
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บ่ปอส้ายหนี้ เจ้าองค์นั ้นก็เลยสัง่ หื้อเอาตั ๋วคนฮับใจ๊คนนี้ ตึงลูกเมียกับข้าว
ของกู้อย่างตี้เขามี เอาไปขายเหียหื้อหมดเปื้ อเอาสตางค์มาส้ายหนี้

“คน ฮับ ใจ๊ คน นั ้น ก็ คุกเข่า ลง อ้อนวอน ต่อ เจ้า องค์ นั ้น ว่า ‘ขอ เวลา
หื้อ แหม หน้ อย เต๊อะ จะ เอา สตางค์ ตึง หมด มา ใจ๊ หนี้ หื้อ จ๋น ครบ กู้ บาท กู้
สตางค์� 27 เจ้าองค์นั ้นมีความอินดูคนฮับใจ๊คนนั ้น เลยยกหนี้ ตึงหมดหื้อ
แล้วป่อยตั ๋วไป
28 “บ่า กอง คน ฮับ ใจ๊ คน นั ้น ออก ไป แล้ว ไป ปะ เปื้ อน ตี้ เป๋ น คน ฮับ ใจ๊ ตวย
กั ๋น ตี้ เป๋น หนี้ เขา อยู่นึ่ ง ร้อย เดนาริอน
ั ๙ เขา ก็ เข้า ไป บีบ คอ เปื้ อน คน ฮับ ใจ๊
คนนั ้นแล้วสัง่ ว่า ‘ส้ายสตางค์ตี้เป๋นหนี้ มาบ่าเดี่ยวนี้ เลย�
29 “เปื้ อนคนฮับใจ๊ตี้เป๋ นลูกหนี้ ก็คุกเข่าลงอ้อนวอนว่า ‘ขอเวลาแหมสัก
หน้ อยเต๊อะ แล้วเฮาจะเอาสตางค์ตึงหมดมาส้ายหนี้ หื้อจ๋นครบ�
30 “แต่ เขา บ่ยอม เลย สัง
่ หื้อ ยับ เปื้ อน คน ฮับ ใจ๊ คน นั ้น ไป ขัง คอก ไว้ จ๋น
กว่าจะส้ายหนี้ จ๋นครบตึงหมดก่อน 31 เมื่อคนฮับใจ๊คนอื่นๆ หันเหตุก๋ารณ์
ตี้เกิดขึ้น ก็ฮูส
้ ึกสลดใจ๋ เลยไปเล่าเรือ
่ งตี้เกิดขึ้นนี้ หื้อเจ้าองค์นั ้นฟัง
26

32 “เจ้า องค์ นั ้น ฮ้อง คน ฮับ ใจ๊ คน เก่า มา หา

อู้ว่า ‘ไอ่ขี้ข้าใจ๋ ดํา เฮาได้ ยก
หนี้ หื้อเจ้าตึงหมดแล้ว ย้อนว่าเจ้าได้อ้อนวอนเฮา 33 เจ้าก็น่าจะอินดูเปื้ อน
คน ฮับ ใจ๊ คน อื่นๆ เหมือน อย่าง ตี้ เฮา อิน ดู เจ้า ตวย บ่ใจ้ กา� 34 เจ้า องค์ นั ้น
โขด ขนาด เลย เอา คน ฮับ ใจ๊ คน นี้ ขัง คอก แล้ว ก็ หื้อ ลง โต้ษ เขา จ๋น กว่า จะ
ส้ายหนี้ จ๋นครบ
35 “พระบิดาของเฮาตี้อยูใน
่ สวรรค์จะเยียะจาอี้กับหมู่ต้านกู้คนเหมือน
กั ๋น ถ้าหมู่ต้านบ่ยอมยกโต้ษหื้อกับปี้ น้ องจากใจ๋แต๊ๆ�

19
เรือ
่ งของผัวเมียละกั ๋น

1 หลัง จาก ตี้ พระเยซู อู้ เรือ
่ งหมู่ นี้ แล้ว

ก็ ออกจากแคว้นกาลิ ลีเตียวตาง
เข้า ไป แคว้น ยู เดีย ตี้ อยู่ แหม เผิก นึ่ ง ของ แม่น้ํา จอร์แดน 2 มี คน ติด ต๋าม
พระเยซูไปเป๋นจํา๋ นวนนั ก พระองค์ก็ฮักษาคนเป๋นพยาธิในหมู่เขาตี้หัน
้
3 หมู่ฟาริสีบางคนมาลองเจิงพระเยซู ถามว่า “จะผิดบทบัญญัติก่อ ถ้า
ผัวจะละเมียเหีย บ่ว่าจะมีสาเหตุมาจากเรือ
่ งอะหยังก็ต๋าม�

“หมู่ต้านบ่เกยอ่านกา ว่าต๋อนเก๊าหัวทีพระผู้สร้างได้
สร้าง คน เป๋น ป้อ จาย กับ แม่ ญิง 5 พระเจ้า อู้ว่า ‘ย้อน จาอัน
้ ป้อ จาย จะ แยก
จากป้อแม่ของตั ๋วไปอยู่ฮ่วมผูกพันกั ๋นกับเมีย ตึงสองคนจะก๋ายเป๋นคนๆ
เดียว กั ๋น�ศ 6 กับ จะ บ่เป๋น สอง คน แหม ต่อ ไป แต่ เป๋น คนๆ เดียว กั ๋น ย้อน
จาอัน
้ สิง่ ตี้ พระเจ้าได้ มัดได้ ปันเข้าตวยกั ๋นแล้ว บ่ดี หื้อใผมาเตเขาตึงสอง
ออกจากกั ๋นเน่ อ�
4 พระเยซู ตอบว่า

๙

18:28 18:28 1 เดนาริอน
ั เต้ากับก้าแฮง ป้อจาย 1 วัน

ศ

19:5 19:5 ปฐก� 2:24
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“เป๋นจาใดโมเสสเถิงสัง่ หื้อเขียนใบหย่าหื้อเมีย
เหีย แล้วก็ละนางไปได้เลย�
8 พระเยซู ตอบ ว่า “โมเสส ยอม หื้อ หมู่ ต้าน ละ เมีย ได้ ย้อน ว่า หมู่ ต้าน
หลึกหลึ่ง แต่พระเจ้าบ่ได้ตัง้ ใจ๋หื้อเป๋นไปจาอัน
้ ตัง้ แต่เก๊าแต่เหง้า 9 แต่เฮา
บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า ป้อ จาย คน ใด ละ เมีย แล้ว ไป มี เมีย ใหม่ ย้อน สาเหตุ
อื่นๆ เว้นแต่เมียไปเล่นจู๊ ก็ถือว่าผิดเรือ
่ งก๋านล่วงประเวณี �๑
10 หมู่ สาวก อู้ กับ พระเยซู ว่า “ถ้า มี ข้อ นี้ ข้อ เดียว ตี้ ป้ อ จาย จะ ละ เมีย ได้
บ่แต่งงานเหียเลยจะดีเหลือก่อน�
11 พระเยซู ตอบ ว่า “บ่ใจ้ ว่า กู้ คน ยอมฮับ กํา นี้ ได้ แต่ จะ มี บาง คน เต้า อัน
้
12
๒
ตี้พระเจ้าเยียะหื้อฮับได้ อย่างบางคนเกิดมาเป๋นจาอัน
้
บางคนถูกยับ
ต๋อน เหียและ บาง คน บ่แต่งงาน ย้อนหันแก่ แผ่น ดิน สวรรค์ ถ้า ใผ ยอมฮับ
กําสอนนี้ ได้ก็หื้อยอมฮับเต๊อะ�
7 หมู่ฟาริสีถามแหมว่า

พระเยซูปั๋ นปอนหละอ่อน

13 ต๋อน นั ้น มี บาง คน ปา หละอ่อน หน้ อยๆ

ของหมู่ เขา เข้า มาหาพระเยซู
เปื้ อหื้อพระองค์วางมือกับอธิษฐานเผื่อ แต่หมู่สาวกว่าหื้อ 14 แต่พระเยซู
บอกว่า “หื้อหมู่หละอ่อนเข้ามาหาเฮาเต๊อะ บ่ดีห้ามเขาไว้ ย้อนว่าแผ่นดิน
สวรรค์ เป๋น ของ คน ตี้ เผียบ เหมือน หละอ่อน หมู่ นี้ � 15 หลัง จาก ตี้ พระเยซู
วางมือปั๋ นปอนหละอ่อนหมู่นั ้นแล้ว พระองค์ก็ออกไปจากตี้หัน
้
พระเยซูอูกั
้ บเศรษฐีเรือ
่ งจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์

16 มีป้ อจายคนนึ่ งมาหาพระเยซูถามว่า

“อาจ๋ารย์ ข้าพเจ้าจะต้องเยียะ

ความดีอะหยังพ่องเถิงจะได้จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์�
17 พระเยซูตอบว่า “เป๋ นจาใดต้านเถิงถามเฮาว่าอะหยังดี มีก้าพระเจ้า
เต้าอัน
้ ตี้ดี ถ้าต้านต้องก๋านจะมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ก็ต้องเยียะต๋ามบทบัญญัติ�
18 ป้ อจายคนนั ้นถามว่า “ข้อไหนพ่อง� พระเยซู ตอบว่า “ข้อตี้ว่า ‘ห้าม
ฆ่า คน ห้าม เป๋น 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 เหมือน ฮัก
ตั ๋วเก่า�ส ”
20 ป้ อจายหนุ่มคนนั ้นตอบว่า “ข้อต่างๆ ในบทบัญญัตินี้ ข้าพเจ้าได้ ถือ
ฮักษากู้ข้อบ่ได้ขาดอยูแล้
่ ว ยังมีอะหยังตี้จะต้องเยียะแหมก่อ�
21 พระ เยซู ตอบ ว่า “ถ้า ต้าน ต้อ งก๋าน เป๋ น คน ดี พร้อม ใน สาย ต๋า ของ
พระเจ้า ต้านจะต้องไปขายของกู้อย่างตี้ต้านมีอยู่ แล้วเอาสตางค์ไปแจก
คนตุ๊กคนจ๋น ต้านจึงจะมีสมบัติในสวรรค์ แล้วตวยเฮามาเป๋นสาวกของ
เฮาเต๊อะ�
๑ 19:9 19:9 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อความว่า กับคนใดตี้ฮับแม่ญิงตี้หย่าแล้วนั้นมาเป๋นเมีย
๒ 19:12
ก็ผิดประเวณี ตวย
19:12
ถ้าแป๋ตรงๆ
กับภาษากรีก
คือ
ษ 19:19 19:19 อพย� 20:12-16; ฉธบ� 5:16-20
“บางคนเป๋นขันทีตัง้ แต่เกิด�
ส 19:19 19:19 ลนต� 19:18
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22 เมื่อ ป้ อ จาย หนุ่ม คน นั ้น ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ เตียว ออก ไป ด้วย ใจ๋ เป๋น ตุ๊ก
ย้อนว่าเขารวยนั กขนาด
23 พระเยซู อู้ กับ หมู่ สาวก ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า
คนรวยจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ ก็ ยากนั ก แก 24 เฮาขอบอกหมู่ ต้าน แหม
เตื้อ ว่า ตั ๋ว อูฐ ลอด เข้า ฮู เข็ม ยัง ง่าย เหลือ ตี้ คน รวย จะ เข้า ใน แผ่น ดิน ของ
พระเจ้าแหมก่อน�
25 เมื่อ หมู่ สาวก ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ปา กั ๋น งืดขนาด ถาม ว่า “ถ้า จาอัน
้ ใผ จะ
รอดป๊นบาปโต้ษได้�
26 พระเยซู ผ่อ หมู่ สาวก แล้ว อู้ ว่า “สําหรับ คน เป๋ น ไป บ่ได้ อยู่ แล้ว แต่
สําหรับพระเจ้ากู้สิง่ กู้อย่างเป๋นไปได้ตึงหมด�

เปโตร ถาม พระเยซู ว่า “ผ่อ ลอ หมู่ เฮา ได้ ละ กู้ สิง่ กู้ อย่าง เปื้ อ ติด ต๋าม
อาจ๋ารย์มา แล้วหมู่เฮาจะได้อะหยังตอบแตนพ่อง�
27

พระเยซู ตอบ ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า ใน ยุค ใหม่
บุตรมนุษย์จะ 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 คน ตี้ ละ บ้าน กาว่า ละ ปี้ น้ อง ละ ป้ อ แม่ ละ ลูกๆ กาว่า ละ ไฮ่ นา ย้อน หัน
แก่ เฮา ก็ จะ ได้ ฮับ ผล ตอบ แตน เป๋น ร้อยเต้า กับ จะ ได้ ฮับจี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ตวย
30 แต่ มี หลาย คน ตี้ เป๋ น คน ตัง เก๊ า ใน ต๋อน นี้ จะ ก๋าย เป๋ น คน ตัง ป๋ า ย กับ คน
ตังป๋ายต๋อนนี้ จะก๋ายไปเป๋นคนตังเก๊า�
28

20
กําเผียบเรือ
่ งคนงานฮับก้าจ้างเต้ากั ๋น
“แผ่น ดิน สวรรค์ เผียบ เหมือน เจ้าของ สวน คน นึ่ ง ตี้ ออก จาก เฮือน ไป
เจ๊า มืด เปื้ อ ไป จ้าง คน งาน มา เยีย ะ ก๋าน ใน สวน องุน
่ ของ เปิ้ น 2 เมื่อ ตกลง
กั ๋น แล้ว ว่า จะ หื้อ ก้า แฮง นึ่ ง เดนาริอน
ั ต่อ วัน แล้ว ก็ ส่ง คน งาน เข้า ไป เยีย ะ
ก๋านในสวนองุน
่
1

3 “ประมาณเก้าโมงเจ๊า

เจ้าของสวนก็เตียวเข้าไปตี้กาดแหม ก็หันบาง
คน ยืน อยู่ บ่ดาย บ่ได้ เยีย ะ ก๋าน อะหยัง 4 เจ้าของ สวน อู้ ว่า ‘ถ้า หมู่ เจ้า ไป
เยียะก๋านในสวนองุน
่ ของเฮา เฮาจะหื้อก้าจ้างต๋ามสมควร� 5 คนหมู่นั ้น
ก็ตกลงไปเยียะก๋าน ในสวนองุน
่ ประมาณเติงตอน เจ้าของสวนก็ออกไป
แหม บ่าย สาม โมง แล้ว ก็ ยัง ออก ไป เยีย ะ จาอัน
้ เหมือน กั ๋น 6 ประมาณ ห้า
โมง แลง เจ้าของ สวน ก็ ออก ไป แหม เตื้อ ก็ หัน บาง คน ยืน อยู่ บ่ดาย เปิ้ น ก็
เข้าไปถามคนหมู่นั ้นว่า ‘เป๋นจาใดหมู่เจ้าเถิงยืนตี้นี่ บ่เยียะก๋านอะหยังวัน
คํ่าจาอี�
้
7 “เขา หมู่ นั ้น ตอบ ว่า ‘บ่มี ใผ จ้าง หมู่ เฮา� เจ้าของ สวน ก็ จวน หมู่ เขา ว่า
‘ไปเยียะก๋านตี้สวนองุน
่ ของเฮาบ๋อ�
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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 แล้ว จ่าย ก้า แฮง หื้อ หมู่ เขา จ่าย ต๋าม
ลําดับตัง้ แต่คนมาเมื่อลูนจ๋นเถิงคนตี้มาเก๊าหัวที�
9 “คนงานตี้มาเมื่อลูนต๋อนห้าโมงแลง

ได้ก้าแฮงไปคนละนึ่ งเดนาริอน
ั
แต่ก็ได้คนละนึ่ ง
11
เดนาริอน
ั เต้ากั ๋นหมด เมื่อหมู่เขาฮับก้าแฮงไปแล้ว ก็จ่มว่าหื้อเจ้าของ
สวนว่า 12 ‘คนหมู่นั ้นเยียะก๋านจัว้ โมงเดียว แต่ได้ก้าแฮงเต้ากับหมู่เฮาตี้
เยียะก๋านฮิมต๋ายอยูก๋
่ างแดดฮ้อนวันคํ่า�
10 หมู่คนงานฮับจ้างตี้มาก่อนก็คาดว่าจะได้นั กเหลือนั ้น

“เจ้าของ สวน องุน
่ ก็ ตอบ คน นึ่ ง ใน หมู่ คน นั ้น ว่า ‘เปื้ อน เหย เฮา บ่ได้
โก๋งเจ้าเน่ อ ก็ตกลงก้าแฮงกั ๋นไว้แล้วว่านึ่ งเดนาริอน
ั บ่ใจ้กา 14 ฮับก้าแฮง
ของ เจ้า แล้ว ไป เหีย เต๊อะ เฮา ปอ ใจ๋ จะ จ่าย หื้อ คน ตี้ เฮา จ้าง มา เมื่อ ลูน เต้า
กับ ตี้ เฮา จ่าย หื้อ เจ้า 15 เฮา มี สิทธิตี
์ ้ จะ เยีย ะ จาอี้ กับ สตางค์ ของ เฮา กาว่า
เจ้าขอยย้อนเฮาใจ๋กว้างจาอัน
้ กา�
16 “แต่ มี หลายคนตี้ เป๋ นคนตังเก๊ าในต๋อนนี้ จะก๋ายเป๋ นคนตังป๋ าย กับ
คนตังป๋ายต๋อนนี้ จะก๋ายไปเป๋นคนตังเก๊า�
13

พระเยซูตวายตัก
๊ เรือ
่ งก๋านต๋ายของพระองค์แหมเตื้อ

ต๋อน ตี้ พระเยซู กํ่า ลัง เตียว ตาง ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม พระองค์ ฮ้อง สาวก
ตึง สิบ สอง คน หื้อ ออก จาก คน ตัง หลาย มา อยู่เปาะ กั ๋น แล้ว อู้กับ หมู่ เขา ว่า
18 “ผ่อ เน่ อ หมู่ เฮา กํ่า ลัง จะ ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว บุตรมนุษย์ จะ ถูก หัก
หลังหื้ออยู่ในอํานาจของหมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์ เขาหมู่นั ้น
จะตัดสินลงโต้ษต้านเถิงต๋าย 19 แล้วจะมอบต้านหื้อกับคนต่างจ้าดเฆี่ยน
ตีกั
๋ บเยาะเย้ย แล้วก็ปาไปเขิงตี้ไม้ก๋างเขนจ๋นต๋าย แต่ในวันตี้สามพระเจ้า
จะเยียะหื้อเป๋นขึ้นจากความต๋าย�
17

พระเยซูสอนเรือ
่ งก๋านฮับใจ๊คนอื่น

20 แม่ ของ ยากอบ กับ ยอห์น ตี้ เป๋ น ลูก บ่าว ของ เศเบดี

สามคนแม่ ลูก ปา
กั ๋นมาหาพระเยซู นางคุกเข่าลงแล้วขอหื้อพระองค์เยียะหื้อนางอย่างนึ่ ง

พระเยซู ถาม นาง ว่า “มี เรือ
่ ง อะหยัง กา� นาง ตอบ ว่า “เมื่อ พระองค์
ขึ้นเป๋นเจ้าองค์นั ้นแล้ว ขอหื้อลูกบ่าวตึงสองคนของข้าเจ้านั ่งอยู่เผิกขวา
คนนึ่ ง เผิกซ้ายคนนึ่ งตวยเน่ อ�
22 พระเยซู ตอบ ว่า “หมู่ ต้าน บ่ฮู้ ว่า กํ่า ลัง ขอ อะหยัง ต้าน จะ กิน
๋ นํ้า จาก
ถ้วยแห่งความตุ๊กตี้เฮาจะกิน
๋ ได้กา� เขาตึงสองตอบว่า “ได้ก่า�
21

“หมู่ต้านจะได้กิน
๋ จากถ้วยของเฮาแน่ นอน แต่ตี้
จะหื้อใผนั ่งเผิกขวาเผิกซ้ายของเฮานั ้น บ่ใจ้เฮาเป๋นคนจัดหื้อนั ่งเน่ อ แต่
พระบิดาของเฮาเต้าอัน
้ ตี้เป๋นผู้เลือกว่าจะหื้อใผนั ่งตัด
๊ ไหน�
23 พระเยซูบอกเขาว่า

24

เมื่อ หมู่ สาวก แหม สิบ คน ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ปา กั ๋น โขด สอง คน ปี้ น้ อง นั ้น
แล้วอู้ว่า “ต้านตังหลายก็ฮู้แล้วว่า

25 พระเยซู ก็ ฮ้องหมู่เขาตึงหมดมาหา
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ผู้ ปกครอง ของ คน ต่างจ้า ด วาง ตั ๋ว เป๋น นาย เหนื อ เขา ตัง หลาย หมู่ ผู้นํา ก็
ใจ๊อํานาจเหนื อเขาตังหลายตวย 26 แต่สําหรับหมู่ต้านนั ้นบ่เป๋นจาอัน
้ เน่ อ
ใน หมู่ ต้าน ถ้า ใผ คน ใด ใค่ เป๋น ใหญ่ ก็ หื้อ เขา เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ หมู่ ต้าน 27 ถ้า ใผ
คนใดใค่เป๋นใหญ่เหลือเปิ้ น ก็ต้องยอมสมัครใจ๋ เป๋นคนฮับใจ๊ของหมู่ต้าน
28 เหมือน เดียว กั ๋น กับ บุตรมนุษย์ ตี้ บ่ได้ มา เปื้ อ หื้อ คน อื่น ฮับ ใจ๊ แต่ มา เปื้ อ
ฮับ ใจ๊ คน อื่น แล้ว ก็ สละ จี วต
ิ ของ ต้าน เปื้ อ เป๋น ก้า ไถ่ คน จํา๋ นวน นั ก หื้อ รอด
ป๊นบาปโต้ษ�
พระเยซูฮักษาคนต๋าบอดสองคน

29 ต๋อนตี้พระเยซูกับสาวกกํ่าลังออกจากเมืองเยรีโค

มีคนเตียวไปตวย
เป๋นจํา๋ นวนนั ก
เมื่อได้ยน
ิ ว่าพระ
เยซูกํ่าลังเตียวก๋ายมา ก็ฮ้องเอิน
้ เสียงดังว่า “องค์พระผูเ้ ป๋นเจ้า บุตรของ
กษั ตริยดาวิ
์
ดเหย ขอโผดอินดูเฮาสองคนตวยเต๊อะ�
30 มีคนต๋าบอดสองคนนั ่งอยู่ฮิมหนตาง

31 คนตังหลายปากั ๋นด่าคนต๋าบอดสองคนนั ้นหื้อดักเหีย

แต่เขาก็เอิน
้
ดังขึ้นติกๆ ว่า “องค์พระผู้เป๋ นเจ้า บุตรของกษั ตริย์ดาวิดเหย ขอโผดอิน
ดูหมู่เฮาสองคนน่ อยเต๊อะ�
32 พระเยซู ก็ เลยหยุด

แล้วฮ้องมาถามว่า “เจ้าต้องก๋านหื้อเฮาเยียะอะ

หยังหื้อกา�
33 คนต๋าบอดตอบว่า “องค์พระผู้เป๋ นเจ้า หมู่เฮาใค่ผ่อหัน�
34 พระเยซูอินดูเขา

ก็เลยเอามือจิตี้แก่นต๋าของเขา เขาตึงสองก็ผ่อหัน
บ่าเดี่ยวนั ้นเลย แล้วเขาก็ตวยพระองค์ไป

21
พระเยซูขีลา
่ เข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม

เมื่อ พระเยซู กับ หมู่ สาวก เข้า มา ใก้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ก็ มา แผว หมู่ บ้าน
เบธฟายีบนดอยบ่ากอกเทศ ก็ใจ๊สาวกสองคนเข้าไปก่อน 2 สัง่ ว่า “เข้าไป
ในหมู่บ้านตังหน้าหัน
้ เน่ อ ตันทีตี้เข้าไปแล้ว จะปะแม่ลากับลูกของมันมัด
อยู่ตี้หัน
้ หื้อแก้เจื้อกจู๋งมาหื้อเฮาตึงสองตั ๋ว 3 ถ้ามีคนถาม หื้อตอบเขาว่า
องค์พระผู้เป๋นเจ้าต้องก๋านใจ๊ เขาก็จะหื้อมาเลยตันที�
1

4 สิง
่ ตี้ เกิดขึ้นนี้ ก็ เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามตี้ ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า

อูไว้
้ ว่า

5 “หื้อบอกจาวเมืองศิโยน๓ว่า

‘ผ่อหัน
้ ลอ กษั ตริยของ
์
หมู่เจ้ากํ่าลังมาหาเจ้าตังหลาย

พระองค์สุภาพอ่อนโยนขี่หลังลา
ขี่หลังลูกลามา�ห ”
๓

21:5 21:5 ศิโยน หมายเถิง กรุ งเยรู ซาเล็ม

ห

21:5 21:5 ศคย� 9:9

มัทธิว 21:6

46

มัทธิว 21:19

6 สาวกสองคนนั ้นก็ ไป

แล้วเยียะต๋ามตี้พระเยซู สัง่ 7 เขาจู๋งลาสองตั ๋วแม่
ลูกมาหื้อพระเยซู เอาเสื้อผ้าของหมู่เขาปู๋บนหลังลา พระองค์ก็ขึ้นขี่ 8 หมู่
คนจํา๋ นวนนั กปากั ๋นเอาเสื้อผ้าของตั ๋วปู๋ บนหนตาง บางคนก็ ฟันกิง่ ไม้มา
ยายต๋ามหนตางตวย 9 หมู่คนตี้เตียวนําหน้ากับเตียวตวยหลังพระเยซู ปา
กั ๋นโห่ฮ้องเสียงดังว่า
“โฮซันนา๔แก่บุตรของกษั ตริยดาวิ
์
ด
ขอพระเจ้าปั๋ นปอนผู้ตี้มาในนามองค์พระผู้เป๋นเจ้า
โฮซันนาในตี้สูงสุด�
10 เมื่อ พระเยซู เข้า ไป ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม คน ตึง เมือง แตกตื่น ถาม กั ๋น ว่า
“คนนี้ เป๋นใผกา�
11 คน ตัง หลาย ตอบ ว่า “คน นี้ จื้อ เยซู เป๋ น ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง แตน
พระเจ้ามาจากหมู่บ้านนาซาเร็ธในแคว้นกาลิลี�
พระเยซูเข้าไปในพระวิหาร

12 พระเยซู เข้าไปในบริเวณพระวิหาร

แล้วไล่เหิบหมู่คนตี้กํ่าลังซื้อขาย
ของ กั ๋น อยู่ ตี้ หัน
้ กับ ปึ๊ ด โต๊ะ ของ คน ฮับ แลก สตางค์ กับ ยู้ ตี้ นั ่ง ของ คน ขาย
นกก๋า แก๋ ขว้าง ตวย 13 พระองค์ อู้ กับ คน หมู่ นั ้น ว่า “มี กํา เขียน ไว้ ใน พระ
คัมภีร ์ว่า ‘พระวิหาร ของ เฮา จะ ฮ้อง ว่า เป๋น ตี้ สําหรับ อธิษฐาน�ฬ แต่ หมู่
เจ้ามาเยียะหื้อก๋ายเป๋นถํ้าของโจ๋รเหีย�อ
14 มี คน ต๋า บอด กับ คน ง่อย ปา กั ๋น เข้า มา หา พระเยซู ตี้ พระวิหาร แล้ว
พระองค์ฮักษาหมูเขา
่ หื้อหาย 15 เมื่อหมูหั
่ วหน้าปุโรหิตกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์
หันสิง่ อัศจ๋รรย์ต่างๆ ตี้พระเยซูเยียะ กับได้ยน
ิ เสียงหละอ่อนโห่เอิน
้ กั ๋นใน
บริเวณพระวิหารว่า “โฮซันนาแก่ บุตรของกษั ตริย์ดาวิด�หมู่เขาก็ ปากั ๋น
โขดพระเยซู
16 หมู่ เขา ถาม พระเยซู ว่า “ต้าน บ่ได้ยน
ิ ตี้ หละอ่อน หมู่ นี้ โห่ เอิน
้ กั ๋น กา�
พระเยซู ตอบ ว่า “ได้ยน
ิ ก่า หมู่ ต้าน บ่เกย อ่าน ปะ ใน พระคัมภีร ์พ่อง กา ตี้
ว่า ‘พระเจ้า ได้ เกีย ม หละ อ่อน กับ หละ อ่อน เกิด ใหม่ๆ หื้อ ฮ้อง ถวาย กํา
สรรเสริญพระองค์�ฮ ”
17 พระเยซู ก็ ละ หมู่ เขา แล้ว ก็ ออก จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม ไป นอน ตี้ หมู่ บ้าน
เบธานี
พระเยซูด่าต้นบ่าเดื่อตี้บ่มีหน่วย

18 เมื่อแจ้งเจ๊าต๋อนพระเยซู กํ่าลังเตียวปิ๊ กเข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม

พระองค์
อยากกิน
๋ ข้าว 19 เมื่อพระองค์หันใส่เก๊าบ่าเดื่ออยู่ฮิมตาง ก็เตียวเข้าไปใก้
แต่บ่มีอะหยังบนเก๊า มีก้าใบเต้าอัน
้ พระองค์ก็บอกบ่าเดื่อเก๊านั ้นว่า “ห้าม
๔ 21:9
21:9
กํานี้ เป๋นภาษาฮีบรู มีความหมายว่า
“ขอโผดจ้วยหื้อรอด�
จาวยิวใจ๊เป๋นกําสรรเสริญพระเจ้า ฬ 21:13 21:13 อสย� 56:7 อ 21:13 21:13 ยรม�
7:11 ฮ 21:16 21:16 สดด� 8:2

มัทธิว 21:20
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ออกหน่วยแหมซํ้าเน่ อ� บ่ากองว่าหื้อแล้ว บ่าเดื่อเก๊านั ้นก็เหีย
่ วแห้งต๋าย
ขําหน้าขําต๋า
20 เมื่อ หมู่ สาวก หัน ก็ ปา กั ๋น งืด ถาม พระเยซู ว่า “เป๋ น ไป ได้ จาใด เก๊า บ่า
เดื่อเหีย
่ วแห้งต๋ายเวยจาอี�
้
21 พระเยซู ตอบ ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า ถ้า ต้าน มี
ความ เจื้อ บ่อิก ขะหลิก ใจ๋ สัก หน้ อย ต้าน ก็ จะ เยีย ะ จาอี้ ได้ เหมือน กั ๋น จะ
เยียะได้นั กเหลือนี้ แหมตวย บ่ว่าจะสัง่ ดอยม่อนนี้ ย้ายลงไปในทะเลเหีย ก็
จะเป๋นไปจาอัน
้ 22 ถ้าต้านเจื้อ ต้านก็จะได้ฮับกู้อย่างต๋ามตี้ต้านอธิษฐาน
ขอ�
ผู้นําศาสนาต๊าพระเยซูเรือ
่ งสิทธิอํานาจ
พระ เยซู เข้า ไป ใน บริเวณ พระ วิหาร ต๋อน ตี้ กํ่า ลัง สอน อยู่ นั ้น หมู่
หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ เข้า มา ถาม พระองค์ ว่า “ต้าน มี สิทธิ
อํานาจอะหยังเยียะสิง่ หมู่นี้ ใผหื้อสิทธิอํานาจต้าน�
24 พระเยซู ตอบ 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 25 ลอง
ตอบ เฮา มา กํา ลอ ว่า สิทธิอํานาจ ของ ยอห์น ตี้ เขา หื้อ บัพ ติศ มา นั ้น มา จาก
ไหน มา จาก พระเจ้า กาว่า มา จาก คน� หมู่ เขา ก็ เปิ็กษา กั ๋น ว่า “ถ้า หมู่ เฮา
จะว่า ‘มาจากพระเจ้า� ต้านก็ จะย้อนถามหมู่เฮาแหมว่า ‘แล้วเป๋นจาใด
บ่เจื้อ ยอห์น� 26 แต่ ถ้า หมู่ เฮา จะ ว่า ‘มา จาก คน� ก็ กั ๋ว คน ตัง หลาย จะ
โขด ย้อนว่าคนตังหลายปากั ๋นเจื้อว่ายอห์นเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตน
พระเจ้า�
27 หมู่เขาก็เลยตอบพระองค์ว่า “หมู่เฮาบ่ฮูเน่
้ อ� พระเยซูก็บอกหมู่เขา
ว่า “ถ้าจาอัน
้ เฮาก็ จะบ่บอกเหมือนกั ๋นว่า เฮาใจ๊ สิทธิอํานาจของใผเยียะ
สิง่ หมู่นี้
23

กําเผียบเรือ
่ งลูกบ่าวสองคน
หมู่ต้านกึ๊ดจาใดเกี่ยวกับเรือ
่ งตี้จะเล่าต่อไปนี้ คือป้อ
จายคนนึ่ งมีลูกบ่าวสองคน เขาบอกลูกบ่าวคนเก๊าว่า ‘ลูกป้อ วันนี้ ไปเยีย
ะก๋านในสวนองุน
่ ของป้อกําเน่ อ�
29 “ลูกบ่าวคนเก๊าตอบว่า ‘อึ บ่ไป� แต่เมื่อลูนเขาเปี่ ยนใจ๋ไป
30 “จากนั ้นป้ อก็ไปบอกลูกบ่าวคนหล้าเหมือนกั ๋นว่า ‘ลูกป้ อ วันนี้ ไปเยีย
ะก๋านในสวนองุน
่ ของป้อกําเน่ อ� ลูกบ่าวคนหล้าตอบว่า ‘ตกลงครับ ผม
จะไปเยียะ� แต่เขาก็บ่ได้ไปเยียะสักกํา
31 “ขอถามว่า ลูกบ่าวสองคนนี้ คนใดตี้เจื้อฟังเยียะต๋ามกําสัง
่ ของป้อ�
หมู่เขาตอบว่า “ลูกบ่าวคนเก๊า� พระเยซูก็บอกหมู่เขาว่า “เฮาบอกความ
จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า คน เก็บ ภาษี กับ แม่ ญิง ขาย ตั ๋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
วิตอย่างถูกต้องต๋ามธรรมได้ จาใด หมู่ต้านก็ บ่ยอมเจื้อยอห์น แต่ คนเก็บ
28 “บอกกําลอว่า
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ภาษี กับ แม่ ญิง ขาย ตั ๋ว ได้ เจื้อ ยอห์น เถิง แม้ ต้าน ตัง หลาย ได้ หัน สิง่ หมู่ นี้
แล้ว แต่ก็ยังบ่ยอมกลับใจ๋จากบาปมาเจื้อยอห์นเลย
กําเผียบเรือ
่ งสวนองุน
่ กับคนเจ้า
“ฟัง กํา เผียบ ตี้ จะ เล่า นี้ หื้อ ดี เรือ
่ ง มี อยู่ ว่า เจ้า ของ สวน คน นึ่ ง เยีย
ะ สวน องุน
่ เขา ล้อม ฮัว้ แวด สวน ไว้ หมด เจาะ หิน แป๋ง เป๋น บ่อ ยํ่า องุน
่ กับ
แป๋งป้อมสําหรับเฝ้าสวนไว้ แล้วหื้อคนมาเจ้า ส่วนเจ้าของก็เตียวตางไป
อยูต่
่ างประเทศ 34 เมื่อเถิงหน้าเก็บหน่วยองุน
่ เจ้าของสวนก็หื้อลูกจ้างไป
หาหมู่คนเจ้า เปื้ อฮับส่วนแบ่งองุน
่ ตี้เป๋นส่วนแบ่งของเขา
33

“แต่ หมู่ คน เจ้า ก็ ยับ ลูกจ้าง หมู่ นั ้น ไว้ แล้ว ปา กั ๋น บุบ ตี คน
๋ นึ่ ง ฆ่า เหีย
คนนึ่ ง กับเอาบ่าหินขว้างคนตี้สามจ๋นต๋าย 36 เจ้าของสวนก็ส่งหมู่ลูกจ้าง
มาหาแหมจํา๋ นวนนั กเหลือเตื้อตี้ แล้ว แต่ ก็ ถูกหมู่คนเจ้าสวนปากั ๋นเยียะ
จาอัน
้ แหม 37 สุดต๊ายเจ้าของสวนส่งลูกบ่าวของเขาไป เจ้าของสวนอู้ว่า
‘คนเจ้าหมู่นั ้นก็จะนั บถือลูกบ่าวของเฮาพ่อง�
35

38 “แต่ เมื่อหมู่ คนเจ้าหันใส่ ลูกบ่าวเจ้าของสวนมา

ก็อู้กั ๋นว่า ‘นี่ ลอ คน
ตี้จะฮับมรดก หมู่เฮาจ้วยกั ๋นฆ่ามันเหียเต๊อะ แล้วมรดกนั ้นจะตกเป๋นของ
หมู่ เฮา� 39 หมู่ เขา ก็ ยับ ลูก บ่าว เจ้าของ สวน นั ้น อุม
้ โจ้ง ออก ไป นอก สวน
แล้วก็ฆ่า 40 เมื่อเจ้าของสวนปิ๊ กมาเขาจะเยียะจาใดกับคนเจ้าหมู่นี้ �
หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ คน เฒ่า คน แก่ ตอบ ว่า “เจ้า ของ สวน จะ ฆ่า คน
บ่ดีหมู่นั ้นหื้อต๋ายอย่างตุ๊กทรมาน แล้วก็หื้อคนตี้ยอมแบ่งองุน
่ หื้อกับเจ้า
ของสวนเมื่อเถิงหน้าเก็บหน่วยเจ้าต่อ�
42 พระเยซูบอกหมู่เขาว่า “หมู่ต้านบ่เกยอ่านพระคัมภีรข้
์ อนี้ กาตี้ว่า
41

‘ศิลาตี้สล่าแป๋งเฮือนเอาขว้างไปแล้วนั ้น
ป๋ากฏว่าเป๋นศิลามุมเอก
สิง่ นี้ มาจากองค์พระผู้เป๋นเจ้า
ตี้หมู่เฮาหันกับต๋า ก็งืดแต๊ๆ�ก
43 เฮา จะ บอก หื้อ ฮู้ ว่า แผ่น ดิน ของ พระเจ้า จะ ถูก ยึด เอา ไป จาก หมู่ ต้าน
แล้วก็ยกหื้อกับคนตี้เยียะต๋ามกําสัง่ ของพระเจ้า 44 คนใดก็ต๋ามตี้โก้นเต๋ง
บ่าหินก้อนนี้ เขาก็จะแหลวเป๋นบ่าหลิน
่ ติน
่ ต่อน ถ้าบ่าหินก้อนนี้ ตกเต๋งใส่
ใผ คนนั ้นก็จะแหลวไปเลย�๕
45 เมื่อหมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ฟาริสีได้ยน
ิ กําเผียบเรือ
่ งนี้ ของพระเยซู
46
ก็ฮูว่
้ าพระองค์กํ่าลังอูเถิ
้ งหมู่เขา หมู่เขาก็ปากั ๋นหาตางตี้จะยับพระองค์
แต่ก็กั ๋วคนตังหลาย ย้อนว่ามีคนจํา๋ นวนนั กเจื้อว่าพระเยซูเป๋นผู้เป๋นปาก
เป๋นเสียงแตนพระเจ้า
ก
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กําเผียบเรือ
่ งก๋านเจิญคนมางานเลี้ยง

1 พระเยซูเล่าเรือ
่ งเป๋นกําเผียบหื้อหมู่เขาฟังแหมว่า 2 “แผ่นดินสวรรค์

เผียบ เหมือน กษั ตริย์ ตี้ ได้ จัด งาน เลี้ยง ฉลอง แต่งงาน หื้อ ลูก บ่าว ของ ต้าน
3 เมื่อ เกีย ม เสร็จ แล้ว กษั ตริย์ ส่ง คน ฮับ ใจ๊ ไป ฮ้อง แขก ตี้ เจิญ ไว้หื้อ มา งาน
ได้ แล้ว แต่ ก็ บ่มี ใผ ยอม มา 4 กษั ตริย์ก็ ส่ง คน ฮับ ใจ๊ คน อื่น ไป ฮ้อง แหม สัง่
หื้อ บอก จาอี้ ว่า ‘เฮา ได้ ฆ่า หมู่ งัว ตั ๋ว ตุ้ยๆ ไว้ กู้ อย่าง พร้อม แล้ว หื้อ มา งาน
เลี้ยงฉลองก๋านแต่งงานนี้ ได้เลย�
5 “แต่ บ่มี ใผ สนใจ๋ สัก คน ต่าง คน ต่าง ไป เยีย ะ ก๋าน ของ ตั ๋ว เหีย คน นึ่ ง
ไป เยีย ะ ไฮ่ เยีย ะ นา แหม คน นึ่ ง ก็ ไป ก๊า ขาย เหีย 6 คน อื่นๆ ก็ ยับ หมู่ คน ฮับ
ใจ๊ ตี้ มา บอก นั ้น แล้ว บุบ ฆ่า เหีย 7 กษั ตริย์ โขด ขนาด เลย ส่ง ก๋อง ทัพ มา ฆ่า
ฆาตกรหมู่นั ้น แล้วเผาเมืองของหมู่เขาตวย
8 “กษั ตริย์อู้กับคนฮับใจ๊ ของพระองค์ ว่า

‘งานเลี้ยงฉลองก๋านแต่งงาน
ก็ เกีย ม ไว้พร้อม แล้ว แต่ แขก ตี้ เฮา ได้ เจิญ ไว้นั ้น บ่เปิง ตี้ จะ มา ใน งาน ของ
เฮา 9 หื้อออกไปต๋ามกู้ฮ่อมตางเตียว เมื่อปะใผก็เจิญมาในงานนี้ หื้อหมด
10 แล้วหมู่คนฮับใจ๊ออกไปต๋ามหนตาง แล้วก็เจิญกู้คนตี้หมู่เขาปะ ตึงคน
ดีตึงคนบ่ดีแล้วปามา จ๋นในตี้สุดห้องฮับแขกก็มีคนมาเต๋มห้อง
11 “เมื่อ กษั ตริย์เข้า มา ผ่อ แขก ตี้ มา

ก็ หันใส่ ป้อจายคนนึ่ งแต่งตั ๋วบ่เปิง
กับ งาน แต่งงาน 12 พระองค์ ก็ อู้ ว่า ‘เปื้ อน เหย เข้า มา ตี้ นี่ ได้ จาใด เสื้อ คุม
สําหรับ งาน แต่ง ก็ บ่มี� ป้อ จาย นั ้น ก็ ปาก บ่ออก 13 กษั ตริย์ ก็ สัง่ หมู่ คน ฮับ
ใจ๊ ว่า ‘มัดตีน
๋ มัดมือคนนี้ แล้วโจ้งออกไปตังนอก ตัด
๊ ตี้ มืดตี้ มี เสียงคนไห้
หุยขบเขี้ยวเกี๊ยวกางอย่างเจ็บปวด� �
14 พระเยซู ก็สรุ ปว่า

เลือกไว้�

“มีหลายคนตี้ได้ฮบ
ั เจิญมา แต่มีคนหน้ อยตี้จะถูก

กําถามเกี่ยวกับก๋านเสียภาษี
หมู่ ฟาริสี ก็ ออก ไป วางแผน หา ตาง เอา ผิด กํา อู้ ของ พระเยซู 16 หมู่
เขาก็เลยส่งสาวกของตั ๋ว กับหมู่ตี้สนั บสนุนเฮโรด ไปถามพระเยซูว่า “อา
จ๋ารย์ หมู่เฮาฮู้ว่าอาจ๋ารย์เป๋นคนสัตย์ซ่ ือ สอนเรือ
่ งตางของพระเจ้าต๋าม
ความจริงโดยบ่ได้ เอาใจ๋ ใผ ย้อนอาจ๋ารย์บ่หันแก่ หน้าใผเลย 17 ถ้าจาอัน
้
จ้วย บอก หมู่ เฮา กํา ลอ ว่า อาจ๋า รย์ กึ๊ด ว่า จาใด ตี้ จะ เสีย ภาษี หื้อ ซี ซาร์ เฮา
ควรจะเสียดีกาว่าบ่ควรเสียดี�
18 แต่พระเยซูฮูกํ
้ ากึ๊ดฮ้ายของหมู่เขา พระองค์เลยอูย้
้ อนไปว่า “หมู่คน
หน้า ซื่อ ใจ๋ ก๊ด ต้าน จะ มา จับ ผิด 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
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“เป๋นของซี ซาร์� พระเยซู ก็ บอกหมู่ เขาว่า “ของของ
ซีซาร์ก็เอาไปหื้อซีซาร์ แต่ของของพระเจ้าก็หื้อพระเจ้า�
22 เมื่อได้ยน
ิ จาอัน
้ หมู่เขาก็งืด แล้วละพระองค์ไว้ปากั ๋นออกไป
21 หมู่ เขา ตอบ ว่า

หมู่สะดูสีแนยับผิดพระเยซู
สะดูสีบางคนมาหาพระเยซู คนหมู่นี้ ถือว่าบ่มีก๋านเป๋นขึ้น
จากความต๋าย หมู่เขาถามพระองค์ว่า 24 “อาจ๋ารย์ บทบัญญัติของโมเสส
เขียนไว้ว่า ‘ถ้าป้อจายคนใดต๋าย แต่ ยังบ่ตันมี ลูกเตื้อ น้ องบ่าวเขาก็ ต้อง
ฮับเอาปี้ ใป๊มาเป๋นเมียเหีย กับหื้อมีลูกสืบเจื๊อสายของอ้ายไว้�ข 25 สมมุติ
ว่า ในหมู่เฮานี้ มีป้อจายตี้เป๋นปี้ น้ องกั ๋นเจ็ดคน อ้ายเก๊าแต่งงานยังบ่ตันมี
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 ๋น กับ น้ องบ่าว คน ตี้
สาม จ๋น เถิง คน ตี้ เจ็ด ตี้ ต้อง ฮับ เอา ปี้ ใป๊ มา เป๋น เมีย ต่อๆ กั ๋น มา 27 แล้ว สุด
ต๊ายแม่ญิงคนนั ้นก็ต๋ายตวย 28 เมื่อเถิงวันตี้เป๋นขึ้นจากความต๋ายนั ้น แม่
ญิงคนนี้ จะเป๋นเมียของใผ ย้อนว่าตึงเจ็ดคนนั ้นก็เกยเป๋นผัวของนางมา
หมดแล้ว�
29 พระเยซู ตอบหมู่เขาว่า “หมู่ต้านเข้าใจ๋ ผิดแล้ว ย้อนว่าหมู่ต้านบ่เข้า
ใจ๋ พระคัมภีร กั
์ บ บ่ฮู้ จัก ฤทธิอํ
์ านาจ ของ พระเจ้า 30 เมื่อ เถิง วัน ตี้ กู้ คน เป๋น
ขึ้น จาก ความ ต๋าย จะ บ่แต่งงาน กั ๋น กาว่า ยก หื้อ เป๋น ผัว เป๋น เมีย กั ๋น แหม
แต่ จะ เป๋น เหมือน ทูต สวรรค์ 31 ส่วน เรือ
่ ง ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย นั ้น
หมู่ต้านบ่เกยอ่านกา ตี้พระเจ้าอู้ว่า 32 ‘เฮาเป๋นพระเจ้าตี้อับราฮัม อิสอัค
กับ ยาโคบ นั บถือ�ค พระองค์ บ่เป๋น พระเจ้า ของ คน ต๋าย แต่ เป๋น พระเจ้า
ของคนตี้มีจีวต
ิ �
33 เมื่อคนตังหลายได้ยน
ิ จาอีก็
้ ปากั ๋นงืดในกําสอนของพระเยซู
23 ในวันนั ้น

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
ลองเจิงพระองค์ว่า 36 “อาจ๋ารย์ ในบทบัญญัติตึงหมด ข้อใดสําคัญเหลือ
เปิ้ น�
37 พระเยซู ตอบ ว่า “ ‘จง ฮัก องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า พระเจ้า ของ ต้าน จ๋น สุ ด
จิต สุด ใจ๋ กับ สุด ผญา ปั๋ ญญา ของ เจ้า�ฅ 38 คือ เป๋น บท บัญญัติ ข้อ เก๊า กับ
เป๋นข้อตี้สําคัญตี้สุด 39 ส่วนข้อสองตี้สําคัญปอๆ กั ๋นคือ ‘จงฮักเปื้ อนบ้าน
เหมือน ฮัก ตั ๋ว เก่า�ฆ 40 บท บัญญัติ กับ หนั งสือ ของ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง
แตนพระเจ้าตี้ได้เขียนไว้ ก็ขึ้นอยูกั
่ บบทบัญญัติสองข้อนี้ �
34

ข
ฆ

เจื๊อสายกษั ตริยดาวิ
์
ดใหญ่เหลือกษั ตริยดาวิ
์
ด
22:24 22:24 ฉธบ� 25:5
22:39 22:39 ลนต� 19:18

ค

22:32 22:32 อพย� 3:6

ฅ

22:37 22:37 ฉธบ� 6:5
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ต๋อน ตี้ หมู่ ฟา ริ สี มา จุ มนุ ม กั ๋น อยู่ ตี้ หัน
้ พระ เยซู ได้ ถาม หมู่ เขา ว่า
“หมู่ ต้าน กึ๊ด จาใด พ่อง เรือ
่ ง เกี่ยว กับ พระคริสต์ ต้าน เป๋น เจื๊ อสาย ของ
ใผ� หมู่ฟาริสีตอบว่า “เป๋นเจื๊อสายของกษั ตริยดาวิ
์
ด�
43 พระ เยซู ถาม ต่อ ว่า “แล้ว เป๋ น จาใด เมื่อ กษั ตริย์ ดา วิด อู้ โดย พระ
วิญญาณ บริสุทธิ์ นั ้น จึง ฮ้อง พระ คริสต์ ว่า ‘องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า� ย้อน
กษั ตริยดาวิ
์
ดได้อูว่
้ า
44 ‘พระเจ้าอูกั
้ บองค์พระผู้เป๋นเจ้าของข้าพเจ้าว่า
“หื้อนั ่งตังขวามือของเฮา
จ๋นเต๊าฮอดเฮาจะเยียะหื้อศัตรู ของ
๋
ต้าน
ง
อยูลุ
่ ่มปื๊ นตีน
๋ ของต้าน� ’
45 ในเมื่อกษั ตริยดาวิ
์
ดฮ้องพระองค์ว่า ‘องค์พระผูเ้ ป๋นเจ้า� แล้วพระองค์
จะเป๋นเจื๊อสายของกษั ตริยดาวิ
์
ดได้จาใด� 46 บ่มีใผตอบพระเยซูได้สักคน
นั บตัง้ แต่วันนั ้นเป๋นต้นมาก็บ่มีใผก้าเข้ามาถามอะหยังพระองค์แหมเลย
41

42

23

พระเยซูเตือ
๋ นหื้อฮูเกี
้ ่ยวกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่ฟาริสี

1 พระเยซูอูกั
้ บคนตังหลายตึงหมู่สาวกของพระองค์ว่า 2 “หมู่ธรรมาจ๋า

รย์กับหมูฟาริ
่
สีมีอํานาจตี้จะสอนต้านตังหลายเรือ
่ งบทบัญญัติของโมเสส
3 อะหยัง ตี้ เขา สอน ก็ หื้อ เจื้อ ฟัง กับ เยีย ะ ตวย ต๋าม กํา สอน นั ้น แต่ สิง
่ ตี้ หมู่
เขา เยีย ะ ห้าม เยีย ะ ตวย เน่ อ ย้อน ว่า คน หมู่ นี้ สอน อย่าง นึ่ ง แต่ เยีย ะ แหม
อย่าง นึ่ ง 4 เขา ตัง้ กฎ ตี้ ยากๆ หื้อ คน ตัง หลาย ยึด ถือ เผียบ เหมือน หมู่ เขา
เอาของหนั กๆ หื้อคนอื่นแบกไว้ แต่หมู่เขาก็บ่ยอมจ้วยจิสักหน้ อย
5 “เขา ฮิ เยีย ะ กู้ อย่าง เปื้ อ อวด คน เต้า อัน
้ เขา แป๋ง แอ็บ ใส่ ข้อ พระคัมภีร ์
แก่นใหญ่เหลือเปิ้ นมัดตี้ ตั ๋ว แล้วใส่ เสื้อคุมตี้ มีพู่ห้อยยาวเหลือเปิ้ น 6 เขา
ซอบ นั ่ง ตัด
๊ ตี้ มี เกียรติ ใน งาน เลี้ยง กับ ตี้ สําคัญ ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว
7 หมู่ เขา ซอบ หื้อ คน ไหว้ก๋าง กาด ก๋าง ลี กับ ซอบ หื้อ คน ตัง หลาย ฮ้อง เขา ว่า
‘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 เป๋น ปี้ น้ อง กั ๋น ตึง หมด 9 ห้าม ฮ้อง คน บน
โลก นี้ ว่า ‘พระบิดา� ย้อน ว่า ต้าน ตัง หลาย มี พระบิดา องค์ เดียว ตี้ อยู่ ใน
สวรรค์ คือ พระเจ้า 10 ห้าม หื้อ คน ใด ฮ้อง ต้าน ตัง หลาย ว่า ‘เจ้า นาย� ย้อน
ว่า ต้าน ตัง หลาย มี เจ้า นาย คน เดียว คือ พระคริสต์ 11 ใน หมู่ ต้าน คน ตี้ เป๋น
ใหญ่เหลือเปิ้ น จะต้องเป๋นคนตี้ ฮับใจ๊ ต้านตังหลาย 12 คนตี้ ยกตั ๋วขึ้น คน
นั ้นจะถูกเต็กหื้อตํ่าลง ส่วนคนตี้ถ่อมตั ๋วลง ก็จะได้ฮบ
ั ก๋านยกขึ้น
พระเยซูด่าหมู่ผู้นําศาสนา
ง

22:44 22:44 สดด� 110:1
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“ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ธร รมา จ๋า รย์ กับ หมู่ ฟา ริ สี ย้อน ว่า
หมู่ เจ้า เป๋น คน หน้า ซื่อ ใจ๋ ก๊ด หมู่ เจ้า ได้ กีด กั ๋น คน อื่น บ่หื้อ ไป แผว แผ่น ดิน
สวรรค์ เซิง่ หมู่เจ้าก็ บ่ยอมเข้าไป เมื่อคนอื่นฮิจะเข้าไป หมู่เจ้าเองก็ ขวาง
ไว้เหีย๖
15 “ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กับ หมู่ ฟาริสี เจ้า เป๋ น คน
หน้าซื่อใจ๋ก๊ด ตี้ต้องฮับความตุ๊ก หมูเจ้
่ ายอมข้ามนํ้าข้ามทะเล เปื้ อเซาะหา
คนก้าคนเดียวหื้อเข้าฮีตศาสนายิว เมื่อเข้าฮีตแล้ว ก็เยียะหื้อเขาสมควร
ตี้จะตกหม้อหน้าฮกนั กเหลือเจ้าตังหลายแหมสองเต้า
16 “ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ คน นํา ตาง ตี้ ต๋า บอด ตี้ ต้อง ฮับ ความ ตุ๊ก
หมู่ เจ้า สอน ว่า ‘ถ้า คน ใด ก็ ต๋าม เมื่อ สาบาน โดย อ้าง พระวิหาร ก็ บ่มี ความ
หมาย อะหยัง แต่ ถ้า คน ใด สาบาน อ้าง คํา ของ พระวิหาร เขา จะ ต้อง เยีย
ะ ตวย กํา สาบาน ตี้ ได้ อ้าง แล้ว นั ้น หื้อ ได้� 17 หมู่ คน ง่าว ป๋าย บ่ปอ ต๋า บอด
แหม อันไหนสําคัญเหลือกั ๋น คําในพระวิหารกาว่าพระวิหารตี้เยียะหื้อคํา
นั ้น เป๋น สิง่ ศักดิส
์ ิทธิ์ 18 หมู่ เจ้า ยัง อู้ แหม ว่า ‘ถ้า คน ใด ก็ ต๋าม สาบาน โดย
อ้างแต้นปู่จา ก็บ่มีความหมายอะหยัง แต่ถ้าคนใดสาบานโดยอ้างเครือ
่ ง
ปู่ จา บน แต้น ปู่ จา นั ้น เขา จะ ต้อง เยีย ะ ตวย กํา สาบาน ตี้ ได้ ว่า นั ้น หื้อ ได้�
19 เจ้า คน ต๋า บอด แต๊ๆ อะหยัง สําคัญ เหลือ กั ๋น เครือ
่ ง ปู่ จา กาว่า แต้น ปู่ จา
อัน ใด ตี้ เยีย ะ หื้อ เครือ
่ ง ปู่ จา นั ้น ศักดิส
์ ิทธิ์ 20 ย้อน จาอี้ ใผ ก็ ต๋าม ตี้ สาบาน
โดย อ้าง แต้น ปู่ จา เขา ก็ สาบาน โดย อ้าง แต้น ปู่ จา ตึง เครือ
่ งปู่ จา กู้ อย่าง ตี้
อยู่ บน แต้น นั ้น ตวย 21 คน ตี้ สาบาน โดย อ้าง พระวิหาร เขา ก็ สาบาน โดย
อ้างพระวิหารผดแผวพระเจ้าผู้ตี้ อยู่ในพระวิหารตวย 22 กับคนตี้ สาบาน
โดยอ้างสวรรค์ ก็ สาบานโดยอ้างบัลลังก์ ของพระเจ้าตึงพระองค์ ตี้ นั ่งอยู่
บนบัลลังก์นั ้นตวย
23 “ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กับ หมู่ ฟาริสี เจ้า เป๋ น คน
หน้า ซื่อ ใจ๋ ก๊ด ย้อน หมู่ เจ้า ถวาย สิบ ลด จาก หอมด่วน เม็ด ผัก จี กับ ยีห
่ ร่า
แต่สิง่ ตี้สําคัญเหลือนั ้นในบทบัญญัติ คือความยุติธรรม ความเมตต๋า กับ
ความ ซื่อสัตย์ ก็ ละเลย เหีย ส่วน ก๋าน ถวาย สิบ ลด เจ้า ก็ ควร เยีย ะ อยู่ แต่
บ่ดี ละ สิง่ สําคัญ หมู่ นั ้น ตวย 24 คน นํา ตาง ตี้ ต๋า บอด หมู่ เจ้า กรอง แมง ตั ๋ว
หน้ อยๆ ออกจากนํ้ากิน
๋ แต่ลืนอูฐเข้าไปตึงตั ๋ว
25 “ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กับ หมู่ ฟาริสี เจ้า เป๋ น คน
หน้า ซื่อ ใจ๋ ก๊ด หมู่ เจ้า ล้าง ถ้วย จาน ก้า ตัง นอก เต้า อัน
้ แต่ ตัง ใน นั ้น มี ก้า
26
ความโลภกับความมัวเมาในกิเลสเต๋มไปหมด หมู่ฟาริสีต๋าบอด หื้อหมู่
เจ้าล้างตังในถ้วยจานหื้อสะอาดเหียก่อน แล้วตังนอกก็จะสะอาดไปตวย
13

๖

23:13
23:13
สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ
14
คือ
“ความฉิ บหายก็จะเกิดกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่ฟาริสี
เจ้าเป๋นคนหน้าซื่อใจ๋ก๊ดตี้ต้องฮับความตุ๊ก ย้อนว่า หมู่เจ้ายึดเอาสมบัติของหมู่แม่หม้ายไปเป๋นของตั ๋วเก่าเ
แล้วก็ขี้แต่งอธิษฐานยาวๆ ย้อนจาอัน
้ เจ้าตังหลายจะต้องฮับโต้ษใหญ่หลวง�
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“ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์กับ หมู่ ฟาริสี เจ้า เป๋น คน
หน้า ซื่อ ใจ๋ ก๊ด ย้อน หมู่ เจ้า เผียบ 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 อย่าง เต๋ม
ไปหมด 28 เหมือนกับหมู่เจ้า ตี้หื้อคนหันว่าเป๋นคนเยียะสิง่ ตี้ถูกต้องต๋าม
ธรรม แต่แต๊ๆ ในตั ๋วเจ้ามีความหน้าซื่อใจ๋ก๊ดกับความบ่ดีเต๋มไปหมด
29 “ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กับ หมู่ ฟาริสี เจ้า เป๋ น คน
หน้า ซื่อ ใจ๋ ก๊ด ย้อน หมู่ เจ้า ได้ แป๋ง อุโมงค์ ฝัง ศพ ตี้ เปิง กับ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น
เสียง แตน พระเจ้า แล้ว แต่ง หย้อง หลุม ฝัง ศพ ของ คน หมู่ ตี้ เยีย ะ ถูก ต้อง
ต๋าม ธรรม 30 หมู่ เจ้า ก็ อู้ว่า ‘ถ้า เฮาอยู่ในสมัย ป้ออุย
๊ แม่ หม่อนของเฮานั ้น
เฮา จะ บ่ยอม ฮ่วมมือ กับ เขา ตี้ ฆ่า หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า หมู่
นี้ แน่ ๆ� 31 เป๋นก๋านแสดงหื้อหันว่าหมู่เจ้ายอมฮับว่า ตั ๋วเก่าเป๋นลูกหลาน
ของ คน หมู่ นั ้น ตี้ ฆ่า ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 32 ย้อน จาอัน
้ หื้อ
เยียะบาปตี้ป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เจ้าได้ตัง้ เก๊าเยียะไว้หื้อเสร็จเหียเต๊อะ
27

33 “หมูจ้
่ าดงู หมูจ้
่ าดงูปิ๊ ด หมูเจ้
่ าจะป๊นจากหม้อหน้าฮกได้จาใด 34 ย้อน

จาอัน
้ เฮาจะส่งผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า คนตี้มีปั๋ ญญา กับธรรมา
จ๋ารย์มาหาเจ้าตังหลาย แล้วเจ้าตังหลายก็จะยับเขาหมู่นั ้นไปฆ่าเหียพ่อง
ไปเขิงบนไม้ก๋างเขนพ่องไปเฆี่ยนในธรรมศาลาของจาวยิวพ่อง ไล่หมู่เขา
หนี จากเมืองนึ่ งไปแหมเมืองนึ่ งพ่อง 35 ย้อนจาอัน
้ โต้ษจะมาเถิงหมู่เจ้านี่
ละ ตี้ ได้ ฆ่า คน ตี้ บริสุทธิ์ ตัง้ แต่ อาแบล ตี้ ถูก ฆ่า ต๋าย จ๋น เถิง เศคาริยาห์ ลูก
ของเบเรคิยาห์ ตี้ถูกฆ่าต๋ายหละหว่างพระวิหารกับแต้นปู่จา จ 36 เฮาบอก
ความจริงแก่เจ้าตังหลายว่า โต้ษตี้ได้ฆ่าคนหมู่นั ้นก็จะมาเถิงคนในยุคนี้
อย่างแน่ นอน
พระเยซูเตือ
๋ นคนในกรุ งเยรู ซาเล็ม

“โอ เยรู ซาเล็ม เยรู ซาเล็ม เหย เจ้า คือ ผู้ ตี้ ได้ ฆ่า ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง
แตน พระเจ้า แล้ว เอา บ่า หิน ขว้าง คน หมู่ นั ้น ตี้ พระเจ้า ส่ง มา หา หมู่ เจ้า จ๋น
ต๋าย หลาย เตื้อ เฮา ใค่ เอา ลูก ของ เจ้า มา ไว้ใน อ้อม อก เหมือน แม่ ไก่ กก ลูก
อยู่ ใต้ ปีก ของ มัน แต่ เจ้า บ่ยอม 38 ผ่อ หื้อ ดี เน่ อ เฮือน ของ เจ้า๗จะ ถูก ละ
ขว้าง หื้อ ฮ้าง ไป เหีย 39 เฮา ขอ บอก เจ้า ตัง หลาย ไว้ เน่ อ ว่า ตัง้ แต่ นี้ ต่อ ไป
ปาย หน้า เจ้า ตัง หลาย จะ บ่หัน เฮา แหม แล้ว จ๋น กว่า หมู่ เจ้า จะ เอิน
้ ว่า ‘ขอ
พระเจ้าปั๋ นปอนผู้ตี้มาในนามขององค์พระผู้เป๋นเจ้า�ฉ ”
37

24
จ

ก๋านทําลายพระวิหารก่อนสิน
้ โลก

๗ 23:38 23:38 เฮือนของเจ้า อ้างเถิง
23:35 23:35 2 พศด�
24:20-22
ฉ
กรุ งเยรู ซาเล็มตึงพระวิหาร
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1 ต๋อนตี้พระเยซูกํ่าลังเตียวออกจากบริเวณพระวิหาร

หมู่สาวกมาจี๊หื้อ
พระองค์ผ่อตึกต่างๆ ในบริเวณพระวิหาร
“ต้าน
ตัง หลาย หัน ตึก หมู่ นี้ ก่อ เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า บ่า หิน ตี้
ซ้อนกั ๋นหมู่นี้ จะถูกเตขว้างจ๋นบ่หันวางซ้อนกั ๋นเลยสักก้อน�
3 ต๋อน ตี้ พระ เยซู กํ่า ลัง นั ่ง อยู่ บน ดอย บ่า กอก เทศ หมู่ สาวก มา ถาม
พระองค์ เป๋น ก๋าน ส่วน ตั ๋ว ว่า “ขอ บอก หมู่ เฮา กํา เต๊อะ ว่า สิง่ หมู่ นี้ จะ เกิด
ขึ้น เมื่อ ใด แล้ว วัน ตี้ พระองค์ จะ ปิ๊ ก มา กับ วัน สิน
้ โลก จะ มี หมายสําคัญ อะ
หยังพ่อง�
4 พระองค์ ตอบ ว่า “หละวัง หื้อ ดี ห้าม หื้อ ใผ จุ ล่า ย ต้าน เน่ อ 5 ย้อน ว่า จะ
มี หลาย คน อ้าง จื้อ ของ เฮา ว่า ‘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 เกิด
สงครามตึงใก้ ตึงไก๋ ก็ บ่ถ้าตกอกตกใจ๋ ย้อนเรือ
่ งจาอี้จะต้องเกิดขึ้นก่อน
แต่ยังบ่เถิงวันเสี้ยงสุดของโลกเตื้อ 7 ประเทศนึ่ งจะสู้ฮบกับแหมประเทศ
นึ่ ง อาณาจักรนึ่ งก็จะสู้ฮบกับแหมอาณาจักรนึ่ ง จะเกิดก๋านกัน
้ ข้าวอยาก
8
นํ้ากับแผ่นดินจะไหวหลายตี้ แต่ เหตุ ก๋ารณ์ หมู่ นี้ ก็ เผียบเหมือนก๋านตัง้
เก๊าเจ็บต๊องก่อนเกิดลูก
9 “หมู่ ต้าน จะ ถูก ยับ ไป ทรมาน แล้ว ถูก ฆ่า คน จะ จัง ต้าน ใคว่ ไป หมด
ย้อน ว่า หมู่ ต้าน ได้ ติด ต๋าม เฮา 10 เถิง ต๋อน นั ้น หลาย คน จะ เลิก เจื้อ จะ หัก
หลังกั ๋นกับจะจังกั ๋นตวย 11 จะมีผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตั ๋วป๋อม
หลาย คน แล้ว มา จุ ล่า ย คน จํา๋ นวน นั ก 12 คน ตัง หลาย จะ บ่มี ความ ฮัก หื้อ
กั ๋น แหม ต่อ ไป ย้อน ว่า ความ บ่ดี จะ นั ก ขึ้น ติกๆ 13 แต่ ถ้า ใผ ตี้ ทน ได้ จ๋น เถิง
ตี้สุดจะได้ฮบ
ั ความรอดป๊นบาปโต้ษ 14 คนจะบอกข่าวดีเรือ
่ งแผ่นดินของ
พระเจ้าไปใคว่ตึงโลก เปื้ อกู้จ้าดจะได้ยน
ิ ข่าวดีนี้ แล้ววันสิน
้ โลกจะมาเถิง
2 พระองค์อู้กับหมู่เขาว่า

ความหล้มจ๋มครัง้ ใหญ่หลวง
“ดา เนี ย ล ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า เกย อู้ เถิง ‘สิง่ ตี้ มา ยํ่า
สิง่ ศักดิส
์ ิทธิ์ ตี้ เยีย ะ หื้อ เกิด ความ ฉิ บหาย�ช เมื่อ ต้าน หัน สิง่ นั ้น ตัง้ อยู่ ใน
สถาน ตี้ ศักดิส
์ ิทธิ์ (หื้อ คน ตี้ อ่าน กํา นี้ เข้า ใจ๋ ความหมาย หื้อ ดี) 16 ก็ หื้อ คน
ตี้ อยู่ ใน แคว้น ยู เดีย ขะใจ๋ หนี ไป อยู่ บน ดอย เวยๆ 17 คน ตี้ อยู่ บน ดาดฟ้า
หลังคา บ้าน ห้ามลงมากาว่าปิ๊ กเข้าไปเก็บ คัว ในบ้าน 18 คน ตี้ อยู่ต๋ามโต้ง
ต๋าม นา ห้าม ปิ๊ ก ไป เอา เสื้อ คุม ตี้ บ้าน หื้อ ลวด หนี ไป เลย 19 ใน หว่าง นั ้น
ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ แม่ มาน กับ แม่ ลูก หน้ อย ตี้ ลูก ยัง กิน
๋ นม อยู่
20 หื้ออ้อนวอนขอพระเจ้าตี้ จะบ่ต้องหนี ในหน้าหนาว กาว่าในวันสะบาโต
21 ย้อนว่ายามนั ้นจะเกิดความตุ๊กยากลําบากอย่างใหญ่หลวงขนาด อย่าง
ตี้ บ่เกย เกิด ขึ้น มา ก่อน เลย นั บ ตัง้ แต่ โลก เกิด ขึ้น จ๋น เถิง บ่า เดี่ยว นี้ กับ จะ
บ่มี จาอี้ เกิด ขึ้น แหม เลย 22 ถ้า พระเจ้า บ่หย้อ วัน เวลา หมู่ นั ้น หื้อ สัน
้ ลง ก็
15
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จะ บ่มี ใผ รอด จี วต
ิ เลย แต่ ย้อน ว่า พระองค์ หัน แก่ คน ตี้ พระองค์ ได้ เลือก
ไว้เป๋น ของ พระองค์ แล้ว ก็ หื้อ เวลา นั ้น สัน
้ ลง 23 ใน เวลา นั ้น ถ้า มี คน ใด มา
บอกว่า ‘ผ่อลอพระคริสต์อยูหั
่ น
้ � กาว่า ‘พระคริสต์อยูนี
่ ้ � ห้ามเจื้อเขาเน่ อ
24 ย้อนว่าจะมี พระคริสต์ ตั ๋วป๋ อม กับผู้เป๋ นปากเป๋ นเสียงแตนพระเจ้าตั ๋ว
ป๋อมเกิดขึ้น แล้วหมู่เขาก็จะเยียะก๋านอัศจ๋รรย์กับหมายสําคัญต่างๆ เปื้ อ
จุ ล่า ย แม้ แต่ คน ตี้ พระเจ้า ได้ เลือก ไว้แล้ว ถ้า เป๋น ไป ได้ 25 ฟัง ไว้หื้อ ดี เน่ อ
เฮาได้เตือ
๋ นหมู่ต้านไว้ก่อนแล้ว
26 “ย้อน จาอัน
้ ถ้า มี ใผ มา บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า ‘หัน
้ ลอ พระคริสต์ อยู่ ตี้
ดินแดนทุรกั ๋นดาร� ห้ามออกไปหาเขา กาว่าถ้ามีคนบอกว่า ‘พระคริสต์
หลบ อยู่ นี่ ลอ� ก็ ห้าม เจื้อ เน่ อ 27 ย้อน ว่า เมื่อ บุตรมนุษย์ ปิ๊ ก มา จะ เผียบ
เหมือน กับ ฟ้า แมบ ตัง วัน ออก อยู่ ตัง วัน ตก ก็ หัน แจ้ง หลึ้ง 28 เหมือน กับ ตี้
ไหนมีซากศพ ตี้หัน
้ ก็จะมีหมู่แฮ้งหลุ้มต๋อมกั ๋นเต๋มไปหมด
29 “ตันทีตี้เวลาตุ๊กยากลําบากนั ้นผ่านป๊ นไปแล้ว
‘ตะวันจะมืดตึ๊ก
เดือนจะบ่ส่องแสง
ดาวจะหยวะตกจากต๊องฟ้า
หมู่ผู้มีอํานาจตังหลายในต๊องฟ้าก็จะสัน
่ ไหวเฝื่ อนคลอน�ซ
30 “ในเวลานั ้นจะมีหมายสําคัญบนต๊ องฟ้าบอกหื้อฮู้ว่า

บุตรมนุษย์กํ่าลัง
ปิ๊ กมา คนตังหลายหมดตึงโลกจะไห้สนั ่นปั่ นปื๊ น หมู่เขาจะหันบุตรมนุษย์
ลง มา บน เมฆ ใน ต๊ องฟ้า ด้วย ฤทธิ์อํานาจ กับ รัศมี อัน ยิง่ ใหญ่ 31 พระองค์
จะ ส่ง หมู่ ทูต สวรรค์ ของ พระองค์ มา พร้อม กับ เสียง แก ตี้ ดัง ขนาด หมู่ ทูต
สวรรค์ นั ้น จะ มา รวบรวม คน ตี้ พระองค์ เลือก ไว้ แล้ว จาก ตึง สี่ ทิศ ตัง้ แต่
ขอบฟ้าเผิกนึ่ ง จ๋นเถิงสุดขอบฟ้าแหมเผิกนึ่ ง
หื้อเฮียนฮูจาก
้
เก๊าบ่าเดื่อ

32 “หื้อเฮียนฮูจาก
้
เรือ
่ งเก๊าบ่าเดื่อ

คือเมื่อกิง่ บ่าเดื่อโป่งใบใหม่ ต้านก็ฮู้
ว่า ใก้ จะ เถิง หน้า ฮ้อน แล้ว
เมื่อ ต้าน ตัง หลาย หัน เหตุ
ก๋า รณ์ ตี้ เฮา บอก แล้ว ก็ หื้อ ฮู้ ว่า ใก้ เถิง เวลา ตี้ พระองค์ จะ ปิ๊ ก มา ใก้ จะ เถิง
เวลา แต๊ๆ แล้ว เน่ อ 34 เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า คน ใน ยุค นี้
จะ ยัง บ่ต๋าย ก่อน เหตุ ก๋า รณ์ ตี้ ว่า หมู่ นี้ จะ เกิด ขึ้น 35 ต๊ องฟ้า กับ โลก จะ ยุบ
หายไป แต่ถ้อยกําของเฮาจะบ่สูญหายไปเลย
33 ก็ เหมือน เดียว กั ๋น

พระเจ้าเต้าอัน
้ ตี้ฮูว่
้ าเมื่อใดจะเถิงเวลา
“แต่ ว่า วัน นั ้น เวลา นั ้น ตี้ สิง่ หมู่ นี้ จะ เกิด ขึ้น บ่มี ใผ ฮู้ สัก คน หมู่ ทูต
สวรรค์ ก็ บ่ฮู้ บุตร ของ พระเจ้า ก็ บ่ฮู้ มี ก้า พระ บิดา องค์ เดียว เต้า อัน
้ ตี้ ฮู้
37 เมื่อ บุตรมนุษย์จะ มา ก็ จะ เป๋ น อย่าง เดียว กับ ใน สมัย ของ โนอาห์ 38 คือ
ว่าในสมัยของโนอาห์นั ้น ก่อนตี้นํ้าจะท่วมโลก คนตังหลายได้กิน
๋ กับดื่ม มี
ซ 24:29 24:29 อสย� 13:10; 34:4
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ก๋านแต่งงานกั ๋น ตึงยกลูกหื้อเป๋นผัวเมียกั ๋น จ๋นเถิงวันตี้ โนอาห์ได้ เข้าไป
ในเฮือ 39 คนตังหลายหมู่นี้ บ่ฮู้ตั ๋วเลยว่าจะเกิดเหตุ ก๋ารณ์ อะหยังขึ้น เต๊า
ฮอด นํ้า ท่วม ปั๊ ด ปา คน หมู่ นี้ ไป หมด เมื่อ บุตรมนุษย์ จะ มา ก็ จะ เป๋น จาอัน
้
40
เหมือน กั ๋น ใน ยาม นั ้น ป้อ จาย สอง คน ตี้ กํ่า ลัง เยีย ะ นา คน นึ่ ง จะ ถูก ฮับ
ไปแต่แหมคนนึ่ งจะถูกละไว้ 41 กับแม่ญิงสองคนกํ่าลังโม่แป้งอยู่ตวยกั ๋น
คนนึ่ งจะถูกฮับไปแต่แหมคนนึ่ งจะถูกละไว้
42 “ย้อนจาอัน
้ หมู่ต้านจงหละวังตั ๋วหื้อดี

ย้อนต้านบ่ฮู้ว่าองค์พระผู้เป๋ น
เจ้าของต้านจะปิ๊ กมาเมื่อใดวันไหนกั ๋นแน่
ถ้าเจ้าของบ้านฮู้
ตั ๋วว่าขโมยจะลักเข้ามาต๋อนเมื่อคืนเวลาใด เขาก็จะแนหละวัง บ่หื้อขโมย
งัด เข้า มา ใน บ้าน ได้ แน่ ๆ 44 เหมือน เดียว กั ๋น ต้าน ตัง หลาย จง เกีย ม ตั ๋ว ไว้
หื้อพร้อม ย้อนว่าบุตรมนุษย์จะมาในเวลาตี้หมู่ต้านกึ๊ดบ่เถิง
43 หื้อจํา
๋ ไว้ว่า

45 “ใผคนใดตี้เป๋ นคนฮับใจ๊ตี้ซื่อสัตย์กับหลวก

ตี้เจ้านายมอบหน้าตี้หื้อ
เป๋น หัวหน้า คน ฮับ ใจ๊ คน อื่นๆ เปื้ อ แจก ของกิน
๋ ต๋าม เวลา 46 เมื่อ เจ้า นาย
ปิ๊ กมาหันเขายังเยียะก๋านอยู่อย่างดี คนฮับใจ๊คนนั ้นก็เป๋นสุข 47 เฮาบอก
ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า เจ้า นาย จะ ตัง้ หื้อ เขา ผ่ อกอย กู้ อย่าง ตี้ เป๋น
ของ เปิ้ น 48 แต่ ถ้า คน ฮับ ใจ๊ คน นั ้น เป๋น คน บ่ดี แล้ว กึ๊ด ใน ใจ๋ ว่า ‘แหม เมิน
อยู่กว่าเจ้านายจะปิ๊ กมา� 49 แล้วตัง้ เก๊ าบุบตี คน
๋ ฮับใจ๊ คนอื่นๆ กับปากั ๋น
50
ตึง กิน
๋ ตึง ดื่ม กับ หมู่ เปื้ อนขี้เหล้า เจ้า นายของเขาก็ จะปิ๊ กมาในวันเวลา
ตี้ เขา บ่ฮู้ กับ บ่ตัน ฮู้ คิง 51 แล้ว ก็ จะ ลงโต้ ษ เขา อย่าง หนั ก ตึง ไล่ หื้อ ไป อยู่
ตวยหมู่คนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด ตัด
๊ ตี้มีเสียงคนไห้หุยขบเขี้ยวเกี๊ยวกางอย่างเจ็บ
ปวด�

25
กําเผียบเรือ
่ งเปื้ อนเจ้าสาวสิบคน
“ใน เวลา นั ้น แผ่น ดิน สวรรค์ จะ เผียบ เหมือน เปื้ อน เจ้า สาว สิบ คน กํา๋
โกมไฟออกมาถ้าฮับเจ้าบ่าว 2 ในแม่ ญิงหมู่ นั ้นมี ห้าคนเป๋นคนง่าว แหม
ห้าคนเป๋นคนหลวก 3 แม่ญิงง่าวห้าคนนั ้นเอาโกมไฟไป แต่บ่ได้เอานํ้ามัน
สํารองไปตวย 4 แต่แม่ญิงหลวกห้าคนนั ้นเอานํ้ามันสํารองใส่ก๋าไปพร้อม
กับโกมไฟตวย 5 เป๋นเวลาเมินขนาดแต่ เจ้าบ่าวก็ ยังบ่มาเตื้อ แม่ญิงสาว
ตึงสิบคนก็ใค่หลับแล้วก็หลับไป
6 “เมื่อเถิงเวลาเตี้ยงคืน ก็มีเสียงเอิน
้ ฮ้องว่า ‘เจ้าบ่าวมาแล้ว ขะใจ๋ออก
มาต้อนฮับเน่ อ�
7 “เปื้ อนเจ้าสาวตึงหมดสิบคนก็ตื่น แล้วแป๋ งไส้โกมไฟของตั ๋วหื้อพร้อม
8 หมู่ แม่ ญิง ง่าว อู้ กับ หมู่ แม่ ญิง หลวก ว่า ‘ขอ แบ่ง นํ้ามัน ของ หมู่ เจ้า หื้อ หมู่
เฮาพ่องเต๊อะ โกมไฟของหมู่เฮากํ่าลังจะดับอยูแล้
่ ว�
1

“หมู่ แม่ ญิง หลวก ตอบ ว่า ‘บ่ได้ ก้า นํ้ามัน ตี้ มี อยู่ นี้ มี ปอ สําหรับ ตั ๋ว เฮา
เต้าอัน
้ หมู่เจ้าไปเซาะซื้อจากคนขายเอาคนเดียวเต๊อะ�
9
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10 “ต๋อนตี้ หมู่ แม่ ญิงง่าวออกไปเซาะซื้อนํ้ามัน

เจ้าบ่าวก็มาแผว เปื้ อน
เจ้าสาวตี้พร้อมอยูแล้
่ วได้ไปงานเลี้ยงแต่งงานกับเจ้าบ่าว แล้วปะตู๋ก็หับ
11 “ต่อมาเมื่อหมูแม่
่ ญิงง่าวห้าคนปิ๊ กมา ก็ปากั ๋นฮ้องว่า ‘ต้านเจ้าๆ จ้วย
ไขปะตู๋หื้อเฮากําเต๊อะ�
12 “แต่ เจ้า บ่าว ตอบ ว่า ‘เฮา บอก ความ จริง แก่ หมู่ เจ้า ว่า เฮา บ่ฮู้ จัก หมู่
เจ้าเลย�
13 “ย้อน จาอัน
้ หื้อ ต้าน ตัง หลาย เฝ้า หละวัง อยู่ ตลอด ย้อน ต้าน บ่ฮู้ วัน
เวลาตี้เฮาจะปิ๊ กมา
กําเผียบเรือ
่ งคนฮับใจ๊สามคน
“แผ่น ดิน สวรรค์ ก็ เผียบ เหมือน ป้อ จาย คน นึ่ ง ตี้ กํ่า ลัง จะ ออก เตียว
ตางไปเมืองไก๋ เขาฮ้องหมู่คนฮับใจ๊เข้ามาหา แล้วมอบข้าวของเงินคําหื้อ
ฮับ ผิด ชอบ 15 ต้าน หื้อ สตางค์ ห้า ตะลัน ต์ แก่ คน ตี้ นึ่ ง หื้อ สอง ตะลัน ต์ แก่
คนตี้สอง แล้วก็หื้อคนตี้สามตะลันต์เดียว โดยแบ่งหื้อต๋ามความสามารถ
ของแต่ ละคน แล้วต้านก็ ออกเตียวตาง 16 คนฮับใจ๊ ตี้ ได้ ห้าตะลันต์ ก็เอา
ไป เป๋น ตืน ก๊า ขาย เลย แล้ว ก็ ได้ กํ่า ไฮ มา แหม ห้า ตะลัน ต์ 17 คน ฮับ ใจ๊ ตี้ ได้
สองตะลันต์ ก็เอาไปเป๋นตืนก๊าขายเหมือนกั ๋น แล้วก็ได้กํ่าไฮมาแหมสอง
ตะลันต์ 18 สําหรับคนฮับใจ๊ตี้ ได้ ตะลันต์ เดียว ก็ขุดดินเป๋นฮ่อม แล้วซ่อน
สตางค์ของเจ้านายไว้ในหัน
้ เหีย
19 “เวลา ผ่าน ไป เมิน แล้ว เจ้า นาย ปิ๊ ก มา จึง ฮ้อง หมู่ คน ฮับ ใจ๊ สาม คน
มาถามว่าได้ เอาสตางค์ ไปเยียะอะหยังกั ๋นพ่อง 20 คนฮับใจ๊ ตี้ ได้ ห้าตะลัน
ต์ เอาตึงตืนตึงกํ่าไฮแหมห้าตะลันต์ มาหื้อนายแล้วก็ บอกว่า ‘นายเจ้าข้า
สตางค์ตี้หื้อข้าพเจ้าไว้ห้าตะลันต์ ผ่อนี่ ลอ ตืนห้าตะลันต์ข้าพเจ้าได้กํ่าไฮ
มาเปาะแหมห้าตะลันต์�
21 “นาย ก็ อู้ กับ เขา ว่า ‘ดี แล้ว เจ้า เป๋ น คน ฮับ ใจ๊ ตี้ ดี กับ ซื่อสัตย์ เจ้า
ซื่อสัตย์ ใน สิง่ เล็กๆ หน้ อยๆ เฮา จะ ตัง้ หื้อ เจ้า ผ่ อกอย ของ จํา๋ นวน นั ก มา
ฮ่วมยินดีกับนายของเจ้าเต๊อะ�
22 “แล้วคนฮับใจ๊ตี้ได้สองตะลันต์ ก็เข้ามาอูว่
้ า ‘นายเจ้าข้า สตางค์ตี้หื้อ
ข้าพเจ้า ไว้สอง ตะลัน ต์ ผ่อ นี่ ลอ ตืน สอง ตะลัน ต์ ข้าพเจ้า ได้ กํ่า ไฮ มา เปาะ
แหมสองตะลันต์�
23 “นาย ก็ อู้ กับ เขา ว่า ‘ดี แล้ว เจ้า เป๋ น คน ฮับ ใจ๊ ตี้ ดี กับ ซื่อสัตย์ เจ้า
ซื่อสัตย์ ใน สิง่ เล็กๆ หน้ อยๆ เฮา จะ ตัง้ หื้อ เจ้า ผ่ อกอย ของ จํา๋ นวน นั ก มา
ฮ่วมยินดีกับนายของเจ้าเต๊อะ�
24 “แล้ว คน ฮับ ใจ๊ ตี้ ได้ ตะลัน ต์ เดียว ก็ เข้า มา อู้ ว่า ‘นาย เจ้าข้า ข้าพเจ้า
ฮู้ว่า ต้าน เป๋น คน เขี้ยว ต้าน เก็บ เกี่ยว สิง่ ตี้ ต้าน บ่ได้ ปูก แล้ว ก็ เก็บ พืช ผล ตี้
ต้านบ่ได้หว่าน 25 ข้าพเจ้ากั ๋วก็เลยเอาสตางค์ตะลันต์เดียว ไปขุดขุมซ่อน
ไว้ในดินเหีย ผ่อนี่ ลอ สตางค์ตะลันต์เดียวของต้าน�
26 “นายก็ตอบเขาว่า ‘ไอ่ขีข้
้ าบ่ดีขีค
้ ้าน เจ้าก็ฮูว่
้ าเฮาเก็บเกี่ยวในสิง่ ตี้เฮา
27
บ่ได้ ปูก กับ เก็บ พืช ผล ตี้ เฮา บ่ได้ หว่าน ถ้า จาอัน
้ เป๋น จาใด บ่เอา สตางค์
นั ้นไปฝากธนาคารไว้ เมื่อเฮาปิ๊ กมาก็จะได้สตางค์ตึงต้นตึงดอก�
14
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28 “แล้ว เจ้า นาย ก็ สัง
่ หื้อ เอา สตางค์ นึ่ ง ตะลัน ต์ จาก เขา ไป หื้อ คน ตี้ มี สิบ
ตะลันต์ 29 ย้อนคนตี้มีอยู่แล้ว ก็จะเตื่อมนั กขึ้นจ๋นเหลือล้น ส่วนคนตี้บ่มี
แม้ แต่ สิง่ ตี้ เขา มี อยู่ นั ้น ก็ จะ เอา ไป จาก เขา เหีย 30 จาก นั ้น ก็ สัง่ หื้อ เอา คน
ฮับ ใจ๊ บ่มี ประโยชน์ คน นั ้น โจ้ง ออก ไป ตี้ มืด ตัง นอก เหีย ตี้ หัน
้ จะ มี เสียง ไห้
หุยขบเขี้ยวเกี๊ยวกางอย่างเจ็บปวด

บุตรมนุษย์จะตัดสินลงโต้ษกู้คน
“เมื่อ บุตรมนุษย์ จะ ปิ๊ ก มา โดย รัศมี อัน ยิง่ ใหญ่ ฮ่วม กับ หมู่ ทูต สวรรค์
พระองค์จะนั ่งบนบัลลังก์ตี้เต๋มไปด้วยรัศมีตี้มาจากสวรรค์ 32 คนเจื๊อจ้าด
ต่างๆ จะมาเปาะกั ๋นส่องหน้าบุตรมนุษย์ พระองค์จะแบ่งหมู่เขาออกเป๋น
สอง หมู่ เหมือน กับ คน เลี้ยง แกะ ตี้ แยก แกะ ออก จาก แป๊ะ 33 พระองค์ จะ
เอาแกะไว้ตังขวามือ 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 ของ เฮา เจิญ ฮับ อาณาจักร ตี้ ได้ เกีย ม ไว้
สําหรับต้านตังหลายตัง้ แต่สร้างโลกมาแล้ว 35 ย้อนว่าต๋อนตี้เฮาใค่อยาก
กิน
๋ ข้าว หมู่ต้านก็เลี้ยงเฮา เฮาใค่อยากกิน
๋ นํ้า ต้านก็เอานํ้าหื้อเฮากิน
๋ เฮา
36
เป๋นคนแปลกหน้า หมูต้
่ านก็ต้อนฮับเฮาหื้อเข้าไปในบ้าน เฮาบ่มีเสื้อผ้า
ใส่ ต้านก็เอามาหื้อเฮานุ่ง เฮาบ่สบาย ต้านก็ผ่อกอยเอาใจ๋ใส่ เฮาติดคอก
ต้านก็มาแอ่วหาเฮา�
37 “แล้ว หมู่ ตี้ เยีย ะ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม จะ ตอบ ว่า ‘องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า
หมู่ เฮา เกย หัน พระองค์ ใค่ อยาก กิน
๋ ข้าว แล้ว เลี้ยง พระองค์ เมื่อ ใด กาว่า
หัน พระองค์ ใค่ อยาก กิน
๋ นํ้า แล้ว เอา นํ้า หื้อ พระองค์ กิน
๋ เมื่อ ใด 38 หมู่ เฮา
เกย หัน พระองค์ เป๋น คน แปลก หน้า แล้ว เจิญ พระองค์ เข้า มา ใน บ้าน กา
ว่า หัน พระองค์ บ่มี เสื้อผ้า ใส่ แล้ว เอา เสื้อผ้า มา หื้อ นุ่ง เมื่อ ใด 39 หมู่ เฮา หัน
พระองค์บ่สบาย กาว่าติดคอกแล้วไปแอ่วหาพระองค์เมื่อใด�
40 “แล้วพระองค์ผู้เป๋ นกษั ตริยจะ
์ ตอบหมู่เขาว่า ‘เฮาบอกความจริงแก่
ต้าน ตัง หลาย ว่า เมื่อ ใด ก็ ต๋าม ตี้ หมู่ ต้าน เยีย ะ กับ คน ตี้ ตํ่าต้อย ตี้ สุด คน นึ่ ง
ในหมู่ปี้ น้ องของเฮา ก็เหมือนต้านตังหลายได้เยียะต่อเฮาตวย�
41 “แล้วพระองค์จะบิน
่ หน้าไปบอกหมู่ตี้อยู่ตังเผิกซ้ายมือว่า ‘ไปหื้อป๊น
หูป๊นต๋าเฮาเหีย หมู่เจ้าถูกแจ้งหื้อตกหม้อหน้าฮกในไฟตี้บ่มีวันดับ เป๋นไฟ
ตี้ เกีย ม ไว้สําหรับ มาร กับ หมู่ ของ มัน 42 ย้อน ว่าต๋อน ตี้ เฮา ใค่ อยาก กิน
๋ ข้าว
เจ้า ตัง หลาย ก็ บ่ได้ หื้อ อะหยัง เฮา กิน
๋ เฮา ใค่ อยาก กิน
๋ นํ้า เจ้า ตัง หลาย บ่ได้
หื้อ นํ้า เฮา กิน
๋ 43 เฮา เป๋น คน แปลก หน้า เจ้า ตัง หลาย ก็ บ่ได้ เจิญ เฮา เข้า ไป
ในบ้าน เฮาบ่มีเสื้อผ้าใส่ เจ้าตังหลายบ่ได้หื้อเสื้อผ้าเฮานุ่ง เฮาบ่สบายกับ
ติดคอก เจ้าตังหลายบ่เกยมาแอ่วหาเฮา�
44 “หมู่ เขา ก็ จะ ตอบ ว่า ‘พระองค์ เจ้า ข้า หมู่ เฮา หัน ต้าน ใค่ อยาก กิน
๋
ข้าว กิน
๋ นํ้า กาว่า เป๋น คน แปลก หน้า กาว่า บ่มี เสื้อผ้า นุ่ง บ่สบาย กับ ติด
คอก แล้วหมู่ เฮาบ่ได้ เยียะอะหยังสักอย่างตี้ จะจ้วยเหลือต้านเมื่อใดกา�
31
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“พระองค์ จะ ตอบ ว่า ‘เฮา บอก ความ จริง แก่ เจ้า ตัง หลาย ว่า อะหยัง ก็
ต๋ามตี้เจ้าตังหลายบ่ได้ เยียะกับคนตํ่าต้อยตี้สุดคนนึ่ ง เจ้าตังหลายก็บ่ได้
เยียะต่อเฮาเลย�
46 “แล้วคนตังหลายหมู่ นั ้นก็ จะต้องฮับโต้ษตลอดไป แต่ คนตี้ เยียะถูก
ต้องต๋ามธรรมจะเข้าสู่จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์�
45

26

ผู้นําศาสนาวางแผนฆ่าพระเยซู
เมื่อ พระเยซู อู้ เรือ
่ ง หมู่ นี้ เป๋น กํา เผียบ จบ แล้ว พระองค์ บอก หมู่ สาวก
2
ของ พระองค์ ว่า “หมู่ ต้าน ก็ ฮู้ แล้ว ว่า แหม สอง วัน จะ เถิง งาน ปัส กา ต๋อน
นั ้นบุตรมนุษย์จะถูกยับส่งไปหื้อศัตรูเปื้
๋ อเอาไปเขิงบนไม้ก๋างเขนจ๋นต๋าย�
3 กวมเดียวกั ๋นนั ้นหมู่ หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ คนเฒ่าคนแก่ มาจุ มนุมกั ๋น
ตี้ บ้าน ของ มหา ปุโรหิต ตี้ จื้อ คายาฟาส 4 หมู่ เขา วางแผน ตี้ จะ ลัก ยับ พระ
เยซูไปฆ่า 5 แต่หมู่เขาตกลงกั ๋นว่า “ในหละหว่างงานนี้ บ่ดีฟั่ งเยียะอะหยัง
เตื้อ กั ๋วว่าคนตังหลายจะวุน
่ วายแตกตื่นกั ๋น�
1

แม่ญิงคนนึ่ งเอานํ้ามันหอมใส่ผมพระเยซู
เมื่อ พระเยซู อยู่ ตี้ หมู่ บ้าน เบธานี ใน บ้าน ของ ซี โมน คน ตี้ เกย เป๋น ขี้ ตู้ ด
7 มี แม่ ญิง คน นึ่ ง กํา
๋ ขวด ใส่ นํ้ามัน หอม รากา แปง ขนาด เข้า มา หา พระองค์
นาง ถอก นํ้ามัน หอม ลง บน หัว ของ พระองค์๘ต๋อน ตี้ พระองค์ กํ่า ลัง กิน
๋ ข้าว
อยูนั
่ ้น
8 เมื่อหมู่สาวกซัดต๋าหันจาอัน
้ ก็บ่ปอใจ๋ อูกั
้ ๋นว่า “เป๋นจาใดเยียะหื้อเสีย
9
ของไป เหียบ่ดาย ถ้าเอาไปขายก็จะได้สตางค์นั ก แล้วเอาสตางค์นั ้นไป
ปั๋ นหื้อคนตุ๊กคนจ๋นก็ได้�
10 พระเยซู ฮู้ กํา กึ๊ด จาอัน
้ ก็ อู้ กับ หมู่ สาวก ว่า “ไป ยุง่ กับ นาง เยีย ะ หยัง
นางได้ เยียะสิง่ ตี้ดี งามหื้อกับเฮา 11 คนตุ๊กคนจ๋นจะยังอยู่ตวยหมู่ต้านไป
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
ไปตี้ไหนก็ต๋ามในโลก เขาก็จะเล่าเรือ
่ งตี้นางเยียะนี้ เป๋นก๋านระลึกเถิงนาง
ตวย�
ยูดาสตกลงจะหักหลังพระเยซู
14 ยูดาส อิสคาริโอท เป๋ นสาวกคนนึ่ งในสิบสองคนของพระเยซู ไปปะ
หมู่หัวหน้าปุโรหิต 15 ถามว่า “หมู่ต้านจะหื้อเฮาเต้าใดถ้าเฮาจี๊ตั ๋วพระเยซู
หื้อ� หมู่มหาปุโรหิตก็หื้อสตางค์ยูดาสสามสิบเหรียญเงิน 16 ตัง้ แต่หัน
้ มา
ยูดาสก็แนหาโอกาสตี้จะหักหลังพระเยซูหื้อหมู่เขา
6

๘
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มื้อสุดต๊ายของพระเยซูฮ่วมกับหมู่สาวก
วัน ตี้ นึ่ ง ของ งาน กิน
๋ เข้า หนมปัง บ่ใส่ เจื๊อ หมู่ สาวก เข้า มา หา พระเยซู
แล้วถามว่า “จะหื้อหมู่เฮาไปเกียมมื้อปัสกาหื้อพระองค์กิน
๋ ตี้ไหนดี�
18 พระเยซูบอกว่า “หื้อเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็มไปหาป้ อจายคนนึ่ ง แล้ว
บอก เขา ว่า ‘อาจ๋า รย์ บอก ว่า กํา๋ หนด เวลา ของ เฮา มา ใก้ จะ แผว แล้ว เฮา
ต้อ งก๋าน จะ เลี้ยง ฉลอง งาน ปัส กา กับ หมู่ สาวก ตี้ บ้าน ของ ต้าน� � 19 หมู่
สาวกเยียะต๋ามตี้พระเยซูบอก แล้วได้จัดเกียมมื้อปัสกาไว้
20 เถิงต๋อนเมื่อคํ่า พระเยซูฮ่วมกิน
๋ กับสาวกตึงสิบสองคน 21 ต๋อนตี้กํ่า
ลังกิน
๋ อยู่นั ้น พระเยซู อู้ว่า “เฮาบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า คนนึ่ ง
ในหมู่ต้านจะหักหลังเฮา�
22 หมู่สาวกก็ตุ๊กใจ๋ขนาด เปี่ ยนกั ๋นถามพระองค์กําคนว่า “พระองค์เจ้า
ข้าเป๋นเฮากา�
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 ต๋าม ตี้ มี เขียน ไว้ ใน พระคัมภีร ์เกี่ยวกับ
พระองค์ แต่ ความฉิ บหายก็ จะเกิดกับคนตี้ หักหลังบุตรมนุษย์ ถ้าคนนั ้น
บ่ได้เกิดมาก็ยังดีเหลือนี้ �
25 ยู ดาส คน ตี้ จะ หัก หลัง พระองค์ ถาม ว่า “อา จ๋า รย์ เป๋ น เฮา กา�
พระองค์ตอบว่า “ต้านว่าคนเดียวเน่ อ�
ความหมายของเข้าหนมปังกับเหล้าองุน
่
26 ต๋อน ตี้ กํ่า ลัง กิน
๋ ข้าว ตวย กั ๋น อยู่ นั ้น พระเยซู หยิบ เข้า หนมปัง ขึ้น มา
ขอบพระคุณพระเจ้า แล้วบิยื่นหื้อหมู่สาวก อูว่
้ า “นี่ คือก๋ายของเฮา หื้อฮับ
เอาไปกิน
๋ เต๊อะ�
27 แล้ว พระเยซู ก็ กํา
๋ ถ้วย เหล้า องุน
่ ขึ้น มา ขอบพระคุณ พระเจ้า แล้ว ก็
ส่งหื้อหมู่สาวก อูว่
้ า “หื้อกู้คนกิน
่ ถ้วยนี้ คือ
๋ จากถ้วยนี้ 28 ย้อนว่าสิง่ ตี้อยูใน
๙
เลือด ของ เฮา ตี้ จะ ไหล ออก มา เปื้ อ รับรอง พันธสัญญา หละหว่าง พระเจ้า
กับ คน ตัง หลาย กับ เปื้ อ ยกโต้ ษ บาป ของ คน ตัง หลาย 29 เฮา บอก ต้าน ตัง
หลายว่า ตัง้ แต่นี้ ไป เฮาจะบ่กิน
่ แหมต่อไป จ๋นกว่าจะเถิงวันนั ้น
๋ เหล้าองุน
ตี้ เฮาจะกิน
๋ ตวยกั ๋นกับหมู่ ต้านในแผ่นดินพระบิดาของเฮา แต่ เป๋นความ
หมายแบบใหม่�
30 เมื่อหมู่เขาฮ้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้ว ก็ปากั ๋นออกไปตี้ดอยบ่า
กอกเทศ
17

พระเยซูบอกว่าหมู่สาวกจะหนี ละไป
พระเยซู อู้ กับ หมู่ สาวก ว่า “คืน นี้ หมู่ ต้าน จะ หนี ละ เฮา ไป เหีย หมด
เหมือนกับตี้เขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
‘พระเจ้าจะฆ่าคนเลี้ยงแกะ
แล้วแกะหมู่นั ้นจะแตกขะแลขะแจหนี ไปหมด�ญ
31

๙
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32 แต่ เมื่อพระเจ้าเยียะหื้อเฮาเป๋ นขึ้นจากความต๋าย

ลีก่อนหมู่ต้าน แล้วปะกั ๋นตี้หัน
้ น่ อ�
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เฮาจะไปแคว้นกาลิ

เป โตร บอก พระองค์ ว่า “เถิง คน อื่นๆ จะ ละ พระองค์ ไป หมด แต่
ข้าพเจ้าจะบ่มีวันเยียะจาอัน
้ �
34 พระเยซู อู้กับเขาว่า “เฮาบอกความจริงแก่ ต้านว่า คืนนี้ ก่อนตี้ ไก่ จะ
ขัน ต้านจะบอกบ่ฮูจ
้ ักเฮาเถิงสามเตื้อ�
33

35 แต่เปโตรยืนยันว่า “แม้ว่าข้าพเจ้าจะต้องต๋ายตวยพระองค์ ข้าพเจ้า
ตึงบ่มีวันปฏิเสธพระองค์เลย� หมูสาวก
่
คนอื่นๆ ตึงหมด ก็อูจาอั
้
น
้ เหมือน
กั ๋น

พระเยซูเป๋นตุ๊กในสวนคนเดียว
36 จากนั ้นพระเยซู ก็ ปาสาวกเตียวไปในตี้ นึ่ ง จื้อ ว่าเกทเสมนี

แล้วบอก

หมู่สาวกว่า “นั ่งอยู่ตัด
๊ นี่ เน่ อ เฮาจะไปอธิษฐานตังปู๊น�
โตร ยอห์น กับ ยากอบ ตี้ เป๋น ลูก บ่าว สอง คน ของ เศเบดี ไป ตวย เวลา นั ้น
พระองค์โศกเศร้าเป๋นตุ๊กขนาด 38 พระองค์บอกหมู่เขาว่า “ใจ๋เฮาเป๋นตุ๊ก
ปอจะต๋ายอยูแล้
่ ว เฝ้าอยูตี
่ ้นี่ กับเฮาเน่ อ�

37 พระองค์ ปาเป

39 แล้ว พระองค์ เตียว ห่าง ออก ไป หน้ อย

ก็ ก้ม หน้า ลงปื๊ น แล้ว อธิษฐาน
ว่า “พระบิดาเจ้าข้า ถ้าเป๋นไปได้ ขอหื้อถ้วยแห่งความตุ๊กยากนี้ ป๊นไปจาก
ข้า พระองค์ เหีย เต๊อะ แต่ ขอ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระองค์
บ่ใจ้ ของ ข้า พระองค์� 40 แล้ว พระองค์ เตียว ปิ๊ ก มา หา สาวก สาม คน นั ้น ตี้
นั ่ง ถ้า อยู่หัน
้ ก็ หัน หมู่ เขา กํ่า ลัง นอน หลับ อยู่ ก็ ถาม เปโตร ว่า “หมู่ ต้าน นั ่ง
เฝ้า เฮา สัก จัว้ โมง บ่ได้ กา 41 หื้อ เฝ้า หละวัง กับ อธิษฐาน ตวย เปื้ อ ว่า ต้าน
จะบ่ตกอยู่ในอํานาจของก๋านลองใจ๋ เถิงแม้ว่าจิตใจ๋ฝ่ายวิญญาณใค่ยอม
เยียะ แต่ตั ๋วของคนเฮายังอ่อนแออยู�
่
พระองค์ ปิ๊ ก ไป อธิษฐาน แหม เป๋น เตื้อ ตี้ สอง ว่า “ข้า แต่ พระบิดา ถ้า
ถ้วยแห่งความตุ๊กยากนี้ ป๊นไปบ่ได้ จํา๋ เป๋นต้องกิน
๋ แต๊ๆ ก็ขอหื้อเป๋นไปต๋าม
43
ความต้องก๋านของพระองค์ เต๊อะ� จากนั ้นพระองค์ ก็ มาหาสาวกสาม
คนนั ้นแหม ก็หันหมู่เขายังหลับอยู่ ย้อนว่าหมู่เขามืนต๋าบ่ขึ้น 44 พระเยซู
ก็ละเขาไปอธิษฐานเหมือนสองเตื้อตี้ผ่านมา 45 จากนั ้นพระองค์มาหาหมู่
สาวก อู้ว่า “ยัง หลับ หื้อ หาย อิด อยู่แหม กา ใก้ จะ เถิง เวลา ตี้ บุตรมนุษย์จะ
ถูกหักหลังยกหื้อหมู่คนบาปแล้ว 46 ลุกขึ้นไปกั ๋นเต๊อะ คนตี้หักหลังเฮามา
แผวแล้ว�
42

พระเยซูโดนยับ
47 บ่ากองพระเยซู อู้ลิน
้ ยังบ่ตันเข้าปากเตื้อ

ยูดาสตี้เป๋นสาวกคนนึ่ งใน
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 ของ คน ตัง
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หลายส่งมา 48 ยูดาสได้ตกลงกับคนหมู่นั ้นไว้ก่อนแล้วว่า “เฮาจูบ๑คนใด
ก็ แม่น คน นั ้น หื้อ ไป ยับ เขา ได้ เลย� 49 เมื่อ มา แผว ยู ดาส ก็ เข้า มา หา พระ
เยซูเวยบ่าค้าน แล้วอูกั
้ บพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ครับ� แล้วก็จูบพระองค์
50 พระเยซู อู้ กับ เขา ว่า “เปื้ อน เหย จะ เยีย ะ อะหยัง ก็ ขะใจ๋ เยีย ะ เหีย�
แล้ว คน หมู่ นั ้น ก็ เข้า มา ยับ พระองค์ กุม ตั ๋ว ไว้ 51 สาวก คน นึ่ ง ตี้ อยู่ กับ พระ
เยซูก็จัก
๊ ดาบออกมาฟันถูกหูคนฮับใจ๊ของมหาปุโรหิตปุด
52 พระเยซู อู้ กับ เขา ว่า “เก็บ ดาบ ใส่ ฝัก เหีย เต๊อะ ย้อน ว่า คน ตี้ ใจ๊ ดาบ ก็
จะต๋ายย้อนดาบ 53 ต้านกึ๊ดว่าเฮาจะขอความจ้วยเหลือจากพระบิดาเฮา
แล้วพระองค์ จะส่งทูตสวรรค์ มาหื้อกับเฮานั กเหลือสิบสองก๋องตันที บ่ได้
กา 54 แต่ ถ้า เฮา เยีย ะ จาอัน
้ ก็ จะ บ่เป๋น ไป ต๋าม ตี้ พระคัมภีร ์เขียน ไว้ว่า จะ
ต้องเป๋นไปต๋ามนี้ �
55 พระเยซู อู้ กับ คน หมู่ นั ้น ว่า “หมู่ เจ้า หัน เฮา เป๋ น โจ๋ร กา เถิง ได้ กํา
๋ ดาบ
กํา๋ ค้อนมายับเฮา เฮานั ่งสัง่ สอนอยู่ในพระวิหารกู้วัน ต้านตังหลายก็บ่มา
ยับเฮา 56 แต่ตี้เกิดขึ้นตึงหมดนี้ ก็เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามตี้ผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียง
แตนพระเจ้าได้เขียนไว้� แล้วหมู่สาวกตึงหมดก็ละขว้างพระองค์แล้วปา
กั ๋นหนี ไป
พระเยซูอยูต่
่ อหน้าผู้นําจาวยิว
57 หมู่ ตี้ ปา กั ๋น มา ยับ พระเยซู นั ้น ปา พระองค์ ไป ตี้ บ้าน ของ คายาฟาส
มหาปุโรหิต ตี้หัน
้ มีหมู่ธรรมาจ๋ารย์ กับหมู่คนเฒ่าคนแก่มาจุมนุมกั ๋นอยู่
58 ส่วน เปโตร เตียว ถ่อม ตวย พระเยซู ไป ห่างๆ มา จ๋น เข้า ไป แผว ก๋าง ข่วง
บ้านของมหาปุโรหิต เขาเข้าไปนั ่งก๋างข่วงบ้านกับหมู่ ยาม แนผ่อว่าจะมี
อะหยังเกิดขึ้นพ่อง
59 หมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่สมาชิกสภาจาวยิวปากั ๋นเซาะหาพยานเท็จ
มาใส่ฮา้ ยพระเยซู เปื้ อจะฆ่าพระองค์เหีย 60 เถิงแม้จะมีพยานเท็จหลาย
คน แต่หมู่เขาก็หาหลักฐานตี้ดีปอบ่ได้ แล้วในตี้สุดก็มีสองคนมาหื้อก๋าน
ว่า 61 “เยซู คน นี้ เกย อู้ ว่า ‘เฮา สามารถ ตุ๊บ พระวิหาร ของ พระเจ้า ขว้าง ได้
แล้วแป๋งขึ้นมาใหม่ภายในสามวัน� �
62 มหาปุโรหิตจึงลุกยืนขึ้นถามพระเยซู ว่า “ต้านจะบ่แก้ตั ๋วในกํากล่าว
หา ตี้ หมู่ เขา ว่า มา นี่ พ่อง กา� 63 แต่ พระ เยซู ดัก อยู่ มหา ปุโรหิต ก็ อู้ กับ
พระองค์ว่า “ขอต้านสาบานในนามพระเจ้าตี้มีจีวต
ิ อยู่ ขอหื้อบอกหมู่เฮา
มาเต๊อะว่า 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 บุตรมนุษย์ นั ่ง ตัง เผิก ขวา ของ พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิ์
อํานาจ กับจะลงมาบนเมฆในฟ้าสวรรค์�
65 มหา ปุโรหิต ก็ ฉี ก เสื้อผ้า ของ ตั ๋ว เก่า๒อู้ ว่า “เขา อู้ หมิน
่ ประมาท
๑
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26:48 จูบ ต๋ามธรรมเนี ยมของจาวยิวเป๋นวิธตั
ี ก
๊ ตวาย
เป๋นก๋านแสดงออกเถิง ยอมฮับสิง่ นั ้นบ่ได้ บ่ปอใจ๋นั กขนาด
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พระเจ้า เฮา บ่ต้อง มี พยาน อะหยัง แหม หัน ก่อ ต้าน ตัง หลาย ก็ ได้ยน
ิ เขา
อู้ หมิน
่ ประมาท พระเจ้า แล้ว� 66 “หมู่ ต้าน กึ๊ด จาใด พ่อง� หมู่ เขา ตอบ ว่า
“เปิงฮับโต้ษเถิงต๋าย�
67 หมู่เขาก็ถ่มนํ้าลายใส่หน้าพระองค์ กับบุบตีพระองค์
๋
คนอื่นๆ ปากั ๋น
68
ตบหน้าพระองค์ตวย อูหย้
้ อว่า “พระคริสต์ตวายมากําลอว่า ใผตบหน้า
เจ้า�
เปโตรกั ๋วตี้จะยอมฮับว่าฮูจ
้ ักพระเยซู

69 ต๋อน ตี้ เปโตร กํ่า ลัง นั ่ง อยู่ตี้ ก๋าง ข่วง บ้าน

มีสาวใจ๊ คนนึ่ งเข้ามาตัก
๊ ว่า

“ต้านก็อยูตวย
่
เยซูจาวกาลิลีตวยบ่ใจ้กา�
70 แต่เปโตรปฏิเสธต่อหน้าคนตังหลายว่า “ตี้เจ้าอูนั
้ ้นเฮาบ่ฮูเรื
้ อ
่ งลอ�
71 แล้ว เปโตร ก็ เตียว ออก ไป ตี้ ปะตู๋ ฮัว
้ บ้าน สาวใจ๊ แหม คน หัน ใส่ ก็ บอก
กับคนตังหลายตี้อยูตั
่ ด
๊ หัน
้ ว่า “คนนี้ อยูกั
่ บเยซูจาวนาซาเร็ธตวยเน่ อ�
72 เปโตรปฏิเสธแหมว่า “เฮาสาบานได้เลยว่าเฮาบ่เกยฮูจ
้ ักจายคนนั ้น
เลย�
73 ต่อมาสักกํานึ่ ง คนตี้ยืนอยูตี
่ ้หัน
้ ก็เตียวเข้ามาหาเปโตรอูว่
้ า “เจ้าเป๋น
คนนึ่ งในหมู่นั ้นแน่ ๆ ฟังสําเนี ยงของเจ้าก็ฮูแล้
้ ว�
74 เปโตรก็อู้ว่า “สาบานก็ได้ว่าข้าอู้แต๊ ข้าบ่เกยฮู้จักเขา ขอหื้อพระเจ้า
ลงโต้ษเต๊อะถ้าข้าจุ� แล้วไก่ก็ขันขึ้นมาตันกําเดียวนั ้น 75 เปโตรก็เลยกึ๊ด
เถิง กํา อู้ ตี้ พระเยซู เกย บอก เขา ว่า “ก่อน ไก่ ขัน ต้าน จะ บอก ว่า บ่ฮู้ จัก เฮา
เถิงสามเตื้อ� เปโตรก็ออกไปตังนอก แล้วไห้เสียใจ๋ขนาด
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พระเยซูถูกปาไปหื้อเจ้าเมืองปีลาต
หมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่คนเฒ่าคนแก่ตึงหมดได้ตัด
สินใจ๋ กั ๋นว่าพระเยซู สมควรต๋าย 2 หมู่เขามัดพระเยซู แล้วปาไปมอบหื้อปี
ลาตตี้เป๋นเจ้าเมือง
1 เถิงต๋อนเจ๊ามืด

ยูดาส อิสคาริโอท ฆ่าตั ๋วต๋าย
อิสคาริโอท คนตี้หักหลังพระเยซู หันว่าพระเยซู ถูกตัดสิน
ลงโต้ ษ เถิง ต๋าย ก็ กิน
๋ แหนง ขนาด เขา เอา สตางค์ สาม สิบ เหรียญ เงิน ตี้ ได้
มา คืน หื้อ กับ หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ 4 อู้ ว่า “เฮา ได้ เยีย ะ
บาป ไป แล้ว ตี้ ได้ หัก หลัง ผู้ บริสุทธิ์คน นึ่ ง เถิง ต๋าย� หมู่ มหา ปุโรหิต กับ หมู่
คน เฒ่า คน แก่ ตอบ ว่า “เรือ
่ ง นี้ เกี่ยว อะหยัง กับ เฮา ตวย เป๋น เรือ
่ ง ของ เจ้า
คนเดียวตี้ต้องฮับผิดชอบ�
5 ยู ดาสเอาสตางค์ นั ้นกํา
๋ ปือเข้าไปในพระวิหาร แล้วก็ออกไปแขวนคอ
ต๋าย
6 หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต ก็ เก็บ สตางค์ นั ้น มา อู้ ว่า “เป๋ น ก๋าน ผิด บท บัญญัติ
ตี้จะเอาสตางค์จาอี้เก็บไว้ในคลังพระวิหาร ย้อนเป๋นสตางค์เปื้ อนเลือด�
3 เมื่อยูดาส
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หมู่ เขา ตัด สิน ใจ๋ เอา สตางค์ นั ้น ไป ซื้อ ตี้ นา ของ สล่า ปั้ น หม้อ เปื้ อ เอา ไว้
เป๋น 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 เป๋น ไป ต๋าม ตี้ เยเรมีย์ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน
พระเจ้าได้ อู้ไว้ว่า “หมู่เขาเอาสตางค์ สามสิบเหรียญเงิน ตี้ เป๋นก้าหัวของ
คน นั ้น ต๋าม ตี้ จาว อิสราเอล ตัง้ หื้อ 10 เอา ไป ซื้อ นา ของ สล่า ปั้ น หม้อ ต๋าม ตี้
องค์พระผู้เป๋นเจ้าได้สัง่ ไว้�ฎ
7

เจ้าเมืองปีลาตสอบสวนพระเยซู

หมู่ เขา ปา พระเยซู ไป ยืน อยู่ ต่อ หน้า เจ้า เมือง ปี ลาต ปี ลาต ถาม พระ
เยซูว่า “ต้านเป๋นกษั ตริยของ
์
จาวยิวกา� พระองค์ก็ตอบว่า “ต้านอูแล้
้ ว�
11

แต่ เมื่อ หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ใส่ ความ พระ เยซู
พระองค์บ่ได้ตอบอะหยังหมู่เขาสักกําเดียวเลย
12

13

กา�

ปี ลาต ถาม พระองค์ ว่า “ต้าน บ่ได้ยน
ิ ข้อหา ตึง หมด ตี้ เขา ว่า หื้อ ต้าน

14 แต่พระเยซูบ่ตอบกาว่าแก้ตั ๋วสักกํา

ปีลาตก็งืดขนาด

ปีลาตฮิหาตางจะป่อยตั ๋วพระเยซู

15 เป๋ นธรรมเนี ยมในหละหว่างงานปั สกา ตี้เจ้าเมืองจะป่ อยนั กโต้ษคน
นึ่ ง ต๋าม ตี้ คนตังหลายเลือก 16 ต๋อนนั ้นมี นั กโต้ ษตี้ มี จื้อเสียงดังคนนึ่ งจื้อ
บารับบัส 17 เมื่อคนตังหลายมาจุมนุมกั ๋นแล้ว ปี ลาตก็ถามหมู่เขาว่า “ใค่
หื้อเฮาป่อยใผหละหว่างบารับบัส กับเยซูตี้ฮ้องกั ๋นว่าพระคริสต์� 18 ปีลาต
ฮูว่
้ าตี้ผู้นําจาวยิวยับพระเยซูมาหื้อต้านตัดสินก็ย้อนขอยพระองค์

ต๋อน ตี้ ปี ลาต นั ่ง อยู่ บน ตี้ นั ่ง ของ ผู้ พิพากษา เมีย ของ ต้าน ใจ๊ คน มา
บอก ว่า “ห้าม ยุง่ กับ จาย คน นี้ ต้าน เป๋น คน บ่มี ความ ผิด ตะคืน ข้า เจ้า ฝัน
ฮ้ายบ่สบายใจ๋ขนาดเกี่ยวกับต้านคนนี้ �
20 แต่หมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่คนเฒ่าคนแก่อูสุ
้ ่ยคนตังหลายหื้อปีลาต
ป่อยบารับบัส แล้วหื้อฆ่าพระเยซูเหีย
19

“สองคนนี้ จะหื้อป่อยใผดี� คนตัง
หลายเอิน
้ ตอบว่า “บารับบัส�
22 ปี ลาตถามว่า “แล้วเยซูคนตี้ฮ้องกั ๋นว่าพระคริสต์นี้ ลอ จะหื้อเฮาเยีย
ะจาใด� หมู่เขากู้คนเอิน
้ ตอบว่า “เขิงบนไม้ก๋างเขน�
23 ปี ลาต ก็ ถาม ว่า “เขิง เขา เยีย ะ หยัง เขา เยีย ะ อะหยัง ผิด� แต่ คน ตัง
หลายเอิน
้ เสียงดังขึ้นติกๆ ว่า “เขิงบนไม้ก๋างเขน�
24 เมื่อ ปี ลาต หัน ว่า เยีย ะ อะ หยัง บ่ได้ นั ก เหลือ นี้ แล้ว กํา เดียว จะ เกิด
วุน
่ วาย ขึ้น เขา ก็ เอา นํ้า ซ่วย มือ ส่อง หน้า คน ตัง หลาย อู้ ว่า “ก๋าน ต๋าย ของ
จาย คน นี้ เฮา บ่เกี่ยว เฮา บ่มี ความ ผิด เน่ อ หมู่ ต้าน ฮับ ผิด กั ๋น คน เดียว
เต๊อะ�
21 เจ้าเมืองถามคนตังหลายแหมว่า

ฎ
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25 คนตังหลายตอบว่า “หมู่เฮากับลูกๆ ของเฮาจะฮับผิดชอบเรือ
่ งก๋าน
ต๋ายของเขาคนเดียว�
26 ปี ลาต จึง ป่ อย บารับ บัส หื้อ หมู่ เขา ไป จาก นั ้น ก็ สัง
่ หื้อ เฆี่ยน พระเยซู
แล้วหื้อหมู่ทหารเอาไปเขิงบนไม้ก๋างเขน

ทหารโรมันดูแควนพระเยซู

27 หลัง จาก นั ้น หมู่ ทหาร ของ ปี ลาต ปา พระเยซู เข้า ไป ตี้ ศู นย์ บัญชาก๋า น

ใหญ่ของโรมัน หมู่ทหารตึงก๋องเข้ามาแวดพระองค์ 28 หมู่เขาแก้เสื้อของ
พระองค์ ออก แล้ว เอา เสื้อ คุม สี แดง สด มา ใส่ แตน 29 หมู่ เขา เอา กิง่ ไม้ ตี้
มี หนาม มา แป๋ง เป๋น มงกุฎ แล้ว เอา สุบ หัว หื้อ พระองค์ มือ ขวา หื้อ กํา๋ ก้าน
ไม้อ้อไว้ แล้วขี้แต่งคุกเข่าลงส่องหน้าพระองค์ เหล้นหน้าว่า “ขอกษั ตริย์
ของ จาว ยิว จง จํา๋ เริญ เต๊อะ� 30 แล้ว ก็ ถ่ม นํ้าลาย ใส่ เอา ไม้ อ้อ นั ้น ฟาด หัว
พระองค์ หลาย กํา 31 เมื่อ ดู แควน จ๋น ปอใจ๋ แล้ว หมู่ เขา ก็ แก้ เสื้อ คุม ออก
แล้วเอาเสื้อผืนเก่าของพระองค์มานุ่งหื้อใหม่ แล้วปาพระองค์ออกไปเขิง
บนไม้ก๋างเขน
พระเยซูถูกเขิงบนไม้ก๋างเขน

32 ต๋อนตี้หมู่เขากํ่าลังเอาพระองค์เตียวออกมา

ก็ปะป้อจายคนนึ่ งจื้อซี
โมนมาจากเมืองไซรีน หมู่ทหารก็เขซีโมนแบกไม้ก๋างเขนแตนพระเยซูไป
33 เมื่อมาแผวตี้นึ่ งตี้ฮ้องกั ๋นว่า กลโกธา หมายเถิง เนิ นกระโหล้งหัว 34 หมู่
เขาเอาเหล้าองุน
่ สูนกับดีขมมาหื้อ แต่พระองค์จิมบ่ดายบ่ยอมกิน
๋ 35 เมื่อ
เขา เขิง พระองค์ บน ไม้ ก๋าง เขน แล้ว ก็ เอา เสื้อผ้า ของ พระองค์ มา จก เบอร์
แบ่ง กั ๋น 36 แล้ว หมู่ เขา ก็ นั ่ง เฝ้า พระเยซู อยู่ ตี้ หัน
้ 37 หมู่ เขา ได้ เขียน ข้อหา
ติดไว้เลยหัวพระเยซูขึ้นไปว่า “คนนี้ คือเยซู กษั ตริย์ของจาวยิว� 38 มีโจ๋ร
สอง คน ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน พร้อม พระองค์ ตัง ขวา คน นึ่ ง ตัง ซ้าย คน นึ่ ง
39 คน ตัง หลาย ตี้ เตียว ก๋าย ไป ก๋าย มา ปา กั ๋น สว่าย หน้า อู้หยาม พระองค์ ว่า
40 “เจ้า เป๋ น คน ตี้ อู้ ว่า จะ ทําลาย พระวิหาร แล้ว จะ แป๋ ง ขึ้น ใหม่ ใน สาม วัน
บ่ใจ้ กา ถ้า เจ้า เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า แต๊ จ้วย ตั ๋ว เก่า หื้อ รอด ก่อน เต๊อะ
ลงมาจากไม้ก๋างเขนเหียแหล่�
41 หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ปา กั ๋น
เยาะเย้ยพระองค์เหมือนกั ๋นว่า 42 “เขาจ้วยจีวต
ิ คนอื่นหื้อรอดได้ แต่จ้วย
จี วต
ิ ตั ๋วเก่าบ่ได้ ถ้าเขาเป๋นกษั ตริย์ของอิสราเอลแต๊ หื้อลงมาจากไม้ก๋าง
เขน บ่า เดี่ยว นี้ เต๊อะ แล้ว เฮา จะ ได้ เจื้อ 43 เขา ไว้ใจ๋ พระเจ้า ถ้า พระเจ้า ต้อ
งก๋าน จ้วย จี วต
ิ เขา ก็ หื้อ พระเจ้า จ้วย เขา บ่า เดี่ยว นี้ ย้อน เขา อู้ว่า ‘เฮา เป๋น
พระบุตรของพระเจ้า� � 44 โจ๋รสองคนตี้ถูกเขิงตวยพระองค์นั ้น ก็อู้ถ่อย
จ๊าใส่พระองค์เหมือนกั ๋น
พระเยซูต๋ายบนไม้ก๋างเขน
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ตัง้ แต่ ต๋อน เตี้ย ง วัน ก็ มืด ไป ใคว่ แผ่น ดิน จ๋น เถิง บ่าย สาม โมง
ประมาณ บ่าย สาม โมง พระเยซู ฮ้อง เสียง ดัง ว่า “เอลี เอลี ลามา สะบัก
ธานี � แป๋ ว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ เป๋นจาใด
พระองค์มาละข้าพระองค์ไปเหีย�ฏ
47 มีบางคนตี้อยูตี
่ ้หัน
้ ได้ยน
ิ ก็อูกั
้ ๋นว่า “เขาฮ้องหาเอลียาห์�
48 มี คน นึ่ ง ใน หมู่ เขา ล่น ไป เอา ฟองนํ้า มา จุ่ม เหล้า องุน
่ ส้ม เสียบป๋ายไม้
49
อ้อ ยื่นหื้อพระเยซูกิน
แต่คนอื่นๆ อู้กั ๋นว่า “กําเดียวก่อน แนผ่อว่าเอลี
๋
ยาห์จะมาจ้วยจีวต
ิ เขาก่อ�
50 เมื่อพระเยซูฮ้องเสียงดังขึ้นแหมเตื้อ พระองค์ก็ต๋าย
51 เวลากวมกั ๋นนั ้น ผ้ากัง
้ ในพระวิหาร๓ก็ฉี กออกเป๋นสองเผิกตัง้ แต่ตัง
บน ลง ลุ่ม แผ่น ดิน ก็ ไหว บ่า หิน ก็ บะ ออก จาก กั ๋น 52 อุโมงค์ ฝัง ศพ เปิด อ้า
โต้โล้ คนของพระเจ้าหลายคนตี้ต๋ายไปแล้วเป๋นขึ้นจากความต๋าย 53 คน
ต๋าย หมู่ นั ้น เตียว ออก มา จาก อุโมงค์ ฝัง ศพ หลัง จาก พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก
ความต๋ายแล้ว ปากั ๋นเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็ม ตี้หัน
้ หลายคนหันหมู่เขา
54 เมื่อนายร้อยกับหมู่ทหารตี้เฝ้าพระเยซู อยู่หันแผ่นดินไหวกับเหตุก๋า
รณ์ ตึงหมดตี้เกิดขึ้น ก็กั ๋วกั ๋นขนาด อูว่
้ า “แต๊ๆ แล้วต้านคนนี้ เป๋นพระบุตร
ของพระเจ้า�
55 มีแม่ญิงหลายคนยืนผ่ออยู่ไก๋ๆ หมู่นางเกยติดต๋ามผ่อกอยพระเยซู
มาจากกาลิลี 56 ในคนหมู่นั ้นมีมารียจาว
์
เมืองมักดาลา มารียแม่
์ ของยาก
อบกับโยเซฟ ตึงแม่ของยากอบกับยอห์นลูกบ่าวเศเบดี
45

46

เอาศพพระเยซูไปไว้ในอุโมงค์ฝังศพ
มีเศรษฐีคนนึ่ งจากเมืองอาริมาเธียจื้อโยเซฟ
เป๋น สาวก คน นึ่ ง ของ พระ เยซู เหมือน กั ๋น 58 เข้า ไป หา ปี ลาต เปื้ อ ขอ ศพ
พระเยซู ปี ลาต ก็ สัง่ หื้อ ทหาร เอา ศพ พระเยซู หื้อ โยเซฟ 59 โยเซฟ เอา ศพ
พระองค์ไป กับเอาผ้าลินินสะอาดปันศพไว้ 60 แล้วเอาศพไปไว้ในอุโมงค์
ฝังศพใหม่ของเขา ตี้เจาะเข้าไปในหิน แล้วกิง้ บ่าหินแผ่นใหญ่มาตึดปาก
อุโมงค์ ไว้เหีย เสร็จ แล้ว เขา ก็ ไป 61 มารีย์ จาว มัก ดาลา กับ มารีย์ แหม คน
นึ่ ง ผกผ่อแหมเผิกนึ่ งของอุโมงค์ฝังศพ
57 เมื่อเถิงต๋อนเมื่อแลง

ทหารยามเฝ้าอุโมงค์ฝังศพพระเยซู
ต๋อน เจ๊า ถัด มา แหม วัน นึ่ ง เป๋น วัน สะบาโต หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่
ฟาริสี มา ปะ ปี ลาต 63 บอก ต้าน ว่า “หมู่ เฮา จํา๋ ได้ ว่า คน ขี้ จุ หลอกลวง คน
นั ้นเกยอู้ไว้ต๋อนตี้ยังมีจีวต
ิ ว่า ‘หลังจากต๋ายได้สามวัน เฮาจะเป๋นขึ้นจาก
ความต๋าย� 64 ย้อนจาอัน
้ ขอจ้วยสัง่ ทหารไปเฝ้าตี้อุโมงค์ ฝังศพหื้อแน่ น
หนา ตวย เต๊อะ เฝ้า ไว้ จ๋น เถิง วัน ตี้ สาม บ่แน่ ว่า หมู่ สาวก ของ เขา อาจ จะ
62

ฏ

27:46 27:46 สดด� 22:1
เซิง่ คนทัว่ ไปเข้าไปบ่ได้

๓

27:51 27:51 ผ้ากัง้ นี้ แยกห้องบริสุทธิตี
์ ้สุดในพระวิหาร
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มา ลัก เอา ศพ ไป แล้ว บอก กับ คน ตัง หลาย ว่า ‘เขา เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
แล้ว� ต๋อน หัน
้ ก๋าน หลอกลวง เตื้อ นี้ จะ ฮ้าย เหลือ เตื้อ เก๊ า หัวที แหม ก่อน�
65 ปี ลาตบอกหมู่เขาว่า “เอาทหารไปเป๋ นยามเฝ้าตี้อุโมงค์ฝังศพหื้อแน่ น
หนา เต้า ตี้ หมู่ ต้าน จะ เยีย ะ ได้� 66 ย้อน จาอัน
้ หมู่ เขา ก็ ไป เยีย ะ หื้อ อุโมงค์
ฝังศพแน่ นขึ้น โดยจํ้าก๋าไว้บนบ่าหินตี้ตึดปากตางเข้าอุโมงค์ กับวางเวร
ยามเฝ้าตวย

28
พระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋าย
1 หลังวันสะบาโตป๊ นไปแล้ว ต๋อนเจ๊ามืดของวันติด
๊ มารีย์จาวมักดาลา
กับมารียแหม
์
คนนึ่ งปากั ๋นไปผ่ออุโมงค์ฝังศพ

ใน ต๋อน นั ้น เกิด แผ่น ดิน ไหว แฮง ขนาด ย้อน ว่า มี ทูต สวรรค์ ของ
พระเจ้า องค์ นึ่ ง ลง มา จาก สวรรค์ กิง้ บ่า หิน ออก จาก ปาก อุโมงค์ แล้ว นั ่ง
บน บ่า หิน นั ้น 3 ตั ๋ว ของ ทูต สวรรค์ แจ้ง หลึ้ง เหมือน ฟ้า แมบ เสื้อผ้า ตี้ นุ่ง สี
ขาวเหมือนหิมะ 4 ทหารยามหันทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป๋ นเจ้าก็กั ๋วจ๋น
็
็ เหมือนคนต๋าย
ตั ๋วสัน
่ ถาบๆ แล้วโก้นลงซื่อเกิกเดิ
ก
2

“บ่ถ้ากั ๋วเน่ อ เฮาฮู้ว่าหมู่
เจ้า มา หา พระเยซู ตี้ ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน พระองค์ บ่ได้ อยู่ ตี้ นี่ พระเจ้า
เยีย ะ หื้อ พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เหมือน ตี้ ได้ อู้ ไว้แล้ว 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 ความ ต๋าย แล้ว ต๋อน นี้ กํ่า ลัง ไป แคว้น กาลิ ลี ก่อน
หน้าต้านตังหลาย ต้านตังหลายจะหันพระองค์ตี้หัน
้ � เฮาบอกหมูเจ้
่ าแล้ว
เน่ อ�
8 แม่ ญิงตึงสองคนก็ ฟั่ งออกจากอุโมงค์ หมู่ นางกั ๋วแต่ ก็ ดี ใจ๋ ขนาด ล่น
ไปบอกหมูสาวก
่
ของพระองค์ 9 จู่ๆ พระเยซูก็มาปะแม่ญิงสองคนนี้ ตัก
๊ หมู่
10
นาง ตึง สอง คน ก็ เข้า มา กอด ตีน
๋ พระองค์ แล้ว นมัส ก๋า น พระองค์ พระ
เยซู อู้ กับ นาง ว่า “บ่ถ้า กั ๋ว หื้อ ไป บอก หมู่ ปี้ น้ อง ตี้ เป๋น สาวก ของ เฮา หื้อ ปา
กั ๋นไปแคว้นกาลิลีเต๊อะ แล้วจะหันเฮาตี้ปู๊น�
5 ทูตสวรรค์ องค์นั ้นอู้กับแม่ญิงสองคนนั ้นว่า
6

ผู้นําศาสนาเอาสตางค์ปิดปากทหารยาม
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 เอา
สตางค์หื้อหมูทหาร
่
ยามจํา๋ นวนนั ก 13 สัง่ ว่า “หมูเจ้
่ าจะต้องอูว่
้ า ‘หมูสาวก
่
ของ เยซู มา ต๋อน เมื่อ คืน แล้ว ลัก เอา ศพ ไป ต๋อน ตี้ ทหาร ยาม กํ่า ลัง หลับ�
14 ถ้า เจ้า เมือง ฮู้ เรือ
่ ง นี้ หมู่ เฮา จะ อู้ แตน หมู่ เจ้า จะ บ่เดือด ฮ้อน� 15 หมู่
11
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ทหาร ฮับ สตางค์ ไป แล้ว ก็ เยีย ะ ตวย ต๋าม นั ้น หมู่ จาว ยิว ก็ ยัง เล่า ลือ เรือ
่ ง นี้
จ๋นแผวตึงวันนี้
กําสัง่ กับพระสัญญาของพระเยซู

16 หมู่สาวกตี้เหลือสิบเอ็ดคนก็ปากั ๋นไปแคว้นกาลิลี

แล้วขึ้นไปบนดอย
ตี้ พระเยซู บอก 17 เมื่อ หัน พระเยซู 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 มอบ สิทธิ
อํานาจตึงหมดในสวรรค์กับแผ่นดินโลกไว้กับเฮาแล้ว 19 ย้อนจาอี้ หื้อหมู่
ต้านไปสอนคนกู้จ้าดหื้อเป๋นสาวกของเฮา กับหื้อเขาฮับบัพติศมาในนาม
พระบิดา พระบุตร กับ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ 20 สอน เขา หื้อ เจื้อ ฟัง กู้ สิง่ ตี้
เฮาได้ สัง่ ไว้กับต้าน ฮู้ไว้เต๊อะว่า เฮาจะอยู่กับหมู่ต้านตลอดไปจ๋นแผววัน
สิน
้ โลกแต๊ๆ�
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ข่าวดีของพระเจ้าเรื่องพระเยซูคริสต์
เขียนโดย

มาระโก

ผู้ เชีย
่ วชาญ ตาง พระคัมภีร ์หลาย คน หัน ตวย กั ๋น ว่า หนั งสือ ข่าวดี ของ
มาระโก ได้ เขียน ขึ้น ก่อน หนั งสือ ข่าวดี เล่ม อื่นๆ เถิง แม้ ว่า หนั งสือ เล่ม นี้
บ่ได้ บอกว่าใผเป๋นผู้เขียน แต่ คริสตจักรสมัยยุคแรกยอมฮับว่าผู้ตี้ เขียน
คือ มาระโก มาระโก มี แหม จื้อ นึ่ ง ว่า ยอห์น ต้าน บ่ใจ้ อัครทูต แต่ ต้าน ฮู้
จัก เปโตร ผู้ เป๋น อัครทูต เป๋น อย่าง ดี เปโตร ฮ้อง ต้าน ว่า เป๋น ลูก ของ เปิ้ น (
1 เปโตร 5:13 ) ตัง้ แต่ สมัย คริสตจักร ยุค แรกๆ คน ถือ ว่า มาระโก เขียน
สิง่ ตี้ ได้ยน
ิ จากเปโตรเล่าเถิงพระเยซู คนส่วนใหญ่กึ๊ดว่ามาระโกได้ เขียน
หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ ขึ้น ประมาณ ปี๋ ค�ศ� 55 กับ เป๋น หนั งสือ ตี้ มัทธิว กับ
ลูก๋ า เอา มา ใจ๊ เป๋น แหล่ง ข้อมูล สําหรับ หนั งสือ ข่าวดี เล่ม ตี้ หมู่ เขา ได้ เขียน
ไว้
ค ริ สต จักร ใน ยุค แรกๆ คน เจื้อ ว่า มาระ โก เขียน หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้
หื้อ ผู้ เจื้อ ใน กรุ ง โรม กับ ประเทศ อิตาลี หนั งสือ ข่าวดี ของ มาระโก ได้ เขียน
อธิบายเถิงธรรมเนี ยมของจาวยิวหื้อกับผู้เจื้อจาวโรมันตี้ยังบ่ฮูเรื
้ อ
่ งเกี่ยว
กับสิง่ หมู่นั ้น ต้านคงเขียนหนั งสือข่าวดีเล่มนี้ ขึ้นในกรุ งโรม
มาระโกได้บันทึกหลายอย่างตี้บอกเถิงก๋านไล่ผี ก๋านฮักษาคน กับก๋าน
อัศจ๋รรย์อื่นๆ ตึงหมดนี้ ก็แสดงว่าพระเยซูเป๋นพระบุตรของพระเจ้า ก๋าน
ถูกเขิงบนไม้ก๋างเขนกับก๋านต๋ายของพระเยซูก็แสดงว่าพระองค์ต๋ายเปื้ อ
หื้อกู้คนรอดป๊นบาปโต้ษ ในบทตี้ 8:29 เปโตรคนตี้เป๋นสาวกของพระเยซู
ยืน ยัน ว่า พระเยซู เป๋น พระคริสต์ ใน บท ตี้ 15:39 นาย ร้อย ทหาร โรมัน ก็
ยืนยันว่าพระเยซู เป๋นพระบุตรของพระเจ้า กําพยานตึงสองนี้ ก็แสดงหื้อ
หันว่าตึงจาวยิวกับคนต่างจ้าดยอมฮับว่าพระเยซูเป๋นพระเจ้าแต๊ๆ
กําเตสนาของยอห์นผู้หื้อบัพติศมา
ข่าวดี เรือ
่ ง พระเยซู คริสต์ ผู้ เป๋น บุตร ของ พระเจ้า๑ได้ ตัง้ เก๊ า จาอี้ ว่า
2 ในหนั งสืออิสยาห์ผู้เป๋ นปากเป๋ นเสียงแตนพระเจ้าได้เขียนไว้ว่า
“เฮาจะส่งคนส่งข่าวนําหน้าต้านไปก่อน
เขาจะเกียมคนหื้อพร้อมก่อนต้านมา�ก
3 “มีเสียงฮ้องเอิน
้ ของคนนึ่ งในดินแดนทุรกั ๋นดารว่า
‘เกียมใจ๋หื้อพร้อมสําหรับก๋านเข้ามาขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
จงแป๋งหนตางซื่อๆ หื้อพระองค์� �ข
1

๑
ข

1:1 1:1 สําเนาโบราณบางฉบับบ่มีข้อความ ผู้เป๋นบุตรของพระเจ้า
1:3 1:3 อสย� 40:3
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คน ส่ง ข่าว นี้ คือ ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา ต้าน ผด มา ใน ดิน แดน ทุ รกั ๋นดาร
ต้านบอกหื้อคนกลับใจ๋จากบาป แล้วฮับบัพติศมา เปื้ อพระเจ้าจะยกโต้ษ
บาปหื้อ
5 คน ตัง หลาย ตี้ มา จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม กับ คน ตี้ มา จาก แคว้น ยู เดีย ปา
กั ๋น มา ฟัง ยอห์น เตสนา เมื่อ หมู่ เขา สารภาพ บาป แล้ว ยอห์น ก็ หื้อ หมู่ เขา
ฮับบัพติศมาในแม่น้ําจอร์แดน
6 ยอห์น อยู่ ใน ดิน แดน ทุ รกั ๋นดาร เขา ใจ๊ จี วต
ิ อย่าง เรียบ ง่าย นุ่ง เสื้อผ้า
ตี้ แป๋งจากขนอูฐ มีสายฮ้างหนั งมัดแอวแบบเดียวกับเอลี ยาห์ผู้เป๋นปาก
เป๋นเสียงแตนพระเจ้าในสมัยโบราณ กิน
๊ แต๋นกับนํ้าเผิง้ ป่าเป๋นอาหาร
๋ จัก
7 ยอห์นบอกหื้อฮู้ว่า “จะมีคนนึ่ งมาเมื่อลูนเฮา ต้านผู้นั ้นจะยิง
่ ใหญ่เหลือ
เฮา แม้แต่แก้สายมัดเกิบของต้าน ตั ๋วเฮายังบ่สมควรจะก้มลงไปเยียะจา
อัน
้ เลย 8 เฮา หื้อ หมู่ ต้าน ฮับ บัพ ติศ มา ด้วย นํ้า แต่ ต้าน ผู้ ตี้ จะ มา นั ้น จะ หื้อ
ฮับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ�
์
4

พระเยซูฮับบัพติศมา

ใน ต๋อน นั ้น พระเยซู เตียวตาง มา จาก เมือง นาซาเร็ธ ใน แคว้น กาลิ ลี
แล้ว ยอห์น ได้ หื้อ บัพ ติศ มา พระองค์ ใน แม่น้ํา จอร์แดน 10 ต๋อน ตี้ พระเยซู
ผดขึ้นมาจากนํ้า พระองค์ก็หันต๊องฟ้าแหวกออกเป๋นฮ่อม พระวิญญาณ
มีฮูปฮ่างเหมือนนกก๋าแก๋ลงมาหาพระองค์ 11 แล้วมีเสียงจากฟ้าสวรรค์
ว่า “ต้านเป๋นลูกตี้เฮาฮัก เฮาเปิงใจ๋ต้านแต๊ๆ�
9

พระเยซูถูกซาต๋านลองใจ๋

ตัน ใด นั ้น พระวิญญาณ ก็ ส่ง พระเยซู เข้า ไป อยู่ใน ดิน แดน ทุ รกั ๋นดาร
ซาต๋านก็มาลองใจ๋พระองค์ตลอด ตี้
หัน
้ มีสัตว์ป่า หมู่ทูตสวรรค์ก็มาผ่อกอยพระองค์ตวย
12

13 พระองค์อยูตี
่ ้หัน
้ เป๋นเวลาสี่สิบวัน

พระเยซูตัง้ เก๊าเยียะก๋าน

หลัง จาก ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา โดน ยับ ขัง คอก แล้ว พระเยซู ก็ ปิ๊ ก ไป
แคว้น กาลิ ลี ตัง้ เก๊ า เตสนา สัง่ สอน เรือ
่ ง ข่าวดี ของ พระเจ้า หื้อ คน ตี้ หัน
้ ว่า
15 “เถิง เวลา แล้ว แผ่น ดิน ของ พระเจ้า ใก้ เข้า มา แผว แล้ว หื้อ กลับ ใจ๋ จาก
บาปเหีย กับเจื้อในข่าวดีของพระเจ้านี้ ตวย�
14

พระเยซูเลือกสาวก

16 ต๋อนตี้ พระเยซู เตียวไปต๋ามฮิมฝั่ งทะเลสาบกาลิ ลีอยู่นั ้น

ก็หันใส่ คน
หาป๋าสองคนปี้ น้ องกํ่าลังต้อดแหอยู่ คนอ้ายจื้อซีโมน คนน้ องจื้ออันดรู ว ์
17 พระองค์ ก็ อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “ตวย เฮา มา เป๋ น สาวก เฮา เต๊อะ เฮา จะ สอน
หื้อ ต้าน เซาะ หา คน เหมือน เซาะ หา ป๋า� 18 ตึง สอง คน ก็ สวะ แห แล้ว ปา
กั ๋นตวยพระองค์ไปบ่าเดี่ยวนั ้นเลย 19 พระองค์เตียวต่อไปแหมน่ อย ก็หัน
ยากอบ กับ ยอห์น น้ อง ของ เขา ตึง สอง คน เป๋น ลูก บ่าว ของ เศเบดี หมู่ เขา
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กํ่าลังซ่อมแหอยู่ในเฮือ 20 พระองค์ฮ้องหมู่เขาตึงสองหื้อไปตวยพระองค์
เขาก็ละป้อตึงหมู่ลูกจ้างไว้ในเฮือ แล้วตวยพระองค์ไปบ่าเดี่ยวนั ้นเลย
พระเยซูขับไล่ผี

21 พระเยซูกับหมูสาวก
่
เข้าไปในเมืองคาเปอรนาอุม เมื่อเถิงวันสะบาโต

พระองค์ เข้าไปในธรรมศาลาของจาวยิว แล้วเตสนาสัง่ สอนคนตังหลาย
22 คน ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋น งืด ใน กํา สอน ของ พระองค์ ย้อน ว่า พระองค์ สอน
อย่าง ผู้ ตี้ มี สิทธิ อํานาจ แต๊ๆ บ่เหมือน หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ 23 แล้ว จู่ๆ ก็ มี ป้อ
จาย คน นึ่ ง ใน ธรรมศาลา นั ้น ตี้ มี ผี ฮ้าย๒เข้า 24 ฮ้อง เสียง ดัง ว่า “พระเยซู
จาวนาซาเร็ธ มายุง่ กับหมู่เฮาเยียะหยัง ต้านจะมาทําลายหมู่เฮากา เฮาฮู้
ว่าต้านเป๋นใผ ต้านเป๋นผู้บริสุทธิของ
พระเจ้า�
์
25 พระเยซู สัง
่ ผี นั ้น ว่า “จะ ไป ปาก นั ก ออก มา จาก เขา บ่า เดี่ยว นี้ � 26 ผี
ฮ้าย ก็ เยีย ะ หื้อ ป้อ จาย คน นั ้น ดิน
้ โจ่ง ดิน
้ จ่าง กับ ฮ้อง เสียง ดัง แล้ว ก็ ออก
จากตั ๋วเขาไป
27 คน ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋น งืด อู้ กั ๋น ว่า “ปาด โทะ อะหยัง เป๋ น ลํ้า เป๋ น เหลือ
เนี ยะ ต้องเป๋นกําสอนใหม่แน่ ๆ มีสิทธิอํานาจแต๊ๆ ขนาดต้านสัง่ หื้อผีฮ้าย
ออก มัน ก็ เจื้อ ฟัง� 28 แล้ว จื้อ เสียง ของ พระองค์ ก็ โด่ง ดัง ไป เวย ขนาด มี
คนอูสื
้ บกั ๋นไปใคว่แคว้นกาลิลี
พระเยซูฮักษาคนจํา๋ นวนนั ก
เมื่อ พระ เยซู กับ หมู่ สาวก ของ พระองค์ ออก จาก ธรรม ศาลา แล้ว
พระองค์ ก็ เข้า ไป ใน เฮือน หลัง นึ่ ง เป๋น เฮือน ของ ซี โมน กับ อัน ดรู ว ์ ยากอบ
กับยอห์นก็เข้าไปตวย 30 แม่เมียของซีโมนบ่สบายเป๋นไข้นอนอยู่ หมู่เขา
ก็ เล่า อาก๋า น ของ นาง หื้อ พระองค์ ฟัง 31 พระองค์ ก็ เตียว เข้า ไป กํา๋ มือ นาง
แล้วตุ้มหื้อลุกขึ้นนั ่ง นางก็หายจากไข้ แล้วนางก็ลุกขึ้นฮับใจ๊ผ่อกอยพระ
เยซูกับหมู่สาวก
32 เมื่อแลงวันนั ้นต๋อนตะวันตกดินแล้ว คนตึงเมืองก็ปากั ๋นเอาคนเป๋ น
พยาธิพะยํา ตึงคนตี้ โดนผีเข้ามาหาพระเยซู 33 ปากั ๋นมาออถ้าอยู่ตี้ ปะตู๋
หน้า บ้าน 34 พระองค์ จึง ฮัก ษา คน จํา๋ นวน นั ก ตี้ เป๋น พยาธิพะยํา ต่างๆ หื้อ
หาย ตึง ขับ ไล่ ผี ออก ไป จาก หลาย คน แหม ตวย แต่ พระองค์ ห้าม บ่หื้อ หมู่
มันอู้ ย้อนหมู่มันฮูแล้
้ วว่าพระองค์เป๋นใผ
29

พระเยซูเตียวตางไปบอกข่าวดี
วัน นึ่ ง พระเยซู ลุก ขึ้น ใน เวลา เจ๊า มืด เตียว ออก จาก บ้าน ไป อธิษฐาน
ใน ตี้ สงัด ดัก เย็น 36 ซี โมน ตึง เปื้ อน ก็ ออก ตวย เซาะ หา พระองค์ 37 เมื่อ ปะ
แล้วหมู่เขาก็บอกว่า “คนตังหลายปากั ๋นตวยเซาะหาพระองค์อยู�
่
38 แต่ พระองค์ ตอบ ว่า “หื้อ หมู่ เฮา ไป เมือง อื่น ตํา
๋ หมู่ นี้ กั ๋น เต๊อะ เฮา จะ
39
สัง่ สอนตี้หัน
้ ตวย ตี้เฮามานี่ ก็เปื้ อมาสัง่ สอนเน่ อ� พระองค์ก็เตียวตาง
๒ 1:23 1:23 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
35
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ไปใคว่แคว้นกาลิ ลี เตสนาสัง่ สอนต๋ามธรรมศาลาของจาวยิว แล้วขับไล่
ผีแหมหลายตั ๋วออกไปจากหลายคนตวย
พระเยซูฮักษาคนเป๋นขี้ตู้ด
มี ป้อ จาย คน นึ่ ง เป๋น ขี้ ตู้ ด เขา มา คุก เข่า อ้อนวอน ขอ พระ เยซู ว่า
“พระองค์ เจ้าข้า ถ้า พระองค์ ใค่ จ้วย ข้าพเจ้า หื้อ หาย ข้าพเจ้า ก็ จะ หาย
แน่ ๆ�
40

แล้วอู้ว่า “เฮา
ใค่ จ้วย จง หาย โรค เต๊อะ� 42 แล้ว โรค ของ เขา ก็ หาย บ่า เดี่ยว นั ้น เลย ตึง
เนื้ อตึงตั ๋วก็สะอาดหมดใส
43 ก่อน ตี้ พระเยซู จะ หื้อ เขา ไป พระองค์ สัง
่ ว่า 44 “ห้ามเล่าเรือ
่ งนี้ หื้อใผ
ฟังเน่ อ แต่หื้อไปแสดงตั ๋วต่อปุโรหิต แล้วเอาเครือ
่ งปู่จาสําหรับคนตี้หาย
โรค นี้ ไป ถวาย ต๋าม กํา สัง่ ของ บท บัญญัติ ของ โมเสส เปื้ อ แสดง หื้อ คน ตัง
หลายฮู้ว่าเจ้าหายโรคแล้ว� 45 แต่ เมื่อป้อจายคนนี้ ออกไปแล้ว ก็ เล่าหื้อ
คน ตัง หลาย ฟัง จ๋น ฮู้กั ๋น ไป ใคว่หมด เยีย ะ หื้อ พระเยซู เข้า ไป ใน เมือง อย่าง
เปิดเผยบ่ได้ พระองค์ก็ต้องหลบอยู่นอกเมือง แต่ก็ยังมีคนนั กขนาดจาก
กู้หนกู้แห่งหลัง่ ไหลมาหาพระองค์
41 พระเยซู ฮู้สึก อิน ดู ก็ ยื่น มือ ออก ไป หยุบ ป้ อ จาย คน นั ้น

2
พระเยซูฮักษาคนเป๋นง่อย
1 ต่อมาแหมสองสามวัน พระเยซูเข้าไปในเมืองคาเปอรนาอุมแหม จาว

บ้าน จาว เมือง ฮู้ ข่าว ว่า พระองค์ ปิ๊ ก มา อยู่ บ้าน ตี้ เกย อยู่ แล้ว 2 ก็ ปา กั ๋น มา
เต๋ม บ้าน จ๋น ล้น ออก มา ยัด กั ๋น อยู่ หน้า ปะตู๋ แล้ว พระเยซู ก็ เตสนา สัง่ สอน
ถ้อยกําของพระเจ้าหื้อหมู่เขาฟัง 3 มีป้อจายสี่ คนจ้วยกั ๋นหามคนง่อยคน
นึ่ งมาหาพระองค์ 4 เมื่อเข้าไปใก้ๆ พระเยซูบ่ได้ ย้อนมีคนนั ก หมู่เขาก็ปา
กั ๋น ขึ้น ไป เต หลังคา ออก ตัด
๊ บน หัว พระองค์ เมื่อ เต เป๋น ฮ่อม แล้ว ก็ ปา กั ๋น
หย่อนคนเป๋นง่อยนอนอยู่บนตี้นอนลงไป 5 พระองค์หันความเจื้อของหมู่
เขาก็อูกั
้ บคนง่อยว่า “ลูกเหย บาปของเจ้าได้โผดยกหื้อแล้วเน่ อ�
ก็กึ๊ดในใจ๋ว่า 7 “เป๋นจาใดคนนี้ อู้
หมิน
่ ประมาทพระเจ้า ใผจะยกโต้ษบาปได้นอกจากพระเจ้าองค์เดียวเต้า
อัน
้ � 8 พระเยซู ฮู้ กํา กึ๊ด ใน ใจ๋ ของ หมู่ เขา ก็ ถาม ว่า “เป๋น จาใด หมู่ ต้าน กึ๊ด
ในใจ๋จาอี้ 9 อันใดจะง่ายเหลือกั ๋น ตี้จะอู้กับคนง่อยนี้ ว่า ‘บาปของเจ้าโผด
ยกหื้อแล้วเน่ อ� กาว่าจะอูว่
้ า ‘ลุกขึ้นแบกตี้นอนเตียวไปเต๊อะ� 10 แต่เปื้ อ
ต้านตังหลายจะฮูว่
้ าบุตรมนุษย์ มีสิทธิอํานาจในโลกตี้จะโผดยกโต้ษบาป
ได้� แล้วพระองค์ก็อูกั
้ บคนง่อยนั ้นว่า 11 “เฮาสัง่ เจ้าหื้อลุกขึ้นแบกตี้นอน
ปิ๊ กไปบ้านเต๊อะ� 12 คนง่อยนั ้นก็ ลุกขึ้น แบกตี้ นอนแล้วเตียวปิ๊ กบ้านต่อ
6 ตี้หัน
้ มีหมู่ธรรมาจ๋ารย์บางคนนั ่งอยู่
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หน้า ต่อ ต๋า คน ตัง หลาย คน ตึง หมด ก็ ปา กั ๋น งืด สรรเสริญ พระเจ้า ว่า “เฮา
บ่เกยฮูบ่
้ เกยหันอะหยังจาอีสั
้ กเตื้อ�
พระเยซูจวนเลวีไปตวย

13 พระเยซู เตียวต๋ามฮิมทะเลสาบแหม

มีคนจํา๋ นวนนั กมาหาพระองค์

14 กวมเวลาตี้พระองค์เตียวมาต๋ามตาง

พระองค์จึงเตสนาสัง่ สอนหมู่เขา
นั ้น ก็ หัน คน เก็บ ภาษี คน นึ่ ง จื้อ เลวีลูก ของ อัลเฟอัส นั ่ง อยู่ ตี้ ด่าน เก็บ ภาษี
พระองค์อูกั
้ บเขาว่า “ตวยเฮามาเต๊อะ� เลวีก็ลุกขึ้นตวยพระองค์ไป
15 เมื่อแลงวันนั ้นต๋อนตี้พระเยซู กิน
๋ ข้าวกับหมู่สาวกในบ้านเลวี ก็มีหมู่
คนเก็บภาษี กับคนบาปหลายคนมาฮ่วมกิน
้ ย้อนว่า
๋ ข้าวตวยพระองค์ตี้หัน
มีคนจาอี้หลายคนติดต๋ามพระองค์ 16 มีหมู่คนตี้เป๋นตึงธรรมาจ๋ารย์เป๋น
ตึง ฟาริสี หัน พระเยซู นั ่ง กิน
๋ ข้าว ตวย กั ๋น กับ คน เก็บ ภาษี ตึง หมู่ คน บาป๓ก็
ถามสาวกของพระองค์ว่า “เป๋นจาใดอาจ๋ารย์ของหมู่ต้านนั ่งกิน
๋ ข้าวฮ่วม
กับ คน เก็บ ภาษี กับ คน บาป จาอัน
้ � 17 เมื่อ พระเยซู ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ตอบ ว่า
“คน อยู่ ดี สบาย แข็ง แฮง บ่ต้อ งก๋าน หมอ แต่ คน ตี้ บ่สบาย ต้อ งก๋าน หมอ
เฮาบ่ได้มาเปื้ อฮ้องหาคนตี้กึ๊ดว่าเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม แต่มาเปื้ อฮ้อง
หาคนบาป�
ปั๋ ญหาเรือ
่ งก๋านถือศีลอดอาหาร
เวลา นั ้น หมู่ สาวก ของ ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา ตึง หมู่ ฟา ริ สี ถือ ศีล
อด อาหาร มี บาง คน มา ถาม พระ เยซู ว่า “หมู่ สาวก ของ ยอห์น กับ สาวก
ของ หมู่ ฟาริสี ถือ ศีล อด อาหาร แต่ เป๋น จาใด สาวก ของ ต้าน บ่เยีย ะ พ่อง�
19 พระองค์ตอบเป๋ นกําเผียบว่า “เมื่อเจ้าบ่าวยังอยู่ เปื้ อนๆ ของเขาจะถือ
ศีลอดอาหารได้ จาใด เจ้าบ่าวอยู่ตวยหมู่เขาเมินมอกใด หมู่เขาก็ จะบ่อด
อาหารเมินมอกอัน
้ 20 แต่จะมีวันนึ่ งตี้เจ้าบ่าวจะถูกเอาไปจากหมู่เขา เถิง
ต๋อนนั ้นหมู่เขาก็จะปากั ๋นถือศีลอดอาหาร
21 “บ่มีใผเอาผ้าใหม่มาปะเสื้อผ้าเก่า ถ้าเยียะจาอัน
้ เมื่อผ้าใหม่หดก็จะ
จัก
๊ เสื้อผ้าผืนเก่าปุดนั กเหลือเก่า 22 บ่มี ใผเอาเหล้าองุน
่ หมักใหม่ๆ ใส่ ถง
หนั ง เก่า ย้อน ว่า ถ้า เยีย ะ จาอัน
้ เหล้า องุน
่ หมัก ใหม่ นั ้น จะ เยีย ะ หื้อ ถง หนั ง
เก่าแตก เหล้าองุน
่ ตึงถงหนั งก็ จะใจ๊ บ่ได้ เหล้าองุน
่ หมักใหม่ต้องใส่ ในถง
หนั งใหม่�
18

จาวยิวบางคนว่าหื้อพระเยซู
มี เตื้อ นึ่ ง เป๋น วัน สะบาโต พระเยซู เตียว ลัด ก๋าง โต้ง หละหว่าง เตียว
ลัด ไป นั ้น หมู่ สาวก ของ พระองค์ ก็ เด็ด งวงข้าว มา เก็ด กิน
๋ กั ๋น 24 หมู่ ฟาริสี
หัน ก็ ถาม พระเยซู ว่า “ผ่อ หัน
้ ลอ เป๋น จาใด สาวก ของ ต้าน เยีย ะ สิง่ ตี้ ห้าม
เยียะในวันสะบาโต�
23

๓

2:16 2:16 จาวยิวสมัยนั ้นหันว่าเป๋นเรือ
่ งบ่ถูกต้องตี้คนเคร่งศาสนาจะอยูกั
่ บคนบ่ดีจาอี้
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พระองค์ ก็ ตอบ ว่า “หมู่ ต้าน บ่เกย อ่าน พระคัมภีร ์เรือ
่ ง ตี้ กษั ตริย์ ดา
วิด เยีย ะ ต๋อน ตี้ ต้าน กับ หมู่ คน ตี้ มา ตวย ใค่ อยาก กิน
๋ ข้าว กา 26 ต้าน เข้า ไป
ในพระวิหารของพระเจ้าในต๋อนตี้อาบีอาธาร์เป๋นมหาปุโรหิตอยู่ แล้วกิน
๋
เข้าหนมปังตี้ตัง้ ถวายพระเจ้า เซิง่ ต๋ามกฎบ่หื้อใผกิน
๋ นอกจากปุโรหิตเต้า
อัน
้ ตี้ กิน
๋ ได้ แต่ ต้าน ยัง เอา หื้อ หมู่ คน ตี้ มา ตวย กิน
๋ ตวย� 27 พระเยซู บอก
หมู่ เขา ว่า “พระเจ้า ตัง้ วัน สะบาโต สําหรับ จ้วย มนุษย์ บ่ใจ้ หื้อ มนุษย์ ต้อง
มาลําบากย้อนวันสะบาโต 28 ย้อนจาอัน
้ บุตรมนุษย์เป๋นเจ้าเป๋นนายเหนื อ
วันสะบาโตตวย�
25

3

พระเยซูฮักษาคนมือลีบ
1 พระเยซู เข้าไปในธรรมศาลาของจาวยิวแหม มี ป้ อจายคนนึ่ งมือเผิก
นึ่ ง ของ เขา ลีบ อยู่ ตี้ 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 “ควรจะเยียะก๋านดีกาว่าเยียะก๋านฮ้าย
ในวันสะบาโต จะจ้วยจีวต
ิ กาว่าจะทําลายจีวต
ิ � แต่หมู่เขาก็ปากั ๋นดักปิ้ ง
5 พระเยซู ผ่อ รอบๆ หมู่ เขา พระองค์ โขด กับ เสีย ใจ๋ ตี้ หัน ว่า หมู่ เขา มี จิต ใจ๋
หลึ่ง แล้วอูกั
้ บคนมือลีบว่า “เหยียดมือออกมา� เขาก็เยียะตวยต๋าม แล้ว
มือของเขาก็หายเป๋นปกติ 6 เมื่อหมู่ฟาริสีหันจาอัน
้ ก็ฟั่ งออกไปวางแผน
กับหมู่ของกษั ตริยเฮโรด
์
ว่าจะฆ่าพระเยซูได้จาใด
คนตวยพระเยซูไปนั กขนาด
พระ เยซู ไป ทะเลสาบ กา ลิ ลี กับ หมู่ สาวก แล้ว มี คน นั ก ขนาด ตวย
พระองค์ ไป ตึง คน ตี้ มา จาก แคว้น กาลิ ลี แคว้น ยู เดีย 8 กรุ ง เยรู ซาเล็ม
แคว้น อิดู เมอา กับ แคว้น ตี้ อยู่ เผิก แม่น้ํา จอร์แดน แล้ว ก็ ยัง มี คน ลุก มา
จาก แถว เมือง ไทระ กับ เมือง ไซดอน มา ตวย ย้อน ได้ยน
ิ เถิง เรือ
่ ง ต่างๆ ตี้
พระองค์ เยีย ะ มา 9 พระองค์ ก็ เลย สัง่ หมู่ สาวก เกีย ม เฮือ ลํา นึ่ ง หื้อ เปื้ อ
กั ๋น คน หมู่ นั ้น บ่หื้อ มา ยัด ยู้ พระองค์ 10 ย้อน ใน วัน นั ้น พระองค์ ได้ ฮัก ษา
คน จํา๋ นวน นั ก หื้อ หาย คน เป๋น พยาธิ พะยํา 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 ก็หมอบลงกราบไหว้พระองค์ แล้วฮ้องเสียงดังว่า “ต้านเป๋นบุตร
ของ พระเจ้า� 12 แต่ พระเยซู สัง่ ห้าม หมู่ ผี ฮ้าย อย่าง เด็ด ขาด บ่หื้อ บอก ว่า
พระองค์เป๋นใผ
7

พระเยซูเลือกหมู่อัครสาวกสิบสองคน

๔

3:11 3:11 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
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หลัง จาก นั ้น พระเยซู ขึ้น ไป บน ดอย ม่อน นึ่ ง แล้ว พระองค์ เปิง ใจ๋ จะ
ฮ้องคนใดก็ฮ้องคนนั ้นตวยพระองค์ไป หมู่เขาก็มาหาพระองค์ 14 ตึงหมด
มีสิบสองคน พระองค์แต่งตัง้ คนหมู่นี้ เปื้ อจะอยู่ตวยต้าน กับจะใจ๊หมู่เขา
ไป บอก ข่าวดี หื้อ คน อื่น ฟัง พระเยซู ฮ้อง หมู่ เขา ว่า หมู่ อัคร สาวก 15 ตึง หื้อ
หมู่เขามีอํานาจตี้จะขับไล่ผีออกได้ตวย 16 หมู่อัครสาวกสิบสองคนนี้ มีจื้อ
ว่า ซีโมนคนตี้ พระองค์ ตัง้ จื้อหื้อแหมจื้อว่า เปโตร 17 ยากอบลูกบ่าวของ
เศเบดี กับยอห์นน้ องบ่าวของเขา สองคนนี้ พระองค์ หื้อจื้อแหมว่า โบอา
เนอเย แป๋ ว่า “ลูก บ่าว ของ ฟ้า ฮ้อง� 18 อัน ดรู ว ์ ฟี ลิป บารโธโลมิ ว มัทธิว
โธมัส ยากอบลูกบ่าวของอัลเฟอัส ธัดเดอัส ซีโมนคนของพรรคจ้าดนิ ยม
19 กับยูดาส อิสคาริโอท ต๋อนเมื่อลูนคนนี้ ได้หักหลังพระเยซู
13

พระเยซูกับเบเอลเซบูล

จาก นั ้น พระองค์ ก็ ปิ๊ ก บ้าน มี หมู่ คน มา ยืน ออ กั ๋น อยู่ ตี้ บ้าน หัน
้ แหม
21
จ๋นเยียะหื้อพระเยซู ตึงหมู่ สาวกสิบสองคนบ่มี เวลากิน
ข้
า
ว
กิ
น
นํ
้
า
เมื่อ
๋
๋
ครอบครัวของพระองค์ ได้ยน
ิ ข่าวนี้ ก็ กึ๊ดว่าพระองค์ เป๋นบ้าไปแล้ว จึงปา
กั ๋นมาหาเปื้ อจะยับปิ๊ กเมือบ้าน
22 แต่ มี หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ตี้ ลุก จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม มา อู้กั ๋น ว่า “เขา ถูก เบ
เอลเซบูล หัวหน้าผีเข้า ตี้เขาไล่ผีออกได้นั ้น ก็ย้อนใจ๊อํานาจของหัวหน้าผี
ตั ๋วนี้ ละ�
23 พระ เยซู จึง ฮ้อง หมู่ เขา เข้า มา ใก้ๆ แล้ว เล่า กํา เผียบ หื้อ เขา ฟัง ว่า
“ซา ต๋าน จะ ขับ ไล่ ตั ๋ว เก่า ได้ กา 24 ถ้า อาณาจักร ใดๆ แตกแยก กั ๋น เหีย
อาณาจักร นั ้น ก็ จะ ตัง้ อยู่ ต่อ ไป บ่ได้ 25 กาว่า ถ้า ครอบครัว ใด แตกแยก กั ๋น
ครอบครัว นั ้น ก็ จะ ตัง้ อยู่ บ่ได้ 26 เหมือน กับ ถ้า ซาต๋าน ต่อ ต้าน หมู่ ของ มัน
หมู่ มันก็ จะแตกแยกกั ๋น แล้วซาต๋านก็ จะตัง้ อยู่บ่ได้ แต่ จะหล้มจ๋มไปเต้า
อัน
้
27 “บ่มี ใผ สามารถ ตี้ จะ เข้า ไป ปล้น เอา ทรัพย์ สมบัติ ใน บ้าน ของ คน ตี้ มี
กํา๋ ลัง นั ก ได้ เขา จะ ต้อง มัด เจ้าของ บ้าน ตี้ มี กํา๋ ลัง นั ก นั ้น เหีย ก่อน เถิง จะ
สามารถปล้นได้
28 “เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า ความบาปต่างๆ ตึงกําอูหมิ
้ น
่
29
ประมาท ตี้ คน ใด ว่า มา นั ้น ยัง ยกโต้ ษ หื้อ ได้ แต่ ถ้า ใผ อู้ หมิน
่ ประมาท
พระวิญญาณบริสุทธิจะ
์ ยกโต้ษหื้อตึงบ่ได้เลย ย้อนว่าบาปนั ้นจะติดตั ๋วไป
ตลอด� 30 ตี้พระเยซูอูจาอั
้
น
้ ก็ย้อนว่า หมู่เขาปากั ๋นหาว่าพระองค์มีผีฮ้าย
เข้า
20

แม่กับน้ องของพระเยซูมาหา

เวลา นั ้น แม่ กับ หมู่ น้ อง บ่าว ของ พระเยซู ก็ มา ยืน ถ้า อยู่ ตัง นอก หมู่
เขาใจ๊ คนเข้าไปฮ้องพระองค์ ออกมา 32 มีหลายคนตี้ นั ่งแวดพระเยซู เป๋น
หมู่ บอกกับพระองค์ว่า “แม่กับหมู่น้ องบ่าวมายืนถ้าอยูตั
่ งนอก�
31
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พระเยซู บอก ว่า “ใผ เป๋น แม่ กับ ปี้ น้ อง ของ เฮา� 34 แล้ว พระองค์ ก็
ผ่อ ไป ตี้ คน นั ่ง แวด พระองค์ อยู่ อู้ ว่า “หมู่ เนี ย ะ เป๋น แม่ กับ ปี้ น้ อง ของ เฮา
35 ย้อน ว่า คน ตี้ เยีย ะ ตวย ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า คน นั ้น ก็ เป๋ น ปี้
น้ องกับเป๋นแม่ของเฮา�
33

4

กําเผียบเรือ
่ งจาวนาหว่านพืช
พระเยซู สัง่ สอน ตี้ ฮิม ทะเลสาบ แหม มี คน จํา๋ นวน นั ก ปา กั ๋น มา หลุ้ม
พระองค์ พระองค์ ก็ ลงไปนั ่งอยู่ในเฮือลอยฮิมฝั่ ง ส่วนคนตังหลายยืนฟัง
อยูบน
่ ต๋าฝั่ ง 2 พระเยซูอูเป๋
้ นกําเผียบสอนหมู่เขาหลายอย่าง พระองค์เล่า
3
ว่า “ฟัง หื้อ ดีๆ เน่ อ มี จาวนา คน นึ่ ง ออก ไป หว่าน เม็ด พืช 4 ต๋อน ตี้ หว่าน
อยู่นั ้น บางเม็ดตกต๋ามหนตางเตียว นกก็ มาจิกกิน
๋ เหียหมด 5 บางเม็ดก็
ตกลงดินตี้ปื๊ นตังลุ่มเป๋นบ่าหินเต๋มไปหมด มีดินบางแตะแหยะอยู่ตังบน
ก็เยียะหื้อเม็ดพืชนั ้นงอกขึ้นเวย 6 แต่เมื่อโดนแดดเผานั กขึ้นติกๆ ก็เหีย
่ ว
แห้งต๋าย ย้อนว่าฮากอยูตื
่ ้ นลํ้าไป 7 บางเม็ดตกก๋างป่าหนาม ต้นหนามนั ้น
ก็ใหญ่ขึ้นมางําต้นนั ้นเหียหมด ต้นนั ้นก็บ่มีดอกบ่มีหน่วย 8 แต่มีบางเม็ด
ตก บน ดิน ดี ก็ งอก งาม ใหญ่ ขึ้น เกิด ดอก ออก ผล สาม สิบ เต้า พ่อง หก สิบ
เต้าพ่อง ร้อยเต้าพ่อง� 9 แล้วพระองค์อูว่
้ า “ใผยอมฟังก็หื้อฟังไว้เต๊อะ�
1

เป้าหมายของกําเผียบ
เมื่อ คน ตัง หลาย ปิ๊ ก ไป แล้ว สาวก สิบ สอง คน ตึง บาง คน ตี้ ตวย
พระองค์อยู่ ก็ถามเถิงเรือ
่ งกําเผียบนั ้นว่าหมายความว่าจาใด 11 พระองค์
็
ตอบ ว่า “ข้อ ลํ้า เลิก เรือ
่ ง แผ่น ดิน ของ พระเจ้า โผด หื้อ ต้าน ตัง หลาย ฮู้ ได้
ส่วนหมู่คนอื่นๆ นั ้น จะอูหื
้ ้อฟังเป๋นกําเผียบเต้าอัน
้ 12 เปื้ อว่า
‘หมู่เขาผ่อแล้วผ่อแหมแต่จะบ่หัน
ฟังแล้วฟังแหมแต่จะบ่เข้าใจ๋
ถ้าเขาหัน ถ้าเขาเข้าใจ๋
เขาก็จะปิ๊ กมาหาพระเจ้า แล้วฮับก๋านยกโต้ษ�ค ”
10

กําอธิบายกําเผียบเรือ
่ งจาวนาหว่านพืช
“หมู่ต้านบ่เข้าใจ๋กําเผียบนั ้นเตื้อกา แล้ว
จะ เข้า ใจ๋ กํา เผียบ อื่นๆ ได้ จาใด 14 หมาย ความ ว่า คน หว่าน เม็ด พืช นั ้น
หว่านถ้อยกําของพระเจ้า 15 เม็ด ตี้ ตกต๋าม หนตางเตียวก็ เหมือน คนตี้ ได้
ฟังถ้อยกําของพระเจ้าแล้ว แต่ซาต๋านมาลู่เอาถ้อยกํานั ้นตี้หว่านลงในใจ๋
ของเขาไปเหีย 16 ส่วนเม็ดตี้ตกลงดินตี้ปื๊ นตังลุ่มเป๋นบ่าหินเต๋มไปหมด ก็
เหมือนคนตี้ได้ฟังถ้อยกํา แล้วก็ฮับถ้อยกํานั ้นไว้บ่าเดี่ยวนั ้นเลยอย่างจื้น
็ อยู่ ได้ บ่เมิน เมื่อ เกิด ปั๋ ญหา กาว่า โดน คํ่า
จม ยินดี 17 แต่ ฮาก ลง ดิน บ่เลิก
ย้อน ถ้อยกํา นั ้น เขา ก็ เลิก เจื้อ ไป เหีย 18 ส่วน เม็ด ตี้ ตก ก๋าง ป่า หนาม นั ้น ก็
ค 4:12 4:12 อสย� 6:9-10
13 แล้วพระเยซูถามหมู่เขาว่า
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เหมือนคนตี้ได้ฟังถ้อยกําแล้ว 19 แต่ยังเป๋นห่วงเรือ
่ งต่างๆ กับจีวต
ิ ในโลก
นี้ หลงมัวเมาข้าวของเงินคํา กับโลภใค่ได้สิง่ ต่างๆ สิง่ หมู่นี้ ก็มางําถ้อยกํา
ไว้ เยีย ะ หื้อ ถ้อยกํา นั ้น บ่เกิด ผล ใน จี วต
ิ 20 แต่ เม็ด ตี้ ตก บน ดิน ดี ก็ เหมือน
คนตี้ได้ฟังถ้อยกําแล้วฮับไว้ แล้วเกิดดอกออกผลสามสิบเต้าพ่อง หกสิบ
เต้าพ่อง ร้อยเต้าพ่อง�
ต๋ามโกมแล้วบังไว้

“มีใผพ่องเมื่อต๋ามโกมไฟแล้วจะเอาถัง
ควบไว้ กาว่าเอาไปซุกไว้ปื๊ นเตียงเหีย แต่จะบ่เอาไปตัง้ บนตัง่ ไว้กา 22 กู้สิง่
ตี้เอาไปซ่อนไว้ก็จะป๋ากฏออกมาหื้อหัน กู้สิง่ ตี้เป๋นความลับจะถูกเปิดเผย
หื้อ ฮู้ 23 ใผ ยอม ฟัง ก็ หื้อ ฟัง ไว้เต๊อะ� 24 พระองค์ อู้ กับ หมู่ เขา แหม ว่า “หื้อ
เอา ใจ๋ ใส่ ใน สิง่ ตี้ ต้าน ได้ ฟัง หื้อ ดีๆ ต้าน จะ สวน สิง่ ตี้ ฟัง มา ด้วย ต๋าง แก่น ใด
พระเจ้าจะสวนความเข้าใจ๋คืนหื้อต้านด้วยต๋างแก่นนั ้น ป๋ายบ่ปอจะเตื่อม
แถ้ง หื้อ แหม 25 คน ตี้ เข้า ใจ๋ อยู่แล้ว ก็ จะ เข้า ใจ๋ นั ก ขึ้น แหม ส่วน คน ตี้ บ่เข้า
ใจ๋ กับ บ่สนใจ๋ นั ้น แม้ สิง่ ตี้ เขา เข้า ใจ๋ พระเจ้า ก็ จะ เยีย ะ หื้อ เขา บ่เข้า ใจ๋ แหม
เลย�
21 แล้วพระองค์ถามหมู่เขาว่า

กําเผียบเรือ
่ งก๋านงอกของเม็ดพืช
“แผ่นดินของพระเจ้าเผียบเหมือนกับป้อจาย
คน นึ่ ง หว่าน เม็ด พืช ลง ใน โต้ง นา 27 ต๋อน เมื่อ คืน ก็ นอน หลับ เมื่อ วัน ก็ ลุก
ขึ้น ไปๆ มาๆ เม็ดพืชนั ้นจะงอกจํา๋ เริญขึ้นจาใดเขาก็บ่ฮู้ 28 ย้อนว่าดินเยีย
ะหื้อเม็ดนั ้นงอกขึ้นเป๋นต้นก่อน แล้วเมื่อลูนมาก็ออกงวง หลังจากนั ้นก็มี
เม็ดข้าวเต๋มงวง 29 เมื่อข้าวแก่ได้ตี้ สมควรดีเกี่ยวแล้ว เขาก็ไปเกี่ยวเก็บ
มาไว้กิน
๋ ย้อนว่าเถิงยามเกี่ยวข้าวแล้ว�
26 พระองค์ อู้ต่อ แหม ว่า

กําเผียบเรือ
่ งเม็ดพืช
แล้ว พระองค์ ก็ อู้ ว่า “จะ เผียบ แผ่น ดิน ของ พระเจ้า เหมือน อะหยัง ดี
กาว่าจะอู้กําเผียบจาใดดี 31 ก็เผียบเหมือนเม็ดมัสตาร์ดเม็ดนึ่ ง ต๋อนบ่ม
ไว้ ใน ดิน เม็ด ก็ หน้ อย เหลือ เปิ้ น 32 แต่ เมื่อ งอก จํา๋ เริญ ขึ้น มา แล้ว ก็ เป๋น
ต้นใหญ่เหลือเปิ้ น มีกิง่ ใหญ่ปอตี้ นกมาแป๋งฮังอาศัยอยู่ในฮ่มเงาของต้น
นั ้น ได้� 33 พระเยซู ใจ๊ กํา เผียบ หลาย เรือ
่ ง จาอี้ ไป สอน คน ตัง หลาย เต้า ตี้
หมู่เขาเข้าใจ๋ได้ 34 นอกจากกําเผียบแล้ว พระองค์บ่ได้อูอะหยั
้
งกับหมู่เขา
แหม แต่ เมื่อคนตังหลายปิ๊ กไปแล้ว พระองค์ ก็ อธิบายกําเผียบหมู่นั ้นหื้อ
หมู่สาวกฟัง
30

พระเยซูห้ามลมหลวง

35 เมื่อแลงวันนั ้น พระเยซูบอกหมูสาวก
่
ว่า “หื้อหมูเฮา
่ ข้ามทะเลสาบไป

เผิกตังปู๊นกั ๋นเต๊อะ� 36 หมู่เขาก็ลาคนตังหลาย ปากั ๋นลงเฮือกับพระองค์
ตี้ นั ่ง ใน เฮือ อยู่ แล้ว แล้ว ปา พระองค์ ไป มี เฮือ หลาย ลํา ตวย ไป 37 จู่ๆ ลม
หลวงก็ เกิดขึ้น เยียะหื้อคลื่นซัดนํ้าเข้ามาจ๋นปอจะเต๋มลําเฮือ 38 แต่ พระ
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เยซู นอนหนุนหมอนหลับอยู่ต๊ายเฮือ หมู่สาวกก็ มาฮ้องพระองค์ ลุก บอก
ว่า “อาจ๋ารย์บ่ห่วงกั ๋นพ่องกา หมู่เฮากํ่าลังจะจ๋มนํ้าต๋ายกั ๋นหมดแล้ว�

แล้วสัง่ คลื่นว่า “ย้าง ย้างบ่าเดี่ยวนี้ � แล้ว
ลม ก็ ย้าง คลื่น ก็ หนิ ม ผิว้ บ่า เดี่ยว นั ้น เลย 40 พระองค์ อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “กั ๋ว
เยียะหยัง บ่มีความเจื้อกา� 41 หมู่เขากั ๋วขนาด อู้กั ๋นในหมู่เขาว่า “ต้านผู้
นี้ เป๋นใผกั ๋น ขนาดลมหลวงกับคลื่นแฮงก็ยังเจื้อฟังต้าน�
39 พระองค์ ก็ ลุกขึ้นห้ามลม

5
พระเยซูฮักษาป้อจายตี้ถูกผีฮ้ายเข้า

พระเยซู กับ หมู่ สาวก ก็ ข้าม ทะเลสาบ มา เถิง แหม เผิก ใน เขต ของ จาว
เกราซา 2 หลัง จาก ตี้ 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 ้น อยู่
ต๋าม อุโมงค์ ฝัง ศพ บ่มี ใผ มัด เขา ไว้ได้ แหม แล้ว ขนาด เอา เจื้ อก เหล็ก ล่าม
ไว้ยังบ่อยู่ 4 ย้อนว่าเกยเอาเจื้ อกเหล็กล่ามเขาไว้หลายเตื้อแล้ว แต่ เขาก็
สะต๊ก เจื้ อก เหล็ก ตี้ ล่าม มือ จ๋น ปุด ตี้ ล่าม ตีน
๋ ก็ เอา ฟาด ลง จ๋น ปุด บ่มี ใผ มี
แฮงปอตี้จะเยียะหื้อเขาอยูดึ
่ ้งๆ ได้ 5 เขาจะเตียวไปเตียวมาต๋ามอุโมงค์ฝัง
ศพกับต๋ามดอยต่างๆ ตึงเมื่อวันตึงเมื่อคืน คางเสียงดังเหมือนผีบ้า แล้ว
เอาบ่าหินคมเถือเนื้ อเถือตั ๋ว
6 เมื่อ เขา หัน พระเยซู จ้า ดไก๋ ก็ ล่น เข้า มา หา กราบ ไหว้ พระองค์ 7 แล้ว
ฮ้อง เสียง ดัง ว่า “พระเยซู พระบุตร ของ พระเจ้า ผู้ สูงสุด มา ยุง่ กับ ข้า เยีย ะ
หยัง ขอสัญญาต่อพระเจ้าก่อนเต๊อะว่า พระองค์ จะบ่ทรมานข้า� 8 เขาอู้
จาอีย้
้ อนพระเยซูสัง่ ว่า “ไอ่ผีฮ้าย จงออกจากคนนั ้นเหีย�
1

“เจ้าจื้ออะหยัง� มันตอบว่า “จื้อก๋อง ย้อนหมู่ข้ามี
หลายตั ๋วอยู่ตวยกั ๋น�
ขอบ่หื้อ
พระองค์ไล่มันออกไปจากแคว้นนี้
11 ตํา
๋ หมู่นั ้นมีหมูหมู่ใหญ่กํ่าลังเซาะหากิน
๋ อยู่ต๋ามเถิม
้ ดอย 12 ผีหมู่นั ้น
อ้อนวอน พระเยซู ว่า “ขอ โผด หื้อ 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 จาก ป้ อ
จายคนนั ้น ไปเข้าในหมูจํา๋ นวนประมาณสองปันตั ๋ว แล้วหมูก็ปากั ๋นล่นลง
หน้าผาจิง๊ ลงไปในทะเลแก๊นนํ้าต๋ายหมด
14 หมู่คนเลี้ยงหมูก็ปากั ๋นล่นหนี ไปเล่าเรือ
่ งนี้ หื้อคนในเมืองกับคนต๋าม
บ้านนอกฟัง หมู่เขาก็ออกมาผ่อว่าเกิดอะหยังขึ้น 15 เมื่อหมู่เขาปากั ๋นมา
หา พระเยซู ก็ หัน ป้อ จาย คน ตี้ เกย โดน ผี เข้า นุ่ง เสื้อผ้า มี สติ ดี นั ่ง อยู่ คน
ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋น กั ๋ว 16 คน ตัง หลาย ตี้ ได้ หัน เหตุ ก๋า รณ์ ก็ เล่า หื้อ คน อื่นๆ
9 พระเยซูถามมันว่า

10 หมู่มันอ้อนวอนพระองค์ซํ้าแล้วซํ้าแหม

๕

5:2 5:2 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด

มาระโก 5:17

79

มาระโก 5:35

ฟังว่า เกิดอะหยังขึ้นกับคนตี้ โดนผีเข้ากับตี้ เกิดในหมู่ หมู 17 คนหมู่ นั ้นก็
อ้อนวอนขอหื้อพระองค์ออกไปจากเขตแดนของหมู่เขาเหีย
18 ต๋อนตี้พระเยซูปิ๊ กลงเฮือ

ป้อจายคนตี้เกยโดนผีเข้าก็ขอไปตวย

แต่บอกเขาว่า “ปิ๊ กไปบ้านเหีย แล้วเล่าหื้อ
หมู่ เขา ฟัง เถิง ก๋าน ใหญ่ ตี้ องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า ได้ เยีย ะ ต่อ เจ้า กับ ความ เม
ตต๋าตี้ พระองค์ โผดหื้อเจ้า� 20 ป้อจายคนนั ้นก็ ปิ๊ กไป แล้วตัง้ เก๊ าบอกหื้อ
คนในแคว้นทศบุรฟั
ี งเถิงเหตุก๋ารณ์ ตี้พระเยซูได้เยียะกับเขา คนตังหลาย
ก็ปากั ๋นงืดขนาด
19 พระองค์ บ่ยอมหื้อเขาไป

ลูกสาวของไยรัสกับแม่ญิงตี้ป่วย
21 พระเยซูลงเฮือปิ๊ กไปแหมฝั่ งของทะเลสาบ

หมู่คนจํา๋ นวนนั กมาแวด

22 มีนายธรรมศาลาของจาวยิวคนนึ่ งจื้อไย

พระองค์ตี้ฮิมฝั่ งทะเลสาบนั ้น
รัสมาตี้หัน
้ ตวย เมื่อเขาหันพระเยซูก็เข้ามากราบตีน
๋ พระองค์ 23 อ้อนวอน
พระองค์ ว่า “ลูกสาว หน้ อยๆ ของ ข้าพเจ้า ป่วย กํ่า ลัง จะ ต๋าย ขอ พระองค์
โผด ไป วาง มือ บน ตั ๋ว เขา น่ อย เต๊อะ เปื้ อ เขา จะ ได้ หาย โรค แล้ว บ่ต๋าย�
24 พระเยซูก็ไปกับไยรัส

หมู่ คน จํา๋ นวน นั ก เตียว ยัด ยู้ พระองค์ 25 มี แม่ ญิง คน นึ่ ง เป๋น โรค เลือด
ตก บ่หยุด มา สิบ สอง ปี๋ แล้ว 26 นาง 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 โรค
นั ้นก็ บ่ยังแควนขึ้น ซํ้าปิ๊ กเป๋นนั กเหลือเก่า 27 บ่ากองนางได้ยน
ิ เรือ
่ งของ
พระเยซู ก็เตียวเข้าไปในคนตังหลาย ลักเข้ามาตังหลังพระเยซู แล้วหยุบ
เสื้อคุมของพระองค์ 28 ย้อนนางกึ๊ดในใจ๋ว่า “ถ้าเฮาได้หยุบก้าเสื้อผ้าของ
พระองค์ เฮาก็จะหายแน่ ๆ� 29 บ่ากองเขาหยุบเสื้อพระเยซู เลือดตี้ตกอยู่
ก็หยุดแห้งไปเลย นางก็ฮู้ตั ๋วว่าโรคหายแล้ว 30 พระเยซูฮู้บ่าเดี่ยวนั ้นเลย
ว่า ฤทธิ์ใน ตั ๋ว ของ พระองค์ ได้ แผ่ ซ่าน ออก ไป จึง เหลียว ปิ๊ ก ไป ถาม คน ตัง
หลายว่า “ใผมาหยุบเสื้อผ้าเฮา� 31 หมู่สาวกก็ตอบว่า “พระองค์ก็หันอยู่
แล้วว่าคนกํ่าลังยัดยูพระองค์
้
อยู่ ยังจะถามอยูกา
่ ว่า ‘ใผหยุบตั ๋วเฮา� �
แต่ พระเยซู ผ่อ ไป รอบๆ เปื้ อ จะ หา คน ตี้ หยุบ เสื้อ พระองค์ 33 แม่ ญิง
คน นั ้น กั ๋ว จ๋น ตั ๋ว สัน
่ ย้อน ฮู้ ว่า เกิด อะหยัง ขึ้น กับ นาง ก็ เข้า มา ก้ม ลง กราบ
พระองค์ แล้วเล่าเรือ
่ งตี้เกิดขึ้นตึงหมดหื้อพระองค์ฟัง 34 พระเยซู ก็อู้กับ
นาง ว่า “ลูก เหย ความ เจื้อ ของ เจ้า เยีย ะ หื้อ เจ้า หาย โรค แล้ว จะ บ่ต้อง ตุ๊ก
แหม ขอหื้ออยูดี
่ มีสุขเน่ อ�
32

35 ต๋อน ตี้ พระองค์ กํ่า ลัง อู้ อยู่ นั ้น มี คน มา จาก บ้าน ของ ไยรัส ตี้ เป๋ น นาย
ธรรมศาลามาบอกเขาว่า “ลูกสาวของต้านต๋ายแล้ว บ่ต้องรบก๋ วนอาจ๋า
รย์ละ�
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เมื่อ พระเยซู ได้ยน
ิ ก็ บ่สนใจ๋ ตี้ หมู่ เขา อู้ กั ๋น๖ บอก ไยรัส ว่า “บ่ต้อง กั ๋ว
เน่ อ ขอหื้อเจื้อเต้าอัน
้ �
37 พระองค์บ่หื้อคนอื่นตวยพระองค์ไป เว้นแต่เปโตร ยากอบ กับยอห์น
น้ อง บ่าว ของ ยาก อบ 38 เมื่อ หมู่ เขา มา แผว เฮือน ของ ไย รัส พระองค์ ก็
หัน คน วุน
่ วะ วุน
่ วาย ไห้ หุย กั ๋น สนั ่น ปั่ น ปื๊ น 39 พระองค์ เข้า ไป ใน บ้าน แล้ว
บอก หมู่ เขา ว่า “หมู่ ต้าน ปา กั ๋น วุน
่ วะ วุน
่ วาย ไห้สนั ่น ปั่ น ปื๊ น เยีย ะ หยัง หละ
อ่อนคนนี้ ยังบ่ต๋ายเตื้อลอ กํ่าลังนอนหลับอยู่บ่ดาย� 40 หมู่เขาก็ ใค่ หว
ั ใส่
พระองค์
หลัง จาก พระองค์ ไล่ หมู่ เขา ออก ไป แล้ว ก็ ปา ป้อ แม่ ของ หละอ่อน กับ
สาวก สาม คน ตี้ มา ตวย พระองค์ นั ้น เข้า ไป ใน ห้อง ตี้ หละอ่อน คน นั ้น นอน
อยู่ 41 พระองค์ กํา๋ มือ ของ หละอ่อน คน นั ้น แล้ว อู้ ว่า “ทาลิธา คูมิ� เป๋น
ภาษา ฮีบรู แป๋ ว่า “หล้า เหย ลุก ขึ้น เต๊อะ� 42 หละอ่อน คน นั ้น ก็ ลุก ขึ้น มา
แล้วเตียวไปเตียวมาในห้องนั ้น (หละอ่อนแม่ญิงคนนี้ อายุสิบสองปี๋) คน
ตี้อยู่ในห้องก็ปากั ๋นงืดอยู่ในใจ๋ 43 พระเยซูสัง่ หมู่เขาบ่หื้อเล่าเรือ
่ งนี้ หื้อใผ
ฟังเป๋นเด็ดขาด แล้วบอกป้อแม่เซาะข้าวมาหื้อหละอ่อนกิน
๋ เหีย
36

6

พระเยซูปิ๊ กไปบ้านนาซาเร็ธ
แล้วปิ๊ กไปเมืองนาซาเร็ธบ้านของพระองค์ หมู่
2
สาวกก็ไปตวยพระองค์ เมื่อเถิงวันสะบาโต พระองค์ก็ตัง้ เก๊าสัง่ สอนใน
ธรรมศาลาของจาวยิว มีคนนั กขนาดฟังแล้วงืดในกําสอนของพระองค์ ก็
อู้กั ๋นว่า “เขาไปเอากํากึ๊ดจาอี้ตี้ไหนมา ผญาปั๋ ญญาตี้คนนี้ ได้มาเป๋นจาใด
ตึง ก๋าน อัศจ๋รรย์ ต่างๆ ก็ ยัง เยีย ะ ได้ ตวย 3 เขา เป๋น สล่า ไม้ บ่ใจ้ กา เป๋น ลูก
บ่าวของมารีย์ มีน้ องบ่าวจื้อยากอบ โยเสส ยูดาส กับซีโมน หมู่น้ องสาว
ของเขาก็อยูใน
่ เมืองนี้ กับหมู่เฮาบ่ใจ้กา� หมู่เขาก็เลยบ่ยอมฮับพระองค์
4 พระเยซู ก็ เลย อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง แตน พระเจ้า นั ้น
จะได้ ฮบ
ั เกียรติ ในกู้ๆ ตี้ ยกเว้นในบ้านเมืองตึงครอบครัวญาติ ปี้ น้ องของ
5
ตั ๋ว� ต๋อนตี้อยู่ตี้หัน
้ พระเยซูก็บ่สามารถเยียะก๋านอัศจ๋รรย์ได้ นอกจาก
วางมือฮักษาคนป่วยหื้อหายบ่กี่คนเต้าอัน
้ 6 พระองค์งืดตี้หมูเขา
่ บ่มีความ
เจื้อในพระองค์
1 พระเยซูออกจากตี้หัน
้

พระเยซูส่งสาวกสิบสองคนออกไป
พระองค์ ก็ เลย ไป สอน ต๋าม หมู่ บ้าน อื่น ต๋าม ใก้ ต๋าม ฮิม เหีย 7 พระองค์
ฮ้องสาวกสิบสองคนมา แล้วส่งหมู่เขาออกไปเป๋นกู้ๆ พระองค์หื้อหมู่เขา
มีสิทธิอํานาจตี้จะไล่ ผีตังหลายออกได้ 8 แล้วสัง่ ว่า “บ่ต้องเอาอะหยังติด
ตั ๋ว ไป เน่ อ นอก จาก ไม้ เต๊า บ่ต้อง เอา ของกิน
๋ ถง ย่าม กับ สตางค์ ติด ตั ๋ว ไป
9 หื้อสุ บเกิบได้ แต่บ่ต้องเอาเสื้อผ้าไปตวยแหมผืน� 10 พระองค์ก็อูกั
้ บหมู่
๖

5:36 5:36 แป๋ได้แหมอย่างว่า เมื่อพระเยซูได้ยน
ิ สิง่ ตี้หมู่เขาอูกั
้ ๋นนั ้น
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เขาว่า “ถ้าเข้าไปในเฮือนใด ก็ หื้อย้างอยู่ตี้ เฮือนนั ้นจ๋นกว่าจะไปเมืองอื่น
11 แต่ถ้าตี้ไหนบ่ต้อนฮับกาว่าบ่ฟังหมู่ต้าน ก็หื้อออกจากตี้หัน
้ ไปเหีย แล้ว
ปัดขี้ฝุ่นตี้ ติดตีน
๋ ของต้านขว้าง เปื้ อส่อหื้อหันว่าพระเจ้าบ่ปอใจ๋ กับบ่ยอม
ฮับเขา�
12 หมู่ สาวก ของ พระองค์ ก็ ออก ไป สัง
่ สอน หื้อ คน ตัง หลาย กลับ ใจ๋ จาก
13
บาป หมู่เขาขับไล่ผีออกไปหลายตั ๋ว กับตานํ้ามันบ่ากอกหื้อคนเจ็บป่วย
หลายคน คนหมู่นั ้นก็หาย
ก๋านต๋ายของยอห์นผู้หื้อบัพติศมา
กษั ตริย์เฮโรด ได้ยน
ิ จื้อ เสียง ของ พระเยซู ย้อน มี คน เล่า ลือ กั ๋น ไป ทัว่
บางคนอู้ว่า “คนนี้ ต้องเป๋นยอห์นผู้หื้อบัพติศมา ตี้เป๋นขึ้นจากความต๋าย
แน่ ๆ เถิงเยียะก๋านอัศจ๋รรย์ได้� 15 พ่องก็ว่า “เขาคือเอลียาห์� แต่คนอื่น
ก็ ว่า “เขา คือ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า เหมือน กับ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น
เสียงแตนพระเจ้าคนอื่นๆ ในสมัยโบราณนั ้น� 16 เมื่อกษั ตริยเฮโรด
์
ได้ยน
ิ
เรือ
่ งหมูนี
่ ้ ต้านอูว่
้ า “ต้องเป๋นยอห์นคนตี้เฮาสัง่ หื้อกกคอแล้ว เป๋นขึ้นจาก
ความ ต๋าย แน่ ๆ� 17 กษั ตริย์ เฮโรด กึ๊ด จาอัน
้ ย้อน ว่า ต้าน สัง่ หื้อ ยับ ยอห์น
เอาเจื้อกเหล็กล่ามไว้ในคอก ย้อนหันแก่นางเฮโรเดียสเมียของต้าน เซิง่
เกย เป๋น เมีย ของ ฟี ลิป น้ อง บ่าว ของ ต้าน 18 ยอห์น เกย อู้ กับ กษั ตริย์ เฮโรด
ว่า “ต้านบ่มีสิทธิเอา
์ เมียของน้ องมาเป๋นเมียของตั ๋ว� 19 เฮโรเดียสแค้น
ใค่ฆ่ายอห์น แต่กษั ตริย์เฮโรดบ่หื้อเยียะ 20 ย้อนพระองค์กั ๋วยอห์น ต้านฮู้
ว่ายอห์นเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมตึงเป๋นคนบริสุทธิ์ ก็เลยปกป้องยอห์น
ไว้ กู้เตื้อตี้กษั ตริยเฮโรด
์
ฟังยอห์นสอนก็บ่ม่วนใจ๋ แต่ก็ยังใค่ฟังอยู่
21 วัน นึ่ ง เป๋ น เวลา ดี ตี้ เฮโรเดีย ส จะ หื้อ ยอห์น ถูก ฆ่า เป๋ น วัน เกิด ของ
กษั ตริย์เฮโรด พระองค์เจิญหมู่ข้าราชก๋านจัน
๊ สูง นายทหารจัน
๊ ผู้ใหญ่ ตึง
22
คนสําคัญๆ ในแคว้นกาลิลีมางานเลี้ยง ในงานนั ้นลูกสาวของเฮโรเดีย
สฟ้อน เยียะหื้อกษั ตริยเฮโรด
์
ตึงหมู่แขกปออกปอใจ๋ขนาด กษั ตริยเฮโรด
์
บอก ว่า “จะ ขอ อะหยัง เฮา ก็ จะ หื้อ� 23 แล้ว กษั ตริย์ เฮโรด ยัง สัญญา แหม
ว่า “หนูจะขออะหยังก็ได้ จะขอแบ่งราชอาณาจักรสักเกิง่ 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 เดี่ยว นี้ �
26 กษั ตริย์ เฮโรด ก็ ตุ๊ก ใจ๋ อย่าง หนั ก แต่ ได้ สาบาน ต่อ หน้า แขก ตัง หลาย ไว้
แล้ว บ่ใค่บอกนางว่าหื้อบ่ได้ 27 เฮโรดก็สัง่ หื้อทหารคนนึ่ งไปกกคอยอห์น
มา ทหาร คน นั ้น ก็ ไป กก คอ ยอห์น ขํา ใน คอก 28 แล้ว เอา หัว ใส่ ถาด มา หื้อ
นาง คน นั ้น แล้ว นาง ก็ เอา ไป หื้อ แม่ 29 เมื่อ สาวก ของ ยอห์น ฮู้ จาอัน
้ ก็ ปา
กั ๋นมาฮับศพของยอห์นไปฝังไว้ในอุโมงค์
14
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30 หมู่อัครสาวกตี้พระเยซูส่งออกไปมาแวดพระองค์

แล้วรายงานเรือ
่ ง
กู้ อย่าง ตี้ ได้ เยีย ะ ตึง ได้ สอน หื้อ พระองค์ ฟัง แล้ว พระเยซู ก็ บอก หมู่ เขา ว่า
31 “หมู่เฮาไปหาตี้เงียบๆ ย้างกั ๋นสักกําเต๊อะ� ย้อนว่ามีคนนั กขนาดมาหา
พระองค์อยูสะลวด
่
จ๋นบ่มีเวลาแม้แต่จะกิน
๋ ข้าว
32 หมู่เขาก็ ลงเฮือไปหาตี้ เงียบๆ เป๋ นส่วนตั ๋ว 33 แต่ ก็ มีหลายคนหันหมู่
เขา ไป ก็ จํา๋ หมู่ เขา ได้ แล้ว คน หมู่ นี้ ตี้ มา จาก หลายๆ หมู่ บ้าน ก็ ล่น ไป ต๋าม
ฮิม ฝั่ ง ทะเล เปื้ อ ไป ดัก รอ ถ้า พระเยซู กับ หมู่ สาวก 34 เมื่อ พระเยซู ขึ้น จาก
เฮือ ก็ หัน คน เป๋น จํา๋ นวน นั ก พระองค์ ก็ ฮู้ สึก อิน ดู หมู่ เขา ย้อน ว่า หมู่ เขา
เผียบเหมือนฝูงแกะตี้บ่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงสัง่ สอนหมู่เขาหลายเรือ
่ ง
35 ตกต๋อนแลง หมู่สาวกก็มาบอกพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ บ่าเดี่ยวนี้ ก็คํ่า
นั กแกแล้ว ตํา๋ หมู่นี้ ก็ ทุรกั ๋นดาร 36 บอกหื้อหมู่เขาปิ๊ กไปเหียก่อนบ๋อ เปื้ อ
จะได้ไปเซาะซื้อของกิน
๋ กั ๋นต๋ามบ้านไฮ่บ้านนาตึงหมู่บ้านตํา๋ หมู่นี้ ก่อน�
37 แต่พระองค์อูว่
้ า “หมู่ต้านไปเซาะของกิน
๋ มาเลี้ยงหมู่เขาเหียก่า� หมู่
สาวก บอก ว่า “จะ ต้อง ใจ๊ เงิน จํา๋ นวน ก้า จ้าง สอง ร้อย วัน๗เถิง จะ ปอ ซื้อ ขอ
งกิน
๋ มาเลี้ยงคนหมู่นี้ ได้�
38 พระเยซู ก็ บอก หมู่ เขา ว่า “ไป เซาะ ผ่อ ลอ ว่า มี เข้า หนมปั ง อยู่ กี่ ก้อน�
เมื่อหมู่เขาฮูก็
้ ปิ๊ กมาบอกว่า “มีเข้าหนมปังห้าก้อนกับป๋าสองตั ๋ว�
39 พระองค์ ก็ สัง
่ หื้อ คน ตัง หลาย นั ่ง เป๋น หมู่ๆ บน หญ้า เขียว จุ้ม ตี้ หัน
้
40 คน ตัง หลาย ก็ นั ่ง ลง เป๋ น หมู่ๆ 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
ไปผ่อฟ้าสวรรค์ขอบพระคุณพระเจ้า แล้วก็หักเข้าหนมปังส่งหื้อหมู่สาวก
เอา ไป แจก คน ตัง หลาย แล้ว พระองค์ แบ่ง ป๋า สอง ตั ๋ว แจก หื้อ หมู่ เขา ตวย
42 คนตึงหมดได้กิน
๋ อิม
่ กู้คน 43 แล้วหมู่สาวกเก็บเข้าหนมปังตึงป๋าตี้เหลือ
44
ได้ สิบ สอง ซ้า เต๋มๆ คน ตี้ กิน
๋ เข้า หนมปัง ตวย กั ๋น วัน นั ้น นั บ ก้า ป้อ จาย มี
ห้าปันคน
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
46
หลาย ปิ๊ ก บ้าน หลัง จาก พระองค์ ลา คน ตัง หลาย แล้ว ก็ ขึ้น ไป อธิษฐาน
บนดอย
47 มืด คํ่า แล้ว เฮือ ของ หมู่ สาวก ลอย อยู่ ก๋าง ทะเลสาบ ส่วน พระองค์ อยู่
บน บก คน เดียว 48 พระองค์ หัน หมู่ สาวก กํ่า ลัง พาย เฮือ อย่าง ยาก ลําบาก
ย้อนเฮือตอลมอยู่ หละหว่างตีสาม
๋
เถิงหกโมงเจ๊า พระองค์เตียวบนนํ้าไป
หา หมู่ เขา กับ เหมือน ว่า กํ่า ลัง จะ เตียว ก๋าย หมู่ เขา ไป 49 เมื่อ หมู่ สาวก หัน
45
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พระองค์เตียวมาบนนํ้าก็กึ๊ดว่าเป๋นผี เลยฮ้องเสียงดัง 50 ย้อนว่าตกใจ๋กั ๋ว
แล้ว พระองค์ ก็ อู้กับ หมู่ เขา ต๋อน นั ้น ว่า “แป๋ง ใจ๋ ดีๆ ไว้ นี่ เฮา เน่ อ บ่ถ้า กั ๋ว�
51 เมื่อ พระเยซู ขึ้น เฮือ แล้ว ลม ก็ ย้าง หมู่ เขา ปา กั ๋น งืด ขนาด ตี้ พระองค์
เตียว บน นํ้า ได้ กับ ลม ก็ หยุด 52 ย้อน เขา ยัง บ่เข้า ใจ๋ ความหมาย เรือ
่ ง เข้า
หนมปังห้าก้อนนั ้น สุดปั๋ ญญาหมู่เขาแล้ว
พระเยซูฮักษาคนป่วย
หลัง จาก ข้าม ฟาก มา แผว ฝั่ ง แคว้น เยนเนซาเรท แล้ว หมู่ สาวก ก็
มัด เฮือ ไว้ 54 เมื่อ ขึ้น มา จาก เฮือ แล้ว คน ตี้ หัน
้ ก็ จํา๋ พระเยซู ได้ 55 ก็ ล่น ไป
บอกหมู่คนอื่นๆ ใคว่แคว้น แล้วหามคนป่วยใส่ตี้นอนมาหาพระองค์ ฮู้ว่า
พระองค์อยู่ตังใดก็ไปหาตี้หัน
้ 56 พระองค์ไปตังใดบ่ว่าในหมู่บ้าน ในเมือง
กาว่า ไป บ้าน นอก ก็ ดี คน ตัง หลาย ก็ ปา เอา คน ป่วย มา นอน ต๋าม กาด เปื้ อ
ขอหยุบตีน
๋ เสื้อคุมของพระองค์ กู้ คนตี้ ได้ หยุบตีน
๋ เสื้อของพระองค์ ก็ หาย
ป่วย
53

7

กําสอนของป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮา
มี หมู่ ฟาริสี กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ ตี้ มา จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม ปา กั ๋น มา หา
พระ เยซู 2 หมู่ เขา หัน สาวก ของ พระ เยซู บาง คน บ่ซ่วย มือ ต๋าม พิธี ตาง
ศาสนา ยิว ก่อน กิน
๋ ข้าว 3 (จาว ยิว ตัง หลาย ตึง คน ตี้ เป๋น หมู่ ฟาริ สี จะ ถือ
ต๋ามกําสอนตี้ป้ออุย
๊ แม่หม่อนสอนต่อๆ กั ๋นมาว่า ถ้าบ่ซ่วยมือต๋ามพิธตาง
ี
4
ศาสนา เหีย ก่อน จะ บ่กิน
๋ ข้าว เตื้อ หลัง จาก ไป ซื้อ ของ ใน กาด มา แล้ว ก็
ต้อง ซ่วย มือ ต๋าม พิธีนั ้น เหีย ก่อน เหมือน กั ๋น แล้ว ก้อย กิน
๋ ข้าว ก็ มี ฮีต ฮอย
อื่นๆ แหมหลายอย่างตี้เขาถือ อย่างก๋านล้างถ้วย จ๊อน หม้อใส่นํ้า ตึงหม้อ
แก๋งตวย)
5 ย้อน จาอัน
้ หมู่ ฟาริสี กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ก็ ถาม พระเยซู ว่า “เป๋น จาใด
หมู่สาวกของต้านบ่เยียะต๋ามฮีตเก่าฮอยเดิมตี้ป้ออุย
๊ แม่หม่อนสอนไว้ แต่
6
ปากั ๋นใจ๊มือตี้เป๋นมลทินกิน
๋ ข้าว� พระองค์ตอบว่า “หมู่ต้านเป๋นคนหน้า
ซื่อใจ๋ก๊ด อิสยาห์อูถู
้ กแต๊ๆ ตี้ตวายตัก
๊ เถิงหมู่ต้านว่า
“คนหมู่นี้ นั บถือเฮาก้าปากของเขาเต้าอัน
้
แต่ใจ๋อยูห่
่ างไก๋จากเฮาขนาด
7 ก็เลยบ่มีประโยชน์ ตี้หมู่เขาจะนมัสก๋านเฮา
ย้อนเขาเอากฎตี้คนตัง้ ขึ้นมาอ้างเป๋นกําสัง่ ของพระเจ้า�ฅ
8 หมู่ต้านละเลยกําสัง
่ สอนของพระเจ้า แล้วไปยึดถือต๋ามกําสอนของป้อ
อุย
๊ แม่ หม่อน ตี้ สอน ต่อๆ กั ๋น มา� 9 แล้ว พระเยซู อู้ แหม ว่า “หมู่ ต้าน เก่ง
ขนาด ตี้ ปา กั ๋น หลบ หลีก กํา สัง่ ของ พระเจ้า เปื้ อ เยีย ะ ต๋าม ฮีต เก่า ฮอย เดิม
ของป้ออุย
๊ แม่หม่อนตี้สอนต่อๆ กั ๋นนั ้น 10 อย่างเจ้น โมเสสสอนไว้ว่า ‘จง
1
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เคารพนั บถือป้อแม่ของตั ๋ว� กับ ‘คนใดตี้สาปแจ้งป้อแม่จะต้องมีโต้ษเถิง
ต๋าย� 11 แต่ หมู่ต้านแอกขะแตกสอนว่า ทรัพย์สมบัติตี้ ควรจะจ้วยเหลือ
ป้อแม่นั ้น ก็เปิงดีตี้จะเอาไปถวายหื้อกับพระเจ้าแตน๘ 12 ลูกคนนั ้นก็มีข้อ
แก้ตั ๋วบ่ต้องจ้วยเหลือป้อแม่ 13 หมู่ต้านก็เยียะหื้อถ้อยกําของพระเจ้าบ่มี
ผล ย้อนฮีตเก่าฮอยเดิมตี้สอนต่อๆ กั ๋นมา กับโดยเยียะแหมหลายอย่างตี้
เหมือนกับจาอีตวย�
้
สิง่ ตี้เยียะหื้อคนเป๋นมลทิน
พระเยซู ก็ ฮ้อง คน ตัง หลาย เข้า มา หา แหม แล้ว อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “หมู่
ต้าน กู้ คน ฟัง หื้อ ดีๆ หื้อ เข้า ใจ๋ แต๊ๆ 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 หื้อ คน
เป๋นมลทิน 16 ใผยอมฟังก็หื้อฟังไว้เต๊อะ�๙ 17 เมื่อพระเยซูละคนตังหลาย
เข้าไปในเฮือน หมูสาวก
่
ก็เข้ามาถามพระองค์ว่า “กําเผียบนั ้นหมายความ
ว่าจาใด� 18 พระองค์ ปิ๊ กถามหมู่เขาว่า “ต้านตังหลายยังบ่เข้าใจ๋ แหมกา
ต้าน ยัง บ่หัน เตื้อ ก๋า คือ ว่า บ่มี อะหยัง ตี้ เข้า ปาก ไป แล้ว เยีย ะ หื้อ คน เป๋น
มลทินได้ 19 ย้อนว่าบ่ได้เข้าไปในจิตใจ๋ แต่ลงต๊องแล้วก็ถ่ายออกไปเหีย�
(ตี้ อู้ จาอี้เป๋น ก๋าน บอก หื้อ ฮู้ว่า ของ กิน
๋ กู้ อย่าง กิน
๋ ได้ บ่มี อัน ใด เป๋น มลทิน�
20 พระองค์ ก็ อู้ ต่อ แหม ว่า “สิง
่ ตี้ ออก มา จาก จิต ใจ๋ ของ คน นั ้น ละ เยีย ะ หื้อ
คน เป๋น มลทิน 21 ย้อน ว่า สิง่ ตี้ ออก มา จาก จิต ใจ๋ ของ คน คือ ก๋าน กึ๊ด ฮ้าย
ก๋านลักของ ก๋านฆ่าคน ก๋านเยียะบาปตางเพศกู้อย่าง 22 ก๋านเล่นจู๊ ก๋าน
ขี้ โลภ ก๋าน เยีย ะ ฮ้าย ก๋าน หลอกลวง ราคะ ตั ๋ณหา ความ อิจฉา ขอย ยวน
ก๋าน ใส่ ฮ้าย คน อื่น ความ หยิง่ จ๋องหอง กับ ก๋าน เป๋น คน บ่มี สํานึ ก ใน ตาง
ธรรม 23 สะป๊ะกู้สิง่ ตี้บ่ดีนี้ ออกจากใจ๋ของคน เยียะหื้อคนเป๋นมลทิน�
14

ความเจื้อของแม่ญิงจาวซีเรียฟีนิเซีย

พระ เยซู ลุก จาก ตี้ หัน
้ เข้า ไป ใน แคว้น เมือง ไทระ กับ เมือง ไซ ดอน๑
แล้ว เข้า ไป ใน เฮือน หลัง นึ่ ง พระองค์ บ่ต้อง ก๋าน หื้อ ใผ ฮู้ ใผ หัน แต่ ก็ ยัง มี
คนฮูคน
้ หันอยู่
25 มี แม่ ญิง คน นึ่ ง ลูกสาว ของ นาง ถูก ผี ฮ้าย๒เข้า เมื่อ ฮู้ ข่าว เถิง เรือ
่ ง
24

พระเยซู นาง ก็ เข้า มา แล้ว ไหว้ ตี้ ตีน
๋ ของ พระองค์ 26 แม่ ญิง คน นั ้น บ่ใจ้
เป๋นจาวยิว แต่เป๋นจาวซีเรียฟีนิเซีย ตี้อูภาษา
้
กรีก นางมาอ้อนวอนขอหื้อ
27
พระองค์ขับไล่ผีออกจากลูกสาว พระองค์อูกั
้ บแม่ญิงคนนั ้นว่า “หื้อหมู่
ลูก กิน
อิ
ม
เหี
ย
ก่
อ
น
เต๊
อ
ะ
บ่
ถู
ก
ต้
อ
ง
ตี
้
จะ
เอา
ของกิ
น
๋ ่
๋ ของ ลูก ไป โจ้ง หื้อ หมา�
28 แต่ แม่ ญิง คน นั ้น ตอบ พระองค์ ว่า “แม่น แล้ว ต้าน เจ้า ข้า แม้ แต่ หมา ตี้
อยู่ ปื๊ น โต๊ะ ก็ ได้ กิน
๋ เศษ ของกิน
๋ ลูก ตี้ ตก ลง จาก โต๊ะ� 29 พระเยซู บอก นาง
๘
๙

7:11 7:11 ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีกจะเป๋น “โกระบาน� แป๋ว่า ของตี้แยกไว้เปื้ อถวายพระเจ้า
7:16 7:16 สําเนาโบราณบางฉบับบ่มีข้อ 16

“กับเมืองไซดอน�

๒

๑

7:24 7:24 สําเนาโบราณบางฉบับบ่มีกําว่า

7:25 7:25 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
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ว่า “ย้อน เจ้า ตอบ จาอี้ ปิ๊ ก ไป บ้าน เจ้า เต๊อะ ผี ออก จาก ลูก สาว แล้ว เน่ อ�
30 เมื่อนางปิ๊ กไปแผวบ้าน ก็หันลูกสาวนอนอยูบน
่ ตี้นอน ผีออกไปแล้ว
พระเยซูฮักษาคนตี้หูหนวกกับปากกัก
๊

แล้ว พระ เยซู ออก จาก แคว้น เมือง ไทระ เตียว ก๋าย เมือง ไซ ดอน ไป
ทะเลสาบ กาลิ ลี ใน แคว้น ทศบุร ี 32 มี คน ปา ป้อ จาย หู หนวก ปาก กัก
๊ คน นึ่ ง
มาหาพระองค์ อ้อนวอนขอพระองค์วางมือบนตั ๋วคนนั ้น เปื้ อฮักษาเขาหื้อ
หาย
33 พระองค์ ปา ป้ อ จาย คน นั ้น ออก จาก คน ตัง หลาย ไป อยู่ แหม ตี้ นึ่ ง
พระองค์เอานิว
้ มือซุกเข้าไปในฮูหูของเขา แล้วถ่มนํ้าลายใส่ นิว
้ มือแปดตี้
ลิน
้ ของเขา 34 แล้วพระองค์แหงนหน้าผ่อฟ้าสวรรค์ ถอนหายใจ๋ยาวด้วย
ความอินดู แล้วบอกคนนั ้นว่า “เอฟฟาธา� แป๋ ว่า “จงเปิดออก� 35 แล้ว
หูของคนนั ้นก็ได้ยน
ิ ลิน
้ ถอบขึ้นมาบ่าเดี่ยวนั ้นเลย
้ ก็อูได้
31

พระองค์ สัง่ หมู่ คน ตี้ ปา เขา มา บ่หื้อ ไป เล่า เรือ
่ ง นี้ หื้อ ใผ ฟัง แต่ ยิง่
พระองค์ สัง่ ห้ามนั กเต้าใด หมู่เขาก็ ยิง่ บอกคนอื่นนั กขึ้นเต้าอัน
้ 37 คนตัง
หลายก็ ปากั ๋นงืดขนาดอู้กั ๋นว่า “กู้ สิง่ ตี้ พระเยซู เยียะนั ้นดี ขนาด พระองค์
เยียะหื้อคนหูหนวกได้ยน
ิ เยียะหื้อคนใบ้อูได้
้ �
36

8
พระเยซูเลี้ยงคนสี่ปันคน

1 เวลานั ้นมีคนจํา
๋ นวนนั กมาหาพระเยซูแหม

แต่เมื่อของกิน
๋ เสี้ยงหมด
แล้ว พระเยซู จึง ฮ้อง หมู่ สาวก มา หา อู้ ว่า 2 “เฮา อิน ดู คน หมู่ นี้ ขนาด ย้อน
หมู่ เขา อยู่ ตวย เฮา สาม วัน มา แล้ว บ่า เดี่ยว นี้ บ่มี อะหยัง กิน
๋ สัก อย่าง 3 ถ้า
เฮา หื้อ หมู่ เขา ปิ๊ ก บ้าน โดย บ่ได้ กิน
๋ อะหยัง เตื้อ หมู่ เขา ก็ จะ เป๋น ปิ หมด แฮง
ก๋าง ตาง ย้อน ว่า บาง คน ก็ ลุก จาก ตี้ ไก๋ๆ มา� 4 หมู่ สาวก ก็ ตอบ ว่า “ใน ตี้
ทุ รกั ๋นดาร จาอี้ จะ ไป เซาะ ของกิน
๋ ตี้ ไหน มา เลี้ยง หมู่ เขา ปะลํ้า ปะเหลือ�
5 พระเยซู ถาม หมู่ สาวก ว่า “หมู่ ต้าน มี เข้า หนมปั ง กี่ ก้อน� หมู่ สาวก ตอบ
ว่า “เจ็ดก้อนเต้าอัน
้ � 6 พระองค์ สัง่ หื้อคนตังหลายนั ่งลงบนปื๊ นดิน แล้ว
พระองค์ฮับเอาเข้าหนมปังมาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า แล้วก็หักเข้า
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 หมด แล้ว ยัง เก็บ ของกิน
๋ ตี้ เหลือ ใส่
ก๋วย ได้ แหม เจ็ด แก่น 9 คน ตี้ อยู่ ตี้ หัน
้ มี ประมาณ สี่ ปัน คน แล้ว พระองค์ ก็
ส่ง เขา ตัง หลาย ปิ๊ ก เมือ บ้าน 10 ส่วน พระองค์ กับ หมู่ สาวก ปา กั ๋น ลง เฮือ ไป
แคว้นดาลมานูธาบ่าเดี่ยวนั ้นเลย
หมู่ฟาริสีมาทดลองพระเยซู
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11 หมู่ฟาริสีตัง
้ เก๊าเถียงพระเยซู

แล้วขอหื้อพระองค์เยียะหมายสําคัญ
จากฟ้าสวรรค์หื้อผ่อ เปื้ อจะฮู้ว่าพระองค์มาจากพระเจ้าแต๊ๆ ก่อ 12 พระ
เยซูถอนหายใจ๋ยาวแล้วอูว่
้ า “เป๋นจาใดคนในสมัยนี้ ผ่อหาก้าหมายสําคัญ
เต้า อัน
้ เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า เฮา จะ บ่เยีย ะ หมายสําคัญ
หื้อคนในสมัยนี้ หัน� 13 พระองค์ก็ละหมู่เขาไว้หัน
้ แล้วลงเฮือกับหมู่สาวก
ข้ามทะเลสาบไปแหมฝั่ งนึ่ งเหีย
เจื๊อฟูของหมู่ฟาริสีกับของหมู่เฮโรด

14 หมูสาวก
่
ลืมเอาเข้าหนมปังมาตวย ในเฮือมีอยูก้
่ อนเดียว 15 พระเยซู

เตือ
๋ นหมู่เขาว่า “หละวังเจื๊อฟูของหมู่ฟาริสี กับเจื๊อฟูของกษั ตริยเฮโรด
์
ไว้
16
หื้อดีๆ� หมู่สาวกอูกั
้ ๋นว่า “ตี้พระองค์อูจาอี
้
ก็
้ ย้อนว่าหมู่เฮาบ่มีเข้าหนม
ปัง� 17 พระเยซู ฮู้ว่า หมู่ เขา อู้เรือ
่ ง อะหยัง กั ๋น อยู่ก็ เลย อู้ว่า “เยีย ะ หยัง หมู่
ต้านปากั ๋นอูเรื
้ อ
่ งบ่มีเข้าหนมปัง หมู่ต้านยังบ่เข้าใจ๋เตื้อกา กาว่าสุดกํากึ๊ด
18
แล้ว มีต๋าก็ผ่อบ่หัน กับมีหูก็บ่ได้ยน
ิ จาอัน
้ กา หมู่ต้านจํา๋ บ่ได้กา 19 ต๋อน
ตี้ เฮา เอา เข้า หนมปัง ห้า ก้อน เลี้ยง ตึง ห้า ปัน คน นั ้น หมู่ ต้าน เก็บ ตี้ เหลือ ได้
กี่ ซ้า� หมู่ เขา ตอบ ว่า “ได้ สิบ สอง ซ้า� 20 “ต๋อน ตี้ เฮา เอา เข้า หนมปัง เจ็ด
ก้อนเลี้ยงตึงสี่ ปันคนลอ ต้านตังหลายเก็บตี้ เหลือได้ กี่ ก๋วย� หมู่เขาตอบ
ว่า “ได้เจ็ดก๋วย� 21 แล้วพระเยซูก็อูว่
้ า “ยังบ่เข้าใจ๋เตื้อกา�
พระเยซูฮักษาคนต๋าบอดตี้เบธไซดา

เมื่อ พระเยซู ตึง หมู่ สาวก มา แผว เมือง เบธไซดา มี คน ปา คน ต๋า บอด
คนนึ่ งมาอ้อนวอนขอพระองค์ฮักษาเขาหื้อหาย 23 พระองค์ก็จู๋งมือคนต๋า
บอด ออก มา นอก หมู่ บ้าน แล้ว ถ่ม นํ้าลาย ใส่ ต๋า ตึง วาง มือ บน ต๋า สอง เบื้อง
ของคนนั ้น ถามว่า “ผ่อหันอะหยังพ่องก่อ�
24 คน ต๋า บอด ก็ ได้ เหงย หน้า ขึ้น มา ผ่อ แล้ว บอก ว่า “หัน คน เหมือน เก๊ า
ไม้ เตียว ไป เตียว มา� 25 พระองค์ ก็ วาง มือ บน ต๋า ของ เขา แหม เตื้อ นึ่ ง คน
ต๋า บอด ก็ ปัก ต๋า ผ่อ ต๋า ของ เขา ก็ หาย ดี เขา ผ่อ หัน สิง่ ตัง หลาย ได้ เป่ง หลึ้ง
26 พระองค์ ก็ ส่ง เขา ปิ๊ ก เมือ บ้าน เหีย กับ บอก ว่า “ห้าม แว่เข้า ไป ใน หมู่ บ้าน
เน่ อ�
22

เปโตรอูว่
้ าพระเยซูเป๋นพระคริสต์

พระเยซู กับ หมู่ สาวก เตียวตาง ไป ต๋าม หมู่ บ้าน ใก้ เมือง ซี ซารียา ฟี ลิ
ปปี ต๋อน เตียว ก๋าง ตาง นั ้น พระองค์ ถาม หมู่ สาวก ของ พระองค์ ว่า “คน ตัง
หลายอูกั
้ ๋นว่าเฮาเป๋นใผกา�
27

หมู่ สาวก ตอบ ว่า “บาง คน ก็ ว่า เป๋น ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา บาง คน ก็
ว่าเป๋นเอลียาห์ แล้วมีบางคนว่าเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าคน
นึ่ ง� 29 แล้วพระองค์ถามหมู่เขาว่า “หมู่ต้านลอ กึ๊ดว่าเฮาเป๋นใผ� เปโตร
28
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ตอบว่า “พระองค์เป๋นพระคริสต์� 30 แล้วพระองค์ก็สัง่ หมูสาวก
่
บ่หื้อบอก
คนอื่นว่าพระองค์เป๋นใผ
พระเยซูตวายตัก
๊ เถิงความต๋ายของพระองค์

แล้ว พระเยซู ตัง้ เก๊ า สอน หื้อ หมู่ เขา ฮู้ ว่า “บุตรมนุษย์ จะ ต้อง ได้ ฮับ
ความ ตุ๊ก ทรมาน หลาย อย่าง หมู่ คน เฒ่า คน แก่ หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต ตึง หมู่
ธร รมา จ๋า รย์ จะ บ่ยอม ฮับ พระองค์ ใน ตี้ สุด พระองค์ จะ ต้อง ถูก ฆ่า ต๋าย
แต่ หลัง จาก นั ้น แหม สาม วัน พระเจ้า จะ เยีย ะ หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย�
32 พระเยซู เล่า เรือ
่ ง นี้ หื้อ หมู่ สาวก ฟัง อย่าง บ่ปิด บัง อะหยัง ส่วน เปโตร ปา
พระเยซู ออก จาก หมู่ แล้ว ว่า หื้อ พระองค์ 33 พระเยซู งว้าย หน้า มา ผ่อ หมู่
สาวกแล้วก็ ด่าเปโตรว่า “ไอ่ซาต๋าน ไปหื้อป๊นหูป๊นต๋า ย้อนว่าเจ้าบ่ได้ กึ๊ด
อย่างพระเจ้า แต่กึ๊ดอย่างคน�
34 แล้วพระองค์ฮ้องคนตังหลายกับหมู่สาวกเข้ามาหา แล้วบอกหมู่เขา
ว่า “ถ้าใผคนใดใค่เป๋นสาวกของเฮา ก็หื้อคนนั ้นตัดอกตัดใจ๋ แบกไม้ก๋าง
เขน ของ ตั ๋ว เก่า แล้ว ตวย เฮา มา 35 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 ตึง ข่าวดี คน นั ้น จะ มี จี วต
ิ นิ รัน ดร์ 36 จะ มี ประโยชน์ อะ
หยัง ถ้าได้เป๋นเจ้าของกู้สิง่ กู้อย่างในโลกนี้ แต่ต้องเสียจีวต
ิ ของตั ๋วไปเหีย
37 ต้าน จะ เอา อะหยัง ไป แลก กับ จี วต
ิ ของ ต้าน ปิ๊ ก คืน มา ได้ 38 ใน ยุค นี้ ตี้ มี
คน บาป เป๋น คน บ่ซื่อสัตย์ต่อ พระเจ้า 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
โลกด้วยรัศมีของพระบิดาฮ่วมกับหมู่ทูตสวรรค์บริสุทธิ�
์
31

9

พระเยซู อู้ กับ หมู่ เขา แหม ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า
หมู่ ต้าน บาง คน ตี้ ยืน อยู่ตี้ นี่ จะ ยัง บ่ต๋าย เตื้อ จ๋น กว่า จะ ได้ หัน แผ่น ดิน ของ
พระเจ้ามาด้วยฤทธิเดช�
์
1

โมเสสกับเอลียาห์มาป๋ากฏ

2 หลัง จากนั ้นหกวันพระเยซู ปาเปโตร

ยากอบ กับยอห์นขึ้นไปบนดอย
สูง ตวย กั ๋น บ่มี คน อื่น ตี้ หัน
้ แล้ว ตั ๋ว ของ พระองค์ ก็ เปี่ ยน ไป ต่อ หน้า ต่อ ต๋า
3
หมู่เขา เสื้อผ้าของพระองค์ก็ขาวจ๋นเหลื้อมมาบๆ บ่มีสล่าฟอกผ้าคนใด
ในโลกจะฟอกเสื้อผ้าหื้อขาวจาอัน
้ ได้ 4 แล้วหมูเขา
่ ก็หันเอลียาห์กับโมเสส
กํ่าลังอูกั
้ บพระเยซูอยู่

“อาจ๋ารย์ครับ เป๋นสิง่ ดีแต๊ๆ ตี้หมู่เฮาได้มาอยู่
ตี้ นี่ หมู่ เฮา จะ แป๋ง ตูบ ไว้ สาม หลัง หื้อ อาจ๋า รย์ โมเสส กับ เอลี ยาห์ คน ละ
หลัง� 6 ตี้ เปโตร อู้จาอัน
้ ก็ ย้อน ว่า หมู่ เขา ยัง สะดุ้ง ตก ใจ๋ อยู่ เลย บ่ฮู้ว่า จะ อู้
จาใดดี
5 เปโตรบอกพระเยซู ว่า
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แล้วมีเสียงออกมาจากเมฆว่า “ต้าน
ผู้นี้ เป๋นลูกตี้เฮาฮัก หื้อเจื้อฟังต้านเต๊อะ�
8 หมู่เขาฟั่ งเหลียวผ่อรอบๆ ตันใดนั ้นก็บ่หันใผ หันก้าพระเยซูเต้าอัน
้
9 ต๋อนตี้ ปากั ๋นเตียวลงมาจากดอยนั ้น พระองค์ สัง
่ ห้ามหมู่เขาบ่หื้อเล่า
เรือ
่ งตี้หันนี้ หื้อใผฟัง จ๋นกว่าบุตรมนุษย์จะเป๋นขึ้นจากความต๋ายเหียก่อน
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 หมายความ ว่า จาใด 11 แล้ว หมู่ เขา ถาม
พระองค์ ว่า “เป๋น จาใด หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ ปา กั ๋น อู้ ว่า เอลี ยาห์ ต้อง มา ก่อน
พระคริสต์�
12 พระเยซู ตอบ ว่า “ถูก แล้ว ตี้ เอลี ยาห์ต้อง มา ก่อน เปื้ อ มา เกีย ม กู้ สิง
่ กู้
อย่าง หื้อ ปิ๊ ก เหมือน เก่า แต่ จํา๋ ได้ ก่อ ว่า พระคัมภีร เขี
์ ยน เถิง บุตรมนุษย์ ไว้
ตวยว่า บุตรมนุษย์จะต้องทนตุ๊กทรมานอย่างแสนสาหัสกับถูกละไปเหีย
13 แต่ เฮา จะ บอก หื้อ ฮู้ ว่า เอลี ยาห์ได้ มา แล้ว คน ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋น เยีย ะ บ่ดี
กับเปิ้ นต๋ามใจ๋ของหมู่เขา เหมือนกับตี้เกยเขียนไว้ในพระคัมภีร�
์ ๓
7 จาก นั ้น ก็ มี เมฆ มา หุม
้ หมู่เขาไว้

พระเยซูฮักษาหละอ่อนตี้มีผีฮ้ายเข้า

14 เมื่อพระเยซูกับสาวกลงดอยมาหาหมู่สาวกตี้ถ้าอยูตั
่ งลุ่ม

ก็หันมีคน
จํา๋ นวน นั ก แวด ตะหลุ้ม หมู่ สาวก อยู่ มี หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กํ่า ลัง เถียง หมู่ เขา
15 เมื่อ คน ตัง หลาย หัน พระเยซู เตียว มา ก็ แปลกใจ๋ กับ ดี ใจ๋ ปา กั ๋น ล่น เข้า
มาต้อนฮับพระองค์
16 พระเยซูถามหมู่เขาว่า “กํ่าลังเถียงกั ๋นเรือ
่ งอะหยัง� 17 มีป้อจายคน
นึ่ ง ใน คน ตัง หลาย นั ้น ตอบ พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ ครับ ข้าพเจ้า ปา ลูก บ่าว
มาหาอาจ๋ารย์ เขามีผีเข้าเยียะหื้ออูบ่
้ ได้ 18 ผีออกฤทธิเมื
์ ่ อใด จะเยียะหละ
อ่อน คน นี้ โก้น ลง ดิน นํ้าลาย ออก เต๋ม ปาก โจ๊ะโฟ๊ะ ขบ เขี้ยว ขบ กาง มัน
่ ตึ้ง
็
็ ข้าพเจ้า ขอ หมู่ สาวก ของ ต้าน ไล่ ผี นั ้น ออก แต่ หมู่ เขา
กับ ตั ๋ว แข็ง เกิกเดิ
ก
ไล่มันออกบ่ได้� 19 พระเยซู ตอบว่า “เฮ่อ หมู่คนบ่มีความเจื้อ เฮาจะต้อง
อยูกั
่ บหมู่สูไปแหมเมินสักเต้าใด เฮาจะต้องอดทนกับหมู่สูไปแผวไหน ปา
หละอ่อนคนนั ้นมานี่ แล่� 20 หมู่เขาก็ปาหละอ่อนมาหาพระองค์ เมื่อผีหัน
พระองค์ ก็เยียะหื้อหละอ่อนจัก
๊ แล้วโก้นลงกิง้ ไปมาบนปื๊ นดิน กับนํ้าลาย
ออกเต๋มปากโจ๊ะโฟ๊ะ 21 พระเยซูก็ถามป้อของหละอ่อนคนนั ้นว่า “ผีเยียะ
หื้อเป๋นจาอี้มาเมินแล้วกา� ป้อก็ตอบว่า “เป๋นตัง้ แต่เมื่อหน้ อยๆ มาแล้ว
22 ผีเกยเยียะหื้อตกนํ้าตกไฟเจื่อๆ เปื้ อจะฆ่าหื้อต๋าย ถ้าต้านสามารถจ้วย
ได้ ก็ ขออินดู จ้วยน่ อยเต๊อะ� 23 พระเยซู อู้กับป้อหละอ่อนคนนั ้นว่า “ ‘ถ้า
จ้วย ได้� อี้ กา ถ้า ใผ เจื้อ กู้ อย่าง ก็ เป๋น ไป ได้ สําหรับ เขา� 24 ป้อ ของ หละ
อ่อนก็ฮ้องออกปากออกคอว่า “ข้าพเจ้าเจื้อๆ แต่มีความเจื้อบ่ปอ ขอโผด
๓

9:13 9:13 คนตี้ได้ยน
ิ เรือ
่ งนี้ ในสมัยของพระเยซูคงเข้าใจ๋ว่านี่ เป๋นก๋านอ้างอิงความตุ๊กตี้ยอห์นผู้หื้อบัพ
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เตื่ อม แถ้ง หื้อ เจื้อ เต๊อะ� 25 เมื่อ พระเยซู หัน หลาย คน ปา กั ๋น ล่น เข้า มา หา
นั ก ขึ้น พระองค์ ก็ สัง่ ผี ฮ้าย๔ตั ๋ว นั ้น ว่า “ไอ่ ผี ตี้ เยีย ะ หื้อ หู หนวก อู้ บ่ได้ เฮา
สัง่ หื้อ เจ้า ออก จาก หละอ่อน คน นี้ ห้าม ปิ๊ ก มา เข้า เขา แหม ซํ้า เน่ อ� 26 ผี
นั ้นก็ไห้ๆ หุยๆ เยียะหละอ่อนคนนั ้นดิน
้ โจ้งดิน
้ จ้างอยู่สักกํานึ่ งแล้วก็ออก
ไป หละอ่อนก็นอนหนิ มผิว้ เหมือนคนต๋าย แล้วคนตังหลายก็อูกั
้ ๋นว่า “เขา
27
ต๋ายแล้ว� แต่พระเยซูกํา๋ มือของหละอ่อนคนนั ้นจัก
๊ หื้อลุกขึ้น หละอ่อน
คนนั ้นก็ลุกขึ้นยืน

เมื่อ พระเยซู เข้า ไป ใน เฮือน หลัง นึ่ ง หมู่ สาวก ก็ มา ถาม พระองค์ เป๋น
ส่วน ตั ๋ว ว่า “เป๋น จาใด หมู่ เฮา เถิง ไล่ ผี นั ้น ออก บ่ได้� 29 พระองค์ ก็ ตอบ ว่า
“ผีจาอีจะ
้ ไล่ออกง่ายๆ ตึงบ่ได้เน่ อ เว้นแต่ต้องอธิษฐานไล่เต้าอัน
้ �
28

พระเยซูอูเถิ
้ งเรือ
่ งความต๋ายของพระองค์เป๋นเตื้อตี้สอง

พระเยซู ตึง หมู่ สาวก ปา กั ๋น ออก จาก ตี้ หัน
้ เตียว ก๋าย แคว้น กาลิ 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 หลัง บุตรมนุษย์
แล้ว มอบ พระองค์ หื้อ อยู่ ใน อํานาจ ของ คน แล้ว หมู่ เขา จะ ฆ่า พระองค์ หื้อ
ต๋าย แต่ เมื่อต๋ายได้ สามวัน พระองค์ จะเป๋นขึ้นจากความต๋าย� 32 ตี้ พระ
เยซูบอก หมู่สาวกบ่เข้าใจ๋กําอูนั
้ ้น แต่หมู่เขาก็บ่ก้าถามพระองค์
30

พระเยซูบอกว่าใผเป๋นใหญ่ตี้สุด

33 แล้วหมูเขา
่ มาเถิงเมืองคาเปอรนาอุม ต๋อนตี้อยูใน
่ บ้าน พระเยซูถาม

หมู่สาวกว่า “ต๋อนเตียวมาก๋างตาง หมู่ต้านเถียงกั ๋นเรือ
่ งอะหยัง� 34 แต่
กู้ คน ปา กั ๋น ดัก ปิ้ ง หมด ฮู้สึก อาย ย้อน ว่า ต๋อน เตียว มา ก๋าง ตาง นั ้น หมู่ เขา
เถียงกั ๋นเรือ
่ งใผจะเป๋นใหญ่ตี้สุด 35 พระองค์ก็นั ่งลงฮ้องสาวกตึงสิบสอง
คนเข้ามาแล้วอู้ว่า “ถ้าใผใค่ เป๋นคนตังเก๊ า ก็ หื้อเขาคนนั ้นเป๋นคนตังป๋า
ย แล้วฮับใจ๊คนตังหลาย� 36 พระองค์เอาหละอ่อนหน้ อยคนนึ่ งมายืนอยู่
ส่อง หน้า หมู่ เขา พระองค์ ก็ อุม
้ หละอ่อน คน นั ้น มา นั ่ง ตัก ไว้ แล้ว อู้ กับ หมู่
เขาว่า 37 “ถ้าใผจะต้อนฮับหละอ่อนหน้ อยจาอี้ย้อนหันแก่เฮา คนนั ้นก็ได้
ต้อนฮับเฮา บ่ใจ้ต้อนฮับก้าเฮาเต้าอัน
้ แต่ยังต้อนฮับผู้ตี้ใจ๊เฮามาตวย�
คนตี้บ่ต่อต้านพระเยซูก็เป๋นหมู่ของพระองค์

ยอห์น อู้ กับ พระเยซู ว่า “อาจ๋า รย์ ครับ หมู่ เฮา หัน คน นึ่ ง ไล่ ผี ออก ใน
นาม ของ พระองค์ หมู่ เฮา ก็ ห้าม เขา ย้อน เขา บ่ใจ้ หมู่ เฮา� 39 แต่ พระเยซู
บอกว่า “บ่ต้องห้ามเขาเน่ อ ย้อนว่าบ่มีใผสักคนตี้เยียะก๋านอัศจ๋รรย์ในจื้อ
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
38

๔

9:25 9:25 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
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หมู่ ต้าน กิน
๋ สัก จอก นึ่ ง ย้อน ว่า หมู่ ต้าน เป๋น คน ฝ่าย พระคริสต์ คน นั ้น ก็ จะ
ได้ฮับรางวัลแน่ นอน�
โต้ษของคนตี้เยียะหื้อคนอื่นหลงผิด
“แต่ ถ้า ใผ คน ใด เยีย ะ หื้อ คน ตี้ เป๋น เหมือน หละอ่อน หน้ อย ตี้ เจื้อ วาง
ใจ๋ ใน เฮา หลง ผิด ไป สัก คน นึ่ ง ก็ หื้อ เอา บ่า หิน โม่ ก้อน ใหญ่ๆ มัด ติด คอ คน
นั ้น แล้วอุม
้ โจ้งลงในทะเลหื้อต๋ายเหีย ก็ยังดีเหลือ 43 ถ้ามือของต้านเยีย
ะ หื้อ ตั ๋ว ต้าน เป๋น บาป ก็ หื้อ กก ขว้าง เหีย ย้อน ว่า ถ้า มี มือ กุด แต่ ยัง มี จี วต
ิ
นิ รน
ั ดร์ ยัง ดี เหลือ มี มือ ตึง สอง ข้าง ดี ครบ หมด แต่ ต้อง ตก หม้อ หน้า ฮก ตี้
มี ไฟ ไหม้ บ่ฮู้ จัก ดับ๕ 45 ถ้า ตีน
๋ ของ ต้าน เยีย ะ หื้อ ตั ๋ว ต้าน เป๋น บาป ก็ หื้อ กก
ขว้าง เหีย ย้อน ว่า ถ้า มี ตีน
๋ ปุด แต่ ยัง มี จี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ยัง ดี เหลือ มี ตีน
๋ ตึง สอง
47
๖
ข้าง ดี ครบ หมด แต่ ต้อง ตก หม้อ หน้า ฮก
ถ้า แก่น ต๋า ของ ต้าน เยีย ะ หื้อ
ตั ๋วต้านเป๋นบาป ก็หื้อควัดขว้างเหีย ย้อนว่าถ้ามีแก่นต๋าเผิกเดียว แต่ยัง
ได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า ยังดีเหลือมีต๋าครบตึงสองแก่น แต่ต้องตก
หม้อหน้าฮก 48 เซิง่ ‘ตี้หัน
้ ตั ๋วหนอนตี้กิน
๋ คนบ่ฮู้จักต๋าย ไฟก็ไหม้อยู่บ่ฮู้จัก
49
ฆ
ดับ�
พระเจ้าจะเกียมคนตังหลายหื้อหมดใสด้วยไฟ
50 “เกือ
๋ เป๋นสิง่ ตี้ มีประโยชน์ แต่ ถ้าเกือ
๋ จ๋างไปเหียจะเยียะหื้อเก็มแหม
ตึง บ่ได้ ขอหื้อต้าน ตัง หลายเป๋น เหมือน เกือ
๋ แล้ว อยู่ตวยกั ๋นอย่างสงบสุข
กับสามัคคี�
42

10

พระเยซูสอนเรือ
่ งก๋านละผัวละเมีย

1 แล้วพระเยซูออกจากเมืองคาเปอรนาอุมเข้าไปแคว้นยูเดียตี้อยูแหม
่

เผิกนึ่ ง ของแม่น้ําจอร์แดน มีคนปากั ๋นมาหาพระองค์ พระองค์ก็สัง่ สอน
หมู่เขาเหมือนอย่างตี้เกยสอนมาก่อนนั ้น
2 มีหมู่ฟาริสีบางคนมาลองเจิงพระองค์ว่า “จะผิดบทบัญญัติก่อถ้าผัว
จะ ละ เมีย เหีย� 3 พระองค์ ย้อน ถาม เขา ว่า “โมเสส ได้ สัง่ เกี่ยว กับ เรือ
่ ง นี้
ว่า จาใด� 4 หมู่ เขา ปา กั ๋น ตอบ ว่า “โมเสส ยอม หื้อ ป้อ จาย ละ เมีย ได้ มอก
ป้อ จาย เขียน ใบหย่า หื้อ เมีย เหีย แล้ว ก็ ละ นาง ไป ได้ เลย� 5 พระเยซู ตอบ
ว่า “โมเสสเขียนบทบัญญัติข้อนี้ ก็ย้อนว่าหมู่ต้านหลึกหลึ่ง 6 แต่ตัง้ แต่เก๊
าหัวทีตี้พระเจ้าสร้างโลกนั ้น ‘พระองค์ได้สร้างคนเป๋นป้อจายกับแม่ญิง�
7 ย้อนจาอัน
้ ป้อจายจะแยกจากป้อแม่ของตั ๋วไปอยู่ฮ่วมผูกพันกั ๋นกับเมีย
ตึงสองคนจะก๋ายเป๋นคนๆ เดียวกั ๋น 8 กับจะบ่เป๋นสองคนแหมต่อไป แต่
เป๋น คนๆ เดียว กั ๋น 9 ย้อน จาอัน
้ สิง่ ตี้ พระเจ้า ได้ มัด ได้ ปัน เข้า ตวย กั ๋น แล้ว
บ่ดีหื้อใผมาเตเขาตึงสองออกจากกั ๋นเน่ อ�
10 เมื่อพระเยซูเข้าไปในบ้านกับหมู่สาวก หมู่สาวกก็ถามพระองค์เกี่ยว
กับ เรือ
่ ง ก๋าน ละ ผัว ละ เมีย 11 พระองค์ ตอบ ว่า “ป้อ จาย คน ใด ละ เมีย เก่า
๕

๖ 9:45 9:45
9:43 9:43 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ 44 ตี้มีข้อความเหมือนกับข้อ 48
ฆ
สําเนาโบราณฉบับมีข้อ 46 ตี้มีข้อความเหมือนกับข้อ 48
9:48 9:48 อสย� 66:24
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แล้วไปมีเมียใหม่ คนนั ้นก็เยียะผิดเรือ
่ งก๋านล่วงประเวณี ต่อเมียเก่า 12 ถ้า
แม่ ญิง คน ใด ละ ผัว เก่า แล้ว ไป เอา ผัว ใหม่ คน นั ้น ก็ เยีย ะ ผิด เรือ
่ ง ก๋าน ล่วง
ประเวณี ต่อผัวเก่าเหมือนกั ๋น�
พระเยซูปั๋ นปอนหื้อหละอ่อนหน้ อยๆ
มี บาง คน ปา หละอ่อน หน้ อยๆ ของ หมู่ เขา เข้า มา หา พระเยซู เปื้ อ หื้อ
พระองค์ วาง มือ ปั๋ น ปอน 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 เฮา เต๊อะ
บ่ดีห้ามเขาไว้ ย้อนว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป๋นของคนตี้เผียบเหมือนหละ
อ่อน หมู่ นี้ 15 เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า ถ้า ใผ คน ใด บ่ฮับ เอา
แผ่นดินของพระเจ้าเหมือนหละอ่อนหมู่นี้ คนนั ้นก็จะเข้าในแผ่นดินของ
พระเจ้าตึงบ่ได้� 16 แล้วพระองค์ก็กอดหละอ่อนหมู่นั ้น เอามือวางหมู่เขา
แล้วก็ปั๋ นปอนหื้อ
เศรษฐีหนุ่ม
17 ใน เวลา ตี้ พระเยซู กํ่า ลัง เตียว ไป ต๋าม หน ตาง นั ้น มี ป้ อ จาย คน นึ่ ง ล่น
เข้ามาคุกเข่าลงต่อหน้าพระองค์ถามว่า “อาจ๋ารย์ผู้ดีเลิศ ข้าพเจ้าจะต้อง
เยีย ะ ความ ดี อะหยัง พ่อง เถิง จะ ได้ จี วต
ิ นิ รัน ดร์� 18 พระเยซู ตอบ เขา ว่า
“ต้านฮ้องเฮาว่าผู้ดีเลิศเยียะหยัง บ่มีใผดีเลิศนอกจากพระเจ้าองค์เดียว
เต้า อัน
้ 19 ต้าน ฮู้ บท บัญญัติ แล้ว ตี้ ว่า ‘ห้าม ฆ่า คน ห้าม เป๋น จู๊ ผัว เมีย เปิ้ น
ห้าม ลัก ของ ของ เปิ้ น ห้าม เป๋น พยาน ตี้ อู้บ่แต๊ ห้าม โก๋ง ของ ของ คน อื่น จง
เคารพนั บถือป้อแม่ของตั ๋ว� � 20 ป้อจายคนนั ้นก็อู้ว่า “อาจ๋ารย์ ข้อต่างๆ
ใน บท บัญญัติ นี้ ข้าพเจ้า ได้ ถือ ฮัก ษา กู้ ข้อ บ่ได้ ขาด ตัง้ แต่ เป๋น หละอ่อน มา
แล้ว� 21 พระเยซู ปักต๋าผ่อเขาก็ฮู้สึกฮักเขาจึงอู้ว่า “แต่ต้านยังบ่ได้เยียะ
แหมอย่างนึ่ ง คือหื้อไปขายของกู้อย่างตี้ต้านมีอยู่ แล้วเอาสตางค์ไปแจก
คนตุ๊กคนจ๋น ต้านจึงจะมีสมบัติในสวรรค์ แล้วตวยเฮามาเป๋นสาวกของ
เฮาเต๊อะ� 22 เมื่อเขาได้ยน
ิ พระเยซูอู้จาอัน
้ หน้าของเขาก็หมองซ็อกต็อก
แล้วเตียวออกไปด้วยใจ๋เป๋นตุ๊ก ย้อนว่าเขารวยนั กขนาด
23 พระเยซู ผ่อ ไป ผ่อ มา จ๋น ใคว่ แล้ว อู้ กับ หมู่ สาวก ว่า “คน รวย จะ เข้า
ในแผ่นดินของพระเจ้าก็ ยากนั กแก� 24 หมู่สาวกงืดในกําอู้ของพระเยซู
แล้วพระองค์อูกั
้ บสาวกแหมว่า “ลูกเหย คนจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้า
๗
ก็ยากนั กแก 25 ตั ๋วอูฐลอดเข้าฮูเข็ม ยังง่ายเหลือตี้คนรวยจะเข้าในแผ่น
ดิน ของ พระเจ้า แหม ก่อน� 26 หมู่ สาวก ฟัง แล้ว ซํ้า งืด นั ก เหลือ เก่า อู้ กั ๋น
ว่า “ถ้าจาอัน
้ ใผจะรอดป๊นบาปโต้ษได้� 27 พระเยซู ผ่อหมู่สาวกแล้วอู้ว่า
“สําหรับคนก็ เป๋นไปบ่ได้ อยู่แล้ว แต่ สําหรับพระเจ้ากู้ สิง่ กู้ อย่างเป๋นไปได้
ตึงหมด�
13

๗

10:24
10:24
สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อความว่า
คนตี้ไว้วางใจ๋ในเข้าของเงินคําจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้านั ้นยากขนาดเน่ อ
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28 เปโตรอู้กับพระองค์ ว่า “ผ่อลอ หมู่ เฮาได้ ละกู้ สิง
่ กู้ อย่างเปื้ อติดต๋าม
อาจ๋ารย์มา� 29 พระเยซู ตอบเขาว่า “เฮาบอกความจริงแก่ ต้านตังหลาย
ว่า ถ้าใผคนใดตี้ละบ้าน ละปี้ น้ อง ละป้อแม่ ละลูกๆ กาว่าละไฮ่นาย้อนหัน
แก่ เฮา ตึง ข่าวดี ของ เฮา 30 คน นั ้น จะ ได้ ฮับผล ตอบ แตน ใน โลก นี้ เป๋น ร้อย
เต้า คือบ้าน ปี้ น้ อง ป้อแม่ ลูกๆ กาว่า ไฮ่นา รวมตึงก๋านโดนคํ่าตวย แต่ใน
โลกหน้าเขาจะได้จี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ 31 แต่ มีหลายคนตี้เป๋นคนตังเก๊าในต๋อนนี้
จะก๋ายเป๋นคนตังป๋าย กับคนตังป๋ายต๋อนนี้ จะก๋ายไปเป๋นคนตังเก๊า�

พระเยซูอูเถิ
้ งความต๋ายของพระองค์แหมเป๋นเตื้อตี้สาม

32 เมื่อกํ่าลังเตียวตางไปกรุ งเยรู ซาเล็ม

พระเยซูเตียวนําหน้าหมู่เขาไป
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
่ ง เหตุ ก๋า
33
รณ์ ตี้ จะ เกิด ขึ้น กับ พระองค์ หื้อ หมู่ เขา ฟัง พระองค์ บอก หมู่ เขา ว่า “ผ่อ
เน่ อ หมู่เฮากํ่าลังจะไปกรุ งเยรู ซาเล็ม แล้วบุตรมนุษย์จะถูกหักหลังหื้ออยู่
ในอํานาจหมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์ เขาหมู่นั ้นจะตัดสินลงโต้
ษต้านเถิงต๋าย แล้วจะมอบต้านหื้อกับคนต่างจ้าด 34 แล้วหมู่คนต่างจ้าด
นั ้นก็จะเยาะเย้ยถ่มนํ้าลายใส่ต้าน เฆี่ยนตีต้
๋ าน แล้วในตี้สุดก็จะปากั ๋นฆ่า
ต้านต๋าย แต่พระเจ้าจะเยียะหื้อต้านเป๋นขึ้นจากความต๋ายในวันตี้สาม�
กําขอของยากอบกับยอห์น

“อา
จ๋า รย์ ครับ เฮา มี เรือ
่ ง จะ ขอ สัก อย่าง ได้ ก่อ ครับ� 36 พระเยซู ถาม ว่า “มี
เรือ
่ งอะหยังกา� 37 หมู่เขาตอบว่า “เมื่ออาจ๋ารย์ได้ฮับเกียรติเป๋นกษั ตริย์
แล้ว ขอแต่งตัง้ หื้อเฮานั ่งเผิกขวาคนนึ่ ง เผิกซ้ายคนนึ่ ง� 38 พระเยซูตอบ
ว่า “หมู่ ต้าน บ่ฮู้ ว่า กํ่า ลัง ขอ อะหยัง หมู่ ต้าน จะ กิน
๋ นํ้า จาก ถ้วย แห่ง ความ
๘
ตุ๊กตี้เฮาจะกิน
๋ ได้กา เฮาจะฮับความตุ๊ก ตี้นั กขนาดไหน หมู่ต้านจะฮับได้
ก่อ� 39 เขาตึงสองตอบว่า “ได้ก่า� พระเยซูบอกเขาว่า “หมู่ต้านจะได้กิน
๋
จาก ถ้วย ของ เฮา แน่ นอน ความ ตุ๊ก ตี้ นั ก ลํ้า ไป ตี้ เฮา จะ ฮับ นั ้น หมู่ ต้าน จะ
ได้ฮับแน่ ๆ ก็แม่นอยู่ 40 แต่ตี้จะหื้อใผนั ่งเผิกขวาเผิกซ้ายของเฮานั ้น บ่ใจ้
เฮาเป๋นคนจัดหื้อนั ่งเน่ อ แต่พระเจ้าของเฮาเต้าอัน
้ ตี้เป๋นผู้เลือกว่าจะหื้อ
ใผนั ่งตัด
๊ ไหน�
41 เมื่อ หมู่ สาวก แหม สิบ คน ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ปา กั ๋น โขด ยากอบ กับ ยอห์น
42 ย้อนจาอัน
้ พระเยซูก็ฮ้องหมู่เขาตึงหมดมาหา แล้วอูว่
้ า “ต้านตังหลาย
ฮู้แล้วว่า ผู้ตี้คนตังหลายถือว่าเป๋นผู้ปกครองของคนต่างจ้าดวางตั ๋วเป๋น
นาย เหนื อ เขา ตัง หลาย หมู่ ผู้นํา ก็ ใจ๊ อํานาจ เหนื อ เขา ตัง หลาย ตวย 43 แต่
สําหรับหมู่ต้านนั ้นบ่เป๋นจาอัน
้ เน่ อ ในหมู่ต้านถ้าใผคนใดใค่เป๋นใหญ่ก็หื้อ
35 แล้ว ยากอบ กับ ยอห์น ลูก บ่าว ของ เศเบดี เข้า มา อู้ กับ พระเยซู ว่า

๘

10:38 10:38 ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีกจะเป๋น บัพติศมา
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เขา เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ หมู่ ต้าน 44 ถ้า ใผ คน ใด ใค่ เป๋น ใหญ่ เหลือ เปิ้ น ก็ ต้อง ยอม
สมัคร ใจ๋ เป๋น คน ฮับ ใจ๊ ของ คน ตัง หลาย 45 ย้อน บุตรมนุษย์ บ่ได้ มา เปื้ อ หื้อ
คนอื่นฮับใจ๊ แต่มาเปื้ อฮับใจ๊คนอื่น แล้วก็สละจีวต
ิ ของต้านเปื้ อเป๋นก้าไถ่
คนจํา๋ นวนนั กหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ�
พระเยซูฮักษาคนต๋าบอดจื้อบารทิเมอัส

46 พระเยซู ตึง หมู่ สาวก มา แผว เมือง เยรีโค

ต๋อนตี้ ออกจากเมือง มี คน
จํา๋ นวน นั ก ตวย พระองค์ กับ หมู่ สาวก ไป มี คน ต๋า บอด คน นึ่ ง จื้อ บารทิ เม
อัส ลูก ของ ทิ เมอัส นั ่ง ขอ ตาน อยู่ ฮิม หนตาง 47 เมื่อ เขา ได้ยน
ิ ว่า พระเยซู
จาวเมืองนาซาเร็ธกํ่าลังเตียวก๋ายมา เขาก็ฮ้องเอิน
้ เสียงดังว่า “บุตรของ
กษั ตริย์ดาวิด ขอโผดอินดูข้าตวยเต๊อะ� 48 มีหลายคนปากั ๋นด่าเขา บอก
หื้อดักเหีย แต่เขาก็เอิน
์
ดเหย ขอโผด
้ ดังขึ้นติกๆ ว่า “บุตรของกษั ตริยดาวิ
อิน ดู ข้า น่ อย เต๊อะ� 49 พระเยซู ก็ เลย หยุด แล้ว อู้ ว่า “ฮ้อง เขา มา เพ้� หมู่
เขา ก็ ฮ้อง คน ต๋า บอด นั ้น บอก ว่า “หื้อ จื้น อก จื้น ใจ๋ เต๊อะ ขะใจ๋ ลุก ขึ้น แหล่
พระเยซู ฮ้อง เจ้า แล้ว� 50 คน ต๋า บอด คน นั ้น ก็ กํา๋ ผ้า ต้วบ ตี้ ตุ๊ม อยู่ ขว้าง ไป
เหีย แล้ว ลุก ขึ้น มา หา พระเยซู 51 พระองค์ ถาม เขา ว่า “เจ้า ต้อ งก๋าน หื้อ
เฮาเยียะอะหยังหื้อกา� คนต๋าบอดตอบว่า “อาจ๋ารย์ ข้าพเจ้าใค่ ผ่อหัน�
52 พระเยซูตอบเขาว่า “ไปเต๊อะเน่ อ ความเจื้อของเจ้าเยียะหื้อต๋าของเจ้า
หาย บอด แล้ว� แล้ว เขา ก็ ผ่อ หัน บ่า เดี่ยว นั ้น เลย แล้ว เขา ก็ ตวย พระองค์
ไป

11
ก๋านเข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม

1 เมื่อพระเยซูกับหมู่สาวกเข้ามาใก้จะแผวกรุ งเยรู ซาเล็ม

ก็มาแผวหมู่
บ้าน เบธฟายี กับ หมู่ บ้าน เบธานี ตี้ บน ดอย บ่า กอกเทศ พระองค์ ใจ๊ สาวก
สองคนเข้าไปก่อน 2 สัง่ ว่า “หื้อเข้าไปในหมู่บ้านตี้อยูตั
่ งหน้าหัน
้ เน่ อ ตันที
ตี้เข้าไปแล้ว จะปะลูกลาตั ๋วนึ่ งมัดอยู่ ลาตั ๋วนี้ ยังบ่มีใผเกยขี่กําเตื้อ หื้อแก้
เจื้ อก แล้ว จู๋ง มา ตี้ นี่ เต๊อะ 3 ถ้า มี คน ถาม ว่า ‘หมู่ ต้าน เยีย ะ จาอี้เยีย ะ หยัง�
หื้อ ตอบ เขา ว่า ‘องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ต้อ งก๋าน ใจ๊ สัก กํา เดียว แล้ว จะ เอา มา
คืนหื้อตี้เก่า� � 4 สาวกสองคนนั ้นก็ไป แล้วปะลูกลาตั ๋วนึ่ งมัดอยู่นอกปะ
ตู๋บ้านฮิมหนตางหัน
้ หมู่เขาก็แก้เจื้อกแล้วจู๋งมา 5 มีบางคนอยู่ตี้หัน
้ ถาม
6
ว่า “แก้ เจื้ อก ลา เยีย ะ หยัง� สาวก ตึง สอง ก็ ตอบ ต๋าม ตี้ พระเยซู บอก มา
หมู่ เขา ก็ ยอม หื้อ เอา ลูก ลา ไป 7 แล้ว หมู่ เขา ก็ จู๋ง ลูก ลา มา หื้อ พระเยซู เอา
เสื้อผ้าของหมู่เขาปู๋บนหลังลา แล้วจ้วยตุ้มพระองค์ขึ้นขี่
8 คนตังหลายปากั ๋นเอาเสื้อผ้าของหมู่ เขามาปู๋ ลงบนหนตาง

ฟันกิง่ ไม้มีใบนั กตี้ก๋างโต้งมายายต๋ามหนตางตวย
คนเตียวตวยหลัง ปากั ๋นโห่ฮ้องเสียงดังว่า

บางคนก็

9 คนตี้เตียวนําหน้ากับ

มาระโก 11:10
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“โฮซันนา๙
ขอพระเจ้าปั๋ นปอนผู้ตี้มาในนามองค์พระผู้เป๋นเจ้าง
10 ขอ พระเจ้า ปั๋ น ปอน อาณาจักร ของ กษั ตริย์ ดาวิด ป้ อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ
เฮาตี้กํ่าลังจะมาตัง้ เต๊อะเน่ อ
โฮซันนาในตี้สูงสุด�
11 เมื่อ พระ เยซู เข้า ไป ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว ก็ เข้า ไป ใน บริเวณ พระ
วิหาร เตียว ผ่อ สิง่ ตัง หลาย ตัง มวล จ๋น ใคว่หมด แต่ ต๋อน นั ้น ก็ เกือบ มืด นั ก
แกแล้ว จึงออกไปหมู่บ้านเบธานี กับหมู่สาวกสิบสองคน
พระเยซูสาปแจ้งเก๊าบ่าเดื่อ
ต๋อนตี้เตียวออกจากหมู่บ้านเบธานี พระเยซู
อยากกิน
๋ ข้าว 13 เมื่อพระองค์หันใส่เก๊าบ่าเดื่อเก๊านึ่ งอยู่ไก๋ต๋ามีใบเต๋มเก๊า
พระองค์ ก็ เตียวเข้าไปผ่อใก้ๆ ว่ามีหน่วยพ่องก่อ เมื่อเตียวเข้าไปใก้ หันมี
ก้า ใบ เต๋ม เก๊า ไป หมด แต่ บ่มี หน่วย สัก แก่น ย้อน ยัง บ่เถิง เวลา ออก หน่วย
เตื้อ 14 พระเยซู ก็ บอก บ่า เดื่อ เก๊า นั ้น ว่า “ตัง้ แต่ นี้ ต่อ ไป จะ บ่มี ใผ ได้ กิน
๋
หน่วยของเจ้าแหม� หมู่สาวกก็ได้ยน
ิ กําอูนั
้ ้นเหมือนกั ๋น
12 แจ้งเจ๊ามาแหมวันนึ่ ง

พระเยซูในพระวิหาร

15 เมื่อมาแผวกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว

พระเยซูก็เข้าไปในบริเวณพระวิหาร
แล้ว ไล่ เหิบ หมู่ ตี้ กํ่า ลัง ซื้อ ขาย ของ กั ๋น อยู่ ตี้ หัน
้ ปึ๊ ด โต๊ะ ของ คน ฮับ แลก
สตางค์ กับ ยู้ ตี้ นั ่ง ของ หมู่ คน ขาย นกก๋า แก๋ ขว้าง ตวย 16 แล้ว ห้าม บ่หื้อ
คน ขน ของ สิง่ ใดๆ เตียว ลัด บริเวณ ข่วง พระวิหาร 17 พระองค์ สอน หมู่ เขา
ว่า “มีถ้อยกําของพระเจ้าเขียนไว้ในพระคัมภีรบ่
์ ใจ้ กา ว่า ‘พระวิหารของ
เฮาจะฮ้องว่าเป๋นตี้ สําหรับอธิษฐานของคนกู้ จ้าดกู้ ภาษาจ แต่ หมู่ เจ้ามา
เยียะหื้อก๋ายเป๋นถํ้าของโจ๋รเหีย�ฉ ”
18 เมื่อ หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ ฮู้ หัน จาอัน
้ หมู่ เขา ก็ กั ๋ว
็
พระองค์ ก็เลยเปิกษาหารือกั ๋นเปื้ อหาตางตี้จะฆ่าพระองค์เหีย ย้อนว่าคน
ตัง หลาย ตี้ ได้ ฟัง กํา สอน ของ พระเยซู ก็ งืด 19 แต่ เมื่อ คํ่า ลง แล้ว พระเยซู
ตึงหมู่สาวกก็ปากั ๋นออกไปจากกรุ งเยรู ซาเล็ม
บทเฮียนจากเก๊าบ่าเดื่อ

20 แจ้งเจ๊ามาแหมวันนึ่ ง

เมื่อพระเยซู ตึงหมู่สาวกเตียวก๋ายเก๊าบ่าเดื่อ
เก๊า ตะวา แหม ก็ หัน เหีย
่ ว แห้ง ไป หมด จ๋น เถิง ฮาก 21 เปโตร กึ๊ด เถิง กํา ตี้
พระเยซู บอก บ่า เดื่อ ต้น นั ้น ตะวา จึง อู้ ขึ้น ว่า “อาจ๋า รย์ ครับ ผ่อ บ่า เดื่อ เก๊า
ตี้พระองค์แจ้งตะวานี้ ลอ เหีย
่ วแห้งต๋ายไปแต๊เฮ่ย� 22 พระเยซูก็บอกหมู่
สาวก ว่า “ขอ หื้อ เจื้อ พระเจ้า เต๊อะ หน่า 23 เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง
หลายว่า ถ้าใผคนใดจะสัง่ ดอยม่อนนี้ ว่า ‘จงย้ายลงไปในทะเลเหีย� โดย
๙ 11:9
11:9
กํานี้ เป๋นภาษาฮีบรู มีความหมายว่า
“ขอโผดจ้วยหื้อรอด�
ง 11:9 11:9 สดด� 118:26 จ 11:17 11:17
จาวยิวใจ๊เป๋นกําสรรเสริญพระเจ้า
อสย� 56:7 ฉ 11:17 11:17 ยรม� 7:11
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บ่สงสัย เลย แต่ เจื้อ ว่า จะ เป๋น ต๋าม ตี้ สัง่ นั ้น ก็ จะ เป๋น ไป จาอัน
้ 24 ย้อน จา
อี้ เฮา บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า ต้าน จะ อธิษฐาน ขอ สิง่ ใด ถ้า ต้าน เจื้อ ว่า จะ ได้
ฮับ ต้านก็จะได้ฮบ
ั ต๋ามนั ้นแต๊ๆ 25 ต๋อนกํ่าลังอธิษฐานอยู่ ถ้ากึ๊ดได้ว่าต้าน
มี เรือ
่ ง ผิด อก ผิด ใจ๋ ใผ อยู่ ก็ ยกโต้ ษ หื้อ คน นั ้น เหีย ก่อน แล้ว พระบิดา ของ
ต้าน ตี้ อยู่ ใน สวรรค์ ก็ จะ โผด ยกโต้ ษ หื้อ ต้าน เหมือน กั ๋น 26 แต่ ถ้า ต้าน ตัง
หลาย บ่ยอม ยกโต้ ษ หื้อ ใผ พระบิดา ของ ต้าน ตี้ อยู่ ใน สวรรค์ ก็ จะ บ่ยอม
โผดยกโต้ษหื้อต้านเหมือนกั ๋น�๑
หมู่ผู้นําสงสัยในสิทธิอํานาจของพระเยซู
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 สิทธิ อํานาจ อะหยัง เยีย
ะ สิง่ หมู่ นี้ ใผ หื้อ สิทธิอํานาจ ต้าน ตี้ จะ เยีย ะ จาอี�
้ 29 พระเยซู ตอบ หมู่ เขา
ว่า “เฮาจะถามหมู่ต้านสักข้อนึ่ งก่อน ถ้าหมู่ต้านตอบเฮา เฮาเถิงจะบอก
ว่า เฮา ใจ๊ สิทธิอํานาจ ของ ใผ มา เยีย ะ สิง่ หมู่ นี้ 30 ลอง ตอบ เฮา มา กํา ลอ ว่า
สิทธิอํานาจของยอห์นตี้เขาหื้อบัพติศมานั ้น มาจากพระเจ้ากาว่ามาจาก
คน� 31 หมู่ เขา ก็ เปิ็กษา กั ๋น ว่า “ถ้า เฮา จะ ว่า ‘มา จาก พระเจ้า� ต้าน ก็ จะ
ย้อน ถาม หมู่ เฮา แหม ว่า ‘แล้ว เป๋น จาใด บ่เจื้อ ยอห์น� 32 แต่ ถ้า หมู่ เฮา จะ
ว่า ‘มาจากคน� � ก็กั ๋วคนตังหลายจะโขด ย้อนว่าคนตังหลายปากั ๋นเจื้อ
ว่า ยอห์น เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า แต๊ๆ 33 หมู่ เขา ก็ เลย ตอบ
พระองค์ว่า “หมู่เฮาบ่ฮู้เน่ อ� พระเยซูก็บอกหมู่เขาว่า “ถ้าจาอัน
้ เฮาก็จะ
บ่บอกเหมือนกั ๋นว่าเฮาใจ๊สิทธิอํานาจของใผเยียะสิง่ หมู่นี้ �
27

12
กําเผียบเรือ
่ งสวนองุน
่ กับคนเจ้า
พระเยซู อู้ กับ หมู่ เขา เป๋น กํา เผียบ ว่า “มี ป้อ จาย คน นึ่ ง เยีย ะ สวน องุน
่
เขา ล้อม ฮัว้ แวด สวน ไว้ หมด เจาะ หิน แป๋ง บ่อ กัน
๊ นํ้า องุน
่ กับ แป๋ง ป้อม
สําหรับ เฝ้า สวน ไว้ แล้ว หื้อ คน มา เจ้า ส่วน เจ้าของ ก็ เตียวตาง ไป อยู่ ต่าง
ประเทศ 2 เมื่อ เถิง หน้า เก็บ หน่วย องุน
่ เจ้าของ สวน ก็ หื้อ ลูกจ้าง ไป หา หมู่
คนเจ้า เปื้ อฮับส่วนแบ่งองุน
่ ตี้ เป๋นส่วนแบ่งของเขา 3 แต่ หมู่ คนเจ้าก็ ยับ
ลูกจ้าง คน นั ้น ไว้ ปา กั ๋น บุบ ตี แล้
๋ ว ไล่ ปิ๊ ก โดย บ่ได้ อะหยัง ติด มือ ไป สัก อย่าง
4 เจ้าของ สวน ก็ ส่ง ลูกจ้าง ไป แหม คน นึ่ ง กํา นี้ คน เจ้า ปา กั ๋น บุบ หัว เขา กับ
เยียะหื้อเขาอาย 5 ต่อมาเจ้าของสวนส่งลูกจ้างคนนึ่ งไปแหม หมู่เขาก็ฆ่า
เหีย แล้วเจ้าของก็ ส่งคนฮับใจ๊ ไปแหมหลายคน หมู่คนเจ้าก็ บุบตี พ่
๋ องฆ่า
พ่อง 6 เจ้าของ สวน ยัง มี แหม คน นึ่ ง เป๋น ลูก บ่าว ตี้ เขา ฮัก จึง ส่ง ลูก ไป กึ๊ด
ว่า ‘คนเจ้าหมู่นั ้นก็จะนั บถือลูกบ่าวของเฮาพ่อง� 7 แต่หมู่คนเจ้าอู้กั ๋นว่า
1

๑

11:26 11:26 สําเนาโบราณบางฉบับบ่มีข้อ 26
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‘นี่ ลอ คน ตี้ จะ ฮับ มรดก หมู่ เฮา จ้วย กั ๋น ฆ่า มัน เหีย เต๊อะ แล้ว มรดก นั ้น จะ
ตกเป๋นของหมู่เฮา� 8 หมู่เขาก็ยับลูกบ่าวเจ้าของสวนนั ้นฆ่า แล้วเอาศพ
ขว้างไว้ตังนอกสวน�
9 พระเยซู ถาม ว่า “เจ้าของ สวน จะ เยีย ะ จาใด เขา ก็ จะ มา ฆ่า หมู่ คน เจ้า
สวนหมู่นั ้นเหีย แล้วเอาสวนองุน
่ นั ้นไปหื้อคนอื่นเจ้าต่อ 10 ต้านตังหลาย
บ่เกยอ่านพระคัมภีรข้
์ อนี้ กา ตี้ว่า
‘ศิลาตี้สล่าแป๋งเฮือนเอาขว้างไปแล้วนั ้น
ป๋ากฏว่าเป๋นศิลามุมเอก
11 สิง
่ นี้ มาจากองค์พระผู้เป๋นเจ้า
ตี้หมู่เฮาหันกับต๋า ก็งืดแต๊ๆ�ช ”
12 หมู่ ผู้นํา จาว ยิว ฮู้ ว่า พระองค์ กํ่า ลัง อู้ กํา เผียบ เถิง หมู่ เขา หมู่ เขา ก็ ปา
กั ๋นหาตางตี้จะยับพระองค์ แต่ก็กั ๋วคนตังหลายตี้หัน
้ หมู่เขาเลยปากั ๋นปิ๊ ก
ไปเหียก่อน
มีคนถามเกี่ยวกับก๋านเสียภาษี

13 แล้วหมู่เขาส่งหมู่ฟาริสีกับหมู่ของเฮโรดไปหาพระเยซู

เปื้ อจะแนยับ
ผิด ใน กํา อู้ กํา จ๋า ของ พระองค์ เมื่อ มา แผว แล้ว หมู่ เขา ก็ ถาม พระองค์
ว่า “อาจ๋า รย์ หมู่ เฮา ฮู้ ว่า อาจ๋า รย์ เป๋น คน ซื่อสัตย์ บ่ได้ เอาใจ๋ ใผ กับ บ่หัน
แก่ หน้า ใผ เลย แต่ สอน เรือ
่ ง ตาง ของ พระเจ้า ต๋าม ความ จริง ขอ บอก เฮา
ว่า ถูก กาว่า บ่ถูก ตี้ จะ เสีย ภาษี หื้อ ซี ซาร์ เฮา ควร จะ เสีย ดี กาว่า บ่ควร เสีย
ดี� 15 แต่พระองค์ฮูวอก
้
หมู่เขาจึงตอบว่า “ต้านจะมาจับผิดเฮาเยียะหยัง
เอาเหรียญเดนาริอน
ั มาหื้อเฮาผ่อสักเหรียญลอ� 16 หมู่เขาก็เอาเหรียญ
นึ่ งมาหื้อพระองค์ พระเยซูถามหมู่เขาว่า “ฮูปกับจื้อตี้อยูบน
่ เหรียญนี้ เป๋น
17
ของใผ� หมูเขา
่ ตอบว่า “เป๋นของซีซาร์� พระเยซูก็บอกหมูเขา
่ ว่า “ของ
ของซีซาร์ก็เอาไปหื้อซีซาร์ แต่ของของพระเจ้าก็หื้อพระเจ้า� หมู่เขาก็งืด
พระองค์ขนาด
14

ก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย

18 มี หมู่ สะดู สีบางคนมาหาพระเยซู

คนหมู่นี้ ถือว่าบ่มีก๋านเป๋นขึ้นจาก
ความ ต๋าย หมู่ เขา ถาม พระองค์ ว่า 19 “อา จ๋า รย์ บท บัญญัติ ของ โมเสส
เขียน ไว้ ว่า ถ้า ป้อ จาย คน ใด ต๋าย ละ เมีย แต่ ยัง บ่ตัน มี ลูก เตื้อ ก็ หื้อ น้ อง
บ่าว ฮับ ปี้ ใป๊ มา เป๋น เมีย เปื้ อ หื้อ มี ลูก สืบ เจื๊ อสาย ของ อ้าย ไว้ 20 สมมุติ ว่า
มี ป้อ จาย ตี้ เป๋น ปี้ น้ อง กั ๋น เจ็ด คน อ้าย เก๊า มี เมีย แล้ว ต๋าย ไป ยัง บ่มี ลูก เตื้อ
21 น้ องบ่าว คน ตี้ สอง ก็ ฮับ เอา ปี้ ใป๊ มา เป๋ น เมีย แล้ว ก็ ต๋าย ไป ยัง บ่มี ลูก เตื้อ
น้ อง คน ตี้ สาม ก็ ฮับ เอา ปี้ ใป๊ มา เป๋น เมีย แหม แล้ว เขา ก็ ต๋าย ไป ยัง บ่มี ลูก
เหมือน กั ๋น 22 ปี้ น้ อง ตึง เจ็ด คน นี้ เอา แม่ ญิง คน นั ้น มา เป๋น เมีย แต่ ก็ ต๋าย
โดย บ่มี ลูก แล้ว สุด ต๊าย แม่ ญิง คน นั ้น ก็ ต๋าย ตวย 23 จาอัน
้ เมื่อ เถิง วัน ตี้
ช
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คนจะเป๋นขึ้นจากความต๋าย แล้วในวันนั ้นแม่ญิงคนนี้ จะเป๋นเมียของใผ
ย้อนว่านางเกยเป๋นเมียของป้อจายตึงเจ็ดคนนั ้นหมดแล้ว�
24 พระเยซู บอก หมู่ เขา ว่า “ใน ข้อ นี้ หมู่ ต้าน เข้า ใจ๋ ผิด แล้ว ย้อน ว่า หมู่
ต้าน บ่เข้าใจ๋ พระคัมภีร กั
์ บบ่ฮู้จัก ฤทธิอํ
์ านาจของพระเจ้า 25 เมื่อเถิง วันตี้
กู้คนเป๋นขึ้นจากความต๋ายนั ้น จะบ่มีก๋านแต่งงานกั ๋น กาว่ายกหื้อเป๋นผัว
เป๋นเมียกั ๋นแหม แต่จะเป๋นเหมือนทูตสวรรค์ 26 ส่วนเรือ
่ งคนต๋ายจะเป๋น
ขึ้นจากความต๋ายก่อ หมู่ต้านบ่เกยอ่านเรือ
่ งคุ่มไม้ตี้บ่ไหม้ไฟในหนั งสือตี้
โมเสสเขียนกา พระเจ้าอู้กับโมเสสว่า ‘เฮาเป๋นพระเจ้าตี้ อับราฮัม อิสอัค
กับยาโคบนั บถือ�ซ 27 พระองค์บ่เป๋นพระเจ้าของคนต๋าย แต่เป๋นพระเจ้า
ของคนตี้มีจีวต
ิ หมู่ต้านเข้าใจ๋ผิดไปนั กขนาด�
บทบัญญัติข้อสําคัญตี้สุด

มี ธร รมา จ๋า รย์ คน นึ่ ง เข้า มา ได้ยน
ิ หมู่ เขา เถียง พระ เยซู 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 ตี้ สําคัญ
ตี้ สุดคือข้อตี้ว่า ‘จาวอิสราเอลตังหลายฟังไว้หื้อดี เน่ อ องค์ พระผู้เป๋ นเจ้า
ของ เฮา เป๋น พระเจ้า องค์ เดียว 30 จง ฮัก องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า พระเจ้า ของ
ต้าน จ๋น สุด จิต สุด ใจ๋ สุด ผญา ปั๋ ญญา กับ สุด กํ่า ลัง ของ เจ้า� 31 ส่วน ข้อ ตี้
สําคัญเป๋นข้อสองนั ้นคือ ‘จงฮักเปื้ อนบ้านเหมือนฮักตั ๋วเก่า� บทบัญญัติ
อื่นตี้สําคัญเหลือสองข้อนี้ บ่มีแหมแล้ว�
32 แล้ว ธร รมา จ๋า รย์ คน นั ้น อู้ ว่า “ดี แล้ว อา จ๋า รย์ ต้าน อู้ ถูก แต๊ๆ ว่า
พระเจ้ามีแต่องค์เดียว นอกจากพระองค์แล้วบ่มีพระเจ้าอื่นแหม 33 ก๋าน
ฮัก พระองค์ ด้วย สุด จิต สุด ใจ๋ สุด กํ่า ลัง สุด ความ เข้า ใจ๋ กับ ก๋าน ฮัก เปื้ อน
บ้าน เหมือน ฮัก ตั ๋ว เก่า ก็ สําคัญ เหลือ สัตว์ ตี้ เผา ปู่ จา กับ เครือ
่ ง ปู่ จา ต่างๆ
34
ตึง หมด� เมื่อ พระเยซู 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 แต่ นั ้น ไป ก็
บ่มีใผก้าถามพระองค์แหม
28

กําถามเกี่ยวกับเจื๊อสายของดาวิด

35 ต๋อน ตี้ พระเยซู สัง
่ สอนอยู่ในพระวิหาร

พระองค์ ถามคนตังหลายว่า
“ตี้ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ ว่า พระคริสต์ 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 พระวิญญาณ
บริสุทธิว่
์ า
‘พระเจ้าอูกั
้ บองค์พระผู้เป๋นเจ้าของข้าพเจ้าว่า
“หื้อนั ่งตังขวามือของเฮา
จ๋นเต๊าฮอดเฮาจะเยียะหื้อศัตรู ของ
๋
ต้านอยูลุ
่ ่มปื๊ นตีน
๋ ของต้าน�ญ ’
ซ
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ตั ๋ว ของ กษั ตริย์ ดา วิด ฮ้อง พระองค์ ว่า ‘องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า� แล้ว
พระองค์ จะ เป๋น เจื๊ อสาย ของ กษั ตริย์ ดาวิด ได้ จาใด� คน ตัง หลาย ฟัง จา
อัน
้ ก็ม่วนใจ๋
38 ต๋อน ตี้ พระเยซู สอน ก็ อู้ ว่า “หื้อ หละวัง หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ ไว้หื้อ ดีๆ หมู่
เขาซอบนุ่งเสื้อคุมยาวเตียวไปเตียวมา แล้วซอบหื้อคนไหว้ก๋างกาดก๋างลี
39 กับ ซอบ นั ่ง ตัด
๊ ตี้ สําคัญ ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว กับ ตี้ มี เกียรติ ใน งาน
เลี้ยง 40 หมู่เขายึดเอาสมบัติของหมู่แม่หม้ายไปเป๋นของตั ๋วเก่าเหีย แล้ว
ก็ขี้แต่งอธิษฐานยาวๆ คนหมู่นี้ จะต้องฮับโต้ษใหญ่หลวง�
37

เงินถวายของแม่หม้าย
เมื่อ พระเยซู นั ่ง อยู่ หน้า ตู้ เก็บ สตางค์ ถวาย ใน พระวิหาร ก็ ผ่อ คน ตัง
หลาย เอา สตางค์ มา จ่อม ลง ใน ตู้ เก็บ สตางค์ นั ้น คน รํา่ รวย หลาย คน เอา
สตางค์จํา๋ นวนนั กมาจ่อม 42 แต่มีแม่หม้ายตุ๊กคนนึ่ งเอาเหรียญตองแดง
หน้ อยๆ สอง อัน มา จ่อม ตวย เปิ้ น มี ก้า มอก สัก ซาว ห้า สตางค์ 43 พระเยซู
ฮ้อง หมู่ สาวก เข้า มา บอก ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า แม่
หม้ายตุ๊กคนนี้ จ่อมสตางค์นั กเหลือคนตังหลายหมู่นั ้นก่อน 44 ย้อนว่าคน
ตัง หลาย ได้ เอา สตางค์ ตี้ เหลือ ใจ๊ มา จ่อม แต่ แม่ หม้าย คน นี้ ตุ๊ก ยาก ยัง ได้
เอาสตางค์ตี้มีอยูสํ
่ าหรับเลี้ยงจีวต
ิ ของตั ๋วมาจ่อมจ๋นเสี้ยงหมด�
41

13
พระเยซูตวายตัก
๊ เถิงก๋านทําลายพระวิหาร
ต๋อน ตี้ พระ เยซู กํ่า ลัง เตียว ออก จาก บริเวณ พระ วิหาร สาวก ของ
พระองค์คนนึ่ งอู้ว่า “อาจ๋ารย์ ตึกหมู่นี้ ใหญ่โตงามขนาด บ่าหินตี้ใจ๊แป๋งก็
ก้อนใหญ่แต๊ๆ� 2 พระองค์ ตอบคนนั ้นว่า “ต้านหันตึกใหญ่ๆ หมู่นี้ ก่อ บ่า
หินตี้ซ้อนกั ๋นหมู่นี้ จะถูกเตขว้างจ๋นบ่หันวางซ้อนกั ๋นเลยสักก้อน�
3 ต๋อน ตี้ พระเยซู กํ่า ลัง นั ่ง อยู่ บน ดอย บ่า กอกเทศ ตี้ อยู่ แหม เผิก ซื่อ พระ
วิหาร เปโตร ยากอบ ยอห์น กับ อัน ดรู ว ์มา 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 อะหยัง เป๋น
หมายสําคัญหื้อหันว่าสิง่ หมู่นี้ จะเกิดขึ้นแล้ว� 5 พระองค์ตอบว่า “หละวัง
หื้อ ดี ห้าม หื้อ ใผ จุ ล่า ย ต้าน เน่ อ 6 ย้อน ว่า จะ มี หลาย คน มา อ้าง จื้อ ของ เฮา
ว่า ‘เฮาเป๋นพระคริสต์� แล้วจุ ล่ายหื้อหลายคนหลงเจื้อ 7 เมื่อต้านได้ยน
ิ
เรือ
่ ง สงคราม กับ ได้ ข่าว ลือ ว่า เกิด สงคราม ตึง ใก้ ตึง ไก๋ ก็ บ่ถ้า ตก อก ตก
ใจ๋ ย้อนเรือ
่ งจาอี้จะต้องเกิดขึ้นก่อน แต่ ยังบ่เถิงวันเสี้ ยงสุดของโลกเตื้อ
8 ประเทศ นึ่ ง จะ สู้ ฮบ กับ แหม ประเทศ นึ่ ง อาณาจักร นึ่ ง ก็ จะ สู้ ฮบ กับ แหม
อาณาจักรนึ่ ง จะเกิดก๋านกัน
้ ข้าวอยากนํ้า กับแผ่นดินจะไหวหลายตี้ เหตุ
ก๋ารณ์ หมู่นี้ ก็เผียบเหมือนก๋านตัง้ เก๊าเจ็บต๊องก่อนเกิดลูก 9 แต่จงหละวัง
ตั ๋วไว้หื้อดี ย้อนว่าหมู่ต้านจะถูกยับปาไปขึ้นศาล จะถูกเฆี่ยนถูกตีใน
๋ ธรรม
1
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ศาลาของจาวยิว กับจะต้องไปยืนต่อหน้าเจ้าเมือง ต่อหน้ากษั ตริยย้
์ อนว่า
หมู่ ต้านติดต๋าม เฮา เปื้ อจะเป๋นพยานเรือ
่ งเฮาต่อ หน้าหมู่ เขา 10 แต่ ก่อน
เถิงวันเสี้ยงสุดของโลก คนตังหลายจะต้องบอกข่าวดีหื้อกู้จ้าดกู้เผ่าเหีย
ก่อน 11 เมื่อหมู่ต้านโดนยับไปขึ้นศาลนั ้น ห้ามฟั่ งฮ้อนอกตกใจ๋ เตื้อว่าจะ
อูตอบ
้
จาใดดี แต่ในเวลานั ้น หื้ออูไป
้ ต๋ามตี้พระเจ้าโผดหื้อต้านอู้ ย้อนว่าผู้
ตี้อูนั
้ ้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 หมู่ลูกๆ ก็จะต่อต้านป้อแม่แล้วเยียะหื้อถูกฆ่าต๋ายเหมือนกั ๋น 13 คน
ตังหลายจะจังหมู่ต้าน ย้อนว่าต้านได้ติดต๋ามเฮา แต่ถ้าใผตี้ทนได้จ๋นเถิง
ตี้สุด จะได้ฮบ
ั ความรอดป๊นบาปโต้ษ
สิง่ น่าสยดสยอง
“แต่ เมื่อ หมู่ ต้าน หัน ‘สิง่ ตี้ มา ยํ่า สิง่ ศักดิส
์ ิทธิ์ ตี้ เยีย ะ หื้อ เกิด ความ
ฉิ บหาย� มา ตัง้ ไว้ใน สถาน ตี้ บ่ควร ดี ตัง้ ๒ (หื้อ คน ตี้ อ่าน กํา นี้ เข้า ใจ๋ ความ
หมายหื้อดี) ก็หื้อคนตี้อยูใน
่ แคว้นยูเดียขะใจ๋หนี ไปอยูบน
่ ดอยเวยๆ 15 คน
ตี้อยูบน
่ ดาดฟ้าหลังคาบ้าน ห้ามลงมากาว่าปิ๊ กเข้าไปเก็บคัวในบ้าน 16 คน
ตี้อยู่ต๋ามโต้งต๋ามนา ห้ามปิ๊ กไปเอาเสื้อคุมตี้บ้าน หื้อลวดหนี ไปเลย 17 ใน
หว่างนั ้นความฉิ บหายก็ จะเกิดกับหมู่แม่มานกับแม่ลูกหน้ อยตี้ ลูกยังกิน
๋
18
19
นม อยู่ หื้อ อ้อนวอน ขอ พระเจ้า ตี้ จะ บ่เกิด ขึ้น ใน หน้า หนาว ย้อน ว่า
ยามนั ้นจะเกิดความตุ๊กยากลําบากขนาดอย่างตี้บ่เกยเกิดขึ้นมาก่อนเลย
นั บตัง้ แต่พระเจ้าสร้างโลกมาจ๋นเถิงบ่าเดี่ยวนี้ กับจะบ่มีจาอีเกิ
้ ดขึ้นแหม
เลย 20 ถ้า องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า บ่หย้อ วัน เวลา หมู่ นั ้น หื้อ สัน
้ ลง ก็ จะ บ่มี ใผ
รอดจี วต
ิ เลย แต่ ย้อนว่าพระองค์ หันแก่ คนตี้ พระองค์ ได้ เลือก ไว้เป๋นของ
พระองค์แล้ว ก็หื้อเวลานั ้นสัน
้ ลง 21 ในเวลานั ้นถ้ามีคนใดมาบอกว่า ‘ผ่อ
ลอ พระคริสต์ อยู่ หัน
้ � กาว่า ‘พระคริสต์ อยู่ นี้ � ห้าม เจื้อ เขา เน่ อ 22 ย้อน
ว่าจะมีพระคริสต์ตั ๋วป๋อมกับผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตั ๋วป๋อมเกิด
ขึ้น แล้วหมู่เขาก็จะเยียะก๋านอัศจ๋รรย์กับหมายสําคัญต่างๆ เปื้ อจุล่ายคน
ตี้พระเจ้าได้เลือกไว้แล้ว ถ้าเป๋นไปได้ 23 ต้านตังหลายจงเฝ้าหละวังตั ๋วไว้
หื้อดีเน่ อ เฮาได้เตือ
๋ นหมู่ต้านไว้ก่อนแล้ว
14

บุตรมนุษย์จะมา

24 “หลังจากเวลาตุ๊กยากลําบากนั ้นผ่านป๊ นไปแล้ว

‘ตะวันจะมืดตึ๊ก เดือนจะบ่ส่องแสง
25 ดาวจะหยวะตกจากต๊องฟ้าฎ
หมู่ผู้มีอํานาจตังหลายในต๊องฟ้าก็จะสัน
่ ไหวเฝื่ อนคลอน�ฏ
26 “แล้ว คน ตัง หลาย จะ หัน บุตรมนุษย์ ลง มา บน เมฆ ด้วย ฤทธิ์อํานาจ อัน
ยิง่ ใหญ่ กับ รัศมี 27 เวลา นั ้น พระองค์ จะ ส่ง หมู่ ทูต สวรรค์ มา รวบรวม คน ตี้
๒

13:14 13:14 อ้างเถิงพระวิหาร
13:25 ยอล� 2:10

ฎ

13:25 13:25 อสย� 34:14; วว� 6:13

ฏ
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พระองค์ เลือก ไว้ แล้ว จาก ตึง สี่ ทิศ ตัง้ แต่ สุด ป๋าย แผ่น ดิน โลก จ๋น เถิง สุด
ขอบฟ้า
บทเฮียนจากเก๊าบ่าเดื่อ
“หื้อ เฮีย น ฮู้ จาก เรือ
่ ง เก๊า บ่า เดื่อ คือ เมื่อ เก๊า บ่า เดื่อ โป่ง ใบ ใหม่ ต้าน
ก็ ฮู้ว่าใก้ จะเถิงหน้าฮ้อนแล้ว 29 ก็ เหมือนเดียวกั ๋น เมื่อหมู่ต้านหันเหตุก๋า
รณ์ ตี้ เฮาบอกแล้วนั ้นเกิดขึ้น ก็ หื้อฮู้ว่าใก้ เถิงเวลาตี้ พระองค์ จะปิ๊ กมา ใก้
จะเถิงเวลาแต๊ๆ แล้วเน่ อ 30 เฮาบอกความจริงแก่ หมู่ต้านว่า คนในยุคนี้
จะ ยัง บ่ต๋าย ก่อน เหตุ ก๋า รณ์ ตี้ ว่า หมู่ นี้ จะ เกิด ขึ้น 31 ต๊ องฟ้า กับ โลก จะ ยุบ
หายไป แต่ถ้อยกําของเฮาจะบ่สูญหายไปเลย
28

บ่มีใผฮูวั
้ นเวลา
“แต่ ว่า วัน นั ้น เวลา นั ้น ตี้ สิง่ หมู่ นี้ จะ เกิด ขึ้น บ่มี ใผ ฮู้ สัก คน หมู่ ทูต
สวรรค์ก็บ่ฮู้ บุตรของพระเจ้าก็บ่ฮู้ มีก้าพระบิดาองค์เดียวเต้าอัน
้ ตี้ฮู้ 33 จง
เฝ้าหละวังตื่นตั ๋วไว้หื้อดี ย้อนต้านบ่ฮูว่
้ าวันเวลานั ้นจะมาแผวเมื่อใด 34 ก็
เผียบ เหมือน เจ้า ของ บ้าน คน นึ่ ง ตี้ กํ่า ลัง จะ ออก เตียว ตาง ไป เมือง ไก๋ เขา
มอบอํานาจหื้อหมู่คนฮับใจ๊ฮับผิดชอบบ้านต๋ามหน้าตี้ก๋านงานของใผของ
มัน กับบอกคนยามหื้อเฝ้าปะตู๋บ้านไว้หื้อดีๆ 35 ย้อนจาอัน
้ หมู่ต้านจงหละ
วัง ตั ๋ว หื้อ ดี ย้อน ต้าน บ่ฮู้ ว่า เจ้า ของ บ้าน จะ ปิ๊ ก มา เวลา ใด จะ มา เมื่อ คํ่า กา
จะมาเดิ็กดื่นเกิง่ คืนกา จะมายามไก่ ขันกา กาว่าจะมาเมื่อเจ๊า 36 จงเฝ้า
หละวัง หื้อ ดี กั ๋ว ว่า เปิ้ น อาจ จะ สะหลดสะหลัน มา ปะ ใส่ ต้าน นอน หลับ อยู่
37 สิง
้ บหมูต้
่ าน เฮาก็อูกั
้ บคนตังหลายเหมือนกั ๋นว่า จงเฝ้าหละวัง
่ ตี้เฮาอูกั
หื้อดี�
32

14

ก๋านปองฮ้ายพระเยซู
1 แหม สอง วัน จะ เถิง งาน ปั ส กา ตึง งาน กิน
๋ เข้า หนม ปัง บ่ใส่ เจื๊อ หมู่
หัวหน้า ปุโรหิต ตึง หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ วางแผน ตี้ จะ ลัก ยับ พระเยซู ไป ฆ่า เหีย
2 หมู่ เขาอู้กั ๋นว่า “ในหละหว่างงานนี้ บ่ดี ฟั่ งเยียะอะหยังเตื้อ กั ๋วว่าคนตัง
หลายจะวุน
่ วายแตกตื่นกั ๋น�
มารียเอา
์ นํ้ามันหอมชโลมพระเยซู
ต๋อน นั ้น พระเยซู อยู่ ตี้ หมู่ บ้าน เบธานี ใน บ้าน ของ ซี โมน คน ตี้ เกย เป๋น
ขี้ ตู้ ด ต๋อน ตี้ พระองค์ กํ่า ลัง กิน
๋ 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 นํ้ามัน
์
4
๓
หอมนั ้นลงบนหัวของพระองค์
บางคนตี้หัน
้ บ่ปอใจ๋อู้กั ๋นว่า “เป๋นจาใด
เยีย ะ หื้อ นํ้ามัน หอม เสีย ไป เหีย บ่ดาย 5 ถ้า เอา นํ้ามัน หอม นี้ ไป ขาย ก็ จะ ได้
3

๓

14:3 14:3 นางเยียะจาอัน
้ เปื้ อถวายเกียรติตึงแสดงความจงฮักภักดีต่อพระองค์
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สตางค์ เถิง สาม ร้อย ป๋าย๔ จะ เอา สตางค์ นั ้น ไป ปั๋ น หื้อ คน ตุ๊ก คน จ๋น ก็ ได้�
หมู่เขาปากั ๋นหลุ้มว่าหื้อแม่ญิงคนนั ้น 6 แต่พระเยซูก็อูกั
้ บหมู่เขาว่า “ห้าม
ว่า หื้อ นาง ไป ยุง่ กับ นาง เยีย ะ หยัง นาง ได้ เยีย ะ สิง่ ตี้ ดี งาม หื้อ กับ เฮา 7 คน
ตุ๊ก คน จ๋น จะ ยัง อยู่ ตวย หมู่ ต้าน ไป ตลอด แต่ เฮา จะ บ่อยู่ ตวย หมู่ ต้าน ไป
ตลอด 8 แม่ญิงคนนี้ เยียะเต้าตี้เยียะได้ เขาถอกนํ้ามันหอมบนตั ๋วเฮา เปื้ อ
จะ เกีย ม ก๋าน ฝัง ศพ ของ เฮา ล่วง หน้า 9 เฮา บอก ความ จริง แก่ หมู่ ต้าน ว่า
บ่ว่าคนจะบอกข่าวดี ไปตี้ ไหนก็ ต๋ามในโลก เขาก็ จะเล่าเรือ
่ งตี้ นางเยียะนี้
เป๋นก๋านระลึกเถิงนางตวย�
ยูดาสตกลงจ้วยศัตรู ยั
๋ บพระเยซู

แล้ว ยู ดาส อิส คาริโอท ตี้ เป๋น สาวก คน นึ่ ง ใน สิบ สอง คน ของ พระเยซู
ไปหาหมู่หัวหน้าปุโรหิตเปื้ อจะหักหลังพระองค์หื้อหมู่เขายับ 11 เมื่อได้ยน
ิ
ยู ดาส อู้ จาอัน
้ ก็ ดี อกดี ใจ๋ แล้ว สัญญา ว่า จะ หื้อ สตางค์ เป๋น ก้า ตอบแตน
แล้วยูดาสก็แนหาโอกาสตี้จะหักหลังพระเยซู
10

มื้อสุดต๊ายของพระเยซูฮ่วมกับหมู่สาวก

ใน วัน ตี้ นึ่ ง ของ งาน กิน
๋ เข้า หนมปัง บ่ใส่ เจื๊อ เป๋น วัน ตี้ จาว ยิว ฆ่า ลูก
แกะ สําหรับ งาน ปัส กา หมู่ สาวก ปา กั ๋น ถาม พระเยซู ว่า “จะ หื้อ หมู่ เฮา ไป
เกีย ม มื้อ ปัส กา หื้อ พระองค์ กิน
๋ ตี้ ไหน ดี� 13 พระเยซู ก็ ใจ๊ สาวก สอง คน 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 หื้อ ตวย คน นั ้น ไป 14 เขา เข้า เฮือน หลัง
ใดก็ หื้อบอกเจ้าของเฮือนนั ้นว่า ‘อาจ๋ารย์หื้อหมู่เฮามาถามว่า ห้องตี้ เปิ้ น
จะ กิน
๋ มื้อ ปัส กา กับ หมู่ สาวก นั ้น อยู่ ตัง ใด� 15 เจ้าของ เฮือน จะ ปา หมู่ ต้าน
ขึ้นไปห้องใหญ่จัน
๊ บนตี้แต่งดาไว้แล้ว ก็หื้อจัดเกียมมื้อปัสกาไว้ตี้ห้องนั ้น
เต๊อะ� 16 แล้วสาวกสองคนนั ้นก็ออกไป เข้าไปในเมือง แล้วก็ปะกู้อย่างตี้
พระเยซูบอกไว้ตึงหมด หมู่เขาก็ได้จัดเกียมมื้อปัสกาไว้
12

17 เถิง ต๋อน เมื่อ คํ่า

พระเยซู กับหมู่ สาวกสิบสองคนก็ มาแผวเฮือนหลัง
นั ้น 18 ต๋อน ตี้ กํ่า ลัง กิน
๋ อยู่ นั ้น พระ เยซู อู้ ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ หมู่
ต้าน ว่า คน นึ่ ง ใน หมู่ ต้าน จะ หัก หลัง เฮา คน นั ้น นั ่ง กิน
๋ ข้าว ตวย หมู่ เฮา ตี้
นี้ � 19 หมู่สาวกก็ตุ๊กใจ๋ กู้คนเปี่ ยนกั ๋นถามพระองค์กําคนว่า “เป๋นเฮากา�
20 พระเยซู ก็ ตอบหมู่ เขาว่า “เป๋ นคนนึ่ งในหมู่ ต้านสิบสองคนนี้ ละ คือคน
ตี้ จุ่ม ลง ใน ถ้วย เดียว กับ เฮา 21 บุตรมนุษย์ จะ ต้อง จาก ไป ต๋าม ตี้ มี เขียน ไว้
ในพระคัมภีรเกี
์ ่ยวกับพระองค์ แต่ ความฉิ บหายก็ จะเกิดกับคนตี้ หักหลัง
บุตรมนุษย์ ถ้าคนนั ้นบ่ได้เกิดมาก็ยังดีเหลือ�
ก๋านตัง้ พิธหั
ี กเข้าหนมปัง
๔

14:5 14:5 นึ่ งเหรียญมีก้าเต้ากับก้าจ้างคนงานนึ่ งวัน
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ต๋อน ตี้ กํ่า ลัง กิน
๋ ข้าว ตวย กั ๋น อยู่ นั ้น พระเยซู หยิบ เข้า หนมปัง ขึ้น มา
ขอบ พระคุณ พระเจ้า แล้ว บิ ยื่น หื้อ หมู่ สาวก อู้ ว่า “นี่ คือ ก๋าย ของ เฮา หื้อ
ฮับ เอา ไป กิน
่ ขึ้น มา ขอบพระคุณ
๋ เต๊อะ� 23 พระองค์ ก็ กํา๋ ถ้วย เหล้า องุน
24
พระเจ้า แล้วส่งหื้อหมูสาวก
่
กู้คนกิน
พระองค์อูว่
้ า “สิง่ ตี้อยูใน
่ ถ้วยนี้ คือ
๋
เลือด ของ เฮา ตี้ จะ ไหล ออก มา เปื้ อ รับรอง พันธสัญญา หละหว่าง พระเจ้า
กับคนตังหลาย 25 เฮาบอกความจริงแก่หมู่ต้านว่า เฮาจะบ่กิน
่
๋ เหล้าองุน
แหมต่อไป จ๋นกว่าจะเถิงวันนั ้นตี้เฮาจะกิน
๋ ตวยกั ๋นในแผ่นดินของพระเจ้า
แต่จะกิน
๋ ในความหมายแบบใหม่�
26 เมื่อหมู่เขาฮ้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้ว ก็ปากั ๋นออกไปตี้ดอยบ่า
กอกเทศ
22

พระเยซูตวายตัก
๊ ว่าเปโตรจะละพระองค์
“หมู่ต้านจะหนี ละเฮาไปเหียหมด ย้อนมีกํา
เขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
‘พระเจ้าจะฆ่าคนเลี้ยงแกะ
แล้วแกะหมู่นั ้นจะแตกขะแลขะแจหนี ไปหมด�ฒ
28 แต่ เมื่อพระเจ้าเยียะหื้อเฮาเป๋ นขึ้นจากความต๋าย เฮาจะไปแคว้นกาลิ
ลีก่อนหมู่ต้าน แล้วปะกั ๋นตี้หัน
้ น่ อ� 29 แต่เปโตรบอกพระองค์ว่า “เถิงคน
อื่นๆ จะละพระองค์ไปหมด แต่ข้าพเจ้าจะบ่มีวันเยียะจาอัน
้ � 30 พระเยซูอู้
กับเขาว่า “เฮาบอกความจริงแก่ต้านว่า คืนนี้ ก่อนตี้ไก่จะขันสองเตื้อ ต้าน
จะ บอก บ่ฮู้ จัก เฮา เถิง สาม เตื้อ� 31 แต่ เปโตร ยืนยัน เสียง แข็ง ว่า “แม้ ว่า
ข้าพเจ้าจะต้องต๋ายตวยพระองค์ ข้าพเจ้าตึงบ่มีวันปฏิเสธพระองค์เลย�
หมู่สาวกคนอื่นๆ ตึงหมด ก็อูจาอั
้
น
้ เหมือนกั ๋น
27 พระเยซูอูกั
้ บหมู่สาวกว่า

พระเยซูอธิษฐานอยูคน
่ เดียว

32 พระเยซู กับหมู่สาวกปากั ๋นไปตี้นึ่ งจื้อว่า

เกทเสมนี พระองค์บอกหมู่
สาวกว่า “นั ่งถ้าอยู่ตี้นี่ เน่ อ เฮาจะไปอธิษฐาน� 33 แล้วก็ปาเปโตร ยอห์น
กับ ยากอบ ไป ตวย เวลา นั ้น พระองค์ เป๋น ตุ๊ก หนั ก ใจ๋ ขนาด 34 บอก หมู่ เขา
ว่า “ใจ๋ เฮาเป๋นตุ๊กปอจะต๋ายอยู่แล้ว เฝ้าอยู่ตี้ นี่ กั ๋นเน่ อ� 35 แล้วพระองค์
เตียว ห่าง ออก ไป หน้ อย ก็ คุก เข่า ลง ปื๊ น ดิน แล้ว อธิษฐาน ขอ หื้อ เวลา แห่ง
ความตุ๊กยากนี้ ป๊นไปจากพระองค์ เหียถ้าเป๋นไปได้ 36 พระองค์ อ้อนวอน
ว่า “อับ บา๕ พระบิดา เจ้าข้า พระองค์ สามารถ เยีย ะ สิง่ ตึง มวล ได้ ขอ หื้อ
ถ้วยแห่งความตุ๊กยากนี้ ป๊นไปจากข้าพระองค์ เหียเต๊อะ แต่ ขอหื้อเป๋นไป
ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระองค์ บ่ใจ้ ของ ข้า พระองค์� 37 แล้ว พระองค์
เตียวปิ๊ กมาหาสาวกสามคนนั ้นตี้นั ่งถ้าอยู่หัน
้ ก็หันหมู่เขากํ่าลังนอนหลับ
อยู่ ก็ถามเปโตรว่า “ซีโมน ต้านนอนหลับเหียกา จะเฝ้าเฮาสักจัว้ โมงบ่ได้
กา 38 หื้อเฝ้าหละวังกับอธิษฐานตวย เปื้ อว่าต้านจะบ่ตกอยูใน
่ อํานาจของ
ฒ

14:27 14:27 ศคย� 13:7

๕

14:36 14:36 เป๋นภาษาอาราเมคแป๋ว่า “ป้อ�

มาระโก 14:39

103

มาระโก 14:58

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 สาม คน นั ้น แหม ก็ หัน หมู่ เขา ยัง หลับ อยู่ ย้อน ว่า หมู่
เขามืนต๋าบ่ขึ้น หมู่สาวกก็บ่ฮูจะ
้ อูอะหยั
้
งกับพระองค์ดี 41 พระองค์ก็เตียว
ปิ๊ กไปอธิษฐานแหมเตื้อนึ่ ง เมื่อปิ๊ กมาหาหมู่เขาเป๋นเตื้อตี้สาม จึงอูกั
้ บหมู่
เขา ว่า “ยัง หลับ หื้อ หาย อิด อยู่ แหม กา ปอ แล้ว เถิง เวลา ตี้ บุตรมนุษย์ จะ
ถูกหักหลังยกหื้อหมู่คนบาปแล้ว 42 ลุกขึ้นไปกั ๋นเต๊อะ คนตี้หักหลังเฮามา
แผวแล้ว�
พระเยซูถูกยับ
43 บ่ากองพระเยซู อู้ลิน
้ ยังบ่ตันเข้าปากเตื้อ

ยูดาสตี้เป๋นสาวกคนนึ่ งใน
สิบ สอง คน นั ้น ก็ เตียว มา เถิง ตวย กั ๋นกับ หมู่ คน หลาย ตี้ กํา๋ ดาบ กํา๋ ค้อน มา
ตวย หมู่เขาเป๋นคนตี้หัวหน้าปุโรหิต ธรรมาจ๋ารย์ กับหมู่คนเฒ่าคนแก่ส่ง
มา 44 ยูดาสได้ตกลงกับคนหมู่นั ้นไว้ก่อนแล้วว่า “เฮาจูบคนใดก็แม่นคน
นั ้นเน่ อ หื้อยับแล้วกุมตั ๋วเขาไป�
ยู ดาส เตียว ซื่อๆ เข้า มา หา พระเยซู แล้ว อู้ กับ พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์
ครับ� แล้ว ก็ จูบ พระองค์ 46 คน หมู่ นั ้น ก็ ยับ พระองค์ กุม ตั ๋ว ไว้ 47 แต่ มี คน
นึ่ งตี้ ยืนใก้ กั ๋นหัน
้ จัก
๊ ดาบออกมาฟันถูกหูคนฮับใจ๊ คนนึ่ งของมหาปุโรหิต
ปุด 48 พระเยซูอู้กับคนหมู่นั ้นว่า “หมู่เจ้าหันเฮาเป๋นโจ๋รกา เถิงได้กํา๋ ดาบ
กํา๋ ค้อนมายับเฮา 49 เฮาอยูตวย
่
กับสัง่ สอนหมู่ต้านกู้วันในพระวิหาร ต้าน
ตัง หลาย ก็ บ่มา ยับ เฮา แต่ ตี้ เกิด ขึ้น ตึง หมด นี้ ก็ เปื้ อ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม ตี้ เขียน
ไว้ในพระคัมภีร�
์
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
52
คน หมู่ นั ้น ก็ ปา กั ๋น ยับป้อ จาย หนุ่ม คน นั ้น แต่ เขา สะวึดผ้า ตุ๊ม ขว้างเหีย
ป๋วยตั ๋วโจ๊ะโละล่นหนี ไป
45

พระเยซูอยูต่
่ อหน้าสภาแซนเฮดริน
53 หมู่ เขาปาพระเยซู ไปหามหาปุโรหิต

ตี้หัน
้ มีหมู่หัวหน้าปุโรหิต หมู่ธร
รมาจ๋า รย์ กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ มา จุ มนุม กั ๋น อยู่ 54 ส่วน เปโตร เตียว ถ่อม
ตวย พระเยซู ไป ห่างๆ จ๋น เข้า ไป แผว ก๋าง ข่วง บ้าน ของ มหา ปุโรหิต ไป นั ่ง
หิง ไฟ ตวย หมู่ ยาม 55 หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ สมาชิก สภา จาว ยิว ปา กั ๋น
เซาะ หา พยาน มา ใส่ ฮา้ ย พระเยซู เปื้ อ จะ ฆ่า พระองค์ เหีย แต่ บ่ปะ 56 เถิง
แม้ว่าจะมีหลายคนเป๋นพยานเท็จ แต่ กําหื้อก๋านของหมู่เขาบ่เหมือนกั ๋น
57 แล้วก็มีบางคนลุกยืนขึ้นเล่าแต่เป๋ นพยานเท็จว่า 58 “หมูเฮา
่ ได้ยน
ิ คนนี้
อู้ว่า ‘เฮาจะตุ๊บพระวิหารนี้ ตี้ มนุษย์แป๋งขึ้นมาขว้างเหีย แล้วสามวันหลัง
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จากนั ้น เฮาจะแป๋งพระวิหารขึ้นมาใหม่แหมหลังนึ่ งตี้มนุษย์บ่ได้แป๋ง� �
59 แต่กําพยานของหมู่เขาขัดกั ๋นเยียะหื้อฟังบ่ขึ้น
60 มหา ปุโรหิต จึง ลุก ยืน ขึ้น ก๋าง หมู่ คน ตี้ จุ มนุ ม กั ๋น นั ้น ถาม พระเยซู ว่า
“ต้าน จะ บ่แก้ ตั ๋ว ใน กํา กล่าวหา ตี้ หมู่ เขา ว่า มา นี่ พ่อง กา� 61 แต่ พระเยซู
ดักอยู่ บ่ได้ตอบอะหยังสักอย่าง มหาปุโรหิตก็ถามพระองค์แหมว่า “ต้าน
เป๋นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า ผูตี
้ ้สมควรได้ฮบ
ั ก๋านสรรเสริญจาอัน
้
62
กา� พระเยซู ก็ ตอบว่า “แม่นแล้ว เฮาเป๋น แล้วต้านตังหลายจะได้ หัน
บุตรมนุษย์นั ่งตังเผิกขวาของพระเจ้าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจ กับจะลงมาบนเมฆ
ในฟ้าสวรรค์�
63 มหา ปุโรหิต ก็ ฉี ก เสื้อผ้า ของ ตั ๋ว เก่า อู้ ว่า “เฮา บ่ต้อง มี พยาน อะหยัง
แหม 64 ต้าน ตัง หลาย ก็ ได้ยน
ิ เขา อู้ หมิน
่ ประมาท พระเจ้า แล้ว ต้าน ตัง
หลายกึ๊ดจาใดพ่อง�
หมู่เขาตัดสินว่าพระเยซู เปิงฮับโต้ษเถิงต๋าย 65 แล้วบางคนถ่มนํ้าลาย
ใส่ หน้าพระองค์ ปิดหน้าพระองค์ ไว้กับบุบตี พระองค์
๋
แล้วอู้หย้อพระองค์
ว่า “ตวาย มา กํา ลอ ว่า ใผ ตบ หน้า เจ้า� หมู่ ยาม ก็ ปา พระองค์ ไป แล้ว ตบ
พระองค์ตวย
เปโตรปฏิเสธพระเยซู

66 ต๋อน ตี้ เปโตร กํ่า ลัง นั ่ง อยู่ ตี้ ก๋าง ข่วง บ้าน นั ้น

มี สาวใจ๊ คน นึ่ ง ของ มหา
ปุโรหิตเตียวเข้ามา
ก็ เข้าไปส่องผ่อหน้าใก้ๆ
แล้วอู้ว่า “ต้านก็อยู่ตวยเยซูจาวเมืองนาซาเร็ธตวยบ่ใจ้กา� 68 แต่เปโตร
ปฏิเสธตี้อยู่ตวยพระเยซู อู้ว่า “ตี้เจ้าอู้นั ้นเฮาบ่ฮู้เรือ
่ ง เฮาบ่เข้าใจ๋ลอ� เป
โตรก็ เตียว ไปตี้ ตางเข้าข่วงบ้าน แล้วไก่ ก็ ขัน๖ 69 สาวใจ๊ คนนั ้น หันเปโตร
ตี้หัน
้ แหม นางก็บอกหมู่คนตี้ยืนอยู่ตํา๋ หมู่หัน
้ ว่า “เขาเป๋นคนนึ่ งในคนหมู่
70
นั ้น� เปโตร ก็ ปฏิเสธ แหม เตื้อ ต่อ มา สัก กํา นึ่ ง คน ตัง หลาย ตี้ ยืน อยู่ ตี้
หัน
้ อู้กับเปโตรว่า “เจ้าเป๋นคนนึ่ งในหมู่นั ้นแน่ ๆ ย้อนว่าเจ้าเป๋นจาวกาลิลี
เหมือน กั ๋น� 71 แต่ เปโตร ก็ อู้ว่า “สาบาน ก็ ได้ ว่า ข้า อู้แต๊ ข้า บ่เกย ฮู้จัก เขา
ขอหื้อพระเจ้าลงโต้ษเต๊อะ ถ้าข้าจุ� 72 บ่ากองเปโตรอู้ออกมาจาอัน
้ ไก่ก็
ขันเป๋นเตื้อตี้สอง เปโตรก็เลยกึ๊ดเถิงกําอู้ตี้พระเยซูเกยบอกเขาว่า “ก่อน
ไก่ขันสองเตื้อ ต้านจะบอกว่าบ่ฮูจ
้ ักเฮาเถิงสามเตื้อ� แล้วเขาก็ไห้ออกมา
บ่าเดียวนั ้นเลย
67 นางหันเปโตรนั ่งหิงไฟอยู่

15

พระเยซูต่อหน้าปีลาตเจ้าเมือง
1 แจ้ง เจ๊า มา หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ตึง
สมาชิก กู้ คู่ กู้ คน ของ สภา จาว ยิว มา ปะ กั ๋น ตกลง เรือ
่ ง พระเยซู แล้ว ก็ มัด
๖

14:68 14:68 สําเนาโบราณบางฉบับบ่มีคําว่า “ไก่ก็ขัน�
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พระเยซู แล้ว ปา ไป มอบ หื้อ ปี ลาต ตี้ เป๋น เจ้า เมือง 2 ปี ลาต ถาม พระเยซู ว่า
“ต้าน เป๋น กษั ตริย์ ของ จาว ยิว กา� พระองค์ ก็ ตอบ ว่า “ต้าน อู้ แล้ว� 3 หมู่
หัวหน้าปุโรหิตใส่ความพระเยซูในหลายข้อหลายประก๋าน 4 ปีลาตจึงถาม
พระองค์ แหม ว่า “ฟัง ลอ เขา ฟ้อง ข้อหา ต้าน ตึง หมด นี้ ต้าน จะ บ่ตอบ อะ
หยังพ่องกา� 5 แต่พระเยซูบ่ตอบอะหยัง ปีลาตก็งืด
พระเยซูถูกตัดสินประหารจีวต
ิ
ใน หละหว่าง งาน ปัส กา ปี ลาต เกย ป่อย นั ก โต้ ษ คน นึ่ ง ต๋าม ตี้ คน ตัง
หลาย ขอ 7 ใน เวลา นั ้น มี ป้อ 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 คน ตัง
หลาย ก็ ปา กั ๋น มา ขอ ปี ลาต หื้อ ป่อย นั ก โต้ ษ คน นึ่ ง อย่าง ตี้ เกย เยีย ะ มา 9 ปี
ลาต ถาม หมู่ เขา ว่า “ต้าน ตัง หลาย ต้อ งก๋าน หื้อ เฮา ป่อย กษั ตริย์ ของ จาว
ยิวก่อ� 10 ปี ลาตฮู้ว่า ตี้ หมู่หัวหน้าปุโรหิตยับพระเยซู มาหื้อต้านตัดสิน ก็
ย้อนขอยพระองค์ 11 แต่หมู่หัวหน้าปุโรหิตอูสุ
้ ่ยคนตังหลายหื้อปีลาตป่อย
12
บารับ บัส แตน ปี ลาต ก็ ถาม หมู่ เขา แหม เตื้อ ว่า “แล้ว คนๆ นี้ ตี้ ฮ้อง กั ๋น
ว่า กษั ตริย์ ของ จาว ยิว ลอ จะ หื้อ เฮา เยีย ะ จาใด� 13 หมู่ เขา เอิน
้ ตอบ มา ว่า
14
“เขิงบนไม้ก๋างเขน� ปี ลาตถามว่า “เขิงเขาเยียะหยัง เขาเยียะอะหยัง
ผิด� แต่ คนตังหลายซํ้าเอิน
้ เสียงดังขึ้นเหลือเก่าว่า “เขิงบนไม้ก๋างเขน�
15 ปีลาตจะเอาใจ๋หมูเขา
่
จึงป่อยบารับบัสหื้อหมูเขา
่ ไป กับสัง่ หื้อเฆี่ยนพระ
เยซู แล้วหื้อหมู่ทหารเอาไปเขิงบนไม้ก๋างเขน
6

หมู่ทหารเยาะเย้ยพระเยซู
หมู่ ทหาร ปา พระเยซู เข้า ไป ตี้ ศูนย์ บัญชาก๋า น ใหญ่ ของ โรมัน ตี้ จื้อ ว่า
ปรีโทเรียม แล้ว ฮ้อง หมู่ ทหาร ตึง ก๋อง มา จุ มนุ ม กั ๋น 17 หมู่ เขา เอา เสื้อ คุม
สี ม่วง มา นุ่ง หื้อ พระองค์ แล้ว เอา กิง่ ไม้ ตี้ มี หนาม มา แป๋ง เป๋น มงกุฎ 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 เริญ เต๊อะ� 19 แล้ว หมู่ เขา ก็ เอา ไม้ อ้อ ฟาด
หัวพระองค์ ถ่มนํ้าลายใส่พระองค์ แล้วคุกเข่าลงขีแ
้ ต่งนมัสก๋านพระองค์
20 เมื่อ ดู แควน จ๋น ปอใจ๋ แล้ว หมู่ เขา ก็ แก้ เสื้อ คุม สี ม่วง ออก แล้ว เอา เสื้อ
ผืน เก่า ของ พระองค์ มา นุ่ง หื้อ ใหม่ แล้ว ปา พระองค์ ออก ไป เขิง บน ไม้ ก๋าง
เขน
16

พระเยซูถูกเขิงบนไม้ก๋างเขน

21 ต๋อนตี้ปาพระองค์ไปต๋ามหนตางนั ้น

ก็ปะป้อจายคนนึ่ งลุกบ้านนอก
มา เขาจื้อซีโมนมาจากเมืองไซรีน เป๋นป้อของอเล็กซานเดอร์กับรูฟัส 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
่
24
๗
สูนกับมดยอบมาหื้อพระองค์กิน
แล้วหมู่เขาก็
๋ แต่พระองค์บ่ยอมกิน
๋
๗

15:23
15:23
ใจ๊เป๋นยาจ้วยลดความเจ็บปวด

มดยอบคือสมุนไพรอย่างนึ่ ง

นํามาสูนกับเหล้าองุน
่

มาระโก 15:25
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เขิงพระองค์บนไม้ก๋างเขน กับเอาเสื้อผ้าของพระองค์มาจกเบอร์แบ่งกั ๋น
เปื้ อ ผ่อ ว่า ใผ จะ ได้ อะหยัง พ่อง 25 ต๋อน ตี้ หมู่ เขา เขิง พระองค์ นั ้น เป๋น เวลา
เก้าโมงเจ๊า 26 มีป้ายเขียนข้อหาติดไว้บนไม้ก๋างเขนว่า “กษั ตริย์ของจาว
ยิว� 27 หมู่เขาเอาโจ๋รสองคนเขิงบนไม้ก๋างเขนพร้อมพระองค์ ตังขวาคน
นึ่ งตังซ้ายคนนึ่ ง๘ 29 คนตังหลายตี้เตียวก๋ายไปก๋ายมา ปากั ๋นสว่ายหน้าอู้
หยามพระองค์ว่า “เฮอะเหอ เจ้าเป๋นคนตี้อูว่
้ าจะทําลายพระวิหาร แล้วจะ
แป๋ง ขึ้น ใหม่ ใน สาม วัน บ่ใจ้ กา 30 จ้วย ตั ๋ว เก่า หื้อ รอด ก่อน เต๊อะ ลง มา จาก
ไม้ก๋างเขนเหียแหล่� 31 หมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์ปากั ๋นเยาะ
เย้ยพระองค์ ในวงของหมู่เขาเหมือนกั ๋นว่า “เขาจ้วยจี วต
ิ คนอื่นหื้อรอดจี
วิต ได้ แต่ จ้วย จี วต
ิ ตั ๋ว เก่า บ่ได้ 32 หื้อ พระคริสต์ กษั ตริย์ ของ จาว อิสราเอล
ลงมาจากไม้ ก๋างเขนบ่าเดี่ยวนี้ เต๊อะ เปื้ อเฮาจะได้ เจื้อ� โจ๋รสองคนตี้ ถูก
เขิงตวยพระองค์นั ้นก็อูถ่
้ อยจ๊าใส่พระองค์เหมือนกั ๋น
พระเยซูต๋าย
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 “พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ เป๋นจาใด
พระองค์ มา ละ ข้า พระองค์ ไป เหีย� 35 มี บาง คน ตี้ อยู่ ตี้ หัน
้ ได้ยน
ิ ก็ อู้ กั ๋น ว่า
36
“ฟังลอ เขาฮ้องหาเอลียาห์� มีคนนึ่ งล่นไปเอาฟองนํ้ามาจุ่มเหล้าองุน
่
ส้ม เสียบป๋ายไม้อ้อยื่นหื้อพระองค์กิน
แล้
ว
อู
้
ว่
า
“กํ
า
เดี
ย
ว
ก่
อ
น
เน่
อ
หื
้
อ
เฮา
๋
แนผ่อว่าเอลียาห์จะมาเอาเขาลงจากไม้ก๋างเขนก่อ�
37 พระเยซู ฮ้อง เสียง ดัง แล้ว ก็ ต๋าย 38 ต๋อน นั ้น ผ้า กัง
้ ใน พระวิหาร ฉี ก
ออก เป๋น สอง เผิก ตัง้ แต่ ตัง บน ลง ลุ่ม 39 เมื่อ นายร้อย ทหาร ตี้ ยืน อยู่ ส่อง
หน้า พระองค์๙หัน ว่า พระองค์ ต๋าย จาใด ก็ อู้ว่า “แต๊ๆ แล้ว ต้าน คน นี้ เป๋น
พระบุตรของพระเจ้า�
40 มี แม่ ญิง บาง คน ยืน ผ่อ อยู่ ไก๋ๆ คือ มารีย์ จาว เมือง มัก ดาลา นาง สะ
โลเม กับมารีย์แม่ของยากอบหน้ อยตึงโยเสส 41 แม่ญิงหมู่นี้ เกยติดต๋าม
ผ่ อกอย พระเยซู ต๋อน ตี้ พระองค์ อยู่ ตี้ แคว้น กาลิ ลี ตี้ หัน
้ ก็ มี แม่ ญิง คน อื่น
แหมหลายคนตี้ตวยพระองค์มากรุ งเยรู ซาเล็ม
33

ก๋านฝังศพพระเยซู

42 วันนั ้นเป๋ นวันจัดเกียมแต่งดาก่อนเถิงวันสะบาโต

เมื่อเถิงต๋อนเมื่อ
แลง 43 โยเซฟ จาว อาริมาเธีย ก้า ไป หา ปี ลาต เปื้ อ ขอ ศพ พระเยซู เขา เป๋น
สมาชิกตี้ มี จื้ อเสี ยงดี ของสภาแซนเฮดริน เป๋นคนตี้ รอถ้าวันเวลาตี้ แผ่น
ดิน ของ พระเจ้า จะ มา เถิง 44 ปี ลาต ก็ อิก ขะหลิก ใน ใจ๋ ตี้ พระเยซู ต๋าย เวย
ขนาด นี้ แล้ว จึง ฮ้อง นายร้อย ทหาร คน นึ่ ง มา ถาม ว่า พระเยซู ต๋าย แล้ว กา
๘

15:27 15:27 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ 28 เขียนว่า ก็เป๋นไปต๋ามตี้เขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
๙ 15:39
“ต้านถูกนั บเข้ากับคนบาป�
(อสย�
53:12)
15:39
สําเนาโบราณบางฉบับเพิม
ิ พระองค์ฮ้องเสียงดัง�
่ ข้อความว่า “ได้ยน
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เมื่อ ปี ลาต ฮู้ เรือ
่ ง จาก นายร้อย คน นั ้น แล้ว ก็ อนุญาต หื้อ โยเซฟ เอา ศพ
46
พระเยซู ไป ได้ โยเซฟ ซื้อ ผ้า ลินิน มา แล้ว เอา ศพ พระองค์ ลง มา จาก ไม้
ก๋าง เขน ก็ เอา ผ้า ลินิน 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 ปาก อุโมงค์ ไว้ เหีย
47 มารีย์จาว มัก ดาลา ตึง มารีย์แม่ ของ โยเสส ก็ หัน อุโมงค์ ตี้ โยเซฟ เอา ศพ
ของพระเยซูไปฝังไว้ตี้หัน
้
45

16
พระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋าย
เมื่อ วัน สะบาโต ป๊น ไป แล้ว มารีย์ จาว มัก ดาลา นาง สะโลเม กับ มา
รีย์แม่ของยากอบ ไปซื้อเครือ
่ งหอมมา เปื้ อจะชโลมศพของพระเยซู ต๋าม
ธรรมเนี ยม จาว ยิว 2 เจ๊า มืด ของ วัน ติด
๊ บ่า กอง ตะวัน กํ่า ลัง จะ ออก หมู่ เขา
3
ก็ ไปตี้ อุโมงค์ ฝังศพนั ้น หละหว่างเตียวตางไป หมู่เขาอู้กั ๋นว่า “ใผจะกิง้
บ่าหินตี้ตึดปากอุโมงค์หื้อเฮากา� 4 เมื่อมาเถิงอุโมงค์ หมู่เขาก็หันบ่าหิน
ใหญ่นั ้นกิง้ ออกไปแล้ว 5 หมู่ เขาเข้าไปในอุโมงค์ ก็ หันป้อจายหนุ่มคนนึ่ ง
นุ่ง เสื้อ คุม สี ขาว ณ นั ่ง อยู่ ตัง เผิก ขวา หมู่ เขา ก็ สะดุ้ง ตกอกตกใจ๋ 6 ป้อ
จายหนุ่มคนนั ้นอู้กับหมู่ เขาว่า “บ่ถ้าตกใจ๋ เน่ อ หมู่เจ้ามาหาพระเยซู จาว
เมืองนาซาเร็ธตี้ถูกเขิงบนไม้ก๋างเขนนั ้นกา พระเจ้าเยียะหื้อพระองค์เป๋น
ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว พระองค์ บ่ได้ อยู่ ตี้ นี่ ผ่อ ตัด
๊ ตี้ หมู่ เขา วาง ศพ ของ
พระองค์แหล่ 7 แล้วหื้อไปบอกหมู่สาวกของพระองค์ตึงเปโตรตวยเน่ อว่า
‘พระองค์กํ่าลังไปแคว้นกาลิลีก่อนหน้าต้านตังหลาย ต้านตังหลายจะหัน
พระองค์ ตี้ หัน
้ เหมือน อย่าง ตี้ พระองค์ เกย บอก ต้าน ตัง หลาย ไว้� � 8 แม่
ญิงหมู่นั ้นก็ฟั่ งล่นออกไปจากอุโมงค์ตึงงืดตึงตั ๋วสัน
่ ไปหมด บ่อูอะหยั
้
งกับ
ใผสักคนย้อนว่ากั ๋ว
1

(สําเนาโบราณตี้ดีตี้สุดบ่มีข้อ 9 เถิง 20)
พระเยซูป๋ากฏหื้อมารียจาว
์
มักดาลาหัน
เมื่อ เจ๊า มืด วัน ติด
๊ หลัง จาก พระ เยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว
พระองค์ ก็ ป๋า กฏ ตั ๋ว หื้อ มารีย์ จาว มัก ดาลา หัน ก่อน เปิ้ น นาง คือ คน ตี้ พระ
เยซู ขับ ไล่ ผี เจ็ด ตั ๋ว ออก จาก นาง นั ้น 10 แล้ว นาง ไป บอก หื้อ หมู่ สาวก ฟัง
ต๋อนนั ้นเขาหมู่ นั ้นกํ่าลังไห้เป๋นตุ๊กอยู่ 11 แต่ เมื่อหมู่ เขาได้ยน
ิ ว่าพระองค์
มีจีวต
ิ กับมารียได้
์ หันพระองค์มาแล้ว เขาก็บ่เจื้อ
9

พระเยซูป๋ากฏหื้อสาวกสองคนหัน
หลัง จาก นั ้น มี สอง คน ตี้ เกย ติด ต๋าม พระเยซู กํ่า ลัง เตียวตาง ไป บ้าน
นอก พระเยซูป๋ากฏหื้อสองคนนี้ หันแต่เป๋นสภาพบ่เหมือนเก่า 13 สองคน
12

ณ

16:5 16:5 มธ� 28:2-3
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108

มาระโก 16:20

นั ้น ก็ ปิ๊ ก ไป บอก คน อื่นๆ ตี้ เกย ติด ต๋าม พระองค์ ว่า ได้ หัน พระเยซู แต่ หมู่
เขาก็บ่เจื้อ
พระเยซูป๋ากฏตั ๋วกับสาวกสิบเอ็ดคน

14 ถัดมาเมื่อลูนพระเยซู ป๋ ากฏหื้อสาวกตึงสิบเอ็ดคนหันต๋อนตี้ 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 คน ใด เจื้อ และ ฮับ บัพ ติศ มา คน นั ้น ก็ จะ รอด ป๊น
บาปโต้ษ แต่คนใดบ่เจื้อจะถูกตัดสินลงโต้ษ 17 คนตี้เจื้อจะฮับฤทธิอํ
์ านาจ
เยียะหมายสําคัญ คือจะไล่ผีออกด้วยจื้อของเฮา จะอูภาษา
้
อื่นๆ ตี้บ่เกยฮู้
18 เขาจะหยุบงูปิ๊ ดได้ ถ้ากิน
๋ ของมีปิ๊ ดก็จะบ่เป๋นอันตรายต่อเขา เขาจะเอา
มือวางบนตั ๋วคนป่วย คนหมู่นั ้นก็จะหายป่วย�
พระเจ้าฮับพระเยซูขึ้นสวรรค์
เมื่อ พระเยซู อู้ กับ หมู่ เขา จบ แล้ว พระเจ้า ก็ ฮับ พระองค์ ขึ้น ไป สวรรค์
หื้อนั ่งตังเผิกขวาของพระองค์ 20 แล้วหมู่ สาวกก็ ออกไปเตสนาสัง่ สอนกู้
ตี้กู้แห่ง องค์พระผู้เป๋ นเจ้าก็เยียะก๋านตวยหมู่เขา โดยหื้อฤทธิอํ
์ านาจหมู่
เขาเยียะหมายสําคัญเปื้ อพิสูจน์ ว่า กําสอนของเขาเป๋นเรือ
่ งแต๊
19
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ข่าวดีของพระเจ้าเรื่องพระเยซูคริสต์
เขียนโดย

ลูก๋า

เถิง แม้วา่ หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ บ่ได้ บอก จื้อ ของ ผู้ เขียน ไว้ แต่ คริสตจักร
สมัยยุคแรกก็ยอมฮับว่า ผู้เขียนหนั งสือข่าวดีเล่มนี้ คือ ลูก๋า ลูก๋าบ่ใจ้อัคร
ทูตคนนึ่ งในหมู่อัครทูตสิบสองคนนั ้นของพระเยซู แต่ต้านเป๋นเปื้ อนฮ่วม
เตียวตางในก๋านบอกข่าวดีของเปาโล ลูก๋าเป๋นหมอตี้ได้ฮบ
ั ก๋านศึกษาสูง
เขาได้เขียนหนั งสือข่าวดีเล่มนี้ ขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ� 60-65 ลูก๋าได้ตัง้ เก๊า
เขียนบอกผู้อ่านว่า ต้านบ่ได้หันพระเยซูกับต๋าของต้าน แต่ต้านได้เปิ็กษา
กับผู้ตี้ได้หันพระเยซูกับต๋าตั ๋วเก่า
ลูก๋าเป๋นจาวกรีก ต้านได้เขียนหนั งสือข่าวดีเล่มนี้ หื้อหมู่จาวกรีก ต้าน
ได้ ตัง้ เก๊ า ใน หนั งสือ เล่ม นี้ โดย บอก ว่า เขียน เถิง เปื้ อน ของ ต้าน ตี้ จื้อ เธโอ
ฟีลัส แต่ หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ ก็ มี ประโยชน์ สําหรับ กู้ คน ตวย บ่ใจ้ ก้า จาว
กรีกเต้าอัน
้ ลูก๋าเป๋นจาวกรีกคนเดียวตี้ได้เขียนบันทึกในพระคัมภีร ์ ต้าน
คงจะเขียนหนั งสือข่าวดีเล่มนี้ ขึ้นต๋อนตี้อยู่ในกรุ งโรมกับเปาโล เซิง่ ต๋อน
นั ้นเปาโลได้ถูกกุมตั ๋วอยูใน
่ บ้าน

ต๋อนตัง้ เก๊าของหนั งสือข่าวดีเล่มนี้ ลูก๋าได้เขียนบอกเถิงเป้าหมายตี้หื้อ
ผู้ อ่าน ได้ เข้า ใจ๋ เกี่ยว กับ ความ จริง ของ พระเยซู คริสต์ ดี ขึ้น ต้าน ต้อ งก๋าน
หื้อ ผู้ อ่าน ฮู้ เถิง สิง่ ตี้ พระเยซู สอน กับ สิง่ ตี้ พระเยซู เยีย ะ ต้าน ได้ เล่า เรือ
่ ง
เกี่ยวกับ จีวต
ิ ก๋านต๋าย กับก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋ายของพระเยซู คริสต์
โดย ได้ เน้ น เถิง พระเยซู คริสต์ เป๋น พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ คน
ตึงโลก ต้านได้อูเถิ
้ งหมู่แม่ญิงตี้ได้ติดต๋ามพระเยซูอย่างละเอียดนั กเหลือ
หนั งสือข่าวดีเล่มอื่นๆ สิง่ นึ่ งตี้ต้านเขียนหื้อความสนใจ๋นั กขนาดคือ เรือ
่ ง
ก๋านอธิษฐานของพระเยซู กับตี้พระเยซูออกไปอธิษฐานคนเดียวเป๋นประ
จํา๋
เรือ
่ งจีวต
ิ ของพระเยซูเขียนโดยหมอลูก๋า

สวัสดี ครับ ต้าน เธโอฟีลัส ตี้ นั บถือ มี หลาย คน ลง มือ เขียน เรือ
่ งราว
ต่างๆ เซิง่ สําเร็จ แล้ว ต้า มก๋าง หมู่ เฮา 2 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
ฝากมาหื้อต้าน 4 เปื้ อต้านจะได้ ฮู้แน่ นอนว่ากําสอนตี้ ต้านได้ ฮู้มานั ้นเป๋น
เรือ
่ งแต๊
1
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5 ใน ยุค ตี้ เฮโรด เป๋ น กษั ตริย์ แคว้น ยู เดีย

มี ปุโรหิตคน นึ่ ง จื้อ เศคาริยาห์
อยู่ในหมู่อาบียาห์ เมียของเศคาริยาห์จื้อเอลีซาเบธ ตึงสองเป๋นคนในผะ
กุ๋นอาโรน 6 เขาตึงสองคนเยียะต๋ามบทบัญญัติกับกฎเก๋ณฑ์ของพระเจ้า
ตึงหมดได้ อย่างบ่มีตี้ ติ เลย กับเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม 7 แต่ ตึงสองคน
บ่มีลูก ย้อนว่านางเอลีซาเบธเป๋นหมัน กับตึงสองก็เฒ่าแล้ว

ต๋อน ตี้ หมู่ ของ เศคาริยาห์ อยู่ เวร เปื้ อ เยีย ะ หน้า ตี้ ของ ปุโรหิต เข้า เฝ้า
พระเจ้า 9 ต้าน จกเบอร์ต๋าม 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
ต๋อนตี้เผาเครือ
่ งหอมนั ้น 11 ทูตสวรรค์องค์นึ่ งของพระเจ้ามาป๋ากฏหื้อเศ
คาริยาห์ หัน โดย ยืน อยู่ ตัง เผิก ขวา ของ แต้น เผา เครือ
่ งหอม นั ้น 12 เศคา
13
ริยาห์หันใส่ ทูตสวรรค์ องค์ นั ้นก็ สะดุ้งกั ๋วตั ๋วสัน
่
ทูตสวรรค์ จึงอู้กับต้าน
ว่า “เศคาริยาห์เหย บ่ถ้ากั ๋วเน่ อ พระเจ้าฟังกําอธิษฐานของต้านแล้ว เอ
ลี ซาเบธ เมีย ของ ต้าน จะ เกิด ลูก ป้อ จาย หื้อ ตัง้ จื้อ ลูก ว่า ยอห์น 14 ต้าน จะ
มีความจื้นจมยินดี ย้อนหละอ่อนคนนี้ นั กขนาด กับคนอื่นจํา๋ นวนนั กก็ จะ
มี ความ ยินดี ตี้ เขา เกิด มา 15 เขา จะ เป๋ น ใหญ่ ต่อ หน้า พระเจ้า เขา จะ บ่กิน
๋
เหล้า องุน
่ กับ เหล้า อื่นๆ เลย กับ พระวิญญาณ บริสุทธิ์จะ อยู่ กับ เขา ตัง้ แต่
อยู่ ใน ต๊อง 16 เขา จะ นํา จาว อิสราเอล หลาย คน ปิ๊ ก มา หา องค์ พระผู้ เป๋ น
เจ้าพระเจ้าของหมู่เขา 17 เขาจะนําหน้าพระองค์โดยอํานาจตี้มาจากพระ
วิญญาณเหมือนตี้เอลียาห์เกยมี เยียะหื้อป้อคืนดีกับลูก กับคนหลึ่งเปี่ ยน
เป๋น คน มี ปั๋ ญญา ของ คน ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม เปื้ อ เกีย ม คน ใน จ้าด นึ่ ง๑ไว้
หื้อพร้อมสําหรับก๋านมาขององค์พระผู้เป๋นเจ้า�
8

เศ คา ริ ยาห์ จึง ถาม ทูต สวรรค์ ว่า “ข้าพเจ้า จะ แน่ ใจ๋ ได้ จาใด ย้อน
ข้าพเจ้า กับ เมีย ก็ เฒ่า แล้ว� 19 ฝ่าย ทูต สวรรค์ ก็ ตอบ ว่า “เฮา คือ กาเบรี
ยล เซิง่ ยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า พระองค์ใจ๊ เฮามาอู้กับต้านกับบอกข่าวดี นี้
แก่ต้าน 20 แต่ย้อนต้านบ่เจื้อกําของเฮาว่าเรือ
่ งนี้ จะเป๋นแต๊ต๋ามตี้กํา๋ หนด
ต้านก็จะเป๋นใบ้จ๋นเถิงวันตี้เรือ
่ งนี้ จะเกิดขึ้นในเวลาตี้กํา๋ หนด�
21 คน ตัง หลาย ตี้ ถ้า เศคาริ ยาห์ ก็ งืด ตี้ ต้าน อยู่ ใน พระวิหาร เมิน ลํ้า ไป
22 เมื่อ ต้าน ออก มา แล้ว ก็ อู้ กับ หมู่ เขา บ่ได้ คน หมู่ นั ้น ก็ กึ๊ด ได้ ว่า ต้าน หัน
นิ มิตในพระวิหาร ย้อนหันต้านเต๊ะท่าใบ้ใส่หมู่เขาแต่ยังอูบ่
้ ได้ 23 เมื่อหมด
เวรของต้านแล้วต้านก็ปิ๊ กบ้าน
24 เมื่อ ลูนมา เอลี ซาเบธเมียของเศคาริยาห์ก็ มาน แล้ว ก็ เก็บ ตั ๋วอยู่ใน
บ้านห้าเดือน 25 นางอูว่
้ า “พระเจ้าได้จ้วยข้าเจ้าจาอี้ ในเวลานี้ พระองค์เม
ตต๋าข้าเจ้า เปื้ อจะบ่หื้อข้าเจ้าได้อายคนตังหลายย้อนบ่มีลูก�
18

กําตวายตัก
๊ เรือ
่ งก๋านเกิดของพระเยซู
๑
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เมื่อ เอลี ซาเบธ ต๊อง ได้ หก เดือน แล้ว ทูต สวรรค์ กาเบรียล ก็ ฮับ กํา สัง่
จากพระเจ้าหื้อไปเมืองนึ่ งในแคว้นกาลิลีจื้อนาซาเร็ธ 27 ไปหาแม่ญิงสาว
บริสุทธิคน
้ กับ ป้อ จาย ตี้ จื้อ โยเซฟ เซิง่ เป๋น เจื๊ อสาย
์ นึ่ ง จื้อ มารีย์ นาง หมัน
28
ของกษั ตริย์ดาวิด ทูตสวรรค์เข้ามาในบ้านมารีย์ แล้วอู้กับนางว่า “มา
รียเหย
์
พระเจ้าโผดเจ้า พระองค์อยูกั
่ บเจ้าเน่ อ� 29 มารียก็
์ บ่ม่วนใจ๋ในกํา
อู้ ของ ทูต สวรรค์ นั ้น ว่า กํา ตวายตัก
๊ นั ้น หมายความ ว่า จาใด 30 ทูต สวรรค์
ก็ อู้ กับ นาง แหม ว่า “บ่ถ้า กั ๋ว ย้อน พระเจ้า โผด เจ้า แล้ว 31 ผ่อ เน่ อ เจ้า จะ
ต๊อง แล้ว เกิด ลูก ป้อ จาย หื้อ ตัง้ จื้อ ว่า เยซู 32 ลูก คน นั ้น จะ เป๋ น ใหญ่ กับ จะ
ได้ จื้อ ว่า เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า ผู้ สูงสุด พระเจ้า จะ ตัง้ หื้อ พระองค์ เป๋น
กษั ตริย์ อย่าง เดียว กั ๋น กับ กษั ตริย์ ดาวิด ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ ต้าน 33 ต้าน
จะปกครองจาวอิสราเอลตลอดไป แผ่นดินของต้านจะบ่เสี้ยงสุดเลย�
26

มารีย์ ก็ ถาม ทูต สวรรค์ ว่า “เหตุ ก๋า รณ์ นี้ จะ เป๋น ไป ได้ จาใด ข้า เจ้า ยัง
บ่เกยนอนกับป้อจายกําเตื้อ� 35 ทูตสวรรค์ตอบว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์
จะ อยู่ กับ เจ้า ฤทธิ์ เดช ของ พระเจ้า ผู้ สูงสุด จะ ปก คุม เจ้า ไว้ ย้อน จา อี้ ผู้
บริสุทธิตี
์ ้จะเกิดมานั ้นจะได้จื้อว่า พระบุตรของพระเจ้า 36 ฟังเน่ อ เอลีซา
เบธญาติของเจ้าเถิงแม้นางเฒ่าแล้ว ก็ยังจะมีลูกป้อจาย คนตังหลายถือ
ว่านางเป๋นหมัน แต่ก็ยังต๊องได้หกเดือนแล้ว 37 ย้อนบ่มีอะหยังตี้พระเจ้า
เยียะบ่ได้� 38 มารีย์จึงว่า “ข้าเจ้าเป๋นคนฮับใจ๊ของพระเจ้า ขอหื้อเป๋นไป
ต๋ามตี้ต้านว่านั ้นเต๊อะ� แล้วทูตสวรรค์นั ้นก็จากนางไป
34

มารียไป
์ แอ่วหาเอลีซาเบธ
เมื่อ ลูน มา มารีย์ ก็ ฟั่ ง ไป เมือง นึ่ ง ตํา๋ หมู่ ดอย ใน แคว้น ยู เดีย 40 แล้ว
เข้า ไป ใน เฮือน ของ เศคาริยาห์ กับ ตัก
๊ ตวาย เอลี ซาเบธ 41 เมื่อ เอลี ซาเบธ
ได้ยน
ิ กํา ตัก
๊ ตวาย ของ มารีย์ ลูก ใน ต๊อง ของ เอลี ซาเบธ ก็ ดิน
้ แล้ว เอลี ซา
42
เบธก็ได้ฮบ
ั ก๋านดลใจ๋จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงอูเสี
้ ยงดังว่า “ในหมู่
แม่ ญิง ตัง หลาย หลาน ได้ ฮบ
ั ปอน นั ก เหลือ เปิ้ น ตึง ลูก ใน ต๊อง ของ หลาน ก็
ได้ ฮบ
ั ปอน ตวย 43 เป๋น จาใด พระเจ้า โผด ป้า นั ก ขนาด จาอี้ ตี้ แม่ ของ องค์
พระผู้ เป๋ นเจ้า ของ ป้า มา แอ่ว หา 44 ผ่อ ลอ บ่า กอง ป้า ได้ยน
ิ เสียง อู้ ของ
45
หลาน ลูกในต๊องของป้าก็ดิน
อย่
า
ง
จื
้
น
จมยิ
น
ดี
หลาน
ก็
เป๋
น
สุข ย้อนเจื้อ
้
กําตี้พระเจ้าอูกั
้ บหลานว่าจะเป๋นไปต๋ามนั ้น�
46 มารียจึ
์ งว่า
“จิตใจ๋ของข้าเจ้าก็สรรเสริญพระเจ้า
47 จิต ใจ๋ ข้า เจ้า จื้น จมยินดี ใน พระเจ้า ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊ น บาป โต้ษ ของ
ข้าเจ้า
48 ย้อน พระองค์ ผ่อ หัน กับ ห่วงใย คน ฮับ ใจ๊ ของ พระองค์ ตี้ มี ฐานะ อัน
ตํ่าต้อย แล้ว ตัง้ แต่ บ่า เดี่ยว นี้ เป๋น ต้น ไป คน กู้ เจ้น จะ ฮ้อง ข้า เจ้า
ว่าผูมี
้ ความสุข
39
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ย้อน ว่า ผู้ มี ฤทธิ์อํานาจ ได้ เยีย ะ ก๋าน ใหญ่ แก่ ข้า เจ้า กับ พระองค์ ก็
บริสุทธิ์
50 พระองค์มีเมตต๋าต่อคนตี้เก๋งกั ๋วพระองค์ตลอดไปกู้เจ้นคน
51 พระองค์ได้ใจ๊อํานาจเยียะสิง
่ ตี้ยิง่ ใหญ่ พระองค์ได้เยียะหื้อคนตี้มี
ใจ๋จ๋องหองแตกหนี
52 พระองค์ได้ยึดอํานาจจากผู้ปกครอง แล้วยกคนตํ่าต้อยขึ้น
53 พระองค์ โผด หื้อ สิง
่ ดีๆ แก่ คน อดอยาก แต่ คน รํา่ รวย พระเจ้า หื้อ
ปิ๊ กไปมือบ่ดาย
54-55 พระองค์ได้จ้วยจาวอิสราเอลคนฮับใจ๊ของพระองค์
คือพระองค์บ่ได้ลืมความเมตต๋าตี้ได้สัญญาต่ออับราฮัมกับลูกหลาน
ของต้านตลอดไป
ต๋ามตี้พระองค์ได้อูไว้
้ กับป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮา�
56 มารียก็
์ อยูตวย
่
เอลีซาเบธประมาณสามเดือน แล้วก็ปิ๊ กบ้านของนาง
49

ยอห์นผู้หื้อบัพติศมาเกิด
เมื่อ เอลี ซาเบธ เถิง กํา๋ หนด เกิด แล้ว ก็ เกิด ลูก เป๋น ป้อ จาย 58 ญาติ ปี้
น้ อง กับ หมู่ จาวบ้าน ของ นาง ได้ยน
ิ ว่า พระเจ้า ได้ แสดง ความ เมตต๋า อย่าง
ยิง่ ใหญ่ต่อนาง ก็ปากั ๋นจื้นจมยินดีตวย 59 เมื่อหละอ่อนเกิดได้แปดวัน หมู่
เขาก็ปากั ๋นมาฮ่วมในพิธสุ
ี หนั ตของหละอ่อนหน้ อย แล้วจะใส่จื้อหละอ่อน
นั ้น ว่าเศคาริยาห์เหมือน จื้อ ของ ป้อ 60 แต่ แม่ ของ หละอ่อนหน้ อย บอก ว่า
“บ่ใจ้เน่ อ ต้องใส่จื้อว่า ยอห์น� 61 หมู่เขาก็ปากั ๋นอูว่
้ า “บ่มีปี้ น้ องของต้าน
62
จื้อ ว่า ยอห์น ลอ� แล้ว หมู่ เขา เต๊ะ ท่า ใบ้ ถาม เศคาริยาห์ ว่า “ต้าน ใค่ ใส่
จื้อลูกว่าจาใด� 63 ต้านก็ ขอกระดานชนวนมา แล้วเขียนจื้อลูกว่า ยอห์น
คน ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋น งืด 64 แล้ว ต้าน ก็ อู้ได้ เหมือน เก่า บ่า เดี่ยว นั ้น เลย กับ
สรรเสริญ พระเจ้า 65 จาว บ้าน ก็ ปา กั ๋น กั ๋ว และ เหตุ ก๋า รณ์ หมู่ นั ้น ก็ เล่า ลือ
กั ๋น ไป จ๋น ใคว่ดอย ใน แคว้น ยู เดีย 66 หมู่ คน ตี้ ได้ยน
ิ เรือ
่ ง นี้ ก็ จํา๋ ไว้ใน ใจ๋ ตึง
สงสัย ว่า “หละอ่อน หน้ อย คน นี้ จะ เป๋น จาใด ต่อ ไป ตัง หน้า� ย้อน อํานาจ
ของพระเจ้าอยูกั
่ บเขา
67 เศคาริยาห์ ป้ อ ของ ยอห์น ก็ ฮับ ก๋าน ดลใจ๋ จาก พระวิญญาณ บริสุทธิ์
แล้วตวายตัก
๊ ว่า
68 “จงสรรเสริญพระเจ้าของหมู่จาวอิสราเอล
ย้อน ว่า พระองค์ ได้ มา หา คน ของ พระองค์ แล้ว เปื้ อ จ้วย หมู่ เขา หื้อ มี
อิสระ
69 พระองค์ได้หื้อผู้จ้วยหื้อรอดป๊ นบาปโต้ษตี้มีฤทธิเกิ
์ ดมา
ในเจื๊อสายของกษั ตริยดาวิ
์
ดผู้ฮับใจ๊ของพระองค์
70 ก็เป๋ นไปต๋ามตี้พระองค์ได้อู้ไว้ตัง
้ แต่โบราณมาแล้วผ่านตางผู้เป๋นปาก
เป๋นเสียงแตนพระเจ้าตี้บริสุทธิ์
71 คือพระองค์จะจ้วยเฮาหื้อรอดป๊ นจากหมู่ศัตรู ของ
๋
เฮา
57
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กับป๊นจากอํานาจของคนตังหลายตี้จังเฮา
72 ย้อนพระเจ้าได้เมตต๋าป้ ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮา
กับกึ๊ดเถิงพันธสัญญาอันบริสุทธิของ
พระองค์
์
73 คือ พันธ สัญญา ตี้ พระเจ้า ปฏิญาณ ไว้ กับ อับ รา ฮัมก ป้ อ อุย
๊ แม่
หม่อนของหมู่เฮา
74 ตี้จะจ้วยหมู่เฮาป๊ นจากอํานาจของศัตรู ตั
๋ งหลายของหมู่เฮา
แล้วจะโผดหื้อเฮาฮับใจ๊พระองค์โดยบ่มีความกั ๋ว
75 ด้วยความบริสุทธิกั
ิ ของหมู่เฮา
์ บความถูกต้องต๋ามธรรมไปตลอดจีวต
76 ส่วน ยอห์น ลูก ของ เฮา เหย คน อื่นๆ จะ ว่า ลูก เป๋ น ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น
เสียงแตนพระเจ้าผู้สูงสุด
ย้อน ว่า ลูก จะ นํา หน้า องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า เปื้ อ เกีย ม ก๋าน มา ของ องค์ พระผู้
เป๋นเจ้าไว้
77-79 เปื้ อจะเยียะหื้อคนของพระองค์ฮูเถิ
้ งความรอดป๊นบาปโต้ษ
คือโต้ษบาปของหมู่เขาจะได้ฮับก๋านยกโต้ษโดยความเมตต๋าของพระเจ้า
แสง จาก สวรรค์ ก็ ใก้ จะ ส่อง ลง มา เถิง หมู่ เฮา เปื้ อ ส่อง หื้อ กับ คน ตัง
หลายตี้อยูใน
่ ความมืด
กับคนตี้ตกอยูใต้
่ เงาแห่งความต๋าย
กับเปื้ อนําหมู่เฮามาสู่ตางแห่งสันติสุข�
80 หละอ่อน หน้ อย คน นั ้น ก็ ใหญ่ ขึ้น กับ เข้ม แข็ง ตาง จิต วิญญาณ นั ก ขึ้น
ต้าน ก็ ไป อยู่ ใน ดิน แดน ทุ รกั ๋น ดาร จ๋น เถิง วัน ตี้ ต้าน เผย ตั ๋ว ต่อ หน้า จาว
อิสราเอล

2

ก๋านเกิดของพระเยซู
ต๋อน นั ้น จักรพรรดิ ออกั สตัส๒ มี กํา สัง่ หื้อ มี ก๋าน จด ทะเบียน สํามะโน
ครัว ใคว่ อาณาจักร โรม 2 ก๋าน จด ทะเบียน สํามะโน ครัว นี้ เป๋น เตื้อ ตี้ นึ่ ง ตี้
เกิดขึ้นต๋อนคีรน
ิ ิ อส
ั เป๋นเจ้าเมืองแคว้นซีเรีย 3 คนตังหลายก็ปากั ๋นไปจด
ทะเบียนตี้เมืองของต๋น 4 โยเซฟก็ออกจากเมืองนาซาเร็ธแคว้นกาลิลี ขึ้น
ไปเมืองเบธเลเฮมตี้เป๋นบ้านเกิดของกษั ตริยดาวิ
์
ดในแคว้นยูเดีย ย้อนว่า
5
โยเซฟ เป๋น เจื๊ อสาย ของ กษั ตริย์ ดาวิด เขา ปา มารีย์ ตี้ หมัน
้ ไว้กับ ต๊อง แก่
ใก้ จะ เกิด ไป ตวย เปื้ อ จะ ขึ้น ทะเบียน สํามะโน ครัว 6 เมื่อ เขา ตึง สอง อยู่ ใน
เมืองเบธเลเฮมนั ้น ก็เถิงเวลาตี้มารียจะ
์ เกิดลูก 7 นางก็เกิดลูกป้อจายคน
เก๊า นางเอาผ้าอ้อมปันตั ๋วหละอ่อน แล้ววางไว้ในฮางหญ้า ย้อนบ่มีตี้ พัก
ไหนว่างเลย
8 ใก้ๆ เมือง นั ้น มี คน เลี้ยง แกะ เฝ้า ฝูง แกะ ของ หมู่ เขา ต๋อน เมื่อ คืน
9 มี ทูต สวรรค์ องค์ นึ่ ง ของ องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า ป๋ า กฏ กับ หมู่ เขา รัศมี ของ
1
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พระเจ้า ส่อง ล้อม รอบ หมู่ เขา หมู่ เขา ก็ ตกใจ๋ กั ๋ว ขนาด 10 ทูต สวรรค์ องค์
นั ้นอู้กับหมู่เขาว่า “บ่ถ้ากั ๋วเน่ อ ย้อนเฮานําข่าวมาบอกต้านตังหลาย เป๋น
ข่าว ตี้ จะ เยีย ะ หื้อ คน ตัง หลาย ดี อกดี ใจ๋ 11 คือ ว่า วัน นี้ พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด
ป๊นบาปโต้ษของต้านตังหลาย คือพระคริสต์ องค์ พระผู้เป๋ นเจ้ามาเกิดตี้
เมืองเบธเลเฮม บ้านเกิดของกษั ตริยดาวิ
์
ด 12 จะมีอย่างนึ่ งตี้เยียะหื้อฮูว่
้ า
เป๋นแต๊ คือหมู่ต้านจะหันหละอ่อนหน้ อยปันผ้าอ้อมนอนอยู่ในฮางหญ้า�
13 จู่ๆ ก็มีหมู่ทูตสวรรค์จํา
๋ นวนนั กมาฮ่วมกับทูตสวรรค์องค์นั ้นแล้วปากั ๋น
สรรเสริญพระเจ้าว่า
14 “ขอหื้อพระเจ้าฮับเกียรติในสวรรค์สู งสุ ด
ขอหื้อพระเจ้าหื้อสันติสุขแก่คนตี้พระองค์เปิงใจ๋ในโลกนี้ เต๊อะ�
15 เมื่อ หมู่ ทูต สวรรค์ จาก หมู่ เขา ปิ๊ ก ไป สวรรค์ แล้ว หมู่ คน เลี้ยง แกะ ก็
จวน กั ๋น ว่า “หื้อ เฮา ไป เมือง เบธเลเฮม ผ่อ เหตุ ก๋า รณ์ ตี้ เกิด ขึ้น ต๋าม ตี้ องค์
พระผู้ เป๋ น เจ้า ได้ บอก หมู่ เฮา� 16 หมู่ เขา ก็ ฟั่ ง ปา กั ๋น ไป เมื่อ ไป แผว ก็ ปะ
โยเซฟกับมารีย์ แล้วหันหละอ่อนเกิดใหม่นอนอยู่ในฮางหญ้า 17 เมื่อหมู่
เขา หัน จาอัน
้ แล้ว ก็ เล่า เรือ
่ ง ตี้ ทูต สวรรค์ บอก นั ้น หื้อ โยเซฟ กับ มารีย์ ตึง
18
คน อื่นๆ ฟัง คน ตัง หลาย ตี้ ได้ยน
ิ ก็ ปา กั ๋น งืด ใน เรือ
่ ง ตี้ คน เลี้ยง แกะ เล่า
หื้อฟังนั ้น 19 ส่วนมารีย์ก็ จํา๋ เรือ
่ งหมู่ นี้ ไว้ในใจ๋ กับกึ๊ดเถิงเรือ
่ งนี้ อยู่ตลอด
20 หมู่ คน เลี้ยง แกะ ก็ ปา กั ๋น ปิ๊ ก กับ สรรเสริญ พระเจ้า ไป ตวย ใน เหตุ ก๋า รณ์
ตึงหมดตี้เขาได้ยน
ิ ได้หันต๋ามตี้ทูตสวรรค์บอกไว้กู้อย่าง
21 เมื่อ หละอ่อน คน นั ้น เกิด ได้ แปด วัน แล้ว ก็ เถิง วัน ตี้ จะ เข้า พิธ ีสุ หนั ต
ป้อแม่จึงตัง้ จื้อว่าเยซู ต๋ามตี้ทูตสวรรค์บอกไว้ตัง้ แต่มารียยั
์ งบ่ต๊องเตื้อ
พิธถวาย
ี
ลูกป้อจายคนเก๊าหื้อพระเจ้า
เมื่อ เถิง เวลา เยีย ะ พิธี ล้าง ตั ๋ว หื้อ บริสุทธิ์ต๋าม บท บัญญัติ ของ โมเสส
แล้ว โยเซฟตึงมารีย์ก็ปาลูกไปกรุ งเยรู ซาเล็ม เปื้ อถวายพระเจ้า 23 (ต๋าม
ตี้ เขียน ไว้ใน บท บัญญัติ ของ โมเสส ว่า “ลูก คน เก๊า ตี้ เป๋น ป้อ จาย กู้ คน ต้อง
มอบ ถวาย หื้อ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า�) 24 แล้ว เขา ก็ ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา สําหรับ
ข
พิธี นี้ ต๋าม ตี้ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า สัง่ ไว้ ใน บท บัญญัติ ของ พระองค์ คือ
นกเขา หนุ่ม กู้ นึ่ ง กาว่า นกก๋า แก๋ หนุ่ม กู้ นึ่ ง 25 มี ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ สิ เมโอน
อยู่ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม กับ เจื้อ ฟัง พระเจ้า ต้าน
รอถ้าเวลาตี้ พระเจ้าจะมาจ้วยจาวอิสราเอลหื้อรอดป๊นจากความตุ๊ก กับ
พระวิญญาณบริสุทธิอยู
เปิดเผยแก่
์ ่กับต้าน 26 พระวิญญาณบริสุทธิเกย
์
ต้าน ว่า ต้าน จะ บ่ต๋าย เตื้อ จ๋น กว่า ต้าน จะ ได้ หัน พระคริสต์ ของ องค์ พระ
ผู้ เป๋ นเจ้า 27 ใน วัน นั ้น สิ เมโอน เข้า ไป ใน พระวิหาร โดย ก๋าน นํา ของ พระ
วิญญาณ บริสุทธิ์ เมื่อ ป้อ แม่ ปา พระเยซู เข้า ไป ใน พระวิหาร เปื้ อ จะ เยีย
22
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ะ ต๋าม ธรรมเนี ยม บท บัญญัติ 28 สิ เม โอน ก็ อุม
้ พระ เยซู แล้ว สรรเสริญ
พระเจ้าว่า
29 “ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิง
่ ใหญ่สูงสุด บ่าเดี่ยวนี้ ขอหื้อส่งผู้ฮับใจ๊ของพระองค์
ไปเป๋นสุข
ต๋ามกําสัญญาของพระองค์เต๊อะ
30 ย้อน ว่า ต๋า ของ ข้าพเจ้า ได้ หัน พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊ น บาป โต้ษ ตี้ พระเจ้า
ส่งมาแล้ว
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
34
พระเยซู สิเมโอนก็ปั๋ นปอนหมูเขา
่
แล้วอูกั
้ บมารียแม่
์ พระเยซูว่า “ถ้าผ่อ
ไป เต๊อะ หละอ่อน หน้ อย คน นี้ ตี้ พระเจ้า เลือก ไว้จะ เยีย ะ หื้อ จาว อิสราเอล
หลาย คน ล้ม ลง กาว่า ลุก ขึ้น กับ จะ เป๋น เครือ
่ งหมาย ตี้ แสดง เถิง ความ ต้อ
35
งก๋านของพระเจ้า แต่คนจะต่อต้าน เปื้ อจะเปิดเผยกํากึ๊ดในใจ๋ของคน
จํา๋ นวน นั ก กับ หัว ใจ๋ ของ แม่ ก็ จะ เจ็บ ปวด ทรมาน เหมือน ถูก ดาบ แตง ใน
ใจ๋�
36 มี แม่ ญิง คน นึ่ ง จื้อ อันนา เป๋ น ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง แตน พระเจ้า เป๋ น
ลูกสาว ของ ฟานู เอล คน ใน ผะกุ๋น อาเชอร์ นาง เฒ่า นั ก แล้ว แต่งงาน เมื่อ
ยังสาว อยูกิ
่ น
๋ กั ๋นได้เจ็ดปี๋ผัวก็ต๋ายละ 37 นางเป๋นหม้ายจ๋นอายุได้แปดสิบ
สี่ปี๋ นางบ่ได้ออกจากพระวิหารเลย แต่นมัสก๋านตึงเมื่อวันเมื่อคืนโดยถือ
ศีลอดอาหารกับอธิษฐาน 38 นางเข้ามาตัด
๊ ต๋อนตี้สิเมโอนยังอยูกั
่ บโยเซฟ
กับมารีย์ นางตัง้ เก๊าขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพระเยซู แล้วอูเรื
้ อ
่ งพระ
เยซูหื้อคนตังหลายตี้ถ้าเวลาตี้กรุ งเยรู ซาเล็มจะหลุดป๊นเป๋นอิสระฟัง
33

ปิ๊ กไปเมืองนาซาเร็ธ

39 เมื่อโยเซฟกับมารีย์ได้ เยียะต๋ามบทบัญญัติขององค์ พระผู้เป๋ นเจ้ากู้

อย่างแล้ว ก็ปิ๊ กไปเมืองนาซาเร็ธบ้านของเขาในแคว้นกาลิลี 40 หละอ่อน
หน้ อย คน นั ้น ก็ ใหญ่ ขึ้น แข็ง แฮง มี สติ ปั๋ ญญา นั ก กับ พระเจ้า ก็ ปั๋ น ปอน
ต้าน
ต๋อนพระเยซูไปพระวิหารกับป้อแม่

กู้ ปี๋ ป้อ แม่ ของ พระเยซู เกย ขึ้น ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม เปื้ อ ฮ่วม งาน ปัส กา
หมู่เขาก็ขึ้นไปกรุ งเยรู ซาเล็มเปื้ อฮ่วมงาน
43
ปัสกาเหมือนกู้ปี๋ เมื่อเสี้ยงงานแล้ว หมู่เขาก็ปิ๊ กเมือบ้าน ส่วนพระเยซู
ยัง อยู่ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม โยเซฟ กับ มารีย์ ก็ บ่ฮู้ 44 เขา สอง คน กึ๊ด ว่า พระ
เยซูอยู่ในหมู่คนตี้มาตวยกั ๋น เมื่อเตียวตางมาได้วันนึ่ ง ก็เซาะหาพระเยซู
ใน หมู่ ปี้ น้ อง กับ หมู่ คน ตี้ ฮู้ จัก กั ๋น 45 เมื่อ เซาะหา บ่ปะ ก็ ปิ๊ ก ไป เซาะ ใน กรุ ง
41

42 ต๋อนตี้พระเยซูอายุสิบสองปี๋
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เยรู ซาเล็ม 46 เซาะได้ สามวัน ก็ ปะพระเยซู นั ่งอยู่บริเวณพระวิหารกับหมู่
อาจ๋ารย์ กํ่าลังฟังกับถามอาจ๋ารย์หมู่นั ้น 47 คนตังหลายตี้ได้ยน
ิ พระองค์
อู้ ก็ ปา กั ๋น งืด ใน สติ ปั๋ ญญา กับ กํา ตอบ ของ พระองค์ 48 เมื่อ ป้อ แม่ หัน ก็ งืด
ขนาด แม่ก็ถามว่า “ลูกเหย เยียะหยังจาอี้ ป้อกับแม่เซาะหาลูกตุ๊กอกตุ๊ก
ใจ๋ขนาดเน่ อ� 49 พระเยซูก็ตอบไปว่า “เซาะหาเฮาเยียะหยัง บ่ฮูกา
้ ว่าเฮา
ต้องอยูใน
่ บ้านของพระบิดาของเฮา� 50 ป้อแม่ก็บ่เข้าใจ๋กําอูของ
้
พระเยซู
51 แล้ว พระเยซู ก็ ปิ๊ ก ไป เมือง นาซาเร็ธ ตวย หมู่ เขา กับ ยอม เจื้อ ฟัง ป้ อ แม่
แม่ก็จํา๋ เรือ
่ งตึงหมดนี้ ไว้ในใจ๋
52 พระเยซู ก็ ใหญ่ ขึ้น ตึง ตั ๋ว กับ สติ ปั๋ ญญา พระเจ้า กับ คน ตัง หลาย ก็ ปอ
ใจ๋พระองค์นั กขึ้นติกๆ

3
ยอห์นบอกคนตังหลายหื้อกลับใจ๋จากบาป

1 ในปี๋ตี้สิบห้าในราชก๋านทิเบริอส
ั ซีซาร์ ต๋อนนั ้นปอนทิอส
ั ปีลาตเป๋นเจ้า

เมืองแคว้นยูเดีย เฮโรด อันติบัสปกครองแคว้นกาลิลี ฟีลิปน้ องบ่าวของ
เฮโรดปกครองแคว้นอิทเู รียกับแคว้นตราโคนิ ติส ส่วนลีซาเนี ยสปกครอง
แคว้นอาบีเลน 2 อันนาสกับคายาฟาสเป๋นมหาปุโรหิต ต๋อนนั ้นยอห์นลูก
เศคาริยาห์ได้ฮับถ้อยกําของพระเจ้าในดินแดนทุรกั ๋นดาร 3 แล้วยอห์นก็
ไป ตัง ลุ่ม แม่น้ํา จอร์แดน จ๋น ใคว่ บอก หื้อ คน กลับ ใจ๋ จาก บาป กับ หื้อ ฮับ บัพ
ติศ มา เปื้ อ พระเจ้า จะ ยกโต้ ษ บาป หื้อ 4 เรือ
่ ง นี้ ก็ เป๋น ไป ต๋าม ตี้ เขียน ไว้ ใน
หนั งสืออิสยาห์ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าว่า
“มีเสียงฮ้องเอิน
้ ของคนนึ่ งในดินแดนทุรกั ๋นดารว่า
‘เกียมใจ๋หื้อพร้อมสําหรับก๋านเข้ามาขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
จงแป๋งหนตางซื่อๆ หื้อพระองค์
5 ห้วยกู้ตี้ก็ถมหื้อเต๋ม
ดอยต่างๆ ก็ตัดหื้อตํ่าลง
ตางก๊ดก็แป๋งหื้อซื่อ
ตางตี้สูงตํ่าบ่เต้ากั ๋นก็แป๋งหื้อเปียง
6 คนตังหลายจะหันความรอดป๊ นบาปโต้ษของพระเจ้า�ค ”
7 ยอห์นจึงว่าหมู่คนตี้ออกมาฮับบัพติศมาว่า “หมู่จ้าดงูปิ๊ ด ใผเตือ
๋ นหื้อ
8
หมู่ สู หลบหนี จากก๋านลงโต้ ษของพระเจ้าตี้ กํ่าลังจะมาเถิง เยียะหื้อผ่อ
กําลุ ว่าจี วต
ิ หมู่ สู เกิดผลจากก๋านกลับใจ๋ จากบาปแล้วแต๊ๆ บ่ดี กึ๊ดเอาคน
เดียวว่า ‘หมูเฮา
่ บ่ต้องถูกลงโต้ษ ย้อนว่าหมูเฮา
่ เป๋นลูกหลานต๋านเต๊าของ
อับราฮัม� เฮาจะบอกหื้อฮู้ว่า พระเจ้าจะเยียะหื้อบ่าหินหมู่ นี้ ก๋ายเป๋นลูก
หลาน ของ อับ ราฮัม ก็ ได้ เน่ อ 9 มุย ได้ เกีย ม แน ไว้ตี้ ปื๊ น เก๊ า ไม้ แล้ว เก๊ า ไม้ กู้
เก๊าตี้เกิดหน่วยบ่ดีจะถูกตัดแล้วขว้างใส่ในก๋องไฟ�
ค
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10 หมูคน
่ จึงถามต้านว่า “เฮาจะต้องเยียะจาใดดี� 11 ยอห์นตอบหมูเขา
่

ว่า “คนใดมีเสื้อสองผืนหื้อแบ่งคนตี้ บ่มี คนใดมีของกิน
๋ ก็ หื้อปั๋ นคนตี้ บ่มี
กิน
๋ �
12 หมูคน
่ เก็บภาษีก็มาขอฮับบัพติศมาตวย หมูเขา
่ ถามว่า “อาจ๋ารย์ หมู่
13
เฮาจะต้องเยียะจาใดพ่อง� ยอห์นตอบหมู่เขาว่า “หมู่เจ้าห้ามเก็บภาษี
เกิน
๋ ตี้ กํา๋ หนด� 14 หมู่ ทหารก็ ถามว่า “หมู่ เฮาลอจะต้องเยียะจาใดพ่อง�
ต้าน ตอบ หมู่ เขา ว่า “ห้าม บังคับ คน อื่น กับ ห้าม ใส่ ฮ้าย เปื้ อ เอา สตางค์ คน
อื่น แต่หื้อปอใจ๋ก้าจ้างของตั ๋ว�
15 คนตังหลายกํ่าลังถ้าพระคริสต์มาอย่างใจ๋จดใจ๋จ่อ ก็สงสัยว่า ยอห์น
เป๋นพระคริสต์แม่นก่อ 16 ยอห์นจึงตอบเขาตังหลายว่า “เฮาหื้อเจ้าฮับบัพ
ติศมาด้วยนํ้า แต่จะมีแหมผูนึ
้ ่ งมีอํานาจนั กเหลือเฮามาเมื่อลูน แม้แต่แก้
สายมัดเกิบของต้าน ตั ๋วเฮายังบ่สมควรจะเยียะจาอัน
้ เลย ต้านจะหื้อเจ้า
ตังหลายฮับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิกั
์ บด้วยไฟ 17 ต้านเหมือน
จาวนา มือ ของ ต้าน กํา๋ ผาก หะ ข้าว ไว้ แล้ว จะ สะสาง ตะราง ตี ข้
๋ าว จ๋น ใคว่
จะ เก็บ ข้าว เต้ง ไว้ใน หลองข้าว ส่วน ข้าว ลีบ ก็ จะ เอา ไป เผา ไฟ ตี้ บ่ฮู้จัก ดับ�
18 ยอห์นจัก
๊ จวนเขาแหมหลายอย่าง กับบอกข่าวดีเรือ
่ งพระคริสต์แก่คน
ตังหลาย
19 ยอห์นด่ากษั ตริยเฮโรด
์
ตี้ปกครองแคว้น เรือ
่ งเอานางเฮโรเดียสเมีย
ของน้ องบ่าวมาเป๋นเมียของตั ๋ว กับอู้เถิงก๋านบ่ดีตังหลายตี้เฮโรดได้เยียะ
20 เฮโรดซํ้าเยียะก๋านบ่ดีนั กขึ้นแหม เปาะกับตี้เยียะมาแล้ว คือยับยอห์น
ไปขังคอก
พระเยซูฮับบัพติศมาจากยอห์น

21 เมื่อคนตังหลายฮับบัพติศมา พระเยซูก็ฮับตวย ต๋อนตี้พระเยซูกํ่าลัง

อธิษฐานอยู่ ฟ้าสวรรค์ก็แหวกออกเป๋นฮ่อม 22 พระวิญญาณบริสุทธิมี
์ ฮูป
ฮ่า ง เหมือน นกก๋า แก๋ ลง มา อยู่ บน พระองค์ แล้ว มี เสียง มา จาก ฟ้า สวรรค์
ว่า “ต้านผู้นี้ เป๋นลูกตี้เฮาฮัก เฮาเปิงใจ๋ต้านแต๊ๆ�
ลําดับเจื๊อสายของพระเยซู

23 เมื่อพระเยซู ตัง
้ เก๊าสัง่ สอน

พระองค์อายุประมาณสามสิบปี๋ ต๋ามกํา
กึ๊ด ของ คน ตัง หลาย เข้า ใจ๋ ว่า พระเยซู เป๋น ลูก ของ โยเซฟ โยเซฟ เป๋น ลูก
ของ เฮลี 24 เฮลี เป๋น ลูก ของ มัทธัต มัทธัตเป๋น ลูก ของ เลวี เลวีเป๋น ลูก ของ
เมลคี เมลคีเป๋นลูกของยันนาย ยันนายเป๋นลูกของโยเซฟ 25 โยเซฟเป๋น
ลูกของมัทธาธีอส
ั มัทธาธีอส
ั เป๋นลูกของอาโมส อาโมสเป๋นลูกของนาฮูม
นาฮูม เป๋น ลูก ของ เอสลี เอสลี เป๋น ลูก ของ นั ก กาย 26 นั ก กาย เป๋น ลูก ของ
มาอาท มาอาทเป๋น ลูกของมัทธาธีอส
ั มัทธาธีอส
ั เป๋นลูก ของเสเมอิน เส
เมอิน เป๋น ลูก ของ โยเสค โยเสค เป๋น ลูก ของ โยดา 27 โยดา เป๋น ลูก ของ โย
อานั น โยอานั น เป๋น ลูก ของ เรซา เรซา เป๋น ลูก ของ เศรุ บ บาเบล เศรุ บ บา
เบลเป๋นลูกของเชอัลทิเอล เชอัลทิเอลเป๋นลูกของเนรี 28 เนรีเป๋นลูกของ
เมลคี เมลคี เป๋นลูกของอัดดี อัดดี เป๋นลูกของโคสัม โคสัมเป๋นลูกของเอ
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ลมาดั ม เอลมาดั ม เป๋น ลูก ของ เอร์ 29 เอร์เป๋น ลูก ของ โยชู วา โยชู วา เป๋น
ลูกของเอลี เยเซอร์ เอลี เยเซอร์เป๋นลูกของโยริม โยริมเป๋นลูกของมัทธัต
มัทธัต เป๋น ลูก ของ เลวี 30 เลวีเป๋น ลูก ของ สิ เมโอน สิ เมโอน เป๋น ลูก ของ ยู
ดาห์ ยู ดาห์ เป๋น ลูก ของ โยเซฟ โยเซฟ เป๋น ลูก ของ โยนาม โยนาม เป๋น ลูก
ของ เอลี ยาคิ ม 31 เอลี ยาคิ ม เป๋น ลูก ของ เมเลอา เมเลอา เป๋น ลูก ของ เมน
นา เมนนาเป๋นลูกของมัทตะธา มัทตะธาเป๋นลูกของนาธัน นาธันเป๋นลูก
ของดาวิด 32 ดาวิดเป๋นลูกของเจสซี เจสซีเป๋นลูกของโอเบด โอเบดเป๋น
ลูกของโบอาส โบอาสเป๋นลูกของสัลโมน สัลโมนเป๋นลูกของนาโชน 33 นา
โชน เป๋น ลูก ของ อัม มี นาดับ อัม มี นาดับ เป๋น ลูก ของ อัด มิน อัด มิน เป๋น ลูก
ของอารนี อารนี เป๋นลูกของเฮสโรน เฮสโรนเป๋นลูกของเปเรศ เปเรศเป๋น
ลูกของยูดาห์ 34 ยูดาห์เป๋นลูกของยาโคบ ยาโคบเป๋นลูกของอิสอัค อิสอัค
เป๋นลูกของอับราฮัม อับราฮัมเป๋นลูกของเทราห์ เทราห์เป๋นลูกของนาโฮร์
35 นาโฮร์เป๋ นลูกของเสรุ ก เสรุ กเป๋ นลูกของเรอู เรอูเป๋ นลูกของเปเลก เป
เลก เป๋น ลูก ของ เอเบอร์ เอเบอร์เป๋น ลูก ของ เชลาห์ 36 เชลาห์เป๋น ลูก ของ
ไคนาน ไคนานเป๋นลูกของอารฟาซัด อารฟาซัดเป๋นลูกของเชม เชมเป๋น
ลูกของโนอาห์ โนอาห์เป๋นลูกของลาเมค 37 ลาเมคเป๋นลูกของเมธูเสลาห์
เมธูเสลาห์เป๋นลูกของเอโนค เอโนคเป๋นลูกของยาเรด ยาเรดเป๋นลูกของ
มาหะลาเลเอล มาหะลาเลเอล เป๋น ลูก ของ ไคนาน 38 ไคนาน เป๋น ลูก ของ
เอโนช เอโนช เป๋น ลูก ของ เสท เสท เป๋น ลูก ของ อาดั ม อาดั ม เป๋น ลูก ของ
พระเจ้า

4

มารลองใจ๋พระเยซู
พระวิญญาณ บริสุทธิอยู
์ ่ กับ พระเยซู แล้ว พระองค์ ออก ไป จาก แม่น้ํา
จอร์แดน พระวิญญาณ ก็ ปา พระองค์ ไป ใน ดิน แดน ทุ รกั ๋นดาร 2 ตี้ หัน
้ มาร
ก็ลองใจ๋พระองค์เป๋นเวลาสี่สิบวัน ตลอดเวลานั ้นพระองค์บ่ได้กิน
๋ อะหยัง
เลย แล้ว หลัง จาก นั ้น พระองค์ ก็ ใค่ อยาก กิน
๋ ข้าว 3 มาร จึง อู้ กับ พระองค์
ว่า “ถ้า ต้าน เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า ก็ หื้อ สัง่ บ่า หิน ก้อน นี้ เป๋น เข้า หนม
ปังแล่� 4 พระเยซู ก็ ตอบมารว่า “พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า ‘คนเฮาจะเลี้ยง
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 “สิทธิอํานาจ กับ ความ รุ ง่ เรือง ของ อาณาจักร ตึง หมด นี้ เฮา จะ ยก หื้อ
ต้าน ย้อนว่าตึงหมดนี้ ได้มอบไว้เป๋นสิทธิของ
เฮาแล้ว เฮาใค่ยกหื้อใผก็ได้
์
ต๋ามใจ๋เฮา 7 ถ้าต้านนมัสก๋านเฮา กู้สิง่ กู้อย่างนี้ ก็จะเป๋นของต้าน� 8 พระ
เยซู ตอบมารว่า “พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า ‘หื้อนมัสก๋านองค์พระผู้เป๋ นเจ้า
พระเจ้าของเจ้า กับฮับใจ๊พระองค์ผู้เดียวเต้าอัน
้ �ฆ ”
1

ฅ

4:4 4:4 ฉธบ� 8:3

ฆ

4:8 4:8 ฉธบ� 6:13

ลูก๋า 4:9
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9 แล้วมารก็ปาพระเยซูไปกรุ งเยรู ซาเล็ม

ปาขึ้นไปอยูบน
่ หลังคาพระวิหาร
แล้วบอกพระองค์ ว่า “ถ้าต้านเป๋นพระบุตรของพระเจ้าแต๊ๆ ก็ หื้อโดดลง
ไปแล่ 10 ย้อนพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
‘พระเจ้าจะสัง่ หื้อทูตสวรรค์มาปกปักฮักษาต้าน 11 เอามือฮับต้านไว้บ่หื้อ
ตีน
๋ ไปตุ๊บใส่บ่าหิน�ง ”
12 พระเยซู ตอบ มาร ว่า “พระคัมภีร มี
์ เขียนไว้ว่า ‘ห้ามลองดี องค์ พระผู้เป๋
นเจ้า พระเจ้า ของ เจ้า�จ ” 13 เมื่อ มาร ลองใจ๋ พระองค์ กู้ อย่าง แล้ว ก็ ละ
พระองค์ไว้จ๋นกว่าจะมีโอกาสเหมาะๆ แหม
14 พระเยซูปิ๊ กไปแคว้นกาลิลีโดยอํานาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ กับมีคน
เล่า เรือ
่ ง เกี่ยวกับ พระองค์ จ๋น ใคว่ ตํา๋ หมู่ หัน
้ 15 พระองค์ สัง่ สอน ใน ธรรม
ศาลาของจาวยิว คนตังหลายก็ปากั ๋นยกย่องพระองค์
จาวเมืองนาซาเร็ธบ่ยอมฮับพระเยซู

แล้ว พระองค์ ก็ มา แผว เมือง นาซาเร็ธ เป๋น เมือง ตี้ พระองค์ ใหญ่ ใน
วันสะบาโตพระองค์ไปธรรมศาลาของจาวยิวเหมือนกู้เตื้อ แล้วยืนขึ้นจะ
อ่านพระคัมภีร ์ 17 มีคนส่งม้วนพระธรรมอิสยาห์ผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตน
พระเจ้าหื้อพระองค์ เมื่อพระองค์ก๋างพระคัมภีรนั
์ ้นออก ก็ปะข้อตี้เขียนไว้
ว่า
18 “พระวิญญาณขององค์พระผู้เป๋ นเจ้าอยูกั
่ บข้าพเจ้า
ย้อนว่าพระองค์ได้ตัง้ ข้าพเจ้าไว้
หื้อบอกข่าวดีแก่คนตุ๊ก
16

พระองค์ใจ๊ข้าพเจ้าหื้อบอกนั กโต้ษว่าเขาจะมีอิสระ
หื้อบอกคนต๋าบอดว่าเขาจะหันแหม
หื้อบอกคนตี้โดนคํ่าว่าจะป๊นตุ๊ก
19 กับหื้อบอกว่าเถิงเวลาแล้ว

ตี้พระเจ้าจะจ้วยคนของพระองค์�ฉ

20 เมื่ออ่านหื้อคนตังหลายฟังแล้ว พระองค์ก็ม้วนพระคัมภีรนั
์ ้นส่งคืนเจ้า

หน้าตี้ แล้วนั ่งลง สายต๋าของคนตังหลายในธรรมศาลาก็ผ่อมาตี้พระองค์
21 พระองค์อูว่
้ า “วันนี้ พระคัมภีรต๋
์ อนนี้ ตี้ต้านได้ยน
ิ ก็เป๋นแต๊แล้ว� 22 คน
ตัง หลาย ก็ อู้ ยกย่อง พระองค์ และ ปา กั ๋น งืด ใน กํา อู้ ตี้ น่า ฟัง ของ พระองค์
หมู่เขาอู้กั ๋นว่า “คนนี้ เป๋นลูกบ่าวโยเซฟบ่ใจ้กา� 23 พระองค์ก็อู้กับเขาตัง
หลายว่า “ต้านตังหลายคงจะอ้างกําสุภาษิ ตใส่เฮาตี้ว่า ‘หมอฮักษาตั ๋วเก่า
ก่อน เต๊อะ� กับ จะ ว่า ‘สิง่ ตี้ ได้ยน
ิ ว่า ต้าน เยีย ะ ใน เมือง คาเปอรนาอุม หื้อ
เยียะตี้นี่ ในเมืองของตั ๋วพ่อง� � 24 พระเยซูอูกั
้ บหมู่เขาว่า “เฮาบอกความ
จริงแก่ต้านตังหลายว่า บ่มีผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าสักคนได้ฮบ
ั
25
ก๋านยอมฮับจากคนในบ้านเมืองของตั ๋วเก่า เฮาบอกความจริงแหมว่า
เมื่อ ฝน บ่ตก สาม ปี๋ เกิง่ จ๋น เกิด ก๋าน กัน
้ อยาก ใคว่แผ่น ดิน ใน สมัย ของ เอลี
ยาห์ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า ก็มีแม่หม้ายในหมู่จาวอิสราเอลจํา๋
ง

4:11 4:11 สดด� 91:11-12

จ

4:12 4:12 ฉธบ� 6:16

ฉ

4:19 4:19 อสย� 61:1,2
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นวนนั กช 26 แต่ พระเจ้าก็ บ่ใจ๊ เอลี ยาห์ไปหาแม่หม้ายจาวอิสราเอลคนใด
เลย แต่ หื้อ ไป หา แม่ หม้าย คน นึ่ ง เป๋น คน ต่างจ้า ด ใน หมู่ บ้าน ศาเรฟัท เขต
เมืองไซดอนเต้าอัน
้ 27 กับในสมัยเอลีชาผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า
ก็ เหมือน กั ๋น ใน หมู่ จาว อิสราเอล มี คน เป๋น ขี้ ตู้ ด หลาย คน แต่ บ่มี ใผ ได้ ฮบ
ั
28
ซ
ก๋าน ฮัก ษา หื้อ หาย เลย เว้น แต่ นาอามาน จาว ซีเรีย เต้า อัน
้ �
เมื่อ คน
ตัง หลาย ใน ธรรมศาลา ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ โขด ขนาด 29 จึง ลุก ขึ้น ลาก พระองค์
ออก จาก เมือง ปา ไป บน หน้าผา ตี้ เมือง ของ หมู่ เขา ตัง้ อยู่ นั ้น ตัง้ ใจ๋ ว่า จะ ยู้
พระองค์หื้อตกลงไป 30 แต่พระองค์เตียวลัดก๋างหมู่เขาไปได้
พระเยซูไล่ผีฮ้ายออกจากจายคนนึ่ ง

31 พระเยซูไปเมืองคาเปอรนาอุมในแคว้นกาลิลี แล้วเตสนาสัง
่ สอนคน

ตังหลายในวันสะบาโต 32 คนตังหลายก็ปากั ๋นงืดในกําสอนของพระองค์
ย้อนว่าพระองค์สอนอย่างผู้มีสิทธิอํานาจ
33 ในธรรมศาลาของจาวยิวมีป้ อจายคนนึ่ งโดนผีฮ้าย๓เข้าอยู่ เขาฮ้อง
เสียง ดัง ว่า 34 “พระเยซู จาว นาซาเร็ธ มา ยุง่ กับ หมู่ เฮา เยีย ะ หยัง ต้าน มา
ทําลาย หมู่ เฮา กา เฮา ฮู้ ว่า ต้าน เป๋น ใผ ต้าน เป๋น ผู้ บริสุทธิ์ ของ พระเจ้า�
35 พระเยซู จึง สัง
่ มัน ว่า “จะ ไป ปาก นั ก ออก มา จาก เขา บ่า เดี่ยว นี้ � ผี ฮ้าย
นั ้นก็เยียะหื้อคนนั ้นโก้นลงต่อหน้าคนตังหลาย แล้วก็ออกจากป้อจายคน
นั ้นไป โดยคนนั ้นบ่ได้ฮบ
ั บาดเจ็บ 36 คนตังหลายก็ปากั ๋นงืด อูกั
้ ๋นว่า “กําอู้
ของต้านเป๋นจาใดหา หยังมีสิทธิอํานาจสัง่ หื้อผีฮ้ายออก มันก็ยอมออก�
37 คนก็เล่าเรือ
่ งของพระองค์ไปใคว่ตํา๋ หมู่หัน
้
พระเยซูฮักษาแม่เมียของซีโมน

38 พระเยซู ออกจากธรรมศาลาเข้าไปในเฮือนซีโมน

แม่เมียของซีโมน
เป๋น ไข้ หนั ก ขนาด เขา ตัง หลาย จึง อ้อนวอน พระองค์ หื้อ จ้วย นาง 39 พระ
เยซู ก็ไปยืนอยู่ตังข้างตี้นอนของนาง อู้ว่า “ขอหื้อหายไข้บ่าเดี่ยวนี้ � แล้ว
นางก็หายจากไข้ สักกําเดียวนางก็ลุกขึ้นฮับใจ๊ผ่อกอยพระเยซูกับหมู่ของ
พระองค์
40 เมื่อแลงใก้ ตะวันตกดิน ก็ มีคนปาคนเจ็บป่ วยเป๋ นพยาธิพะยําต่างๆ
มา หา พระเยซู พระองค์ ก็ วาง มือ บน ตั ๋ว คน ป่วย หมู่ นั ้น กู้ คน ฮัก ษา หมู่ เขา
หื้อหาย 41 หมู่ผีฮ้ายก็ออกจากคนตี้โดนเข้าตวย มันฮ้องเสียงดังว่า “ต้าน
เป๋นพระบุตรของพระเจ้า� พระองค์ก็ห้ามบ่หื้อหมู่มันอู้ ย้อนหมู่มันฮูแล้
้ ว
ว่าพระองค์เป๋นพระคริสต์
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 แผ่น ดิน
ช

4:25 4:25 1 พกษ� 17:1-24
ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด

ซ

4:27 4:27 2 พกษ� 5:1-14

๓
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ของ พระเจ้า หื้อ คน ใน เมือง อื่น ฮู้ ตวย ตี้ เฮา ฮับ ใจ๊ มา นั ้น ก็ เปื้ อ เหตุ นี้ ละ�
44 พระองค์จึงเตสนาสัง
่ สอนในธรรมศาลาต่างๆ ในแคว้นยูเดีย

5
พระเยซูฮ้องคนเซาะป๋ามาเป๋นสาวก

มี เตื้อ นึ่ ง คน ตัง หลาย ยืน เบียด พระเยซู เปื้ อ จะ ฟัง พระเยซู สัง่ สอน
ถ้อยกํา 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 ป๋ า 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 พระองค์ ก็ นั ่ง อยู่ ใน เฮือ นั ้น สัง่ สอน คน ตัง หลาย
4 เมื่อ สอน จบ แล้ว ก็ บอก ซี โมน ว่า “เอา เฮือ ออก ไป ตี้ นํ้า เลิก
็ ๆ แล้ว หย่อน
5
อวน ลง เอา ป๋า� ซี โมน ตอบ พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ หมู่ เฮา ลาก อวน คืน
ฮุง่ ยังบ่ได้ ป๋า สัก ตั ๋ว แต่ เฮา จะ หย่อนอวน ลง แหม กํา ต๋าม ตี้ พระองค์ บอก�
6 เมื่อ หย่อน อวน ลง ไป ก็ ยับ ป๋ า ได้ นั ก ขนาด จ๋น 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
เฮือสองลําจ๋นเฮือเกือบจ๋ม 8 ซีโมนเปโตร เมื่อหันจาอัน
้ ก็ก้มลงกราบพระ
เยซู บอกพระองค์ว่า “ขอหื้อไปไก๋ๆ ข้าพเจ้าเต๊อะ ย้อนว่าข้าพเจ้าเป๋นคน
บาป� 9 ตี้ อู้ จาอัน
้ ย้อน ว่า เขา กับ คน ตัง หลาย ตี้ อยู่ ตวย กั ๋น หัน
้ งืด ตี้ ได้ ป๋า
10
นั ก จาอี้ ยากอบ กับ ยอห์น ลูก ของ เศเบดี เปื้ อน ฮ่วม หา ป๋า ตวย กั ๋น กับ ซี
โมนก็งืดเหมือนกั ๋น พระเยซูอูกั
้ บซีโมนว่า “บ่ถ้ากั ๋ว ตัง้ แต่นี้ ไปต้านจะเป๋น
11
ผู้ ปา คน มา หา เฮา� เมื่อ เอา เฮือ เข้า ฝั่ ง แล้ว หมู่ เขา ก็ สละ กู้ อย่าง ตวย
พระองค์ไป
1

พระเยซูฮักษาคนขี้ตู้ด

ต๋อน ตี้ พระองค์ อยู่ ใน เมือง นึ่ ง มี คน เป๋น ขี้ ตู้ ด เต๋ม ตึง เนื้ อ ตึง ตั ๋ว เมื่อ
เขาหันพระเยซู ก็ก้มหน้าลงจ๋นเถิงดิน อ้อนวอนพระเยซู ว่า “พระองค์เจ้า
ข้า ถ้าพระองค์ใค่จ้วยข้าพเจ้าหื้อหาย ข้าพเจ้าก็จะหายแน่ ๆ� 13 พระองค์
ยื่นมือออกไปหยุบป้อจายคนนั ้นแล้วอู้ว่า “เฮาใค่ จ้วย จงหายโรคเต๊อะ�
แล้ว เขา ก็ หาย เป๋น ขี้ ตู้ ด บ่า เดี่ยว นั ้น เลย 14 พระองค์ สัง่ เขา ว่า “ห้าม เล่า
เรือ
่ ง นี้ หื้อ ใผ ฟัง เน่ อ แต่ หื้อ ไป แสดง ตั ๋ว ต่อ ปุโรหิต แล้ว เอา เครือ
่ ง ปู่ จา
สําหรับ คน ตี้ หาย โรค นี้ ไป ถวาย ต๋าม กํา สัง่ ของ บท บัญญัติ ของ โมเสส เปื้ อ
แสดงหื้อคนตังหลายฮูว่
้ าเจ้าหายโรคแล้ว� 15 มีคนเล่าเรือ
่ งของพระเยซู
ไป ไก๋ แหม คน ตัง หลาย จํา๋ นวน นั ก ก็ มา จุ มนุ ม กั ๋น เปื้ อ จะ ฟัง พระองค์ กับ
หื้อ พระองค์ ฮัก ษา โรค ต่างๆ ของ เขา หื้อ หาย 16 แต่ พระองค์ ก็ ลัก ไป หา ตี้
เงียบๆ เปื้ ออธิษฐานเป๋นประจํา๋
12

๔

5:1 5:1 ฮ้องแหมจื้อว่า ทะเลสาบเยนเนซาเรท

ลูก๋า 5:17

122

ลูก๋า 5:36

พระเยซูฮักษาคนง่อย
17 วันนึ่ งเมื่อพระองค์กํ่าลังสัง
่ สอนอยู่

ก็มีหมู่ฟาริสีกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์
นั ่งฟังอยูตี
่ ้หัน
้ ตวย หมู่เขามาจากกู้หมู่บ้านในแคว้นกาลิลี แคว้นยูเดียกับ
กรุ งเยรู ซาเล็ม กับพระเจ้าได้หื้อฤทธิอํ
์ านาจกับพระเยซูตี้ฮักษาโรคต่างๆ
18
หื้อ หาย มี คน หาม คน ง่อย คน นึ่ ง นอน อยู่ ตี้ นอน มา หมู่ เขา ฮิ จะ เอา คน
ป่วย เข้า ไป วาง ลง ตัง หน้า พระเยซู 19 ก็ บ่มี ฮ่อม ตี้ จะ เอา คน ป่วย เข้า ไป ได้
ย้อน มี คน นั ก เขา ก็ หาม ขึ้น ไป ตัง หลังคา เต หลังคา ออก เป๋น ฮ่อม หย่อน
คนป่วยตึงตี้นอนลงก๋างหมู่ส่องหน้าพระเยซู 20 เมื่อพระเยซูหันความเจื้อ
ของ หมู่ เขา ก็ อู้ กับ คน ง่อย ว่า “เปื้ อน เหย บาป ของ เจ้า ได้ โผด ยก หื้อ แล้ว
เน่ อ� 21 หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กับ หมู่ ฟาริสี กึ๊ด ใน ใจ๋ ว่า “คน นี้ เป๋น ใผ ตี้ อู้ หมิน
่
ประมาทพระเจ้า ใผจะยกโต้ษบาปได้นอกจากพระเจ้าองค์เดียวเต้าอัน
้ �
22 พระเยซู ฮู้ กํา กึ๊ด ใน ใจ๋ ของ หมู่ เขา ก็ ถาม ว่า “เป๋ น จาใด หมู่ ต้าน กึ๊ด ใน ใจ๋
จาอี้ 23 อันใดจะง่ายเหลือกั ๋นตี้จะว่า ‘บาปของเจ้าได้โผดยกแล้ว� กับจะ
ว่า ‘ลุกขึ้นเตียวไปเต๊อะ� 24 แต่เปื้ อต้านตังหลายจะฮูว่
้ าบุตรมนุษย์มีสิทธิ
อํานาจในโลกตี้จะโผดยกโต้ษบาปได้� แล้วพระองค์ก็อู้กับคนง่อยนั ้นว่า
“เฮา สัง่ เจ้า หื้อ ลุก ขึ้น แบก ตี้ นอน ปิ๊ ก ไป บ้าน เต๊อะ� 25 เขา ก็ ลุก ขึ้น ต่อ หน้า
คน ตัง หลาย บ่า เดี่ยว นั ้น เลย แบก ตี้ นอน ขึ้น แล้ว เตียว ปิ๊ ก บ้าน สรรเสริญ
พระเจ้า 26 คน ตัง หลาย ปา กั ๋น งืด ขนาด ปา กั ๋น สรรเสริญ พระเจ้า ต่าง คน
ต่างเก๋งกั ๋ว อูกั
้ ๋นว่า “วันนี้ เฮาได้หันสิง่ ตี้อัศจ๋รรย์ตี้สุด�
พระเยซูฮ้องเลวีมาเป๋นสาวก
27 เมื่อเหตุ ก๋ารณ์ นี้ ผ่านไปแล้ว

พระเยซู ออกไป แล้วหันใส่คนเก็บภาษี
คน นึ่ ง จื้อ ว่า เลวี นั ่ง อยู่ ตี้ ด่าน เก็บ ภาษี พระองค์ อู้ กับ เขา ว่า “ตวย เฮา มา
เต๊อะ� 28 เขาก็สละกู้สิง่ กู้อย่างไว้หัน
้ ลุกขึ้นตวยพระองค์ไป
29 เลวีจัดงานเลี้ยงใหญ่ตี้บ้านของเขา

เปื้ อเป๋นเกียรติแก่พระเยซู มีคน
เก็บ ภาษี กับ คน อื่น แหม หลาย คน นั ่ง ฮ่วม โต๊ะ ตวย หมู่ สาวก ของ พระองค์
30 หมู่ ฟาริสี กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ ตี้ อยู่ ใน หมู่ ของ เขา ซูบ ซาบ กั ๋น ติ หมู่ สาวก
ของ พระเยซู ว่า เป๋น จาใด หมู่ ต้าน มา กิน
๋ มา ดื่ม กับ หมู่ คน เก็บ ภาษี กับ หมู่
คนบาป 31 พระเยซูตอบหมูเขา
่ ว่า “คนอยูดี
่ สบายแข็งแฮงบ่ต้องก๋านหมอ
32
แต่คนตี้บ่สบายต้องก๋านหมอ เฮาบ่ได้มาเปื้ อฮ้องหาคนตี้กึ๊ดว่าเป๋นคน
ถูกต้องต๋ามธรรม แต่มาเปื้ อฮ้องหาคนบาปหื้อกลับใจ๋ใหม่�
“หมู่สาวกของยอห์นผู้หื้อบัพติศมาถือศีลอด
อาหารกับอธิษฐานอยู่เจื่อๆ สาวกของหมู่ฟาริสีก็ถือเหมือนกั ๋น แต่สาวก
ของต้านเอาตึงกิน
้ บหมู่เขาว่า “หมู่ต้านจะหื้อเปื้ อน
๋ ตึงดื่ม� 34 พระเยซูอูกั
ของเจ้าบ่าวถือศีลอดอาหารเมื่อเจ้าบ่าวยังอยู่กับเขากา 35 แต่จะมีวันนึ่ ง
เจ้าบ่าวจะถูกเอาไปจากหมู่เขา วันนั ้นหมู่เขาจะถือศีลอดอาหาร� 36 พระ
33 หมู่เขาบอกพระเยซูว่า
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เยซู ได้ อู้ กํา เผียบ ข้อ นึ่ ง หื้อ หมู่ เขา ฟัง ว่า “บ่มี ใผ เอา ผ้า จาก เสื้อ ใหม่ มา ปะ
เสื้อ เก่า ถ้า เยีย ะ จาอัน
้ เสื้อ ใหม่ ก็ จะ ปุด ป๋าย บ่ปอ ผ้า จาก เสื้อ ใหม่ ก็ บ่เปิง
กับ เสื้อ เก่า ตวย 37 บ่มี ใผ เอา เหล้า องุน
่ หมัก ใหม่ๆ ใส่ ถง หนั ง เก่า ย้อน ว่า
ถ้า เยีย ะ จาอัน
้ เหล้า องุน
่ ตี้ หมัก ใหม่ นั ้น จะ เยีย ะ หื้อ ถง หนั ง เก่า แตก เหล้า
องุน
่ ก็ฮัว่ ออกมาหมด ถงหนั งก็จะปุดจะหวาก ถงหนั งก็จะใจ๊บ่ได้ 38 เหล้า
องุน
่ หมัก ใหม่ๆ ต้อง ใส่ ถง หนั ง ใหม่ 39 บ่มี ใผ กิน
่ เก่า แล้ว จะ ใค่
๋ เหล้า องุน
กิน
่ ใหม่ๆ เขาย่อมบอกว่า ‘ของเก่านั ้นดีแล้ว� �
๋ เหล้าองุน

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 บาง คน ใน หมู่ ฟาริสี ถาม ว่า “เป๋น
จาใดหมู่ต้านเยียะในสิง่ ตี้ห้ามเยียะในวันสะบาโต� 3 พระเยซู จึงตอบเขา
ว่า “หมูต้
่ านบ่เกยอ่านพระคัมภีรเรื
์ อ
่ งตี้กษั ตริยดาวิ
์
ดเยียะเมื่อต้านกับหมู่
ตี้มาตวยใค่อยากกิน
๋ ข้าวกา 4 ต้านเข้าไปในพระวิหารของพระเจ้า แล้วกิน
๋
เข้า หนมปัง ตี้ ตัง้ ถวาย พระเจ้า แล้ว ยัง เอา หื้อ หมู่ คน ตี้ มา ตวย กั ๋น กิน
๋ ตวย
เซิง่ ต๋ามกฎห้ามบ่หื้อใผกิน
้ ตี้กิน
๋ นอกจากปุโรหิตเต้าอัน
๋ ได้� 5 พระองค์จึง
บอกหมู่ฟาริสีว่า “เฮาผู้เป๋นบุตรมนุษย์เป๋นใหญ่เหลือวันสะบาโต�
6 ในวันสะบาโตแหมวันนึ่ ง พระเยซูเข้าไปในธรรมศาลาของจาวยิวแล้ว
สัง่ สอน มีคนนึ่ งมือขวาลีบได้ เข้าไปฟังตวย 7 หมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่ฟาริ
สี ก็ ปา กั ๋น ถ้า ผ่อ ว่า พระองค์ จะ ฮัก ษา เขา ใน วัน สะบาโต ก่อ เปื้ อ จะ หา เหตุ
นาบโต้ษพระองค์ 8 แต่พระองค์ฮู้ว่าเขากึ๊ดจาใด จึงอู้กับคนมือลีบคนนั ้น
ว่า “ลุกยืนขึ้นส่องหน้าคนตังหลาย� เขาก็ลุกยืนขึ้น 9 แล้วพระเยซูก็อูกั
้ บ
คนตังหลายว่า “เฮาจะถามต้านตังหลายว่า ควรจะเยียะก๋านดีกาว่าเยียะ
ก๋านฮ้ายในวันสะบาโต จะจ้วยจีวต
ิ กาว่าจะทําลายจีวต
ิ � 10 แล้วพระองค์
ผ่อไปตี้กู้คนตี้อยู่หัน
้ บอกคนมือลีบว่า “เหยียดมือของเจ้าออกมา� เขาก็
เยีย ะ ตวย ต๋าม แล้ว มือ ของ เขา ก็ หาย เป๋น ปกติ 11 หมู่ ฟาริสี กับ หมู่ ธรรมา
จ๋ารย์ก็โขดหื้อพระเยซู จึงเปิ็กษากั ๋นว่าจะเยียะจาใดกับพระองค์ดี
1

พระเยซูเลือกอัครสาวกสิบสองคน

12 ต๋อนนั ้นพระเยซูขึ้นไปบนดอยม่อนนึ่ งเปื้ ออธิษฐาน

แล้วได้อธิษฐาน
ต่อพระเจ้าคืนฮุง่
แล้วเลือกเอา
สิบสองคนออกจากหมู่สาวกนั ้น แล้วฮ้องหมู่เขาว่าหมู่อัครสาวก 14 คือซี
โมนตี้พระองค์ ฮ้องแหมจื้อว่า เปโตร อันดรู วน้
์ องบ่าวของเปโตร ยากอบ
ยอห์น ฟี ลิป บารโธโลมิ ว 15 มัทธิว โธมัส ยากอบ ลูก บ่าว ของ อัลเฟอัส ซี
โมน ตี้ เป๋นคนของพรรคจ้าดนิ ยม 16 ยูดาสลูกบ่าวของยากอบ กับยูดาส
อิสคาริโอทต๋อนเมื่อลูนคนนี้ ได้หักหลังพระเยซู
13 แจ้งแล้วพระองค์ก็ฮ้องหมู่สาวกมาหา
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แล้ว พระเยซู กับ หมู่ อัคร สาวก ก็ ลง มา ยืน ใน ตี้ เปีย ง แห่ง นึ่ ง พร้อม
ตึง หมู่ สาวก ของ พระองค์ กับ แหม หลาย คน ตี้ มา จาก ใคว่แคว้นยู เดีย กรุ ง
เยรู ซาเล็ม กับ เมือง ต่างๆ ฮิม ฝั่ ง ทะเล คือ เมือง ไทระ กับ เมือง ไซดอน เปื้ อ
จะ ฟัง พระองค์ 18 กับ หื้อ พระองค์ ฮัก ษา โรค ของ หมู่ เขา หมู่ คน ตี้ ต้อง ทน
ตุ๊กย้อนผีฮ้าย๕เข้า พระเยซู ก็ ฮักษาหื้อหาย 19 คนตังหลายต่างคนก็ ต่าง
พยายาม ตี้ จะ ถูก ตั ๋วพระเยซู ย้อนมี ฤทธิซ่
์ าน ออก จาก พระองค์ ฮักษา โรค
ของหมู่เขาหื้อหายกู้คน
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 เมื่อ เกิด จาอัน
้ ขึ้น ต้าน ตัง หลาย จง จื้น จม ยินดี วิดๆ เต้นๆ เต๊อะ ย้อน
ว่า พระเจ้า มี รางวัล อัน ยิง่ ใหญ่ ไว้ ใน สวรรค์ สําหรับ หมู่ ต้าน เซิง่ ก็
เหมือน เดียวกั ๋นกับหมู่ ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า ตี้ โดนป้อ
อุย
๊ แม่หม่อนเยียะอย่างเดียวกั ๋น
24 แต่ความฉิ บหายก็จะเกิดกับเจ้าตังหลายตี้รํา
่ รวย
ย้อนว่าเจ้าได้ฮับความสุขสบายตี้สุดแล้ว
25 ความฉิ บหายก็เกิดกับเจ้าตังหลายตี้ได้กิน
๋ อิม
่ เวลานี้
ย้อนว่าเจ้าจะกัน
้ อยาก
ความฉิ บหายก็เกิดกับเจ้าตังหลายตี้ใค่หว
ั เวลานี้
ย้อนว่าเจ้าจะโศกเศร้าเสียใจ๋
26 ความฉิ บหายก็เกิดกับเจ้าตังหลายตี้หมู่คนยกย่องว่าเจ้าเป๋ นคนดี
ย้อนว่าป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เขาก็ได้เยียะอย่างเดียวกั ๋นนี้ กับหมู่ผู้
เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตั ๋วป๋อมมาแล้ว
พระเยซูบอกหื้อฮักศัตรู ๋
“แต่ เฮา บอก หื้อ ต้าน ตัง หลาย ตี้ กํ่า ลัง ฟัง อยู่ ว่า จง ฮัก ศัตรู ๋ของ ต้าน
จงเยียะดีกับคนตี้จังต้าน 28 จงปั๋ นปอนคนตี้แจ้งด่าต้าน จงอธิษฐานเผื่อ
คน ตี้ เยีย ะ ฮ้าย ต่อ ต้าน 29 ถ้า ใผ คน ใด ตบ แก้ม ของ ต้าน เผิก นึ่ ง ก็ หื้อ บิน
่
๕ 6:18 6:18 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
27
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แหมเผิกนึ่ งหื้อเขาแหม ใผเอาเสื้อคุมต้านไป ถ้าเขาจะเอาเสื้อแหมก็ หื้อ
เขาไปเต๊อะ 30 ถ้าใผมาขออะหยังจากต้าน ก็หื้อเขาไปเต๊อะ กับเมื่อใผเอา
อะหยัง ของ ต้าน ไป ก็ บ่ถ้า ทวง คืน 31 หื้อ เยีย ะ ต่อ คน อื่น อย่าง ตี้ ต้าน ต้อ
งก๋านหื้อคนอื่นเยียะต่อต้านจาอัน
้
32 “ถ้าต้านตังหลายฮักก้าคนตี้ฮักต้านเต้าอัน
้ จะได้บุญคุณอะหยัง คน
บ่ดี คนบาปตัง หลาย ก็ ฮักคนตี้ ฮักเขาเหมือนกั ๋น 33 ถ้าต้าน เยียะดี กับคน
ตี้ เยีย ะ ดี กับ ต้าน เต้า อัน
้ จะ บุญ คุณ อะหยัง คน บาป ตัง หลาย ก็ เยีย ะ อย่าง
34
เดียว กั ๋น ถ้า ต้าน ตัง หลาย หื้อ ยืม ก้า คน ตี้ ต้าน ฮู้ ว่า จะ ได้ คืน เต้า อัน
้ จะ
ได้ บุญ คุณ อะหยัง คน บาป ตัง หลาย ก็ หื้อ คน บาป ยืม โดย คาด ว่า จะ ฮับ คืน
อย่าง เดียว กั ๋น 35 แต่ จง ฮัก ศัตรู ๋ของ ต้าน ตัง หลาย กับ เยีย ะ ดี กับ เขา จง
หื้อ เขา ยืม ไป โดย บ่ต้อง ห่วง ว่า จะ ได้ คืน แล้ว ต้าน จะ ได้ ฮับ รางวัล ยิง่ ใหญ่
ใน สวรรค์ จะ ได้ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า ผู้ สูงสุด ย้อน พระองค์ โผด ตึง คน ตี้
อกตัญญู ตึงคนบ่ดี 36 ต้านตังหลายจงมีความเมตต๋ากรุ ณา เหมือนพระ
บิดาของต้านมีความเมตต๋ากรุ ณา
ก๋านตัดสินตํา๋ หนิ คนอื่น
“บ่ดี ตัดสิน ใผ แล้ว เขา ก็ จะ บ่ตัดสิน ต้าน บ่ถ้า ตัดสิน ลงโต้ ษ ใผ แล้ว
เขาก็จะบ่ตัดสินลงโต้ษต้าน จงยกโต้ษหื้อเขา แล้วเขาก็จะยกโต้ษหื้อต้าน
38 จงหื้อกับคนอื่น แล้วพระเจ้าก็ จะหื้อกับต้าน ต้านจะได้ ฮับตวงจ๋นสวด
จ๋น ล้น ต๋าง ย้อน ว่า ต้าน ใจ๊ ต๋าง แก่น ใด ตวง หื้อ คน อื่น พระเจ้า ก็ จะ ใจ๊ ต๋าง
แก่นนั ้นตวงหื้อต้านเหมือนกั ๋น�
39 พระเยซู อู้กับหมู่เขาเป๋ นกําเผียบว่า “คนต๋าบอดจู๋งคนต๋าบอดได้ กา
ตึงสองคนจะบ่ตกขุมตกบ่อกา 40 ลูกศิษย์บ่ใหญ่เหลือครู แต่ลูกศิษย์ตี้ฮับ
ก๋านเฝิ็กสอนจบแล้วก็จะเป๋นเหมือนครู ของเขา
37

ก๋านจ้วยหมู่ปี้ น้ องแก้ปั๋ ญหา
41 “เป๋ นจาใดต้านผ่อหันขี้ฝุ่นตี้อยู่ในต๋าปี้ น้ องของต้าน

แต่ไม้ตึงดุ้นอยู่
ในต๋าตั ๋วเก่าผ่อบ่หัน 42 เป๋นจาใดต้านอูกั
้ บหมู่ปี้ น้ องของต้านว่า ‘น้ องเหย
หื้อเฮาเขี่ยขี้ฝุ่นออกจากต๋าของเจ้าเนาะ� แต่ตี้ไหนได้มีไม้ตึงดุ้นอยูใน
่ ต๋า
ตั ๋ว เก่า ก็ บ่หัน คน หน้า ซื่อ ใจ๋ ก๊ด หื้อ จัก
๊ ไม้ ดุ้น ออก จาก ต๋า ตั ๋ว เก่า เหีย ก่อน
แล้วจะได้ผ่อหันถี่ๆ ก่อนตี้จะไปเขี่ยขี้ฝุ่นออกจากต๋าของปี้ น้ องได้
43 “เก๊าไม้ดีก็ออกหน่วยดี

เก๊าไม้บ่ดีก็ออกหน่วยบ่ดี 44 เฮาจะฮูว่
้ าเก๊าไม้
ดีกาว่าบ่ดี ก็ผ่อตี้หน่วยของมัน บ่มีใผเกยเก็บหน่วยบ่าเดื่อจากเก๊าไม้ตี้มี
หนาม กาว่าเก็บองุน
่ จากเก๊าหญ้าตี้มีหนาม 45 คนดีก็มีสิง่ ดีๆ ในใจ๋แล้วก็
จะอู้แต่สิง่ ดีออกมา แต่คนบ่ดีก็มีสิง่ บ่ดีในใจ๋กับจะอู้สิง่ บ่ดีออกมาเหมือน
กั ๋น ย้อนในใจ๋เป๋นจาใดปากก็อูมา
้ จาอัน
้
จีวต
ิ สองอย่าง
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“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 คน ตี้ มา หา เฮา กับ ฟัง กํา สอน ของ เฮา
แล้ว เยีย ะ ตวย ต๋าม กํา สอน นั ้น เฮา จะ บอก หื้อ ต้าน ตัง หลาย ฮู้ ว่า เขา เผียบ
็ วาง ฐาน ไว้
เหมือน ใผ 48 เขา เผียบ เหมือน คน ตี้ แป๋ง เฮือน เขา ขุด ขุม เลิก
บน บ่า หิน เมื่อ นํ้า ท่วม สาย นํ้า เจี้ยว ตัง้ ใส่ เฮือน นั ้น เฮือน ก็ บ่ไหว บ่เฟือน
ย้อน ได้ แป๋ง ไว้ อย่าง มัน
่ คง 49 แต่ คน ตี้ ได้ ฟัง กํา สอน ของ เฮา แล้ว ก็ บ่ได้
เยีย ะ ตวย ต๋าม เขา ก็ เผียบ เหมือน คน นึ่ ง แป๋ง เฮือน บน ดิน ขุด ขุม วาง ฐาน
็ เมื่อมีนํ้าท่วม สายนํ้าไหลแฮงตัง้ ใส่เฮือนนั ้น เฮือนนั ้นก็จะหลุ จะ
ไว้บ่เลิก
ปังลงตันที เสียหายหมด�
46

7

พระเยซูฮักษาคนฮับใจ๊ของนายร้อยทหารโรมัน

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 คน นึ่ ง ของ นายร้อย ทหาร โรมัน บ่สบาย
หนั กเกือบจะต๋ายแล้ว นายร้อยฮักคนนั ้นนั ก 3 นายร้อยได้ยินว่าพระเยซู
มา จึงหื้อหมู่คนเฒ่าคนแก่ของจาวยิวบางคน ไปอ้อนวอนขอหื้อพระองค์
มา ฮัก ษา คน ฮับ ใจ๊ ของ เขา 4 เมื่อ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ นั ้น มา เถิง พระ เยซู
แล้ว ก็ อ้อนวอน แล้ว อ้อนวอน แหม ว่า “นายร้อย คน นั ้น สมควร ตี้ ต้าน จะ
จ้วย 5 ย้อน เขา ฮัก คน ใน จ้าด ของ เฮา กับ เขา ได้ แป๋ง ธรรมศาลา หื้อ เฮา
ตวย� 6 พระเยซู จึง 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 บอก ว่า “บ่ถ้า เข้า ไป
ใน เฮือน เน่ อ ย้อน ข้าพเจ้า บ่ดี ปอ ตี้ จะ หื้อ ต้าน ลอด เข้า มา ใน จายคา เฮือน
ของ ข้าพเจ้า 7 ย้อน จาอัน
้ ข้าพเจ้า หัน ว่า บ่เปิง ตี้ จะ ออก มา ปะ ต้าน แต่ ขอ
ต้านสัง่ กําเดียวเต้าอัน
้ คนฮับใจ๊ของข้าพเจ้าก็จะหายจากพยาธิตี้เขาเป๋น
8 ข้าพเจ้า อยู่ ใต้ วินัย ของ ทหาร กับ มี ทหาร อยู่ ใต้ บังคับ ของ ข้าพเจ้า ตวย
ข้าพเจ้า สัง่ คน นึ่ ง ว่า ‘ไป� เขา ก็ ไป สัง่ คน นึ่ ง ว่า ‘มา� เขา ก็ มา ข้าพเจ้า
บอก คน ฮับ ใจ๊ ว่า ‘เยีย ะ อัน นี้ เน่ อ� เขา ก็ เยีย ะ� 9 เมื่อ พระเยซู ได้ยน
ิ จา
อัน
้ ก็ งืด ใน ความ เจื้อ ของ นายร้อย จึง เหลียว ปิ๊ ก มา อู้ กับ คน ตัง หลาย ตี้ ติด
ต๋ามพระองค์ไปว่า “เฮาบอกหื้อต้านตังหลายฮูว่
้ า เฮาบ่เกยปะใผคนใดใน
ประเทศ อิสราเอล ตี้ มี ความ เจื้อ นั ก ขนาด นี้ มา ก่อน เลย� 10 เมื่อ เปื้ อน ปิ๊ ก
ไปเถิงเฮือนนายร้อย ก็หันคนฮับใจ๊คนนั ้นหายเป๋นปกติแล้ว
1

พระเยซูจ้วยลูกของแม่หม้ายเป๋นขึ้นมาใหม่
พระเยซู ไปหมู่บ้านนาอินกับหมู่สาวกของพระองค์
คนตังหลายแหมจ้าดนั กก็ ตวยพระองค์ ไป 12 เมื่อมาเถิงใก้ ปะตู๋ เมืองนั ้น
มีคนหามศพป้อจายหนุ่มคนนึ่ งมา แม่ของป้อจายคนนั ้นเป๋นหม้ายมีลูก
คน เดียว จาว บ้าน จ้า ดหลาย คน ก็ มา ตวย นาง 13 เมื่อ พระเยซู หัน แม่ ของ
ป้อจายคนนั ้น พระองค์มีใจ๋อินดูนาง อูว่
้ า “บ่ต้องไห้เน่ อ� 14 แล้วพระองค์
11 ได้ แหมบ่ปอเมิน
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เข้าไปใก้ๆ แล้วต๊ะแตะหามศพ หมูตี
่ ้หามก็หยุดยืน พระองค์จึงสัง่ ว่า “จาย
15
หนุ่มเหย เฮาสัง่ เจ้าหื้อลุกขึ้น� คนต๋ายนั ้นก็ลุกขึ้นนั ่งอู้ได้ พระองค์จึง
มอบจายหนุ่มคนนั ้นหื้อแม่ของเขา
16 คนตังหลายตี้ตวยมาก็เก๋งกั ๋วกั ๋นขนาด

แล้วปากั ๋นสรรเสริญพระเจ้า
ว่า “ต้านผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตี้ยิง่ ใหญ่ได้เกิดขึ้นมาต้ามก๋าง
หมู่เฮาแล้ว กับพระเจ้าได้มาจ้วยคนของพระองค์แล้ว� 17 เรือ
่ งนี้ ก็ได้เล่า
ลือกั ๋นไปใคว่แคว้นยูเดีย กับดินแดนตี้อยูแวด
่
แคว้นนั ้นตวย
ยอห์นส่งสาวกมาถามพระเยซู

หมู่ สาวก ของ ยอห์น ก็ เล่า เถิง เหตุ ก๋า รณ์ ตึง หมด นั ้น หื้อ ยอห์น ฟัง
ยอห์น ฮ้อง สาวก สอง คน มา หา สัง่ หื้อ ไป ถาม พระเยซู ว่า “ต้าน เป๋น ผู้ ตี้
จะมานั ้น๖กา กาว่าจะต้องกองถ้าคนอื่นแหม� 20 เมื่อหมู่เขามาเถิงพระ
เยซู ก็บอกพระองค์ว่า “ยอห์นผู้หื้อบัพติศมาใจ๊หมู่เฮามาถามพระองค์ว่า
‘ต้านเป๋นผู้ตี้จะมานั ้นกา กาว่าจะต้องกองถ้าคนอื่นแหม� �
18

19

ใน เวลา หละหว่าง นั ้น พระเยซู ได้ ฮัก ษา คน เจ็บ คน เป๋น โรค ต่างๆ หื้อ
หาย เป๋น จํา๋ นวน นั ก คน ตี้ ผี เข้า ก็ หาย คน ต๋า บอด ก็ ผ่อ หัน ได้ 22 พระองค์
ตอบ สาวก สอง คน นั ้น ไป ว่า “ปิ๊ ก ไป บอก ยอห์น ต๋าม ตี้ หมู่ ต้าน ได้ ยิน กับ ได้
หัน คือคนต๋าบอดก็ผ่อหันได้ คนง่อยก็เตียวได้ คนขีต
้ ู้ดก็หายสะอาด คนหู
หนวกก็ได้ยิน คนต๋ายก็เป๋นขึ้นจากความต๋าย คนตุ๊กคนยากก็ได้ฟังข่าวดี
23 คนตี้บ่ขัดใจ๋ในสิง
้ บเยียะ ก็เป๋นสุข�
่ ตี้เฮาอูกั
21

เมื่อ คน ตี้ ยอห์น ใจ๊ มา ปิ๊ ก ไป แล้ว พระองค์ ตัง้ เก๊ า อู้ กับ คน ตัง หลาย
เรือ
่ งยอห์นว่า “ต้านตังหลายไปผ่ออะหยังในดินแดนทุรกั ๋นดาร ไปผ่อต้น
อ้อถูกลมปั๊ ดแกว่งไปแกว่งมาจาอัน
้ กา 25 ถ้าบ่ใจ้ ออกไปผ่ออะหยังกั ๋น ไป
ผ่อ คน แต่ง ตั ๋ว งามๆ กา ย้อน ว่า คน ตี้ แต่ง ตั ๋ว อย่าง ดี กิน
๋ ดี อยู่ดี ย่อม ปา กั ๋น
26
อยูใน
่ วังปู๊น ถ้าจาอัน
้ หมู่ต้านออกไปผ่ออะหยังกั ๋น ไปผ่อผูเป๋
้ นปากเป๋น
เสียงแตนพระเจ้าแม่นก่อ แม่นแล้ว เฮาบอกต้านตังหลายว่ายอห์นเป๋น
นั กเหลือผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าแหมก่อน 27 คือยอห์นคนเนี ยะ
มีกําเขียนเถิงต้านไว้ว่า
‘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 แต่คนเล็กหน้ อยตี้สุดในแผ่นดินของพระเจ้า ก็ยังใหญ่เหลือยอห์น
แหม ก่อน� 29 คน ตัง หลาย กับ หมู่ คน เก็บ ภาษี ตี้ ได้ยน
ิ กับ ได้ ฮบ
ั บัพ ติศ มา
จากยอห์นแล้ว ก็ยอมฮับว่าพระเจ้ายุติธรรม 30 แต่หมู่ฟาริสีกับผูชํ
้ านาญ
24

๖ 7:19 7:19 ผู้ตี้จะมานั้นหมายเถิง พระคริสต์ ตี้ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าบอกว่าจะมา
๗ 7:27 7:27 ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีกเป๋นกําว่า “เกียมคน� เป๋น “เกียมตาง� ญ 7:27 7:27
มลค� 3:1
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บทบัญญัติ บ่ยอมฮับแผนก๋านของพระเจ้าตี้มีต่อหมู่เขา โดยบ่ฮับบัพติศ
มาจากยอห์น
31 พระเยซู อู้ ต่อ ไป แหม ว่า “จาอัน
้ เฮา จะ เผียบ คน ใน ยุค สมัย นี้ เหมือน
กับ อะหยัง ดี หมู่ เขา จะ เหมือน อะหยัง 32 ก็ เผียบ เหมือน กับ หละอ่อน นั ่ง
เล่นอยูก๋
่ างกาดก๋างลี เอิน
้ ฮ้องใส่กั ๋นว่า
‘หมู่เปิ้ นเป่าปี่ เป่าแนหื้อฟังแล้ว
หมู่ตั ๋วก็บ่เต้นบ่ฟ้อนตวย
หมู่เปิ้ นปากั ๋นฮ้องเพลง สําหรับงานศพหื้อฟัง
หมู่ตั ๋วก็บ่ไห้บ่หุยตวย�
33 ย้อนยอห์นผู้หื้อบัพติศมาถือศีลอดอาหารกับบ่ได้กิน
่ ต้านตัง
๋ เหล้าองุน
34
หลาย ก็ ว่า ‘คน นี้ มี ผี เข้า อยู�
่
ส่วน บุตรมนุษย์ ได้ ตึง กิน
๋ ตึง ดื่ม ต้าน ตัง
หลายก็ว่า ‘ผ่อคนนี้ ลอ ขี้กละ ขี้เมาตวย ป๋ายบ่ปอยังเป๋นเปื้ อนกับคนเก็บ
ภาษี คบกั ๋นกับคนบาป� 35 แต่ปั๋ ญญาของพระเจ้านั ้นก็ได้ฮบ
ั ก๋านยอมฮับ
ว่าถูกต้องแล้วจากคนตี้เยียะตวยต๋ามปั๋ ญญานั ้น�
พระเยซูในบ้านฟาริสี
36 มี คน นึ่ ง ใน หมู่ ฟาริสี จื้อ ซี โมน

เจิญพระองค์ ไปกิน
๋ ข้าวตวย พระองค์
ก็ไปนั ่งกิน
๋ ในเฮือนของเขา 37 มีแม่ญิงคนนึ่ งในเมืองนั ้นเป๋นคนบาป เมื่อ
ฮู้ว่า พระองค์ กํ่า ลัง กิน
๋ ข้าว อยู่ใน บ้าน ของ ฟาริสี คน นั ้น 38 แม่ ญิง คน นั ้น ก็
กํา๋ ขวดใส่นํ้ามันหอมมายืนอยูตั
่ งหลังใก้ๆ ตีน
๋ พระเยซู ไห้จ๋นนํ้าต๋าย้อยตก
ใส่ตีน
๋ พระองค์ นางก็เอาผมของนางเจ๊ดตีน
๋ พระองค์ จูบตีน
๋ พระองค์แล้ว
39
เอา นํ้ามัน หอม ถอก ใส่ ตีน
๋ พระองค์ ฟาริสี ตี้ ได้ เจิญ พระเยซู มา บ้าน หัน
ใส่ ก็ กึ๊ดในใจ๋ ว่า “ถ้าต้านเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าแต๊ ก็ ต้อง
ฮู้ว่าแม่ ญิงคนตี้ ถูก ตั ๋วของต้าน นั ้นเป๋น ใผ เป๋นคนจาใด ย้อนนางเป๋นคน
บาป�
40 พระเยซู จึง อู้ กับ เขา ว่า “ซี โมน เหย เฮา มี เรือ
่ ง จะ อู้ กับ ต้าน หน้ อย�
41
เขาก็ตอบว่า “เจิญอาจ๋ารย์ อู้ไปเต๊อะ� พระองค์จึงอู้ว่า “เจ้าหนี้ คนนึ่ ง
มี ลูก หนี้ สอง คน คน นึ่ ง เป๋น หนี้ ห้า ร้อย เดนาริอน
ั แหม คน นึ่ ง เป๋น หนี้ ห้า
42
สิบเดนาริอน
ั
เมื่อหมู่เขาบ่มีสตางค์มาใจ๊หนี้ เจ้าหนี้ ก็ยกหนี้ หื้อกับสอง
คน นั ้น เหีย แล้ว ใน สอง คน นั ้น ใผ จะ ฮัก นาย นั ก เหลือ กั ๋น� 43 ซี โมน ก็ บอก
พระองค์ว่า “ข้าพเจ้าหันว่าคนตี้นายยกหนี้ หื้อนั ก ก็ฮักนายนั ก� พระองค์
จึงว่า “ต้านอู้ถูกแล้ว� 44 พระองค์จึงเหลียวหลังผ่อแม่ญิงคนนั ้น แล้วอู้
กับซีโมนว่า “ต้านหันแม่ญิงคนนี้ ก่อ เฮาได้ เข้ามาในเฮือนของต้าน ต้าน
บ่ได้เอานํ้ามาซ่วยตีน
๋ เฮา แต่แม่ญิงคนนี้ ได้เอานํ้าต๋าซ่วยตีน
๋ เฮา แล้วเอา
45
ผม เจ๊ด ตีน
๋ เฮา ต้าน บ่ได้ จูบ เฮา แต่ แม่ ญิง คน นี้ จูบ ตีน
๋ เฮา ตลอด ตัง้ แต่
46
นาง เข้า มา ต้าน บ่ได้ เอา นํ้ามัน ถอก หัว เฮา แต่ แม่ ญิง คน นี้ เอา นํ้ามัน
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หอม ถอก ใส่ ตีน
๋ เฮา๘ 47 ย้อน จาอัน
้ เฮา บอก ต้าน ว่า บาป ของ แม่ ญิง คน นี้
เซิง่ มีนั ก ได้โผดยกหื้อแล้ว ย้อนนางฮักเฮานั ก แต่คนตี้ได้ฮบ
ั ก๋านยกโต้ษ
หน้ อยก็ฮักหน้ อย�
48 พระองค์ จึง บอก กับ แม่ ญิง คน นั ้น ว่า “บาป ของ เจ้า เฮา ยก หื้อ แล้ว�
49 ฝ่ายคนตังหลายตี้นั ่งกิน
๋ ข้าวตวยกั ๋นกึ๊ดในใจ๋ว่า “คนนี้ เป๋นใผเถิงยกโต้
ษ บาป หื้อ ได้� 50 พระเยซู จึง บอก แม่ ญิง คน นั ้น ว่า “ความ เจื้อ ของ เจ้า ได้
เยียะหื้อเจ้ารอดป๊นบาปโต้ษแล้ว ขอหื้ออยูดี
่ มีสุขเน่ อ�

8

ต่อ มา พระองค์ ก็ เตียว ตาง ไป ใคว่บ้าน ใคว่เมือง บอก ข่าวดี เรือ
่ ง แผ่น
ดินของพระเจ้า สาวกสิบสองคนก็อยูกั
่ บพระองค์ 2 ฮ่วมกับแม่ญิงบางคน
ตี้พระองค์เกยไล่ผีออกจากตั ๋วกับฮักษาโรคหื้อหาย ได้แก่มารีย์ตี้ฮ้องกั ๋น
ว่ามารีย์จาวมักดาลา คนตี้พระองค์ ได้ ไล่ ผีออกเจ็ดตั ๋ว 3 กับนางโยอันนา
เมียของคูซา ป้อบ้านของเจ้าเมืองเฮโรด สุสันนากับแม่ญิงแหมหลายคน
ตี้เกยถวายของส่วนตั ๋วจ้วยเหลือพระองค์กับสาวกของพระองค์
1

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 เผียบ ว่า 5 “มี จาวนา คน นึ่ ง ออก ไป หว่าน
เม็ดพืช บางเม็ดตกต๋ามหนตางเตียว คนก็ยํ่าแล้วนกก็มาจิกกิน
๋ เหียหมด
6 บาง เม็ด ก็ ตก ลง ดิน ตี้ ปื๊ น ตัง ลุ่ม เป๋ น บ่า หิน เต๋ม ไป หมด เมื่อ งอก ขึ้น มา
บ่ปอ เมิน ก็ เหีย
่ ว แห้ง ต๋าย ย้อน ว่า ขาด นํ้า 7 บาง เม็ด ตก ก๋าง ป่า หนาม ต้น
หนามนั ้นก็ใหญ่ขึ้นมางําต้นนั ้นเหียหมด 8 บางเม็ดตกบนดินดี ก็งอกงาม
ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีงวงมีเม็ดนั กเป๋นร้อยเต้า� เมื่อพระองค์อู้แล้ว ก็บอกหมู่
เขาเสียงดังว่า “ใผยอมฟังก็หื้อฟังไว้เต๊อะ�
9 หมู่ สาวก ถาม พระองค์ ว่า “กํา เผียบ นั ้น หมาย ความ ว่า จาใด� 10 พระ
็ เรือ
เยซู บอกหมู่สาวกว่า “ข้อลํ้าเลิก
่ งแผ่นดินของพระเจ้าโผดหื้อต้านตัง
หลายฮู้ได้ ส่วนหมู่คนอื่นๆ นั ้น จะอู้หื้อฟังเป๋นกําเผียบเปื้ อหื้อเป๋นไปต๋าม
พระคัมภีรตี
์ ้ว่า ‘หมู่เขาผ่อแต่บ่หัน หมู่เขาฟังแต่บ่เข้าใจ๋�ฎ
11 “กํา เผียบ คือ จาอี้ เม็ด พืช ก็ คือ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า 12 ตี้ ตก ต๋าม หน
ตางเตียวก็เหมือนคนตี้ได้ฟังถ้อยกําของพระเจ้า แล้วมารก็มาลู่เอาถ้อย
กํา นั ้น ตี้ หว่าน ลง ใน ใจ๋ ของ เขา ไป เหีย เปื้ อ บ่หื้อ เขา เจื้อ และ รอด ป๊น บาป
โต้ษ ได้ 13 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 ตัน บาด ตัน บ้วง อย่าง จื้น จม ยินดี แต่
็ เขา เจื้อ บ่ปอ เมิน เมื่อ ถูก ทดลอง ก็ เลิก เจื้อ ไป เหีย 14 ตี้
ฮาก ลง ดิน บ่เลิก
ตก ก๋าง ป่า หนาม นั ้น ก็ เหมือน คน ตี้ ได้ ฟัง ถ้อยกํา แล้ว ก็ ฮับ เอา เหมือน กั ๋น
แต่ ความเป๋นห่วงเรือ
่ งต่างๆ เกี่ยวกับจี วต
ิ ในโลกนี้ ความหลงมัวเมาข้าว
ของเงินคํา กับความม่วนงันสันเล้า ก็มางําเขาไว้ แล้วความเจื้อของเขาก็
๘ 7:46
7:46
วัฒนธรรมก๋านต้อนฮับของจาวยิว
จะเอานํ้าหื้อซ่วยตีน
๋
จูบแก้ม
กับเอานํ้ามันหอมถอกใส่หัว ฎ 8:10 8:10 อสย� 6:9
4
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บ่จํา๋ เริญเติบโต 15 ตี้ตกบนดินดี ก็เหมือนคนมีจิตใจ๋ตี้ดีงามกับสูงส่ง เมื่อ
ได้ฟังถ้อยกําก็จํา๋ เอาไว้ แล้วก็อดทนจ๋นออกผล
กําเผียบเรือ
่ งโกมไฟ

16 “บ่มีใผเมื่อต๋ามโกมไฟแล้วจะเอาซ้าควบไว้เหีย

กาว่าเอาไปซุกไว้ปื๊ น
เตียง แต่ จะ ตัง้ บน ตัง่ ไว้ เปื้ อ คน ตัง หลาย ตี้ เข้า มา จะ หัน เป่ง แจ้ง ได้ 17 กู้
สิง่ ตี้เอาไปซ่อนไว้ก็จะป๋ากฏออกมาหื้อหัน กับกู้สิง่ ตี้เป๋นความลับก็จะถูก
เปิดเผยหื้อฮู้ 18 ย้อนจาอัน
้ ต้านตังหลายฟังหื้อดีๆ คนตี้เข้าใจ๋อยูแล้
่ วก็จะ
เข้า ใจ๋ นั ก ขึ้น แหม ส่วน คน ตี้ บ่เข้า ใจ๋ แม้ ตี้ เขา กึ๊ด ว่า เขา เข้า ใจ๋ พระเจ้า จะ
เอาไปจากเขาเหีย�
19 ต๋อนนั ้นแม่กับหมู่น้ องบ่าวของพระเยซูมาหาพระองค์ แต่เข้าไปเถิง
ตั ๋ว พระองค์ บ่ได้ ย้อน มี คน นั ก 20 มี คน บอก พระองค์ ว่า “แม่ กับ หมู่ น้ อง
บ่าวของต้านมายืนถ้าอยูตั
่ งนอก� 21 พระเยซูอูกั
้ บหมู่เขาตี้หัน
้ ว่า “แม่กับ
น้ องของเฮา คือคนตี้ได้ฟังถ้อยกําของพระเจ้า แล้วเยียะต๋าม�
พระเยซูห้ามลมหลวง
22 อยู่ มา วัน นึ่ ง พระองค์ ลง เฮือ กับ หมู่ สาวก ของ พระองค์ แล้ว พระองค์
บอกหมู่เขาว่า “หื้อหมู่ เฮาข้ามทะเลสาบไปเผิกตังปู๊นเต๊อะ� หมู่เขาก็ นั ่ง
เฮือ ออก ไป 23 เมื่อ เฮือ กํ่า ลัง ไป พระองค์ ก็ นอน หลับ แล้ว มี ลมหลวง ก๋าง
ทะเล นํ้า ซัด เข้า เกือบ เต๋ม เฮือ จ๋น เป๋น อันตราย 24 หมู่ เขา มา ฮ้อง พระองค์
ลุก บอกพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ อาจ๋ารย์ หมูเฮา
่ จะจ๋มนํ้าต๋ายกั ๋นหมดแล้ว�
พระองค์ก็ลุกขึ้นห้ามลมกับคลื่น แล้วคลื่นกับลมก็หยุด ทะเลก็หนิ มผิว้ ดี
25 พระเยซู จึง อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “บ่มี ความ เจื้อ กา� หมู่ เขา ก็ กั ๋ว กับ ปา กั ๋น งืด
อู้ กั ๋น ว่า “ต้าน ผู้ นี้ เป๋น ใผ กั ๋น สัง่ บังคับ ลม กับ คลื่น ได้ ลม กับ คลื่น ก็ เจื้อ ฟัง
ต้าน�
พระเยซูฮักษาคนโดนผีฮ้าย๙เข้า

หมู่ เขา แล่น เฮือ ไป เถิง เขต ของ จาว เก รา ซา ตี้ อยู่ แหม เผิก นึ่ ง ของ
ทะเลสาบ กาลิ ลี 27 เมื่อ พระองค์ ขึ้น ฝั่ ง มี คน นึ่ ง ออก มา จาก เมือง มา ปะ
พระองค์ คนนั ้นมี ผีเข้าอยู่ บ่ได้ นุ่งเสื้อนุ่งผ้า บ่ได้ อยู่กับบ้านกับเฮือน อยู่
ต๋าม อุโมงค์ ฝัง ศพ มา เมิน แล้ว 28 เมื่อ เขา หัน พระเยซู เขา ก็ หุย เสียง ดัง
ยอบตั ๋วลงไหว้ส่องหน้าพระองค์ฮ้องเสียงดังว่า “โอพระเยซูพระบุตรของ
พระเจ้าผูสู
้ งสุด มายุง่ กับเฮาเยียะหยัง ขอเต๊อะ ห้ามทรมานเฮาเน่ อ� 29 ตี้
เขา อู้ จาอัน
้ ก็ ย้อน พระเยซู ได้ สัง่ ผี ฮ้าย หื้อ ออก จาก เขา ผี นั ้น เกย เข้า เขา
หลาย เตื้อ เขา เกย ถูก คน เอา เจื้ อก เหล็ก ล่าม กับ กุม เขา ไว้ แต่ เขา ก็ สะต๊ก
เจื้อกเหล็กปุดหมด กับผีฮ้ายก็ปาเขาเข้าไปอยู่ในป่าคนเดียว 30 พระเยซู
ถาม เขา ว่า “เจ้า จื้อ อะหยัง� เขา ตอบ ว่า “จื้อ ก๋อง� ย้อนว่า มี ผี ฮ้ายหลาย
ตั ๋วเข้าอยูใน
่ ตั ๋วเขา 31 ผีนั ้นก็อ้อนวอนซํ้าแล้วซํ้าแหม ขอบ่หื้อพระองค์สัง่
26

๙
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็ ตี้ สุด 32 มี หมู เป๋น หมู่ ใหญ่ กํ่า ลัง เซาะ หา กิน
ปิ๊ ก ไป อยู่ ใน ขุม ตี้ เลิก
๋ อยู่ ต๋าม
เถิม
้ ผี หมู่ นั ้น จึง อ้อนวอน พระองค์ ขอ ไป เข้า อยู่ใน หมู หมู่ นั ้น
้ ดอย ใก้ๆ หัน
พระเยซู อู้ว่า “ไปเต๊อะ� 33 ผีฮ้ายหมู่นั ้นก็ ออกจากป้อจายคนนั ้น แล้วไป
เข้าอยู่ในหมู หมูหมู่นั ้นก็ปากั ๋นล่นลงหน้าผาจิง๊ ลงไปในทะเลแก๊นนํ้าต๋าย
หมด
34 หมู่ คน เลี้ยง หมู เมื่อ หัน เหตุ ก๋า รณ์ จาอัน
้ ก็ ปากั ๋นล่นหนี ไปเล่าหื้อคน
ใน เมือง นั ้น ฟัง ตึง ใน เวียง ตึง บ้าน นอก 35 คน ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋น ออก ไป ผ่อ
เหตุ ก๋ารณ์ ตี้ เกิดขึ้นนั ้น เมื่อหมู่ เขามาตี้ พระเยซู อยู่ ก็ หันคนตี้ ผีออกแล้ว
นั ้น นุ่ง เสื้อผ้า มี สติ ดี นั ่ง อยู่ใก้ ตีน
๋ พระเยซู คน ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋น กั ๋ว 36 คน
ตัง หลาย ตี้ ได้ หัน เหตุ ก๋า รณ์ ก็ เล่า หื้อ คน อื่นๆ ฟัง เรือ
่ ง คน โดน ผี เข้า หาย
37
เป๋นปกติได้จาใด หมู่คนในดินแดนเกราซาปากั ๋นมาอ้อนวอนพระองค์
ขอหื้อไปจากหมู่เขาเหีย ย้อนว่าหมู่เขากั ๋ว พระเยซูจึงลงเฮือไป 38 คนตี้ผี
ออกจากตั ๋วแล้ว อ้อนวอนขอไปกับพระองค์ แต่พระเยซูสัง่ เขาว่า 39 “ปิ๊ ก
ไปบ้านเหีย แล้วบอกหื้อจาวบ้านฮู้เถิงก๋านใหญ่ตี้พระเจ้าได้เยียะต่อเจ้า�
คนนั ้นก็ปิ๊ กไปบอกคนตึงเมืองฮูเถิ
้ งเหตุก๋ารณ์ ตี้พระเยซูได้เยียะกับเขา
พระเยซูฮักษาลูกสาวไยรัสกับแม่ญิงคนตี้เป๋นเลือดตกบ่หยุด

เมื่อ พระ เยซู ปิ๊ ก ข้าม ทะเล มา แล้ว คน ตัง หลาย ก็ ต้อน ฮับ พระองค์
ย้อน เขา ตัง หลาย ถ้า พระองค์ อยู่ 41 มี ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ ไย รัส เป๋น นาย
ธรรมศาลา ของ จาว ยิว เข้า มา กราบ ตีน
๋ พระเยซู อ้อนวอน พระองค์ หื้อ ไป
บ้านของเขา 42 ย้อนว่าเขามีลูกสาวคนเดียวอายุสิบสองขวบ นอนป่วยอยู่
เกือบจะต๋ายแล้ว เมื่อพระองค์กํ่าลังไปนั ้น คนตังหลายก็ยัดยูพระองค์
้
40

มี แม่ ญิง คน นึ่ ง เป๋น โรค เลือด ตก บ่หยุด สิบ สอง ปี๋ แล้ว เสี้ ยง เงิน ทอง
หื้อ หมอ ฮัก ษา จ๋น หมด เนื้ อ หมด ตั ๋ว๑ แต่ บ่มี ใผ ฮัก ษา ได้ 44 นาง ลัก มอบ
มา ตัง หลัง พระเยซู แล้ว ก็ หยุบ ตีน
๋ เสื้อ คุม ของ พระองค์ เลือด ตี้ ตก ก็ หยุด
45
แห้ง ไป เลย พระเยซู จึง ถาม ว่า “ใผ มา หยุบ ตั ๋ว เฮา� เมื่อ คน ตัง หลาย อู้
ว่า บ่ได้ โดน ลอ เปโตร จึง บอก พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ คน ยัด ยู้ กั ๋น ล่อ ก็ ถูก
ใส่ พระองค์ พ่อง ก่า� 46 แต่ พระเยซู บอก ว่า “มี คน นึ่ ง ถูก ตั ๋ว เฮา ย้อน เฮา
ฮู้ สึก ฤทธิแผ่
์ ซ่าน ออก จาก ตั ๋ว เฮา� 47 เมื่อ แม่ ญิง คน นั ้น หัน ว่า พระเยซู ฮู้
แล้ว นาง กั ๋ว จ๋น ตั ๋ว สัน
่ เข้า มา ก้ม ลง กราบ พระองค์ บอก พระองค์ ต่อ หน้า
คน ตัง หลาย ว่า นาง ได้ ถูก ต้อง พระองค์ ย้อน เหตุ อะหยัง และ ได้ หาย โรค
ตัน ที 48 พระองค์ อู้ กับ นาง ว่า “ลูก เหย ความ เจื้อ ของ เจ้า เยีย ะ หื้อ เจ้า หาย
โรคแล้ว ขอหื้ออยูดี
่ มีสุขเน่ อ�
43

49 ต๋อน ตี้ พระองค์ กํ่า ลัง อู้ อยู่ นั ้น มี คน มา จาก บ้าน ของ ไยรัส ตี้ เป๋ น นาย
ธรรมศาลามาบอกเขาว่า “ลูกสาวของต้านต๋ายแล้ว บ่ต้องรบก๋ วนอาจ๋า

๑

8:43 8:43 สําเนาโบราณบางฉบับบ่มีข้อความนี้ “เสี้ยงเงินทองหื้อหมอฮักษาจ๋นหมดตั ๋ว�

ลูก๋า 8:50

132

ลูก๋า 9:11

รย์ละ� 50 เมื่อพระเยซู ได้ยน
ิ จาอัน
้ จึงอู้กับไยรัสว่า “บ่ต้องกั ๋ว จงเจื้อเต้า
51
อัน
้ แล้ว ลูก จะ หาย� เมื่อ มา แผว พระเยซู ก็ เข้า ไป ใน เฮือน พระองค์
บ่หื้อ คน อื่น เข้า ไป ตวย นอกจาก เปโตร ยอห์น ยากอบ กับ ป้อ แม่ ของ หละ
อ่อน เต้า อัน
้ 52 คน ตัง หลาย ก็ ไห้หุย สนั ่น ปั่ น ปื๊ น ย้อน หละอ่อน คน นั ้น ต๋าย
พระเยซู บอกหมู่เขาว่า “บ่ต้องไห้ เขายังบ่ต๋ายเตื้อลอ แต่หลับอยู่บ่ดาย�
53 คน ตัง หลาย ก็ ใค่ หว
ั ใส่ พระองค์ ย้อน หมู่ เขา ฮู้ ว่า หละอ่อน นั ้น ต๋าย แล้ว
54 พระเยซูกํา
๋ มือหละอ่อนคนนั ้นไว้ แล้วอูออก
้
มาว่า “ลูกเหย จงลุกขึ้นมา
55
เต๊อะ� แล้ว วิญญาณ ของ หละอ่อน ก็ ปิ๊ ก เข้า สู่ ใน หละอ่อน คน นั ้น เขา ก็
ลุก ขึ้น นั ่ง ตัน ที พระองค์ สัง่ ป้อ แม่ ว่า “เอา ข้าว มา หื้อ หละอ่อน กิน
๋ � 56 ป้อ
็ แต่ พระองค์ สัง่ ห้าม เขา บ่หื้อ บอก เหตุ
แม่ ของ หละอ่อน ก็ ปา กั ๋นตก สะเกิด
ก๋ารณ์ ตี้เกิดขึ้นนั ้นกับใผสักคน

9

ส่งสาวกสิบสองคนออกไปเยียะก๋าน
พระ เยซู ฮ้อง สาวก สิบ สอง คน มา แล้ว หื้อ สิทธิ อํานาจ หมู่ เขา ไล่ ผี
๒
ฮ้าย กับ ฮัก ษา โรค ต่างๆ หื้อ หาย ได้ 2 แล้ว พระองค์ ส่ง หมู่ เขา ออก ไป
บอก เรือ
่ ง แผ่น ดิน ของ พระเจ้า กับ ฮัก ษา คน เจ็บ ป่วย ตัง หลาย หื้อ หาย
3 พระองค์ สัง
่ หมู่ เขา ว่า “บ่ต้อง เอา อะหยัง ไป ตวย เน่ อ เจ้น ไม้ เต๊า ถง ขอ
งกิน
๋ สตางค์ กาว่า เสื้อผ้า แหม ผืน 4 ถ้า เข้า ไป ใน เฮือน ใด ก็ หื้อ ย้าง อยู่
เฮือน นั ้น จ๋น กว่า จะ ย้าย ไป 5 หมู่ บ้าน ใด บ่ยอม ต้อนฮับ ต้าน เมื่อ ต้าน ออก
จากหมู่บ้านนั ้นไป หื้อปัดขี้ฝุ่นตี้ติดตีน
๋ ต้านออกขว้างไว้หัน
้ เปื้ อส่อหื้อหัน
6
ว่า พระเจ้า บ่ปอใจ๋ กับ บ่ยอมฮับ เขา� หมู่ สาวก ก็ ปา กั ๋น ออก ไป ใคว่ บ้าน
ใคว่เมือง บอกข่าวดีกับฮักษาคนเจ็บป่วยกู้แห่งหื้อหาย
7 กษั ตริย์เฮโรดตี้ปกครองแคว้นกาลิลีได้ยินเรือ
่ งเหตุก๋ารณ์ ตังหลายตี้
พระเยซู กับ สาวก ได้ เยีย ะ จึง สับสน ขนาด ย้อน บาง คน บอก ว่า ยอห์น เป๋น
ขึ้นจากความต๋ายแล้ว 8 บางคนว่าเป๋นเอลี ยาห์มาป๋ากฏ คนอื่นก็ ว่าเป๋น
ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ใน สมัย โบราณ ตี้ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
9 เฮโรดก็อูว่
้ า “ยอห์นนั ้นเฮาได้สัง่ หื้อกกคอแล้ว แต่คนนี้ ตี้เฮาได้ยน
ิ เรือ
่ ง
ของเขา เป๋นใผหา� แล้วเฮโรดจึงหาโอกาสตี้จะปะพระองค์
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 ออก จาก คน นั ก ไป ตัง เมือง เบธ ไซ ดา
11 แต่ คน ตัง หลาย ฮู้ จึง ปา กั ๋น ไป ตวย หา พระองค์ พระองค์ ก็ ต้อนฮับ เขา
สอน เขา เถิง เรือ
่ ง แผ่น ดิน ของ พระเจ้า ใผ ต้อ งก๋าน หื้อ พระองค์ ฮัก ษา โรค
พระองค์ก็ฮักษาหื้อ
10

๒

9:1 9:1 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
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ต๋อน เมื่อ แลง สาวก สิบ สอง คน มา บอก พระองค์ ว่า “บอก หื้อ คน หมู่
นี้ ไป เซาะ ของกิน
๋ กับ เซาะ ตี้ ย้าง นอน กั ๋น ต๋าม บ้าน ไฮ่ บ้าน นา ตึง หมู่ บ้าน ตํา๋
หมู่นี้ เอาเต๊อะ ย้อนตี้นี่ ทุรกั ๋นดาร� 13 พระองค์บอกหมู่สาวกว่า “หมู่ต้าน
ไปเซาะของกิน
๋ มาเลี้ยงหมู่ เขาเหียก่า� หมู่ เขาก็ ว่า “เฮาบ่มี อะหยังนั ก มี
ก้าเข้าหนมปังห้าก้อนกับป๋าสองตั ๋วเต้าอัน
้ จะหื้อเฮาไปซื้อของกิน
๋ สําหรับ
คน หมู่ นี้ กา� 14 ตี้ อู้ จาอี้ ย้อน นั บ ก้า ป้อ จาย ได้ ประมาณ ห้า ปัน คน แล้ว
พระองค์ จึง สัง่ หมู่ สาวก ว่า “จัด หื้อ คน ตึง หมด นั ่ง ลง เป๋น หมู่ๆ ละ ห้า สิบ
คน� 15 สาวก ก็ เยีย ะ ต๋าม กํา สัง่ คือ จัด หื้อ คน ตึง หมด นั ่ง ลง 16 พระองค์
จึง ฮับ เข้า หนมปัง ห้า ก้อน กับ ป๋า สอง ตั ๋ว นั ้น มา แล้ว แหงน หน้า ขึ้น ผ่อ ฟ้า
สวรรค์ ขอบ พระคุณ พระเจ้า แล้ว ก็ หัก ส่ง หื้อ หมู่ สาวก เอา ไป แจก คน ตัง
หลาย 17 คน ตึง หมด ได้ กิน
๋ อิม
่ กู้ คน แล้ว หมู่ เขา เก็บ ของ กิน
๋ ตี้ เหลือ ได้ สิบ
สองซ้าเต๋มๆ
12

ซีโมนเปโตรบอกว่าพระเยซูเป๋นใผ
18 วันนึ่ ง

เมื่อพระเยซูอธิษฐานอยู่คนเดียว หมู่สาวกก็อยู่ใก้ๆ พระองค์
ก็ ถาม หมู่ เขา ว่า “คน ตัง หลาย อู้กั ๋น ว่า เฮา เป๋น ใผ กา� 19 หมู่ สาวก ตอบ ว่า
“บางคนว่า เป๋นยอห์นผู้หื้อบัพติศมา บางคนว่า เป๋นเอลียาห์ บางคนก็ว่า
เป๋นคนนึ่ งในหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าในสมัยโบราณตี้เป๋นขึ้น
จากความต๋าย� 20 พระองค์ถามหมู่เขาว่า “หมู่ต้านลอกึ๊ดว่าเฮาเป๋นใผ�
เปโตรตอบพระองค์ว่า “พระองค์เป๋นพระคริสต์ของพระเจ้า�
21 พระองค์ สัง
่ หมู่ สาวก บ่หื้อ บอก เรือ
่ ง นี้ กับ ใผ 22 แล้ว บอก หมู่ เขา ว่า
“บุตร มนุษย์ จะ ต้อง ได้ ฮับ ความ ตุ๊ก ทรมาน หลาย อย่าง หมู่ คน เฒ่า คน
แก่ หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ จะ บ่ยอมฮับ พระองค์ ใน ตี้ สุด
พระองค์ จะ ถูก ฆ่า ต๋าย แต่ หลัง จาก นั ้น แหม สาม วัน พระเจ้า จะ เยีย ะ หื้อ
เป๋นขึ้นจากความต๋าย�
23 พระองค์ ก็ บอก หื้อ คน ตัง หลาย ว่า “ถ้า ใผ คน ใด ใค่ เป๋ น 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
จะต๋าย แต่ถ้าคนใดยอมสละจีวต
ิ ของตั ๋วย้อนหันแก่เฮา คนนั ้นจะมีจีวต
ิ นิ
รันดร์ 25 จะมีประโยชน์ อะหยังถ้าได้ เป๋นเจ้าของกู้ สิง่ กู้ อย่างในโลกนี้ 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 ต้าน บาง คน ตี้ ยืน อยู่ ตี้ นี่ จะ ยัง บ่ต๋าย
เตื้อ จ๋นกว่าจะได้หันแผ่นดินของพระเจ้าเหียก่อน�
สาวกหันรัศมีของพระเยซู
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เมื่อ พระเยซู อู้ จาอัน
้ แล้ว ได้ สัก แปด วัน พระองค์ ก็ ปา เปโตร ยอห์น
กับ ยากอบ ขึ้น ไป บน ดอย เปื้ อ อธิษฐาน 29 เมื่อ พระองค์ กํ่า ลัง อธิษฐาน อยู่
หน้า ของ พระองค์ ก็ เปี่ ยน ไป เสื้อผ้า ของ พระองค์ ก็ ขาว จ๋น ต้อง ต๋า มาบๆ
30 แล้วมีสองคนคือโมเสสกับเอลี ยาห์กํ่าลังอู้กับพระองค์ 31 ผู้ตี้มาป๋ ากฏ
นั ้นมีรัศมีอันยิง่ ใหญ่ กํ่าลังอู้กั ๋นเถิงเรือ
่ งความต๋ายของพระองค์ ตี้ จะเกิด
ขึ้น แต๊ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า 32 เปโตร ยาก
อบ ยอห์น กํ่าลังใค่หลับ เมื่อต๋าแจ้งขึ้นก็หันรัศมีของพระองค์ กับหันสอง
คนนั ้นยืนอยูกั
่ บพระองค์ 33 เมื่อสองคนนั ้นกํ่าลังจะลาพระองค์ เปโตรจึง
อูกั
้ บพระเยซูว่า “อาจ๋ารย์ครับ เป๋นสิง่ ดีแต๊ๆ ตี้หมู่เฮาได้มาอยูตี
่ ้นี่ หมู่เฮา
จะแป๋งตูบไว้สามหลัง หื้ออาจ๋ารย์ โมเสส กับเอลียาห์คนละหลัง� เปโตร
บ่ฮูส
้ ึกตั ๋วว่าได้อูอะหยั
้
งไป 34 เมื่อเขากํ่าลังอูอยู
้ นั
่ ้น มีเมฆหุม
้ หมูเขา
่ ไว้ เมื่อ
35
อยู่ใน เมฆ หมู่ เขา ก็ กั ๋ว มี เสียง ออก มา จาก เมฆ ว่า “ต้าน ผู้ นี้ เป๋น ลูก ของ
เฮา เป๋นผู้ตี้เฮาเลือกไว้ หื้อเจื้อฟังต้านเต๊อะ� 36 เมื่อเสียงดักแล้ว เขาตึง
สาม ก็ หัน ก้า พระเยซู คน เดียว เต้า อัน
้ เหตุ ก๋า รณ์ ตี้ หมู่ เขา หัน นั ้น หมู่ เขา
เก็บเรือ
่ งนี้ ไว้ กับบ่ได้บอกหื้อใผฮูสั
้ กคน
28

พระเยซูไล่ผีฮ้ายออกจากหละอ่อน

เมื่อ แจ้ง เจ๊า แล้ว พระเยซู กับ สาวก สาม คน นั ้น ลง ดอย มา มี คน จํา๋
นวน นั ก มา หา พระองค์ 38 มี ป้อ จาย คน นึ่ ง ใน คน ตัง หลาย ตี้ มา นั ้น เอิน
้
พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ ครับ ขอ ไป ผ่อ ลูก ข้าพเจ้า หน้ อย ข้าพเจ้า มี ลูก คน
เดียว เต้า อัน
้ 39 ผี ฮ้าย เข้า เขา เยีย ะ หื้อ เขา ฮ้อง เสียง ดัง บ่า เดี่ยว นั ้น เลย
กับ โก้น ลง จั ๊กดิน
้ จั ๊กงอ นํ้าลาย ออก เต๋ม ปาก จ๋น เนื้ อ ตั ๋ว ม้าน ไป หมด ผี ตึง
บ่ออกจากเขาเลย 40 ข้าพเจ้าขอหมู่สาวกของต้านไล่ผีนั ้นออก แต่หมู่เขา
ไล่มันออกบ่ได้� 41 พระเยซูตอบว่า “เฮ่อ หมู่คนบ่มีความเจื้อกับเยียะบ่ดี
เฮา จะ อยู่ กับ หมู่ สู กับ จะ ต้อง อดทน กับ หมู่ สู ไป แผว ไหน ปา ลูก มา นี่ แล่�
42 เมื่อ หละอ่อน คน นั ้น กํ่า ลัง มา ผี ฮ้าย ก็ เยีย ะ หื้อ เขา จั ก
๊ ดิน
๊ งอ แต่ พระ
้ จั ก
เยซูสัง่ ผีฮ้ายนั ้นหื้อออกมา กับฮักษาหละอ่อนหื้อหายเป๋นปกติ แล้วหื้อป้อ
ของเขาฮับไป 43 คนตังหลายก็งืดในฤทธิอํ
์ านาจอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า
37

แต่ เมื่อ หมู่ เขา ยัง ยืน งืด ใน สิง่ ตัง หลาย ตี้ พระเยซู เยีย ะ พระองค์ ก็ อู้ กับ
หมู่สาวกว่า 44 “ต้านตังหลายจํา๋ กํานี้ ไว้เน่ อ ว่าจะมีคนหักหลังบุตรมนุษย์
แล้ว มอบ พระองค์ หื้อ อยู่ ใน อํานาจ ของ คน� 45 แต่ หมู่ สาวก บ่เข้า ใจ๋ กํา อู้
นั ้น ย้อนพระเจ้ายังบ่เปิดเผยหื้อฮู้ เปื้ อหมูเขา
่ จะยังบ่เข้าใจ๋เตื้อ แต่หมู่เขา
ก็บ่ก้าถามพระองค์
ใผใหญ่เหลือเปิ้ น

46 แล้วมี ก๋านเถียงกั ๋นเกิดขึ้นในหมู่ สาวกว่า

สุด

47

ในหมู่เขาใผจะเป๋นใหญ่ตี้
พระเยซู ฮู้ ว่า หมู่ เขา กึ๊ด อะหยัง จึง เอา หละอ่อน หน้ อย คน นึ่ ง มา ยืน
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ฮิม พระองค์ 48 แล้ว บอก หมู่ เขา ว่า “ใผ คน ใด ตี้ ต้อนฮับ คน ตี้ เป๋น เหมือน
หละอ่อนหน้ อยจาอี้ย้อนหันแก่เฮา ก็เผียบเหมือนกับว่าคนนั ้นได้ต้อนฮับ
เฮาตวย คนใดต้อนฮับเฮาคนนั ้นก็ ได้ ต้อนฮับผู้ตี้ ใจ๊ เฮามา ย้อนว่าใผเล็ก
หน้ อยตี้สุดในหมู่ต้าน คนนั ้นละเป๋นใหญ่ตี้สุด�
ยอห์น บอก พระเยซู ว่า “อาจ๋า รย์ ครับ หมู่ เฮา หัน คน นึ่ ง ไล่ ผี ออก ใน
นามของพระองค์ หมู่เฮาก็ห้ามเขา ย้อนเขาบ่ใจ้หมู่เฮา� 50 พระเยซูบอก
ยอห์น ว่า “บ่ต้อง ห้าม เขา เน่ อ ย้อน ว่า ใผ บ่ต่อ ต้าน หมู่ ต้าน เขา ก็ เป๋น หมู่
ของต้านแล้ว�
49

จาวสะมาเรียบ่ต้อนฮับพระเยซู

51 บ่า กอง ใก้ เวลา ตี้ พระเจ้า จะ ฮับ พระองค์ ปิ๊ ก สวรรค์ พระองค์ ก็ ตัง
้
ใจ๋ แน่ว แน่ ตี้ จะ ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม 52 พระองค์ ส่ง บาง คน ล่วงหน้า ไป บอก
ข่าว ตี้ หมู่ บ้าน จาว สะ มา เรีย ก่อน เปื้ อ เกีย ม สิง่ ต่างๆ หื้อ พร้อม สําหรับ
พระองค์ 53 แต่ จาวบ้าน บ่ต้อนฮับ พระองค์ ย้อน หัน ว่า พระองค์ จะ ซื่อ ไป
กรุ ง เยรู ซาเล็ม 54 เมื่อ ยาก อบ กับ ยอห์น สาวก ของ พระองค์ หัน จา อัน
้ ก็
ถามพระองค์ว่า “องค์พระผูเ้ ป๋นเจ้า พระองค์ใค่หื้อหมูเฮา
่ ขอไฟลงมาจาก
สวรรค์ เผา หมู่ เขา เหีย ดี ก่อ� 55 พระองค์ เหลียว หน้า มา ว่า หื้อ เขา 56 แล้ว
พระองค์กับหมู่สาวกก็เข้าไปแหมหมู่บ้านนึ่ 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 ตวย ต้าน ไป ตาง นั ้น� 58 พระเยซู บอก เขา
ว่า “หมาไนยังมีฮูอยู่ นกในอากาศยังมีฮังนอน แต่บุตรมนุษย์บ่มีตี้จะซุก
หัว นอน� 59 พระองค์ บอก แหม คน ว่า “ตวย เฮา มา เต๊อะ� คน นั ้น ตอบ ว่า
“พระองค์ เจ้า ข้า หื้อ ข้าพเจ้า ปิ๊ ก ไป ฝัง ศพ ป้อ ก่อน เต๊อะ� 60 พระเยซู บอก
เขา ต่อ ไป ว่า “หื้อ คน ต๋าย ฝัง คน ต๋าย เอา คน เดียว เต๊อะ แต่ ต้าน จง ไป บอก
ข่าวดี เรือ
่ ง แผ่น ดิน ของ พระเจ้า� 61 แหม คน นึ่ ง บอก พระองค์ ว่า “อาจ๋า
รย์ครับ ตั ๋วเฮาจะไปตวยเหมือนกั ๋น แต่ขอไปลาตังบ้านก่อน� 62 พระเยซู
จึงบอกเขาว่า “ใผกํา๋ ง้อนไถ แล้วงว้ายหน้าปิ๊ กเหีย คนนั ้นก็ บ่เปิงสําหรับ
แผ่นดินของพระเจ้า�
57

10
สาวกเจ็ดสิบสองคนออกไปบอกข่าวดี
เมื่อ เหตุ ก๋า รณ์ หมู่ นั ้น ล่วง ป๊น ไป แล้ว พระเยซู ก็ ตัง้ สาวก แหม เจ็ด สิบ
สองคน๓ ใจ๊เขาออกไปเป๋นกู้ๆ หื้อล่วงหน้าไปก่อนพระองค์ เข้าไปในเมือง
กับหมู่บ้านต่างๆ ตี้ พระองค์ จะไป 2 พระองค์ อู้กับหมู่ สาวกว่า “มีคนนั กตี้
พร้อม จะ ฮับ เจื้อ เหมือน ข้าว เหลือง เต๋ม โต้ง แต่ คนงาน ตี้ จะ เกี่ยว นั ้น ยัง มี
หน้ อยลํ้าไป ย้อนจาอัน
้ หื้อจ้วยกั ๋นอ้อนวอนขอพระเจ้าผู้เผียบเหมือนเจ้า
ของนา หื้อส่งคนงานมาเปื้ อจ้วยกั ๋นเกี่ยวพืชผลของพระองค์ ตวย 3 ต้าน
1

๓
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ตังหลายจงออกไปเต๊อะ เฮาส่งต้านออกไปเผียบเหมือนส่งหมู่ลูกแกะเข้า
ไปอยูต้
่ ามก๋างหมู่หมาป่า 4 บ่ต้องเอาถงสตางค์ กาว่าถงสะปาย กาว่าเกิบ
แหมกู้นึ่ งไป กับต๋ามหนตางก็บ่ต้องเสียเวลาตัก
๊ ตวายใผ 5 ถ้าจะเข้าเฮือน
ใด ก็ หื้อ ปั๋ น ปอน ว่า ‘ขอ สันติสุข จง มี แก่ เฮือน นี้ เต๊อะ� 6 ถ้า เขา ฮัก สันติสุข
กําปอนของต้านก็จะอยู่กับเขา ถ้าเขาบ่ฮักสันติสุขกําปอนนั ้นก็จะปิ๊ กคืน
มา หา หมู่ ต้าน 7 จง ย้าง อยู่ ใน เฮือน นั ้น กิน
๋ ดื่ม ของ ตี้ เขา หื้อ นั ้น ย้อน ว่า คน
ตี้ เยีย ะ ก๋าน ก็ สมควร จะ ได้ ฮบ
ั ก้า จ้าง บ่ถ้า ย้าย จาก เฮือน นี้ ไป อยู่ เฮือน ปู๊น
8 ถ้า หมู่ ต้าน เข้า ไป ใน เมือง ใด แล้ว มี คน ต้อนฮับ หมู่ ต้าน หื้อ กิน
๋ ของกิน
๋
9
ตี้ เขา จัด ตัง้ ไว้นั ้น จง ฮัก ษา คน ป่วย ใน เมือง นั ้น หื้อ หาย ป่วย เวลา ฮัก ษา
คนป่วยก็หื้อสอนหมู่เขาว่าแผ่นดินของพระเจ้าใก้เข้ามาแผวแล้ว 10 แต่
ถ้า หมู่ ต้าน เข้า ไป เมือง ใด แล้ว คน ใน เมือง นั ้น บ่ต้อนฮับ หมู่ ต้าน หื้อ ออก
ไป ก๋าง กอง เมือง นั ้น บอก หมู่ เขา ว่า 11 ‘แม้แต่ ขี้ ฝุ่น ใน เมือง ของ หมู่ เจ้า ตี้
ติดตีน
๋ หมู่เฮา หมู่เฮาก็ จะปั๊ ดออกเปื้ อแสดงเถิงก๋านบ่ยอมฮับหมู่เจ้า แต่
หมู่ เจ้าจงเข้าใจ๋ ข้อความนี้ เต๊อะ คือแผ่นดินของพระเจ้าใก้ มาแผวแล้ว�
12 เฮาบอกหมู่เจ้าว่า โต้ษของเมืองโสโดมฏในวันตี้พระเจ้าตัดสินลงโต้ษ
บาป ยังจะเบาเหลือโต้ษของเมืองนั ้นแหม
13 “ความฉิ บหายก็ จะเกิดกับเมืองโคราซิน เมืองเบธไซดา ย้อนถ้าเฮา
ไป เยีย ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์ แบบ เดียว กั ๋น นี้ ตี้ เมือง ไทระ กับ เมือง ไซดอน คน ตัง
หลาย ตี้ หัน
้ ก็ จะ กลับ ใจ๋ จาก บาป ปา กั ๋น นุ่ง ผ้า กระสอบ นั ่ง ลง เอา ขี้ เต้า ผุก
ใส่หัวตั ๋วเก่าไปเมินแล้ว 14 ในวันตัดสินลงโต้ษบาป โต้ษของเมืองไทระกับ
เมืองไซดอน จะเบาเหลือโต้ษของหมู่ เจ้า 15 ส่วนเมืองคาเปอรนาอุมเจ้า
กึ๊ดว่าเจ้าจะถูกยกขึ้นเปียงฟ้ากา บ่ใจ้เน่ อ แต่หมู่เจ้าจะตกลงไปเถิงแดน
คนต๋าย�
16 พระเยซู บอก หมู่ สาวก ว่า “คน ตี้ ฟัง ต้าน ตัง หลาย ก็ ได้ ฟัง เฮา คน ตี้
บ่ยอมฮับ ต้าน ตัง หลาย ก็ บ่ยอมฮับ เฮา คน ตี้ บ่ยอมฮับ เฮา ก็ บ่ยอมฮับ ผู้ ตี้
ใจ๊เฮามา�
สาวกเจ็ดสิบสองคนปิ๊ กมารายงาน
หมู่ สาวก เจ็ด สิบ สอง คน นั ้น ก็ ปิ๊ ก มา ด้วย ความ จื้น จม ยินดี บอก
พระองค์ ว่า “องค์ พระผู้เป๋ นเจ้า แม้แต่ หมู่ผี หมู่เฮาก็ บังคับโดยนามของ
พระองค์ ได้� 18 พระองค์ บอก หมู่ เขา ว่า “เฮา ได้ หัน ซาต๋าน ตก ลง จาก ฟ้า
เหมือนฟ้าแมบ 19 ฟังเน่ อ เฮาได้ หื้อหมู่ต้านมีอํานาจยํ่างู ปิ๊ ดกับแมงป่อง
ได้ ตึง หื้อ มี อํานาจ ยิง่ ใหญ่ เหลือ ศัตรู ของ
๋
พระเจ้า บ่มี สิง่ ใด เยีย ะ อันตราย
ต้านได้สักอย่าง 20 บ่ถ้าจื้นจมยินดีในเรือ
่ งตี้ต้านบังคับผีได้ แต่หื้อยินดีตี้
จื้อของหมู่ต้านจดไว้แล้วในสวรรค์�
21 ต๋อน นั ้น พระเยซู มี ความ สุ ข ตี้ เกิด จาก พระวิญญาณ บริสุทธิ์ จึง อู้
ว่า “ข้า แต่ พระบิดา ผู้ เป๋น เจ้า ของ ฟ้า สวรรค์ กับ แผ่น ดิน โลก ข้า พระองค์
17
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ขอสรรเสริญพระองค์ ย้อนว่าพระองค์ ได้ ปิดบังเรือ
่ งต่างๆ หมู่นี้ บ่หื้อผู้มี
ผญา ปั๋ ญญา กับ ผู้ มี ก๋าน ศึกษา ได้ ฮู้ แต่ ได้ เปิด เผย หื้อ กับ หมู่ คน ตี้ ถ่อมใจ๋
เป๋นเหมือนหละอ่อนหน้ อยๆ ข้าแต่พระบิดาเจ้า แม่นแล้ว พระองค์ปอใจ๋
ตี้จะเยียะจาอัน
้
22 “พระบิดา ได้ มอบ สิทธิ อํานาจ เหนื อ กู้ สิง
่ กู้ อย่าง หื้อ เฮา บ่มี ใผ ฮู้ จัก
พระบุตร ว่า เป๋น ใผ นอก จาก พระบิดา บ่มี ใผ ฮู้ จัก พระบิดา ว่า เป๋น ใผ นอก
จากพระบุตร กับคนตี้พระบุตรต้องก๋านเปิดเผยหื้อฮูจ
้ ักเต้าอัน
้ �
23 พระเยซู เหลียว ไป ผ่อ หมู่ สาวก อู้ก้า หมู่ เขา เต้า อัน
้ ว่า “คนตี้ ได้ หันใน
สิง่ ตี้หมู่ต้านได้หันก็เป๋นสุข 24 เฮาบอกต้านตังหลายว่าหมู่ผู้เป๋นปากเป๋น
เสียงแตนพระเจ้ากับ กษั ตริย์หลายองค์ใค่หันสิง่ ตี้ต้านตังหลายหัน แต่ก็
บ่เกยหัน ใค่ได้ยน
ิ สิง่ ตี้ต้านตังหลายได้ยน
ิ แต่ก็บ่เกยได้ยน
ิ �
จาวสะมาเรียใจ๋ดี
มี ผู้ ชํานาญ บท บัญญัติ คน นึ่ ง ยืน ขึ้น ลอง เจิง พระองค์ ถาม ว่า “อา
จ๋า รย์ ข้าพเจ้า จะ ต้อง เยีย ะ ความ ดี อะหยัง พ่อง เถิง จะ ได้ จี วต
ิ นิ รัน ดร์�
26 พระองค์ ตอบ เขา ว่า “ใน บท บัญญัติ ของ โมเสส มี กํา เขียน ไว้ จาใด พ่อง
ต้านอ่านแล้วเข้าใจ๋อย่างใด� 27 เขาตอบพระองค์ว่า “จงฮักองค์พระผู้เป๋
นเจ้า พระเจ้า ของ ต้าน จ๋น สุด จิต สุด ใจ๋ สุด กํ่า ลัง กับ สุด ผญา ปั๋ ญญา ของ
เจ้าฒ กับจงฮักเปื้ อนบ้านเหมือนฮักตั ๋วเก่า�ณ 28 พระองค์จึงอู้กับเขาว่า
“ต้านตอบถูกแล้ว จงเยียะจาอัน
้ แล้วจะได้จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์�
29 แต่คนนั ้นใค่แสดงว่าตั ๋วดี จึงถามพระเยซูว่า “ใผเป๋ นเปื้ อนบ้านของ
ข้าพเจ้า� 30 พระเยซู ตอบ ว่า “มี ป้อ จาย คน นึ่ ง ออก จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม
ไปเมืองเยรีโค เขาถูกหมู่โจ๋รปล้น โจ๋รนั ้นได้ลู่เอาเสื้อผ้าของเขา บุบตีเขา
๋
แล้วละเขาไว้ตี้หัน
้ จ๋นเกือบจะต๋าย 31 ปอดีปุโรหิตคนนึ่ งเตียวไปตังนั ้น หัน
ใส่ คนนั ้นก็ เตียวเว้นไปแหมเผิกนึ่ ง 32 คนนึ่ งในหมู่ เลวีก็ เยียะอย่างเดียว
กั ๋น เมื่อมาเถิงตี้หัน
้ หันใส่คนนั ้นแล้วก็เว้นไปแหมเผิกนึ่ ง 33 แต่มีจาวสะ
มาเรียคนนึ่ งเมื่อเตียวมาเถิงคนนั ้น หันใส่เขาแล้ว ก็มีใจ๋อินดู 34 เข้าไปฮัก
ษา เขา โดย เอา นํ้ามัน กับ เหล้า องุน
่ ถอก ใส่ แผล แล้ว เอา ผ้า มา ปัน แผล หื้อ
กับเอาเขาขึ้นขี่ลาของตั ๋ว ปามาตี้ โรงแรมแห่งนึ่ งและฮักษาพยาบาลเขา
35 แจ้งเจ๊ามาเมื่อจะไปต่อแหม จาวสะมาเรียคนนั ้นก็เอาสตางค์สองเดน
าริอน
ั หื้อเจ้าของโรงแรมไว้ บอกว่า ‘ฮักษาเขาเต๊อะ สตางค์ตี้ต้องเสียนั ก
เหลือนี้ เมื่อเฮาปิ๊ กมาจะเตื่ อมหื้อแหม� � 36 พระเยซู ก็ ถามธรรมาจ๋ารย์
คนนั ้นว่า “สามคนนั ้น ต้านกึ๊ดว่าคนใดเป๋นเปื้ อนบ้านของคนตี้ถูกปล้น�
37 เขาตอบว่า “ก็ คนตี้ เมตต๋าเขานั ่นละ� พระเยซู จึงบอกเขาว่า “ต้านจง
ไปเยียะเหมือนจาอัน
้ เต๊อะ�
25

พระเยซูอยูบ้
่ านมารธากับมารีย์
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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 ง จื้อ มารธา ต้อนฮับ พระองค์ ไว้ตี้ เฮือน
ของนาง 39 มารธามีน้ องสาวคนนึ่ งจื้อมารีย์ มารีย์ก็มานั ่งฮิมตีน
๋ พระเยซู
40
ฟังกําสัง่ สอนจากพระองค์ มารธาเมาเยียะว่าเยียะกิน
๋ อยู่คนเดียว จึง
เอิน
้ ถามพระเยซู ว่า “อาจ๋ารย์เจ้า อาจ๋ารย์บ่สนใจ๋กา ตี้น้ องสาวปล่อยข้า
เจ้า เยีย ะ ก๋าน คน เดียว ขอ บอก เขา มา จ้วย ข้า เจ้า น่ อย� 41 พระเยซู ตอบ
นาง ว่า “มาร ธา เหย เจ้า กระวน กระวาย กับ ฮ้อ น ใจ๋ ใน หลาย อย่าง ลํ้า ไป
42 สิง
้ มารีย์ได้ เลือก เอา สิง่ ดี อัน นั ้น ใผ จะ ลู่ เอา
่ ตี้ จํา๋ เป๋น มี สิง่ เดียว เต้า อัน
ไปจากเขาตึงบ่ได้�
38

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 รย์ ครับ ขอ สอน หมู่ เฮา อธิษฐาน เหมือน ตี้
ยอห์น ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา สอน สาวก ของ เขา พ่อง� 2 พระองค์ บอก หมู่ เขา ว่า
“เมื่ออธิษฐานหื้อว่า ‘ข้าแต่ พระบิดาขอหื้อนามของพระองค์ เป๋นตี้ นั บถือ
ขอ หื้อ แผ่น ดิน ของ พระองค์ มา ตัง้ อยู่ 3 ขอ โผด หื้อ ข้า พระองค์ ตัง หลาย มี
อาหาร กิน
๋ ตึง วัน 4 ขอ โผด ยก โต้ษ บาป ของ ข้า พระองค์ ตัง หลาย เหมือน
ข้า พระองค์ ยกโต้ ษ หื้อ คน ตี้ เยีย ะ บาป ต่อ ข้า พระองค์ นั ้น ขอ บ่หื้อ ปา ข้า
พระองค์ตังหลาย เข้าไปหาก๋านลองใจ๋� �
5 พระองค์ อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “สมมุติ คน นึ่ ง ใน หมู่ ต้าน ไป หา เสี่ยว คน นึ่ ง ตี้
บ้านในเวลาเตี้ยงคืน อูกั
้ บเขาว่า ‘เสี่ยวเหยขอยืมเข้าหนมปังสักสามก้อน
6
เต๊อะ เปื้ อน เฮา คน นึ่ ง ก้า หา เตียวตาง มา เถิง เฮา บ่มี อะหยัง จะ หื้อ เขา
กิน
๋ � 7 แล้ว เสี่ยว ตี้ อยู่ ตัง ใน บ้าน ก็ ตอบ ว่า ‘ห้าม มา รบก๋ วน กั ๋น เต๊อะ ปะตู๋
บ้าน ก็ หับ แล้ว หมู่ ลูกๆ กับ เฮา กํ่า ลัง จะ หลับ เฮา ลุก ไป เอา หื้อ เสี่ยว บ่ได้�
8 เฮาบอกต้านตังหลายว่า เถิงแม้ ว่าเป๋ นเสี่ยวกั ๋น เขาก็ ยังบ่ลุกมาเอาหื้อ
แต่ย้อนคนนั ้นตื๊อฮ้องติกๆ เสี่ยวคนนั ้นจึงลุกขึ้นมาเอาหื้อต๋ามตี้ต้องก๋าน
9 เฮาจึงบอกต้านตังหลายว่า จงขอแล้วจะได้ จงเซาะแล้วจะปะ จงฮ้องตี้
ปะตู๋ แล้ว จะ เปิด หื้อ 10 ย้อน ว่า กู้ คน ตี้ ขอ ก็ จะ ได้ กู้ คน ตี้ เซาะ ก็ จะ ปะ กู้ คน
ตี้ฮ้องตี้ปะตู๋ก็จะเปิดหื้อเขา 11-12 มีใผในหมู่ต้านตี้เป๋นป้อ ถ้าลูกขอป๋าจะ
เอางูปิ๊ ดหื้อแตนกา๔ ถ้าขอไข่จะเอาแมงป่องหื้อเขากา 13 ย้อนว่าต้านตัง
หลายตี้เป๋นคนบาปก็ยังฮูจ
้ ักเอาของดีๆ หื้อลูก แล้วนั กเหลือนั ้น พระบิดา
ตี้อยูใน
่ สวรรค์จะบ่หื้อพระวิญญาณบริสุทธิกั
์ บคนตี้ขอจากพระองค์กา�
1

พระเยซูใจ๊อํานาจของพระเจ้าไล่ผี
๔

11:11-12
จะเอาบ่าหินหื้อกา

11:11-12

สําเนาโบราณบางฉบับเพิม
่ ประโยคว่า

ถ้าลูกขอเข้าหนมปัง

ลูก๋า 11:14
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วัน นึ่ ง พระเยซู ไล่ ผี ตี้ เยีย ะ หื้อ คน เป๋น ใบ้ ออก จาก ป้อ จาย คน นึ่ ง แล้ว
เขาก็ อู้ได้ คนตังหลายก็ ปากั ๋นงืด 15 แต่ บางคนในหมู่ เขาอู้ว่า “คนนี้ ไล่ ผี
ออกได้ โดยใจ๊ อํานาจของเบเอลเซบู ลหัวหน้าผี� 16 ซํ้าคนก็ จะมาทดลอง
พระองค์ ขอ หื้อ พระองค์ เยีย ะ หมายสําคัญ จาก ฟ้า สวรรค์ หื้อ ผ่อ เปื้ อ จะ ฮู้
ว่าพระองค์มาจากพระเจ้าแต๊ๆ 17 แต่พระองค์ฮูกํ
้ ากึ๊ดในใจ๋ของเขาจึงอูว่
้ า
“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 ตัง
้ อยู่ ได้
จาใด ต้าน ตัง หลาย ว่า เฮา ไล่ ผี ออก โดย ใจ๊ อํานาจ ของ เบเอลเซบู ล 19 แต่
ถ้าเฮาไล่ผีออกโดยใจ๊อํานาจของเบเอลเซบูล หมู่ของต้านไล่ผีออกโดยใจ๊
อํานาจของใผ จาอัน
้ หมู่ของต้านนั ้นละ จะเป๋นผูตั
้ ดสินเรือ
่ งนี้ ได้ 20 แต่ถ้า
เฮา ไล่ ผี ออก โดย อํานาจ ของ พระเจ้า แสดง ว่า แผ่น ดิน ของ พระองค์ ก็ มา
เถิงหมู่ต้านแล้ว
21 “เมื่อคนตี้มีกํ่าลัง กํา
๋ อาวุธเฝ้าเฮือนของตั ๋วอยู่ สิง่ ของของเขาก็จะมี
22
อยู่โดยบ่มีอันตราย แต่เมื่อมีคนตี้มีกํา๋ ลังนั กเหลือเขา เข้ามาต่อสู้แล้ว
เขา ก๊าน คน นั ้น ก็ จะ ลู่ อาวุธ ตี้ เขา วางใจ๋ ไป เหีย แล้ว เก็บ เอา สิง่ ของ ทรัพย์
สมบัติของเขาไปแบ่งกั ๋น
23 “ถ้าใผบ่ได้ อยู่ฝ่ายเดียวกับเฮาก็ เป๋ นศัตรู ต่
๋ อเฮา ใผบ่ได้ จ้วยฮ้องคน
เข้ามาเปาะมาต้อมกับเฮา ก็เป๋นคนเยียะหื้อคนแตกขะแลขะแจไป
14

ผีฮ้ายปิ๊ กมาตี้เก่า
“ผี ฮ้าย๕ตั ๋ว นึ่ ง เมื่อ ออก จาก ตั ๋ว ของ คน ไป แล้ว ก็ ฮ่อน ไป ต๋าม ตี้ กั ๋น
ดารแห้งแล้งเปื้ อเซาะหาตี้อยูใหม่
่
แต่ก็เซาะหาบ่ปะ ผีฮ้ายตั ๋วนั ้นเลยอูขึ
้ ้น
25
ว่า ‘ข้าจะปิ๊ กไปเฮือนหลังเก่าตี้ ได้ ออกมาแล้วดี กว่า� เมื่อปิ๊ กมาแล้วก็
หันว่า เฮือนหลังเก่านั ้นเผี้ยวสะอาดเรียบร้อยดี 26 ผีตั ๋วนั ้นก็ ไปจวนผีตั ๋ว
อื่นๆ แหม เจ็ด ตั ๋ว ตี้ ฮ้าย เหลือ มัน แหม แล้ว ปา กั ๋น เข้า มา อยู่ ใน เฮือน หลัง
นั ้น สุดต๊ายแล้วคนๆ นั ้นก็ซํ้าฮ้ายเหลือเก่าแหม�
24

คนตี้เป๋นสุขเหลือคนอื่น
เมื่อ พระ เยซู กํ่า ลัง อู้ อยู่ มี แม่ ญิง คน นึ่ ง ใน คน ตัง หลาย ฮ้อง บอก
พระองค์ว่า “แม่ตี้เกิดพระองค์และหื้อกิน
๋ นม ก็เป๋นสุข� 28 แต่พระองค์อู้
ว่า “คน ตัง หลาย ตี้ ได้ยน
ิ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า แล้ว เยีย ะ ต๋าม ถ้อยกํา นั ้น ก็
เป๋นสุขเหลือนั ้นแหมก่อน�
27

เรือ
่ งคนซอบเซาะหาก๋านอัศจ๋รรย์
พระองค์ก็อูว่
้ า “คนสมัยนี้ เป๋นคนบ่ดี มี
ก้าผ่อหาหมายสําคัญเต้าอัน
้ แต่ เฮาจะบ่เยียะหื้อหันเน่ อ นอกจากหมาย
สําคัญตี้ เกิดขึ้นกับโยนาห์เต้าอัน
้ 30 ย้อนว่าสิง่ ตี้ เกิดขึ้นกับโยนาห์ได้ เป๋น
หมายสําคัญ หื้อ จาว เมือง นี นะเวห์ ฮู้ ว่า พระเจ้า ได้ ส่ง เขา ไป ก็ เหมือน กั ๋น
29 เมื่อคนปากั ๋นมานั กขึ้นแหม

๕
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กับสิง่ ตี้จะเกิดขึ้นกับบุตรมนุษย์ก็เป๋นหมายสําคัญหื้อคนในสมัยนี้ ฮู้ 31 ใน
วัน ตี้ พระเจ้า จะ ตัดสิน โลก พระราชินี ของ ตัง ใต้ด ก็ จะ ยืน ขึ้น นาบโต้ ษ คน
ในสมัยนี้ ย้อนว่าพระนางได้มาจากตี้สุดป๋ายแผ่นดินโลก เปื้ อจะมาฟังสติ
ปั๋ ญญาของกษั ตริยซาโลมอน
์
แต่บ่าเดี่ยวนี้ คนตี้เป๋นใหญ่เหลือกษั ตริยซา
์
32
โลมอนอยู่ตี้นี่ แล้วหมู่ต้านก็บ่ยอมฟัง จาวเมืองนี นะเวห์จะยืนขึ้นนาบ
โต้ 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 เป๋น ใหญ่ เหลือ โย
นาห์อยูส่
่ องหน้าหมู่ต้าน แต่ยังบ่มีใผกลับใจ๋จากบาปสักคน
33 “บ่มี ใผ เมื่อ ต๋าม โกม ไฟ แล้ว จะ เอา ตัง
้ ไว้ตี้ ลับ ตี้ บัง กาว่า เอา ถัง ควบ
ไว้แต่จะตัง้ ไว้บนตัง่ เปื้ อคนตังหลายตี้เข้ามาจะหันเป่งแจ้งได้ 34 แก่นต๋า
เผียบ เหมือน โกม ไฟ ส่อง แจ้ง ใน ตั ๋ว ของ คน เฮา ถ้า แก่น ต๋า ของ ต้าน ดี ตึง
เนื้ อตึงตั ๋วก็เป่งแจ้งไปหมด ถ้าแก่นต๋าของต้านบ่ดี ตึงตั ๋วของต้านก็จะมืด
หมด 35 ย้อนจาอัน
้ จงหละวังหื้อดี หละวังความเป่งแจ้งตี้ต้านกึ๊ดว่าอยู่ใน
36
ตั ๋วเป๋นความมืด ถ้าตั ๋วของต้านตึงหมดมีก้าความเป่งแจ้งบ่มีความมืด
เลย ก็จะแจ้งไปหมดเหมือนกับโกมไฟตี้ส่องมาหาต้านนั ้น�
พระเยซูติเตีย
๋ นหมู่ฟาริสีกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์
มีคนนึ่ งในหมู่ฟาริสีเจิญพระองค์ไปกิน
๋ ข้าว
38
ตวยกั ๋นตี้บ้าน พระองค์ก็เข้าไปแล้วนั ่งลงกิน
๋ ตวยกั ๋น เมื่อฟาริสีคนนั ้น
หันว่า พระเยซูบ่ได้เยียะพิธซ่
ี วยมือก่อนกิน
๋ ข้าว เขาก็แปลกใจ๋ 39 พระองค์
อู้ กับ เขา ว่า “หมู่ ฟาริสี ล้าง ถ้วย จาน ก้า ตัง นอก เต้า อัน
้ แต่ ตัง ใน นั ้น มี ก้า
ความโลภกับก๋านบ่ดี 40 หมู่คนง่าว พระเจ้าผูสร้
้ างตังนอกก็ได้สร้างตังใน
ตวยบ่ใจ้กา 41 จงเอาของตี้อยู่ในถ้วยจานหื้อคนตุ๊กยาก แล้วกู้อย่างก็จะ
สะอาดบริสุทธิสํ
์ าหรับเจ้า
42 “ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ฟาริ สี ย้อน หมู่ เจ้า ถวาย สิบ ลด จาก
หอมด่วน ขมิน
่ งเทศ แต่ บ่สนใจ๋ ความ ยุติธรรม กับ ความ ฮัก
้ กับ หมู่ เครือ
ต่อพระเจ้า ก๋านถวายสิบลดเจ้าก็ควรเยียะอยู่ แต่บ่ดีละสิง่ สําคัญหมู่นั ้น
ตวย 43 ความฉิ บหายก็จะเกิดกับหมู่ฟาริสี ย้อนเจ้าซอบนั ่งตัด
๊ ตี้สําคัญใน
44
ธรรมศาลาของจาวยิว กับซอบหื้อคนไหว้ก๋างกาดก๋างลี ความฉิ บหาย
ก็ จะ เกิด กับ เจ้า ตัง หลาย ย้อน หมู่ เจ้า เผียบ เหมือน อุโมงค์ ฝัง ศพ ตี้ คน บ่ฮู้
ว่ามีศพฝังอยูหั
่ น
้ คนจะเตียวยํ่าไปยํ่ามาโดยบ่ฮูเรื
้ อ
่ ง๖”
45 ผูชํ
้ านาญบทบัญญัติคนนึ่ งบอกพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ ตี้ต้านว่าจาอัน
้
ต้าน ก็ ดู แควน หมู่ เฮา ตวย ก่า� 46 พระองค์ ก็ บอก เขา ว่า “ความ ฉิ บหาย ก็
จะ เกิด กับ หมู่ ผู้ ชํานาญ บท บัญญัติ ตวย ย้อน หมู่ เจ้า ตัง้ กฎ ตี้ ยากๆ 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 ย้อน หมู่ เจ้า ได้ แป๋ง อุโมงค์ ฝัง ศพ ตี้ เปิง กับ ผู้ เป๋น
37 เมื่อพระองค์อูเสร็
้ จแล้ว

ด

11:31
11:311
พกษ�
10:1-10
จาวยิวถือว่าก๋านถูกใส่หลุมฝังศพเยียะหื้อเป๋นมลทิน

๖

11:44

11:44
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ปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า แต่ป้ออุย
๊ แม่หม่อน ของหมู่เจ้านั ้นละเป๋นคน
ฆ่าหมูผู
่ เป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าหมูนั
่ ้น 48 ตีหมู
้ เจ้
่ าเยียะนั ้นก็แสดง
ว่า หมู่ เจ้า หัน ดี หัน งาม กับ สิง่ ตี้ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ได้ เยีย ะ หมู่ เขา ฆ่า ผู้ เป๋น
ปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า แล้วหมู่เจ้าก็มาแป๋งอุโมงค์ฝังศพหื้อ 49 ย้อน
จาอัน
้ พระเจ้า ได้ อู้ ต๋าม ปั๋ ญญา ของ พระองค์ ว่า ‘เฮา จะ ส่ง ผู้ เป๋น ปาก เป๋น
เสียงแตนเฮากับหมู่อัครสาวกไปหาหมู่เขา หมู่เขาก็จะฆ่าเหียพ่อง จะคํ่า
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 คือ ตัง้ แต่
อาแบล๗จ๋น เถิง เศคาริยาห์๘ตี้ ถูก ฆ่า ต๋าย หละหว่าง พระวิหาร กับ แต้น ปู่
จา เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า คน ใน ยุค นี้ จะ ต้อง ฮับ โต้ษ ตี้ ได้
ฆ่า คน หมู่ นั ้น อย่าง แน่ นอน 52 ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ผู้ ชํานาญ บท
บัญญัติ ย้อนว่าหมูเจ้
่ าเอาลูกขะแจ๋แห่งความฮูเรื
้ อ
่ งพระเจ้าไปซ่อนไว้เหีย
แต่หมู่เจ้าก็บ่ยอมเข้าไป คนอื่นฮิจะเข้าไป หมู่เจ้าเองก็ขวางไว้เหีย�
เมื่อ พระเยซู ออก มา จาก บ้าน ฟาริสี คน นั ้น แล้ว หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กับ
หมู่ ฟาริสี ก็ ตัง้ เก๊ า ต่อ ต้าน พระองค์ อย่าง แฮง กับ หลุ้ม ถาม พระองค์ หลาย
อย่าง 54 หมูเขา
่ หวังจะยับผิดเอาจากกําของพระองค์ เปื้ อจะฟ้องพระองค์
ได้
53

12
กําเตือ
๋ นเรือ
่ งความหน้าซื่อใจ๋ก๊ดของหมู่ฟาริสี

กํา นั ้น มี คน นั ก เป๋น ปันๆ คน มา จุ มนุ ม ยัด กั ๋น อยู่ พระ เยซู อู้ กับ หมู่
สาวก ของ พระองค์ ก่อน ว่า “ต้าน ตัง หลาย จง หละวัง เจื๊อ ฟู ของ หมู่ ฟาริสี
คือ ความ หน้า ซื่อ ใจ๋ ก๊ด 2 แต่ กู้ อย่าง ตี้ ปิดบัง ซุก ไว้จะ เปิด หื้อ หัน ตึง ตี้ เป๋น
ความลับกู้อย่างจะถูกเปิดเผยออกมาหมดหลึ้ง 3 ย้อนจาอัน
้ กู้สิง่ ตี้ต้านอู้
ในตี้มืด คนจะได้ยน
ิ ในตี้แจ้ง กับสิง่ ตี้ต้านซูบซาบตี้หูในห้องส่วนตั ๋ว จะมี
คนเอิน
้ บอกบนดาดฟ้าหลังคาตึก
1

ผู้ตี้เฮาสมควรกั ๋ว

4 “เปื้ อนของเฮาเหย เฮาขอบอกต้านตังหลายว่าบ่ต้องกั ๋วคนตี้ฆ่าได้ก้า
ตั ๋ว แล้วเมื่อลูนมาก็เยียะอะหยังต้านแหมบ่ได้ 5 แต่เฮาจะเตือ
๋ นหื้อฮูก่
้ อน
ว่า สมควร จะ กั ๋ว ใผ หื้อ กั ๋ว พระเจ้า ผู้ ตี้ ฆ่า ต้าน ได้ แล้ว ยัง มี ฤทธิ์อํานาจ จะ
เอาโจ้ง ลงหม้อ หน้า ฮกได้ แหม หื้อกั ๋วพระองค์ นั ้น ละ 6 นกจอกห้าตั ๋วเปิ้ น
ขาย กั ๋น สอง บาท๙บ่ใจ้ กา แม้ นก ตั ๋ว เดียว พระเจ้า ก็ บ่ลืม 7 ขนาด ผม ของ

๗

11:51

11:51 อาแบลเป๋นคนแรกตี้ถูกฆ่าต๋ายในปฐมก๋าล 4:8

๙

๘

11:51

11:51

เศคาริยาห์ เป๋นปุโรหิตคนสุดต๊ายตี้ถูกฆ่าใน 2 พศด� 24:20-21
12:6 12:6 ถ้าแป๋ตรงๆ
กับภาษากรีกเป๋น สองเหรียญอัสซาริอน
ั เซิง่ นึ่ งเดนาริอน
ั เต้ากับสิบหกอัสซาริอน
ั
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ต้านมีกี่เส้น พระเจ้าก็นั บไว้หมดแล้ว ย้อนจาอีบ่
้ ต้องกั ๋วเน่ อ หมู่ต้านมีก้า
นั กเหลือนกจอกหลายตั ๋วแหมก่อน
8 “เฮา บอก หมู่ ต้าน ว่า คน ใด ตี้ ยอม ฮับ เฮา ต่อ หน้า คน ใน โลก นี้ บุตร
มนุษย์ ก็ จะ ยอมฮับ เขา ต่อ หน้า หมู่ ทูต สวรรค์ ของ พระเจ้า 9 แต่ คน ใด ตี้
บ่ยอม ฮับ เฮา ต่อ หน้า คน ใน โลก นี้ เฮา ก็ จะ บ่ยอม ฮับ เขา ต่อ หน้า หมู่ ทูต
สวรรค์ของพระเจ้าเหมือนกั ๋น 10 พระเจ้ายังจะยกโต้ษหื้อกับคนตี้ด่าบุตร
มนุษย์ ได้ แต่ จะ ยกโต้ ษ หื้อ คน ตี้ อู้ หมิน
่ ประมาท พระวิญญาณ บริสุทธิ์ตึง
บ่ได้
11 “เมื่อ หมู่ ต้าน ถูก ปา ไป ตัดสิน โต้ษ ใน ธรรมศาลา กาว่า ต่อ หน้า เจ้า
เมืองกาว่าผู้มีอํานาจตัดสิน บ่ต้องฮ้อนอกตกใจ๋ว่าจะตอบจาใดจะอู้จาใด
12 ย้อนว่าพระวิญญาณบริสุทธิจะ
้
ในเวลานั ้น�
์ สอนต้านว่า ควรจะอูจาใด
เศรษฐีง่าว

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 ตัง้ เฮา
เป๋น ผู้ ตัดสิน ความ กาว่า เป๋น คน แบ่ง มรดก หื้อ ต้าน กา� 15 แล้ว พระองค์
ก็ อู้ กับ คน ตัง หลาย ว่า “จง หละวัง หื้อ ละ เว้น ก๋าน โลภ ตึง หมด เหีย ย้อน ว่า
จี วต
ิ ของ คน เฮา บ่ได้ ขึ้น อยู่ กับ ก๋าน มี สิง่ ของ นั กๆ� 16 พระองค์ อู้ กํา เผียบ
ข้อนึ่ งหื้อหมู่เขาฟังว่า “มีเศรษฐีคนนึ่ ง นาของเขาได้ข้าวนั กขนาด 17 เขา
กึ๊ดในใจ๋ว่า ‘เฮาจะเยียะจาใดดีหา ย้อนว่าเฮาบ่มีตี้ตี้จะใส่ข้าวจ๋นหมดจ๋น
เสี้ ยง ได้� 18 เขา กึ๊ด ว่า ‘เฮา จะ เต หลองข้าว เก่า นั ้น แล้ว แป๋ง แหม ใหม่ หื้อ
ใหญ่ๆ แล้วเก็บข้าวกับทรัพย์สมบัติไว้ในหลองใหม่จ๋นหมด 19 แล้วเฮาจะ
บอกกับตั ๋วเก่าว่า “เฮามีข้าวของนั กอยู่ได้ แหมหลายปี๋ หื้ออยู่สบายๆ กิน
๋
ดื่มม่วนงันเต๊อะ� ’
20 “แต่ พระเจ้าบอกกับเขาว่า ‘เออ คนง่าว คืนนี้ เจ้าจะต๋ายแล้ว ของตี้
สะสมไว้นั ้นจะเป๋นของใผ�
21 “คน ตี้ สะสม ทรัพย์ สมบัติ ไว้หื้อ ตั ๋ว เก่า แต่ บ่ได้ รํา
่ รวย ใน สิง่ ดี ใน สาย
ต๋าพระเจ้าก็เป๋นจาอัน
้ ละ�
13

พระเยซูบอกหื้อไว้ใจ๋พระเจ้า

“ย้อนจาอัน
้ บ่ถ้าฮ้อนใจ๋จี้วีจ้
้ อ
หว้อเกี่ยวกับจีวต
ิ ว่า จะเอาอะหยังมากิน
่ งของตั ๋วว่า จะ
๋ กาว่าเป๋นห่วงเรือ
เซาะ หา เสื้อผ้า ตี้ ไหน มา นุ่ง 23 ย้อน ว่า จี วต
ิ สําคัญ นั ก เหลือ ของ กิน
๋ กับ ตั ๋ว
24
ของ คน เฮา ก็ สําคัญ นั ก เหลือ ผ้า นุ่ง ลอง ผ่อ หมู่ นกก๋า ลอ ว่า บ่ได้ หว่าน
บ่ได้ เก็บเกี่ยว บ่ได้ เอาข้าวไว้ในหลอง แต่ พระเจ้าเป๋นผู้เลี้ยงนกหมู่นั ้นไว้
หมู่ต้านมีก้านั กเหลือนกหมู่นั ้นแหมก่อน 25 ในหมู่ต้าน มีใผพ่องตี้ฮ้อนใจ๋
แล้ว ต่อ จี วต
ิ ตั ๋ว เก่า หื้อ ยาว ออก ไป แหม สัก หน้ อย นึ่ ง ได้ 26 ย้อน จาอัน
้ แม้
สิง่ หน้ อยๆ จาอียั
้ งเยียะบ่ได้ จะฮ้อนอกตกใจ๋เรือ
่ งอื่นๆ เยียะหยัง
22 พระเยซู อู้กับหมู่สาวกของพระองค์ว่า
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27 “ลองผ่อดอกไม้ลอ มันงอกงามขึ้นมาได้จาใด มันบ่ได้เยียะก๋าน มัน
บ่ปั่ นฝ้ายแป๋งเสื้อนุ่ง แต่เฮาบอกหื้อฮู้ว่า ขนาดกษั ตริย์ซาโลมอนตี้นั บว่า
รํา่ รวย นั ก ขนาด ก็ ยัง ใส่ เสื้อผ้า บ่งาม เต้า ดอกไม้ หมู่ นี้ สัก ดอก เดียว 28 ถ้า
พระเจ้า แต่ง หย้อง ดอก หญ้า ตํา๋ โต้ง ตํา๋ นา เซิง่ มี จี วต
ิ อยู่ ได้ วัน นี้ วัน เดียว
ตก แหม วัน ก็ จะ ถูก กํา๋ ปือ เข้า ก๋ องไฟ จาอัน
้ แล้ว พระองค์ ก็ จะ แต่ง หย้อง
หมู่ต้านนั กเหลือนั ้นแหม โอ หมู่ต้านมีความเจื้อหน้ อยแต๊ๆ 29 ต้านก็บ่ถ้า
ฮ้อน ใจ๋ ว่า จะ เอา อะหยัง มา กิน
๋ มา ดื่ม 30 ย้อน ว่า คน ตี้ บ่ฮู้ จัก พระเจ้า ใคว่
โลก เซาะ หา สิง่ หมู่ นี้ แต่ พระบิดา ของ ต้าน ตัง หลาย ฮู้ดี อยู่แล้ว ว่า สิง่ หมู่ นี้
จํา๋ เป๋ น สําหรับ ต้าน 31 แต่ หื้อ ต้าน เซาะ หา แผ่น ดิน ของ พระเจ้า ก่อน แล้ว
พระเจ้าจะเตื่อมแถ้งสิง่ 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 ต้าน ตัง หลาย จง ขาย ของ ตี้ มี
อยู่ แล้วแจกหื้อคนตุ๊ก หื้อแป๋งถงสตางค์ตี้บ่มีวันปุด คือมีทรัพย์สมบัติไว้
ใน สวรรค์ ตี้ บ่ฮู้ จัก หมด ตี้ ขโมย ก็ บ่เข้า มา ใก้ แมง ก็ บ่มา ขบ กิน
๋ 34 ย้อน ว่า
ทรัพย์สมบัติของต้านอยูตี
่ ้ไหน จิตใจ๋ของต้านก็อยูตี
่ ้หัน
้
32

หมู่คนฮับใจ๊ตี้ถ้าต้อนฮับนาย

35 “ต้านตังหลายต้องแต่งตั ๋วหื้อพร้อมตีจะ
้ ฮับใจ๊ กับหื้อโกมไฟของต้าน

แจ้ง อยู่ 36 หื้อ เป๋น เหมือน คน 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 หมู่ เขา ก็ จะ
ไขหื้อบ่าเดี่ยวนั ้นได้เลย 37 คนฮับใจ๊ตี้นายมาปะว่ากํ่าลังรอถ้าอยูก็
่ เป๋นสุข
เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า นาย จะ แต่ง ตั ๋ว เป๋น คน ฮับ ใจ๊ แล้ว
หื้อคนฮับใจ๊ นั ่งกิน
๋ ข้าว นายจะยกข้าวมาหื้อกิน
๋ 38 ถ้านายปิ๊ กมาปะว่าคน
ฮับใจ๊ ยังรอถ้าอยู่ หมู่เขาก็ จะเป๋นสุข แม้ว่าจะเป๋นเวลาเตี้ยงคืน กาว่าใก้
แจ้ง แล้ว ก็ ต๋าม 39 หื้อ จํา๋ ไว้ ว่า ถ้า เจ้าของ บ้าน ฮู้ ตั ๋ว ว่า ขโมย จะ ลัก เข้า มา
เวลา ใด เขา ก็ จะ แน หละวัง บ่หื้อ ขโมย งัด เข้า มา ใน บ้าน ได้ แน่ ๆ 40 ต้าน ตัง
หลาย จง เกีย ม ตั ๋ว ไว้หื้อ พร้อม ย้อน ว่า บุตรมนุษย์ จะ มา ใน เวลา ตี้ หมู่ ต้าน
กึ๊ดบ่เถิง�
41 เปโตรถามพระเยซู ว่า “อาจ๋ารย์อู้กําเผียบนั ้นหื้อหมู่เฮาฟังกา กาว่า
อูหื
้ ้อคนอื่นฟัง� 42 พระองค์ตอบว่า “ใผเป๋นป้อบ้านตี้ซื่อสัตย์ กับหลวก ตี้
เจ้า นาย มอบ หน้า ตี้ หื้อ เป๋น หัวหน้า คน ฮับใจ๊ คน อื่นๆ เปื้ อ แจก ของกิน
๋ ต๋าม
43
เวลา เมื่อ เจ้า นาย ปิ๊ ก มา หัน เขา ยัง เยีย ะ ก๋าน อยู่ อย่าง ดี ป้อ บ้าน คน นั ้น
ก็เป๋นสุข 44 เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า เจ้านายจะตัง้ หื้อเขาผ่
อกอยกู้อย่างตี้เป๋นของเปิ้ น 45 แต่ถ้าป้อบ้านคนนั ้นกึ๊ดในใจ๋ว่า ‘แหมเมิน
อยู่ กว่า เจ้า นาย จะ ปิ๊ ก มา� แล้ว ตัง้ เก๊ า บุบ ตี คน
๋ ฮับ ใจ๊ จาย ญิง กับ ตึง กิน
๋ ตึง
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ดื่มจ๋นเมาแล้ว 46 เจ้านายของเขาก็จะปิ๊ กมาในวันเวลาตี้เขาบ่ฮูกั
้ บบ่ตันฮู้
คิง แล้วก็จะลงโต้ษเขาอย่างหนั ก ตึงไล่หื้อไปอยูตวย
่
หมู่คนตี้บ่เจื้อ 47 คน
ฮับ ใจ๊ ตี้ ฮู้ ใจ๋ นาย แล้ว บ่ได้ เกีย ม ตั ๋ว เยีย ะ ก๋าน ต๋ามใจ๋ นาย จะ ต้อง ถูก เฆี่ยน
หนั ก 48 แต่ คน ตี้ บ่ฮู้ แล้ว เยีย ะ ใน สิง่ ตี้ สมควร จะ ถูก เฆี่ยน ก็ จะ ถูก เฆี่ยน
หน้ อย ใผได้ฮบ
ั นั ก ก็จะต้องหื้อนั ก ใผได้ฮบ
ั ความไว้วางใจ๋นั กก็จะต้องฮับ
ผิดชอบนั ก
พระเยซูเป๋นเหตุหื้อแตกแยกกั ๋น

49 “เฮามาเปื้ อจะหื้อไฟแห่งก๋านตัดสินเกิดขึ้นในโลก

เฮาก็ใค่หื้อไฟนั ้น
ลุก เปื้ อก๋านงานเฮาจะได้สําเร็จ 50 เฮาต้องฮับความตุ๊กขนาด เฮาก็ตุ๊กใจ๋
จ๋นกว่าจะสําเร็จ 51 ต้านตังหลายกึ๊ดว่าเฮามาเปื้ อจะหื้อเกิดความสงบสุข
ใน โลก นี้ กา บ่ใจ้ จาอัน
้ เน่ อ แต่ มา เปื้ อ หื้อ เกิด ก๋าน แตกแยก กั ๋น 52 ตัง้ แต่
นี้ ไป เฮือน ใด ตี้ มี ห้า คน ก็ จะ แตกแยก กั ๋น เป๋น หมู่ นึ่ ง สาม คน กับ แหม หมู่
สอง คน ตี้ ต่อ ต้าน กั ๋น 53 ป้อ กับ ลูก บ่าว จะ แตกแยก กั ๋น แม่ กับ ลูก สาว จะ
แตกแยกกั ๋น แม่ผัวกับลูกใป๊จะแตกแยกกั ๋น�
“เมื่อต้านตังหลายหันเมฆดําบนต๊
องฟ้า ตัง วัน ตก ต้าน ก็ อู้ ตัน ที ว่า ‘ฝน จะ ตก แล้ว� ก็ เป๋น จาอัน
้ แต๊ 55 เมื่อ
ต้าน หัน ลม ปั๊ ด มา ตัง ใต้ ต้าน ก็ ว่า ‘จะ ฮ้อน ขนาด� แล้ว ก็ เป๋น จาอัน
้ แต๊
56 เออ คน หน้า ซื่อ ใจ๋ ก๊ด ต้าน ตัง หลาย ฮู้จัก ตี ความหมาย
๋
ของสิง่ ตี้ เกิดขึ้น
บนแผ่นดินกับต๊องฟ้า แต่เป๋นจาใดต้านตีความหมาย
๋
สิง่ ตี้พระเจ้ากํ่าลัง
เยียะอยูใน
่ สมัยนี้ บ่ได้
54 พระเยซู อู้กับคนตังหลายแหมว่า

57 “เป๋ น จาใด ต้าน ตัง หลาย บ่ตัดสิน เอา คน เดียว ว่า

อะหยังเป๋นสิง่ ตี้ ถูก
ถ้า ต้าน กํ่า ลัง เตียว ไป ศาล กับ คน ตี้ จะ ฟ้อง ต้าน หื้อ อุตส่าห์ หา ตาง ตี้ จะ
ตกลง กั ๋น ได้ เมื่อ ยัง บ่ตัน ไป เถิง ศาล เตื้อ กั ๋ว ว่า เขา จะ บังคับ ต้าน ไป หา ผู้
พิพากษา ผู้พิพากษาก็จะส่งต่อหื้อนายกุมคอก นายกุมคอกก็จะเอาต้าน
ไป ขัง คอก ไว้เหีย 59 เฮา บอก ต้าน ว่า ต้าน จะ ออก จาก คอก ตึง บ่ได้ จ๋น กว่า
จะจ่ายก้าปรับจ๋นครบกู้บาทกู้สตางค์ก่อน�
58

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 เยีย ะ พิธีถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา พระเจ้า หื้อ พระเยซู ฟัง 2 พระองค์ ก็ ถาม
หมู่ เขา ว่า “ต้าน ตัง หลาย กึ๊ด ว่า จาว กา ลิ ลี หมู่ นั ้น เป๋น คน บาป นั 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 โก้น เต๋ง หมู่
เขา ต๋าย ต้าน ตัง หลาย กึ๊ด ว่า หมู่ เขา เป๋น คน บาป นั ก เหลือ คน ตัง หลาย ตี้
1
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อยู่ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม กา 5 เฮา บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า บ่ใจ้ ถ้า ต้าน ตัง หลาย
บ่กลับใจ๋จากบาปก็จะฉิ บหายเหมือนกั ๋น�
กําเผียบเรือ
่ งเก๊าบ่าเดื่อบ่มีหน่วย

“มีคนนึ่ งปูกเก๊าบ่าเดื่อเก๊านึ่ งไว้ใน
สวน องุน
่ ของ เขา เขา มา เซาะ หา หน่วย ตี้ เก๊า นั ้น ก็ บ่มี 7 เขา ก็ บอก คน เยีย
ะ สวน องุน
่ ว่า ‘ผ่อ ลอ เฮา มา เซาะ หน่วย บ่า เดื่อ เก๊า นี้ สาม ปี๋ แล้ว บ่หัน มี สัก
หน่วย ฟัน ขว้าง เหีย เต๊อะ ละ ไว้ ก็ เติก
่ ก็
้ สวน บ่ ดาย� 8 คน เยีย ะ สวน องุน
บอกว่า ‘นายครับ ขอเอาไว้แหมปี๋ เต๊อะ ลองกุ่นดินเอาปุ๋ยใส่ผ่อก่อน 9 ถ้า
ปี๋หน้ามีหน่วยก็ดี แต่ถ้าบ่มีหน่วย ก้อยฟันขว้างเมื่อลูนก็ได้� �
6 พระเยซูอูกํ
้ าเผียบหื้อหมู่เขาฟังว่า

ฮักษาแม่ญิงหลังก่องในวันสะบาโต

10 ในวันสะบาโตวันนึ่ ง

พระเยซูกํ่าลังสัง่ สอนอยู่ในธรรมศาลาของจาว
ยิว 11 มีแม่ญิงคนนึ่ งโดนผีเข้าเยียะหื้อเป๋นโรคได้สิบแปดปี๋ นางหลังก่อง
หยืด ตั ๋ว ซื่อ บ่ได้ 12 เมื่อ พระองค์ หัน นาง แล้ว จึง ฮ้อง หื้อ เข้า มา หา บอก ว่า
“นาง เหย ตั ๋ว เจ้า หาย จาก โรค แล้ว� 13 พระองค์ เอา มือ วาง ตี้ ตั ๋ว ของ นาง
โรค ของ นาง ก็ หาย บ่า เดี่ยว นั ้น เลย หยืด ตั ๋ว ซื่อ ได้ กับ สรรเสริญ พระเจ้า
14 แต่ นาย ธรรมศาลา โขด ตี้ พระเยซู ฮัก ษา โรค ใน วัน สะบาโต จึง บอก คน
ตังหลายว่า “มีหกวันตี้หื้อเยียะก๋านได้ ในหกวันนั ้นหื้อมาฮักษาโรคเต๊อะ
แต่ ใน วัน สะบาโต ขอ ย้าง ก่อน� 15 พระเยซู ตอบ เขา ว่า “คน หน้า ซื่อ ใจ๋ ก๊ด
เจ้า ตัง หลาย ได้ แก้ เจื้ อก งัว เจื้ อก ลา ปา มัน ออก คอก ไป กิน
๋ นํ้า ใน วัน สะบา
โต บ่ใจ้ กา 16 แม่ ญิง คน นี้ เป๋น เจื๊ อสาย ของ อับ ราฮัม เขา ถูก ซาต๋าน เยีย ะ
หื้อเป๋นโรคมาสิบแปดปี๋ แล้ว บ่สมควรเตื้อกาตี้นางจะมีอิสระในวันสะบา
โต� 17 เมื่อพระองค์ อู้จาอัน
้ แล้ว หมู่ ตี้ เป๋นศัตรู ก็
๋ อาย แต่ คนตังหลายจื้น
จมยินดี ย้อนก๋านอัศจ๋รรย์ตี้พระเยซูได้เยียะ
กําเผียบเรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้า

18 พระองค์อูหื
้ ้อฟังว่า “แผ่นดินของพระเจ้าเหมือนอะหยัง เฮาจะเผียบ

แผ่น ดิน ของ พระเจ้า เหมือน อะหยัง ดี น่ อ 19 ก็ เผียบ เหมือน เม็ด มัสตาร์ด
เม็ดนึ่ งตี้คนนึ่ งเอาไปปูกไว้ในสวนของเขา งอกออกมาแล้ว ก็เป๋นต้นใหญ่
จ๋นนกมาแป๋งฮังบนกิง่ ของเก๊านั ้นได้�
กําเผียบเรือ
่ งเจื๊อเข้าหนมปัง

20 พระองค์ก็อูแหม
้
ว่า “เฮาจะเผียบแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนอะหยัง

ดีหา 21 ก็เผียบเหมือนเจื๊อผงฟูตี้แม่ญิงคนนึ่ งเอามาสูนกับแป้งสามถัง๑
เจื๊อนั ้นก็เยียะหื้อแป้งนั ้นปุ๊ขึ้นตึงหมด�
ปะตู๋กีด
๑

13:21 13:21 จาวยิวจะใจ๊ถังตี้ใส่แป้งได้สิบสามลิตร
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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 “อา จ๋า รย์ คน ตี้ จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ นั ้น มี หน้ อย กา�
24 พระองค์อู้กับคนตังหลายว่า “ต้านตังหลายจงพยายามเข้าไปตางปะตู๋
กีดๆ เน่ อ เฮาบอกต้านตังหลายว่า มีคนนั กฮิจะเข้าไปก็เข้าบ่ได้ 25 เมื่อเจ้า
ของบ้านหับปะตู๋แล้ว ต้านตังหลายยืนฮ้องอยู่ตังนอกปะตู๋ว่า ‘นายเจ้าข้า
จ้วยไขปะตู๋ หื้อเฮากําเต๊อะ� แต่ เจ้าของบ้านตอบว่า ‘เฮาบ่ฮู้จักหมู่ เจ้าว่า
เป๋น ใผ ลุก ตี้ ไหน มา� 26 ต้าน ตัง หลาย ก็ จะ ตอบ ว่า ‘หมู่ เฮา เกย กิน
๋ สุก กิน
๋
27
ดิบกับต้าน ต้านเกยสัง่ สอนตํา๋ ถนนในบ้านของหมู่เฮานั ้นลอ� เจ้าของ
บ้าน ก็ ตอบ ว่า ‘เฮา บ่ฮู้ จัก หมู่ เจ้า ว่า เป๋น ใผ ลุก ตี้ ไหน มา เจ้า ผู้ เยีย ะ บ่ดี ตัง
หลาย จงไปหื้อป๊นหน้าเฮาเหียเต๊อะ�
28 “เมื่อ นั ้น ต้าน ตัง หลาย จะ หัน อับ ราฮัม อิส อัค ยาโคบ กับ หมู่ ผู้ เป๋ น
ปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตังหลายในแผ่นดินของพระเจ้า แต่ตั ๋วต้านจะ
ถูก ขับ ไล่ หื้อ ไป อยู่ ตัง นอก แล้ว หมู่ ต้าน ก็ จะ ไห้หุย ขบ เขี้ยว เกี๊ยว กาง อย่าง
เจ็บ ปวด 29 คน จะ มา จาก ตัง วัน ออก ตัง วัน ตก ตัง เหนื อ กับ ตัง ใต้ จะ กิน
๋
เลี้ยงฉลองกั ๋นในแผ่นดินของพระเจ้า 30 ผ่อเน่ อจะมีคนตี้ เป๋นคนตังเก๊ า
ในต๋อนนี้ จะก๋ายเป๋นคนตังป๋าย กับคนตังป๋ายต๋อนนี้ จะก๋ายไปเป๋นคนตัง
เก๊า�
พระเยซูอินดูกรุ งเยรู ซาเล็ม
31 ใน วัน นั ้น มี หมู่ ฟาริสี บาง คน มา บอก พระองค์ ว่า “ขอ ต้าน ไป จาก ตี้
นี่ เหีย เต๊อะ ย้อน เฮโรด เจ้า เมือง จะ ฆ่า ต้าน� 32 พระองค์ จึง บอก หมู่ เขา ว่า
“ไปบอกหมาไนตั ๋วนั ้นเน่ อว่า เฮาไล่ ผีออกกับฮักษาโรคในวันนี้ กับวันพูก
แล้ว ใน วัน ตี้ พระเจ้า กํา๋ หนด ไว้ เฮา จะ เยีย ะ หื้อ สําเร็จ 33 แต่ ว่า จํา๋ เป๋ น ตี้
เฮาจะต้องเตียวไปวันนี้ วันพูก กับวันฮือ ย้อนว่าผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตน
พระเจ้าจะบ่ถูกฆ่านอกกรุ งเยรู ซาเล็ม
34 “โอ เยรู ซาเล็ม เยรู ซาเล็ม เหย เจ้า คือ ผู้ ตี้ ได้ ฆ่า ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง
แตน พระเจ้า แล้ว เอา บ่า หิน ขว้าง คน หมู่ นั ้น ตี้ พระเจ้า ส่ง มา หา หมู่ เจ้า จ๋น
ต๋าย หลาย เตื้อ เฮา ใค่ เอา ลูก ของ เจ้า มา ไว้ใน อ้อม อก เหมือน แม่ ไก่ กก ลูก
อยูใต้
่ ปีกของมัน แต่เจ้าบ่ยอม 35 ผ่อหื้อดีเน่ อ เฮือนของเจ้าจะถูกละขว้าง
หื้อ ฮ้าง ไป เหีย เฮา ขอ บอก เจ้า ตัง หลาย ไว้เน่ อ ว่า เจ้า ตัง หลาย จะ บ่หัน เฮา
แหมแล้ว จ๋นกว่าหมู่ เจ้าจะเอิน
้ ว่า ‘ขอพระเจ้าปั๋ นปอนผู้ตี้ มาในนามของ
องค์พระผู้เป๋นเจ้า�ต”
22

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 ผ่อ ว่า พระองค์ จะ เยีย ะ ก๋าน ใน วัน สะบา
๋ ข้าว คน ตี้ หัน
ต 13:35 13:35 สดด� 118:26
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โตก่อ 2 มีคนนึ่ งเป๋นโรคบวมนํ้าอยู่ต่อหน้าพระองค์ 3 พระเยซู จึงถามหมู่
ผู้ ชํานาญ บท บัญญัติ กับ หมู่ ฟาริสี ว่า “ถ้า จะ ฮัก ษา คน ป่วย ใน วัน สะบาโต
จะ ผิด บท บัญญัติ ก่อ� 4 หมู่ เขา ก็ บ่ว่า ใด สัก คน พระองค์ จึง กํา๋ ตั ๋ว คน ป่วย
แล้วฮักษาเขาหื้อหายโรค แล้วก็หื้อเขาไป 5 พระองค์จึงถามเขาตังหลาย
ว่า “ในหมู่ต้านมีใผพ่องถ้ามีลูก๒กาว่างัวตกนํ้าบ่อในวันสะบาโต จะบ่ขะ
ใจ๋ลากออกกา� 6 หมู่เขาก็ตอบกําถามนั ้นบ่ได้
พระเยซูสอนเรือ
่ งก๋านถ่อมตั ๋ว

7 พระเยซูหันหมูคน
่ ตี้ฮับเจิญมากิน
๋ เลี้ยงเลือกนั ่งตี้สําคัญ พระองค์จึงอู้

กําเผียบหื้อหมู่เขาฟังว่า 8 “เมื่อมีใผเจิญต้านไปกิน
๋ เลี้ยงงานแต่งงาน บ่ดี
ไป เลือก ตี้ นั ่ง ตี้ สําคัญ เน่ อ เผื่อ ว่า เจ้า ภาพ ได้ เจิญ คน ตี้ มี ยศ สูง เหลือ ต้าน
มาในงานนั ้นตวย 9 เจ้าภาพจะปาคนนั ้นมาหา แล้วจะบอกหื้อต้านลุกหื้อ
คนนั ้นนั ่ง แล้วต้านจะถูกเลื่อนไปนั ่งตี้ ตํ่าตี้ สุด ต้านก็ จะอาย 10 เมื่อต้าน
ได้ฮบ
ั เจิญ ถ้าไปแผวบ้านตี้จัดงานแล้ว หื้อเซาะตี้นั ่งตี้ตํ่าตี้สุดก่อน ถ้าเจ้า
ภาพมาบอกต้านว่า ‘เปื้ อนเหย เจิญต้านไปนั ่งตี้ดีเหลือนี้ เต๊อะ� ต้านก็จะ
ได้ ฮบ
ั เกียรติ ต่อ หน้า คน ตัง หลาย ตี้ นั ่ง ตวย กั ๋น หัน
้ 11 ย้อน ว่า กู้ คน ตี้ ยก ตั ๋ว
ขึ้นก็จะถูกเต็กหื้อตํ่าลง ส่วนคนตี้ถ่อมตั ๋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 อน เดียว เสี่ยว กั ๋น กาว่า เจิญ ญาติ ปี้ น้ อง
กาว่าเปื้ อนบ้านตี้รํา่ รวยเต้าอัน
้ ย้อนหมู่นั ้นก็จะเจิญต้านเป๋นก๋านส้ายมื้อ
13
กั ๋น แต่ เมื่อ จัด งานเลี้ยง หื้อ เจิญ หมู่ คน ตุ๊ก คน พิ ก๋า น คน แข้ง หัก ขา
ห้าน กับคนต๋าบอดตวย 14 แล้วพระเจ้าจะปั๋ นปอนต้าน ย้อนคนหมู่นี้ บ่มี
อะหยังจะมาส้ายต้าน แต่พระเจ้าจะเป๋นผูหื
้ ้อรางวัลต้านเมื่อพระองค์เยีย
ะหื้อคนถูกต้องต๋ามธรรม เป๋นขึ้นจากความต๋าย�
กําเผียบเรือ
่ งงานเลี้ยงใหญ่

15 มีคนนึ่ งตี้นั ่งกิน
๋ ข้าวโต๊ะเดียวกั ๋นกับพระเยซู

เมื่อได้ยน
ิ พระองค์อู้จา
อี้ ก็บอกพระองค์ว่า “คนตี้จะได้เข้าฮ่วมงานเลี้ยงในแผ่นดินของพระเจ้า
ก็เป๋นสุข� 16 พระองค์อูกั
้ บเขาว่า “มีคนนึ่ งจัดงานเลี้ยงใหญ่โต ได้เจิญคน
จํา๋ นวนนั กมาฮ่วมงาน 17 เมื่อเกียมเสร็จแล้ว ก็ส่งคนฮับใจ๊ออกไปตวยหา
หมูตี
่ ้เจิญไว้แล้วบอกเขาว่า ‘เจิญมาเต๊อะ กู้สิง่ กู้อย่างก็พร้อมแล้ว� 18 คน
หมู่นั ้นปากั ๋นอ้างว่า ไปบ่ได้ คนหัวทีบอกว่า ‘เฮาซื้อนาไว้ วันนี้ จะไปผ่อนา
นั ้น ขอ สูมา เต๊อะ� 19 แหม คน นึ่ ง ว่า ‘เฮา ซื้อ งัว ไว้ห้า กู้ เฮา จะ ไป ลอง ก๋าน
ผ่อ เฮาขอสูมาเต๊อะ� 20 แหมคนนึ่ งก็อูว่
้ า ‘เฮาแต่งงานใหม่ย้อนจาอัน
้ ไป
21
บ่ได้� คนฮับใจ๊ก็ปิ๊ กมาบอกนาย นายโขดขนาดสัง่ คนฮับใจ๊ว่า ‘ออกไป
ต๋ามกองใหญ่กับกองหน้ อยในเมืองเวยๆ ปาคนตุ๊ก คนพิก๋าน คนต๋าบอด
๒

14:5 14:5 สําเนาโบราณบางฉบับเป๋นกําว่า ลา
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กับคนแข้งหักขาห้านเข้ามาเน่ อ� 22 คนฮับใจ๊ปิ๊ กมาบอกว่า ‘นายครับเฮา
ได้เยียะต๋ามตี้นายสัง่ ไว้แล้ว ยังมีตี้ว่างอยู�
่ 23 นายจึงสัง่ คนฮับใจ๊แหมว่า
‘ออกไปต๋ามหนตางบ้านนอก เมื่อปะใผก็หื้อจัก
๊ จวนมาหมด เปื้ อหื้อมีคน
มาเต๋มเฮือนเฮา 24 เฮาบอกต้านตังหลายว่า หมูคน
่ ตี้เฮาเจิญแล้วบ่มานั ้น
บ่มีใผสักคนจะได้กิน
๋ ของกิน
๋ ของเฮา� �
ก๋านเป๋นสาวกของพระเยซู
มี คน จํา๋ นวน นั ก ตวย พระองค์ ไป พระองค์ เหลียว หลัง มา ผ่อ แล้ว ก็
อู้ กับ หมู่ เขา ว่า 26 “ถ้า คน ใด มา หา เฮา แล้ว ฮัก เฮา หน้ อย เหลือ ป้อ แม่ ลูก
เมีย ญาติ กับปี้ น้ อง แม้แต่ จี วต
ิ ตั ๋วเก่านั กเหลือเฮา จะเป๋นสาวกของเฮา
27
บ่ได้ คน ใด ตี้ บ่ยอม แบก ไม้ ก๋าง เขน ของ ตั ๋ว แล้ว ตวย เฮา มา คน นั ้น จะ
เป๋นสาวกของเฮาบ่ได้ 28 ในหมู่ต้านถ้าใผจะใค่แป๋งตึกจะบ่นั ่งลงกึ๊ดรากา
เหีย ก่อน กา ว่า จะ มี เงิน ปอ เยีย ะ จ๋น แล้ว ก่อ 29 กั ๋ว ว่า ถ้า วาง ฐาน แล้ว แต่
แป๋งบ่แล้ว คนตังหลายตี้มาหันก็จะใค่หว
ั ใส่ 30 แล้วอูว่
้ า ‘คนนี้ ตัง้ ต้นแป๋ง
แต่ แป๋ง หื้อ แล้ว บ่ได้� 31 กาว่า มี กษั ตริย์ องค์ ใด พ่อง เมื่อ จะ ยก ทัพ ไป ฮบ
กับ กษั ตริย์ องค์ อื่น จะ บ่นั ่ง ลง กึ๊ด เหีย ก่อน ว่า มี ทหาร หมื่น คน จะ ฮบ กับ ก๋
องทัพตี้ยกมาสองหมื่นคนได้ก่อ 32 ถ้าหันว่าสู้บ่ได้ เมื่อยังอยูห่
่ างกั ๋น ก็จะ
33
ใจ๊หมู่ทูตไปขอเป๋นมิตรกั ๋นเหีย ก็อย่างเดียวกั ๋นนั ้นละ ในหมู่ต้าน ถ้าใผ
บ่ยอมสละกู้สิง่ จะเป๋นสาวกของเฮาบ่ได้
25

เกือ
๋ ตี้จ๋างแล้ว
“เกือ
๋ เป๋น ของ ดี แต่ ถ้า เกือ
๋ จ๋าง ไป เหีย จะ เยีย ะ หื้อ เก็ม แหม ตึง บ่ได้
35 จะ เอา เป๋ น ปุ๋ย ใส่ ดิน ก็ บ่ได้ จะ เอา หมัก กับ ขี้ สัตว์แป๋ ง ปุ๋ย ก็ บ่ได้ เขา ก็ จะ
เอาขว้างเหียเต้าอัน
้ ใผยอมฟังก็หื้อฟังไว้เต๊อะ�
34

15

กําเผียบเรือ
่ งแกะหาย
ต๋อน นั ้น หมู่ คน เก็บ ภาษี กับ หมู่ คน บาป ตัง หลาย ปา กั ๋น เข้า มา ใก้ พระ
เยซู เปื้ อ จะ ฟัง พระองค์ สัง่ สอน 2 แต่ หมู่ ฟาริสี กับ หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ จ่ม ว่า
“คนนี้ ต้อนฮับคนบาปกับกิน
๋ ดื่มตวยหมู่เขา�
3 พระองค์อูเป๋
้ นกําเผียบหื้อหมู่เขาฟังว่า 4 “ในหมู่ต้านมีใผพ่องตี้มีแกะ
ร้อยตั ๋ว แล้วมีตั ๋วนึ่ งหายไป จะบ่ละแกะเก้าสิบเก้าตั ๋วไว้ แล้วก็ไปเซาะหา
ตั ๋วตี้ หายไปจ๋นปะกา 5 เมื่อปะแล้วก็ ยกขึ้นใส่ บ่าแบกปิ๊ กมาด้วยความจื้น
จมยินดี 6 เมื่อ มา เถิง บ้าน แล้ว จึง เจิญ หมู่ เปื้ อน ฝูง กับ จาวบ้าน มา ตี้ บ้าน
แล้วบอกหมูเขา
่ ว่า ‘ขอยินดีกับเฮาตวยเน่ อ ย้อนว่าเฮาได้ปะแกะตั ๋วตี้หาย
ไปนั ้นแล้ว� 7 เฮาบอกต้านตังหลายว่า ในสวรรค์ก็เป๋นอย่างเดียวกั ๋นเมื่อ
คน บาป คน นึ่ ง กลับ ใจ๋ จาก บาป จะ มี ความ จื้น จมยินดี นั ก เหลือ เก้า สิบ เก้า
คนตี้เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมแล้วบ่ต้องกลับใจ๋จากบาป
1

กําเผียบเรือ
่ งเงินเหรียญหาย
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“กาว่า แม่ ญิง คน ใด มี เหรียญ เงิน สิบ เหรียญ แต่ เหรียญ นึ่ ง หาย ไป จะ
บ่ต๋ามโกมไฟกวาดเฮือนเซาะหาจ๋นปะกา 9 เมื่อปะแล้วก็เจิญเปื้ อนฝูงกับ
จาวบ้าน มา อยู่ ฮ่วม กั ๋น บอก หมู่ เขา ว่า ‘ขอ ยินดี กับ ข้า เจ้า ตวย เน่ อ ข้า เจ้า
เซาะ หา เหรียญ ตี้ หาย ไป นั ้น ได้ แล้ว� 10 ก็ เป๋น อย่าง เดียว กั ๋น นั ้น ละ เฮา
บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า หมู่ ทูต สวรรค์ ของ พระเจ้า จะ มี ความ ยินดี เมื่อ มี คน
บาปคนเดียวกลับใจ๋จากบาป�
8

กําเผียบเรือ
่ งลูกหล้าหลงผิด
พระองค์ เล่า แหม เรือ
่ ง นึ่ ง หื้อ หมู่ เขา ฟัง ว่า “คน นึ่ ง มี ลูก ป้อ จาย อยู่
สองคน ลูกหล้านั ้นมาอู้กับป้อว่า 12 ‘ป้อครับ ขอสมบัติตี้เป๋นส่วนของลูก
เหีย เต๊อะ� ป้อ ก็ แบ่ง ทรัพย์ สมบัติ หื้อ ลูก ตึง สอง คน 13 ได้ สัก สอง สาม วัน
ลูก คน หล้า ก็ เก็บ เอา ทรัพย์ สมบัติ ตึง หมด ตี้ เป๋น ของ เขา ออก จาก บ้าน ไป
เมืองไก๋ แล้วใจ๊ จ่ายสตางค์ อย่างสุรุย
่ สุรา่ ย 14 เมื่อสตางค์ เสี้ ยงหมดแล้ว
ก็ เกิด กัน
้ อยาก ใน เมือง นั ้น เขา ก็ บ่มี สตางค์ ติด ตั ๋ว เลย 15 จึง ไป ขอ เยีย ะ
ก๋าน กับ จาว เมือง คน นึ่ ง คน นั ้น ก็ ใจ๊ เขา ไป เลี้ยง หมู อยู่ ก๋าง โต้ง 16 เขา ใค่
อยาก กิน
๋ หื้อ อิม
่ ต้อง แต่ บ่มี ใผ หื้อ อะหยัง เขา กิน
๋ สัก อย่าง แม้แต่ บ่า ถัว่ ตี้
หมูกิน
้ า ‘ลูกจ้างของป้อเฮามีหลาย
๋ เขาก็ใค่อยากกิน
๋ 17 เมื่อเขากึ๊ดได้ก็อูว่
คน ก็ ยังมีข้าวกิน
้ อยากกา
๋ จ๋นเหลือ ส่วนตั ๋วเฮาจะมาต๋ายเหียตี้นี่ ย้อนกัน
18 เฮา จะ ปิ๊ ก ไป หา ป้ อ บอก เปิ้ น ว่า “ป้ อ ครับ ลูก ได้ เยีย ะ บาป ต่อ พระเจ้า กับ
ต่อ ป้อ ตวย 19 ลูก บ่สมควร จะ เป๋น ลูก ของ ป้อ ขอ ฮับ ลูก ไว้ เป๋น ลูกจ้าง คน
นึ่ ง เต๊อะ� ’ 20 แล้ว เขา ก็ ลุก ขึ้น ปิ๊ ก ไป หา ป้อ เมื่อ เขา ยัง อยู่ ไก๋ ป้อ หัน เขา ก็
มีความอินดู แล้วล่นออกไปกอดคอกับจูบลูก 21 ฝ่ายลูกก็อู้กับป้อว่า ‘ป้อ
ครับ ลูกได้ เยียะผิดต่อพระเจ้ากับป้อตวย ลูกบ่สมควรเป๋นลูกของป้อต่อ
ไป� 22 แต่ป้อสัง่ หมู่คนฮับใจ๊ว่า ‘ขะใจ๋ไปเอาเสื้อคุมอย่างดีตี้สุดมานุ่งหื้อ
เขา เอา แหวน มา ใส่ นิว
้ มือ เอา เกิบ มา หื้อ สุบ๓ 23 บึด จะ มี งาน เลี้ยง ฉลอง
เน่ อ เลือกเอาลูกงัวตั ๋วตุ้ยๆ มาฆ่าเลี้ยงกั ๋นเต๊อะ 24 ย้อนว่าลูกของเฮาคน
นี้ ต๋าย ไป แล้ว แต่ ได้ ปิ๊ ก เป๋น ขึ้น มา แหม เขา หาย ไป แล้ว แต่ ได้ มา ปะ กั ๋น
แหม� เขาตังหลายก็เริม
่ ฉลองกั ๋น
25 “ลูกคนเก๊าเยียะก๋านอยู่ก๋างโต้ง เมื่อปิ๊ กมาใก้ เถิงบ้าน ก็ ได้ยน
ิ เสียง
26
แห่แหน เต้น ฟ้อน กั ๋น เขา ฮ้อง คน ฮับ ใจ๊ คน นึ่ ง มา ถาม ว่า ‘เปิ้ น มี งาน อะ
หยังกั ๋น� 27 ลูกจ้างก็ตอบว่า ‘น้ องของต้านปิ๊ กมาแล้ว ป้อของต้านสัง่ หื้อ
ฆ่า ลูก งัว ตั ๋ว ตุ้ยๆ กิน
๋ เลี้ยง กั ๋น ย้อน น้ อง ของ ต้าน ปิ๊ ก มา อย่าง ปลอดภัย�
28 ลูกคนเก๊าก็ โขด บ่ยอมเข้าบ้าน ป้ อก็ ออกมาขอฮ้องเขา 29 แต่ เขาตอบ
ป้อว่า ‘ผ่อลอ ลูกได้ฮับใจ๊ป้อมากี่ปี๋แล้ว บ่เกยเหลือกําสัง่ ของป้อเลยสักข้อ
ขนาดแป๊ะสักตั ๋วนึ่ ง ป้อก็ยังบ่เกยหื้อฆ่าเลี้ยงเปื้ อฉลองกับเปื้ อนฝูง 30 แต่
เมื่อลูกคนนี้ ของป้อได้ใจ๊สมบัติจ๋นหมดจ๋นเสี้ ยง โดยไปคบแม่ญิงขายตั ๋ว
11

๓

15:22
15:22
คนมีเกิบแสดงเถิงว่าบ่ใจ้ขี้ข้า

ในสมัยนั ้น

ก๋านใส่แหวนแสดงเถิงตํา๋ แหน่ งของลูก
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31 ป้ อจึงตอบเขาว่า ‘ลูกเหย ลูก
ป้อยังได้ฆ่าลูกงัวตั ๋วตุ้ยๆ เลี้ยงกั ๋นอยูกา�
่
อยู่กับป้อมาตลอด ของของป้อตึงหมดก็เป๋นของเจ้าแล้ว 32 สมควรตี้หมู่
เฮาจะยินดีกับฉลองกั ๋น ย้อนน้ องคนนี้ ต๋ายแล้วแต่ปิ๊ กเป๋นขึ้นมาแหม เขา
หายไปแล้วแต่ได้มาปะกั ๋นแหม� �

16
กําเผียบเรือ
่ งป้อบ้านตี้บ่ซื่อสัตย์

“เศรษฐี คนนึ่ งมีป้อบ้าน มีคนมา
ฟ้องเศรษฐีว่าป้อบ้านของเขาใจ๊จ่ายสตางค์บ่ถูก 2 เศรษฐีจึงฮ้องป้อบ้าน
มา ถาม ว่า ‘เรือ
่ ง ตี้ เฮา ได้ยน
ิ มา เป๋น จาใด หื้อ เอา สมุด บันทึก ฮับ จ่าย ของ
เจ้า มา ลอ ย้อน เจ้า จะ เป๋น ป้อ บ้าน ต่อ ไป บ่ได้ แล้ว� 3 ป้อ บ้าน คน นั ้น กึ๊ด ใน
ใจ๋ ว่า ‘เฮาจะเยียะจาใดดี ย้อนนายจะถอดเฮาออกจากหน้า ตี้ ป้อบ้านจะ
ไป ฮับ จ้าง ขุด ดิน ก็ บ่มี แฮง จะ ขอ คน อื่น กิน
๋ ก็ อาย เขา 4 เฮา กึ๊ด ได้ แล้ว ว่า
จะ เยีย ะ จาใด ดี เปื้ อ ต๋อน ถูก ถอด ออก จาก หน้า ตี้ ป้อ บ้าน คน อื่น ยัง ต้อน
ฮับ เฮา ไว้ใน เฮือน เขา ต่อ ไป ได้� 5 ป้อ บ้าน นั ้น ก็ ฮ้อง ลูก หนี้ ของ นาย มา ตึง
หมด ถาม คน หัวที ว่า ‘ต้าน เป๋น หนี้ นาย ของ ข้า เต้า ใด� 6 เขา ตอบ ว่า ‘เป๋น
หนี้ นํ้ามัน บ่า กอกเทศ ร้อย ถัง� ป้อ บ้าน บอก เขา ว่า ‘เอา ใบ แจ้ง หนี้ มา นั ่ง
ลงขะใจ๋แก้เป๋นห้าสิบถังเน่ อ� 7 แล้วถามแหมคนนึ่ งว่า ‘ต้านเป๋นหนี้ เต้า
ใด� เขาตอบว่า ‘เป๋นหนี้ ข้าวสาลี ร้อยกระสอบ� ป้อบ้านก็ บอกว่า ‘เอาใบ
แจ้งหนี้ มาแก้ เป๋นแปดสิบกระสอบเน่ อ� 8 เศรษฐี ก็ ยกย่องป้อบ้านขี้โก๋ ง
คน นั ้น ว่า เขา หลวก ใน เรือ
่ ง นี้ ย้อน ว่า คน ตัง หลาย ตี้ อยู่ ฝ่าย โลก นี้ ก็ หลวก
ในเรือ
่ งของโลกนั กเหลือคนของพระเจ้า
9 “เฮา บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า หื้อ ใจ๊ ทรัพย์ สมบัติ ตี้ มี อยู่ ใน โลก นี้ จ้วย คน
อื่นเปื้ อหื้อเป๋นเปื้ อนกั ๋น เปื้ อว่าเมื่อทรัพย์สมบัติเสี้ยงแล้ว พระเจ้าจะต้อน
ฮับต้านเข้าในสวรรค์
10 “คนตี้ซื่อสัตย์ในสิง
่ หน้ อยๆ จะซื่อสัตย์ในสิง่ ตี้ใหญ่ คนตี้บ่ซื่อสัตย์ใน
สิง่ หน้ อยๆ ก็จะบ่ซื่อสัตย์ในสิง่ ใหญ่ตวย 11 แล้วถ้าต้านตังหลายบ่ซื่อสัตย์
ใน ทรัพย์ สมบัติ ฝ่าย โลก ใผ จะ มอบ ทรัพย์ สมบัติ ตี้ เตี้ย ง แต๊ หื้อ ต้าน กา
12 ถ้า ต้าน ตัง หลาย บ่ซื่อสัตย์ ใน ของ ของ คน อื่น ใผ จะ มอบ ทรัพย์ สมบัติ
ของ ต้าน หื้อ เป๋น ของ ต้าน ได้ 13 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 กาว่า เขา ก็ จะ
ซื่อสัตย์ กับ นาย คน นึ่ ง แต่ จะ ดู ถูก ดู แควน นาย แหม คน นึ่ ง เจ้น เดียว กั ๋น
ต้านจะฮับใจ๊พระเจ้าแล้วจะฮับใจ๊เงินคําพร้อมกั ๋นบ่ได้�
1 พระเยซู เล่าเรือ
่ งหื้อหมู่สาวกฟังว่า

บทบัญญัติกับแผ่นดินของพระเจ้า
ส่วน หมู่ ฟา ริ สี ตี้ หัน แก่ เงิน เมื่อ ได้ยน
ิ กํา หมู่ นั ้น ก็ ปา กั ๋น ใค่ หัว ใส่
พระองค์ 15 พระเยซูอูกั
้ บหมู่เขาว่า “เจ้าตังหลายแต่งเป๋นคนถูกต้องต๋าม
ธรรม ต่อ หน้า คน แต่ พระเจ้า ฮู้ ใจ๋ ของ ต้าน ตัง หลาย ดี สิง่ ตี้ คน หัน ว่า มี ก้า
กับน่านั บถือ สําหรับพระเจ้านั ้นหันว่าเป๋นสิง่ ตี้น่าจัง
14
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“จาว ยิว ได้ ใจ๊ บท บัญญัติ ของ โมเสส กับ กํา เขียน ของ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น
เสียงแตนพระเจ้า มาจ๋นแผวสมัยยอห์นผู้หื้อบัพติศมา แล้วก็มีก๋านบอก
ข่าวดี เรือ
่ ง แผ่น ดิน ของ พระเจ้า คน ตัง หลาย ก็ ลู่ กั ๋น เข้า ไป ใน แผ่น ดิน นั ้น
17 ฟ้ากับดินจะล่วงป๊ นไป ก็ง่ายเหลือบทบัญญัติขีดๆ นึ่ งจะตกไป
18 “ป้ อจายคนใดตี้ละเมียไปมีเมียใหม่ ก็ผิดเรือ
่ งก๋านล่วงประเวณี แล้ว
ถ้าคนใดไปเอาแม่ฮ้างมาเป๋นเมีย ก็ผิดเรือ
่ งก๋านล่วงประเวณี เหมือนกั ๋น
16

เศรษฐีกับคนขอตาน

19 “มี เศรษฐี คน นึ่ ง นุ่ง ห่ม ผ้า รากา แปง กับ ป่ าน อย่าง ดี

กิน
๋ ดี อยู่ดี ตึงวัน
เป๋นตุ่มเต๋มเนื้ อเต๋มตั ๋ว มี คนเอา
เขามานอนไว้ตี้ปะตู๋ฮัว้ บ้านของเศรษฐี 21 เขาหวังว่าจะได้กิน
๋ เศษของกิน
๋
ตี้ ตก จาก โต๊ะ อาหาร ของ เศรษฐี แม้ แต่ หมา ก็ มา เลีย ตุ่ม ตี้ เนื้ อ ตั ๋ว ของ เขา
22 ต่อ มา ขอตาน คน นั ้น ต๋าย หมู่ ทูต สวรรค์ ก็ ปา เขา ไป อยู่ กับ อับ ราฮัม บน
สวรรค์ แหมบ่เมินเศรษฐีนั ้นต๋าย ก็ถูกฝังไว้ 23 แล้วได้ไปอยู่แดนคนต๋าย
มีความตุ๊กเวทนาขนาด เศรษฐี แหงนผ่อหันอับราฮัมอยู่ไก๋ ลาซารัสก็ อยู่
กับต้าน 24 เศรษฐี ก็ ฮ้องว่า ‘ป้ออับราฮัมเหย ขออินดู ข้าพเจ้าเต๊อะ ขอใจ๊
ลาซารัส เอา ป๋าย นิว
้ จุ่ม นํ้า มา จิ ลิน
้ ข้าพเจ้า หน้ อย ข้าพเจ้า จะ ได้ เย็น พ่อง
ย้อนอยูตี
่ ้นี่ เปล๋วไฟฮ้อน 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 บ่ดีเลย บ่าเดี่ยวนี้ เขาได้ฮบ
ั ก๋านปลอบใจ๋ แต่เจ้าได้ฮบ
ั ความตุ๊กทรมาน
26 แหม อย่าง นึ่ ง หละหว่าง เฮา กับ เจ้า มี ห้วย เลิก
็ กัน
้ อยู่ ใผ ใค่ ข้าม จาก นี่
ไปหาเจ้าตึงบ่ได้ กาว่าจะข้ามจากตี้ หัน
้ มาหาเฮาก็ บ่ได้� 27 เศรษฐี นั ้นจึง
อู้ ว่า ‘ป้อ ครับ ถ้า จาอัน
้ ขอ ใจ๊ ลาซารัส ไป บ้าน ป้อ ข้าพเจ้า กํา เต๊อะ 28 ย้อน
ข้าพเจ้ามีปี้ น้ องห้าคนตวยกั ๋น หื้อลาซารัสตักเตือ
๋ นหมู่เขา เผื่อว่าเมื่อหมู่
เขา ต๋าย จะ บ่ได้ เข้า มา อยู่ ใน ตี้ ตุ๊ก ทรมาน นี้ � 29 อับ ราฮัม จึง ตอบ เขา แหม
ว่า ‘หมู่ เขา มี กํา สอน ของ โมเสส กับ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า
หัน
้ แล้ว หื้อ หมู่ เขา ฟัง กํา สอน ของ หมู่ นั ้น เต๊อะ� 30 เศรษฐี นั ้น ก็ ว่า ‘บ่ได้
ป้อ อับ ราฮัม ครับ ถ้า คน นึ่ ง ตี้ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ปิ๊ ก ไป บอก หมู่ เขาๆ ก็
จะกลับใจ๋จากบาป� 31 อับราฮัมก็บอกแหมว่า ‘ถ้าหมู่เขาบ่ฟังสิง่ ตี้โมเสส
กับหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าสอนมาแล้ว เถิงคนตี้เป๋นขึ้นจาก
ความต๋าย จะปิ๊ กไปบอกเขาๆ ก็ตึงบ่เจื้อ� �
20 มี แหม คน นึ่ ง เป๋ น ขอ ตาน จื้อ ลาซารัส

17
ก๋านทดลองหื้อเยียะบาป

“จะมีสิง่ ต่างๆ ตี้ เยียะหื้อ
คนหลงผิดแน่ นอน แต่ความฉิ บหายจะเกิดขึ้นกับคนตี้เยียะหื้อเกิดเรือ
่ ง
็ เหีย
จาอี้ นั ้น 2 ถ้า เอา บ่า หิน โม่ มัด ติด คอ คน นั ้น แล้ว โจ้ง ลง นํ้า ทะเล เลิก
1 พระเยซู อู้กับ หมู่ สาวก ของ พระองค์ แหม ว่า
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ก็ ยัง ดี เหลือ ตี้ เขา จะ เยีย ะ หื้อ คน ตี้ เป๋น เหมือน หละอ่อน หน้ อย หมู่ นี้ คน นึ่ ง
หลงผิดไป 3 จงหละวังหื้อดี ถ้าปี้ น้ องเยียะผิดต่อต้าน หื้อเตือ
๋ นเขา ถ้าเขา
ยอมฮับผิดก็หื้อยกโต้ษเขาเหีย 4 ถ้าเขาจะเยียะผิดต่อต้านวันนึ่ งเจ็ดเตื้อ
แล้ว ก็ มา หา ต้าน ตึง เจ็ด เตื้อ นั ้น แล้ว บอก ต้าน ว่า ขอ สูมา เต๊อะ จง ยก โต้ษ
หื้อเขาเหีย�
อํานาจของความเจื้อ
หมู่ อัคร สาวก บอก พระ เยซู ว่า “ขอ พระองค์ โผด หื้อ หมู่ เฮา มี ความ
เจื้อ นั ก ขึ้น เต๊อะ� 6 พระองค์ ก็ บอก ว่า “ถ้า หมู่ ต้าน มี ความ เจื้อ เต้า เม็ด
มัสตาร์ด เม็ด นึ่ ง ต้าน ก็ จะ สัง่ ต้น หม่อน นี้ ได้ ว่า ‘จง ถอน ขึ้น มา แล้ว ลง ไป
ปักอยูใน
่ ทะเล� มันก็จะเจื้อฟังต้าน
5

หน้าตี้ของคนฮับใจ๊

7 “ในหมู่ต้านมีใผพ่องเมื่อคนฮับใจ๊ไปไถนา

กาว่าไปเลี้ยงแกะ แล้วเมื่อ
ปิ๊ กมาจะอู้กับคนฮับใจ๊ว่า ‘เจิญนั ่งลงกิน
๋ ข้าวเต๊อะ� 8 กาว่าจะบอกว่า ‘ดา
ข้าวหื้อเฮากิน
๋ กับเกียมตั ๋วหื้อพร้อมฮับใจ๊เฮาจ๋นเฮากิน
๋ อิม
่ เหียก่อน แล้ว
เจ้าก้อยกิน
๋ เมื่อลูน� 9 นายจะขอบคุณคนฮับใจ๊ย้อนเขาได้เยียะต๋ามกําสัง่
กา 10 จาใดก็ดี เมื่อต้านตังหลายได้เยียะกู้สิง่ ตี้เฮาสัง่ หื้อเยียะนั ้น ก็คงจะ
อูว่
้ า ‘ข้าพเจ้าตังหลายเป๋นคนฮับใจ๊ บ่ได้มีบุญคุณต่อนาย หมู่ข้าพเจ้าเยีย
ะต๋ามหน้าตี้ตี้ควรจะเยียะเต้าอัน
้ ��
พระเยซูฮักษาคนเป๋นขี้ตู้ดสิบคน
11 เมื่อพระเยซู กํ่าลังไปกรุ งเยรู ซาเล็ม

พระองค์ก็เลาะหละหว่างแคว้น
กาลิ ลี กับ แคว้น สะมาเรีย เมื่อ พระเยซู ไป ตี้ หมู่ บ้าน แห่ง นึ่ ง มี คน เป๋น
ขี้ ตู้ ด สิบ คน มา หา พระองค์ หมู่ เขา ยืน อยู่ จ้า ดไก๋ 13 แล้ว ก็ ฮ้อง เสียง ดัง ว่า
“เยซู นายเจ้าข้า ขออินดูข้าพเจ้าตังหลายเต๊อะ� 14 เมื่อพระองค์หันแล้ว
ก็ อู้ ว่า “จง ไป แสดง ตั ๋ว 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 ้น เมื่อ หัน ว่า ตั ๋ว
หายโรคแล้ว ก็ปิ๊ กมาฮ้องเสียงดังสรรเสริญพระเจ้า 16 กับก้มลงไหว้ตี้ตีน
๋
ของพระเยซู ขอบพระคุณพระองค์ คนนั ้นเป๋นจาวสะมาเรีย 17 พระเยซูก็
ถามเขาว่า “มีสิบคนหายโรคบ่ใจ้กา แล้วเก้าคนนั ้นไปไหนเหียหมด 18 บ่มี
ใผปิ๊ กมาสรรเสริญพระเจ้านอกจากคนต่างจ้าดคนนี้ เต้าอัน
้ กา� 19 แล้ว
พระองค์ ก็ บอกคนนั ้นว่า “ลุกขึ้นไปเต๊อะความเจื้อของเจ้าได้เยียะหื้อเจ้า
หายเป๋นปกติแล้ว�
12

สภาพก๋านมาของแผ่นดินของพระเจ้า
“แผ่นดินของพระเจ้าจะมาแผวเมื่อใด�
พระเยซู ตอบ เขา ว่า “แผ่น ดิน ของ พระเจ้า จะ บ่มา โดย หื้อ หัน กับ ต๋า 21 จะ
20 มีหมู่ฟาริสีถามพระองค์ว่า
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บ่มี ใผ อู้ ว่า ‘มา แผว แล้ว มา ผ่อ นี่ ลอ� กาว่า ‘ไป ผ่อ ปู๊น� ย้อน ว่า แผ่น ดิน
ของพระเจ้าอยูต้
่ ามก๋าง๔ต้านตังหลาย�
22 เมื่อ ลูน มา พระเยซู อู้ กับ หมู่ สาวก ว่า “จะ มี เวลา นึ่ ง เมื่อ ต้าน ตัง หลาย
จะใค่ หันวันตี้ เฮาผู้เป๋นบุตรมนุษย์จะมาแหม แต่ หมู่ต้านจะบ่หัน 23 จะมี
คน อู้ กับ ต้าน ตัง หลาย ว่า ‘มา ผ่อ นี่ � กาว่า ‘ไป ผ่อ ปู๊น พระองค์ มา แล้ว�
ห้าม ออก ไป ตวย เขา เน่ อ 24 ย้อน ว่า เมื่อ วัน ตี้ บุตร มนุษย์ ปิ๊ ก มา ก็ เผียบ
เหมือนฟ้าแมบเผิกนึ่ งก็จะแจ้งไปแหมเผิกนึ่ ง 25 แต่จํา๋ เป๋นตี้บุตรมนุษย์
จะ ต้อง ทน ตุ๊ก ทรมาน หลาย อย่าง เหีย ก่อน กับ คน สมัย นี้ จะ บ่ยอม ฮับ
พระองค์
26 “เมื่อ บุตร มนุษย์ จะ มา ก็ จะ เป๋ น อย่าง เดียว กับ ใน สมัย ของ โน อาห์
27 คน ตัง หลาย ได้ กิน
๋ กับ ดื่ม มี ก๋าน แต่งงาน กั ๋น ตึง ยก ลูก หื้อ เป๋น ผัว เมีย
กั ๋น จ๋นเถิงวันตี้โนอาห์ได้เข้าไปในเฮือ แล้วนํ้าก็ท่วมโลกจ๋นคนต๋ายหมดถ
28 ใน สมัย ของ โลททก็ เหมือน กั ๋น คน ตัง หลาย ได้ กิน
๋ ได้ ดื่ม ได้ หว่าน ได้
ปูก ได้ ซื้อ ขาย ได้ ก่อ สร้าง 29 แต่ ใน วัน ตี้ โลท ออก จาก เมือง โสโดม นั ้น ไฟ
กํามะถันก็ตกจากฟ้า เผาไหม้คนหมู่นั ้นหมด 30 เมื่อบุตรมนุษย์จะมาก็จะ
เป๋นจาอัน
้ เหมือนกั ๋น 31 ในวันนั ้นคนตี้อยู่บนดาดฟ้าหลังคาบ้าน ห้ามปิ๊ ก
เข้าไปเก็บคัวอะหยังเน่ อ คนตี้อยูต๋
่ ามโต้งต๋ามนาก็ห้ามปิ๊ กบ้านเน่ อ 32 จง
กึ๊ด เถิง เมีย ของ โลท เต๊อะ ธ 33 คน ใด ฮิ เอา จี วต
ิ ของ ตั ๋ว รอด คน นั ้น จะ ฮัก
ษาจีวต
ิ นั ้นบ่ได้ก็จะต๋าย แต่คนใดยอมสละจีวต
ิ ของตั ๋ว ก็จะมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์
34 เฮา บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า ใน คืน นั ้น สอง คน ตี้ นอน อยู่ ตวย กั ๋น คน นึ่ ง จะ
ถูก ฮับ ไป แต่ แหม คน นึ่ ง จะ ถูก ละ ไว้ 35 กับ แม่ ญิง สอง คน กํ่า ลัง โม่ แป้ง อยู่
ตวยกั ๋น คนนึ่ งจะถูกฮับไปแต่แหมคนนึ่ งจะถูกละไว้ 36 สองคนอยู่ในโต้ง
นา จะเอาไปคนนึ่ ง ละไว้คนนึ่ ง�
37 หมู่ สาวก จึง ถาม พระองค์ ว่า “อา จ๋า รย์ ครับ จะ เกิด ขึ้น ตี้ ไหน�
พระองค์ ตอบ หมู่ เขา ว่า “ตี้ ไหน มี ซาก ศพ ตี้ หัน
้ ก็ จะ มี หมู่ แฮ้ง หลุ้ม ต๋อม
กั ๋นเต๋มไปหมด�

18

กําเผียบเรือ
่ งแม่หม้ายกับผู้พิพากษา
พระเยซู อู้ กํา เผียบ ข้อ นึ่ ง หื้อ หมู่ สาวก ฟัง เปื้ อ จะ สอน ว่า คน ตัง หลาย
ควร อธิษฐาน อยู่ เสมอ อย่าง บ่อ่อน ใจ๋ 2 พระองค์ อู้ ว่า “ใน เมือง นึ่ ง มี ผู้
พิพากษาคนนึ่ งตี้บ่เก๋งกั ๋วพระเจ้าและบ่สนใจ๋ใผ 3 ในเมืองนั ้นมีแม่หม้าย
คน นึ่ ง มา หา ผู้ พิพากษา คน นั ้น บอก เขา ว่า ‘ขอ หื้อ ความ ยุติธรรม กับ คดี
ของ ข้า เจ้า น่ อย� 4 เวลา ผ่าน ไป เมิน แล้ว ผู้ พิพากษา คน นั ้น ก็ บ่ยอม จ้วย
แต่เมื่อลูนเขากึ๊ดในใจ๋ว่า ‘เถิงเฮานี้ จะบ่เก๋งกั ๋วพระเจ้า กับบ่สนใจ๋ใผ 5 แต่
1

๔
ท

ถ 17:27 17:27 ปฐก� 7:6-24
17:21 17:21 แป๋ได้แหมอย่างนึ่ งว่า ภายในจิตใจ๋
ธ
17:28 17:28 ปฐก� 18:20-19:25
17:32 17:32 ปฐก� 19:26
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แม่หม้ายคนนี้ มารบก๋วนเฮาเจื่อๆ เฮาจะหื้อความยุติธรรมแก่นาง นางจะ
บ่มารบก๋วนเฮาหื้อรําคาญใจ๋แหม� �
6 พระ เยซู บอก หมู่ เขา ว่า “หื้อ ฟัง กํา อู้ ผู้ พิพากษา บ่ยุติธรรม คน นี้ ลอ
7 พระเจ้า จะ บ่หื้อ ความ ยุติธรรม แก่ คน ตี้ เลือก ไว้ ตี้ ฮ้อง ขอ ต่อ พระองค์ ตึง
เมื่อ วัน เมื่อ คืน กา พระองค์ จะ อด ใจ๋ ได้ เมิน กา 8 เฮา บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า
พระองค์จะหื้อความยุติธรรมกับหมู่เขาเวยๆ แต่เมื่อเฮาผูเป๋
้ นบุตรมนุษย์
มาแหมเตื้อ เฮาจะปะคนตี้เจื้ออยูสั
่ กกี่คนบ่ฮู�
้
กําเผียบเรือ
่ งฟาริสีกับคนเก็บภาษี
เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมแล้วดูหมิน
่
10
คนอื่นนั ้น พระองค์อูกํ
้ าเผียบหื้อฟังว่า “มีสองคนขึ้นไปอธิษฐานในพระ
วิหาร คน นึ่ ง เป๋น ฟาริสี แหม คน นึ่ ง เป๋น คน เก็บ ภาษี 11 คน ฟาริสี หยิง่ จ๋อง
หองคนนั ้นลุกขึ้นยืนอธิษฐานว่า ‘พระองค์เจ้าข้า ขอบพระคุณพระองค์ตี้
ข้าพเจ้าบ่เหมือนคนอื่น ตี้เป๋นคนโลภคนบ่ดี คนล่วงประเวณี กับบ่เหมือน
คนเก็บภาษี คนนี้ 12 ในหว่างติด
๊ นึ่ งข้าพเจ้าถือศีลอดอาหารสองเตื้อ กับกู้
สิง่ ตี้ข้าพเจ้าฮิหามาได้ ข้าพเจ้าก็เอานึ่ งในสิบส่วนมาถวาย�
13 “ส่วน คน เก็บ ภาษี ยืน อยู่ จ้า ดไก๋ บ่แหงน หน้า ผ่อ ต๊ องฟ้า แต่ เสีย ใจ๋
ตุ๊บ อก ตั ๋วเก่า อู้ ว่า ‘พระองค์ เจ้า ข้า ขอ โผด เมตต๋า ข้าพเจ้า ตี้ เป๋น คน บาป
เต๊อะ� 14 เฮา บอก ต้าน ตัง หลาย ว่า เมื่อ ปิ๊ ก บ้าน คน เก็บ ภาษี คน นี้ ละ เป๋น
คนตี้พระเจ้ายกโต้ษบาปหื้อ บ่ใจ้ฟาริสี ย้อนว่ากู้คนตี้ยกตั ๋วขึ้นจะถูกเต็ก
หื้อตํ่าลง ส่วนคนตี้ถ่อมตั ๋วลงก็จะได้ฮบ
ั ก๋านยกขึ้น�
9 สําหรับบางคนตี้มัน
่ ใจ๋ตั ๋วเก่าว่า

พระเยซูปั๋ นปอนหละอ่อนหน้ อยๆ
ต่อ มา มี บาง คน ปา หละอ่อน หน้ อยๆ ของ หมู่ เขา เข้า มา หา พระองค์
เปื้ อหื้อพระองค์ วางมือปั๋ นปอนหละอ่อนหมู่นั ้น หมู่สาวกเมื่อหันจาอัน
้ ก็
ว่าหื้อเขา 16 แต่พระเยซูฮ้องหื้อเขาปาหละอ่อนเข้ามา แล้วอู้กับหมู่สาวก
ว่า “หื้อหมู่หละอ่อนเข้ามาหาเฮาเต๊อะ บ่ดีห้ามเขาไว้ ย้อนว่าแผ่นดินของ
พระเจ้า เป๋น ของ คน ตี้ เผียบ เหมือน หละอ่อน หมู่ นี้ 17 เฮา บอก ความ จริง
แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า คน ใด บ่ฮับ เอา แผ่น ดิน ของ พระเจ้า เหมือน หละอ่อน
หน้ อยหมู่นี้ คนนั ้นจะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าตึงบ่ได้�
15

เรือ
่ ง เศรษฐีหนุ่ม

18 มีผูนํ
้ าจาวยิวคนนึ่ งถามพระเยซูว่า “อาจ๋ารย์ผูดี
้ เลิศ ข้าพเจ้าจะต้อง

เยีย ะ ความ ดี อะหยัง พ่อง เถิง จะ ได้ จี วต
ิ นิ รัน ดร์� 19 พระองค์ ตอบ เขา ว่า
“ต้านฮ้องเฮาว่าผู้ดีเลิศเยียะหยัง บ่มีใผดีเลิศนอกจากพระเจ้าองค์เดียว
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 คนนั ้น ตอบพระองค์ ว่า “ข้อต่างๆ ในบทบัญญัตินี้ ข้าพเจ้า ได้
น 18:20 18:20 อพย� 20:12-16
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ถือฮักษากู้ ข้อบ่ได้ ขาดตัง้ แต่ เป๋นหละอ่อนมาแล้ว� 22 เมื่อพระเยซู ได้ยน
ิ
จาอัน
้ ก็ บอก เขา ว่า “ต้าน ยัง บ่ได้ เยีย ะ แหม อย่าง นึ่ ง คือ หื้อ ไป ขาย ของ กู้
อย่างตี้ ต้านมีอยู่ แล้วเอาสตางค์ ไปแจกคนตุ๊กคนจ๋น ต้านจึงจะมีสมบัติ
ในสวรรค์ แล้วตวยเฮามาเป๋นสาวกของเฮาเต๊อะ� 23 เมื่อเขาได้ยน
ิ จาอัน
้
ใจ๋ ก็ เป๋นตุ๊กหนั ก ย้อนเขาเป๋นคนรวยนั กขนาด 24 พระเยซู หันเขาเป๋นตุ๊ก
จาอัน
้ จึง อู้ ว่า “คน รวย จะ เข้า ใน แผ่น ดิน ของ พระเจ้า ก็ ยาก นั ก แก 25 ตั ๋ว
อูฐลอดเข้าฮูเข็มยังง่ายเหลือตี้คนรวยจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าแหม
ก่อน�
26 คน ตัง หลาย ตี้ ได้ยน
ิ จึงถามว่า “ถ้าจาอัน
้ ใผจะรอดป๊นบาปโต้ษได้�
27 พระเยซู ก็ ตอบ ว่า “สําหรับ คน เป๋ น ไป บ่ได้ อยู่ แล้ว แต่ สําหรับ พระเจ้า
กู้ สิง่ กู้ อย่าง เป๋น ไป ได้ ตึง หมด� 28 เปโตร ถาม พระเยซู ว่า “ผ่อ ลอ หมู่ เฮา
ได้ละบ้านละเฮือนติดต๋ามพระองค์มา� 29 พระองค์ตอบเขาว่า “เฮาบอก
ความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า คนใดได้ ละบ้านละเฮือน ปี้ น้ อง ป้อแม่ ลูก
เมีย เปื้ อ หัน แก่ แผ่น ดิน ของ พระเจ้า 30 ก็ จะ ได้ ฮบ
ั ผล ตอบแตน เป๋น หลาย
เต้าในโลกนี้ กับในโลกหน้าเขาจะได้จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์�
พระเยซูตวายตัก
๊ เถิงก๋านต๋ายของพระองค์เตื้อตี้สาม
แล้วบอกหมู่เขา
ว่า “หมู่เฮากํ่าลังจะไปกรุ งเยรู ซาเล็ม เรือ
่ งราวกู้อย่างตี้หมู่ผู้เป๋นปากเป๋น
เสียง แตน พระเจ้า ได้ เขียน ไว้ เกี่ยว กับ บุตรมนุษย์ นั ้น ก็ จะ เป๋น แต๊ 32 คือ
บุตรมนุษย์จะถูกมอบหื้อคนต่างจ้าด หมูเขา
่ จะเยาะเย้ยต้าน ดูถูกดูแควน
กับ ถ่ม นํ้าลาย 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
บ่เข้าใจ๋สิง่ หมู่นี้ ความหมายของสิง่ หมู่นี้ หมู่เขากึ๊ดบ่เถิง หมู่เขาเลยบ่ฮู้ว่า
พระองค์อูเถิ
้ งเรือ
่ งอะหยัง
31 พระเยซู ฮ้องหมู่สาวกสิบสองคนเข้ามาหาพระองค์

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
ิ เสียง คน ตัง หลาย เตียว ก๋าย มา ก็ ถาม ว่า
37
เกิด อะหยัง ขึ้น กา หมู่ เขา ก็ บอก ว่า “เยซู จาว นาซาเร็ธ กํ่า ลัง เตียว ก๋าย
มา� 38 คนต๋าบอดจึงฮ้องเอิน
์
ดเหย
้ เสียงดังว่า “เยซู บุตรของกษั ตริยดาวิ
ขอโผดอินดู ข้าตวยเต๊อะ� 39 คนตี้ เตียวไปตังหน้าเขาก็ ว่าหื้อดักเหีย แต่
เขา ก็ เอิน
้ ดัง ขึ้น ติกๆ ว่า “บุตร ของ กษั ตริย์ดาวิด เหย ขอ โผด อิน ดู ข้า น่ อย
เต๊อะ� 40 พระเยซู หยุดยืนอยู่ สัง่ หื้อคนปาเขาเข้ามาหาพระองค์ เมื่อคน
ต๋าบอดเข้ามาใก้แล้ว พระองค์จึงถามเขาว่า 41 “เจ้าต้องก๋านหื้อเฮาเยียะ
อะหยังหื้อกา� เขาตอบว่า “องค์พระผูเ้ ป๋นเจ้า ข้าพเจ้าใค่ผ่อหัน� 42 พระ
เยซูบอกเขาว่า “จงผ่อหันเต๊อะ ความเจื้อของเจ้าเยียะหื้อต๋าของเจ้าหาย
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บอด แล้ว� 43 เขา ก็ ผ่อ หัน ได้ บ่า เดียว นั ้น เลย แล้ว เขา ก็ ตวย พระองค์ ไป
สรรเสริญพระเจ้าไปตวย เมื่อคนตังหลายหันจาอัน
้ ก็สรรเสริญพระเจ้า

19
พระเยซูกับศักเคียส
พระ เยซู เตียว ผ่าน เมือง เย รี โค 2 มี ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ ศักเคียส เป๋น
หัวหน้า คน เก็บ ภาษี กับ เป๋น คน รํา่ รวย 3 ศักเคียส ใค่ หัน พระเยซู เลย ฮิ ผ่อ
ว่าเป๋นคนใด แต่ผ่อบ่หันย้อนมีคนนั ก ซํ้าเขาก็เป๋นคนป็อก 4 เขาจึงล่นไป
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 พระเยซู มา แผว ก็ แหงน ผ่อ ศักเคียส แล้ว อู้ ว่า
“ศักเคียส เหย ขะใจ๋ ลง มา เวยๆ วัน นี้ เฮา จะ ย้าง ตี้ บ้าน ของ ต้าน� 6 เขา ก็
ฟั่ ง ลง มา แล้ว ต้อนฮับ พระองค์ ด้วย ความ จื้น จมยินดี 7 คน ตัง หลาย หัน
จาอัน
้ ก็ ปา กั ๋น จ่ม ว่า “พระเยซู ไป ย้าง อยู่ กับ คน บาป� 8 ต๋อน อยู่ ใน บ้าน
ศักเคียส ลุก ขึ้น อู้ กับ พระ เยซู ว่า “องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า บ่า เดี่ยว นี้ ทรัพย์
สิง่ ของของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะแบ่งหื้อคนตุ๊กเกิง่ นึ่ ง ตี้ ได้ โก๋งอะหยังของ
ใผมา ข้าพเจ้าจะส้ายคืนหื้อเขาสี่เต้า� 9 พระเยซู บอกเขาว่า “วันนี้ คนใน
เฮือนนี้ ได้ฮบ
ั ความรอดป๊นบาปโต้ษแล้ว ย้อนคนนี้ เป๋นเจื๊อสายของอับรา
ฮัมตวย 10 ย้อนว่าบุตรมนุษย์มาเปื้ อจะเซาะหาแล้วจ้วยคนตี้หลงหายหื้อ
รอดป๊นบาปโต้ษ�
1

กําเผียบเรือ
่ งสตางค์เหรียญ
เมื่อ เขา ตัง หลาย กํ่า ลัง ฟัง อยู่ พระองค์ อู้ กํา เผียบ แหม เรือ
่ ง นึ่ ง ย้อน
พระองค์ มา ใก้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว เขา ตัง หลาย ก็ กึ๊ด ว่า แผ่น ดิน ของ
พระเจ้าจะเริม
้ พระองค์จึงอูว่
้ า “มีเจ้านายคนนึ่ ง
่ ต้นขึ้นแล้ว 12 ย้อนจาอัน
เกิดมาในผะกุ๋นกษั ตริย์ ต้านจะไปเมืองไก๋เปื้ อฮับก๋านแต่งตัง้ เป๋นกษั ตริย์
แล้ว ปิ๊ ก มา 13 ต้าน จึง ฮ้อง คน ฮับ ใจ๊ สิบ คน มา เอา สตางค์ หื้อ หมู่ เขา คน ละ
นึ่ งมินา๕บอกว่า ‘เอาไปเป๋นตืนก๊าขายจ๋นแผววันตี้เฮาปิ๊ กมาเน่ อ� 14 จาว
เมืองนั ้นจังเจ้านายคนนี้ จึงใจ๊คนตวยไปบอกจักรพรรดิว่า ‘เฮาบ่ยอมฮับ
คนนี้ เป๋นกษั ตริยปกครอง
์
เฮา�
15 “แต่เมื่อต้านได้ฮบ
ั แต่งตัง้ เป๋นกษั ตริยแล้
์ วก็ปิ๊ กมา จึงฮ้องหมู่คนฮับ
ใจ๊ ตี้ ได้ หื้อ สตางค์ ไว้มา หา เปื้ อ จะ ผ่อ ว่า ใผ ได้ กํ่า ไฮ เต้า ใด 16 คน ตี้ นึ่ ง บอก
ว่า ‘นาย เจ้าข้า สตางค์ ตี้ หื้อ ข้าพเจ้า ไว้ นึ่ ง มินา นั ้น ข้าพเจ้า ได้ กํ่า ไฮ มา สิบ
เต้า� 17 นาย ก็ อู้ กับ เขา ว่า ‘ดี แล้ว เจ้า เป๋น คน ฮับ ใจ๊ ตี้ ดี ย้อน เจ้า ซื่อสัตย์
ในสิง่ เล็กๆ หน้ อยๆ เฮาจึงมอบอํานาจหื้อเจ้าปกครองสิบเมือง� 18 คนตี้
สองมาบอกว่า ‘นายเจ้าข้า สตางค์ ตี้ หื้อข้าพเจ้าไว้นึ่ งมินานั ้น ข้าพเจ้าได้
กํ่าไฮมาห้าเต้า� 19 นายก็อูกั
้ บเขาอย่างเดียวกั ๋นว่า ‘เฮาจึงมอบอํานาจหื้อ
20
เจ้า ปกครอง ห้า เมือง� แหม คน นึ่ ง มา บอก ว่า ‘นาย เจ้าข้า สตางค์ ตี้ หื้อ
11

๕
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ข้าพเจ้า ไว้นึ่ ง มินา นั ้น ข้าพเจ้า เอา ห่อ ผ้า ป๊ก เก็บ 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
ต้านบ่ได้ปูก� 22 เจ้านายก็ตอบเขาว่า ‘ไอ่ขี้ข้าบ่ดี เฮาจะเอากําของเจ้านั ้น
ละ ลง โต้ษ เจ้า เจ้า ฮู้ ว่า เฮา เป๋น คน ใจ๋ แข็ง ตี้ ยึด กํ่า ไฮ เอา จาก งาน ของ คน
อื่น กับ เก็บ เกี่ยว ใน สิง่ ตี้ เฮา บ่ได้ ปูก 23 เป๋น จาใด บ่เอา สตางค์ นั ้น ไป ฝาก
ธนาคารไว้ เมื่อเฮาปิ๊ กมาก็จะได้สตางค์ตึงต้นตึงดอก�
24 “แล้วเจ้านายก็สัง
่ คนตี้ยืนอยู่ใก้ๆ หัน
้ ว่า ‘เอาสตางค์นึ่ งมินาจากเขา
ไป หื้อ คน ตี้ มี สิบ มินา� 25 คน นั ้น ก็ ว่า ‘นาย ครับ เขา มี สิบ มินา แล้ว ลอ�
26 นายก็ตอบว่า ‘เฮาบอกเจ้าตังหลายว่า คนตี้มีอยูแล้
่ วก็จะเตื่อมหื้อแหม
ส่วน คน ตี้ บ่มี แม้ แต่ สิง่ ตี้ เขา มี อยู่ นั ้น ก็ จะ เอา ไป จาก เขา เหีย 27 ส่วน หมู่
ศัตรู ๋ตัง หลาย ตี้ บ่ยอม หื้อ เฮา เป๋น กษั ตริย์ ปกครอง เขา หื้อ ปา มา นี้ ฆ่า เหีย
ต่อหน้าเฮา� �
พระเยซูเข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม
28 หลัง จาก ตี้ พระเยซู อู้ เรือ
่ งหมู่ นั ้นแล้ว พระองค์ เตียวนําหมู่ เขาขึ้น ไป
กรุ ง เยรู ซาเล็ม 29 เมื่อ พระองค์ มา เถิง ใก้ หมู่ บ้าน เบธฟายี กับ หมู่บ้าน เบ
ธานี ตี้ดอยบ่ากอกเทศ พระองค์ใจ๊สาวกสองคนเข้าไปก่อน 30 สัง่ ว่า “หื้อ
เข้าไปในหมู่ บ้านตี้ อยู่ตัง หน้าหัน
้ เน่ อ ตัน ที ตี้ เข้าไปแล้วจะปะลูกลาตั ๋วนึ่ ง
มัดอยู่ ลาตั ๋วนี้ ยังบ่มีใผเกยขี่กําเตื้อ หื้อแก้เจื้อกแล้วจู๋งมาตี้นี่ เต๊อะ 31 ถ้า
มีใผถามว่าแก้เจื้อกลาเยียะหยัง ก็บอกเขาว่า ‘นายเฮาต้องก๋านลูกลาตั ๋ว
นี้ � �
32 สาวก สอง คน นั ้น ไป ก็ ปะ เหมือน ตี้ พระองค์ บอก 33 เมื่อ หมู่ เขา กํ่า ลัง
แก้เจื้อกอยู่ เจ้าของลาก็ถามเขาว่า “แก้เจื้อกลาเยียะหยัง� 34 เขาก็ตอบ
ว่า “องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ต้อ งก๋าน ใจ๊� 35 แล้ว หมู่ เขา ก็ จู๋ง ลูก ลา มา หื้อ พระ
เยซู เอาเสื้อผ้าของหมู่เขาปู๋บนหลังลา แล้วจ้วยตุ้มพระองค์ขึ้นขี่ 36 ต๋อน
ตี้ พระองค์ ขี่ ลา ไป คน ตัง หลาย ก็ ปา กั ๋น เอา เสื้อผ้า ของ หมู่ เขา ปู๋ ตํา๋ หนตาง
37 เมื่อพระองค์ มาเถิงใก้ ตี้ จะลงจากดอยบ่ากอกเทศแล้ว ผู้ติดต๋ามกู้ คน
ก็ มี ความ ยินดี ย้อน ก๋าน อัศจ๋รรย์ ต่างๆ ตี้ เกย หัน นั ้น ก็ สรรเสริญ พระเจ้า
เสียงดังว่า
38 “ขอพระเจ้าปั๋ นปอนกษั ตริยผู
์ ้ตี้มาในนามองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้า สรรเสริญ
พระเจ้าบ
จงมีสันติสุขในสวรรค์กับขอหื้อพระเจ้าได้ฮบ
ั เกียรติสูงสุด�
39 มีฟาริสีบางคนในคนตังหลายนั ้นบอกพระเยซู ว่า “อาจ๋ารย์ครับ สัง
่
หมู่ สาวก ของ ต้าน ห้าม อู้ จาอัน
้ � 40 พระองค์ ตอบ หมู่ เขา ว่า “เถิง หมู่ เขา
บ่ฮ้อง บ่าหินหมู่นี้ ก็จะฮ้องแตนหมู่เขา�
41 เมื่อพระองค์มาใก้จ๋นหันกรุ งเยรู ซาเล็มอยูตั
่ งหน้า พระองค์ก็ไห้ ย้อน
อินดูคนในเมืองนั ้น 42 อูว่
้ า “วันนี้ เฮาใค่หื้อเจ้าฮูจ
้ ักตางตี้จะได้สันติสุขกับ
บ

19:38 19:38 สดด� 118:26

ลูก๋า 19:43

158

ลูก๋า 20:11

พระเจ้า แต่บ่าเดี่ยวนี้ พระองค์ได้ซ่อนบ่หื้อเจ้าฮู้ 43 วันนึ่ งหมู่ศัตรู ของ
๋
เจ้า
44
จะโจ๋มตีเจ้
๋ า แล้วจะแป๋งกํ่าแปงล้อม ขังเจ้าไว้กู้ด้าน หมู่เขาจะทําลาย
เจ้าตึงคนของเจ้าจ๋นหมดจ๋นเสี้ ยง แม้แต่ บ่าหินก็ จะบ่หื้อหันวางซ้อนกั ๋น
เลยสักก้อน ย้อนเจ้าบ่ฮับฮูว่
้ าพระเจ้าได้มาจ้วยเจ้าแล้ว�
พระเยซูไล่หมู่คนก๊าขายในข่วงพระวิหาร
แล้วไล่เหิบหมู่คนตี้กํ่าลังซื้อขาย
46
ของกั ๋นอยู่ตี้หัน
้
พระองค์อู้กับคนหมู่นั ้นว่า “มีกําเขียนไว้ในพระคัมภีร ์
ว่า ‘พระวิหารของเฮาจะฮ้องว่าเป๋นตี้สําหรับอธิษฐานป แต่หมู่เจ้ามาเยีย
ะหื้อก๋ายเป๋นถํ้าของโจ๋รเหีย�ผ”
47 แล้ว พระเยซู สัง
่ สอน อยู่ ใน พระวิหาร กู้ วัน ใน เวลา เดียว กั ๋น นั ้น หมู่
หัวหน้า ปุโรหิต หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กับ ผู้นํา จาว ยิว ก็ หา ตาง จะ ฆ่า พระองค์
48 แต่ หมู่ เขา ก็ ยัง บ่ฮู้ ว่า จะ เยีย ะ จาใด ได้ ย้อน ว่า คน ตัง หลาย ตัง
้ ใจ๋ ฟัง กํา
สอนกู้กําของพระองค์อยู่
45 พระเยซู เข้าไปในบริเวณพระวิหาร

20
มีคนถามเถิงอํานาจของพระเยซู
วัน นึ่ ง ต๋อน ตี้ พระเยซู กํ่า ลัง สอน คน อยู่ ใน บริเวณ พระวิหาร กับ บอก
ข่าวดี อยู่ หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต หมู่ ธรรมาจ๋า รย์ กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ปา กั ๋น
มาหาพระองค์ 2 หมู่ เขาถามพระองค์ ว่า “ต้าน มี สิทธิอํานาจอะหยังเยียะ
สิง่ หมู่นี้ ใผหื้อสิทธิอํานาจต้าน� 3 พระองค์ตอบหมู่เขาว่า “เฮาจะถามหมู่
ต้านสักข้อนึ่ งก่อน ตอบเฮามาเน่ อว่า 4 สิทธิอํานาจของยอห์นตี้เขาหื้อบัพ
ติศ มา นั ้น มา จาก พระเจ้า กาว่า มา จาก คน� 5 หมู่ เขา ก็ เปิ็กษา กั ๋น ว่า “ถ้า
เฮาจะว่ามาจากพระเจ้า ต้านก็จะย้อนถามหมู่เฮาแหมว่า ‘แล้วเป๋นจาใด
บ่เจื้อ ยอห์น� 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
เสียงแตนพระเจ้า� 7 หมู่เขาก็ เลยตอบพระองค์ ว่า “หมู่เฮาบ่ฮู้เน่ อว่ามา
จากไหน� 8 พระเยซู ก็บอกหมู่เขาว่า “ถ้าจาอัน
้ เฮาก็จะบ่บอกเหมือนกั ๋น
ว่าเฮาใจ๊สิทธิอํานาจของใผเยียะสิง่ หมู่นี้ �
1

กําเผียบเรือ
่ งสวนองุน
่ กับคนเจ้าสวน
พระ เยซู อู้ กํา เผียบ หื้อ คน ตัง หลาย ฟัง ว่า “มี ป้อ จาย คน นึ่ ง เยีย ะ
สวนฝองุน
่ หื้อ คน มา เจ้า ส่วน เจ้าของ ก็ เตียวตาง ไป อยู่ ต่าง ประเทศ เหีย
10
หลายปี๋ เมื่อเถิงหน้าเก็บหน่วยองุน
่ เจ้าของสวนก็หื้อลูกจ้างไปฮับส่วน
แบ่งองุน
่ หมู่คนเจ้าก็ ยับลูกจ้างคนนั ้นไว้แล้วบุบตี ๋ แล้วไล่ ปิ๊ กโดยบ่ได้ อะ
หยัง ติด มือ ไป สัก อย่าง 11 เจ้าของ สวน ก็ ส่ง ลูกจ้าง แหม คน นึ่ ง ไป หมู่ คน
9

ป

19:46 19:46 อสย� 56:7

ผ

19:46 19:46 ยรม� 7:11

ฝ

20:9 20:9 อสย� 5:1-7
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เจ้า สวน ก็ เยีย ะ เหมือน เก่า ยับ มา บุบ กับ เยีย ะ หื้อ เขา อาย แล้ว ไล่ ปิ๊ ก โดย
บ่ได้ อะหยังติดมือไปสักอย่าง 12 เจ้าของสวนส่งคนตี้ สามไปแหม หมู่คน
เจ้า สวน ก็ บุบ ตี เขา
๋ จ๋น ได้ ฮบ
ั บาดเจ็บ แล้ว ไล่ ออก ไป นอก สวน 13 เจ้า ของ
สวนกึ๊ดว่า ‘จะเยียะจาใดดี เฮาจะส่งลูกบ่าวตี้เฮาฮักไป หมูเขา
่ คงจะนั บถือ
14
พ่อง� แต่ เมื่อ หมู่ คน เจ้า หัน ใส่ ลูก บ่าว เจ้าของ สวน มา ก็ อู้ กั ๋น ว่า ‘นี่ ลอ
คนตี้จะฮับมรดก หมู่เฮาจ้วยกั ๋นฆ่ามันเหียเต๊อะ แล้วมรดกนั ้นจะตกเป๋น
ของ หมู่ เฮา� 15 หมู่ เขา ก็ ลาก ลูก บ่าว เจ้าของ สวน นั ้น อุม
้ โจ้ง ออก ไป นอก
สวนแล้วก็ฆ่า�
พระเยซู ถามว่า “เจ้าของสวนจะเยียะจาใดกับคนเจ้าหมู่ นี้ 16 เขาก็ จะ
มาฆ่าหมู่คนเจ้าสวนหมู่นั ้นเหีย แล้วเอาสวนองุน
่ นั ้นไปหื้อคนอื่นเจ้าต่อ�
คนตังหลายเมื่อได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็อูกั
้ ๋นว่า “บ่ดีหื้อเป๋นจาอัน
้ เต๊อะ� 17 พระเยซู
ปักต๋าผ่อหมู่เขาแล้วถามว่า “แล้วตี้พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
‘ศิลาตี้สล่าแป๋งเฮือนเอาขว้างไปแล้วนั ้น
ป๋ากฏว่าเป๋นศิลามุมเอก�
นั ้น หมายความ ว่า จาใด 18 กู้ คน ตี้ โก้น เต๋ง บ่า หิน ก้อน นั ้น ก็ จะ แหลว เป๋น
บ่าหลิน
่ ติน
่ ต่อน ถ้าศิลาก้อนนั ้นตกเต๋งใส่ใผ คนนั ้นก็จะแหลวไปเลย�
ก๋านเสียส่วยหื้อจักรพรรดิ
หมู่ ธรรมาจ๋า รย์กับ หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต ฮู้ ว่า พระเยซู อู้กํา เผียบ เถิง หมู่
เขา หมู่เขาก็หาตางตี้จะยับพระองค์เหีย แต่ก็กั ๋วคนตังหลาย
20 หมู่ เขา จึง ตวย ผ่อ พระองค์ กับ ส่ง คน ไป สอดแนม ป๋ อม ตั ๋ว เป๋ น คน
ซื่อสัตย์ หื้อเข้าไปอยู่ใก้ๆ พระองค์ หวังจะยับผิดในกําอู้ของพระองค์ เปื้ อ
จะ มอบ พระองค์ หื้อ อยู่ ใต้ สิทธิ อํานาจ ของ เจ้า เมือง โรม 21 หมู่ สอดแนม
ถามพระเยซูว่า “อาจ๋ารย์ หมู่เฮาฮูว่
้ าอาจ๋ารย์อูกั
้ บสอนก็ถูกต้อง บ่หันแก่
หน้าใผสักคน แต่สอนเรือ
่ งตางของพระเจ้าต๋ามความจริง ขอบอกหมู่เฮา
น่ อยเต๊อะว่า 22 ตี้จะเสียภาษี หื้อซีซาร์ เฮาควรจะเสียดีกาว่าบ่ควรเสียดี�
23 พระเยซู ฮู้อุบายของหมู่เขา จึงบอกหมู่เขาว่า 24 “เอาเหรียญเดนาริอน
ั
มา หื้อ เฮา ผ่อ ลอ ฮูป กับ จื้อ ตี้ อยู่ บน เหรียญ นี้ เป๋น ของ ใผ� หมู่ เขา ตอบ ว่า
“เป๋น ของ ซี ซาร์� 25 พระองค์ ก็ บอก หมู่ เขา ว่า “ของ ของ ซี ซาร์ก็ เอา ไป หื้อ
ซีซาร์ แต่ของของพระเจ้าก็หื้อพระเจ้า� 26 หมู่คนสอดแนม เอาผิดในกํา
อู้ ของ พระเยซู ต่อ หน้า คน ตัง หลาย บ่ได้ แหม อย่าง นึ่ ง ก็ งืด ใน กํา ตอบ ของ
พระองค์ตวยจึงดักอยู่
19

ปั๋ ญหาเรือ
่ งก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย
คนหมู่นี้ ถือว่าบ่มีก๋านเป๋นขึ้นจาก
ความ ต๋าย 28 หมู่ เขา ถาม พระองค์ ว่า “อา จ๋า รย์ บท บัญญัติ ของ โมเสส
เขียน ไว้ ว่า ถ้า ป้อ จาย คน ใด ต๋าย ละ เมีย แต่ ยัง บ่ตัน มี ลูก เตื้อ ก็ หื้อ น้ อง
บ่าว ฮับ ปี้ ใป๊ มา เป๋น เมีย เปื้ อ หื้อ มี ลูก สืบ เจื๊ อสาย ของ อ้าย ไว้ 29 สมมุติ ว่า
27 มี หมู่ สะดู สีบางคนมาหาพระเยซู
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มี ป้อ จาย ตี้ เป๋น ปี้ 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 เป๋ น เมีย แล้ว ก็ ต๋าย ไป ยัง บ่มี ลูก เตื้อ
น้ องคนตี้สามก็ฮับเอาปี้ ใป๊มาเป๋นเมียแหม 31 ก็เป๋นอย่างเดียวกั ๋นจ๋นเถิง
คนตี้ เจ็ด ตึงเจ็ดคนต๋ายแต่ ยังบ่มีลูก 32 แล้วสุดต๊ายแม่ญิงคนนั ้นก็ ต๋าย
ตวย 33 ย้อน จาอัน
้ เมื่อ เถิง วัน ตี้ คน จะ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แม่ ญิง คน นี้
จะเป๋นเมียของใผ ย้อนว่านางเกยเป๋นเมียของป้อจาย ตึงเจ็ดคนนั ้น�
34 พระ เยซู ตอบ เขา ว่า “คน ใน ยุค นี้ มี ก๋าน แต่งงาน กั ๋น 35 แต่ คน ตี้
พระเจ้า หัน สมควร หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย มา อยู่ ใน ยุค หน้า จะ บ่มี ก๋าน
แต่งงาน กั ๋น กาว่า ยก หื้อ เป๋น ผัว เป๋น เมีย กั ๋น แหม 36 แต๊ๆ แล้ว หมู่ เขา จะ
บ่ต๋าย แหม ต่อ ไป แต่ จะ เป๋น เหมือน ทูต สวรรค์ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า ย้อน
เป๋น คน ตี้ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ 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 เขียน ใน เรือ
่ ง
คุ่ม ไม้ ตี้ บ่ไหม้ ไฟพ โมเสส อู้ เถิง พระเจ้า ว่า พระองค์ เป๋น พระเจ้า ตี้ อับ รา
ฮัม อิสอัคกับยาโคบนั บถือ 38 พระองค์บ่เป๋นพระเจ้าของคนต๋าย แต่เป๋น
พระเจ้าของคนตี้มีจีวต
ิ ย้อนว่าสําหรับพระเจ้าแล้ว กู้คนยังมีจีวต
ิ อยู่ แม้
ว่าจะต๋ายไปแล้วก็ต๋าม�
39 หมู่ธรรมาจ๋ารย์บางคนบอกพระเยซูว่า “อาจ๋ารย์ครับ ต้านอูได้
้ ดีนั ก
แกเน่ อ� 40 ตี้หมู่เขาอูจาอั
้
น
้ ย้อนหมู่เขาบ่ก้าถามอะหยังแหมเลย
ปั๋ ญหาเรือ
่ งเจื๊อสายกษั ตริยดาวิ
์
ด

41 พระองค์ถามหมู่เขาว่า

“เป๋นจาใดหมู่ต้านว่าพระคริสต์เป๋นเจื๊อสาย

42 ย้อนกษั ตริยดาวิ
์
ดได้บอกไว้ในพระธรรมสดุดีว่า

ของกษั ตริยดาวิ
์
ด
‘พระเจ้าอูกั
้ บองค์พระผู้เป๋นเจ้าของข้าพเจ้าว่า
หื้อนั ่งตังขวามือของเฮา
43 จ๋นเต๊าฮอดเฮาจะเยียะหื้อศัตรู ของ
๋
ต้าน
ฟ
เป๋นตี้ฮองตีน
๋ ของต้าน�
44 กษั ตริย์ดาวิดยังฮ้องพระองค์ว่า ‘องค์ พระผู้เป๋ นเจ้า� แล้วพระองค์จะ
เป๋นเจื๊อสายของกษั ตริยดาวิ
์
ดได้จาใด�
พระเยซูเตือ
๋ นหื้อหละวังหมู่ธรรมาจ๋ารย์

45 เมื่อคนตัง หลายกํ่า ลังฟังอยู่

พระองค์ จึงอู้กับหมู่สาวกของพระองค์

ว่า 46 “หื้อหละวังหมูธรรมาจ๋
่
ารย์ไว้หื้อดีๆ หมูเขา
่ ซอบนุ่งเสื้อคุมยาว เตียว

ไป เตียว มา แล้ว ซอบ หื้อ คน ไหว้ก๋าง กาด ก๋าง ลี กับ ซอบ นั ่ง ตัด
๊ ตี้ สําคัญ ใน
47
ธรรมศาลา ของ จาว ยิว กับ ตี้ มี เกียรติ ใน งาน เลี้ยง หมู่ เขา ยึด เอา สมบัติ
ของหมู่แม่หม้ายไปเป๋นของตั ๋วเก่าเหีย แล้วก็ขีแ
้ ต่งอธิษฐานยาวๆ คนหมู่
นี้ จะต้องฮับโต้ษใหญ่หลวง�
พ

20:37 20:37 อพย� 3:2-4:17

ฟ

20:43 20:43 สดด� 110:1
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เงินถวายของแม่หม้าย

1 เมื่อ พระเยซู เหงย หน้า ขึ้น

ก็ หัน หมู่ คน รํา่ รวยตัง หลาย เอา สตางค์ มา
จ่อม ลง ใน ตู้ เก็บ เงิน ถวาย พระองค์ หัน แม่ หม้าย คน นึ่ ง เป๋น คน ตุ๊ก เอา
เหรียญ ตองแดง หน้ อยๆ สอง อัน มา จ่อม ตวย เปิ้ น 3 พระองค์ ก็ อู้ ว่า “เฮา
บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า แม่ หม้าย ตุ๊ก จ๋น คน นี้ จ่อม สตางค์ นั ก
เหลือ คน ตัง หลาย หมู่ นั ้น ก่อน 4 ย้อน ว่า คน ตัง หลาย ได้ เอา สตางค์ ตี้ เหลือ
ใจ๊มาจ่อมถวาย แต่แม่หม้ายคนนี้ ตุ๊กยาก ยังได้เอาสตางค์ตี้มีอยู่สําหรับ
เลี้ยงจีวต
ิ ของตั ๋วมาจ่อมจ๋นเสี้ยงหมด�
2

พระเยซูตวายตัก
๊ เรือ
่ งพระวิหารจะถูกทําลาย

มี สาวก บาง คน อวด ว่า พระวิหาร หลัง นี้ ได้ ตกแต่ง ด้วย บ่า หิน งาม กับ
ของตกแต่งตี้ คนถวาย 6 พระเยซู จึงอู้กับเขาว่า “สิง่ หมู่ นี้ ตี้ ต้านตังหลาย
หัน วันนึ่ ง บ่าหินตี้ ซ้อน กั ๋นหมู่ นี้ จะถูกเตขว้างจ๋นบ่หันวางซ้อน กั ๋นเลยสัก
ก้อน�
5

ความตุ๊กยากกับก๋านข่มเหง

หมู่ สาวก ก็ ถาม พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ สิง่ หมู่ นี้ จะ เกิด ขึ้น เมื่อ ใด มี อะ
หยัง เป๋น หมายสําคัญ หื้อ หัน ว่า สิง่ หมู่ นี้ จะ เกิด ขึ้น แล้ว� 8 พระองค์ ก็ บอก
ว่า “หละวัง หื้อ ดี ห้าม หื้อ ใผ จุ ล่า ย ต้าน เน่ อ ย้อน ว่า จะ มี หลาย คน มา 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 ต้าน ได้ยน
ิ เรือ
่ ง สงคราม กับ ก๋าน จลาจล ก็ บ่ถ้า
ตกอกตกใจ๋ ย้อนเรือ
่ งจาอีจะ
้ ต้องเกิดขึ้นก่อน แต่ยังบ่เถิงวันเสี้ยงสุดของ
โลกในต๋อนนี้ เตื้อ�
10 แล้ว พระองค์ อู้ กับ หมู่ เขา แหม ว่า “ประเทศ นึ่ ง จะ สู้ ฮบ กับ แหม
ประเทศ นึ่ ง อาณาจักร นึ่ ง ก็ จะ สู้ ฮบ กับ แหม อาณาจักร นึ่ ง 11 ใน ตี้ ต่างๆ
จะเกิดแผ่นดินไหวขนาดหนั ก จะเกิดก๋านกัน
้ ข้าวอยากนํ้า จะมีโรคภัยไข้
เจ็บ จะมีเหตุก๋ารณ์ ตี้น่ากั ๋วกับหมายสําคัญหลายอย่างเกิดขึ้นบนต๊องฟ้า
12 ก่อนเหตุก๋ารณ์ หมู่นี้ จะเกิดขึ้น หมู่ต้านจะถูกยับและโดนข่มเหง จะถูก
ปาไปในธรรมศาลาของจาวยิว แล้วถูกขังไว้ในคอก กับจะถูกปาไปตัดสิน
ความ ต่อ หน้า กษั ตริย์ กับ เจ้า เมือง ย้อน ว่า หมู่ ต้าน ติด ต๋าม เฮา 13 เหตุ ก๋า
รณ์ นี้ ก็ เป๋น โอกาส หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น พยาน เรือ
่ ง เฮา 14 ย้อน จาอัน
้ ต้าน ตัง
หลายจงป๋งใจ๋ไว้ บ่ต้องกึ๊ดล่วงหน้าว่าจะแก้คดีจาใด 15 เฮาจะหื้อกําอู้กับ
ผญา ปั๋ ญญา แก่ หมู่ ต้าน เถิง ขนาด หมู่ ศัตรู ของ
๋
หมู่ ต้าน จะ ต่อ ต้าน กับ เอา
ผิด หมู่ ต้าน บ่ได้ เลย 16 แม้แต่ ป้อ แม่ ญาติ ปี้ น้ อง ตึง เปื้ อน ฝูง จะ หัก หลัง
หมู่ ต้าน หมู่ เขา จะ เยีย ะ หื้อ ต้าน บาง คน ถูก ฆ่า ต๋าย 17 คน ตัง หลาย จะ จัง
หมู่ต้านย้อนว่าหมู่ต้านได้ติดต๋ามเฮา 18 แต่ผมบนหัวของหมู่ต้านสักเส้น
7
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นึ่ ง จะ บ่ถูก เยียะ หื้อ เสีย ไป 19 หมู่ ต้าน จะ ได้ จี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ถ้า ตัง้ มัน
่ คงอยู่ใน
ความเจื้อ�
ก๋านตวายตัก
๊ กรุ งเยรู ซาเล็มจะถูกทําลาย

20 “เมื่อหมู่ต้านหันก๋องทัพทหารมาตัง
้ ล้อมกรุ งเยรู ซาเล็ม

จงฮูไว้
้ เต๊อะ
ว่า ความ ฉิ บหาย ของ เมือง นั ้น ก็ ใก้ เข้า มา แล้ว 21 ใน เวลา นั ้น ก็ หื้อ คน ตี้ อยู่
ใน แคว้น ยู เดีย ขะใจ๋ หนี ไป อยู่ บน ดอย เวยๆ หมู่ คน ตี้ อยู่ ใน กรุ ง ก็ หื้อ ออก
ไป เหีย คน ตี้ อยู่นอก เมือง ก็ บ่ถ้า เข้า ไป ใน กรุ ง เน่ อ 22 ย้อน ว่า เวลา นั ้น เป๋น
เวลาลงโต้ษ เปื้ อกู้อย่างตี้เขียนไว้ในพระคัมภีรนั
์ ้นเป๋นแต๊ 23 ในหว่างนั ้น
ความ ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ แม่ มาน กับ แม่ ลูก หน้ อย ตี้ ลูก ยัง กิน
๋ นม อยู่
ย้อน มี ความ ตุ๊ก ฮ้อน อัน ใหญ่ หลวง จะ เกิด ขึ้น บน แผ่น ดิน กับ พระเจ้า จะ
โขด หื้อ คน เจื๊อ จ้า ด นี้ ขนาด 24 หมู่ เขา จะ ถูก ฆ่า ด้วย ดาบ กับ จะ ถูก ต้อน ไป
เป๋นเชลยในประเทศต่างๆ กับกรุ งเยรู ซาเล็มจะถูกคนต่างจ้าดยํ่าจ๋นกว่า
จะหมดกํา๋ หนดเวลาของคนต่างจ้าดนั ้น
เมื่อบุตรมนุษย์มา

25 “จะมีหมายสําคัญตี้ตะวัน

เดือนกับดาวตังหลาย กับในแผ่นดินโลก
นั ้น ประเทศต่างๆ จะมีความตุ๊กเดือดฮ้อน กับมีความสับสนในความปั่ น
ป่วนกับเสียงดังของทะเลกับคลื่น 26 คนจะกั ๋วจ๋นเป๋นลมเมื่อกํ่าลังรอผ่อ
ว่าอะหยังจะเกิดขึ้นบนโลก ย้อนว่าหมู่ผู้มีอํานาจตังหลายในต๊องฟ้าก็จะ
สัน
่ ไหวเฝื่ อนคลอน 27 เวลานั ้นคนตังหลายจะหันบุตรมนุษย์ลงมาบนเมฆ
ด้วย ฤทธิอํ
์ านาจ กับ รัศมี อัน ยิง่ ใหญ่ 28 เมื่อ เหตุ ก๋า รณ์ นี้ ตัง้ เก๊ า จะ เกิด ขึ้น
หื้อยืนขึ้นผ่อไปตังบน ย้อนว่าความรอดป๊นบาปโต้ษของหมู่ต้านกํ่าลังใก้
เข้ามาแล้ว�
กําเผียบเรือ
่ งเก๊าบ่าเดื่อ

“ผ่อเก๊าบ่าเดื่อกับเก๊าไม้ตังหลาย
เต๊อะ เมื่อ มัน โป่ง ใบ แล้ว ต้าน ตัง หลาย ก็ จะ ฮู้คน เดียว ว่า ใก้ จะ เถิง หน้า
ฮ้อนแล้ว 31 ก็ เหมือนเดียวกั ๋น เมื่อต้านตังหลายหันเหตุก๋ารณ์ ตี้เฮาบอก
แล้วนั ้นเกิดขึ้น ก็หื้อฮู้ว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใก้จะเถิงแล้วเน่ อ 32 เฮา
บอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า คนในยุคนี้ จะยังบ่ต๋ายก่อนเหตุก๋ารณ์
ตี้ว่าหมู่นี้ จะเกิดขึ้น 33 ต๊องฟ้ากับโลกจะยุบหายไป แต่ถ้อยกําของเฮาจะ
บ่สูญหายไปเลย
29 พระเยซูอูกํ
้ าเผียบหื้อหมู่เขาฟังว่า
30

พระเยซูเตือ
๋ นหื้อหละวัง

“จง หละวัง ตั ๋ว ไว้หื้อ ดี เน่ อ บ่ดี เอา ก้า กิน
๋ เหล้า เมา ยา กาว่า บ่ดี กั ๋งวล
เถิงจีวต
ิ นี้ เต้าอัน
้ ถ้าเป๋นจาอัน
้ เวลานั ้นก็จะมาเถิงหมู่ต้านเมื่อยังบ่ตันกึ๊ด
เหมือนติดแฮ้ว 35 ย้อนวันนั ้นจะเกิดขึ้นกับคนตังหลายในโลก 36 หื้อเฝ้า
34
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หละวังอยูตลอด
่
กับอธิษฐานตึงวัน เปื้ อหมู่ต้านจะมีกํา๋ ลังตี้จะป๊นจากเหตุ
ก๋ารณ์ ตังมวลตี้จะเกิดขึ้น แล้วจะยืนอยูต่
่ อหน้าบุตรมนุษย์ได้�

กู้ วัน พระเยซู สัง่ สอน ใน บริเวณ พระวิหาร ต๋อน เมื่อ วัน แล้ว ต๋อน เมื่อ
คืนพระองค์ ย้างพักตี้ ดอยบ่ากอกเทศ 38 คนตังหลายก็ มาหาพระองค์ ใน
บริเวณพระวิหารตัง้ แต่เจ๊ามืดเปื้ อจะฟังพระองค์สัง่ สอน
37

22
ยูดาสตกลงจะหักหลังพระเยซู

เมื่อ ใก้ จะ เถิง งาน ปัส กา คือ งาน กิน
๋ เข้า หนมปัง บ่ใส่ เจื๊อ 2 หมู่ หัวหน้า
ปุโรหิตกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์ ปากั ๋นหาตางกํา๋ จัดพระเยซูอย่างลับๆ อยู่ ย้อน
กั ๋วคนตังหลาย
3 ซาต๋านครอบงําจิตใจ๋ ยูดาส อิสคาริโอท ตี้ เป๋ นสาวกคนนึ่ งในสิบสอง
คน 4 ยูดาสก็ ไปนั ดหมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่นายทหารฮักษาพระวิหารว่า
เขาจะหักหลังพระเยซูจาใดดี 5 คนหมู่นั ้นก็ดีอกดีใจ๋ แล้วสัญญาว่าจะหื้อ
สตางค์ เป๋นก้าตอบแตน 6 ยูดาสก็ ตกลง แล้วก็ แนหาโอกาสตี้ จะหักหลัง
พระเยซูหื้อหมู่เขาโดยบ่หื้อใผฮู้
1

มื้อสุดต๊ายของพระเยซูฮ่วมกับหมู่สาวก

7 เมื่อ เถิง วัน กิน
๋ เข้า หนมปัง บ่ใส่ เจื๊อ

จาว ยิวต้อง ฆ่า ลูก แกะ สําหรับงาน
ปัสกา
สัง่ เขาว่า “ไปจัดเกีย
9
มมื้อ ปัส กาไว้หื้อหมู่ เฮากิน
๋ ตวยกั ๋น� หมู่ เขาถามพระองค์ ว่า “จะหื้อหมู่
เฮาไปเกียมมื้อปัสกาตี้ไหนดี� 10 พระองค์ก็บอกว่า “เมื่อหมู่ต้านเข้าไปใน
กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว จะ มี ป้อ จาย คน นึ่ ง แบก นํ้า หม้อ มา หา หมู่ ต้าน เขา จะ
เข้าไปเฮือนหลังใดก็หื้อตวยเขาเข้าไป 11 แล้วบอกเจ้าของเฮือนนั ้นว่า ‘อา
จ๋า รย์ หื้อ มา ถาม ว่า ห้อง ตี้ เปิ้ น จะ กิน
๋ มื้อ ปัส กา กับ หมู่ สาวก นั ้น อยู่ ตัง ใด�
12 เจ้าของเฮือนจะปาหมู่ ต้านขึ้นไปห้องใหญ่จัน
๊ บนตี้แต่งดาไว้แล้ว ก็ หื้อ
13
จัดเกียมมื้อปัสกาไว้ตี้ห้องนั ้นเต๊อะ� ตึงสองคนก็ไป แล้วก็ปะกู้อย่างตี้
พระองค์บอกไว้ตึงหมด หมู่เขาก็ได้จัดเกียมมื้อปัสกาไว้
8 พระเยซูก็ใจ๊เปโตรกับยอห์นล่วงหน้าไปก่อน

ก๋านตัง้ พิธหั
ี กเข้าหนมปัง

14 เมื่อเถิงเวลากิน
๋ มื้อปัสกา

พระเยซู ก็เข้าไปนั ่งตี้โต๊ะกับหมู่อัครสาวก
ของ พระองค์ 15 อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “เฮา มี ความ ตัง้ ใจ๋ ตี้ จะ กิน
๋ มื้อ ปัส กา นี้ กับ
16
หมู่ ต้าน ก่อน ตี้ เฮา จะ ต้อง ทน ตุ๊ก ทรมาน เฮา ขอ บอก ไว้ว่า เฮา จะ บ่กิน
๋
มื้อ ปัสกานี้ แหม จ๋น ความหมายของปัสกานั ้นจะสมบูรณ์ ในแผ่นดิน ของ
พระเจ้า� 17 พระองค์ ยก จอก นํ้า องุน
่ ขึ้น มา เมื่อ อธิษฐาน ขอบพระคุณ
พระเจ้า แล้ว ก็ ส่ง หื้อ หมู่ สาวก บอก ว่า “เอา ไป แบ่ง กั ๋น กิน
๋ เน่ อ 18 เฮา
บอก หมู่ ต้าน ว่า ตัง้ แต่ นี้ ไป เฮา จะ บ่กิน
่ แหม แล้ว จ๋น กว่า แผ่น
๋ เหล้า องุน
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ดิน ของ พระเจ้า จะ มา แผว� 19 แล้ว พระองค์ ก็ หยิบ เข้า หนม ปัง ขึ้น มา
ขอบพระคุณพระเจ้าแล้วก็บิยื่นหื้อหมู่สาวก อูว่
้ า “นี่ เป๋นก๋ายของเฮา ตี้ได้
หื้อ ไว้กับ ต้าน ตัง หลาย หื้อ เยีย ะ จาอี้ เปื้ อ กึ๊ด เถิง เฮา� 20 เมื่อ กิน
๋ เข้า หนม
ปังแล้วพระองค์ ก็ กํา๋ ถ้วยขึ้นมาเยียะอย่างเดียวกั ๋น แล้วอู้ว่า “ถ้วยนี้ เป๋น
พันธสัญญา ใหม่ หละหว่าง พระเจ้า กับ ต้าน ตัง หลาย ตี้ พระองค์ จะ ยืนยัน
โดย เลือด ของ เฮา 21 แต่ ผ่อ เต๊อะ คน ตี้ จะ หัก หลัง เฮา ก็ อยู่ ตวย กั ๋น กับ เฮา
บนโต๊ะนี้ 22 บุตรมนุษย์จะต้องจากไปต๋ามตี้พระเจ้าได้กํา๋ หนดไว้แล้ว แต่
ความฉิ บหายก็จะเกิดกับคนตี้หักหลังบุตรมนุษย์� 23 แล้วหมู่สาวกก็ถาม
กั ๋นไปมาว่า จะเป๋นใผในหมู่เขาตี้จะเยียะจาอี้
ก๋านเถียงกั ๋นเรือ
่ งใผเป๋นใหญ่

หมู่ สาวก เถียง กั ๋น ว่า ใผ จะ เป๋น ใหญ่ ตี้ สุด ใน แผ่น ดิน ของ พระเจ้า
พระองค์ จึง อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “กษั ตริย์ ของ คน ต่าง จ้า ด เป๋น เจ้า นาย
ปกครอง คน ตัง หลาย โดย ก๋าน บังคับ กับ ผู้ มี อํานาจ หมู่ นี้ ก็ ฮ้อง ตั ๋ว เก่า ว่า
เป๋นผู้มีบุญคุณของคนตังหลาย 26 แต่สําหรับหมู่ต้านนั ้นบ่เป๋นจาอัน
้ เน่ อ
คนใดเป๋นใหญ่ก็หื้อคนนั ้นเป๋นคนเล็กหน้ อยตี้สุด คนใดเป๋นนายก็หื้อเป๋น
คนฮับใจ๊ 27 จะถามว่าคนตี้นั ่งโต๊ะกับคนตี้ฮับใจ๊ ใผเป๋นใหญ่เหลือกั ๋น คน
ตี้นั ่งโต๊ะบ่ใจ้กา แต่เฮาอยูตวย
่
ต้านตังหลาย เหมือนเป๋นคนฮับใจ๊
24

25

“ต้าน ตัง หลาย เป๋น คน ตี้ ได้ อยู่ กับ เฮา ใน เวลา ตี้ เฮา ต่อ สู้ กับ ความ
ลําบาก 29 พระบิดาได้จัดเกียมแผ่นดินแล้วมอบหื้อเฮาจาใด เฮาก็จัดเกีย
ม แล้ว มอบ หื้อ ต้าน ตัง หลาย จาอัน
้ 30 เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ ได้ กิน
๋ ได้ ดื่ม ฮ่วม โต๊ะ
กับเฮาในแผ่นดินของเฮา กับต้านตังหลายจะได้นั ่งบนบัลลังก์ เปื้ อตัดสิน
สิบสองผะกุ๋นของคนอิสราเอล
28

พระเยซูตวายตัก
๊ เรือ
่ งเปโตรจะละพระองค์

“ซี โมน เหย ซาต๋าน ได้ ขอ หมู่ ต้าน ไว้ เปื้ อ จะ เอา ไป ฝัด ไป ฮ่อน เหมือน
เปิ้ น ฝัด ข้าว 32 แต่ เฮา ได้ อธิษฐาน เผื่อ ตั ๋ว ต้าน เปื้ อ ต้าน จะ บ่ได้ ขาด ความ
เจื้อ แล้วเมื่อต้านกลับใจ๋ มาหาเฮา ก็ หื้อจ้วยหมู่ปี้ น้ องหื้อมีความเจื้อเข้ม
แข็งนั กขึ้นตวยเน่ อ� 33 เปโตรบอกพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้า
พร้อมแล้วตี้จะไปตวยต้าน บ่ว่าจะติดคอก กาว่าจะต๋ายก็ได้� 34 พระเยซู
บอกเปโตรว่า “คืนนี้ ก่อนไก่ขัน ต้านจะบอกบ่ฮูจ
้ ักเฮาเถิงสามเตื้อ�
31

พระเยซู ถาม หมู่ สาวก ว่า “ต๋อน ตี้ เฮา ใจ๊ ต้าน ตัง หลาย ออก ไป บอก
ข่าวดี แล้วบ่หื้อเอาถงสตางค์ ถงสะปาย กาว่าเกิบแหมกู้ไปตวยนั ้น ต้าน
ตังหลายขาดอะหยังพ่อง� เขาตังหลายก็ปากั ๋นบอกว่า “บ่ขาดอะหยังสัก
อย่าง� 36 พระเยซู บอก เขา ว่า “แต่ บ่า เดี่ยว นี้ ใผ มี ถง สตางค์ กาว่า ถง สะ
ปาย ก็ หื้อ เอา ไป ตวย ใผ บ่มี ดาบ ก็ หื้อ ขาย เสื้อ คุม ซื้อ ดาบ เหีย 37 เฮา บอก
ต้านตังหลายว่า กําตี้ เขียนไว้ในพระคัมภีรตี
์ ้ อู้เถิงเฮา จะต้องเป๋นไปต๋าม
35
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นั ้น คือ กํา ตี้ ว่า ‘พระองค์ ถูก นั บ อยู่ ใน หมู่ เดียว กั ๋น กับ คน บ่ดี�ภ กํา ตวาย
ตัก
๊ ตี้เล็งเถิงเฮานั ้นกํ่าลังจะเป๋นแต๊� 38 หมูเขา
่ บอกพระองค์ว่า “องค์พระ
ผู้เป๋นเจ้า หมู่เฮามีดาบสองเถี่ยนครับ� พระองค์บอกว่า “ปอแล้ว�
พระเยซูอธิษฐานในสวน

39 พระเยซูออกจากกรุ งเยรู ซาเล็ม

ไปตี้ดอยบ่ากอกเทศเหมือนตะก่อน
หมู่ สาวก ก็ ไป ตวย พระองค์
ตี้ ดอย นั ้น พระองค์ บอก หมู่ สาวก ว่า “หื้อ
อธิษฐานเน่ อเปื้ อว่าต้านจะบ่ตกอยูใน
่ อํานาจของก๋านลองใจ๋� 41 พระองค์
เตียว ไป แหม น่ อย ไก๋ ประมาณ เอา บ่า หิน ขว้าง แล้ว คุก เข่า ลง อธิษฐาน
ว่า 42 “พระบิดา เจ้าข้า ถ้า พระองค์ ปอใจ๋ ขอ หื้อ ถ้วย แห่ง ความ ตุ๊ก ยาก
นี้ ป๊นไปจากข้าพระองค์เหียเต๊อะ แต่ขอหื้อเป๋นไปต๋ามความต้องก๋านของ
พระองค์ บ่ใจ้ ของ ข้า พระองค์� 43 มี ทูต สวรรค์ องค์ นึ่ ง จาก สวรรค์ มา ป๋า
กฏจ้วยพระองค์ หื้อมีกํา๋ ลังใจ๋ นั กขึ้น 44 เมื่อพระองค์ เป๋นตุ๊กหนั 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 ก็ หัน หมู่
เขา หลับ อยู่ ย้อน ตุ๊ก ใจ๋ จ๋น อิด 46 พระองค์ จึง อู้ ว่า “หลับ เยีย ะ หยัง ลุก ขึ้น
อธิษฐานเปื้ อจะบ่ตกอยูใน
่ อํานาจของก๋านลองใจ๋�
40

ก๋านหักหลังกับก๋านจับกุมพระเยซู
บ่า กอง พระองค์ อู้ ลิน
้ ยัง บ่ตัน เข้า ปาก เตื้อ ก็ มี หลาย คน เตียว เข้า มา
มี ยู ดาส ตี้ เป๋น สาวก คน นึ่ ง ใน สิบ สอง คน นั ้น นํา หน้า ยู ดาส ก็ เข้า มา ใก้ พระ
เยซู แล้ว ตัก
๊ ตวาย พระองค์ โดย ก๋าน จูบ 48 พระองค์ ก็ ถาม ว่า “ยู ดาส เจ้า
จะหักหลังบุตรมนุษย์ด้วยก๋านจูบกา� 49 เมื่อหมู่สาวกคนอื่นๆ หันว่าจะมี
อะหยัง เกิด ขึ้น ต่อ ไป จึง ถาม พระเยซู ว่า “องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า เอา ดาบ ฟัน
เลยบ๋อ� 50 แล้วคนนึ่ งในหมู่สาวกก็จัก
๊ ดาบออกมาฟันคนฮับใจ๊ของมหา
ปุโรหิต ถูก หู เผิก ขวา ปุด 51 พระเยซู ก็ ห้าม เขา ไว้ แล้ว เก็บ เอา ใบ หู มา ต่อ
หื้อคนนั ้น หูเขาก็หายเป๋นปกติ 52 พระเยซูอูกั
้ บหมู่หัวหน้าปุโรหิต หมู่นาย
ทหารฮักษาพระวิหาร กับหมู่ คนเฒ่า คนแก่ ตี้ มายับพระองค์ ว่า “หมู่ เจ้า
หัน เฮา เป๋น โจ๋ร กา เถิง ได้ กํา๋ ดาบ กํา๋ ค้อน มา ยับ เฮา 53 เฮา อยู่ ตวย ต้าน ตัง
หลายกู้วันในพระวิหาร ต้านตังหลายก็บ่มายับเฮา แต่บ่าเดี่ยวนี้ เป๋นเวลา
ของหมู่ต้านแล้วเน่ อ เป๋นเวลาของอํานาจแห่งความมืด�
47

เปโตรบอกว่าบ่ฮูจ
้ ักพระเยซู

54 หมูนาย
่
ทหารยับพระเยซูปาไปบ้านมหาปุโรหิต เปโตรเตียวถ่อมตวย

พระองค์ ไป ห่างๆ 55 เมื่อ หมู่ เขา ดัง ไฟ ตี้ ก๋าง ข่วง แล้ว ปา กั ๋น หิง ไฟ เปโตร ก็
นั ่งหิงไฟตวยหมู่เขา 56 มีสาวใจ๊คนนึ่ งหันเปโตรนั ่งหิงไฟอยู่ใก้ๆ ก็ส่องผ่อ
ภ
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หน้า เปโตร แล้ว อู้ ว่า “คน นี้ ก็ อยู่ ตวย เยซู� 57 เปโตร ปฏิเสธ ว่า “นาง เหย
คน นั ้น ข้า บ่ฮู้จัก ลอ� 58 แหม สัก กํา เดียว ป้อ จาย คน นึ่ ง หันเขา ก็ อู้ว่า “เจ้า
เป๋นคนนึ่ งในหมู่นั ้นตวย� เปโตรก็บอกว่า “อ้ายเหย บ่ใจ้ลอ� 59 แหมสัก
จัว้ โมงนึ่ ง มีแหมคนยืนยันแข็งขันว่า “แม่นแล้ว คนนี้ อยู่ตวยคนจื้อเยซู
แน่ ๆ ย้อนเขาเป๋นจาวกาลิลีเหมือนกั ๋น� 60 เปโตรก็อูว่
้ า “อ้ายเหย ตี้ว่ามา
นั ้นข้าบ่ฮูเรื
้ อ
่ ง� เมื่อเปโตรกํ่าลังอูลิ
้ น
้ ยังบ่ตันเข้าปาก ไก่ก็ขัน 61 องค์พระ
ผู้เป๋ นเจ้าเหลียวหลังมาผ่อเปโตร แล้วเปโตรก็ เลยกึ๊ดเถิงกําอู้ตี้ พระเยซู
เกยบอกเขาว่า “คืนนี้ ก่อนไก่ขัน ต้านจะบอกว่าบ่ฮูจ
้ ักเฮาสามเตื้อ� 62 เป
โตรก็ออกไปตังนอกแล้วไห้เสียใจ๋ขนาด
63 คน ตี้ กุม พระเยซู ก็ เยาะเย้ย บุบ ตี พระองค์
64 เอา ผ้า มัด ต๋า พระองค์
๋
ตบหน้าพระองค์ แล้วถามว่า “ตวายมากําลอว่าใผตบหน้าเจ้า� 65 แล้วอู้
หยามใส่พระองค์แหมหลายอย่าง
พระเยซูต่อหน้าสภา

66 แจ้งเจ๊ามาหมู่คนเฒ่าคนแก่

หมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ธรรมาจ๋ารย์ก็
ประชุม กั ๋น หมู่ เขา ปา พระเยซู เข้า มา ใน สภา ของ หมู่ เขา ตวย 67 ถาม พระ
เยซู ว่า “ต้าน เป๋น พระคริสต์ กา บอก มา เต๊อะ� พระเยซู ตอบ ว่า “เถิง เฮา
บอก หมู่ต้านก็บ่เจื้อ 68 ถ้าเฮาถามต้านๆ ก็จะบ่ตอบเฮา 69 ตัง้ แต่นี้ ไปบุตร
มนุษย์ จะ ได้ นั ่ง ตัง เผิก ขวา ของ พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิอํ
์ านาจ� 70 หมู่ เขา ก็ ถาม
พระองค์ แหม ว่า “ต้าน เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า กา� พระองค์ ก็ ตอบ ว่า
“หมู่ต้านอูแล้
้ วว่าเฮาเป๋น� 71 หมู่เขาก็ปากั ๋นว่า “หมู่เฮาบ่ต้องมีพยานอะ
หยังแหม ย้อนได้ยน
ิ กําจากปากของเขาแล้ว�

23
พระเยซูต่อหน้าเจ้าเมืองปีลาต

แล้ว กู้ คน ใน ตี้ ประชุม ก็ ลุก ขึ้น ปา พระเยซู ไป หา ปี ลาต ตี้ เป๋น เจ้า เมือง
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 พระ คริสต์ เป๋น กษั ตริย์ องค์ นึ่ ง� 3 ปี ลาต
ซัก ถาม พระเยซู ว่า “ต้าน เป๋น กษั ตริย์ ของ จาว ยิว กา� พระองค์ ก็ ตอบ ว่า
“ต้าน อู้ แล้ว� 4 ปี ลาต จึง บอก หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ คน ตัง หลาย ว่า “เฮา
บ่มีหลักฐานอะหยังตี้จะลงโต้ษป้อจายคนนี้ � 5 หมูเขา
่ ซํ้ายืนยันอย่างแข็ง
ขันว่า “คนนี้ สุ่ยจาวเมืองหื้อวุน
่ วายโดยกําสอนของเขาไปใคว่แคว้นยูเดีย
ตัง้ เก๊าตี้แคว้นกาลิลีก่อนแล้วจ๋นมาเถิงตี้นี่ �
1

2

พระเยซูต่อหน้ากษั ตริยเฮโรด
์

6 เมื่อปีลาตได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ถามว่า “ป้อจายคนนี้ เป๋นจาวกาลิลีกา� 7 เมื่อ

ฮู้ว่าพระเยซู มาจากดินแดนตี้ กษั ตริย์เฮโรดปกครองอยู่ ก็ ส่งพระองค์ ไป
หาเฮโรด ต๋อนนั ้นต้านอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็มปอดี 8 เมื่อเฮโรดหันพระเยซู
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ก็ ดี ใจ๋ ย้อน ต้าน ใค่ ปะ พระเยซู มา เมิน แล้ว ต้าน เกย ได้ยน
ิ เรือ
่ ง พระเยซู ก็
9
หวัง ว่า จะ ได้ หัน พระองค์ เยีย ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์ พ่อง เฮโรด จึง ถาม พระเยซู
หลาย อย่าง แต่ พระองค์ บ่ตอบ อะหยัง สัก อย่าง 10 หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ
หมู่ธรรมาจ๋ารย์ก็ใส่ความพระเยซูอย่างรุ นแรง 11 เฮโรดกับหมู่ทหารของ
เขา ปา กั ๋น ใค่ หัว ใส่ พระองค์ เยาะเย้ย ดู ถูก ดู แควน พระองค์ เอา เสื้อ คุม
อย่าง ดี ของ กษั ตริย์ หื้อ พระองค์ นุ่ง แล้ว ส่ง พระองค์ ปิ๊ ก ไป หื้อ ปี ลาต แหม
12 ปี ลาตกับเฮโรดก็คืนดีกั ๋นในวันนั ้น ย้อนว่าตะก่อนเป๋ นศัตรู กั
๋ ๋น
พระเยซูถูกกําตัดสิน
ปี ลาต ฮ้อง หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต หมู่ ผู้ นํา จาว ยิว กับ คน ตัง หลาย มา
ประชุมกั ๋น 14 แล้วอูกั
้ บหมู่เขาว่า “ต้านตังหลายได้ปาคนนี้ มาหาเฮา ฟ้อง
ว่า เขา ได้ สุ่ย จาว เมือง หื้อ กบฏ เฮา ได้ สอบสวน เขา ต่อ หน้า ต้าน ตัง หลาย
แล้วก็หันว่าบ่มีหลักฐานปอตี้จะตัดสินได้ว่าเขาเยียะผิดอย่างตี้ต้านว่าลอ
15 กษั ตริย์เฮโรดก็ หันว่าเขาบ่มีความผิดเหมือนกั ๋น ย้อนจาอัน
้ กษั ตริย์เฮ
โรดได้ส่งตั ๋วปิ๊ กมาหื้อเฮาแหม เฮาหันว่าคนนี้ บ่ได้เยียะอะหยังผิดจ๋นต้อง
ลงโต้ษเถิงต๋าย 16 เฮาจะสัง่ เฆี่ยนเขาแล้วปล่อยไปเหีย�๖
18 คน ตัง หลาย ปา กั ๋น เอิน
้ เสียง ดัง บอก ปี ลาต ว่า “เอา คน นี้ ไป ฆ่า เหีย
แล้ว ป่อย บารับ บัส หื้อ หมู่ เฮา เต๊อะ� 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 ป่อย
พระเยซู ก็ อู้กับหมู่เขาแหมเตื้อนึ่ ง 21 คนหมู่นั ้นก็ เอิน
้ เสียงดังบอกปี ลาต
22
ว่า “เขิงบนไม้ก๋างเขน เขิงบนไม้ก๋างเขน� ปี ลาตอู้กับหมู่เขาเป๋นเตื้อตี้
สามว่า “เขิงเขาเยียะหยัง เขาเยียะอะหยังผิด เฮาบ่หันว่าเขามีความผิด
จ๋น ต้อง ต๋าย ลอ เฮา จะ เฆี่ยน เขา ก็ ปอ แล้ว จะ ป่อย ตั ๋ว ไป� 23 คน ตัง หลาย
ฮ้องเป๋นเสียงเดียวกั ๋นว่า “เขิงบนไม้ก๋างเขน� 24 ปีลาตตัดสินใจ๋เยียะต๋าม
ตี้ หมู่ เขา ต้อ งก๋าน 25 จึง ป่อย คน ตี้ ถูก ยับ เข้า คอก ใน ข้อหา ก่อ ก๋าน วุน
่ วาย
กับฆ่าคนต๋าย หื้อหมู่เขาไป ส่วนพระเยซูก็หื้อหมู่เขาเอาไปเยียะจาใดก็ได้
ต๋ามใจ๋หมู่เขา
13

ก๋านเขิงบนไม้ก๋างเขน

26 เมื่อ ทหารปาพระเยซู ออกไป

หมู่เขาเขซีโมนจาวเมืองไซรีน ตี้ กํ่าลัง
ลุกบ้านนอกมา หื้อแบกไม้ก๋างเขนตวยพระองค์ไป 27 มีคนจํา๋ นวนนั กตวย
พระองค์ ไป ตึงหมู่แม่ญิงตี้ไห้ย้อนอินดูพระองค์ 28 พระเยซู เหลียวมาผ่อ
หมู่ เขา แล้ว อู้ว่า “ลูกสาว แห่ง เยรู ซาเล็ม เหย บ่ถ้า ไห้ย้อน อิน ดู เฮา แต่ หื้อ
ไห้ย้อนอินดู ตั ๋วเก่ากับลูกของตั ๋วเต๊อะ 29 ย้อนจะมีเวลานึ่ งตี้ คนตังหลาย
จะ ว่า ‘แม่ ญิง หมู่ นี้ ตี้ เป๋น หมัน ต๊อง ตี้ บ่ได้ มาน กับ หัว นม ตี้ หละอ่อน บ่เกย
ดูด ก็ เป๋น สุข� 30 เวลา นั ้น หมู่ เขา จะ อู้ กับ ดอย ตัง หลาย ว่า ‘ขอ ดอย โหยด
๖

23:16
23:16
สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ
ย้อนปีลาตต้องปล่อยนั กโต้ษคนนึ่ งหื้อคนตังหลายในงานปัสกาของกู้ปี๋
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มา เต๋ง เฮา ขอ ม่อน ดอย บัง เฮา ไว้น่ อย เต๊อะ�ม 31 ย้อน ว่า ถ้า คน ตัง หลาย
เยียะกับคนบริสุทธิขนาด
นี้ แล้วอะหยังจะเกิดขึ้นกับคนตี้เยียะผิดพ่อง�
์
32 หมู่ ทหาร กุม นั ก โต้ ษ แหม สอง คน มา ตวย พระเยซู เปื้ อ ฆ่า พร้อม กับ
พระองค์ 33 หมู่ เขา ปา ตึง สาม คน มา เถิง ตี้ แห่ง นึ่ ง จื้อ ว่า “เนิ น กระโหล้ ง
หัว� แล้ว เอา พระเยซู เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน ฮ่วม กับ นั ก โต้ ษ สอง คน ตัง ซ้าย
คนนึ่ ง ตังขวาคนนึ่ ง 34 พระเยซู อธิษฐานว่า “พระบิดาเจ้าข้า ขอยกโต้ษ
หื้อหมู่เขาตวย ย้อนหมู่เขาบ่ฮู้ว่ากํ่าลังเยียะอะหยัง� หมู่ทหารเอาเสื้อผ้า
ของพระองค์มาจกเบอร์แบ่งกั ๋น
35 จาว เมือง ตัง หลาย ก็ ยืน ผ่อ อยู่ หมู่ ผู้ นํา จาว ยิว อู้ เยาะเย้ย พระองค์ ว่า
“เขาจ้วยจีวต
ิ คนอื่นหื้อรอดได้ ก็หื้อจ้วยจีวต
ิ ตั ๋วเก่าผ่อลอ ถ้าเขาเป๋นพระ
คริสต์ผู้ตี้พระเจ้าได้เลือกไว้� 36 หมู่ทหารก็เยาะเย้ยพระองค์ตวย หมู่เขา
เอา เหล้า องุน
่ ส้ม หื้อ พระองค์ กิน
๋ 37 อู้ ว่า “ถ้า ต้าน เป๋น กษั ตริย์ของ จาว ยิว
ก็ จ้วย ตั ๋ว เก่า หื้อ รอด ก่อน เต๊อะ� 38 มี ป้าย เขียน ข้อความ ติด ไว้ เหนื อ หัว
พระองค์ว่า “คนนี้ คือกษั ตริยของ
์
จาวยิว�
39 นั ก โต้ ษ คน นึ่ ง ตี้ ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน ข้าง พระองค์ ก็ เยาะ เย้ย
พระองค์ ว่า “ต้าน เป๋น พระคริสต์ บ่ใจ้ กา จ้วย ตั ๋ว เก่า กับ เฮา หื้อ รอด แหล่�
40 แต่ มีนั กโต้ ษแหมคนนึ่ งห้ามเขาว่า “บ่กั ๋วพระเจ้ากา เจ้าก็ เป๋ นนั กโต้ ษ
ตี้ ต้อง ถูก ฆ่า ต๋าย เหมือน กั ๋น 41 เฮา สอง คน ก็ สม กับ โต้ษ นั ้น แต๊ หมู่ เฮา ได้
ฮับ โต้ษ ต๋าม ตี้ หมู่ เฮา เยีย ะ ไป นั ้น แต่ ต้าน คน นี้ บ่ได้ เยีย ะ ผิด อะหยัง เลย�
42 แล้วเขาก็ อู้ว่า “พระเยซู เจ้าข้า ขอกึ๊ดหาข้าพเจ้าพ่อง เมื่อพระองค์เข้า
ไป ใน สวน สวรรค์� 43 พระเยซู ตอบ เขา ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ว่า
วันนี้ ต้านจะได้อยูกั
่ บเฮาในสวนสวรรค์แน่ นอน�
ก๋านต๋ายของพระเยซู
44 ต๋อน นั ้น เป๋ น เวลา ประมาณ เตี้ย ง วัน ก็ มืด ไป ใคว่ แผ่น ดิน จ๋น เถิง
บ่าย สาม โมง 45 ตะวัน ก็ ดับ มืด ไป ผ้า กัง้ ใน พระวิหาร ก็ ฉี ก ออก เป๋น สอง
เผิก 46 พระเยซู ฮ้อง เสียง ดัง ขึ้น ว่า “พระบิดา เจ้า ข้า ข้า พระองค์ ขอ มอบ
วิญญาณ ของ ข้า พระองค์ ไว้กับ พระองค์� เมื่อ อู้ จาอัน
้ แล้ว ก็ ต๋าย 47 นาย
ร้อย ทหาร เมื่อ หัน เหตุ ก๋า รณ์ เป๋น ไป จาอัน
้ ก็ สรรเสริญ พระเจ้า ว่า “แต๊ๆ
48
แล้ว ต้านคนนี้ เป๋นคนบริสุทธิ�
คนตังหลายตี้มาหลุ้มผ่อเหตุก๋ารณ์ ก็
์
ปา กั ๋น ตบ อก ด้วย ความ โศกเศร้า เสีย ใจ๋ ปิ๊ ก เมือ บ้าน 49 คน ตี้ ฮู้จัก พระเยซู
กับหมู่แม่ญิงตี้เกยติดต๋ามพระองค์จากกาลิลีก็ปากั ๋นยืนผ่ออยูห่
่ างๆ
ก๋านฝังศพพระเยซู
มี ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ โยเซฟ เป๋น คน ดี กับ เยีย ะ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม กับ
เป๋นสมาชิกสภาคนนึ่ ง 51 เขาเป๋นจาวอาริมาเธียอยู่ในแคว้นยูเดีย กับกํ่า
ลัง ถ้า แผ่น ดิน ของ พระเจ้า เขา บ่หัน ตวย ใน ก๋าน ตัดสิน ฆ่า พระเยซู 52 เขา
50

ม
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เข้าไปหาปี ลาตเปื้ อขอศพพระเยซู 53 เมื่อได้ ฮบ
ั อนุญาตแล้ว ก็ เอาศพลง
มาจากไม้ก๋างเขน เอาผ้าลินินปันศพ แล้วเอาไปไว้ในอุโมงค์ตี้เจาะเข้าไป
ในหิน อุโมงค์นั ้นยังบ่ได้ใส่ศพคนใดเตื้อ 54 วันนั ้นเป๋นวันดาวันสะบาโต๗

หมู่ แม่ ญิง ตี้ เกย ติด ต๋าม พระ เยซู มา จาก กา ลิ ลี ก็ ไป ตวย โย เซฟ ตี้
อุโมงค์ นั ้น จะได้ หันว่าเขาเอาศพไว้จาใด 56 จากนั ้นหมู่ เขาก็ ปิ๊ กเมือบ้าน
ไปเกียมเครือ
่ งหอมกับนํ้ามันหอมเปื้ อจะเอามาอาบศพพระเยซู แต่ในวัน
สะบาโตเขาปากั ๋นย้างวันนึ่ งต๋ามบทบัญญัติของจาวยิว
55

24
ก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย
เจ๊า มืด วัน ติด
่ งหอม ตี้ เขา จัด เกีย ม ไว้มา ตี้ อุโมงค์
๊ หมู่ แม่ ญิง เอา เครือ
ฝัง ศพ ของ พระองค์ 2 หมู่ นาง ก็ หัน บ่า หิน ใหญ่ ตี้ ตึด ปาก อุโมงค์ ฝัง ศพ อยู่
กิง้ ออก ไป แล้ว 3 เมื่อ หมู่ นาง เข้า ไป ตัง ใน ก็ ผ่อ บ่หัน ศพ ของ พระเยซู 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 เสื้อผ้า เหลื้อ ม มาบๆ จ๋น ผ่อ ปอ จะ บ่ได้ 5 แม่ ญิง หมู่
นั ้น กั ๋ว เลย ก้ม หน้า ลง ดิน ป้อ จาย สอง คน นั ้น อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “หมู่ เจ้า มา
หาคนเป๋นในหมู่คนต๋ายเยียะหยัง 6 พระองค์บ่อยู่ตี้นี่ แต่พระเจ้าเยียะหื้อ
พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว หื้อ กึ๊ด เถิง กํา ตี้ พระองค์ ได้ อู้ กับ ต้าน
ตัง หลายเมื่อพระองค์ อยู่ในแคว้นกาลิ ลีว่า 7 ‘บุตรมนุษย์จะถูก มอบไว้ใน
อํานาจ ของ คน บาป จะ ถูก เขิง ไว้ บน ไม้ ก๋าง เขน จ๋น ต๋าย แล้ว ใน วัน ตี้ สาม
พระองค์จะเป๋นขึ้นจากความต๋าย� � 8 เมื่อหมูนาง
่
กึ๊ด ก็จํา๋ กําตี้พระองค์อู้
นั ้นได้ 9 เมื่อปิ๊ กจากอุโมงค์ก็ปากั ๋นไปบอกหมู่สาวกสิบเอ็ดคนกับคนอื่นๆ
ต๋าม ตี้ ได้ หัน ได้ยน
ิ มา นั ้น 10 คน ตี้ ไป บอก หมู่ อัคร สาวก คือ มารีย์ จาว มัก
ดาลา โยอันนา มารีย์แม่ของยากอบ กับแม่ญิงคนอื่นตี้อยู่ตวยกั ๋น 11 หมู่
อัครสาวกบ่เจื้อ หาว่าแม่ญิงหมูนี
่ ้ อูไป
้ เล่ย 12 เปโตรเมื่อได้ยน
ิ แล้ว ก็ล่นไป
ตี้อุโมงค์ก้มส่องเข้าไปในอุโมงค์ ก็หันก้าผ้าปันศพเต้าอัน
้ เปโตรก็งืดแล้ว
ปิ๊ กบ้าน
1

ก๋านเตียวตางไปหมู่บ้านเอมมาอูส
มีสาวกสองคนออกจากกรุ งเยรู ซาเล็ม ไปหมู่บ้าน
เอมมาอูส หมู่ บ้าน นี้ อยู่ ห่าง จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม สิบ เอ็ด กิโลเมตร 14 เมื่อ
เตียวตางไป หมู่เขาอูกั
้ ๋นเรือ
่ งเหตุก๋ารณ์ ตี้เกิดขึ้นกับพระเยซู 15 ต๋อนตี้หมู่
เขากํ่าลังอูกั
้ ๋นอยู่ พระเยซูก็เข้ามาหาแล้วเตียวไปตวยกั ๋น 16 พระเจ้าเยียะ
หื้อหมู่เขาจํา๋ พระองค์บ่ได้ 17 พระองค์ถามหมู่เขาว่า “หละหว่างเตียวตาง
มา นี่ หมู่ ต้าน อู้ กั ๋น เรือ
่ ง อะหยัง� หมู่ เขา ก็ หยุด ยืน หน้า หมอง ต๋อง เศร้า อยู่
13 ในวันเดียวกั ๋นนั ้น

๗
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คน นึ่ ง จื้อ เคลโอปัส ก็ ถาม พระองค์ ว่า “ต้าน ท่า จะ เป๋น คน เดียว ใน กรุ ง
เยรู ซาเล็ม ตี้ บ่ฮู้ เรือ
่ 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
“เหตุก๋ารณ์ เรือ
่ งพระเยซูจาวเมืองนาซาเร็ธ เปิ้ นเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียง
แตน พระเจ้า ตี้ มี ฤทธิ์ อํานาจ ใน ก๋าน งาน กับ ใน กํา อู้ ต่อ หน้า พระเจ้า กับ
ต่อ หน้า คน ตัง หลาย 20 หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ ผู้ นํา ของ หมู่ เฮา ได้ มอบ
พระองค์ หื้อ ถูก ตัดสิน ลงโต้ ษ เถิง ต๋าย หมู่ เขา เอา พระองค์ เขิง บน ไม้ ก๋าง
เขน 21 แต่เฮาตังหลายได้หวังไว้ว่า ต้านผู้นี้ จะเป๋นผู้ไถ่จาวอิสราเอลจาก
อาณาจักร โรม 22 ซํ้า วัน นี้ เป๋น วัน ตี้ สาม แล้ว ตี้ เหตุ ก๋า รณ์ นั ้น เกิด ขึ้น เจ๊า
มืดวันนี้ มี แม่ ญิงสองสามคนเยียะหื้อหมู่ เฮางืดขนาด หมู่ เขาไปตี้ อุโมงค์
ฝังศพพระเยซู 23 แต่บ่หันศพของพระองค์ ก็ปิ๊ กมาเล่าหื้อฟังว่า ได้หันหมู่
ทูต สวรรค์ กับ หมู่ ทูต สวรรค์ บอก ว่า พระองค์ ยัง มี จี วต
ิ อยู่ 24 มี บาง คน ใน
หมู่เฮาก็ไปผ่อตี้อุโมงค์ แต่บ่หันพระองค์อย่างตี้หมู่แม่ญิงบอกนั ้นละ�
18

พระเยซู อู้ กับ สอง คน นั ้น ว่า “เออ คน ง่าว เป๋น จาใด บ่เจื้อ กํา ตี้ ผู้ เป๋น
ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ได้ บอก ไว้ 26 จํา๋ เป๋น ตี้ พระคริสต์ จะ ต้อง ทน
ตุ๊ก ทรมาน จาอัน
้ แล้ว จึง จะ ได้ ฮบ
ั เกียรติ บ่ใจ้ กา� 27 พระเยซู อธิบาย สิง่
ตี้ เขียน ไว้ใน พระคัมภีร ตี
์ ้ เล็ง เถิง พระองค์ ตัง้ แต่ โมเสส จ๋น เถิง ผู้ เป๋น ปาก
เป๋นเสียงแตนพระเจ้าตึงหมดหื้อเขาฟัง
28 เมื่อ ใก้ จะ แผว หมู่ บ้าน ตี้ หมู่ เขา ไป นั ้น พระเยซู เยีย ะ เหมือน จะ เตียว
ก๋าย ไป เหีย 29 แต่ หมู่ เขา ก็ อู้ เหนี่ ยว พระองค์ ไว้ว่า “เจิญ ต้าน ย้าง ตวย กั ๋น
เต๊อะ บ่า เดี่ยว นี้ ก็ คํ่า แล้ว ตะวัน เกือบ จะ ตก แล้ว� พระองค์ ก็ เข้า ไป ย้าง
ตวยหมู่เขา
25

ต๋อน ตี้ พระองค์ กิน
๋ ข้าว ตวย หมู่ เขา พระองค์ ก็ หยิบ เข้า หนมปัง ขอบ
พระคุณ พระเจ้า แล้ว หัก ส่ง หื้อ หมู่ เขา 31 พระเจ้า ก็ เยีย ะ หื้อ หมู่ เขา จํา๋
พระองค์ ได้ หมู่ เขา ก็ จํา๋ พระองค์ ได้ แต่ พระองค์ หาย ตั ๋ว ไป เหีย แล้ว 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 ฟัง แม่น ก่อ� 33 แล้ว ตึง สอง คน ก็ ฟั่ ง ปิ๊ ก ไป
กรุ ง เยรู ซาเล็ม เมื่อ มา แผว ก็ ปะ หมู่ สาวก สิบ เอ็ด คน กํ่า ลัง จุ มนุ ม กั ๋น กับ
คน อื่น หลาย คน อู้ กั ๋น ว่า 34 “องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ได้ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
แต๊ๆ ซี โมนก็ หัน� 35 สองคนนั ้นก็ เล่าเรือ
่ งตี้ เกิดขึ้นต๋ามตาง กับตี้ เขาจํา๋
พระองค์ได้ต๋อนหักเข้าหนมปัง
30

พระเยซูป๋ากฏแก่สาวกของพระองค์

เมื่อ สอง คน นั ้น กํ่า ลัง เล่า เรือ
่ ง หื้อ หมู่ สาวก ตัง หลาย ฟัง พระเยซู ก็
เข้า มา ยืน อยู่ ต้า มก๋าง หมู่ เขา 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 “เป๋ น จาใด หมู่
ต้านเถิงกั ๋ว สงสัยเยียะหยัง 39 ผ่อมือผ่อตีน
๋ เฮาลอ แล้วจะฮูว่
้ าเป๋นเฮา ยุบ
36

ลูก๋า 24:40

171

ลูก๋า 24:53

ตั ๋ว เฮา ผ่อ ลอ ผี บ่มี เนื้ อ หนั ง บ่มี กระดูก เหมือน ตี้ ต้าน ตัง หลาย หัน เฮา มี�
40 เมื่อพระองค์อู้จาอัน
้ แล้ว พระองค์ก็เอามือเอาตีน
๋ หื้อหมู่เขาผ่อ 41 เมื่อ
หมู่ เขา ยัง บ่เจื้อ แต๊ๆ ว่า เป๋น พระเยซู ย้อน หมู่ เขา กํ่า ลัง อัศจ๋รรย์ ใจ๋ กับ จื้น
จมยินดี อยู่ นั ้น พระองค์ ก็ ถาม หมู่ เขา ว่า “หมู่ ต้าน มี อะหยัง กิน
๋ พ่อง ก่อ�
42 หมู่ เขา ก็ เอา ป๋ า ปิ้ ง ติน
43
่ นึ่ ง มา หื้อ พระองค์ พระองค์ ก็ กิน
๋ ส่อง หน้า เขา
ตังหลาย
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 ของ โมเสส กํา ตี้ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง
แตน พระเจ้า ตัง หลาย ได้ เขียน กับ กํา ตี้ เขียน ไว้ใน พระธรรม สดุดี ตี้ อู้ เถิง
เฮา นั ้น จะ ต้อง เป๋น แต๊ ต๋าม นั ้น� 45 แล้ว พระเยซู ก็ เยีย ะ หื้อ หมู่ เขา เข้า ใจ๋
ข้อ ต่างๆ หมู่ นี้ ใน พระคัมภีร ์ได้ 46 พระองค์ บอก หมู่ เขา ว่า “มี เขียน ไว้ ว่า
จํา๋ เป๋ นตี้ พระคริสต์ จะต้องทนตุ๊กทรมานจ๋นต๋าย แล้วในวันตี้ สามจะเป๋น
ขึ้นจากความต๋าย 47 แล้วหื้อบอกคนกู้จ้าดในนามของพระองค์ เรือ
่ งก๋าน
กลับ ใจ๋ จาก บาป กับ เรือ
่ ง ก๋าน ยกโต้ ษ บาป ตัง้ เก๊ า ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ก่อน
48 หมู่ต้านจะเป๋ นพยานในเรือ
่ งหมู่นี้ 49 เฮาจะหื้อสิง่ ตี้พระบิดาสัญญาว่า
จะหื้อหมู่ต้าน แต่หมู่ต้านต้องถ้าอยูใน
่ กรุ งเยรู ซาเล็มก่อน จ๋นกว่าต้านจะ
ได้ฮบ
ั ฤทธิอํ
์ านาจจากเบื้องบนเหียก่อน�
พระเจ้าฮับพระเยซูขึ้นสวรรค์

50 พระเยซูปาหมู่สาวกออกจากกรุ งเยรู ซาเล็มไปตี้หมู่บ้านเบธานี

แล้ว
พระองค์ ยก มือ ปั๋ น ปอน หมู่ เขา เมื่อ กํ่า ลัง ปั๋ น ปอน อยู่ นั ้น พระเจ้า ก็ ฮับ
พระองค์ ขึ้น ไปสวรรค์ 52 หมู่ สาวกก็ นมัสก๋านพระองค์ แล้ว ปากั ๋นปิ๊ กเข้า
กรุ ง เยรู ซาเล็ม ด้วย ความ จื้น จมยินดี 53 หมู่ เขา อยู่ ใน พระวิหาร กู้ วัน เปื้ อ
สรรเสริญพระเจ้า
51

ยอห์น 1:1
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ข่าวดีของพระเจ้าเรื่องพระเยซูคริสต์
เขียนโดย

ยอห์น

เถิง แม้วา่ หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ บ่ได้ บอก จื้อ ของ ผู้ เขียน ไว้ แต่ คริสตจักร
สมัยยุคแรกก็ยอมฮับว่า ผู้เขียนหนั งสือข่าวดีเล่มนี้ คือ ยอห์น ในหนั งสือ
ข่าวดี เล่ม นี้ มี ก๋าน อ้าง เถิง “สาวก ตี้ พระเยซู ฮัก� หลาย เตื้อ ผู้ เชีย
่ ว ชาญ
ส่วนใหญ่หันว่าหมายเถิงยอห์น ต้านได้ อ้างเถิงตั ๋วเก่า ยอห์นเป๋นลูกของ
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 ข่าวดี เล่ม นี้ เป๋น เล่ม สุด
ต๊ายตี้ได้เขียนไว้
คน ถือ กั ๋น ว่า ยอห์น เขียน หนั งสือ ข่าวดี เล่ม นี้ ขึ้น ตี้ เมือง เอเฟซัส ยอห์น
บอกจุดประสงค์ของก๋านเขียนนี้ ในบทตี้ 20:31 ไว้ว่า “แต่ตี้ได้เขียนสิง่ หมู่
นี้ ลง ไป ก็ เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ เจื้อ ว่า พระเยซู เป๋น พระคริสต์ คือ พระบุตร ของ
พระเจ้า และ ถ้า ใผ วางใจ๋ พระองค์ ก็ จะ มี จี วต
ิ นิ รัน ดร์� ต้าน ได้ เขียน เถิง
คนตี้อยูนอก
่
ดินแดนปาเลสไตน์

หนั งสือ ข่าวดี ตี้ ยอห์น ได้ เขียน นี้ ต่าง กั ๋น จาก หนั งสือ ข่าวดี สาม เล่ม แรก
โดยตี้ยอห์นบ่ได้เล่าเรือ
่ งกําเผียบของพระเยซูเหมือนสามเล่มก่อนหน้านี้
แตนตี้จะเล่าเกี่ยวกับกําเผียบของพระเยซู ยอห์นได้เล่าเถิงหมายสําคัญ
เจ็ด อย่าง ตี้ พระเยซู เยีย ะ กับ ได้ บันทึก กํา หลาย กํา ตี้ พระเยซู อู้ เกี่ยว กับ
พระองค์ เอง พระองค์ อู้ ว่า “เฮา เป๋น� เจ้น “เฮา เป๋น ความ เป่ง แจ้ง ของ
โลก� “เฮาเป๋นตางนั ้น เป๋นความจริง กับเป๋นจีวต
ิ � ในหนั งสือข่าวดีเล่ม
นี้ ยังได้บันทึกกําของพระเยซูตี้บ่มีในสามเล่มแรก หมายสําคัญตึงหมดตี้
พระเยซู เยีย ะ กับ กํา ตี้ พระองค์ อู้ เถิง พระองค์ เอง ตี้ ยอห์น ได้ เขียน บอก ไว้
นั ้นก็แสดงหื้อหันว่า พระเยซูเป๋นพระบุตรของพระเจ้าแต๊ๆ
พระกําได้เกิดมาเป๋นมนุษย์

ก่อน ตี้ พระเจ้า จะ สร้าง โลก นี้ ก็ มี ผู้ ตี้ ฮ้อง กั ๋น ว่า พระกํา อยู่ แล้ว พระ
กํา อยู่ กับ พระเจ้า กับ เป๋น พระเจ้า ตวย 2 พระกํา อยู่ กับ พระเจ้า ตัง้ แต่ เมื่อ
เก๊าหัวที 3 พระเจ้าใจ๊พระกําสร้างกู้สิง่ กู้อย่าง ในกู้สิง่ ตี้เกิดนั ้นบ่มีอะหยัง
เลยตี้ เกิดนอกเหนื อจากพระกํา 4 พระกําเป๋นเก๊าเหง้าจี วต
ิ กับจี วต
ิ นั ้นก็
นํา ความ เป่ง แจ้ง มา หื้อ กู้ คน 5 ความ เป่ง แจ้ง ส่อง เข้า มา ใน ความ มืด แต่
ความมืดเยียะหื้อความเป่งแจ้งดับบ่ได้
6 พระเจ้า ได้ ส่ง ป้ อ จาย มา คน นึ่ ง จื้อ ยอห์นผู้ หื้อ บัพ ติศ มา 7 ต้าน มา เป๋ น
พยาน หื้อ ความ เป่ง แจ้ง นั ้น เปื้ อ กู้ คน จะ ได้ เจื้อ ความ เป่ง แจ้ง นั ้น โดย กํา
1

ยอห์น 1:8
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พยาน ของ ต้าน 8 ยอห์น บ่ใจ้ ความ เป่ง แจ้ง นั ้น แต่ ต้าน มา เป๋น พยาน หื้อ
ความเป่งแจ้งนั ้น 9 พระองค์ ผู้ตี้เป๋นความเป่งแจ้งแต๊ ตี้เยียะหื้อกู้คนหัน
ความจริงเรือ
่ งพระเจ้านั ้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 แต่ ใผ ตี้ ยอมฮับ และ เจื้อ วางใจ๋ ใน พระองค์ พระองค์ ก็ หื้อ สิทธิ์เขา เป๋ น
ลูกของพระเจ้า 13 บ่ใจ้ลูกตี้เกิดจากคน กาว่าเกิดจากความต้องก๋านตาง
ก๋าย กาว่าเกิดจากความต้องก๋านของป้อแม่ แต่ พระเจ้าเยียะหื้อเป๋นลูก
ของพระองค์
14 พระกํา ได้ มา เกิด เป๋ น คน และ อยู่ต้า 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
ของพระองค์และฮ้องเอิน
้ ง
้ บอกคนตังหลายว่า “คนนี้ คือคนตี้เฮาเกยอูเถิ
ว่า ‘ผูตี
้ ้มาเมื่อลูนเฮาจะเป๋นคนตี้ยิง่ ใหญ่นั กเหลือตั ๋วเฮา ย้อนว่าต้านมีอยู่
ก่อนตี้เฮาจะเกิดแหม� �
16 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 เกย หัน
พระเจ้า มี ก้า พระบุตร องค์ เดียว ของ พระเจ้า ตี้ เป๋น พระเจ้า เอง กับ อยู่ ใก้
พระบิดา ตี้เยียะหื้อเฮาฮูจ
้ ักพระเจ้า
ยอห์นเป๋นพยานเรือ
่ งพระเยซู

นี่ เป๋น กํา พยาน ของ ยอห์น เมื่อ หมู่ ผู้นํา จาว ยิว ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ส่ง
หมู่ปุโรหิตกับหมู่เลวีไปหายอห์น หมู่เขามาถามยอห์นว่า “ต้านเป๋นใผ�
20 ยอห์น ยอมฮับ อย่าง เปิ ด เผย กับ บอก ความ จริง กับ เขา ว่า “เฮา บ่ใจ้
พระคริสต์�
21 แล้ว หมู่ เขา ก็ ถาม แหม ว่า “ถ้า จาอัน
้ เป๋นเอลี ยาห์กา� ยอห์นก็ บอก
ว่า “บ่ใจ้� หมู่เขาก็ถามแหมว่า “เป๋นผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าคน
ก ยอห์นก็บอกว่า “บ่ใจ้�
นั ้นตี้เฮากอยถ้าอยูกา�
่
19

หมู่ เขา ก็ เลย ถาม ว่า “แล้ว ต้าน เป๋น ใผ กั ๋น แน่ บอก หื้อ เฮา ฮู้ กํา เฮา
ต้องปิ๊ กไปตอบคนตี้ใจ๊เฮามา ต้านว่าต้านเป๋นใผ�
23 ยอห์นก็เลยตอบต๋ามอิสยาห์ผู้เป๋ นปากเป๋ นเสียงแตนพระเจ้า ตี้ได้อู้
ไว้ว่า
“เฮาเป๋นเสียงฮ้องเอิน
้ ของคนนึ่ งในดินแดนทุรกั ๋นดารว่า จงแป๋งหนตาง
ซื่อๆ หื้อองค์พระผู้เป๋นเจ้า�ข
22

ก
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24 บางคนตี้หมูฟาริ
่
สีส่งมา 25 ถามว่า “ถ้าต้านบ่ใจ้พระคริสต์ บ่ใจ้เอลียาห์

กับบ่ใจ้ ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าคนนั ้น แล้วจาใดต้านเถิงหื้อบัพ
ติศมากับคนตังหลาย�
26 ยอห์น ก็ ตอบ ว่า “เฮา หื้อ บัพ ติศ มา ด้วย นํ้า แต่ จะ มี แหม ผู้ นึ่ ง ใน หมู่
ต้าน ตี้หมู่ต้านยังบ่ฮู้จักว่าเป๋นใผ 27 ต้านเป๋นผู้ตี้จะมาเมื่อลูนเฮา แม้แต่
แก้สายมัดเกิบของต้าน ตั ๋วเฮายังบ่สมควรจะเยียะจาอัน
้ เลย�
28 เหตุ ก๋า รณ์ นี้ เกิด ขึ้น ตี้ หมู่ บ้าน เบ ธานี เผิก ตัง วัน ออก ของ แม่น้ํา
จอร์แดนตี้ยอห์นกํ่าลังหื้อบัพติศมาอยู่

แหม วัน นึ่ ง ยอห์น หัน พระเยซู เตียว ซื่อ มา ตาง เขา ยอห์น ก็ เอิน
้ ว่า
30
๑
“หัน
้ ลอ ลูก แกะ ของ พระเจ้า ตี้ จะ มา ฮับ เอา โต้ษ บาป ของ โลก ไป คน
นี้ คือ คน ตี้ เฮา เกย อู้เถิง ว่า ‘จะ มี คน นึ่ ง มา เมื่อ ลูน เฮา จะ เป๋น คน ตี้ 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 บัพ ติศ มา ด้วย นํ้า ก็ เปื้ อ จะ เปิด เผย หื้อ จาว
อิสราเอลได้ฮูจ
้ ักต้าน�
29

ยอห์น ก็ อู้ เป๋น พยาน แหม ว่า “เฮา บ่ฮู้ ว่า ต้าน ผู้ นั ้น เป๋น ใผ แต่ ผู้
ตี้ ใจ๊ เฮา มา หื้อ บัพ ติศ มา ด้วย นํ้า เกย บอก ว่า ‘เมื่อ ต้าน หัน พระวิญญาณ
ของ พระเจ้า ลง มา อยู่ กับ ใผ คน นั ้น ละ จะ เป๋น คน หื้อ บัพ ติศ มา ด้วย พระ
วิญญาณบริสุทธิ�
์ แล้วเฮาได้ หันพระวิญญาณลงมาจากฟ้าสวรรค์ มีฮูป
ฮ่า ง เหมือน นกก๋า แก๋ ลง มา อยู่ กับ ป้อ จาย คน นี้ 34 เฮา หัน เรือ
่ ง นี้ กับ ต๋า ตั ๋ว
เก่า เป๋นพยานได้ว่า คนนี้ เป๋นพระบุตรของพระเจ้าแต๊ๆ�
32-33

สาวกรุ น
่ แรกของพระเยซู

35 ต่อมาแหมวันนึ่ ง

ยอห์นกํ่าลังยืนอยูกั
่ บสาวกของเขาสองคน 36 เมื่อ
ยอห์นหันพระเยซูเตียวก๋ายไป ก็อูว่
้ า “หัน
้ ลอ ลูกแกะของพระเจ้า�
37 เมื่อสาวกสองคนนั ้น

ได้ยินจาอัน
้ ก็เตียวตวยพระเยซู ไป 38 พระเยซู
ก็ งว้าย มา แล้ว หัน เขา สอง คน เตียว ตวย มา พระองค์ ก็ ถาม ว่า “ต้าน ต้อ
งก๋าน อะหยัง� แล้ว หมู่ เขา ก็ ตอบ ว่า “รับ บี� (หมายเถิง อาจ๋า รย์) “ต้าน
พักอยูตี
่ ้ไหน�
39 พระเยซู ก็ บอก ว่า “ตวย มา ผ่อ แล่� แล้ว สาวก ของ ยอห์น สอง คน ก็
ตวยพระเยซูไปตี้อยูของ
่
พระองค์ ต๋อนนั ้นเป๋นเวลาสี่โมงแลงแล้ว หมู่เขา
ก็เลยอยูตวย
่
พระเยซูจ๋นเสี้ยงวันนั ้น

อัน ดรู ว์ น้ องบ่าว ของ ซี โมน เปโตร เป๋น คน นึ่ ง ใน สอง คน นั ้น ตี้ ได้ ยิน
ยอห์นอู้ แล้วตวยพระเยซูไป 41 อย่างแรกตี้อันดรู วเยี
์ ยะ ก็คือไปหาซีโมน
อ้ายของเขา แล้วอันดรู วก็
์ เล่าหื้อซีโมนฟังว่า “เฮาได้ปะกับพระเมสสิยาห์
แล้ว� (พระเมสสิยาห์แป๋ว่าพระคริสต์)
40

๑

1:29 1:29 พระคัมภีร ์ ไทยฉบับมาตรฐานใจ๊กําว่า พระเมษโปดก
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อัน ดรู ว ์ ก็ ปา ซี โมน ไป ปะ พระ เยซู บ่า กอง พระ เยซู หัน ซี โมน ก็ อู้ ว่า
“ต้าน คือ ซี โมน ลูก บ่าว ของ ยอห์น แต่ คน จะ ฮ้อง ต้าน ว่า เคฟาส� (คือ เป
โตร ตี้แป๋ว่า บ่าหินใหญ่)
42

ฮ้องฟีลิปกับนาธานาเอล
แหม วัน นึ่ ง พระเยซู ตัดสิน ใจ๋ จะ ไป แคว้น กาลิ ลี แล้ว พระองค์ ก็ ไป
หา ฟี ลิป อู้ กับ เขา ว่า “ตวย เฮา มา เต๊อะ� 44 ฟี ลิป เป๋น คน เมือง เบธไซดา
เหมือนอันดรู วกั
์ บเปโตร 45 แล้วฟีลิปก็ไปหานาธานาเอล แล้วบอกเขาว่า
“เฮาได้ ปะคนนั ้น ตี้ โมเสสเขียนเถิงในบทบัญญัติ กับ ผู้เป๋น ปากเป๋นเสียง
แตน พระเจ้า ได้ เขียน เถิง ต้าน ไว้ตวย คือ เยซู จาว เมือง นาซาเร็ธ ตี้ เป๋น ลูก
บ่าวของโยเซฟ�
46 แล้วนาธานาเอลก็อูว่
้ า “นาซาเร็ธนั ่นหนะก๋า ของดีอะหยังจะมาจาก
เมืองนาซาเร็ธได้� ฟีลิปก็บอกว่า “ตวยเฮามาผ่อแล่�
47 บ่ากองพระองค์หันนาธานาเอลเตียวเข้ามาหา พระองค์ก็อูว่
้ า “นี่ ลอ
จาวอิสราเอลแต๊ๆ ตี้บ่ขี้จุเลย�
43

“ต้านฮูจ
้ ักเฮาได้จาใด� พระเยซูก็บอกว่า “เฮา
หันต้านอยูปื๊่ นเก๊าบ่าเดื่อก่อนตี้ฟีลิปไปฮ้องต้านแหม�
49 นาธานาเอล ก็ บอก ว่า “อาจ๋า รย์ ต้าน เป๋ น พระบุตร ของ พระเจ้า กับ
เป๋นกษั ตริยของ
์
จาวอิสราเอลแต๊ๆ�
48 นาธานาเอลก็ถามว่า

50 พระเยซูก็อูแหม
้
ว่า “ตี้ต้านเจื้อนี้

ก็ย้อนเฮาบอกว่า เฮาหันต้านอยูปื๊่ น
เก๊าบ่าเดื่อกา แต่ต้านจะได้หันสิง่ ตี้ยิง่ ใหญ่นั กเหลือนี้ แหม� 51 พระองค์ก็
อูต่
้ อแหมว่า “เฮาจะบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า หมู่ต้านจะได้หันต๊
องฟ้าเปิดออกเป๋นฮ่อม กับจะหันทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นๆ ลงๆ อยู่บน
บุตรมนุษย์�ค

2
งานแต่งงานตี้หมู่บ้านคานา

ใน วัน ตี้ สาม มี งาน แต่งงาน ตี้ หมู่ บ้าน คานา ใน แคว้น กาลิ ลี แม่ ของ
พระเยซู ก็ อยู่ ตี้ หัน
้ 2 พระเยซู กับ หมู่ สาวก ก็ ได้ ฮบ
ั เจิญ ไป งาน นี้ ตวย 3 บ่า
กองเหล้าองุน
่ หมด แม่ของพระเยซูก็มาบอกพระองค์ว่า “เหล้าองุน
่ หมด
แล้วเน่ อ�
4 พระเยซู ก็ บอก ว่า “แม่ เหย มา บอก เฮา เยีย ะ หยัง บ่ใจ้ เรือ
่ ง ของ เฮา�
แล้วพระเยซูก็บอกแหมว่า “ยังบ่เถิงเวลาของเฮาเตื้อ�
1

แล้ว แม่ พระเยซู ก็ ไป บอก คน ฮับ ใจ๊ ว่า “เยซู สัง่ เยีย ะ อะหยัง ก็ หื้อ เยีย ะ
ต๋ามตี้เปิ้ นสัง่ เน่ อ�
5

ค
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6 มีโอ่งหินใส่นํ้าตัง
้ อยู่หัน
้ หกแก่น

แต่ละแก่นใส่นํ้าได้ประมาณแปดสิบ
เถิงร้อยซาวลิตร ไว้สําหรับพิธซ่
ี วยมือซ่วยตีน
๋ ก่อนกิน
๋ ข้าวต๋ามธรรมเนี ยม
ของจาวยิวฅ
7 แล้ว พระเยซู ก็ มา บอก คน ฮับ ใจ๊ ว่า “ตัก นํ้า ใส่ โอ่ง หื้อ เต๋ม เปี ย ง ปาก ตึง
หมดนั ้นเลย� คนฮับใจ๊ก็เยียะต๋ามกําสัง่ ของพระเยซู

“ตักไปหื้อป้องานเต๊อะ� คนฮับใจ๊ก็ตักนํ้า
ในโอ่งหินนั ้นไปหื้อป้องานจิม
9 เมื่อป้ องานได้จิมนํ้าตี้ก๋ายเป๋ นเหล้าองุน
่ แล้ว เขาก็สงสัยว่าเหล้าองุน
่
นี้ มา จาก ไหน (แต่ หมู่ คน ฮับ ใจ๊ ตี้ ตัก นํ้า นั ้น ฮู)้ แล้ว ป้อ งาน ก็ ฮ้อง เจ้า บ่าว
มา อู้ ว่า 10 “ใผๆ ก็ เอา เหล้า องุน
่ ดี ตี้ สุด มา หื้อ แขก กิน
๋ กั ๋น ก่อน เมื่อ กิน
๋ ได้
นั กแล้วก็ ก้อยเอาเหล้าบ่ดี มาหื้อ แต่ ต้านเก็บเหล้าองุน
่ ตี้ ดี ตี้ สุดมาจ๋นบ่า
เดี่ยวนี้ �
11 นี่ เป๋ น หมาย สําคัญ เตื้อ แรก ของ พระ เยซู พระองค์ เยีย ะ ตี้ หมู่บ้าน
คานา ใน แคว้น กาลิ ลี หมู่ สาวก ก็ ปา กั ๋น เจื้อ วางใจ๋ ใน พระองค์ ย้อน ได้ หัน
ความยิง่ ใหญ่ของพระองค์
12 หลัง จาก นั ้น แล้ว พระองค์ ก็ ไป เมือง คาเปอรนาอุม พร้อม แม่ กับ หมู่
น้ องบ่าว กับหมู่สาวกของพระองค์ แล้วอยูตี
่ ้หัน
้ แหมบ่กี่วัน
8 เสร็จแล้วพระเยซูก็บอกว่า

พระเยซูไล่หมู่ก๊าขายออกจากพระวิหาร

เมื่อ ใก้ เถิง งาน ปัส กา ของ จาว ยิว พระ เยซู ก็ เตียว ตาง ขึ้น ไป กรุ ง
เยรู ซาเล็ม 14 ใน บริเวณ พระวิหาร พระองค์ ก็ หัน หมู่ คน ขาย งัว ขาย แกะ
กับขายนกก๋าแก๋ ตี้ ไว้สําหรับเป๋นเครือ
่ งปู่จา คนแลกเหรียญก็ นั ่งอยู่ตวย
หมู่ เขา 15 พระองค์ ก็ เอา เจื้ อก แป๋ง เป๋น แส้ ไล่ เหิบ หมู่ เขา ออก จาก พระ
วิหาร ตึง แกะ ตึง งัว แล้ว พระองค์ ก็ ถอก เหรียญ กับ ปึ๊ ด โต๊ะ ของ คน แลก
เหรียญเหียหมด 16 พระองค์ก็ว่าหื้อคนขายนกก๋าแก๋ว่า “ขนคัวออกไปหื้อ
หมด ห้ามมาเยียะบ้านพระบิดาของเฮาหื้อก๋ายเป๋นกาด�
17 กํา นั ้น สาวก ก็ กึ๊ด เถิง กํา ใน พระคัมภีร ตี
์ ้ ว่า “ความ จงฮัก ภักดี ตี้ มี ต่อ
บ้านของพระเจ้าเยียะหื้อตั ๋วเฮาวอดวายเสี้ยงหมด�ฆ
18 เมื่อ หมู่ ผู้นํา จาว ยิว หัน จาอัน
้ ก็ มา ว่า หื้อ พระองค์ ว่า “ต้าน มี สิทธิอะ
์
หยังมาเยียะจาอี้ แน่ จริงก็เยียะก๋านอัศจ๋รรย์ตี้แสดงเถิงอํานาจของต้าน
หื้อผ่อกําลอ�
19 พระเยซู ก็ ตอบ ว่า “ตุ๊บ พระวิหาร นี้ ขว้าง เหีย แล่ แล้ว เฮา จะ แป๋ ง ขึ้น
ใหม่ในสามวัน�
20 หมู่ ผู้นํา จาว ยิว ก็ ว่า “พระวิหาร นี้ ใจ๊ เวลา แป๋ ง ตึง สี่ สิบ หก ปี๋ แล้ว ต้าน
จะ แป๋ง ใหม่ ใน สาม วัน อัน
้ น้ อ� 21 แต่ พระวิหาร ตี้ พระองค์ อู้ เถิง ก็ คือ ตั ๋ว
ของ พระองค์ 22 หลัง จาก พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว หมู่ สาวก ก็
13

ฅ
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จํา๋ ได้ว่า พระองค์เกยอู้จาอี้ไว้ แล้วหมู่เขาก็เจื้อพระคัมภีรกั
์ บเจื้อกําอูของ
้
พระองค์
23 หละหว่าง งาน ปั ส กา พระองค์ ก็ อยู่ ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว ก็ มี แหม
หลาย คน มา เจื้อ กับ วาง ใจ๋ พระองค์ เมื่อ ได้ หัน ก๋าน อัศจ๋รรย์ ตี้ พระองค์
เยีย ะ 24 แต่ พระองค์ บ่ได้ ไว้ วาง ใจ๋ ใน ความ เจื้อ ของ หมู่ เขา เลย ย้อน ว่า
พระองค์ฮูจ
้ ักกู้คนดี 25 บ่ต้องมีใผมาบอกพระองค์ว่าใจ๋คนเป๋นจาใด ย้อน
ว่าพระองค์ฮูจิ
้ ตใจ๋ของคนกู้คนดี

3
พระเยซูกับนิ โคเดมัส
มี ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ นิ โคเดมัส เป๋น สมาชิก หมู่ ฟาริสี กับ เป๋น ผู้ นํา จาว
ยิวคนนึ่ ง 2 เขามาหาพระเยซู ต๋อนเมื่อคืน อู้กับพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ หมู่
เฮา ฮู้ ว่า ต้าน เป๋น อาจ๋า รย์ ตี้ มา จาก พระเจ้า ย้อน ว่า ก๋าน อัศจ๋รรย์ ตี้ อาจ๋า
รย์เยีย ะ บ่มี ใผ เยีย ะ ได้ นอก จาก คน ตี้ พระเจ้า อยู่ตวย เต้า อัน
้ � 3 พระเยซู
ก็ บอก ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ว่า ใผ บ่เกิด ใหม่ ก็ บ่หัน แผ่น ดิน ของ
พระเจ้า�
4 นิ โคเดมัส ก็ ถาม แหม ว่า “คน เฒ่า แล้ว จะ เกิด ใหม่ ได้ จาใด จะ หื้อ มุด
เข้าไปในต๊องแม่ แล้วเกิดออกมาใหม่แหมรอบกา�
5 พระเยซู ก็ ตอบ แหม ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ว่า ถ้า ใผ บ่ได้ เกิด
จากนํ้ากับพระวิญญาณ ก็จะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าบ่ได้ 6 จีวต
ิ ตางเนื้ อ
หนั ง นี้ มา จาก ป้อ แม่ ของ เฮา แต่ จี วต
ิ ตาง ฝ่าย จิต วิญญาณ มา จาก พระ
วิญญาณ 7 ตี้เฮาบอกว่า ‘หมู่ต้านจะต้องเกิดใหม่นั ้น� ต้านบ่ต้องงืดเนาะ
8 ลมใค่ ปั๊ ดไปตางใด ก็ ปั๊ ดไปตางนั ้น ต้านได้ ยินเสียงลม แต่ บ่ฮู้ว่ามาจาก
ไหน กาว่าจะปั๊ดไปไหน คนตี้เกิดจากพระวิญญาณก็จะเป๋นจาอัน
้ เน่ อ�
9 นิ โคเดมัสก็ถามแหมว่า “มันจะเป๋ นไปได้จาใด�
10 พระเยซู ก็ ตอบ ว่า “ต้าน ก็ เป๋ น อาจ๋า รย์ตี้ จาว อิสราเอล นั บ หน้า ถือ ต๋า
กั ๋น จาใดต้านบ่เข้าใจ๋เรือ
่ งนี้ แหม 11 เฮาบอกความจริงแก่ต้านว่า หมู่เฮา
เล่า เรือ
่ ง ตี้ หมู่ เฮา ได้ ฮู้ กับ เป๋น พยาน ใน สิง่ ตี้ ได้ หัน แต่ หมู่ ต้าน ก็ บ่ยอม ฮับ
กํา พยาน ของ หมู่ เฮา 12 นี่ ขนาด เฮา อู้ เถิง เรือ
่ ง ใน โลก นี้ หมู่ ต้าน ยัง บ่ยอม
เจื้อ เลย แล้ว ถ้า เฮา อู้ เถิง เรือ
่ ง ใน สวรรค์ หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง หมู่ ต้าน จะ เจื้อ
เฮา กา 13 บ่มี ใผ เกย ขึ้น ไป บน สวรรค์ นอก จาก คน ตี้ ลง มา 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 ๋นดาร จาใดงบุตรมนุษย์ ก็ จะ ต้อง ถูก ยก ขึ้น จาอัน
้ เหมือน กั ๋น
15 เปื้ อว่ากู้คนตี้เจื้อวางใจ๋ในพระองค์จะมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์
16 “ย้อน ว่า พระเจ้า ฮัก โลก นี้ นั ก ขนาด จึง หื้อ พระ บุตร องค์ เดียว ของ
พระองค์ เปื้ อกู้ คนตี้ เจื้อวางใจ๋ พระบุตรนั ้นจะบ่ฉิ บหาย แต่ มีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์
1

ง
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ย้อน ว่า พระเจ้า บ่ได้ ส่ง พระบุตร เข้า มา ใน โลก นี้ เปื้ อ ตัดสิน ลงโต้ ษ คน
ใน โลก แต่ มา เปื้ อ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ 18 คน ใด ตี้ เจื้อ วางใจ๋ พระองค์
นั ้นก็บ่ถูกลงโต้ษ แต่คนใดตี้บ่เจื้อวางใจ๋พระองค์ก็ได้ถูกตัดสินลงโต้ษไป
แล้ว ย้อน เขา บ่ได้ เจื้อ วางใจ๋ พระบุตร องค์ เดียว ของ พระเจ้า 19 นี่ เป๋น วิธี
ตี้ พระเจ้า ใจ๊ ตัดสิน คือ ความ เป่ง แจ้ง ได้ เข้า มา ใน โลก นี้ แล้ว แต่ คน ก็ ฮัก
ความมืดนั กเหลือความเป่งแจ้ง ย้อนว่าหมู่ เขาเยียะบาป 20 กู้ คนตี้ เยียะ
บาปก็จังความเป่งแจ้ง กับจะบ่เข้ามาอยูใน
่ ตี้แจ้ง ย้อนว่าหมู่เขากั ๋วความ
เป่งแจ้งจะเปิดเผยหื้อหันความบาปตี้เขาได้เยียะออกมา 21 แต่คนตี้เยียะ
ต๋ามตี้พระเจ้าหันว่าถูกต้อง ก็เข้ามาในตี้แจ้ง เปื้ อว่าความเป่งแจ้งจะเยีย
ะหื้อหันว่า สิง่ ตี้เขาเยียะนั ้น ก็ย้อนเขาเจื้อฟังพระเจ้า�
17

พิธบั
ี พติศมาของยอห์นกับของพระเยซู
22 หลังจากนั ้น พระเยซูกับหมูสาวก
่
ก็ปากั ๋นเตียวไปในแคว้นยูเดีย แล้ว

ก็ย้างกั ๋นอยูตี
่ ้หัน
้ กับหื้อบัพติศมากับคนตังหลาย 23 ส่วนยอห์นก็กํ่าลังหื้อ
บัพติศมาอยู่ตี้ หมู่บ้านอายโนนใก้ หมู่บ้านสาลิม ย้อนตี้ หัน
้ มีนํ้านั กกับคน
ปากั ๋นมาฮับบัพติศมา 24 (เรือ
่ งนี้ เกิดขึ้นก่อนตี้ยอห์นจะโดนยับขังคอก)

สาวก ของ ยอห์น บาง คน เถียง กับ จาว ยิว คน นึ่ ง เรือ
่ ง พิธีซ่วย มือ ซ่วย
ตีน
๋ ก่อน กิน
๋ ข้าว 26 แล้ว หมู่ เขา ก็ ปา กั ๋น มา หา ยอห์น บอก ยอห์น ว่า “อา
จ๋า รย์ ครับ คน ตี้ อาจ๋า รย์ เกย อู้ เถิง ตี้ เกย อยู่ กับ อาจ๋า รย์ ฝั่ ง ปู๊น ของ แม่น้ํา
จอร์แดน บ่า เดี่ยว นี้ เขา กํ่า ลัง หื้อ บัพ ติศ มา อยู่ แล้ว กู้ คน ก็ ปา กั ๋น แห่ไป หา
เขาเหียหมด�
27 ยอห์น ก็ บอก ว่า “บ่มี ใผ ได้ ฮับ อะหยัง นอก จาก พระเจ้า จะ หื้อ 28 หมู่
ต้าน ก็ เป๋น พยาน ได้ ลอ ว่า เฮา เกย บอก ว่า ‘เฮา บ่ใจ้ พระคริสต์ แต่ พระเจ้า
ใจ๊เฮามาก่อนพระองค์�
29 “เจ้า สาว เป๋ น ของ เจ้า บ่าว แต่ เปื้ อน เจ้า บ่าว ตี้ ถ้า ฟัง อยู่ ก็ มี ความ สุ ข
เมื่อได้ ยินเสียงเจ้าบ่าว ก็ เหมือนเฮาตี้ มีความสุขเมื่อได้ ยินเรือ
่ งตี้ เกิดขึ้น
30
กับพระเยซู พระองค์ต้องยิง่ ใหญ่ขึ้น แล้วตั ๋วเฮาก็ต้องหน้ อยลง
25

ผู้ตี้ลงมาจากสวรรค์
31 “ผู้ ตี้ ลง มา จาก สวรรค์ ก็ เป๋ น ใหญ่ เหลือ กู้ สิง
่ กู้ อย่าง

ส่วนคนตี้ มาจาก
โลก ก็ เป๋น ของ โลก อู้ ก้า เรือ
่ ง ของ โลก เต้า อัน
้ แต่ ผู้ ตี้ ลง มา จาก สวรรค์
นั ้น เป๋น ใหญ่ เหลือ กู้ สิง่ กู้ อย่าง 32 พระองค์ เป๋น พยาน ใน สิง่ ตี้ พระองค์ ได้
หัน ได้ ยิน มา แต่ ก็ บ่มี ใผ ยอมฮับ กํา พยาน ของ พระองค์ 33 ส่วน คน ตี้ ยอม
ฮับ กํา พยาน นั ้น ก็ แสดง ว่า เขา 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 พระเจ้า หื้อ
พระวิญญาณกับพระองค์ อย่างเต๋มตี้ บ่มีขีดจํา๋ กัดเลย 35 พระเจ้าฮักพระ
บุตรกับหื้อพระองค์ควบคุมกู้สิง่ กู้อย่าง 36 คนตี้เจื้อวางใจ๋ในพระบุตรนั ้น
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ก็ มี จี วต
ิ นิ รัน ดร์ แต่ คน ตี้ บ่เจื้อ ฟัง พระบุตร ก็ บ่หัน จี วต
ิ นิ รัน ดร์ ป๋าย บ่ปอ
พระเจ้าจะลงโต้ษเขาตลอดไป�

4

พระเยซูอูกั
้ บแม่ญิงจาวสะมาเรีย
พระเยซู ฮู้ เรือ
่ ง ตี้ หมู่ ฟาริสี ได้ ข่าว ว่า “พระเยซู มี สาวก กับ หื้อ บัพ ติศ
มา นั ก เหลือ ยอห์น� 2 (แต๊ๆ พระเยซู บ่ใจ้ เป๋น คน หื้อ บัพ ติศ มา แต่ สาวก
ของพระองค์เป๋นคนเยียะหื้อ) 3 พระองค์ก็เลยออกจากแคว้นยูเดีย ปิ๊ กไป
แคว้นกาลิลีแหมเตื้อ 4 แต่จะต้องก๋ายไปตางแคว้นสะมาเรียก่อน
5 ใน แคว้น สะมาเรีย พระองค์ เตียวตาง ไป เถิง เมือง สิ คาร์ใก้ๆ กับ ตี้ ดิน
ของยาโคบตี้ เขาได้ หื้อกับโยเซฟลูกบ่าวของเขาไว้ 6 นํ้าบ่อของยาโคบอยู่
ตี้หัน
้ แล้วพระเยซูเตียวมาอิดแก่ ก็เลยนั ่งย้างตี้หัน
้ ต๋อนนั ้นเป๋นเวลาเตี้ย
ง วัน 7 มี แม่ ญิง จาว สะมาเรีย คน นึ่ ง มา ตัก นํ้า ตี้ นํ้า บ่อ นั ้น พระเยซู ก็ เลย อู้
กับนางว่า “เฮาขอกิน
่ ้หัน
้ คนเดียว
๋ นํ้าหน้ อยเต๊อะ� 8 ต๋อนนั ้นพระเยซูอยูตี
ย้อนว่าหมู่สาวกของพระองค์ออกไปซื้อของกิน
๋ ในเมือง
9 แม่ญิงจาวสะมาเรียก็อู้ว่า “ต้านเป๋ นจาวยิว ข้าเจ้าเป๋ นแม่ญิงจาวสะ
มาเรีย จาใดต้านมาขอนํ้าข้าเจ้ากิน
๋ � (เขาอู้จาอี้ ย้อนว่าจาวยิวบ่ยุง่ เกี่ยว
อะหยังกับจาวสะมาเรีย)
10 พระเยซู ก็ตอบว่า “ถ้าเจ้าฮู้ว่าพระเจ้าจะหื้ออะหยังกับเจ้าพ่อง กับฮู้
ว่า คน ตี้ ขอ นํ้า เจ้า เป๋น ใผ เจ้า ก็ จะ ขอ จาก เขา แล้ว เขา คน นั ้น ก็ จะ หื้อ นํ้า ตี้
หื้อจีวต
ิ กับเจ้า�
11 แม่ ญิง คน นั ้น ก็ ตอบ ว่า “ต้าน เจ้า ต้าน บ่มี อะหยัง ตัก นํ้า สัก อย่าง นํ้า
็ แล้วต้านจะเอานํ้าตี้ หื้อจี วต
บ่อนี้ ก็ เลิก
ิ นั ้นลุกไหนมา� 12 “ต้านเป๋นใหญ่
เหลือ ยาโคบ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ เฮา ตี้ เป๋น คน ขุด นํ้า บ่อ นี้ กา ตั ๋ว ยาโคบ
ลูกๆ กับหมู่สัตว์ของเขาก็กิน
๋ นํ้าจากบ่อนี้ กั ๋นตึงหมด�
13 พระองค์ ก็ ตอบ ว่า “กู้ คน ตี้ กิน
๋ นํ้า จาก นํ้า บ่อ นี้ ก็ จะ อยาก กิน
๋ นํ้า แหม
14 แต่คนตี้ได้กิน
๋ นํ้าตี้เฮาจะหื้อ ก็จะบ่อยากกิน
๋ นํ้าแหม ย้อนว่านํ้าตี้เฮาจะ
หื้อนั ้นก็ก๋ายเป๋นต๋านํ้าตี้ไหลบ่หยุดในตั ๋วเขา กับจะหื้อเขามีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์�
15 แม่ญิงคนนั ้นก็อู้ว่า “ต้านเจ้า ขอนํ้านี้ หื้อกับข้าเจ้าเต๊อะ ข้าเจ้าจะได้
บ่อยากกิน
๋ นํ้าแหม กับบ่ต้องปิ๊ กมาตักนํ้าตี้นํ้าบ่อนี้ แหมตวย�
16 พระองค์ก็ตอบว่า “ไปฮ้องผัวของเจ้ามาตี้นี่ ลอ�
17 แม่ญิงคนนั ้นก็ตอบว่า “ข้าเจ้าบ่มีผัว� พระองค์ก็บอกว่า “เออ แม่น
แต๊ ละ ตี้ เจ้า อู้ มา ว่า บ่มี ผัว 18 ย้อน ว่า เจ้า มี ผัว มา แล้ว ห้า คน คน ตี้ อยู่ กิน
๋
ตวยกั ๋นบ่าเดี่ยวนี้ ก็บ่ใจ้ผัวของเจ้า ตี้เจ้าอูมา
้ ก็แม่นแต๊ละ�
19 แม่ ญิง คน นั ้น ก็ อู้ ว่า “ต้าน เจ้า ข้า เจ้า หัน แล้ว ว่า ต้าน เป๋ น ผู้ เป๋ น ปาก
เป๋นเสียงแตนพระเจ้า 20 หมู่ป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮาได้นมัสก๋านบนดอย
นี้ แต่หมู่ต้านจาวยิวบอกว่าตี้ตี้ต้องนมัสก๋านอยูกรุ
่ งเยรู ซาเล็มปู๊นก่อน�
1
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21 พระองค์ ก็ ตอบว่า “หื้อเจื้อเฮาเต๊อะ สักวันนึ่ ง คนตังหลายจะบ่นมัส
ก๋า น พระบิดา ก้า ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม กาว่า บน ดอย นี้ เต้า อัน
้ 22 หมู่ จาว สะมา
เรีย บ่ฮู้ จัก พระเจ้า ตี้ ตั ๋ว เก่า นมัส ก๋า น แต่ หมู่ เฮา จาว ยิว ฮู้ จัก พระเจ้า ตี้ เฮา
นมัส ก๋า น ย้อน ว่า ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ นั ้น ก็ มา โดย ตาง จาว ยิว 23 แต่
เวลา นั ้น ก็ ใก้ มา แผว แล้ว บ่า เดี่ยวนี้ ก็ มา แผว แล้ว ตวย ตี้ คน นมัส ก๋า น
พระเจ้า อย่าง แต๊ จริง จะ นมัส ก๋า น พระบิดา โดย อํานาจ ของ พระวิญญาณ
กับนมัสก๋านต๋ามความจริง พระเจ้าตวยเซาะหาคนจาอีเนาะ
้
ตี้จะมานมัส
ก๋านพระองค์จาอัน
้ 24 พระเจ้าเป๋นพระวิญญาณ จาอัน
้ คนนมัสก๋านต้อง
นมัสก๋านโดยอํานาจของพระวิญญาณกับนมัสก๋านต๋ามความจริง�

“ข้าเจ้าฮู้ว่าพระเมสสิยาห์ (ตี้ฮ้องว่าพระคริสต์)
จะมา เมื่อพระองค์มาเถิง ก็จะอธิบายกู้สิง่ กู้อย่างหื้อเฮาฮู�
้
25 แม่ญิงคนนั ้นก็อู้ว่า
26 พระองค์ก็ตอบว่า

“เฮาตี้กํ่าลังอูกั
้ บเจ้านี่ ลอ เป๋นคนนั ้น�

27 แล้ว ต๋อนนั ้นหมู่ สาวกก็ ปิ๊ กมาปอดี

หมู่เขาก็ งืดตี้ หันพระเยซู กํ่าลังอู้
อยู่ กับ แม่ ญิง แต่ ก็ บ่มี ใผ ถาม พระองค์ ว่า “พระองค์ ใค่ ได้ อะหยัง จาก แม่
ญิงคนนั ้น กาว่า เยียะหยังพระองค์ไปอูกั
้ บเขา�
แล้วก็เข้าไปบอกคนในเมืองว่า 29 “มาผ่อ
กํา ลอ ป้อ จาย คน ตี้ บอก กู้ สิง่ กู้ อย่าง ตี้ ตั ๋ว ข้า เจ้า เกย เยีย ะ ต้าน แม่น พระ
คริสต์ละก้า� 30 หมู่คนก็ปากั ๋นออกจากเมืองไปหาพระองค์
28 แม่ญิงคนนั ้นก็ละนํ้าหม้อ

หละหว่าง นั ้น หมู่ สาวก ก็ อ้อนวอน พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ กิน
๋ อะหยัง
พ่องเต๊อะ�
32 แต่พระองค์ก็บอกว่า “เฮามีของกิน
้
๋ ตี้หมู่ต้านบ่ฮู�
31

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
กําตี้ บอกว่า ‘กอยถ้าแหมสี่ เดือนก็ จะเกี่ยวข้าวได้ แล้ว� แต่ เฮาบอกต้าน
ว่า หื้อ มืน ต๋า ผ่อ โต้ง หัน
้ ลอ บ่า เดี่ยว นี้ ข้าว ก็ เหลือง ฮะ เหลือง ฮ่าม พร้อม
เกี่ยวได้แล้ว 36 ต๋อนนี้ คนเกี่ยวกํ่าลังฮับก้าจ้าง กับกํ่าลังฮอมพืชผลนั ้นไว้
สําหรับจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ คนปูกกับคนเกี่ยวก็เลยมีความสุขฮ่วมกั ๋น 37 จาอัน
้ ก็
38
เป๋นไปต๋ามกําตี้ว่า ‘คนนึ่ งปูก แหมคนนึ่ งเกี่ยว� เฮาใจ๊หมู่ต้านไปเกี่ยว
ใน สิง่ ตี้ หมู่ ต้าน บ่ได้ ใจ๊ แฮง เยีย ะ แต่ คน อื่น ได้ ใจ๊ แฮง เยีย ะ เอา ไว้ แล้ว หมู่
ต้านก็ได้ฮับประโยชน์ 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 หื้อ จาว สะมาเรีย หลาย คน ใน เมือง นั ้น เจื้อ
วางใจ๋ในพระองค์ 40 เมื่อจาวสะมาเรียมาหาพระองค์ หมูเขา
่ ได้ฮ้องขอหื้อ
พระองค์ ย้างอยู่กับหมู่เขา แล้วพระองค์ ก็ ย้างอยู่ตี้ หัน
้ แหมสองวัน 41 กํา
อูของ
้
พระองค์ก็เยียะหื้อคนแหมหลายคนมาเจื้อวางใจ๋ในพระองค์
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“ตัง้ แต่นี้ หมู่เฮาเจื้อวางใจ๋พระ
เยซู บ่ใจ้ ย้อน กํา พยาน ของ เจ้า อย่าง เดียว แต่ ย้อน ว่า หมู่ เฮา ได้ ยิน กับ หู
และได้ฮูว่
้ าต้านคนนี้ เป๋นพระผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของโลกแน่ ๆ�
42 แล้วจาวเมืองก็บอกแม่ญิงคนนั ้นว่า

พระเยซูฮักษาลูกบ่าวของข้าราชก๋าน
43 หลังจากย้างอยูแคว้
่
นสะมาเรียสองวัน

พระเยซูก็เตียวตางไปแคว้น
กาลิลีต่อ 44 (พระองค์เกยอู้ไว้ว่า ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าจะบ่ได้
ฮับ เกียรติ ตี้ บ้าน เมือง ของ ตั ๋ว เก่า) 45 เมื่อ พระองค์ มา แผว แคว้น กาลิ ลี
จาวกาลิ ลีก็ มาต้อนฮับพระองค์ ย้อนว่าหมู่ เขาได้ ไปฮ่วมงานปัสกาตี้ กรุ ง
เยรู ซาเล็ม กับได้หันกู้สิง่ กู้อย่างตี้พระเยซูเยียะตี้หัน
้
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 หื้อ เป๋น เหล้า องุน
่ ตี้ หัน
้ มี ข้า ราชก๋าน คน
นึ่ ง ลูก บ่าว ของ เขา อยู่ ตี้ เมือง คาเปอรนาอุม บ่สบาย หนั ก 47 เมื่อ ข้า รา
ชก๋าน คน นั ้น ได้ ยิน ว่า พระเยซู ลุก จาก แคว้น ยู เดีย มา แคว้น กาลิ ลี เขา ก็
ฟั่ งไปอ้อนวอนขอหื้อพระองค์มาฮักษาลูกบ่าวของเขาตี้กํ่าลังจะต๋ายแล้ว
48 พระเยซู ก็ อู้ กับ เขา ว่า “ถ้า หมู่ ต้าน บ่หัน หมายสําคัญ กับ ก๋าน อัศจ๋รรย์
เหียก่อน ก็จะบ่เจื้อวางใจ๋เฮา�
49 ข้าราชก๋านคนนั ้นก็บอกพระองค์ว่า “ต้านครับ ขอไปจ้วยลูกเฮาก่อน
ตี้เขาจะต๋ายกําเต๊อะ�
50 พระเยซู ก็ บอก ว่า “ปิ๊ ก เมือ บ้าน เหีย ลูก บ่าว ต้าน จะ หาย� เขา ก็ เจื้อ
กําอู้ของพระองค์ แล้วก็ ปิ๊ กบ้านไป 51 ในหละหว่างตางตี้ เขาปิ๊ กนั ้น เขาก็
ปะกับหมู่คนฮับใจ๊ หมู่เขามาส่งข่าวว่า “ลูกบ่าวต้านยังแควนขึ้นแล้ว�
46

52 เขาก็ถามคนฮับใจ๊ว่า “ยังแควนตัง
้ แต่เมื่อใดละ� คนใจ๊ก็บอกว่า “ไข้

ซว่างตัง้ แต่บ่ายโมงตะวาแล้ว�
53 ป้ อ คน นั ้น ก็ เข้า ใจ๋ ว่า เป๋ น เวลา ตี้ พระเยซู อู้ ว่า “ลูก บ่าว ต้าน จะ หาย�
ย้อนจาอัน
้ ตั ๋วเขากับกู้คนในครอบครัวก็มาเจื้อวางใจ๋ในพระองค์
54 นี่ เป๋ นหมายสําคัญเตื้อตี้สองตี้พระเยซู เยียะ

เดียมาแคว้นกาลิลี

ตัง้ แต่ออกจากแคว้นยู

5
พระเยซูฮักษาโรคตี้สระนํ้า
หลัง จาก นั ้น พระเยซู ก็ เตียว ขึ้น ไป ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม เปื้ อ ไป ฮ่วม งาน
ของ จาว ยิว 2 ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม มี สระนํ้า อยู่ ใก้ๆ ปะตู๋ ตี้ จื้อ ว่า ปะตู๋ แกะ
ภาษา ฮีบรู ฮ้อง ว่า “เบธซาธา� ตี้ หัน
้ มี ศาลา ห้า หลัง 3 แล้ว ก็ มี คน เจ็บ คน
ป่วยนั กขนาดตี้นอนอยู่ในศาลาต่างๆ นั ้นคือ คนต๋าบอด คนเป๋นง่อย กับ
1
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คน เป๋น อัมพาต๒ 5 ตี้ หัน
้ มี ป้อ จาย คน นึ่ ง บ่สบาย ได้ สาม สิบ แปด ปี๋ แล้ว
6 เมื่อ พระเยซู หัน เขา นอน อยู่ ตี้ หัน
้ พระเยซู ก็ ฮู้ ว่า ป้อ จาย คน นี้ บ่สบาย มา
เมิน พระองค์ก็เลยอูกั
้ บเขาว่า “ใค่อยากหายก่อ�
7 ป้ อจายคนนี้ ก็ตอบว่า “ต้านครับ เมื่อนํ้าเป๋ นคลื่น ก็บ่มีใผจ้วยเอาเฮา
ลงไปสักคน ต๋อนเฮากัน
๊ จะลง คนอื่นก็ลู่ลงไปเหียก่อนกู้เตื้อ�
8 พระเยซู ก็เลยตอบว่า “ลุกขึ้น แล้วแบกตี้ นอนของเจ้าเตียวไปเต๊อะ�
9 ป้ อจายคนนี้ ก็หายบ่าเดี่ยวนั ้นเลย แล้วแบกตี้นอนเตียวไป
วัน ตี้ เรือ
่ ง นี้ เกิด ขึ้น เป๋น วัน สะบาโต 10 ผู้นํา จาว ยิว ก็ อู้ กับ ป้อ จาย คน ตี้
หายว่า “ตี้ต้านแบกตี้นอนเตียวไปเตียวมาในวันสะบาโต ฮู้ก่อ มันผิดบท
บัญญัติ�
11 ป้ อ จาย คน นั ้น ก็ ตอบ ว่า “คน ตี้ ฮัก ษา เฮา บอก หื้อ เก็บ ตี้ นอน เตียว ไป
เต๊อะ�
12 หมู่ผู้นําจาวยิวถามแหมกําว่า “ใผเป๋ นคนอูจาอั
้
น
้ �
13 แต่ ป้ อจายคนนั ้นบ่ฮู้ว่าคนตี้ ฮักษาเขาจื้ออะหยัง ย้อนพระเยซู เตียว
หายเข้าไปในหมู่คนตี้อยูตี
่ ้หัน
้ แล้ว
14 หลัง จาก นั ้น พระเยซู ก็ ปะ เขา แหม เตื้อ ใน พระวิหาร พระองค์ ก็ อู้ กับ
เขา ว่า “ต๋อน นี้ ต้าน ก็ หาย ดี แล้ว หื้อ ย้าง เยีย ะ บาป เหีย เปื้ อ บ่หื้อ ความ ตุ๊ก
นั กเหลือนี้ เกิดขึ้นกับต้านแหม�
15 แล้ว ป้ อ จาย คน นั ้น ก็ ไป บอก หมู่ ผู้นํา จาว ยิว ว่า พระเยซู เป๋ น คน ฮัก ษา
เขาหื้อหาย
16 จาอัน
้ หมู่ ผู้นํา จาว ยิว ก็ ตัง้ เก๊ า คํ่า พระองค์ ย้อน ว่า พระองค์ เยีย ะ สิง่
หมู่นี้ ในวันสะบาโต
17 พระเยซูก็บอกว่า “พระบิดาของเฮาเยียะก๋านอยูตลอด
่
แล้วเฮาต้อง
เยียะก๋านตลอดตวย� 18 ย้อนจาอี้ หมู่ ผู้นําจาวยิวก็ ซํ้ากึ๊ดจะฆ่าพระองค์
ย้อน พระองค์ บ่ได้ ย้าง เยีย ะ ก๋าน ใน วัน สะบาโต ป๋าย บ่ปอ พระองค์ ยัง ฮ้อง
พระเจ้า ว่า เป๋น พระบิดา ของ ตั ๋ว เก่า แหม ก็ เต้า กับ เป๋น ก๋าน ยก ตั ๋ว เก่า เต้า
กับพระเจ้า
สิทธิอํานาจของพระบุตร
19 พระเยซู บอก กับ หมู่ ผู้นํา จาว ยิว ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง
หลาย ว่า พระบุตร เยีย ะ ต๋าม ใจ๋ ตั ๋ว เก่า บ่ได้ พระองค์ เยีย ะ ได้ ก้า สิง่ ตี้ หัน
พระบิดาเยียะเต้าอัน
้ ย้อนว่าอะหยังตี้พระบิดาเยียะ พระบุตรก็เยียะตวย
20 ย้อนว่าพระบิดาฮักพระบุตร เลยหื้อพระบุตรหันกู้สิง
่ กู้อย่างตี้พระบิดา
เยีย ะ แล้ว พระองค์ จะ หื้อ 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 พระบิดา เยีย
ะ หื้อ คน ต๋าย แล้ว เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย พระบุตร ก็ จะ หื้อ จี วต
ิ กับ ใผ ก็ ได้
๒

5:3
5:3
สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ
จะมีทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาก๋วนนํ้าตี้สระนั ้นเป๋นบางเตื้อ
ใผตี้ลงไปในสระก่อนเป๋นคนเก๊า ก็จะหายจากโรคตี้เป๋นอยู�
่

4

ตี้ว่า
“ย้อนว่า
เมื่อนํ้าเป๋นคลื่น
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ตี้ พระองค์ ใค่ โผด หื้อ เหมือน กั ๋น 22 พระบิดา บ่ตัดสิน ใผ แต่ พระองค์ มอบ
สิทธิอํานาจตึงหมดในก๋านตัดสินหื้อพระบุตร 23 เปื้ อหมู่คนตึงหมดจะหื้อ
เกียรติ พระบุตรเหมือนตี้ หมู่เขาหื้อเกียรติ พระบิดา คนตี้ บ่หื้อเกียรติ พระ
บุตร หมู่เขาก็บ่หื้อเกียรติพระบิดาผู้ตี้ใจ๊พระบุตรมาตวย
24 “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า คน ตี้ ฟัง กํา เฮา และ เจื้อ วาง
ใจ๋พระองค์ผูตี
้ ้ใจ๊เฮามา เขาก็มีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ กับจะบ่ถูกตัดสินลงโต้ษ ย้อน
ว่าเขาได้ป๊นจากความต๋าย ไปมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์แล้ว 25 เฮาบอกความจริงแก่
ต้าน ตัง หลาย ว่า เวลา นั ้น ก็ ใก้ มา แผว บ่า เดี่ยวนี้ ก็ มา แผว แล้ว ตวย ตี้ คน
ต๋ายจะได้ยินเสียงพระบุตรของพระเจ้า คนตี้ได้ยินแล้วเจื้อฟัง ก็จะมีจีวต
ิ
26
นิ รัน ดร์ พระบิดา เป๋น บ่อ เกิด ของ จี วต
ิ ตึง หมด กับ ได้ หื้อ พระบุตร ของ
พระองค์เป๋นบ่อเกิดของจีวต
ิ เหมือนกั ๋น 27 พระบิดามอบสิทธิอํานาจตี้จะ
เป๋นผู้ตัดสินลงโต้ ษหื้อพระบุตรของพระองค์ ย้อนว่าพระบุตรก็ เป๋นบุตร
มนุษย์ตวย 28 หมู่ต้านบ่ต้องงืดในเรือ
่ งนี้ ย้อนว่าเวลาใก้จะมาแผวแล้วตี้
29
คนต๋ายจะได้ยน
ิ เสียงบุตรมนุษย์ แล้วปากั ๋นออกมาจากอุโมงค์ ฝังศพ
คนตี้ เยียะดี ก็ เป๋นขึ้นมาเปื้ อฮับจี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ คนตี้ เยียะบ่ดี ก็ จะเป๋นขึ้นมา
เปื้ อถูกตัดสินลงโต้ษ
ผู้ตี้เป๋นกําพยานหื้อพระเยซู

30 “เฮา จะ เยียะ อะหยัง ต๋าม ใจ๋ ตั ๋ว เก่า บ่ได้

พระเจ้าสัง่ จาใด เฮาก็ ตัดสิน
ไปจาอัน
้ แล้วกําตัดสินของเฮาก็ ยุติธรรม ย้อนว่าเฮาเยียะต๋าม ความต้อ
งก๋านของผู้ตี้ใจ๊เฮามา บ่ใจ้ต๋ามใจ๋ของตั ๋วเก่า
31 “ถ้า เฮา เป๋ น พยาน หื้อ ตั ๋ว เก่า กํา พยาน ของ เฮา ก็ เจื้อ ถือ บ่ได้ 32 แต่
เฮา มี ผู้ นึ่ ง เป๋น พยาน หื้อ เฮา เฮา ฮู้ ว่า กํา พยาน ของ พระองค์ เรือ
่ ง เฮา นั ้น
เป๋นความจริง
33 “หมู่ ต้าน ได้ ส่ง คน ไป หา ยอห์น แล้ว ยอห์น ก็ ได้ อู้ กํา พยาน เรือ
่ ง เฮา ตี้
34
เป๋น ความ จริง ตี้ เฮา อู้ จาอี้ บ่ใจ้ 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 เหมือน
โกม ไฟ ตี้ ต๋าม ส่อง แสง หมู่ ต้าน ปอใจ๋ ตี้ จะ ฮับ แสง ของ ยอห์น แล้ว จื้น จม
ยินดีกับแสงนั ้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 จ๋น แล้ว คือ กํา สัง่ สอน กับ หมายสําคัญ ตี้
เฮา กํ่า ลัง เยีย ะ อยู่ ก๋าน นี้ เป๋น พยาน หื้อ เฮา ว่า พระบิดา เป๋น ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา มา
37 พระบิดาผู้ตี้ ใจ๊ เฮามาก็ เป๋ นพยานหื้อเฮาตวย หมู่ต้านบ่เกยได้ ยินเสียง
บ่เกยหันฮูปฮ่างของพระองค์ 38 กําอูของ
้
พระองค์ก็บ่อยูใน
่ ใจ๋ของหมู่ต้าน
39
ย้อน ว่า หมู่ ต้าน บ่เจื้อ วางใจ๋ ผู้ ตี้ พระบิดา ส่ง มา หมู่ ต้าน ตัง้ ใจ๋ ฮํ่า เฮีย น
พระคัมภีร ์ ย้อนกึ๊ดว่าหมู่ต้านจะปะตางตี้จะได้ฮบ
ั จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ในนั ้น พระ
คัมภีรนี
์ ้ ละมีกําเขียนเถิงเฮา 40 แต่หมู่ต้านก็บ่ยอมมาหาเฮาเปื้ อฮับจีวต
ิ นิ
รันดร์
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“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 เฮา มา ใน นาม ของ พระบิดา หมู่ ต้าน ก็
บ่ยอม ฮับ เฮา แต่ ถ้า มี คน มา อู้ใน นาม ตั ๋ว เก่า หมู่ ต้าน ก็ จะ ยอม ฮับ เขา เหีย
44 หมู่ต้านจะเจื้อเฮาได้จาใด ย้อนหมู่ต้านซอบยกย่องกั ๋น แต่บ่สนใจ๋เซาะ
หากํายกย่องตี้มาจากพระเจ้าองค์เดียว 45 บ่ต้องกึ๊ดว่าเฮาจะฟ้องหมูต้
่ าน
ต่อ หน้า พระบิดา หมู่ ต้าน หวัง จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ โดย เจื้อ ฟัง บท บัญญัติ
ของ โมเสส แต่ โมเสส คน เนี ย ะ จะ เป๋น คน ฟ้อง หมู่ ต้าน 46 ถ้า หมู่ ต้าน เจื้อ
โมเสสแต๊ๆ ต้านก็จะเจื้อเฮาตวย ย้อนโมเสสได้เขียนเถิงตั ๋วเฮา 47 แต่ถ้า
ต้านบ่เจื้อในสิง่ ตี้โมเสสเขียนแล้ว ต้านจะเจื้อกําอูของ
้
เฮาได้จาใด�
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6
พระเยซูเลี้ยงคนห้าปันคน
(มีแหม
จื้อว่า ทะเลสาบทิเบเรียส) 2 มีคนนั กขนาดตวยพระองค์ไป ย้อนว่าหมู่เขา
ได้ หัน หมายสําคัญ ตี้ พระองค์ ได้ ฮัก ษา คน บ่สบาย 3-4 ต๋อน นั ้น ใก้ จะ เถิง
งาน ปัส กา ของ จาว ยิว พระองค์ ได้ เตียว ขึ้น ไป บน ดอย แล้ว นั ่ง อยู่ กับ หมู่
สาวกของพระองค์
5 เมื่อ พระองค์ เหงย หน้า ขึ้น มา ก็ หัน หมู่ คน เป๋ น จํา
๋ นวนนั กปากั ๋นมาหา
พระองค์ก็อูกั
้ บฟีลิปว่า “เฮาจะซื้อของกิน
๋ ตี้ไหนเถิงจะปอเลี้ยงคนตึงหมด
นี้ � 6 (พระองค์ถามเปื้ อลองใจ๋ฟีลิป แต๊ๆ แล้วพระองค์ฮูว่
้ าจะเยียะจาใด)
1 หลังจากนั ้นพระเยซูก็ข้ามไปแหมเผิกนึ่ งของทะเลสาบกาลิลี

7 ฟีลิปก็บอกว่า “ก้าจ้างสองร้อยวัน ยังบ่ปอซื้อของกิน
่ กิน
๋ หื้อหมูเขา
๋ กั ๋น

คนละหน้ อยเลย�
8 สาวกแหมคนนึ่ งของพระองค์จื้ออันดรู ว ์ น้ องบ่าวซีโมนเปโตรบอกว่า
9 “มี หละอ่อน ป้ อ จาย คน นึ่ ง เขา มี เข้า หนมปั ง บาร์เลย์ ห้า ก้อน กับ ป๋ า แหม
สองตั ๋ว แต่มอกอีตึ
้ งบ่ปอเลี้ยงคนตึงหมด�
10 ตี้ หัน
้ มี หญ้า เปีย ง อยู่ พระเยซู ก็ เลย อู้ กับ หมู่ สาวก ว่า “บอก หื้อ หมู่
เขานั ่งลง� แล้วกู้ คนก็ ปากั ๋นนั ่งลง (นั บก้าป้อจายได้ ประมาณห้าปันคน)
11 แล้ว พระเยซู ก็ เอา เข้า หนมปั ง มา เมื่อ อธิษฐาน ขอบคุณ พระเจ้า แล้ว
พระองค์ ก็ หัก แจก หื้อ กู้ คน ตี้ นั ่ง อยู่ กิน
๋ กั ๋น เต๋ม ตี้ แล้ว พระองค์ ก็ เอา ป๋า มา
เยียะอย่างเดียวกั ๋น
12 หลัง จาก กู้ คน กิน
๋ อิม
่ แล้ว พระองค์ ก็ บอก หมู่ สาวก ว่า “เก็บ เข้า หนม
ปังตี้เหลือมาหื้อหมด จะได้บ่เสียของ� 13 แล้วหมู่สาวกก็ไปเก็บตี้เหลือตี้
มาจากเข้าหนมปังบาร์เลย์ห้าก้อนนั ้นได้สิบสองซ้าเต๋มๆ
คน ตัง หลาย เมื่อ หัน หมายสําคัญ ตี้ พระองค์ เยีย ะ ก็ ปา กั ๋น อู้ ว่า “คน
นี้ ต้องเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าคนนั ้นตี้ ว่ากั ๋นว่าจะเข้ามาใน
14
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โลกนี้ แน่ ๆ� 15 พระเยซูฮูว่
้ าหมูเขา
่ จะคํ่าเขหื้อพระองค์ไปเป๋นกษั ตริยของ
์
หมู่เขา พระองค์ก็เลยลักขึ้นไปบนดอยคนเดียว
พระเยซูเตียวบนนํ้า

16 ตกเมื่อแลงมา

หมู่สาวกของพระองค์ก็ไปตี้ทะเลสาบ 17 แล้วลงเฮือ
ข้าม ฟาก ไป เมือง คาเปอรนาอุม ย้อน ว่า ต๋อน นั ้น มืด แล้ว แต่ พระเยซู ก็
ยัง บ่มา หา หมู่ เขา 18 แล้ว ลมหลวง ก็ ปั๊ ด มา เยีย ะ หื้อ ทะเลสาบ มี คลื่น แฮง
ขนาด 19 เมื่อเฮือออกจากฝั่ งมาได้สักห้า หกกิโลเมตร หมู่สาวกก็หันพระ
เยซูกํ่าลังเตียวมาบนนํ้าเข้ามาใก้เฮือ หมู่เขาก็ปากั ๋นกั ๋วขนาด 20 พระเยซู
ก็ บอกว่า “นี่ เฮาเน่ อ บ่ถ้ากั ๋ว� 21 แล้ว หมู่เขาก็ เต๋มใจ๋ ฮับพระองค์ ขึ้นเฮือ
แล้วเฮือก็เถิงฝั่ งตี้เขาจะไปปอดี
หมู่คนปากั ๋นเซาะหาพระเยซู

22 ตกแหมวัน

คนจํา๋ นวนนั กตี้ยังอยู่แหมเผิกนึ่ ง หันว่าวันก่อนหน้านั ้น
ตี้ หัน
้ มี เฮือ ก้า ลํา เดียว กับ ฮู้ ว่า หมู่ สาวก เต้า อัน
้ ตี้ ลง เฮือ ลํา นั ้น ไป แต่ พระ
เยซู บ่ได้ ลง ไป ตวย 23 แล้ว มี เฮือ ลํา อื่น ตี้ ลุก มา จาก เมือง ทิเบเรียส เข้า มา
จอดฝั่ งใก้ๆ ตี้หมู่เขาได้กิน
๋ เข้าหนมปังหลังจากพระเยซูอธิษฐานขอบคุณ
24
พระเจ้า แล้ว บ่า กอง หมู่ เขา หัน ว่า พระเยซู ตึง หมู่ สาวก บ่อยู่ ตี้ หัน
้ ก็ ปา
กั ๋นลงเฮือลํานั ้นไปตวยเซาะหาพระองค์ตี้เมืองคาเปอรนาอุม
พระเยซูเป๋นของกิน
ิ นิ รน
ั ดร์
๋ ตี้หื้อจีวต

เมื่อ หมู่ เขา ปะ พระ เยซู แหม เผิก นึ่ ง ของ ทะเลสาบ หมู่ เขา ก็ ถาม
พระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ต้านมาเมื่อใดละ�
26 พระเยซู ก็ ตอบ ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า ตี้ หมู่ ต้าน
ตวย เซาะ หา เฮา บ่ใจ้ ว่า หมู่ ต้าน เข้า ใจ๋ หมายสําคัญ ตี้ หมู่ ต้าน หัน แต่ ย้อน
ว่าได้กิน
๋ เข้าหนมปังจ๋นอิม
่ บ่ดาย 27 บ่ถ้าเยียะก๋านเปื้ อของกิน
๋ ตี้เน่าบูดได้
แต่หื้อเยียะก๋าน เปื้ อของกิน
่ จ๋นเถิงจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ บุตรมนุษย์จะเป๋น
๋ ตี้อยูได้
คน หื้อ ของกิน
๋ นั ้น กับ หมู่ ต้าน ย้อน ว่า พระเจ้า พระบิดา หื้อ สิทธิอํานาจ กับ
บุตรมนุษย์ ตี้ จะ เยีย ะ จาอี้ ได้� 28 แล้ว หมู่ เขา ก็ ถาม แหม ว่า “หมู่ เฮา ต้อง
เยียะอะหยัง เถิงจะเยียะหื้อพระเจ้าปอใจ๋�
29 พระ เยซู ก็ ตอบ ว่า “สิง
่ ตี้ พระเจ้า ใค่ หื้อ เยีย ะ ก็ คือ เจื้อ วาง ใจ๋ ผู้ ตี้
พระองค์ใจ๊มา�
30 หมู่เขาก็ถามแหมว่า “ถ้าจาอัน
้ ต้านจะเยียะหมายสําคัญอะหยังเปื้ อ
เฮาจะได้ หันและเจื้อวางใจ๋ ต้านได้ ต้านจะเยียะอะหยังพ่อง 31 ป้ออุย
๊ แม่
จ
หม่อนของเฮาได้กิน
๋ มานา ในดินแดนทุรกั ๋นดารอย่างตี้มีเขียนไว้ในพระ
คัมภีรว่์ า ‘ต้านได้หื้อของกิน
๋ จากสวรรค์� �ฉ
25
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“เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า บ่ใจ้โมเสส
ตี้ หื้อของกิน
๋ จากสวรรค์ นั ้นกับต้าน แต่ เป๋นพระบิดาของเฮาตี้ หื้อของกิน
๋
ตี้ แต๊ จริงจากสวรรค์ กับหมู่ต้าน 33 ย้อนว่าของกิน
๋ ตี้ พระเจ้าหื้อนั ้นก็ คือผู้
ตี้ลงมาจากสวรรค์ แล้วหื้อจีวต
ิ กับโลกนี้ �
34 หมู่เขาก็อูว่
้ า “ต้านครับ ต่อไปนี้ ขอของกิน
๋ นั ้นหื้อหมู่เฮาตวยเต๊อะ�
32 พระเยซูก็ตอบว่า

พระ เยซู ก็ อู้ ว่า “เฮา เป๋น ขอ งกิน
๋ ตี้ หื้อ จี วิต คน ตี้ มา หา เฮา ก็ จะ
บ่อยากกิน
๋ ข้าวแหม แล้วคนตี้เจื้อวางใจ๋ในเฮาก็จะบ่อยากกิน
๋ นํ้าแหมเลย
36 เหมือน กับ ตี้ เฮา เกย บอก หมู่ ต้าน ว่า หมู่ ต้าน ได้ หัน เฮา แต่ หมู่ ต้าน ก็ ยัง
บ่เจื้อเฮา 37 กู้คนตี้พระบิดาหื้อเฮา จะมาหาเฮา ใผตี้มาหาเฮา เฮาจะบ่ละ
บ่ขว้างเขา 38 ย้อนว่า เฮาบ่ได้ลงมาจากสวรรค์เปื้ อเยียะต๋ามใจ๋ตั ๋วเก่า แต่
มา เปื้ อ เยีย ะ ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา มา 39 ความ ต้อ งก๋าน ของ
ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮามาก็ คือ ฮักษากู้ คนตี้ พระองค์ หื้อ เฮาไว้บ่หื้อ หายไปสัก คนเดียว
และเยียะหื้อคนหมูนั
่ ้นเป๋นขึ้นจากความต๋าย ในวันสุดต๊าย 40 ย้อนว่าพระ
บิดาต้องก๋านหื้อกู้คนตี้หันพระบุตรกับเจื้อวางใจ๋ในพระองค์นั ้นได้ฮับจีวต
ิ
นิ รน
ั ดร์ และเฮาจะเยียะหื้อเขาเป๋นขึ้นจากความต๋ายในวันสุดต๊าย�
35

41 หมูจาว
่
ยิวก็ตัง้ เก๊าจ่มกั ๋น ตี้พระเยซูอูว่
้ า “เฮาเป๋นของกิน
๋ ตี้ลงมาจาก

สวรรค์� 42 และหมู่จาวยิวก็อูกั
้ ๋นแหมว่า “นี่ เยซู ลูกบ่าวโยเซฟบ่ใจ้กา ป้อ
แม่ของเขาเฮาก็ฮูจ
้ ัก แล้วเขาอูได้
้ จาใดว่า ‘เฮาลงมาจากสวรรค์� �

43 พระเยซูก็อูว่
้ า “บ่ต้องจ่มกั ๋นเนาะ 44 บ่มีใผติดต๋ามเฮาได้ ถ้าพระบิดา

ผูตี
้ ้ใจ๊เฮามาบ่ได้ปาเขามาหาเฮา และเฮาจะเยียะหื้อเขาเป๋นขึ้นจากความ
ต๋ายในวันสุดต๊าย 45 ผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าเขียนไว้ว่า ‘พระเจ้า
จะสัง่ สอนกู้คน�ช กู้คนตี้ยอมฟังพระบิดากับเฮียนฮู้จากพระองค์ เขาตึง
มาติดต๋ามเฮา 46 บ่มีใผเกยหันพระบิดา นอกจากผู้ตี้ มาจากพระเจ้าเต้า
อัน
้ ตี้เกยหันพระบิดา 47 เฮาจะบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า ใผตี้เจื้อ
วางใจ๋เฮาก็มีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ 48 เฮาเป๋นของกิน
ิ 49 ป้ออุย
๊ แม่หม่อน
๋ ตี้หื้อจีวต
ของ หมู่ ต้าน ได้ กิน
๋ มานา ใน ตี้ ดิน แดน ทุ รกั ๋นดาร แต่ หมู่ เขา ก็ ยัง ต๋าย กั ๋น
หมด 50 แต่เฮาเป๋นของกิน
๋ นั ้นตี้มาจากสวรรค์ ถ้าใผกิน
๋ จะบ่ต๋ายแหมเลย
51 เฮาเป๋ นของกิน
ิ เซิง่ ลงมาจากสวรรค์ ถ้าใผคนใดกิน
๋ ตี้หื้อจีวต
๋ ของกิน
๋ นี้
เขาจะมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ ของกิน
๋ นี้ ก็คือเนื้ อหนั งของเฮา ตี้เฮาจะหื้อคนในโลก
เปื้ อมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ได้�
52 จาว ยิว ก็ ตัง
้ เก๊ าเถียงกั ๋นว่า “ป้อจายคนนี้ จะเอาเนื้ อหนั งของเขาหื้อ
หมู่ เฮา กิน
๋ ได้ จาใด� 53 พระเยซู ก็ อู้กับ เขา ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน
ตังหลายว่า ถ้าหมู่ต้านบ่ได้กิน
๋ เนื้ อหนั งและกิน
๋ เลือดของบุตรมนุษย์ ต้าน
54
ก็บ่มีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ ใผตี้กิน
ิ นิ รน
ั ดร์ และ
๋ เนื้ อหนั งกับเลือดของเฮา ก็มีจีวต
เฮาจะหื้อเขาเป๋นขึ้นจากความต๋ายในวันสุดต๊าย 55 ย้อนว่าเนื้ อหนั งของ
เฮาก็ เป๋นของกิน
๋ ตี้ แต๊ จริง กับเลือดของเฮาก็ เป๋นนํ้าตี้ แต๊ จริง 56 ใผตี้ กิน
๋
ช
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เนื้ อหนั งและกิน
่ บเฮา และเฮาก็อยูกั
่ บเขาตวย
๋ เลือดของเฮา คนนั ้นก็อยูกั
57 เหมือนตี้ พระบิดาผู้มีจี วต
ิ อยู่ใจ๊เฮามา และเฮามีจีวต
ิ ย้อนพระบิดา จา
อัน
้ คนตี้กิน
ิ ย้อนเฮาเหมือนกั ๋น 58 เฮา
๋ เนื้ อหนั งกับเลือดของเฮาก็จะมีจีวต
เป๋น ของกิน
๊ แม่ หม่อน
๋ ตี้ ลง มา จาก สวรรค์ เซิง่ บ่เหมือน กับ มานา ตี้ ป้อ อุย
ของ หมู่ ต้าน ได้ กิน
ิ นิ รัน ดร์�
๋ แล้ว ก็ ยัง ต๋าย แต่ คน ตี้ กิน
๋ ของกิน
๋ นี้ จะ มี จี วต
59 พระเยซู อู้เรือ
่ งนี้ ต๋อนตี้สอนในธรรมศาลาของจาวยิว ในเมืองคาเปอร
นาอุม
สาวกหลายคนเลิกติดต๋ามพระองค์

60 บ่ากองหมู่สาวกของพระองค์หลายคนได้ยินเรือ
่ งจาอัน
้

เขาก็จ่มกั ๋น

ว่า “ใผจะยอมฮับกําสอนยากๆ จาอีได้
้ � 61 พระเยซูฮูว่
้ าหมูเขา
่ จ่มกั ๋นเรือ
่ ง

นี้ พระองค์ก็ถามหมู่เขาว่า “กําสอนนี้ เยียะหื้อหมู่ต้านบ่ใค่เจื้อเฮาแหมกา
62 แล้ว หมู่ ต้าน จะ ว่า จาใด ถ้า หัน บุตรมนุษย์ ขึ้น ไป บน สวรรค์ ตี้ พระองค์
เกยอยู่มาก่อนแล้ว 63 พระวิญญาณหื้อจี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ แต่ สิง่ ตี้ คนเยียะบ่มี
ประโยชน์ อะหยัง เลย กํา อู้ ตี้ เฮา ได้ บอก กับ หมู่ ต้าน มา จาก พระวิญญาณ
และ หื้อ จี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ 64 แต่ หมู่ ต้าน บาง คน ก็ บ่เจื้อ� (พระเยซู ฮู้ ตัง้ แต่ ต้น
ว่า คน ไหน บ่เจื้อ และ คน ไหน จะ หัก หลัง พระองค์� 65 และ พระองค์ ก็ อู้ ว่า
“ย้อนจาอี้ เฮาเถิงบอกหมู่ต้านว่า บ่มีใผติดต๋ามเฮาได้ ถ้าพระบิดาบ่ได้ปา
เขามาหาเฮา�
66 หลังจากตี้พระเยซูอูจาอี
้
้ ก็มีสาวกหลายคนตี้เลิกติดต๋ามพระองค์
67 แล้ว พระเยซู ก็ ถาม สาวก สิบ สอง คน ของ พระองค์ ว่า “หมู่ ต้าน ก็ จะ
เลิกติดต๋ามเฮาตวยกา�
68 ซี โมน เปโตร ก็ บอก พระองค์ ว่า “ถ้า เฮา เลิก ติด ต๋าม พระองค์ แล้ว จะ
หื้อ เฮา ไป ติด ต๋าม ใผ แหม พระองค์ มี กํา ตี้ หื้อ จี วต
ิ นิ รัน ดร์ 69 หมู่ เฮา เจื้อ
และฮูว่
้ าพระองค์เป๋นผู้บริสุทธิของ
พระเจ้าแต๊ๆ�
์
70 พระเยซู อู้กับหมู่เขาว่า “เฮาเลือกหมู่ต้านตึงสิบสองคนแม่นก่อ แต่
คนนึ่ งจะเป๋นมาร� 71 (พระเยซูหมายเถิง ยูดาส ลูกบ่าวของซีโมน อิสคา
ริโอท ตี้ จะ หัก หลัง พระองค์ เถิง แม้ ว่า เขา จะ อยู่ ใน หมู่ สาวก สิบ สอง คน ก็
ต๋าม)

7

หมู่น้ องบ่าวพระเยซูบ่เจื้อวางใจ๋พระองค์
หลัง จาก นั ้น พระเยซู ก็ เตียว ไป ใคว่ แคว้น กาลิ ลี พระองค์ บ่อยาก ไป
แคว้นยูเดีย ย้อนว่าหมู่ผู้นําจาวยิวเซาะหาตางตี้จะฆ่าพระองค์ 2 ต๋อนนั ้น
ใก้ งาน อยู่ เพิง ของ จาว ยิวซ 3 หมู่ น้ องบ่าว ของ พระองค์ ก็ บอก ว่า “อ้าย น่า
จะ ไป แคว้น ยู เดีย เปื้ อ หมู่ สาวก ของ อ้าย จะ ได้ หัน ก๋าน อัศจ๋รรย์ ตี้ อ้าย เยีย
ะ 4 ย้อน ว่า คน ตี้ ใค่ มี จื้อ เสียง จะ บ่เยีย ะ อะหยัง ใน ตี้ ลับๆ กั ๋น ไหนๆ อ้าย ก็
1

ซ
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เยียะก๋านอัศจ๋รรย์หมู่นี้ อยู่แล้ว ก็หื้อคนตึงโลกฮู้ไปเลยก่า� 5 แม้แต่น้ อง
บ่าวของพระองค์ยังบ่เจื้อวางใจ๋พระองค์เลย 6 พระเยซูก็บอกว่า “ยังบ่เถิง
เวลาของเฮาเตื้อ แต่หมู่น้ องไปเวลาไหนก็ได้ 7 คนในโลกนี้ เขาบ่มีอะหยัง
หื้อจังหมู่น้ อง แต่ หมู่เขาจังเฮาย้อนเฮาบอกว่าหมู่เขาเยียะบ่ดี 8 หมู่น้ อง
ไป กั ๋น เต๊อะ เฮา ยัง บ่พร้อม ตี้ จะ ไป เตื้อ ย้อน ยัง บ่เถิง เวลา ของ เฮา� 9 หลัง
จากตี้อูจาอั
้
น
้ พระองค์ก็อยูใน
่ แคว้นกาลิลีต่อ
บ่า กอง หมู่ น้ องบ่าว ของ พระองค์ ไป ฮ่วม งาน แล้ว พระองค์ ก็ ตวย ไป
เมื่อลูนโดยบ่ใค่หื้อใผฮู้ใผหัน 11 หมู่ผู้นําจาวยิวกํ่าลังเซาะผ่อหาพระองค์
ในงาน หมู่เขาก็ถามว่า “ป้อจายคนนั ้นอยูไหน�
่
10

12 คนตังหลายตี้ อยู่ตี้ หัน
้ ก็ปากั ๋นซูบซาบเรือ
่ งพระองค์กั ๋นขนาด

ว่า “เขาก็เป๋นคนดีลอ� พ่องก็ว่า “บ่ใจ้ เขาเป๋นคนขีจุ
้ ขีล่
้ าย�
ก้าอูเรื
้ อ
่ งพระองค์อย่างเปิดเผย ย้อนว่าหมู่เขากั ๋วหมู่ผู้นําจาวยิว

พ่องก็

13 แต่บ่มีใผ

กําสอนของพระเยซู
14 บ่า กอง เถิง หละหว่าง ก๋าง งาน อยู่เพิง ของ จาว ยิว

พระเยซู ก็ เข้าไปใน
บริเวณ พระวิหาร แล้ว ตัง้ เก๊า สัง่ สอน หมู่ คน เมื่อ หมู่ ผู้นํา จาว ยิว ได้ ยิน
กํา สอน ของ พระองค์ ก็ งืด แล้ว ว่า “ป้อ จาย คน นี้ บ่ได้ เฮีย น มา แล้ว จาใด
เขาฮูนั
้ กแต๊ะ�
15

พระเยซู ตอบ ว่า “กํา สอน ของ เฮา นั ้น บ่ใจ้ เป๋น กํา ของ เฮา แต่ มา จาก
พระองค์ ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา มา 17 ใผ ตี้ เยีย ะ ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระองค์ ก็ จะ
ฮู้ ว่า กํา ตี้ เฮา สอน นั ้น มา จาก พระเจ้า กาว่า เฮา อู้ ขึ้น มา คน เดียว 18 คน ตี้ อู้
ต๋าม ใจ๋ ตั ๋วเก่า ก็ เซาะ หา เกียรติ ใส่ ตั ๋ว แต่ คน ตี้ เซาะ หา เกียรติ หื้อ ผู้ ตี้ ใจ๊ เขา
มา คนนั ้นเนาะก็เป๋นคนตี้จริงใจ๋กับบ่จุใผตวย 19 โมเสสได้หื้อบทบัญญัติ
กับ หมู่ ต้าน บ่ใจ้ กา แต่ หมู่ ต้าน ก็ บ่ได้ เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ นั ้น สัก คน แล้ว
จาใดหมู่ต้านเซาะหาตางตี้จะฆ่าเฮาจ๋นได้�
16

20 หมู่เขาก็ตอบว่า

“ต้านโดนผีเข้าก๋า ใผจะฆ่าต้าน�

พระเยซู ตอบ ว่า “เฮา ได้ เยีย ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์ อย่าง นึ่ ง แล้ว หมู่ ต้าน ก็
ปากั ๋นงืด 22 โมเสสได้ หื้อกฎเกี่ยวกับก๋านเข้าพิธีสุหนั ต (แต๊ๆ บ่ใจ้ โมเสส
ตี้ เป๋น คน ตัง้ หื้อ แต่ เป๋น ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ ต้าน) แล้ว หมู่ ต้าน ก็ ยัง
เยียะพิธสุ
ี หนั ตหื้อกับหละอ่อนป้อจายตัด
๊ วันสะบาโต 23 ถ้าวันสะบาโตหมู่
ต้านยังเยียะพิธสุ
ี หนั ตหื้อหละอ่อนป้อจายได้ เปื้ อบ่หื้อผิดบทบัญญัติของ
โมเสส แล้วหมู่ต้านจะมาโขดเฮาตี้ เฮาฮักษาคนๆ นึ่ งหื้อหายเป๋นปกติ ใน
วัน สะบาโต เยีย ะ หยัง 24 บ่ดี ตัดสิน ใผ ต๋าม ตี้ หัน ตัง นอก แต่ หื้อ ตัดสิน ไป
ต๋ามความจริง�
21

หมู่คนสงสัยว่าพระเยซูเป๋นพระคริสต์
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“คนนี้ บ่ใจ้กาตี้หมู่ผู้นําฮิหาฮ่อม
จะฆ่า
เขากํ่าลังอูอยู
้ ใน
่ ตี้สาธารณะ แต่หมู่ผูนํ
้ าก็บ่มีใผว่าเขา
สักคน หมู่ผู้นํามัน
่ ใจ๋ แล้วกา ว่าเขาเป๋นพระคริสต์ 27 แต่ เฮาฮู้ว่าคนนี้ มา
จากไหน ถ้าพระคริสต์มาแต๊ ก็จะบ่มีใผฮูว่
้ าพระองค์มาจากไหน�
25 บางคนในกรุ งเยรู ซาเล็มถามกั ๋นว่า
26 แต่ผ่อลอ

ต๋อน ตี้ พระเยซู สอน อยู่ บริเวณ พระวิหาร พระองค์ ก็ เอิน
้ หื้อ กู้ คน ได้
ยินว่า “แม่นแล้ว หมู่ต้านฮู้จักเฮา และฮู้ว่าเฮาลุกไหนมา เฮาบ่ได้มาโดย
สิทธิอํานาจของตั ๋วเก่า แต่ผู้ตี้ใจ๊เฮามานั ้นอู้แต่ความจริงและหมู่ต้านบ่ฮู้
จักพระองค์ 29 แต่เฮาฮูจ
้ ักพระองค์ย้อนเฮามาจากพระองค์และพระองค์
เป๋นผู้ตี้ใจ๊เฮามา�
28

หมู่ เขา ก็ หา ตาง จะ ยับ พระเยซู แต่ บ่มี ใผ ยับ พระองค์ ได้ ย้อน บ่เถิง
เวลา ของ พระองค์ เตื้อ 31 แต่ มี หลาย คน ใน หมู่ นั ้น เจื้อ วางใจ๋ พระองค์ หมู่
เขาก็อู้ว่า “เมื่อพระคริสต์มานั ้น พระองค์จะเยียะหมายสําคัญนั กเหลือตี้
ป้อจายคนนี้ เยียะกา�
30

หมู่จาวยิวส่งคนไปยับพระเยซู

บ่า กอง หมู่ ฟาริสี ได้ ยิน ว่า คน ตัง หลาย ปา กั ๋น เล่า เรือ
่ ง พระเยซู หมู่
หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ ฟาริสี ก็ เลย ส่ง ทหาร ฮัก ษา พระวิหาร ไป ยับ พระองค์
33 แล้วพระเยซู ก็ อู้ว่า “เฮาจะอยู่กับหมู่ ต้านไปแหมบ่เมิน แล้วก็ จะปิ๊ กไป
หาพระองค์ผู้ตี้ใจ๊เฮามา 34 หมู่ต้านจะตวยเซาะหาเฮาแต่ก็จะบ่ปะ กับตี้ตี้
เฮาไปนั ้นหมู่ต้านไปบ่ได้�
32

“เขาจะไปตี้ไหนตี้หมู่เฮาจะตวยเซาะหาเขา
บ่ปะ เขา จะ ไป หา จาว ยิว ตี้ แตก ขะแล ขะแจ ไป อยู่ เมือง กรีก แล้ว สอน จาว
กรีกตี้หัน
้ กา 36 ตี้เขาอูว่
้ า ‘หมู่ต้านจะตวยเซาะหาเฮาแต่ก็จะบ่ปะ� กับ ‘ตี้
ตี้เฮาไปนั ้นหมู่ต้านไปบ่ได้� หมายความว่าจาใด�
35 หมู่ผู้นําจาวยิวก็อู้กั ๋นว่า

แม่น้ําตี้หื้อจีวต
ิ

37 ใน วัน สุ ด ต๊าย ของ งาน อยู่เพิง เซิง
่ เป๋นวันสําคัญตี้ สุด

พระเยซู ยืนขึ้น
แล้ว ก็ ฮ้อง เอิน
้ ว่า “ใผ ตี้ ใค่ อยาก กิน
๋ นํ้า หื้อ มา หา เฮา แล้ว กิน
๋ เหีย 38 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 พระวิญญาณ เซิง่ ถ้า ใผ เจื้อ วางใจ๋ พระองค์ ก็ จะ ได้ ฮับ
พระวิญญาณไป แต่ยังบ่มีใผได้ฮับต๋อนนั ้น ย้อนพระเยซูยังบ่ได้ฮับเกียรติ
อันยิง่ ใหญ่๓ของพระองค์เตื้อ
หมู่คนเถียงกั ๋นเรือ
่ งพระเยซู
ญ

๓ 7:39 7:39 เกียรติอันยิง่ ใหญ่นี้ อ้างเถิง
7:38 7:38 อสค� 47:1; ศคย� 14:8
พระองค์ถูกเขิงไว้บนไม้ก๋างเขน กับพระองค์เป๋นขึ้นจากความต๋าย
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บ่า กอง หมู่ คน ได้ ยิน จาอัน
้ บาง คน ก็ อู้ ว่า “ต้าน คน นี้ เป๋น ผู้ เป๋น ปาก
เป๋นเสียงแตนพระเจ้าคนนั ้นแน่ ๆ� 41 บางคนก็อูว่
้ า “เขาเป๋นพระคริสต์�
บาง คน ก็ อู้ ว่า “พระคริสต์ จะ มา จาก แคว้น กาลิ ลี ได้ จาใด 42 พระคัมภีร ์
มี เขียน ไว้ บ่ใจ้ กา ว่า พระคริสต์ จะ มา จาก เจื๊อ สาย ของ กษั ตริย์ ดาวิด กับ
มา จาก หมู่บ้าน เบธเลเฮม เมือง ตี้ ดาวิด เกย อยู�
่ 43 ย้อน จาอัน
้ ก็ เกิด ก๋าน
แตกแยก กั ๋น ใน หมู่ เขา เรือ
่ ง พระเยซู 44 บาง คน ใค่ ยับ พระองค์ แต่ บ่มี ใผ
เยียะจาอัน
้
40

ผู้นําจาวยิวบ่เจื้อวางใจ๋พระเยซู

45 จาอัน
้ ทหารฮักษาพระวิหารก็ปิ๊ กไปหาหมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ฟาริสี

แล้วหมู่เขาก็ถามหมู่ทหารว่า “เยียะหยังหมู่สูบ่ยับเขามา�
46 หมู่ทหารก็ตอบว่า “เฮาบ่เกยได้ยินใผอูอย่
้ างเขาเลย�
47 หมู่ฟาริสีก็อูว่
้ า “หมู่สูหลงกําจุของเขาไปตวยกา 48 ผ่อลอ มีใผในหมู่
ผู้นํากาว่าหมู่ฟาริสีตี้หลงเจื้อเขาพ่อง 49 บ่มีเลยแม่นก่อ แต่คนหมู่นี้ ตี้บ่ฮู้
บทบัญญัติ พระเจ้าก็สาปแจ้งหมู่เขาอยูแล้
่ ว�
50 นิ โคเดมัส คนตี้เกยไปหาพระเยซู ก่อนหน้านี้ กับเป๋ นผู้นําคนนึ่ งของ
จาวยิว เขาก็ถามว่า 51 “บทบัญญัติของเฮาบ่หื้อตัดสินใผก่อนตี้จะฟังเขา
อู้ กับฮูว่
้ าเขาเยียะอะหยังบ่ใจ้กา�
52 หมู่เขาก็อู้กับนิ โคเดมัสว่า “ต้านก็ลุกแคว้นกาลิลีมาเหมือนเขาตวย
กา ลอง ไป เซาะ ผ่อ ใน พระคัมภีร ์ลอ แล้ว ต้าน จะ ฮู้ ว่า บ่มี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น
เสียงแตนพระเจ้าลุกกาลิลีมาเลย�
53 แล้วหมู่เขาตึงหมดก็แยกย้ายกั ๋นปิ๊ กบ้าน๔

8
แม่ญิงคนนึ่ งโดนยับต๋อนเล่นจู๊
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 งคาเขา 4 หมู่เขาก็อูกั
้ บพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ แม่ญิงคนนี้ โดนยับได้
ต๋อนตี้ กํ่าลังเล่นจู๊ อยู่ 5 ในบทบัญญัติ โมเสสสัง่ หื้อเอาบ่าหินขว้างแม่ญิง
จาอีหื
้ ้อต๋าย แล้วอาจ๋ารย์จะว่าจาใด� 6 (ตี้หมูเขา
่ ถามจาอีก็
้ ย้อนว่าหมูเขา
่
ใค่ ทดลอง พระองค์ เปื้ อ หา เรือ
่ ง ตี้ จะ ยับ พระองค์) แต่ พระเยซู ก็ ก้ม ลง เอา
นิว
้ เขียนบนปื๊ นดิน 7 หมู่เขาก็ เขหื้อพระองค์ ตอบติกๆ แล้วพระองค์ ก็ เลย
ลุก ขึ้น อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “ใน หมู่ ต้าน คน ใด บ่มี บาป เลย ก็ หื้อ เอา บ่า หิน ขว้าง
นางก่อนแล่� 8 แล้วพระองค์ก็ก้มลงใจ๊นิว
้ เขียนบนปื๊ นดินต่อ
1

๔

7:53 7:53 สําเนาโบราณตี้เก่าตี้สุดบ่มี ข้อ 7:53-8:11
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9 บ่ากองหมู่ธรรมาจ๋ารย์กับหมู่ฟาริสีได้ยน
ิ พระเยซูอูจาอั
้
น
้

แล้วหมู่เขา
ก็ ออก ไป เตื้อ คนๆ คน เฒ่า เริม
่ ออก ไป ก่อน จ๋น เหลือ ก้า พระเยซู กับ แม่ ญิง
คนนั ้นยังอยูตี
่ ้หัน
้ 10 พระเยซูก็ลุกขึ้นแล้วถามแม่ญิงคนนั ้นว่า “หญิงเหย
หมู่เขาไปไหนกั ๋นหมดแล้ว บ่มีใผลงโต้ษเจ้ากา�
“บ่มีเจ้า� แล้วพระเยซูก็อูว่
้ า “เฮาก็บ่ลงโต้ษ
เจ้าเหมือนกั ๋น ไปเต๊อะ แล้วห้ามเยียะบาปแหม�
11 แม่ญิงคนนั ้นก็ตอบว่า

พระเยซูเป๋นความเป่งแจ้งของโลก

“เฮาเป๋นความเป่งแจ้ง
ของ โลก คน ตี้ ติด ต๋าม หลาม ตวย เฮา มา ก็ จะ บ่เตียว ใน ความ มืด แต่ จะ มี
แสงแจ้งตี้ส่องนําจีวต
ิ ของเขา�
13 หมู่ฟาริสีก็อูกั
้ บพระองค์ว่า “ต้านเป๋นพยานหื้อตั ๋วเก่า กําพยานของ
ต้านก็เจื้อถือบ่ได้�
14 พระเยซูก็ตอบว่า “เถิงเฮาเป๋ นพยานหื้อตั ๋วเก่า แต่สิง
้ นั ้นก็
่ ตี้เฮาอูมา
เป๋นความจริง ย้อนว่าเฮาฮู้ว่าตั ๋วเฮาลุกไหนมากับกํ่าลังจะไปไหน แต่หมู่
ต้านบ่ฮูว่
้ าเฮาลุกไหนมากาว่ากํ่าลังจะไปไหน 15 หมูต้
่ านตัดสินเฮาต๋ามวิธี
ของคน เฮาบ่ได้ตัดสินใผ 16 แต่ถ้าเฮาตัดสินคนใด กําตัดสินของเฮาก็ถูก
ต้อง ย้อนเฮาบ่ได้ตัดสินคนเดียว แต่เฮาตัดสินฮ่วมกับพระบิดาผู้ตี้ใจ๊เฮา
มา 17 ใน บท บัญญัติ ของ ต้าน บอก ว่า ถ้า มี กํา พยาน สอง คน กํา พยาน นั ้น
ก็ เจื้อ ถือ ได้ 18 เฮา เป๋น พยาน หื้อ ตั ๋วเก่า และ พระบิดา ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา มา ก็ เป๋น
พยานหื้อเฮาตวย�
19 แล้วหมู่เขาก็ถามว่า “พระบิดาของต้านอยูตี
่ ้ไหน� พระเยซูก็ตอบว่า
“หมู่ต้านบ่ฮูจ
้ ักเฮากับบ่ฮูจ
้ ักพระบิดาของเฮา ถ้าหมู่ต้านฮูจ
้ ักเฮา หมู่ต้าน
ก็จะฮูจ
้ ักพระบิดาของเฮาตวย�
12 แล้ว พระเยซู ก็ อู้ กับ คน ตัง หลาย แหม เตื้อ ว่า

ต๋อน ตี้ พระองค์ อู้ เถิง สิง่ หมู่ นี้ พระองค์ กํ่า ลัง สัง่ สอน อยู่ ใน ห้อง ตัง้ ตู้
ถวายอยูใน
่ บริเวณพระวิหาร แล้วบ่มีใผมายับพระองค์ ย้อนยังบ่เถิงเวลา
ของพระองค์เตื้อ
20

พระเยซูบอกเฮาเป๋นคนนั ้นตี้เฮาบอกว่าเฮาเป๋น

“เฮาจะไปจากตี้นี่ แล้วหมู่ต้านจะ
ตวยเซาะหาเฮา แต่หมู่ต้านจะต๋ายในต๋อนตี้ยังเป๋นคนบาปอยู่ ตี้ ตี้ เฮาไป
นั ้นหมู่ต้านไปบ่ได้�
21 พระเยซู อู้กับคนตังหลายแหมว่า

22 หมู่ ผู้นําจาวยิวก็ ถามกั ๋นว่า

‘ตี้ตี้เฮาไปนั ้นหมู่ต้านไปบ่ได้� �

“เขาจะไปฆ่าตั ๋วต๋ายกาว่าจาใด เถิงอู้ว่า

“หมู่ต้านมาจากโลกนี้ ตี้อยูตั
่ งลุ่ม แต่เฮามาจากสวรรค์
ตี้อยู่ตังบน แล้วหมู่ต้านก็เป๋นของโลกนี้ แต่เฮาบ่ใจ้เป๋นของโลกนี้ 24 เฮา
เลยบอกว่า หมู่ต้านจะต๋ายในต๋อนตี้ยังเป๋นคนบาปอยู่ แม่นแล้ว หมู่ต้าน
23 พระเยซูอูว่
้ า
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จะต๋ายในต๋อนตี้ยังเป๋นคนบาปอยูแน่
่ ๆ ถ้าหมูต้
่ านบ่เจื้อว่า เฮาเป๋นคนนั ้น
ฎ
ตี้เฮาบอกว่าเฮาเป๋น�
25 หมู่ ผู้นํา จาว ยิว ก็ ถาม พระองค์ ว่า “แล้ว ต้าน เป๋ น ใผ� พระเยซู ก็ ตอบ
ว่า “เฮา เป๋น คน นั ้น ตี้ เฮา บอก หมู่ 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
่ ง ตี้
เฮาได้ยินจากพระองค์ผู้ตี้ใจ๊เฮามาหื้อคนในโลกฟัง ย้อนพระองค์อู้ความ
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 มนุษย์ ขึ้น๕ หมู่ ต้าน ก็ จะ ฮู้ ว่า เฮา เป๋น
คน นั ้น ละ เฮา บ่ได้ เยีย ะ ต๋าม ใจ๋ ตั ๋วเก่า แต่ เฮา อู้ สิง่ ตี้ พระบิดา สอน เฮา มา
29 พระองค์ผู้ตี้ใจ๊เฮามาก็อยู่กับเฮาตวย พระองค์บ่เกยละเฮาไว้หื้ออยู่คน
เดียว ย้อนเฮาเยียะต๋ามใจ๋ พระองค์ ตลอด� 30 บ่ากองพระเยซู อู้จาอี้ ก็ มี
หลายคนเจื้อวางใจ๋พระองค์
ความจริงเยียะหื้อเฮามีอิสระ
พระเยซู ก็ อู้ กับ จาว ยิว ตี้ เจื้อ วางใจ๋ ใน พระองค์ ว่า “ถ้า หมู่ ต้าน ยึดถือ
ในกําสัง่ สอนของเฮา หมู่ต้านก็ เป๋นสาวกของเฮาแต๊ๆ 32 หมู่ต้านจะฮู้จัก
ความจริง แล้วความจริงนั ้นก็จะเยียะหื้อหมู่ต้านมีอิสระ�
33 หมู่เขาอูว่
้ า “หมู่เฮาเป๋นลูกหลานของอับราฮัม บ่เกยเป๋นขี้ข้าใผ เยีย
ะหยังอาจ๋ารย์อูว่
้ า ‘หมู่ต้านจะมีอิสระ� �
34 พระเยซูตอบว่า “เฮาจะบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า แต๊ๆ แล้ว
กู้คนตี้เยียะบาปก็เป๋นขี้ข้าของความบาป 35 ขี้ข้าบ่ใจ้คนในครอบครัว แต่
ลูก เป๋น คน ใน ครอบครัว ตลอด ไป 36 ถ้า พระบุตร หื้อ หมู่ ต้าน มี อิสระ หมู่
ต้านก็จะมีอิสระแต๊ๆ 37 เฮาฮูว่
้ าหมู่ต้านเป๋นลูกหลานของอับราฮัม แต่หมู่
ต้านฮิหาตางจะฆ่าเฮา ย้อนว่าหมู่ต้านบ่ยอมฮับกําสัง่ สอนของเฮา 38 เฮา
บอก หมู่ ต้าน เถิง สิง่ ตี้ พระบิดา ของ เฮา เยีย ะ หื้อ เฮา หัน แต่ หมู่ ต้าน ก็ เยีย ะ
สิง่ ตี้ได้ยินจากป้อของหมู่ต้าน�
39 หมู่เขาอู้ว่า “อับราฮัมเป๋ นป้ ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮา� พระเยซูเลย
อู้ว่า “ถ้าหมู่ต้านเป๋นลูกหลานของอับราฮัมแต๊ๆ หมู่ต้านก็จะเยียะต๋ามตี้
อับราฮัมเยียะ 40 เฮาเป๋นคนบอกความจริงเถิงสิง่ ตี้เฮาได้ยน
ิ จากพระเจ้า
แต่หมู่ต้านก็ฮิหาตางตี้จะฆ่าเฮา อับราฮัมบ่เกยเยียะจาอี้เน่ อ 41 หมู่ต้าน
เยีย ะ ต๋าม ตี้ ป้อ ของ หมู่ ต้าน เยีย ะ� หมู่ จาว ยิว ก็ อู้ กับ พระเยซู ว่า “หมู่ เฮา
บ่ใจ้ลูกจู๊ พระเจ้าเต้าอัน
้ ตี้เป๋นป้อของหมู่เฮา�
42 พระเยซู ก็ อู้ว่า “ถ้า พระเจ้า เป๋ น ป้ อ ของ หมู่ ต้าน แต๊ๆ หมู่ ต้าน ก็ จะ ฮัก
เฮา ย้อน เฮา มา จาก พระเจ้า และ เฮา อยู่ นี่ แล้ว เฮา บ่ได้ มา โดย ต๋ามใจ๋ ตั ๋ว
เก่า แต่พระเจ้าใจ๊เฮามา 43 เยียะหยังหมู่ต้านบ่เข้าใจ๋เรือ
่ งตี้เฮาอู้ ย้อนว่า
31
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หมู่ ต้าน อด ฟัง กํา สอน ของ เฮา บ่ได้ 44 หมู่ ต้าน มา จาก ป้อ ของ หมู่ ต้าน คือ
มาร แล้วหมู่ ต้านก็ ใค่ เยียะต๋ามความต้องก๋านของป้อหมู่ ต้าน ตัง้ แต่ เก๊า
มาร ก็ เป๋น ฆาตกร และ บ่เกย อยู่ ฝ่าย ความ จริง เลย ย้อน มัน บ่มี ความ จริง
ในตั ๋วของมัน เมื่อมันอู้กําจุ มันก็เยียะต๋ามสันดานของมัน ย้อนว่ามันขี้จุ
กับ เป๋น ป้อ ของ ก๋าน จุ๖ 45 ย้อน จาอัน
้ เมื่อ เฮา อู้ ความ จริง กับ หมู่ ต้าน หมู่
46
ต้านก็บ่เจื้อเฮา มีใผพ่องในหมู่ต้านตี้จี๊หื้อหันว่าเฮาเยียะบาป แล้วเยีย
ะ หยัง หมู่ ต้าน บ่ยอม เจื้อ เฮา เมื่อ เฮา อู้ ความ จริง 47 คน ของ พระเจ้า ก็ ฟัง
กํา อู้ ของ พระเจ้า แต่ ตี้ หมู่ ต้าน บ่ยอม ฟัง เฮา ก็ ย้อน ว่า หมู่ ต้าน บ่ใจ้ คน ของ
พระเจ้า�
พระเยซูเป๋นอยูก่
่ อนอับราฮัมเกิด

48 หมูจาว
่
ยิวก็อูว่
้ า “หมูเฮา
่ อูผิ
้ ดตี้ไหน ตี้ว่าต้านเป๋นจาวสะมาเรีย ฏ กับ

โดนผีเข้าตวย�
49 พระเยซู ก็อู้ว่า “เฮาบ่ได้โดนผีเข้า แต่เฮาหื้อเกียรติพระบิดาของเฮา
แต่ หมู่ ต้านก็ ดู ถูกดู แควนเฮา 50 เฮาบ่เซาะหากํายกย่องสรรเสริญหื้อตั ๋ว
เก่า แต่ พระเจ้า เป๋น ผู้ เซาะ หา หื้อ เฮา และ พระองค์ ก็ เป๋น ผู้ ตัดสิน เข้า ข้าง
เฮา 51 เฮาบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า ถ้าใผคนใดเยียะต๋ามกําสัง่
สอนของเฮา คนนั ้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 เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ก็ ต๋าย
กั ๋นไปแล้ว แต่ต้านอูว่
้ า ‘ใผคนใดตี้เยียะต๋ามกําสัง่ สอนของเฮาก็จะบ่มีวัน
53
ต๋าย� ต้านเป๋นใหญ่นั กเหลืออับราฮัม ป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮากา ย้อน
อับราฮัมกับผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าก็ต๋ายกั ๋นไปแล้ว ต้านกึ๊ดว่า
ต้านเป๋นใผ�
54 พระ เยซู ตอบ ว่า “ถ้า เฮา ยกย่อง สรรเสริญ ตั ๋ว เก่า 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 ต้าน บ่ฮู้ จัก พระองค์ แต่ เฮา ฮู้ จัก พระองค์ ถ้า เฮา อู้ ว่า เฮา
บ่ฮู้ จัก พระองค์ เฮา ก็ เป๋น คน ขี้ จุ เหมือน หมู่ ต้าน แต่ เฮา ฮู้ จัก พระองค์ กับ
เยียะต๋ามตี้พระองค์บอกเฮา 56 อับราฮัมป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่ต้านดีใจ๋
ตี้จะหันวันตี้เฮามา เขาได้หันล่วงหน้าแล้ว กับดีใจ๋แล้วตวย�
57 หมู่ จาว ยิว ก็ อู้ ว่า “ต้าน อายุ ยัง บ่เถิง ห้า สิบ เลย ต้าน เกย หัน อับ ราฮัม
ได้จาใด�
58 พระเยซู ตอบ ว่า “เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า ก่อน อับ รา
ฮัม เกิด เฮา ก็ เป๋น อยู่ แล้ว� 59 คน หมู่ นั ้น ก็ เลย หยิบ บ่า หิน ขึ้น มา จะ ขว้าง
พระเยซู แต่พระองค์ก็หลบออกจากพระวิหารไป
๖ 8:44 8:44 ป้อของก๋านจุ หมายเถิง เป๋นต้นเหตุของก๋านจุตึงหมด ฏ
๗ 8:52 8:52 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด

8:48 8:48 ยน� 4:9

ยอห์น 9:1
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พระเยซูฮักษาคนต๋าบอดตัง้ แต่เกิด

1 บ่ากองพระเยซูกํ่าลังเตียวตางอยู่ พระองค์ก็หันป้ อจายต๋าบอดตัง
้ แต่

เกิดคนนึ่ ง 2 แล้วหมู่สาวกของพระองค์ก็ถามว่า “อาจ๋ารย์ บาปของใผกั ๋น
ตี้เยียะหื้อป้อจายคนนี้ เกิดมาต๋าบอด บาปของเขากาว่าของป้อแม่เขา�
3 พระเยซู ก็ ตอบว่า “บ่ใจ้ บาปของเขากาว่าของป้ อแม่เขา แต่ ตี้ ป้ อจาย
คนนี้ ต๋าบอดก็ เปื้ อ คนตัง หลายจะได้ หันฤทธิอํ
์ านาจของพระเจ้าผ่านตาง
จีวต
ิ ของเขา 4 ต๋อนเมื่อวันหมู่เฮาต้องเยียะก๋านของพระองค์ผู้ตี้ใจ๊เฮามา
นั ้น ย้อน ต๋อน เมื่อ คืน กํ่า ลัง มา แล้ว จะ บ่มี ใผ เยีย ะ ก๋าน ได้ 5 เมื่อ เฮา อยู่ ใน
โลกนี้ เฮาก็เป๋นความเป่งแจ้งของโลก�
6 บ่ากองพระเยซูอูจาอั
้
น
้ แล้ว พระองค์ก็ถ่มนํ้าลายแตวกับขี้ดินจ๋นเป๋น
ขี้เปอะ แล้วแปดตี้ ต๋าของป้อจายต๋าบอด 7 แล้วพระองค์ ก็ บอกกับเขาว่า
“ไป ล้าง ต๋า ตี้ สระ สิ โลอัม เต๊อะ� (สิ โลอัม แป๋ ว่า ใจ๊ ไป) ป้อ จาย คน นั ้น ก็ ไป
ล้างต๋าตี้สระสิโลอัม เมื่อออกไป เขาก็ผ่อหันได้
8 หมู่ จาว บ้าน กับ คน ตัง หลาย ตี้ เกย หัน เขา เป๋ น ขอตาน ก็ อู้ กั ๋น ว่า “ป้ อ
จายคนนี้ บ่ใจ้กาตี้เกยนั ่งขอตานอยู�
่
9 พ่องก็ อู้ว่า “แม่นเขาแล้ว� พ่องก็ ว่า “บ่แม่น หน้าเหมือนกั ๋นบ่ดาย�
แล้วป้อจายคนนั ้นก็บอกว่า “แม่นแล้ว เป๋นเฮาเนี ยะ�
10 แล้วหมู่เขาก็ถามเขาแหมว่า “ต้านผ่อหันได้จาใด�
11 ป้ อจายคนนั ้นก็ตอบว่า “ป้ อจายตี้จื้อเยซูแป๋ งขี้เปอะแปดต๋าของเฮา
แล้ว บอก หื้อ เฮา ไป ล้าง ต๋า ตี้ สระ สิ โลอัม เมื่อ เฮา ไป ล้าง ต๋า ตี้ สระ นั ้น แล้ว
เฮาก็ผ่อหันได้�
12 คน ตัง หลาย ก็ ถาม เขา ว่า “แล้ว ป้ อ จาย คน นั ้น อยู่ ตี้ ไหน� เขา ก็ ตอบ
ว่า “เฮาบ่ฮู�
้
หมู่ฟาริสีสอบสวนป้อจายตี้หายต๋าบอด
หมู่ เขา ก็ ปา ป้อ จาย ตี้ เกย ต๋า บอด คน นั ้น ไป หา หมู่ ฟาริสี 14 วัน ตี้ พระ
เยซู แป๋งขี้เปอะแปดต๋าเขาหื้อหายบอดนั ้นเป๋นวันสะบาโต 15 หมู่ฟาริสีก็
ถามเขาว่า เขาผ่อหันได้ จาใด ป้อจายคนนี้ ก็ ตอบว่า “เขาเอาขี้เปอะแปด
ต๋าของเฮา แล้วเฮาก็ไปล้างต๋าก็ผ่อหันได้�
16 ฟาริสี บาง คน ก็ อู้ ว่า “ป้ อ จาย คน นั ้น บ่ได้ มา จาก พระเจ้า ย้อน ว่า เขา
บ่ได้ฮักษากฎวันสะบาโต� แต่บางคนอู้ว่า “คนบาปจะเยียะหมายสําคัญ
จาอีได้
้ จาใด� แล้วกํากึ๊ดของหมู่เขาก็แตกกั ๋น
17 หมู่ ฟาริสี ก็ เลย ถาม ป้ อ จาย คน นี้ แหม ว่า “เจ้า กึ๊ด จาใด เรือ
่ ง ป้อ จาย
คนนั ้น ย้อนเจ้าเป๋นคนตี้เขาเยียะหื้อต๋าของเจ้าหายบอด� ป้อจายคนนี้ ก็
ตอบว่า “เขาเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า�
18 หมูผู
่ ้นําจาวยิวบ่ยอมเจื้อว่าป้อจายคนนี้ เกยต๋าบอด แล้วบ่าเดี่ยวนี้ ก็
ผ่อหันได้ หมู่เขาก็เลยฮ้องป้อแม่ของป้อจายคนนี้ มา 19 แล้วถามว่า “ป้อ
13

ยอห์น 9:20

195

ยอห์น 9:35

จายคนนี้ เป๋นลูกบ่าวของต้านแม่นก่อ ตี้ต้านบอกว่าเขาต๋าบอดตัง้ แต่เกิด
นั ้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 แต่ เกิด แล้ว 21 แต่ เฮา บ่ฮู้ ว่า เยีย ะ หยัง
บ่า เดี่ยว นี้ เขา เถิง ผ่อ หัน ได้ แล้ว ใผ เยีย ะ หื้อ เขา หาย บอด เฮา ก็ บ่ฮู้ เหมือน
กั ๋น ไปถามเขาเอาเต๊อะ เขาใหญ่แล้ว เขาตึงเล่าเรือ
่ งของเขาคนเดียวได้�
22 ตี้ ป้ อ แม่ ของ ป้ อ จาย คน นี้ อู้ จาอัน
้ ก็ ย้อน ว่า กั ๋ว หมู่ ผู้นํา จาว ยิว ย้อน หมู่
ผู้นํา จาว ยิว ตกลง กั ๋น ไว้ว่า ถ้า คน ใด ยอมฮับ ว่า พระเยซู เป๋น พระคริสต์ ก็
หื้อไล่คนนั ้นออกจากสมาชิกธรรมศาลา 23 จาอัน
้ ป้อแม่ของป้อจายคนนี้
เลยอูว่
้ า “เขาใหญ่แล้ว ไปถามเขาเอาเต๊อะ�
หมู่ ผู้นํา จาว ยิว เลย ฮ้อง ป้อ จาย ตี้ เกย ต๋า บอด คน นั ้น มา แหม เตื้อ นึ่ ง
แล้ว ก็ บอก กับ เขา ว่า “เจ้า ต้อง สาบาน ต่อ หน้า พระเจ้า ว่า จะ อู้ ความ จริง๘
เฮาฮูว่
้ าป้อจายคนนั ้นเป๋นคนบาป�
24

เขา ก็ ตอบ ว่า “ป้อ จาย คน นั ้น เป๋น คน บาป ก่อ เฮา บ่ฮู้ เฮา ฮู้ ก้า ว่า เฮา
เกยต๋าบอดแล้วบ่าเดี่ยวนี้ ก็ผ่อหันได้แล้ว�
26 คน หมู่ นั ้น ก็ ถาม เขา แหม ว่า “เขา เยีย ะ อะหยัง กับ เจ้า พ่อง แล้ว เขา
เยียะจาใดหื้อต๋าของเจ้าหายบอด�
27 ป้ อจายคนนี้ ก็ ตอบว่า “เฮาบอกหมู่ต้านไปแล้ว แต่ หมู่ต้านก็ บ่ได้ ฟัง
จะหื้อเฮาเล่าแหมเตื้อเยียะหยัง หมู่ต้านใค่เป๋นสาวกของเขาตวยกา�
25

“เจ้าเป๋นสาวกของเขา แต่หมู่
หมู่ เฮา ฮู้ ว่า พระเจ้า ได้ อู้ กับ โมเสส แต่ ป้อ

28 หมู่ผู้นําจาวยิวเลยเส้ยป้ อจายคนนี้ ว่า

เฮา เป๋น สาวก ของ โมเสส กั ๋น
จายคนนี้ ลุกไหนมาเฮาก็บ่ฮู�
้

29

แล้ว ป้อ จาย คน นี้ ก็ ตอบ ว่า “มัน ตึง งืด แต๊ๆ ตี้ หมู่ ต้าน บ่ฮู้ ว่า เขา ลุก
ไหน มา แต่ เขา ก็ เยีย ะ หื้อ ต๋า ของ เฮา หาย บอด 31 หมู่ เฮา ฮู้ว่า พระเจ้า บ่ฟัง
คน บาป แต่ ถ้า ใผ คน ใด เก๋ งกั ๋ว พระเจ้า และ เยีย ะ ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ
พระองค์ พระองค์ก็ฟังคนนั ้น 32 ตัง้ เมื่อเก๊าสร้างโลก ยังบ่เกยมีใผได้ยิน
ว่า มีใผคนใดเยียะหื้อคนต๋าบอดตัง้ แต่เกิดผ่อหันได้ 33 ถ้าเขาบ่ได้มาจาก
พระเจ้า เขาก็เยียะจาอีบ่
้ ได้�
34 หมู่ ผู้นํา จาว ยิว บอก ป้ อ จาย คน นี้ ว่า “ต้าน หน่ ะ ก่า บาป มา ตัง
้ แต่ เกิด
ก้ามาสอนเฮาได้จาใด� แล้วหมู่เขาก็ไล่เหิบป้อจายคนนั ้นออกไป
30

ต๋าบอดฝ่ายจิตวิญญาณ

35 เมื่อพระเยซู ได้ยินว่ามีอะหยังเกิดขึ้นกับป้ อจายตี้เกยต๋าบอดคนนั ้น

พ่อง พระองค์ก็เลยไปหาเขา กับถามเขาว่า “ต้านเจื้อวางใจ๋ในบุตรมนุษย์
กา�
๘

9:24 9:24 ถ้าแป๋ตรงๆ กับภาษากรีกจะเป๋น หื้อเกียรติพระเจ้า เซิง่ เป๋นสํานวนหื้ออูความ
้
จริง
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36 ป้ อจายคนนั ้นก็ตอบว่า
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“ต้านครับ ใผคือบุตรมนุษย์ตี้เฮาจะเจื้อวาง

ใจ๋เขาได้�
37 พระเยซูก็ตอบว่า “ต้านก็หันเขาแล้ว เขาก็คือคนตี้กํ่าลังอูอยู
้ กั
่ บต้าน
นี่ ลอ�
38 แล้ว ป้ อ จาย คน นั ้น ก็ อู้ ว่า “พระองค์ เจ้า ข้า ข้าพเจ้า เจื้อ วาง ใจ๋ ใน
พระองค์� แล้วป้อจายคนนั ้นก็กราบไหว้พระเยซู
39 แล้ว พระเยซู ก็ อู้ ว่า “เฮา มา เปื้ อ ตัดสิน โลก นี้ เปื้ อ หื้อ คน ต๋า บอด ผ่อ
หันได้ กับหื้อคนตี้กึ๊ดว่าตั ๋วเก่าผ่อหัน ก็ก๋ายเป๋นต๋าบอด�
40 แล้ว หมู่ ฟาริสี ตี้ อยู่ ตํา
๋ หัน
้ ได้ยน
ิ พระเยซู อู้ จาอัน
้ ก็ เลย อู้ กับ พระองค์
ว่า “ต้านว่าหมู่เฮาต๋าบอดตวยกา�
41 พระเยซู ก็ บอก ว่า “ถ้า หมู่ ต้าน ต๋า บอด หมู่ ต้าน ก็ บ่มี บาป อะหยัง แต่
ย้อน ว่า บ่า เดี่ยว นี้ หมู่ ต้าน บอก ว่า ‘เฮา ผ่อ หัน� หมู่ ต้าน ก็ ยัง เป๋น คน บาป
อยู�
่

10
พระเยซูอูเรื
้ อ
่ ง คนเลี้ยงแกะกับแกะ
“เฮาจะบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า คนตี้ บ่ได้ เข้า
คอกแกะตางปะตู๋ แต่ลักเข้าไปตางอื่น ก็เป๋นคนขี้ลักกับเป๋นโจ๋ร 2 แต่คน
ตี้ เข้า คอก แกะ ตาง ปะตู๋ ก็ เป๋น คน เลี้ยง แกะ หมู่ นั ้น 3 คน เฝ้า ปะตู๋ ก็ เปิด ปะ
ตู๋ หื้อ เขา แกะ ก็ ฟัง เสียง ของ เขา เขา ฮ้อง แกะ ของ ตั ๋ว เก่า ต๋าม จื้อ ของ มัน
แล้วก็ปาแกะออกจากคอก 4 เมื่อต้อนแกะของตั ๋วออกจากคอกหมดแล้ว
เขา ก็ เตียว นํา หน้า แกะ แล้ว แกะ ก็ ตวย ก้น เขา ไป ย้อน แกะ ฮู้ จัก เสียง คน
เลี้ยง 5 แกะ จะ บ่ตวย คน อื่น แต่ จะ หนี จาก คน นั ้น ไป เหีย ย้อน บ่ฮู้จัก เสียง
คนอื่นตี้บ่ใจ้คนเลี้ยง� 6 พระเยซูอูเรื
้ อ
่ งกําเผียบนี้ หื้อหมู่เขาฟัง แต่หมู่เขา
ก็บ่เข้าใจ๋ว่าพระองค์หมายเถิงอะหยัง
พระเยซูเป๋นปะตู๋คอกแกะ
7 พระเยซู อู้แหมว่า “เฮาบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า เฮาเป๋ นปะ
ตู๋ คอก แกะ 8 กู้ คน ตี้ มา ก่อน เฮา ก็ เป๋น คน ขี้ ลัก กับ เป๋น โจ๋ร แต่ แกะ ก็ บ่ได้
ฟัง เสียง ของ เขา 9 เฮา เป๋น ปะตู๋ คน ตี้ เข้า มา ตาง เฮา ก็ จะ รอด เขา จะ เข้าๆ
ออกๆ กับปะกับหญ้าเขียวอุม
้ หุม
้ 10 คนขีล
้ ักนั ้นก็มาเปื้ อลัก ฆ่า กับทําลาย
เต้าอัน
้ แต่เฮามาเปื้ อคนตี้เป๋นแกะของเฮาจะมีจีวต
ิ เซิง่ บ่ขาดอะหยังเลย
1 พระเยซู อู้ว่า

พระเยซูเป๋นผู้เลี้ยงแกะตี้ดี
“เฮา เป๋น คน เลี้ยง แกะ ตี้ ดี คน เลี้ยง แกะ ตี้ ดี นั ้น ก็ ยอม สละ จี วต
ิ ตั ๋ว
เก่าเปื้ อแกะของเขา 12 ลูกจ้างบ่ใจ้คนเลี้ยงตี้เป๋นเจ้าของแกะ เมื่อเขาหัน
หมาป่า มา เขา ก็ จะ ละ แกะ ไว้ แล้ว หนี ไป หมาป่า ก็ จะ งาบ เอา แกะ ไป เหีย
และ เยีย ะ หื้อ หมู่ แกะ แตก ขะแล ขะแจ ไป 13 ลูกจ้าง ก็ หนี ย้อน เขา เป๋น ก้า
ลูกจ้าง กับเขาบ่ได้ห่วงแกะเลย
11

ยอห์น 10:14
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“เฮา เป๋น คน เลี้ยง แกะ ตี้ ดี เฮา ฮู้ จัก แกะ ของ เฮา แกะ ของ เฮา ก็ ฮู้ จัก
เฮา
แล้วเฮาก็สละ
จี วต
ิ หื้อ แกะ ของ เฮา 16 เฮา มี แกะ ตั ๋ว อื่น ตี้ บ่ใจ้ ของ คอก นี้ แกะ หมู่ นั ้น เฮา
ก็ ต้องปามาตวย กับแกะหมู่นั ้นก็ จะฟังเสียงเฮา แล้วเฮาก็ จะเอาแกะมา
เปาะเป๋นหมู่เดียวกั ๋นตี้มีคนเลี้ยงคนเดียวเต้าอัน
้ 17 พระบิดาฮักเฮา ย้อน
ว่าเฮายอมสละจีวต
ิ ของเฮาเปื้ อจะฮับจีวต
ิ นั ้นคืนมา 18 บ่มีใผเอาจีวต
ิ ของ
เฮา ไป จาก เฮา ได้ แต่ เฮา เต๋ม ใจ๋ สละ จี วต
ิ ของ เฮา เฮา มี สิทธิ อํานาจ ตี้ จะ
สละจีวต
ิ ของเฮา กับมีสิทธิอํานาจตี้จะเอาจีวต
ิ ของเฮาคืนมา นี่ เป๋นกําสัง่
ตี้พระบิดาหื้อเฮา�
19 บ่า กอง พระเยซู อู้ จาอัน
้ ก็ เกิด ก๋าน แตกแยก กั ๋น แหม ใน หมู่ จาว ยิว
20 หลายคนอูว่
้ า “เขาโดนผีเข้าจ๋นเป๋นผีบ้าไปแล้ว ไปฟังเขาเยียะหยัง�
14

15 เหมือนกับตี้พระบิดาฮู้จักเฮากับเฮาก็ฮู้จักพระบิดา

“คนตี้โดนผีเข้าจะอูจาอี
้
ได้
้ จาใด ผีจะเยียะหื้อคนต๋า
บอดผ่อหันได้ตวยกา�
21 แต่คนอื่นก็อูว่
้ า

จาวยิวบ่ยอมฮับกําอูของ
้
พระเยซู

22 ต๋อน นั ้น เป๋ น หน้า หนาว

มี งาน เลี้ยง ฉลอง พระวิหาร ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม
ระเบียงของซาโลม
24
อน หมู่จาวยิวก็เข้ามาแวดพระองค์แล้วก็ถามพระองค์ว่า “ต้านจะหื้อ
เฮาสงสัยว่าต้านเป๋นใผไปแหมเมินเต้าใด ถ้าต้านเป๋นพระคริสต์แต๊ก็หื้อ
บอก เฮา มา ซื่อๆ เลย� 25 พระเยซู ก็ ตอบ ว่า “เฮา บอก หมู่ ต้าน ไป แล้ว แต่
หมู่ต้านก็บ่ยอมเจื้อ สิง่ ตี้เฮาเยียะโดยสิทธิอํานาจของพระบิดาก็เยียะหื้อ
หัน แล้ว ว่า เฮา เป๋น ใผ 26 แต่ หมู่ ต้าน ก็ บ่เจื้อ ย้อน ว่า หมู่ ต้าน บ่ใจ้ แกะ ของ
เฮา 27 แกะของเฮาก็ฟังเสียงของเฮา กับเฮาก็ฮูจ
้ ักแกะหมู่นั ้น กับแกะหมู่
28
นั ้นก็ ตวยเฮามา เฮาหื้อจี วต
ิ นิ รน
ั ดร์กับแกะหมู่นั ้น แกะหมู่นั ้นก็ จะบ่มี
วันฉิ บหาย กับบ่มีใผลู่เอาแกะหมู่นั ้นไปจากมือเฮาได้ 29 พระบิดาของเฮา
ผู้ ตี้ หื้อ แกะ หมู่ นั ้น กับ เฮา ก็ เป๋น ใหญ่ เหลือ กู้ สิง่ กู้ อย่าง กับ บ่มี ใผ ลู่ เอา แกะ
หมู่นั ้นไปจากพระองค์ได้ 30 เฮากับพระบิดาก็เป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋น�
23 พระเยซู กํ่าลังเตียวอยู่ตี้ระเบียงนึ่ งในพระวิหารจื้อ

หมู่ จาว ยิว ก็ เลย หยิบ บ่า หิน ขึ้น มา กะ จะ ขว้าง พระองค์ แหม เตื้อ
พระเยซู ก็ อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “เฮา เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน หัน ก๋าน ดี หลาย อย่าง
ตี้ มาจากพระบิดา หมู่ ต้านหยิบบ่าหินขึ้นมาจะขว้างเฮาหื้อต๋ายย้อนก๋าน
ดีเรือ
่ งไหน�
33 หมู่ จาว ยิว ก็ ตอบ พระองค์ ว่า “ตี้ เฮา จะ เอา บ่า หิน ขว้าง ต้าน บ่ใจ้ ย้อน
ก๋านดีนั ้นแต่ย้อนว่าต้านอูหมิ
้ น
่ ประมาทพระเจ้า ต้านเป๋นก้าคนแต่ยกตั ๋ว
เก่าเป๋นพระเจ้า�
34 พระเยซู ก็ ตอบ ว่า “ใน บท บัญญัติ ของ หมู่ ต้าน มี กํา ของ พระเจ้า ตี้
เขียน ไว้บ่ใจ้ กา ว่า ‘พระเจ้า อู้ว่า หมู่ ต้าน เป๋น เทพเจ้า ตัง หลาย�ฒ 35 เฮา
31

32

ฒ

10:34 10:34 สดด� 82:6
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ฮู้ ว่า สิง่ ตี้ เขียน ไว้ ใน พระคัมภีร ์ ก็ ถูก ต้อง ตลอด แล้ว พระเจ้า บ่ได้ อู้ หมิน
่
ประมาท เมื่อ ฮ้อง คน ตี้ ฮับ ถ้อย กํา ของ พระองค์ ว่า เป๋น เทพเจ้า ตัง หลาย
36 แล้วหมู่ต้านจะว่าหื้อคนตี้พระบิดาเลือกและใจ๊มาในโลก บอกว่า ‘ต้าน
อู้หมิน
่ ประมาทพระเจ้า� ย้อนเฮาได้ อู้ว่าเฮาเป๋นพระบุตรของพระเจ้าจา
อัน
้ กา 37 ถ้าเฮาบ่เยียะก๋านของพระบิดาของเฮา ก็บ่ต้องเจื้อวางใจ๋ในเฮา
38 แต่ ถ้า เฮา เยีย ะ ก๋าน ของ พระบิดา เถิง แม้ ว่า หมู่ ต้าน จะ บ่เจื้อ วางใจ๋ เฮา
ก็หื้อเจื้อในก๋านนั ้นเต๊อะ เปื้ อหมู่ต้านจะได้ฮู้กับเข้าใจ๋ว่า พระบิดาก็อยู่ใน
เฮาและเฮาก็อยูใน
่ พระบิดา�

หมู่ เขา ก็ ฮิ จะ ยับ พระองค์ แหม เตื้อ แต่ พระองค์ ก็ รอด ป๊น จาก มือ หมู่
เขาไปได้
40 แล้วพระองค์ก็ข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปแหมเผิกนึ่ ง ไปตี้ตะก่อนยอห์น
เกย หื้อ บัพ ติศ มา แล้ว พระองค์ ก็ ย้าง อยู่ ตี้ หัน
้ 41 คน นั ก ขนาด ก็ ปา กั ๋น มา
หาพระองค์ แล้วก็อู้ว่า “ยอห์นบ่ได้เยียะหมายสําคัญอะหยังเลย แต่กู้สิง่
ตี้ ยอห์นได้ อู้เถิงป้อจายคนนี้ ก็ เป๋นความจริง� 42 กับมี หลายคนตี้ หัน
้ เจื้อ
วางใจ๋พระองค์
39

11
ลาซารัสต๋าย
มี ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ ลาซารัส กํ่า ลัง บ่สบาย เขา อยู่ ตี้ หมู่บ้าน เบธานี กับ
มารีย์ ตึง มารธา ปี้ สาว ของ เขา 2 มารีย์ คน นี้ เป๋น แม่ ญิง ตี้ เอา นํ้ามัน หอม
ถอก ลง บน ตีน
๋ ของ พระเยซู แล้ว เอา ผม ของ ตั ๋ว เก่า เจ๊ด ตีน
๋ หื้อ พระองค์
3
ลาซารัส ตี้ บ่สบาย ก็ เป๋น น้ องบ่าว ของ มารีย์ คน นี้ ปี้ สาว ตึง สอง คน ของ
เขา ก็ใจ๊คนไปบอกพระเยซูว่า “อาจ๋ารย์ คนตี้อาจ๋ารย์ฮักกํ่าลังบ่สบาย�
1

พระองค์ก็อูว่
้ า “สุดต๊ายแล้ว ผลของก๋าน
บ่สบาย นี้ ก็ บ่ใจ้ ความ ต๋าย เปื้ อ คน จะ ได้ หัน ความ ยิง่ ใหญ่ ของ พระเจ้า กับ
ของ พระบุตร ของ พระองค์ ผ่าน ก๋าน บ่สบาย นี้ � 5 พระเยซู ฮัก มารธา กับ
น้ องสาวของนางตึงลาซารัสตวย 6 ต๋อนพระองค์ได้ยินว่าลาซารัสบ่สบาย
พระองค์ก็ยังย้างอยูตี
่ ้เก่าไปแหมสองวัน 7 หลังจากนั ้นพระองค์ก็บอกกับ
สาวกว่า “เฮาปิ๊ กไปแคว้นยูเดียกั ๋นเต๊อะ�
4 บ่ากองพระเยซูได้ยินจาอัน
้

“อาจ๋ารย์ บ่กี่วันมานี้ หมู่จาวยิวตี้หัน
้ ฮิเอา
บ่าหินจะขว้างอาจ๋ารย์หื้อต๋าย อาจ๋ารย์ยังจะไปตี้หัน
้ แหมกา�
9 พระเยซู ตอบว่า “ต๋อนเมื่อวันมีสิบสองจัว
้ โมงบ่ใจ้กา ถ้าใผเตียวต๋อน
เมื่อวันก็ จะบ่ข้องสะดุดย้อนมีแสงสว่างของโลกนี้ 10 แต่ ถ้าใผเตียวต๋อน
เมื่อคืนก็จะข้องสะดุดย้อนบ่มีแสงสว่าง�
8 หมู่สาวกก็อู้กับพระองค์ว่า

หลัง จาก ตี้ พระองค์ อู้จาอัน
้ แล้ว พระองค์ ก็ บอก กับ หมู่ สาวก แหม ว่า
“ลาซารัส เปื้ อน ของ เฮา หลับ ไป แล้ว แต่ เฮา จะ ไป ตี้ หัน
้ เปื้ อ ฮ้อง เขา หื้อ ลุก
ขึ้นมา�
11

ยอห์น 11:12
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ยอห์น 11:32

12 สาวกของพระองค์ก็อู้ว่า “อาจ๋ารย์ ถ้าเขาหลับอยู่ เขาก็ยังแควนขึ้น
แล้วก้า�
13 พระเยซู หมายเถิง ว่า ลาซารัส ต๋าย แล้ว แต่ หมู่ สาวก กึ๊ด ว่า พระองค์
หมายเถิง เขา นอน หลับ บ่ดาย 14 จาอัน
้ พระเยซู ก็ เลย อู้ ซื่อๆ กับ หมู่ เขา ว่า
15
“ลาซารัสต๋ายแล้ว และย้อนเฮาหันแก่ หมู่ ต้าน เฮาเถิงดี ใจ๋ ตี้ บ่ได้ อยู่ตี้
หัน
้ เปื้ อหมู่ต้านจะได้เจื้อวางใจ๋เฮานั กขึ้น หมู่เฮาไปหาเขากั ๋นเต๊อะ�

โธมัส (ตี้ เขา ฮ้อง กั ๋น ว่า แฝด) ก็ อู้ กับ สาวก คน อื่น ว่า “หมู่ เฮา ไป กั ๋น
เต๊อะ ไปต๋ายตวยกั ๋นกับอาจ๋ารย์�
16

พระเยซูไปเถิงเบธานี

17 บ่ากองพระเยซู ไปเถิงหมู่บ้านเบธานี

ก็ได้ข่าวว่าเขาเอาศพลาซารัส

18 หมู่บ้านเบธานี อยูใก้
่ กรุ งเยรู ซาเล็ม

ไปฝังไว้ตี้อุโมงค์ฝังศพได้สี่วันแล้ว
ห่าง กั ๋น ประมาณ สาม กิโลเมตร 19 หมู่ จาว ยิว หลาย คน ก็ มา ปลอบใจ๋ มาร
ธากับมารียตี
์ ้น้ องบ่าวของหมู่นางต๋าย

เมื่อ มารธา ได้ ยิน ว่า พระเยซู มา นาง ก็ เตียว ออก ไป หา เปื้ อ ต้อนฮับ
พระองค์ แต่มารียยั
์ งอยูใน
่ เฮือน 21 แล้วมารธาอูกั
้ บพระเยซูว่า “อาจ๋ารย์
ถ้าอาจ๋ารย์อยูกั
่ บหมู่เฮา น้ องบ่าวข้าเจ้าก็จะบ่ต๋าย 22 แต่เถิงบ่าเดี่ยวนี้ ข้า
เจ้าก็ฮูว่
้ าพระเจ้าจะหื้อกู้สิง่ กู้อย่างตี้อาจ๋ารย์ขอ�
20

23 พระเยซูอูว่
้ า
24 มารธาอูว่
้ า

“น้ องบ่าวของเจ้าจะเป๋นขึ้นมามีจีวต
ิ แหมเตื้อ�

“ข้าเจ้าฮูว่
้ าเขาจะเป๋นขึ้นจากความต๋ายในวันสุดต๊าย�

พระเยซู อู้ กับ มารธา ว่า “เฮา เป๋น ผู้ ตี้ เยีย ะ หื้อ คน เป๋น ขึ้น จาก ความ
ต๋ายและหื้อจีวต
ิ กับหมู่เขา กู้คนตี้เจื้อวางใจ๋เฮา เถิงแม้ต๋ายไปแล้วก็ยังมี
26
จีวต
ิ อยู่ แล้วใผตี้ยังมีจีวต
ิ อยู่กับเจื้อวางใจ๋เฮา เขาก็จะบ่มีวันต๋าย มาร
ธาเจ้าเจื้อจาอัน
้ ก่อ�
27 มารธา ก็ บอก พระองค์ ว่า “อาจ๋า รย์ ข้า เจ้า เจื้อ ว่า อาจ๋า รย์ เป๋ น พระ
คริสต์ เป๋นพระบุตรของพระเจ้าตี้ว่ากั ๋นว่าจะเข้ามาในโลกนี้ �
25

พระเยซูไห้

หลัง จาก มารธา อู้ จาอัน
้ แล้ว เขา ก็ ปิ๊ ก ไป ฮ้อง มารีย์ น้ องสาว ของ เขา
มาลักอู้กั ๋นสองคนว่า “อาจ๋ารย์มาแล้ว ต้านถามหาน้ องตวย� 29 บ่ากอง
มารีย์ได้ยินจาอัน
้ ก็ฟั่ งลุกไปหาพระเยซู 30 พระองค์ ยังบ่เข้าไปในหมู่บ้าน
เตื้อ พระองค์ยังอยูตี
่ ้เก่าตี้มารธาไปหา 31 แล้วหมู่จาวยิวตี้มาปลอบใจ๋มา
รีย์หันมารีย์ฟั่ งลุกออกจากเฮือนไป หมู่เขาก็กึ๊ดว่ามารีย์จะไปไห้ตี้อุโมงค์
ฝังศพ หมู่เขาก็เลยตวยมารีย์ไป 32 เมื่อมารีย์ไปเถิงตี้ ตี้พระเยซู อยู่ก็หัน
พระเยซู แล้วก็ ยอบลงกราบตี้ ตีน
๋ ของพระองค์ แล้วอู้ว่า “อาจ๋ารย์ ถ้าอา
จ๋ารย์อยูตี
่ ้นี่ น้ องบ่าวข้าเจ้าก็จะบ่ต๋าย�
28

ยอห์น 11:33
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ยอห์น 11:51

33 เมื่อพระเยซูหันมารีย์ไห้

กับหมู่จาวยิวตี้ตวยมารีย์มาตี้ปากั ๋นไห้ตวย
พระองค์ก็บ่ม่วนใจ๋กับตุ๊กใจ๋
“หมู่ต้านเอาศพไปไว้ตี้
ไหน� หมู่เขาก็ตอบว่า “อาจ๋ารย์ ตวยมาผ่อเต๊อะ�
35 แล้วพระเยซูก็ไห้
34 แล้วพระองค์ก็อูว่
้ า

หมู่ จาว ยิว ตี้ ตวย มา อู้ กั ๋น ว่า “ผ่อ ลอ ป้อ จาย คน นี้ ฮัก ลาซา รัส นั ก
ขนาด�
37 แต่บางคนก็อูว่
้ า “เขาเยียะหื้อคนต๋าบอดผ่อหันได้ แล้วจ้วยลาซารัส
บ่หื้อต๋ายบ่ได้กา�
36

ลาซารัสเป๋นขึ้นจากความต๋าย
พระเยซู ก็ บ่ม่วนใจ๋ แหม เตื้อ พระองค์ ก็ ไป เถิง อุโมงค์ ฝัง ศพ อุโมงค์
นั ้น เป๋น ถํ้า มี บ่า หิน ก้อน ใหญ่ ตึด ปาก อุโมงค์ อยู่ 39 แล้ว พระองค์ ก็ สัง่ ว่า
“กิง้ บ่าหินออกลอ� มารธาปี้ สาวของลาซารัสก็อูว่
้ า “อาจ๋ารย์ เขาต๋ายมา
ได้สี่วันแล้ว บ่าเดี่ยวศพก็เหม็นตึ๊งแล้วก่า�
40 พระเยซู ก็ อู้ว่า “เฮาบอกเจ้าแล้วบ่ใจ้ กาว่า ถ้าเจ้าเจื้อวางใจ๋ เฮา เจ้า
ก็จะหันความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า�
41 หมู่ เขา ก็ เลย กิง
้ บ่าหินออก แล้วพระเยซู ก็ แหงนหน้าขึ้นอธิษฐานว่า
“ข้า แต่ พระบิดา ข้า พระองค์ ขอบคุณ พระองค์ ตี้ พระองค์ ฟัง ข้า พระองค์
42 กับข้าพระองค์ ก็ ฮู้ว่าพระองค์ ฟังข้าพระองค์ ตลอด ตี้ ข้าพระองค์ อู้จาอี้
ก็ย้อนหันแก่คนตังหลายตี้อยู่ตี้นี่ เปื้ อหมู่เขาจะได้เจื้อว่าพระองค์เป๋นผู้ตี้
ใจ๊ ข้า พระองค์ มา� 43 บ่า กอง พระเยซู อู้จาอัน
้ แล้ว พระองค์ ก็ ฮ้อง เอิน
้ ขึ้น
มา ว่า “ลาซารัส เหย ออก มา เต๊อะ� 44 แล้ว ลาซารัส ตี้ ต๋าย ไป แล้ว ก็ เตียว
ออก มา จาก อุโมงค์ มี ผ้า ปัน มือ ปัน ตีน
๋ กับ หน้า เขา อยู่ พระเยซู ก็ เลย บอก
คนตังหลายว่า “แก้ผ้าตี้ปันเขาออก หื้อเขาเตียวไป�
38

หมู่ผู้นําจาวยิววางแผนจะฆ่าพระเยซู

หมู่ จาว ยิว ตี้ มา หา มารีย์ ได้ หัน สิง่ ตี้ พระเยซู เยีย ะ ก็ ปา กั ๋น เจื้อ วางใจ๋
พระองค์ 46 แต่มีบางคนในหมู่นั ้นไปเล่าสิง่ ตี้หันพระเยซู เยียะหื้อหมู่ฟาริ
สีฟัง 47 แล้วหมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ฟาริสีก็ฮ้องประชุมสภาแซนเฮดริน
แล้วหมู่เขาอูกั
้ ๋นว่า “หมู่เฮาจะเยียะจาใดดี ป้อจายคนนี้ เยียะหมายสําคัญ
หลาย อย่าง แล้ว 48 ถ้า เฮา ป่อย หื้อ เขา เยีย ะ จาอี้ ไป ติกๆ คน ตัง หลาย ก็ จะ
ปา กั ๋น ไป เจื้อ เขา เหีย หมด แล้ว หมู่ โรมัน ก็ จะ มา ทําลาย ตึง พระวิหาร และ
ตึงจ้าดของเฮา�
49 แต่ มี ป้ อ จาย คน นึ่ ง ใน หมู่ นั ้น จื้อ คายาฟาส เขา เป๋ น มหา ปุโรหิต ใน
ปี๋ นั ้น เขา ก็ อู้ว่า “หมู่ ต้าน บ่ฮู้อะหยัง เลย 50 หมู่ ต้าน บ่เข้าใจ๋ ว่า สําหรับหมู่
ต้าน แล้ว จะ หื้อ ป้อ จาย คน นึ่ ง ต๋าย เปื้ อ คน ตึง หมด ก็ ยัง ดี เหลือ หื้อ คน ใน
จ้าดตึงหมดโดนทําลาย� 51 คายาฟาสบ่ได้อู้จาอี้ขึ้นมาคนเดียว แต่ย้อน
ว่า เขา เป๋น มหา ปุโรหิต ใน ปี๋ นั ้น พระเจ้า ก็ เลย หื้อ เขา อู้ เป๋น กํา ตวายตัก
๊ ว่า
45

ยอห์น 11:52

201

ยอห์น 12:10

พระเยซูจะต๋ายเปื้ อจาวยิว 52 และพระองค์บ่ได้ต๋ายเปื้ อจาวยิวเต้าอัน
้ แต่
เปื้ อ จะรวมคนของพระเจ้าตี้ แตกขะแลขะแจไปใคว่โลกหื้อมาอยู่เป๋นหมู่
เดียวกั ๋น
53 ตัง
้ แต่ วัน นั ้น หมู่ ผู้นํา จาว ยิว ก็ วางแผน จะ ฆ่า พระเยซู 54 พระองค์ ก็
เลย บ่ออก ไป ไหน มา ไหน อย่าง เปิด เผย ใน ตี้ ตี้ มี หมู่ จาว ยิว แต่ ออก จาก
หมู่บ้าน เบ ธานี ไป ตี้ หมู่บ้าน เอ ฟ รา อิม อยู่ ใก้ๆ ตี้ กั ๋น ดาร แห้ง แล้ง แล้ว
พระองค์กับหมู่สาวกก็ย้างอยูตี
่ ้หัน
้

ต๋อน เมื่อ ใก้ เถิง งาน ปัส กา ของ จาว ยิว หลาย คน ตี้ ลุก บ้าน นอก มา ก็
ปากั ๋นเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็มเปื้ อเยียะพิธล้
ี างตั ๋วหื้อบริสุทธิก่
์ อนงานนั ้น
56 แล้วคนตังหลายก็ ปากั ๋นเซาะผ่อหาพระเยซู ต๋อนตี้ อยู่ในพระวิหารหมู่
เขาก็ถามกั ๋นว่า “ต้านกึ๊ดจาใด ป้อจายคนนั ้นจะมางานก่อ� 57 แต่หมู่หัว
หน้าปุโรหิตกับหมู่ฟาริสีได้สัง่ คนตังหลายว่า ถ้าใผหันพระเยซูอยูตี
่ ้ไหน ก็
ต้องมาบอกหมู่เขา เปื้ อหมู่เขาจะไปยับพระองค์
55

12
มารียเอา
์ นํ้ามันหอมล้างตีน
๋ หื้อพระเยซู

ก่อน เถิง งาน ปัส กา หก วัน พระเยซู ก็ มา ตี้ หมู่บ้าน เบธานี เซิง่ เป๋น หมู่
บ้านตี้ลาซารัสอยู่ ลาซารัสคนนี้ ตี้พระองค์เยียะหื้อเป๋นขึ้นจากความต๋าย
2 หมู่ คน ตี้ หัน
้ จัด งานเลี้ยง หื้อ พระองค์ มารธา ก็ จ้วย ผ่อ กอย เรือ
่ ง ของกิน
๋
3
ของ ว่า ต๋อน นั ้น ลาซารัส ก็ นั ่ง กิน
๋ ข้าว อยู่โต๊ะ เดียว กั ๋น กับ พระองค์ มารีย์
เอา นํ้ามัน หอม นารดา บริสุทธิ์รากา แปง มา ประมาณ เกิง่ ลิตร แล้ว ก็ ถอก
ใส่ตีน
๋ ของพระเยซู แล้วเอาผมของตั ๋วเก่าเจ๊ดตีน
๋ หื้อพระองค์ ใคว่ตึงบ้าน
ก็หอมนํ้ามันหอมนั ้นขนาด
4 แต่ ยู ดาส อิส คา ริ โอท สาวก คน นึ่ ง ของ พระ เยซู คน ตี้ จะ หัก หลัง
พระองค์ ก็ อู้ ว่า 5 “เยีย ะ หยัง บ่เอา นํ้ามัน หอม นี้ ไป ขาย แล้ว เอา สตางค์
มา ปั๋ น หื้อ กับ คน ตุ๊ก คน จ๋น ถ้า ขาย จะ ได้ สตางค์ เหรียญ เถิง สาม ร้อย� 6 ตี้
ยูดาสอู้จาอี้บ่ใจ้ว่าเขาเป๋นห่วงคนตุ๊ก แต่ย้อนว่าเขาเป๋นคนขี้ลัก ซอบลัก
สตางค์ในถงสตางค์ส่วนรวมตี้เขาเป๋นคนผ่อ
7 พระเยซู ก็ อู้ว่า “ห้ามว่าหื้อนาง นางเยียะจาอี้เปื้ อจะเกียมก๋านฝังศพ
ของเฮา 8 คนตุ๊กคนจ๋นจะยังอยู่ตวยหมู่ต้านไปตลอด แต่เฮาจะบ่อยู่ตวย
หมู่ต้านไปตลอด�
1

หมู่หัวหน้าปุโรหิตวางแผนตี้จะฆ่าลาซารัส

9 บ่ากองหมู่จาวยิวจํา
๋ นวนนั กได้ยินว่าพระเยซู อยู่ตี้หมู่บ้านเบธานี

หมู่
เขาก็เลยปากั ๋นไปตี้หัน
้ ย้อนใค่หันพระเยซูกับลาซารัส คนตี้พระเยซูเยียะ
หื้อเป๋นขึ้นจากความต๋าย 10 จาอัน
้ หมู่หัวหน้าปุโรหิตก็เลยวางแผนจะฆ่า

ยอห์น 12:11
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ลาซารัสตวย 11 ย้อนลาซารัสเป๋นขึ้นจากความต๋ายแต๊ๆ หมู่จาวยิวหลาย
คนก็เลยละหมู่ผู้นําจาวยิวแล้วไปเจื้อวางใจ๋พระเยซู
หมู่คนต้อนฮับพระเยซูเข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม
แหม วัน นึ่ ง คน นั ก ขนาด ตี้ มา ฮ่วม งาน ปัส กา ได้ยน
ิ ว่า พระ เยซู กํ่า
13
ลัง เข้า มา ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม
หมู่ เขา ก็ ปา กั ๋น เอา กิง่ ปาล์ม๙ไป ต้อน ฮับ
พระองค์แล้วโห่ฮ้องว่า
“โฮซันนา�๑
“ขอพระเจ้าปั๋ นปอนผู้ตี้มาในนามองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าเต๊อะเน่ อ�ณ
“ขอพระเจ้าปั๋ นปอนกษั ตริยอิ
์ สราเอลเต๊อะเน่ อ�
14 พระเยซูเอาลูกลาตั ๋วนึ่ งขี่มา อย่างในพระคัมภีรตี
์ ้เขียนไว้ว่า
15 “จาวเมืองศิโยนเหย บ่ต้องกั ๋ว
ผ่อหัน
้ ลอ กษั ตริยของ
์
หมู่เจ้ากํ่าลังมา
พระองค์ขีลู
่ กลาอยู�
่ ด
16 ใน ต๋อน นั ้น หมู่ สาวก ของ พระองค์ ยัง บ่เข้า ใจ๋ เรือ
่ ง นี้ แต่ หลัง จาก ตี้ พระ
เยซู ได้ ฮบ
ั เกียรติ อันยิง่ ใหญ่แล้ว หมู่ เขาก็ กึ๊ดขึ้นได้ ว่า พระคัมภีรได้
์ เขียน
เกี่ยว กับ พระ เยซู เถิง เรือ
่ ง นี้ ไว้ กับ หมู่ เขา เป๋น คน ตี้ ได้ เยีย ะ จา อัน
้ หื้อ
พระองค์
17 หมู่ คน ตี้ อยู่ กับ พระเยซู ต๋อน ตี้ พระองค์ ฮ้อง ลาซารัส ออก จาก อุโมงค์
ฝังศพ กับเยียะหื้อลาซารัสเป๋นขึ้นจากความต๋ายนั ้น ก็เป๋นพยานในสิง่ ตี้
เขาได้ยินได้หันมา 18 จาอัน
้ หลายคนก็ปากั ๋นมาหาพระเยซู ย้อนได้ยน
ิ ว่า
19
พระองค์เยียะหมายสําคัญนี้ หมูฟาริ
่
สีก็อูกั
้ ๋นว่า “หันก่อ หมูเฮา
่ เยียะอะ
หยังเขา ก็บ่สําเร็จสักอย่าง คนตึงโลกปากั ๋นไปติดต๋ามเขาเหียหมด�
12

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 แล้ว หมู่ เขา ก็ ไป หา สาวก ของ พระ
เยซูคนนึ่ ง จื้อ ฟีลิป ตี้มาจากหมู่บ้านเบธไซดาในแคว้นกาลิลี แล้วก็ขอฟี
ลิปว่า “ต้านครับ เฮาใค่ปะพระเยซู� 22 ฟีลิปก็เลยไปบอกอันดรู ว ์ แล้วเขา
ตึงสองคนก็ไปบอกพระเยซู
23 พระเยซู ก็ อู้ ว่า “เถิง เวลา แล้ว ตี้ พระเจ้า จะ เยีย ะ หื้อ หัน เถิง ความ ยิง
่
ใหญ่ของบุตรมนุษย์ 24 เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า ถ้าเม็ดข้าว
แห้งแล้วตกลงดิน ก็จะงอกขึ้นมาหื้อผลแหมหลายเม็ด แต่ถ้าบ่ตกลงดิน
ก็ จะ เป๋น ก้า เม็ด ข้าว เม็ด เดียว เต้า อัน
้ 25 คน ใด ตี้ ใจ๊ จี วต
ิ หัน แก่ ตั ๋ว เก่า ใน
โลกนี้ คนนั ้นก็ ฮักษาจี วต
ิ นั ้นบ่ได้ ก็ จะต๋าย แต่ ถ้าใผใจ๊ จี วต
ิ บ่หันแก่ ตั ๋วใน
โลก นี้ ก็ จะ ฮัก ษา จี วต
ิ ไว้ได้ จ๋น ฮับ จี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ 26 ใผ ตี้ ฮับ ใจ๊ เฮา ก็ ต้อง ติด
20

๙

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

ยอห์น 12:27
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ต๋ามหลามตวยเฮามา เฮาอยู่ตี้ไหน ผู้ฮับใจ๊ของเฮาก็จะอยู่ตี้หัน
้ ตวย ใผตี้
ฮับใจ๊เฮา พระเจ้าก็จะยกย่องคนนั ้น
พระเยซูอูเถิ
้ งความต๋ายของพระองค์

27 “บ่าเดี่ยวนี้ เฮาตุ๊กอกตุ๊กใจ๋ขนาด จะอูจาใด
้
ดี จะหื้อเฮาอูว่
้ า ‘พระบิดา

เจ้าข้า ขอโผดจ้วยข้าพระองค์หื้อป๊นเวลาแห่งความตุ๊กยากนี้ ตวยเต๊อะ�
จาอัน
้ กา บ่ใจ้ ตี้เฮามาในโลกก็เปื้ อเวลาแห่งความตุ๊กยากนี้ 28 ข้าแต่พระ
บิดา ขอ หื้อ คน หัน เถิง ความ ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์� แล้ว ก็ มี เสียง อู้ จาก ต๊
องฟ้าว่า “เฮาได้เยียะหื้อหันความยิง่ ใหญ่แล้ว กับจะเยียะหื้อหันแหม�
29 เมื่อคนตี้อยูหั
่ น
้ ได้ยน
ิ เสียงนั ้น บางคนก็อูว่
้ าเป๋นเสียงฟ้าฮ้อง แต่คน
อื่นอูว่
้ า “ทูตสวรรค์อูกั
้ บต้าน�
30 แล้ว พระเยซู ก็ บอก กับ หมู่ เขา ว่า “เสียง นี้ ก็ เปื้ อ หมู่ ต้าน บ่ใจ้ เปื้ อ เฮา
31 เถิงเวลาตี้ จะตัดสินลงโต้ ษโลกแล้ว ผู้ปกครองแห่งโลกนี้ ๒ก็ จะโดนไล่
ออกไป 32 เมื่อเฮาถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลก๓ เฮาก็จะจัก
๊ นํากู้คนมาเจื้อ
วางใจ๋เฮา� 33 พระเยซูอูจาอี
้
เปื้
้ อบอกหื้อฮูว่
้ าพระองค์จะต๋ายจาใด
34 คนตังหลายก็ อู้ว่า “บทบัญญัติบอกหมู่เฮาไว้ว่า พระคริสต์ จะมีจี วต
ิ
ตลอดไป แล้วเยียะหยังต้านอู้ว่า ‘บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้น� กับ ‘บุตร
มนุษย์� 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 แสงแจ้ง อยู่ เปื้ อ ความ มืด จะ ตวย บ่ตัน ต้าน
ย้อนคนตี้เตียวในความมืดก็จะบ่หันว่ากํ่าลังเตียวไปตางใด 36 ต๋อนตี้ยังมี
แสงแจ้งของเฮาอยู่ ก็หื้อเจื้อวางใจ๋ในแสงแจ้งนั ้นเต๊อะ เปื้ อว่าต้านจะได้
เป๋น ลูก ของ ความ เป่ง แจ้ง� บ่า กอง พระเยซู อู้จบ แล้ว ก็ ละ หมู่ เขา ไป แล้ว
ซ่อนตั ๋วจากคนตังหลาย
หมู่จาวยิวบ่เจื้อวางใจ๋พระเยซู

37 เถิงแม้ว่าพระเยซูเยียะหมายสําคัญหลายอย่างหื้อหมู่เขาหัน

แต่หมู่
เปื้ อ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม ตี้ อิส ยาห์ ผู้ เป๋น ปาก

เขา ก็ ยัง บ่เจื้อ วางใจ๋ พระองค์
เป๋นเสียงแตนพระเจ้าอูไว้
้ ว่า
“องค์พระผู้เป๋นเจ้า มีใผพ่องตี้เจื้อกําอูของ
้
หมู่เฮา
และพระองค์แสดงฤทธิอํ
์ านาจหื้อใผผ่อ�ต
38

39 จาอัน
้ หมู่เขาก็เลยเจื้อพระองค์บ่ได้
40 “พระเจ้าเยียะหื้อต๋าหมู่เขาบอด

ย้อนว่าอิสยาห์อูไว้
้ แหมว่า

และเยียะหื้อจิตใจ๋หมู่เขาหลึกหลึ่ง
เปื้ อว่าต๋าหมู่เขาจะผ่อบ่หัน
๒

๓ 12:32 12:32 หมายเถิง
12:31
12:31 ผู้ปกครองโลกนี้ อ้างเถิง ซาต๋าน
ต
ถูกเขิงบนไม้ก๋างเขน กับก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย
12:38 12:38 อสย� 53:1

ยอห์น 12:41
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กับจิตใจ๋หมู่เขาก็จะบ่เข้าใจ๋
หมู่เขาจะได้บ่ปิ๊ กมาหาเฮาเปื้ อหื้อเฮาฮักษาหมู่เขาหื้อหายดี�ถ
41 อิส ยาห์ อู้ จาอี้ ก็ ย้อน ว่า เขา ได้ หัน ความ ยิง
่ ใหญ่ ของ พระเยซู ล่วงหน้า
แล้ว และอูเถิ
้ งพระองค์ไว้
42 แต่ ต๋อน นั ้น มี หลาย คน ตึง หมู่ ผู้ นํา จาว ยิว ก็ เจื้อ วางใจ๋ พระองค์ แต่
เขา ก็ บ่ก้า ยอมฮับ พระองค์ อย่าง เปิด เผย ย้อน กั ๋ว ตี้ หมู่ ฟาริสี จะ ไล่ หมู่ เขา
ออก จาก สมาชิก ธรรมศาลา 43 ย้อน ว่า หมู่ เขา ซอบ กํา ยกย่อง ของ คน นั ก
เหลือกํายกย่องของพระเจ้า
กําสอนของพระเยซูเป๋นกําตัดสินลงโต้ษ
“ใผตี้เจื้อวางใจ๋เฮา เขาบ่ได้เจื้อวางใจ๋ก้าเฮาเต้า
อัน
้ แต่ เขา เจื้อ วางใจ๋ พระองค์ ผู้ ตี้ ใจ๊ เฮา มา ตวย 45 คน ตี้ ผ่อ หัน เฮา เขา ก็
หันพระองค์ผู้ตี้ใจ๊เฮามา 46 เฮาเข้ามาเป๋นความเป่งแจ้งหื้อโลก เปื้ อกู้คน
ตี้เจื้อวางใจ๋เฮาจะบ่อยูใน
่ 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 ลงโต้ ษ โลก นี้ แต่ เฮา มา เปื้ อ จ้วย โลก นี้ หื้อ
รอดป๊นบาปโต้ษ 48 ถ้าใผบ่ยอมฮับเฮาและบ่ฮับกําอูของ
้
เฮา จะมีอย่างนึ่ ง
ตี้ จะ ตัดสิน ลงโต้ ษ เขา คือ กํา ตี้ เฮา ได้ อู้ ไป แล้ว นั ้น เนาะ จะ ตัดสิน ลงโต้ ษ
เขาในวันสุดต๊าย 49 ย้อนกําอู้หมู่ นี้ เฮาบ่ได้ อู้ต๋ามใจ๋ ตั ๋วเก่า แต่ พระบิดาผู้
ตี้ ใจ๊ เฮา มา สัง่ เฮา ว่า จะ อู้ อะหยัง อย่างใด พ่อง 50 แล้ว เฮา ก็ ฮู้ ว่า กํา สัง่ ของ
พระองค์นั ้นจะนําไปเถิงจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ เฮาเลยอูต๋
้ ามตี้พระบิดาสัง่ หื้ออู�
้
44 พระเยซูฮ้องเอิน
้ ว่า

13
พระเยซูล้างตีน
๋ หื้อหมู่สาวก
ก่อน เถิง งาน ปัส กา พระเยซู ฮู้ ว่า เถิง เวลา แล้ว ตี้ พระองค์ จะ ต้อง จาก
โลก นี้ ปิ๊ ก ไป หา พระบิดา พระองค์ ฮัก หมู่ คน ตี้ ติด ต๋าม พระองค์ เซิง่ อยู่ ใน
โลก นี้ ตลอด มา กับ พระองค์ ก็ เยีย ะ หื้อ หมู่ เขา หัน ว่า พระองค์ ฮัก หมู่ เขา
มอกใด๔
2 ต๋อน ตี้ กํ่า ลัง กิน
๋ ข้าวแลง กั ๋น อยู่ มาร ได้ เยีย ะ หื้อ ใจ๋ ของ ยู ดาส อิส คาริ
โอท ลูกบ่าวของซีโมน กึ๊ดจะหักหลังพระเยซูแล้ว 3 พระองค์ก็ฮูว่
้ าพระเจ้า
หื้อพระองค์มีอํานาจเหนื อกู้สิง่ กู้อย่าง กับพระองค์มาจากพระเจ้าแล้วกํ่า
ลัง จะ ปิ๊ ก ไป หา พระเจ้า 4 พระเยซู ก็ ลุก ขึ้น จาก โต๊ะ ถอด เสื้อ คุม ออก แล้ว
เอาผ้าเจ๊ดตั ๋วมัดแอวไว้ 5 แล้วพระองค์ก็ถอกนํ้าใส่กะละมังเอาไปล้างตีน
๋
หื้อหมู่สาวก แล้วเอาผ้าตี้มัดแอวเจ๊ดตีน
๋ หื้อหมู่เขา
6 เมื่อล้างมาเถิงซีโมนเปโตร เขาก็ถามพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป๋ นเจ้า
ต้านจะล้างตีน
๋ หื้อเฮาตวยกา�
ถ 12:40 12:40 อสย� 6:10 ๔ 13:1 13:1 กาว่าบางฉบับตีความหมาย
๋
แหมอย่างนึ่ ง คือ
1

ฮักจ๋นเถิงตี้สุด
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พระเยซู ตอบ ว่า “ต๋อน นี้ ตี้ เฮา เยีย ะ จาอี้ ต้าน ยัง บ่เข้า ใจ๋ เตื้อ แต่ แหม
หน้ 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 เฮา บ่ได้ ล้าง หื้อ ต้าน ต้าน ก็ บ่ได้ เป๋น คน
ของเฮาแหม�
9 ซี โมน เปโตร ก็ อู้ ว่า “อาจ๋า รย์ ถ้า เป๋ น จาอัน
้ บ่ใจ้ ก้า ตีน
๋ ของ เฮา แต่ ขอ
10
หื้อ ล้าง ตึง มือ ตึง หัว ของ เฮา ตวย เต๊อะ� พระเยซู ก็ อู้ ว่า “คน ตี้ อาบ นํ้า
ก็ สะอาด ตึง ตั ๋ว แล้ว ล้าง ก้า ตีน
๋ ก็ ปอ หมู่ ต้าน สะอาด แล้ว แต่ บ่ใจ้ กู้ คน�
11 พระองค์ฮู้ว่าใผจะหักหลังพระองค์ ย้อนจาอัน
้ พระองค์ก็เลยอู้ว่า “บ่ใจ้
กู้คนตี้สะอาด�
7

บ่า กอง พระเยซู ล้าง ตีน
๋ หื้อ หมู่ สาวก แล้ว พระองค์ ก็ ใส่ เสื้อ คุม ปิ๊ ก ไป
นั ่งตี้เก่า แล้วพระองค์ก็ถามว่า “ตี้เฮาเยียะจาอีหื
้ ้อหมู่ต้าน หมู่ต้านเข้าใจ๋
13
ก่อ หมู่ ต้าน ฮ้อง เฮา ว่า ‘อาจ๋า รย์� กับ ‘องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า� ตี้ หมู่ ต้าน
ฮ้องจาอัน
้ ก็แม่นแล้ว ย้อนเฮาเป๋นจาอัน
้ แต๊ๆ 14 ถ้าเฮาตี้เป๋นอาจ๋ารย์กับ
องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ยัง ล้าง ตีน
๋ หื้อ หมู่ ต้าน หมู่ ต้าน ก็ ควร จะ ล้าง ตีน
๋ หื้อ กั ๋น
15
ตวย เฮาได้เยียะเป๋นตั ๋วอย่างหื้อหมูต้
่ านผ่อแล้ว ก็หื้อหมูต้
่ านเยียะต๋าม
ตี้ เฮา ได้ เยีย ะ 16 เฮา บอก ความ จริง แก่ ต้าน ตัง หลาย ว่า คน ฮับ ใจ๊ บ่ใหญ่
เหลือ เจ้า นาย ของ เขา กับ คน ส่ง ข่าว ก็ บ่ใหญ่ เหลือ ผู้ ตี้ ใจ๊ เขา มา 17 ถ้า หมู่
ต้านเข้าใจ๋กับเยียะต๋ามสิง่ นี้ หมู่ต้านก็เป๋นสุข�
12

18 “เฮาบ่ได้หมายเถิงหมู่ต้านกู้คน

เฮาฮูจ
้ ักคนตี้เฮาเลือกไว้ แต่จะต้อง
เป๋น แต๊ ต๋าม พระคัมภีร ตี
์ ้ อู้ ไว้ว่า ‘คน ตี้ กิน
๋
๋ ของกิน
๋ เฮา ก็ ก๋าย เป๋น ศัตรู ของ
เฮา�ท 19 เฮา บอก หมู่ ต้าน ไว้บ่า เดี่ยว นี้ ก่อน ตี้ เรือ
่ ง นี้ จะ เกิด ขึ้น ก็ เปื้ อ ว่า
เมื่อ เกิด เหตุ ก๋า รณ์ นั ้น หมู่ ต้าน ก็ จะ เจื้อ ว่า เฮา เป๋น คน นั ้น ตี้ เฮา บอก ว่า เฮา
เป๋น 20 เฮาบอกความจริงแก่ ต้านตังหลายว่า คนตี้ ยอมฮับคนตี้ เฮาใจ๊ ไป
ก็ยอมฮับเฮาตวย กับคนตี้ยอมฮับเฮาก็ยอมฮับผู้ตี้ใจ๊เฮามา�
พระเยซูอูเถิ
้ งคนตี้จะหักหลังพระองค์

บ่า กอง พระเยซู อู้ จาอัน
้ แล้ว พระองค์ ก็ ตุ๊ก อก ตุ๊ก ใจ๋ ขนาด แล้ว ก็ อู้
ออกมาอย่างเปิดเผยว่า “เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า คนนึ่ งใน
หมู่ต้านจะหักหลังเฮา�
21

22 แล้วหมู่ สาวกก็ ผ่อหน้ากั ๋น

ใค่ฮู้ว่าพระองค์อู้เถิงใผ 23 มีสาวกคนนึ่ ง
ตี้พระองค์ฮักเอนตั ๋วนอนกิน
๋ ข้าวข้างพระองค์อยู่ 24 ซีโมนเปโตร ก็ส่งซิก
หื้อเขาถามพระองค์ว่า พระองค์อูเถิ
้ งใผ
25 สาวกคนนั ้นก็เอนตั ๋วเข้าไปใก้ๆ พระเยซู

รย์ ต้านอูเถิ
้ งใผครับ�
ท

13:18 13:18 สดด� 41:9

แล้วถามพระองค์ว่า “อาจ๋า
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26 พระเยซูตอบว่า “คนนั ้นก็คือคนตี้เฮาจะเอาเข้าหนมปั งจุ่มลงในถ้วย

นี้ แล้วยื่นหื้อเขา� แล้วพระองค์ก็เอาเข้าหนมปังจุ่มลงในถ้วยแล้วยื่นหื้อ
ยู ดาส อิส คาริโอท ลูก บ่าว ของ ซี โมน 27 เมื่อ ยู ดาส ฮับ เข้า หนมปัง ไป ซา
ต๋าน ก็ เข้า เขา พระเยซู ก็ อู้ กับ เขา ว่า “จะ เยีย ะ อะหยัง ก็ ขะใจ๋ เยีย ะ เหีย�
28 กู้ คน ตี้ เอน ตั ๋ว นอน อยู่ ตี้ หัน
้ บ่เข้า ใจ๋ ว่า เยีย ะ หยัง พระเยซู อู้กับ ยู ดาส จา
อัน
้ 29 บาง คน ก็ กึ๊ด ว่า ย้อน ยู ดาส เป๋น คน ผ่อ ถง สตางค์ พระเยซู เลย บอก
หื้อ เขา ไป ซื้อ ของ ตี้ จะ ใจ๊ ใน งาน กาว่า พระองค์ บอก หื้อ ยู ดาส แจก ของ หื้อ
คนตุ๊กพ่อง
บ่า กอง ยู ดาส ฮับ เข้า หนมปัง นั ้น เขา ก็ ออก ไป บ่า เดี่ยว นั ้น เลย ต๋อน
นั ้นเป๋นเมื่อคืนแล้ว
30

กําสัง่ ใหม่ของพระเยซู

พระเยซูก็อูว่
้ า “เถิงเวลาแล้วตี้คนจะได้
หันเถิงความยิง่ ใหญ่ของบุตรมนุษย์ แล้วพระเจ้าจะได้ฮับเกียรติผ่านตาง
พระองค์ตวย 32 ถ้าพระเจ้าได้ฮบ
ั เกียรติผ่านตางบุตรมนุษย์ พระเจ้าก็จะ
เยียะหื้อบุตรมนุษย์ได้ฮบ
ั เกียรติตวย กับพระเจ้าจะเยียะบ่าเดี่ยวนี้
31 หลังจากตี้ยูดาสออกไปแล้ว

33 “ลูกเหย

เฮาจะอยูกั
่ บหมู่ต้านไปแหมกําเดียวเต้าอัน
้ แล้วหมู่ต้านจะ
ตวยเซาะหาเฮา เฮาจะบอกหมู่ต้านเหมือนกับตี้เฮาบอกหมู่จาวยิวว่า ตี้ตี้
เฮากํ่าลังจะไปนั ้น หมู่ต้านไปบ่ได้
“เฮา หื้อ กํา สัง่ ใหม่ กับ หมู่ ต้าน ก็ คือ หื้อ ฮัก กั ๋น หมู่ ต้าน ต้อง ฮัก กั ๋น
เหมือนกับตี้เฮาฮักหมู่ต้าน 35 ถ้าหมู่ต้านฮักกั ๋น กู้คนก็จะฮูว่
้ าหมู่ต้านเป๋น
สาวกของเฮา�
34

พระเยซูอูเถิ
้ งเปโตรจะบอกบ่ฮูจ
้ ักพระองค์

ซี โมน เปโตร ก็ ถาม พระเยซู ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ต้าน จะ ไป ตี้ ไหน�
พระเยซู ตอบ ว่า “ตี้ ตี้ เฮา จะ ไป นั ้น ต๋อน นี้ หมู่ ต้าน ยัง ตวย เฮา ไป บ่ได้ เตื้อ
แต่หมู่ต้านจะตวยเฮาไปเมื่อลูน�
36

37 แล้วซีโมนเปโตรก็ถามแหมว่า “พระองค์เจ้าข้า เยียะหยังบ่าเดี่ยวนี้
เฮาเถิงตวยพระองค์ไปบ่ได้เตื้อ เฮาพร้อมตี้จะต๋ายเปื้ อพระองค์�
38 พระเยซู ก็ ตอบ ว่า “ต้าน พร้อม จะ ต๋าย เปื้ อ เฮา กา เฮา บอก ความ จริง
แก่ต้านว่า ก่อนไก่ขัน ต้านจะบอกบ่ฮูจ
้ ักเฮาสามเตื้อ�

14
พระเยซูเป๋นตางนําไปหาพระบิดา

1 “บ่ต้อง ตุ๊ก อก ตุ๊ก ใจ๋ ไป

ขอหื้อเจื้อวางใจ๋ พระเจ้ากับเจื้อวางใจ๋ เฮาตวย
และเฮาจะไปเกียมตี้หื้อหมู่ต้าน ถ้า
3
บ่มี เฮา ก็ จะ บ่บอก หมู่ ต้าน จาอี้ เน่ อ หลัง จาก เฮา ไป เกีย ม ตี้ หื้อ หมู่ ต้าน
2 ในบ้านพระบิดาของเฮาก็มีตี้อยู่นั ก
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แล้ว เฮาก็ จะปิ๊ กมาฮับหมู่ต้านไปอยู่กับเฮา เปื้ อว่าเฮาอยู่ตี้ ไหนหมู่ต้านก็
จะได้อยูตี
่ ้หัน
้ ตวย 4 หมู่ต้านก็ฮูจ
้ ักตางตี้เฮาจะไปนั ้นแล้วลอ�
“อาจ๋า รย์ หมู่ เฮายังบ่ฮู้เลยว่า อาจ๋า รย์จะไปตี้
ไหน แล้วหมู่เฮาจะฮูจ
้ ักตางนั ้นได้จาใดกั ๋น�
5 โธมัส อู้ กับ พระเยซู ว่า

“เฮาเป๋นตางนั ้น เป๋นความจริง กับเป๋นจี วต
ิ บ่มี
ใผไปหาพระบิดาได้นอกจากมาตางเฮา 7 ถ้าหมู่ต้านฮูจ
้ ักเฮาแล้ว หมู่ต้าน
ก็ จะ ฮู้ จัก พระบิดา ของ เฮา ตวย ตัง้ แต่ บ่า เดี่ยว นี้ เป๋น ต้น ไป หมู่ ต้าน ฮู้ จัก
พระองค์กับหันพระองค์แล้ว�
8 ฟี ลิป ก็ อู้ กับ พระเยซู ว่า “อาจ๋า รย์ ขอ หื้อ เฮา หัน พระบิดา เฮา ก็ ปอใจ๋
แล้ว� 9 พระเยซู อู้ กับ เขา ว่า “ฟี ลิป เหย เฮา อยู่ กับ ต้าน ปอ เถิง มอก อี้ ละ
ต้านยังบ่ฮู้จักเฮาแหมกา ใผตี้หันเฮาก็หันพระบิดา เป๋นจาใดต้านยังอู้ว่า
‘ขอหื้อเฮาหันพระบิดา� 10 ต้านบ่เจื้อกา ว่าเฮาเป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับ
พระบิดาและพระบิดาก็เป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับเฮา กําตี้เฮาอู้ เฮาบ่ได้อู้
ต๋ามใจ๋ตั ๋วเก่า แต่พระบิดาตี้อยู่ในเฮาเยียะก๋านของพระองค์ผ่านตางเฮา
11 เจื้อ เฮา เต๊อะ ว่า เฮา เป๋ น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ พระบิดา และ พระบิดา
เป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับเฮา บ่อัน
้ ก็หื้อเจื้อในก๋านหมู่นั ้นตี้เฮาเยียะเต๊อะ
12 เฮาบอกความจริงแก่ต้านตังหลายว่า คนตี้เจื้อวางใจ๋เฮาก็จะเยียะก๋าน
ตี้ เฮา เยีย ะ นั ้น ตวย และ เขา จะ เยีย ะ ก๋าน ตี้ ยิง่ ใหญ่ นั ก เหลือ นั ้น แหม ย้อน
ว่า เฮา จะ ไป หา พระบิดา 13 แล้ว อะหยัง ก็ ต๋าม ตี้ หมู่ ต้าน จะ ขอ ใน นาม ของ
เฮา เฮาก็จะเยียะสิง่ นั ้นหื้อ เปื้ อตี้พระบุตรจะเยียะหื้อคนหันเถิงความยิง่
ใหญ่ของพระบิดา 14 ถ้าต้านขออะหยังในนามของเฮา เฮาก็จะเยียะหื้อ
6 พระเยซู อู้กับ เขา ว่า

พระสัญญาเรือ
่ งพระวิญญาณบริสุทธิ์

15 “ถ้าหมู่ต้านฮักเฮา

หมู่ต้านก็จะเยียะต๋ามกําสัง่ ของเฮา 16 แล้วเฮาก็
จะขอพระบิดา แล้วพระองค์ ก็ จะส่งผู้จ้วยแหมผู้นึ่ งมาหื้อหมู่ต้าน ผู้จ้วย
นี้ จะ อยู่ กับ หมู่ ต้าน ตลอด ไป 17 ผู้ จ้วย พระองค์ นี้ ก็ คือ พระวิญญาณ ตี้ เปิด
เผยความจริง โลกนี้ ยอมฮับพระองค์ บ่ได้ ย้อนผ่อบ่หันกับบ่ฮู้จักพระองค์
แต่ หมู่ ต้าน ฮู้ จัก พระองค์ แล้ว ย้อน ว่า บ่า เดี่ยว นี้ พระองค์ ก็ อยู่ กับ หมู่ ต้าน
กับจะอยูใน
่ ตั ๋วหมู่ต้านหลังจากนี้ ตวย
18 “เฮาจะบ่ละบ่ขว้างหมู่ต้านไว้หื้ออยูใน
่ โลกนี้ คนเดียว

เฮาจะปิ๊ กมาหา
หมู่ต้าน 19 แหมบ่เมินโลกก็จะบ่หันเฮา แต่หมู่ต้านจะหันเฮา ย้อนเฮามีจี
วิตอยู่ หมู่ต้านก็จะมีจีวต
ิ อยู่ตวย 20 ในวันนั ้นหมู่ต้านก็จะฮู้ว่าเฮาเป๋นอัน
นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ พระบิดา ของ เฮา และ หมู่ ต้าน ก็ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น
กับเฮา และเฮาก็เป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับหมู่ต้าน 21 คนตี้ยอมฮับกําสัง่
ของ เฮา กับ เยีย ะ ต๋าม นั ้น ก็ เป๋น คน ตี้ ฮัก เฮา แล้ว พระบิดา ของ เฮา ก็ จะ ฮัก
เขา กับเฮาก็จะฮักเขาตวย กับจะเปิดเผยเรือ
่ งของเฮาหื้อเขาฮู�
้
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(บ่ใจ้ยูดาส อิสคาริโอท) ถามพระเยซูว่า “พระองค์เจ้าข้า เยีย
ะหยังจะเปิดเผยหื้อหมู่เฮาฮู้ แต่บ่หื้อโลกนี้ ฮู�
้
22 ยูดาส

พระเยซู ตอบ ว่า “ถ้า ใผ ฮัก เฮา เขา ก็ จะ เยีย ะ ต๋าม กํา สัง่ สอน ของ เฮา
พระบิดาของเฮาก็ จะฮักเขา และพระบิดากับเฮาก็ จะมาหาเขา แล้วก็ จะ
อยูกั
่ บเขา 24 คนไหนบ่ฮักเฮา เขาก็จะบ่เยียะต๋ามกําสัง่ สอนของเฮา กําสัง่
สอน ตี้ หมู่ ต้าน ได้ ยิน บ่ใจ้ เป๋น กํา สัง่ สอน ของ เฮา แต่ เป๋น ของ พระบิดา ผู้ ตี้
ใจ๊เฮามา
25 “เฮา ได้ อู้ กํา หมู่ นี้ หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง ต๋อน ตี้ ยัง อยู่ กับ หมู่ ต้าน 26 เมื่อ พระ
บิดา ส่ง ผู้ จ้วย คือ พระวิญญาณ บริสุทธิมา
์ แตน เฮา พระวิญญาณ นั ้น ก็ จะ
สอน หมู่ ต้าน กู้ สิง่ กู้ อย่าง กับ จะ เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน จํา๋ กู้ สิง่ ตี้ เฮา ได้ อู้ กับ หมู่
ต้านไปแล้ว
27 “เฮา หื้อ สันติสุข ของ เฮา ไว้กับ หมู่ ต้าน สันติสุข ตี้ เฮา หื้อ บ่เหมือน กับ
ตี้โลกหื้อ บ่ต้องตุ๊กอกตุ๊กใจ๋กับบ่ต้องกั ๋ว 28 ต้านได้ยน
ิ ตี้เฮาบอกต้านแล้ว
ว่า เฮา จะ ละ หมู่ ต้าน ไป และ จะ ปิ๊ ก มา หา หมู่ ต้าน แหม ถ้า หมู่ ต้าน ฮัก เฮา
หมู่ ต้าน ก็ จะ ดี ใจ๋ ตี้ เฮา จะ ปิ๊ ก ไป หา พระบิดา ย้อน พระบิดา เป๋น ใหญ่ เหลือ
ตั ๋ว เฮา 29 แล้ว บ่า เดี่ยว นี้ เฮา ได้ บอก หมู่ ต้าน ก่อน ตี้ เรือ
่ ง นี้ จะ เกิด ขึ้น เปื้ อ
ว่าเมื่อเกิดขึ้นแต๊ๆ หมู่ต้านก็ จะเจื้อเฮา 30 เฮาจะอู้กับหมู่ต้านแหมบ่เมิน
ย้อน ว่า ผู้ ปกครอง แห่ง โลก นี้ กํ่า ลัง จะ มา เขา บ่มี สิทธิอํานาจ เหลือ ตั ๋ว เฮา
31 แต่ เฮา เยีย ะ ต๋าม ตี้ พระบิดา สัง
่ เฮา เปื้ อ โลก จะ ได้ ฮู้ ว่า เฮา ฮัก พระบิดา
ลุกขึ้นแล้วไปกั ๋นเต๊อะ
23

15
พระเยซูเป๋นเคือองุน
่ แต๊
“เฮา เป๋น เคือ องุน
่ แต๊ กับ พระบิดา ก็ เป๋น คน ผ่อ คน กอย 2 กิง่ กู้ กิง่ ใน
เฮา ตี้ บ่มี หน่วย พระบิดา ก็ ตัด ขว้าง เหีย และ พระองค์ ก็ แต่ง กิง่ ตี้ มี หน่วย
เปื้ อหื้อมันออกหน่วยนั กขึ้น 3 หมู่ต้านก็สะอาดแล้วย้อนกําสอนของเฮาตี้
ได้ บอกกับหมู่ ต้านไป 4 หื้อติดกับเฮา และเฮาก็ จะติดกับหมู่ ต้าน กิง่ ออก
หน่วยเองบ่ได้นอกจากติดกับเคือองุน
่ เต้าอัน
้ หมู่ต้านก็เป๋นเหมือนกิง่ นั ้น
ตี้ออกหน่วยบ่ได้นอกจากติดกับเฮา
5 “เฮาเป๋ นเคือองุน
่ หมู่ต้านเป๋นกิง่ ใผตี้ติดอยู่กับเฮาและเฮาติดอยู่กับ
เขา คน นั ้น ก็ จะ ออก หน่วย นั ก ย้อน ถ้า ใผ แยก จาก เฮา เขา ก็ เยีย ะ อะหยัง
บ่ได้ เลย 6 ถ้า เขาบ่ติดกับ เฮา เขาก็ เป๋น เหมือนกิง่ ตี้ โดนตัดขว้างหื้อ เหีย
่ ว
แห้งต๋าย แล้วโดนเก็บเอาไปเผาไฟเหีย
7 “ถ้า หมู่ ต้าน ติด อยู่ กับ เฮา และ กํา สัง
่ สอน ของ เฮา ก็ ติด อยู่ กับ หมู่ ต้าน
บ่ว่า หมู่ ต้าน จะ ขอ อะหยัง ต้าน ก็ จะ ได้ สิง่ นั ้น 8 ถ้า หมู่ ต้าน ออก หน่วย นั ก
หมู่ต้านก็ จะเยียะหื้อหันว่าหมู่ต้านเป๋นสาวกของเฮา กับจะเยียะหื้อกู้ คน
หันเถิงความยิง่ ใหญ่ของพระบิดา 9 พระบิดาฮักเฮาจาใด เฮาก็ฮักหมูต้
่ าน
1
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จาอัน
้ หื้อ หมู่ ต้าน อยู่ ใน ความ ฮัก ของ เฮา 10 ถ้า หมู่ ต้าน เยีย ะ ต๋าม กํา สัง่
ของเฮา หมู่ต้านก็อยู่ในความฮักของเฮา เหมือนกับตี้เฮาเยียะต๋ามกําสัง่
ของ พระบิดา และ อยู่ ใน ความ ฮัก ของ พระองค์ 11 นี่ เป๋น สิง่ ตี้ เฮา บอก กับ
หมู่ ต้าน เปื้ อ หื้อ หมู่ ต้าน มี ความ จื้น จม ยินดี อย่าง ตี้ เฮา มี กับ มี ความ ยินดี
อย่าง เต๋ม ตี้ 12 กํา สัง่ ของ เฮา ก็ คือ หื้อ หมู่ ต้าน ฮัก กั ๋น เหมือน ตี้ เฮา ฮัก หมู่
ต้าน 13 บ่มีความฮักไหนตี้ยิง่ ใหญ่นั กเหลือนี้ แหมแล้ว ก็คือ ก๋านตี้คนนึ่ ง
สละ จี วต
ิ เปื้ อ เปื้ อน ของ ตั ๋วเก่า 14 ถ้า หมู่ ต้าน เยีย ะ ต๋าม กํา สัง่ ของ เฮา หมู่
ต้านก็ เป๋นเปื้ อนของเฮา 15 เฮาจะบ่ฮ้องหมู่ ต้านว่าคนฮับใจ๊ แหม ย้อนว่า
คน ฮับ ใจ๊ บ่ฮู้ ว่า นาย ของ ตั ๋ว เก่า เยีย ะ อะหยัง พ่อง แต่ เฮา ฮ้อง หมู่ ต้าน ว่า
เปื้ อน ย้อนว่า กู้ สิง่ กู้ อย่าง ตี้ เฮา ได้ยน
ิ จาก พระบิดา ของ เฮา เฮา ก็ บอก หื้อ
หมู่ ต้าน ฮู้ แล้ว 16 หมู่ ต้าน บ่ได้ เลือก เฮา แต่ เฮา เป๋น คน เลือก หมู่ ต้าน กับ
มอบหมาย งาน หื้อ หมู่ ต้าน ไป เยีย ะ จ๋น เกิด ผล เป๋น ผล ตี้ อยู่ ได้ ตลอด ย้อน
จาอัน
้ อะหยัง ก็ ต๋าม ตี้ หมู่ ต้าน ขอ ใน นาม ของ เฮา พระบิดา ก็ จะ หื้อ กับ หมู่
ต้าน 17 กําสัง่ ของเฮาก็คือ หื้อหมู่ต้านฮักกั ๋นเน่ อ
พระเยซูเตือ
๋ นหมู่สาวก
“เมื่อ โลก นี้ จัง หมู่ ต้าน ก็ หื้อ จํา๋ ไว้ว่า โลก นี้ จัง เฮา ก่อน 19 ถ้า หมู่ ต้าน
เป๋นคนของโลกนี้ โลกนี้ ก็จะฮักหมู่ต้านตี้เป๋นคนของโลก แต่หมู่ต้านบ่ได้
เป๋นคนของโลกแล้ว ย้อนเฮาได้ เลือกหมู่ต้านหื้อออกจากโลก จาอัน
้ โลก
เลยจังหมู่ต้าน 20 หมู่ต้านจํา๋ กําตี้เฮาเกยบอกไว้ได้ก่อว่า ‘คนฮับใจ๊บ่ใหญ่
เหลือเจ้านายของเขา� ถ้าหมูเขา
่ คํ่าเฮา หมูเขา
่ ก็จะคํ่าหมูต้
่ านตวย ถ้าหมู่
เขา เยีย ะ ต๋าม กํา สัง่ สอน ของ เฮา หมู่ เขา ก็ จะ เยีย ะ ต๋าม กํา สัง่ สอน ของ หมู่
ต้านเหมือนกั ๋น 21 ตี้หมู่เขาคํ่าหมู่ต้านก็ย้อนหมู่ต้านติดต๋ามเฮา ย้อนหมู่
เขาบ่ฮู้จักผู้ตี้ใจ๊เฮามา 22 ถ้าเฮาบ่ได้มากับบ่ได้สัง่ สอนหมู่เขา หมู่เขาก็จะ
บ่มีความผิดอะหยัง แต่บ่าเดี่ยวนี้ หมู่เขาบ่มีข้อแก้ตั ๋วในเรือ
่ งบาปของหมู่
23
24
เขา ใผตี้จังเฮาก็จังพระบิดาเฮาตวย ถ้าเฮาบ่ได้เยียะก๋านอัศจ๋รรย์ตี้
บ่เกยมีใผเยียะในหมู่เขา หมู่เขาก็จะบ่มีบาปอะหยัง แต่หมู่เขาได้หันก๋าน
อัศจ๋รรย์หลายอย่างตี้เฮาเยียะไปแล้ว หมู่เขาก็ยังจังเฮากับพระบิดาของ
เฮาอยู่ 25 ตี้เป๋นจาอัน
้ ก็เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามบทบัญญัติของเขาตี้ว่า ‘หมู่เขา
จังเฮาโดยบ่มีสาเหตุ�ธ
18

26 “เฮาจะส่งผู้จ้วยตี้ มาจากพระบิดามาหื้อหมู่ต้านก็ คือ

พระวิญญาณ
ตี้ เปิดเผยความจริง พระองค์ จะเป๋นพยานหื้อตั ๋วเฮา 27 และหมู่ต้านก็ จะ
เป๋นพยานบอกเรือ
่ งของเฮาหื้อคนฮู้ตวย ย้อนหมู่ต้านได้อยู่กับเฮาตัง้ แต่
เก๊าแล้ว
ธ

15:25 15:25 สดด� 35:19; 69:4
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“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 เขา จะ
เยียะจาอัน
้ ย้อนเขาบ่ฮู้จักพระบิดากับบ่ฮู้จักเฮา 4 แต่ ตี้ เฮาบอกเรือ
่ งหมู่
นี้ กับ หมู่ ต้าน ไว้ก่อน ก็ เปื้ อ เมื่อ เรือ
่ ง นี้ เกิด ขึ้น หมู่ ต้าน ก็ จะ กึ๊ด ได้ ว่า เฮา ได้
เตือ
๋ นหมู่ต้านไว้แล้ว แต่เฮาบ่ได้บอกเรือ
่ งนี้ กับหมู่ต้านตัง้ แต่เก๊า ย้อนว่า
เฮายังอยูกั
่ บหมู่ต้าน
1

งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

5 “ต๋อนนี้ เฮากํ่าลังจะไปหาพระองค์ ผู้ตี้ ใจ๊ เฮามา

แต่ก็บ่มีใผในหมู่ต้าน

ถามเฮาว่า ‘อาจ๋ารย์จะไปตี้ไหน� 6 หมูต้
่ านกํ่าลังตุ๊กอกตุ๊กใจ๋ย้อนเฮาบอก

เรือ
่ ง หมู่ นี้ 7 แต่ เฮา บอก ความ จริง แก่ หมู่ ต้าน ว่า ตี้ เฮา จาก หมู่ ต้าน ไป นั ้น
ก็ เป๋น ก๋าน ดี กับ หมู่ ต้าน ย้อน ว่า ถ้า เฮา บ่ไป พระองค์ ผู้ จ้วย ก็ จะ บ่มา หา หมู่
ต้าน แต่ถ้าเฮาไป เฮาก็จะส่งพระองค์ผู้จ้วยมาหาหมู่ต้าน 8 เมื่อพระองค์
มาแล้ว พระองค์ก็จะเยียะหื้อโลกฮู้เถิงความจริงเรือ
่ งบาป เรือ
่ งความถูก
9
ต้อง กับเรือ
่ งก๋านตัดสินลงโต้ษของพระเจ้า ในเรือ
่ งบาปนั ้นก็คือ หมู่คน
บ่ยอมเจื้อวางใจ๋เฮา 10 และในเรือ
่ งความถูกต้องนั ้นก็คือ เฮาจะปิ๊ กไปหา
พระบิดา แล้วหมู่ต้านก็จะบ่หันเฮาแหม 11 ในเรือ
่ งก๋านตัดสินลงโต้ษของ
พระเจ้านั ้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 เมื่อ พระวิญญาณ ตี้ เปิด เผย ความ
จริง มา ก็ จะ เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน เข้า ใจ๋ เถิง ความ จริง ตึง หมด ย้อน ว่า พระ
วิญญาณ จะ บ่อู้ ต๋ามใจ๋ ตั ๋วเก่า แต่ จะ อู้ ใน สิง่ ตี้ ได้ยน
ิ จาก พระบิดา แล้ว ก็
14
จะ บอก หมู่ ต้าน ใน สิง่ ตี้ จะ เกิด ขึ้น และ พระวิญญาณ ก็ จะ เยีย ะ หื้อ หมู่
ต้าน หัน เถิง ความ ยิง่ ใหญ่ ของ เฮา ย้อน พระวิญญาณ จะ เอา กํา สอน ของ
เฮามาบอกหมู่ต้าน 15 กู้สิง่ กู้อย่างตี้เป๋นของพระบิดาก็เป๋นของเฮา จาอัน
้
เฮาเลยบอกหมู่ต้านว่า พระวิญญาณจะเอากําสอนของเฮามาบอกกับหมู่
ต้าน
ความโศกเศร้าเสียใจ๋จะก๋ายเป๋นความจื้นจมยินดี
แล้วต่อไปแหมหน้ อยหมู่ต้านก็จะ
หันเฮา�
17 สาวก บาง คน ก็ อู้ กั ๋น ว่า “ตี้ อา จ๋า 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� อาจ๋ารย์หมายความว่าจาใด� 18 แล้วหมู่เขาก็ถามกั ๋นแหมว่า
“ ‘แหมหน้ อย� ของอาจ๋ารย์ อาจ๋ารย์หมายเถิงอะหยัง เฮาบ่เข้าใจ๋เรือ
่ งตี้
อาจ๋ารย์อูเลย�
้
16 “แหมหน้ อยหมู่ต้านก็จะบ่หันเฮา
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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 หมายความ ว่า จาใด ตี้ เฮา อู้ ว่า แหม หน้ อย
หมู่ต้านก็จะบ่หันเฮา แล้วต่อไปแหมหน้ อยหมู่ต้านก็จะหันเฮา 20 เฮาบอก
ความ จริง แก่ หมู่ ต้าน ว่า หมู่ ต้าน จะ ไห้ หุย แต่ โลก จะ จื้น จม ยินดี หมู่ ต้าน
จะโศกเศร้าเสียใจ๋ แต่ความโศกเศร้าเสียใจ๋ของหมู่ต้านจะก๋ายเป๋นความ
จื้น จม ยินดี 21 ต๋อน ตี้ แม่ ญิง เกิด ลูก เขา ก็ ตุ๊ก ย้อน ความ เจ็บ ปวด ทรมาน
แต่เมื่อลูกเกิดออกมาแล้ว เขาก็ลืมความเจ็บปวดนั ้น ย้อนเขามีความจื้น
จมยินดี ตี้ ลูกได้ เกิดมาในโลกนี้ 22 ก็ เหมือนกับต๋อนนี้ ตี้ หมู่ ต้านตุ๊กอกตุ๊ก
ใจ๋ แต่ เมื่อ เฮา ปิ๊ ก มา หา หมู่ ต้าน แหม หมู่ ต้าน ก็ จะ มี ความ จื้น จม ยินดี กับ
จะ บ่มี ใผ มา ลู่ เอา ความ จื้น จม ยินดี ไป จาก หมู่ ต้าน ได้ 23 ใน วัน นั ้น หมู่ ต้าน
ก็จะบ่ถามอะหยังเฮาแหม เฮาบอกความจริงแก่หมู่ต้านว่า ถ้าต้านขออะ
หยังจากพระบิดาในนามของเฮา พระองค์ก็จะหื้อกับหมูต้
่ าน 24 จ๋นเถิงบ่า
เดี่ยว นี้ หมู่ ต้าน ยัง บ่ได้ ขอ อะหยัง ใน นาม ของ เฮา เลย หื้อ ขอ เต๊อะ แล้ว หมู่
ต้านก็จะได้ เปื้ อหมู่ต้านจะมีความจื้นจมยินดีอย่างเต๋มตี้
19

เฮามีชัยแล้ว

25 “เฮาเล่าเรือ
่ งหมู่นี้ เป๋นกําเผียบหื้อหมู่ต้านฟัง

แต่จะมีวันนึ่ งตี้เฮาจะ
บ่ใจ๊ กํา เผียบ แล้ว แต่ เฮา จะ อู้ซื่อๆ เกี่ยว กับ พระบิดา 26 ใน วัน นั ้น หมู่ ต้าน
จะบ่ต้องขออะหยังผ่านตางเฮาแหมแล้ว ต้านขอจากพระบิดาได้โดยตรง
เลย๕ 27 พระบิดาฮักหมู่ต้านย้อนว่าหมู่ต้านฮักเฮาและเจื้อว่าเฮามาจาก
พระบิดา 28 เฮา มา จาก พระบิดา และ เข้า มา ใน โลก แล้ว และ กํ่า ลัง จะ ไป
จากโลก แล้วปิ๊ กไปหาพระบิดา�
29 หมู่สาวกก็อูกั
้ ๋นว่า “ผ่อลอ อาจ๋ารย์อูกั
้ บหมู่เฮาซื่อๆ โดยบ่ใจ๊กําเผียบ
30
แล้ว ต๋อนนี้ หมู่เฮาเข้าใจ๋แล้วว่าอาจ๋ารย์ฮู้กู้สิง่ กู้อย่าง บ่จํา๋ เป๋นตี้ใผจะ
ต้องถามอาจ๋ารย์แหม ย้อนว่าอาจ๋ารย์ฮู้แล้วว่าหมู่ เฮากึ๊ดจะถามอะหยัง
มอกอีหมู
้ ่เฮาก็เจื้อแล้วว่าอาจ๋ารย์มาจากพระเจ้า�
31 แล้ว พระเยซู ก็ อู้ ว่า “บ่า เดี่ยว นี้ หมู่ ต้าน เจื้อ เฮา แล้ว กา 32 ผ่อ ลอ จะ
มีวันนึ่ งตี้จะมาเถิง และแต๊ๆ บ่าเดี่ยวนี้ ก็เถิงแล้ว ตี้หมู่ต้านจะแตกขะแล
ขะแจหนี ไปบ้านใผบ้านมัน แล้วจะละเฮาไว้หื้ออยูคน
่ เดียว แต่เฮาบ่ได้อยู่
คนเดียว ย้อนพระบิดาอยูกั
่ บเฮา
33 “เฮา บอก เรือ
่ ง หมู่ นี้ กับ หมู่ ต้าน ไว้ เปื้ อ สันติสุข ของ เฮา จะ อยู่ กับ หมู่
ต้าน ใน โลก นี้ ต้าน จะ ปะความ ตุ๊ก ยาก ลําบาก แต่ หื้อ เข้ม แข็ง ไว้เน่ อ ย้อน
ว่าเฮามีชัยเหนื อโลกแล้ว�

17

พระเยซูอธิษฐานหื้อหมู่สาวก
๕

16:26
16:26 ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีก จะเป๋น “ในวันนั ้นหมู่ต้านจะขอในนามของเฮา
แต่เฮาจะบ่บอกหมู่ต้านว่าเฮาขอพระบิดาเปื้ อหมู่ต้าน�
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1 หลังจากพระเยซูอูจาอั
้
น
้ แล้ว พระองค์ก็แหงนหน้าขึ้นผ่อต๊องฟ้า แล้ว

ก็อูว่
้ า “ข้าแต่พระบิดา เถิงเวลาแล้ว ขอโผดเยียะหื้อกู้คนหันเถิงความยิง่
ใหญ่ของพระบุตรของพระองค์ เปื้ อพระบุตรของพระองค์ก็จะได้เยียะหื้อ
กู้คนหันเถิงความยิง่ ใหญ่ของพระองค์ 2 ย้อนว่าพระองค์ได้หื้อพระบุตรมี
สิทธิอํานาจเหนื อกู้คน เปื้ อพระบุตรจะหื้อจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์กับกู้คนตี้พระองค์
ได้หื้อพระบุตรไว้ 3 จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ก็คือ ก๋านฮูจ
้ ักพระองค์ผูเป๋
้ นพระเจ้าผูเตี
้ ้ย
4
งแต๊ องค์ เดียว และฮู้จักพระเยซู คริสต์ผู้ตี้พระองค์ใจ๊ มา ข้าพระองค์ ได้
เยีย ะ หื้อ คน ใน โลก นี้ หัน เถิง ความ ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ โดย เยีย ะ ก๋าน กู้
อย่าง ตี้ พระองค์ มอบ หื้อ ข้า พระองค์ ไว้เสร็จ แล้ว 5 บ่า เดี่ยว นี้ ขอ พระบิดา
หื้อเกียรติข้าพระองค์ต่อหน้าพระองค์ คือเกียรติตี้พระบุตรเกยมีฮ่วมกั ๋น
กับพระองค์ก่อนตี้โลกนี้ เกิดขึ้นมา

6 “คน ตี้ พระองค์ นํา มา ติด ต๋าม ข้า พระองค์ จาก โลก นี้ ข้า พระองค์ ก็
เยีย ะ หื้อ ฮู้ จัก พระองค์ คน หมู่ นี้ เป๋น ของ พระองค์ ตี้ พระองค์ มอบ ไว้กับ ข้า
พระองค์แล้ว หมู่เขาได้เยียะต๋ามถ้อยกําของพระองค์ 7 บ่าเดี่ยวนี้ หมู่เขา
ฮู้ แล้ว ว่า กู้ สิง่ ตี้ พระองค์ หื้อ ข้า พระองค์ ไว้มา จาก พระองค์ 8 ย้อน ว่า กํา ตี้
พระองค์ หื้อ ข้า พระองค์ ไว้นั ้น ข้า พระองค์ ได้ หื้อ หมู่ เขา แล้ว และ หมู่ เขา ก็
ยอมฮับ กํา นั ้น ไว้ และ หมู่ เขา ฮู้ แต๊ๆ แล้ว ว่า ข้า พระองค์ มา จาก พระองค์
และ เจื้อ ว่า พระองค์ ใจ๊ ข้า พระองค์ มา 9 ข้า พระองค์ อธิษฐาน หื้อ หมู่ เขา
บ่ใจ้ อธิษฐาน หื้อ คน ใน โลก แต่ อธิษฐาน หื้อ คน หมู่ นั ้น ตี้ พระองค์ มอบ หื้อ
ข้า พระองค์ ไว้ ย้อน หมู่ เขา เป๋น คน ของ พระองค์ 10 กู้ อย่าง ตี้ เป๋น ของ ข้า
พระองค์ ก็ เป๋นของพระองค์ แล้วกู้ อย่างตี้ เป๋นของพระองค์ ก็ เป๋นของข้า
พระองค์ 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 หมู่ เขา ยัง อยู่ ใน โลก นี้ กับ ข้า
พระองค์กํ่าลังจะปิ๊ กไปหาพระองค์ ข้าแต่พระบิดา ผู้บริสุทธิ์ ขอพระองค์
ปกปัก ฮัก ษา หมู่ เขา โดย ฤทธิอํ
์ านาจ ของ พระองค์ ตี้ ได้ หื้อ ข้า พระองค์ ตวย
เต๊อะ 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 12 ต๋อน ตี้ ข้า พระองค์ อยู่ กับ หมู่ เขา ข้า
พระองค์ ก็ ปกปัก ฮัก ษา หมู่ เขา หื้อ ปลอดภัย โดย ฤทธิอํ
์ านาจ ตี้ พระองค์ หื้อ
ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ปกป้อง หมู่ เขา ไว้และ บ่มี ใผ หาย ไป สัก คน ยกเว้น
คน นั ้น ตี้ พระองค์ กํา๋ หนด ไว้ จะ ต้อง ฉิ บหาย วายวอด เปื้ อ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม
พระคัมภีร ์
13 “แต่ บ่าเดี่ยวนี้ ข้าพระองค์ กํ่า ลังจะปิ๊ กไปหาพระองค์

ตี้ ข้าพระองค์ อู้
เรือ
่ งหมูนี
่ ้ ต๋อนตี้ยังอยูใน
่ โลก ก็เปื้ อหื้อหมู่เขาได้ฮับความจื้นจมยินดีอย่าง
เต๋มตี้เหมือนตี้ข้าพระองค์ได้ฮบ
ั 14 ข้าพระองค์ได้หื้อถ้อยกําของพระองค์
กับหมู่เขาแล้ว และโลกนี้ จังหมู่เขา ย้อนว่าหมู่เขาบ่ใจ้ของโลกเหมือนกับ
ตี้ ข้า พระองค์ บ่ใจ้ ของ โลก 15 ข้า พระองค์ บ่ขอ หื้อ พระองค์ เอา หมู่ เขา ออก
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ไป จาก โลก แต่ ขอ หื้อ พระองค์ ปกปัก ฮัก ษา หมู่ เขา หื้อ ปลอดภัย จาก มาร
16 หมู่เขาบ่ใจ้ของโลกเหมือนกับข้าพระองค์ตี้บ่ใจ้ของโลก 17 ถ้อยกําของ
พระองค์เป๋นความจริง ขอหื้อถ้อยกํานั ้นเยียะหื้อหมู่เขาเป๋นคนตี้บริสุทธิ์
ของ พระองค์ 18 พระองค์ ส่ง ข้า พระองค์ 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
20 “ข้า พระองค์ บ่ได้ อธิษฐาน เปื้ อ หมู่ เขา เต้า อัน
้ แต่ อธิษฐาน เปื้ อ หมู่
คน ตี้ จะ เจื้อ วางใจ๋ ข้า พระองค์ ผ่าน ตาง กํา พยาน ของ หมู่ เขา ตวย 21 ข้า
พระองค์ ขอ หื้อ หมู่ เขา ตึง หมด เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น เหมือน กับ ตี้ พระ
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 งอันเดียวกั ๋นเหมือนกับตี้พระองค์กับข้าพระองค์เป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋น
23 ข้า พระองค์ เป๋ น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ หมู่ เขา กับ พระองค์ ก็ เป๋ น อัน นึ่ ง
อัน เดียว กั ๋น กับ ข้า พระองค์ เปื้ อ หมู่ เขา จะ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น แต๊ๆ กับ
เปื้ อ คน ตัง หลาย จะ ฮู้ ว่า พระองค์ ส่ง ข้า พระองค์ มา และ พระองค์ ก็ ฮัก หมู่
เขาเหมือนกับตี้พระองค์ฮักข้าพระองค์
24 “ข้าแต่ พระบิดา ข้าพระองค์ ใค่ หื้อคนหมู่นี้ ตี้ พระองค์ หื้อข้าพระองค์
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 พระองค์ ฮัก ข้า
พระองค์ ก่อน สร้าง โลก นี้ 25 ข้า แต่ พระบิดา ผู้ มี ความ ยุติธรรม โลก นี้ บ่ฮู้
จัก พระองค์ แต่ ข้า พระองค์ ฮู้ จัก พระองค์ และ คน หมู่ นี้ ก็ ฮู้ ว่า พระองค์ ส่ง
ข้าพระองค์มา 26 ข้าพระองค์เยียะหื้อหมู่เขาฮู้จักพระองค์แล้ว กับจะเยีย
ะ ต่อ ไป แหม เปื้ อ ว่า ความ ฮัก ตี้ พระองค์ มี หื้อ ข้า พระองค์ จะ อยู่ กับ หมู่ เขา
กับข้าพระองค์ก็จะเป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับหมู่เขาตวย�

18
พระเยซูโดนยับ
1 เมื่อพระเยซู อธิษฐานเสร็จแล้ว

พระองค์กับหมู่สาวกก็เตียวออกจาก
ตี้หัน
้ ไป ข้ามห้วยจื้อขิดโรน แล้วเข้าไปในสวนบ่ากอกเทศแห่งนึ่ ง 2 ยูดาส
คน ตี้ หัก หลัง พระองค์ ก็ ฮู้ จัก สวน นี้ ตวย ย้อน ว่า พระองค์ กับ หมู่ สาวก เกย
มา ปะ กั ๋น ตี้ นี่ เจื่อๆ 3 แล้ว ยู ดาส ก็ ปา หมู่ ทหาร โรมัน กับ ทหาร ฮัก ษา พระ
วิหารตี้หมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ฟาริสีส่งมา ไปตี้สวนนั ้น หมู่เขาต๋ามโกม
กํา๋ ไม้แค่ กับมีอาวุธมาตวย
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4 พระเยซูฮูว่
้ าจะเกิดอะหยังขึ้นกับพระองค์

ยอห์น 18:20

พระองค์ก็เลยเตียวออกไป

ถามหมู่เขาว่า “หมู่ต้านมาตวยเซาะหาใผ�
5 หมู่เขาก็ตอบว่า “เยซู จาวนาซาเร็ธ� พระเยซูก็เลยอูว่
้ า “เฮาเป๋นคน
นั ้น� ยูดาสคนตี้หักหลังพระเยซูก็ยืนอยูกั
่ บหมู่เขาตี้หัน
้
6 เมื่อหมูเขา
่ ได้ยินพระเยซูอูว่
้ า “เฮาเป๋นคนนั ้น� หมูเขา
่ ก็ถอยหลังโก้น

ลงดิน
7 แล้ว พระเยซู ก็ ถาม เขา แหม เตื้อ ว่า “หมู่ ต้าน มา ตวย เซาะ หา ใผ� หมู่
เขาก็ตอบว่า “เยซู จาวนาซาเร็ธ�

“ก็เฮาบอกแล้วลอว่าเฮาเป๋นคนนั ้น ถ้าหมู่ต้านมา
ตวยเซาะหาเฮา ก็หื้อป่อยคนหมู่นี้ ไปเหีย� 9 ตี้พระเยซูอูจาอั
้
น
้ เปื้ อหื้อเป๋น
ไป ต๋าม ตี้ พระองค์ เกย อู้ ไว้ ว่า “ข้า พระองค์ บ่หื้อ คน ตี้ พระบิดา มอบ หื้อ ข้า
พระองค์ไว้ หายไปสักคนเดียว�
10 ซีโมนเปโตรมีดาบอยู่ เขาเลยจัก
๊ ออกมาฟันถูกหูเผิกขวาของมัลคัส
ปุด เซิง่ เป๋นคนฮับใจ๊ ของมหาปุโรหิต 11 พระเยซู อู้กับเขาว่า “เก็บดาบใส่
ฝักเหียเต๊อะ กึ๊ดว่าเฮาจะบ่กิน
๋ จากถ้วยแห่งความตุ๊กตี้ พระบิดาหื้อเฮาไว้
กา�
8 พระเยซูก็เลยอู้ว่า

หมู่เขาปาพระเยซูไปหามหาปุโรหิต

นายพัน กับ หมู่ ทหาร โรมัน แล้ว ก็ หมู่ ทหาร ฮัก ษา พระวิหาร ของ จาว
ยิวก็ ยับพระเยซู มัดไว้ 13 แล้วปาพระองค์ ไปหาอันนาสก่อน ย้อนเขาเป๋น
ป้อ เมีย ของ คายาฟาส ตี้ เป๋น มหา ปุโรหิต ใน ปี๋ นั ้น 14 คายาฟาส เป๋น คน ตี้
เกยบอกหมู่จาวยิวว่า “ก็ดีถ้าหื้อคนนึ่ งต๋ายเปื้ อคนตึงหมด�
12

เปโตรบอกบ่ใจ้สาวกของพระเยซู

ซี โมน เปโตร กับ สาวก แหม คน นึ่ ง ตวย พระเยซู ไป สาวก คน นั ้น ฮู้ จัก
มหา ปุโรหิต เขา เลย ตวย พระเยซู 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 ปุโรหิต ก็
เลยออกมาบอกสาวใจ๊ตี้เฝ้าปะตู๋ แล้วปาเปโตรเข้าไปตังในตวย 17 สาวใจ๊
ตี้เฝ้าปะตู๋คนนั ้นถามเปโตรว่า “ต้านเป๋นสาวกของป้อจายคนนั ้นตวยบ่ใจ้
กา� เปโตรก็ตอบว่า “บ่ใจ้ลอ�
18 ตี้ หัน
้ หมู่ ขี้ข้ากับทหารฮักษาพระวิหารดังไฟยืนหิงหื้อ อุน
่ กั ๋นอยู่ย้อน
อากาศมันหนาว เปโตรก็ไปยืนหิงไฟอยูกั
่ บหมู่เขาตวย
15

มหาปุโรหิตสอบสวนพระเยซู

มหา ปุโรหิต ก็ สอบสวน พระ เยซู เรือ
่ ง หมู่ สาวก กับ กํา สอน ของ
20
พระองค์ พระองค์ ตอบ ว่า “เฮา ได้ อู้อย่าง เปิด เผย กับ กู้ คน เฮา สอน อยู่
ใน ธรรมศาลา กับ ใน พระวิหาร ตลอด ตี้ จาว ยิว ตึง หมด มา จุ มนุ ม กั ๋น เฮา
19
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บ่เกยสอนอะหยังอย่างลับๆ เลย 21 ต้านมาถามเฮาเยียะหยัง ไปถามคน
หมู่นั ้นตี้ได้ยินกําอูของ
้
เฮาเต๊อะ หมู่เขาฮูดี
้ ว่าเฮาอูอะหยั
้
งไปพ่อง�
22 บ่ากองพระเยซูอู้จาอัน
้ ทหารฮักษาพระวิหารคนนึ่ งตี้ยืนอยู่ใก้หัน
้ ก็
ตบหน้าพระองค์แล้วอูว่
้ า “ตอบมหาปุโรหิตจาอัน
้ ได้จาใดหา�
23 พระเยซู เลยตอบว่า “ถ้าเฮาอู้อะหยังผิดก็หื้อบอกมาเลยว่าผิดจาใด
แต่ถ้าเฮาอูถู
้ ก มาตบหน้าเฮาเยียะหยัง�
24 อันนาสเลยหื้อปาพระเยซู ตี้ยังโดนมัดอยู่ไปหาคายาฟาสตี้เป๋ นมหา
ปุโรหิต
เปโตรบอกบ่ใจ้สาวกพระเยซูแหมเตื้อ
ต๋อน ตี้ ซี โมน เปโตร กํ่า ลัง ยืน หิง ไฟ อยู่ หมู่ คน ตี้ หัน
้ ถาม เขา ว่า “เจ้า
เป๋นสาวกของคนนั ้นตวยกา� เปโตรก็ปฏิเสธว่า “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 อู้ กับ เปโตร ว่า “ก็ เฮา หัน ต้าน อยู่ ใน สวน กับ ป้อ จาย คน นั ้น บ่ใจ้
กา�
27 เปโตรก็บอกบ่ใจ้แหมเตื้อ แล้วไก่ก็ขันขึ้นมาบ่าเดี่ยวนั ้นเลย
พระเยซูปะปีลาต
28 เจ๊า มืด หมู่ เขา ก็ ปา พระเยซู ออก จาก บ้าน คายาฟาส ไป ตี้ วัง ของ เจ้า
เมือง โรมัน หมู่ จาว ยิว บ่ได้ เข้า ไป ตี้ หัน
้ ย้อน กั ๋ว ว่า ตั ๋ว เก่า จะ เป๋น มลทิน๖
25

แล้วจะเข้าฮ่วมในงานปัสกาบ่ได้ 29 เจ้าเมืองปี ลาตเลยออกมาหาหมู่เขา
ตังนอกแล้วถามว่า “หมู่ต้านฟ้องป้อจายคนนี้ ย้อนเรือ
่ งอะหยัง�
30 หมู่เขาตอบปี ลาตว่า “ถ้าเขาบ่ได้เยียะผิด หมู่เฮาก็จะบ่เอาตั ๋วเขามา
หื้อต้าน�
31 ปี ลาต อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “หื้อ หมู่ ต้าน เอา เขา ไป ตัดสิน ลงโต้ ษ ต๋าม บท
บัญญัติ ของ หมู่ ต้าน กั ๋น เอง เต๊อะ� หมู่ จาว ยิว เลย บอก ปี ลาต ว่า “ต๋าม
กฎหมายของโรมัน เฮาบ่มีสิทธิตั
์ ดสินฆ่าใผลุ�
32 ตี้ เกิด ขึ้น จาอี้ ก็ เปื้ อ หื้อ เป๋ น ไป ต๋าม ตี้ พระเยซู เกย อู้ ไว้ ว่า พระองค์ จะ
ต๋ายจาใด
33 ปี ลาตก็ปิ๊ กเข้าไปในวังแล้วฮ้องพระเยซูมาถามว่า “ต้านเป๋ นกษั ตริย์
ของจาวยิวกา�
34 พระเยซูก็ตอบว่า “ตีต้
้ านถามจาอีต้
้ านกึ๊ดคนเดียวกาว่าคนอื่นบอก�
35 ปี ลาตก็ตอบว่า “ต้านกึ๊ดว่าเฮาเป๋ นจาวยิวกา คนในจ้าดของต้านกับ
หมู่หัวหน้าปุโรหิตนั ้นเนาะ ตี้ยับต้านมาหื้อเฮา ต้านเยียะอะหยังผิด�
36 พระเยซูก็ตอบว่า “สิทธิอํานาจตี้เป๋ นกษั ตริยของ
์
เฮาบ่ได้มาจากโลก
นี้ ย้อนถ้าเป๋นจาอัน
้ คนของเฮาก็จะสู้ เปื้ อบ่หื้อหมู่จาวยิวยับเฮา แต่สิทธิ
อํานาจตี้เป๋นกษั ตริยของ
์
เฮาบ่ได้มาจากโลกนี้ �
๖ 18:28 18:28 จาวยิวถือว่า ก๋านเข้าไปในตี้ตี้บ่ใจ้ของจาวยิวจะเยียะหื้อหมู่เขาเป๋นมลทินตางศาสนา
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37 ปี ลาต เลย บอก พระองค์ ว่า “ถ้า จาอัน
้ ต้าน ก็ เป๋น กษั ตริย์ หนะ ก่า�
พระเยซู ก็บอกว่า “ต้านอู้ว่าเฮาเป๋นกษั ตริย์ก็แม่นแล้ว จาอัน
้ เฮาเลยมา
เกิดในโลกนี้ เปื้ อเป๋นพยานหื้อกับความจริง กับกู้ๆ คนตี้ฮักความจริงก็ฟัง
เสียงของเฮา�
38 ปี ลาต ก็ ถาม พระองค์ แหม ว่า “ความ จริง คือ อะหยัง� เมื่อ เขา ถาม
แล้ว ก็ ออก ไป หา หมู่ จาว ยิว อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “เฮา บ่หัน ว่า เขา มี ความ ผิด อะ
หยัง 39 แต่ หมู่ ต้าน มี ธรรมเนี ยม หื้อ เฮา ป่อย นั ก โต้ ษ คน นึ่ ง หื้อ หมู่ ต้าน ใน
งานปัสกา หมู่ต้านใค่หื้อเฮาป่อยกษั ตริยของ
์
จาวยิวก่อ�
40 แต่ หมู่ จาวยิวปากั ๋นฮ้องเอิน
้ ออกมาว่า

บัสแตน� (บารับบัสเป๋นกบฏ)

“บ่ป่อยเขา ขอหื้อป่อยบารับ

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 แล้ว เอา สุบ หัว หื้อ พระองค์ แล้ว
เอา เสื้อ คุม สี ม่วง ใส่ หื้อ 3 แล้ว หมู่ เขา ก็ เปี่ ยน กั ๋น เข้า มา หา พระองค์ กับ อู้
หย้อ พระองค์ ว่า “ขอ กษั ตริย์ ของ จาว ยิว จง จํา๋ เริญ เต๊อะ� แล้ว ก็ ตบ หน้า
พระองค์
4 ปี ลาต ก็ ออก มา อู้ กับ หมู่ จาว ยิว ว่า “ผ่อ ลอ เฮา ปา เขา ออก มา หื้อ หมู่
ต้าน เปื้ อหื้อหมู่ต้านฮู้ว่า เฮาบ่หันว่าป้อจายคนนี้ มีความผิดอะหยังเลย�
5 พระเยซู ก็ ออก มา ตึง สุ บ มงกุฎ หนาม กับ ใส่ เสื้อ คุม สี ม่วง ปี ลาต เลย อู้ กับ
คนตังหลายว่า “เขานี่ ลอ�
6 เมื่อ หมู่ หัว หน้า ปุโรหิต กับ ทหาร ฮัก ษา พระวิหาร หัน พระองค์ ก็ ปา กั ๋น
ฮ้องเอิน
้ ว่า “เขิงบนไม้ก๋างเขน เขิงบนไม้ก๋างเขน� ปี ลาตก็อู้กับหมู่เขาว่า
“หมูต้
่ านเอาเขาไปเขิงกั ๋นคนเดียวเต๊อะ ย้อนเฮาบ่หันว่าเขามีความผิดอะ
หยังเลย�
7 หมู่ จาว ยิว ก็ อู้กับ ปี ลาต ว่า “หมู่ เฮา มี กฎหมาย ต๋าม กฎ นั ้น เขา สมควร
ต๋าย ย้อนเขายกตั ๋วเป๋นพระบุตรของพระเจ้า�
1

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 เข้า ไป ใน วัง แหม รอบ แล้ว อู้กับ พระเยซู ว่า
“ต้านลุกไหนมา� แต่พระเยซูบ่ตอบอะหยัง 10 ปี ลาตเลยอู้กับพระองค์ว่า
“เยีย ะ หยัง บ่ยอม อู้ กับ เฮา ต้าน บ่ฮู้ กา ว่า เฮา มี อํานาจ ตี้ จะ ป่อย ต้าน กาว่า
จะเขิงต้านตี้ไม้ก๋างเขนได้�
11 พระเยซู ก็ อู้ ว่า “ถ้า พระเจ้า บ่ได้ หื้อ อํานาจ นั ้น กับ ต้าน ต้าน ก็ จะ บ่มี
อํานาจเหนื อเฮา จาอัน
้ คนตี้ยับเฮามาหื้อต้านก็ผิดนั กเหลือต้าน�
12 เมื่อ ปี ลาต ได้ยน
ิ จาอัน
้ เขา ก็ ฮิ หา ตาง ตี้ จะ ป่อย พระเยซู แต่ จาว ยิว ก็
เอิน
้ ว่า “ถ้า ต้านป่อย เขา ต้านก็ บ่ใจ้ เปื้ อนของซี ซาร์ ย้อนคนตี้ อ้างตั ๋วเก่า
เป๋นกษั ตริยก็
์ เป๋นศัตรู กั
๋ บซีซาร์�
8
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13 เมื่อ ปี ลาต ได้ยน
ิ จาอัน
้

เขาก็ ปาพระเยซู ออกมา แล้วก็ นั ่งตี้ นั ่งของผู้
พิพากษาตี้ฮ้องกั ๋นว่า “ลานหิน� (ภาษาฮีบรู ฮ้องว่า “กับบาธา�)
14 วันนั ้นเป๋ นวันเกียมงานปั สกา

แล่ นี่ กษั ตริยของ
์
หมู่ต้าน�

ใก้เตี้ยงปีลาตก็อูกั
้ บหมู่จาวยิวว่า “ผ่อ

“ฆ่ามันเลย ฆ่ามันเลย เขิงบนไม้ก๋างเขนเลย�
ปี ลาต อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “หมู่ ต้าน จะ หื้อ เฮา เขิง กษั ตริย์ ของ หมู่ ต้าน ตี้ ไม้ ก๋าง
เขนกา� หมู่หัวหน้าปุโรหิตก็ตอบว่า “เฮามีกษั ตริย์องค์เดียวเต้าอัน
้ คือซี
ซาร์�
16 แล้วปี ลาตก็ยกพระเยซูหื้อหมู่เขาเอาไปเขิงบนไม้ก๋างเขน
15 หมู่เขาก็ปากั ๋นเอิน
้ ว่า

พระเยซูโดนเขิงบนไม้ก๋างเขน

หมู่ ทหาร ก็ ปา พระ เยซู ไป 17 แล้ว หื้อ พระองค์ แบก ไม้ ก๋าง เขน ของ
พระองค์ ไป ตี้ ตี้ ฮ้อง กั ๋น ว่า “เนิ น กระ โหล้ ง หัว� ภาษา ฮีบรู ฮ้อง ว่า “กล
โกธา� 18 หมู่ เขาก็ เอาพระองค์ ไปเขิงบนไม้ก๋างเขนตี้ หัน
้ กับนั กโต้ ษแหม
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 ไว้บน ไม้ ก๋าง เขน ของ พระองค์ ว่า “เยซู จาว
นาซาเร็ธ กษั ตริย์ของจาวยิว� 20 จาวยิวหลายคนก็ ได้ อ่านป้าย นี้ ย้อนตี้
ตี้ เขา เขิง พระเยซู นั ้น อยู่ ใก้ เมือง และ ป้าย นั ้น เขียน เป๋น ภาษา ฮีบรู ภาษา
ลาติน กับภาษากรีก 21 หมู่หัวหน้าปุโรหิตอู้กับปี ลาตว่า “ขอบ่หื้อเขียนว่า
‘กษั ตริย์ของ จาว ยิว� แต่ ขอ หื้อ เขียน ว่า ‘ป้อ จาย คน นี้ อ้าง ว่า เป๋น กษั ตริย์
ของจาวยิว� �
22 ปี ลาต เลย ตอบ หมู่ เขา ไป ว่า “อะหยัง ตี้ เฮา เขียน ไป แล้ว ก็ หื้อ แล้ว ไป
เหีย�
23 เมื่อ หมู่ ทหาร เขิง พระเยซู แล้ว ก็ เอา เสื้อผ้า ของ พระองค์ มา แบ่ง กั ๋น
ในหมู่ทหารสี่คนได้คนละผืน แต่เหลือเสื้อตั ๋วตังในของพระเยซูเป๋นผ้าตอ
ผืนเดียวบ่มีดูก 24 หมู่เขาเลยอู้กั ๋นว่า “บ่ต้องฉี กละ หื้อจกเบอร์กั ๋นเอาว่า
ใผจะได้� ตี้เกิดขึ้นจาอีก็
้ เปื้ อหื้อเป๋นไปต๋ามพระคัมภีรตี
์ ้เขียนไว้ว่า
“เขาเอาเสื้อผ้าเฮาไปแบ่งกั ๋น แล้วเอาเสื้อของเฮามาจกเบอร์�น
หมู่ทหารก็ ได้ เยียะจาอัน
้ 25 คนตี้ ยืนอยู่ใก้ไม้ก๋างเขนของพระเยซู นั ้น ก็ มี
แม่กับน้าสาวของพระองค์ มารีย์เมียเคลโอปัส กับมารีย์จาวเมืองมักดา
ลา 26 เมื่อพระเยซูหันแม่กับสาวกตี้พระองค์ฮักยืนอยู่ใก้ๆ หัน
้ พระองค์ก็
เลยอูกั
้ บแม่ของพระองค์ว่า “แม่เหย ขอหื้อฮับคนนั ้นเป๋นลูกแม่� 27 แล้ว
พระองค์ ก็ อู้ กับ สาวก คน นั ้น ว่า “ฮับ นาง เป๋น แม่ ของ ต้าน ตวย� สาวก คน
นั ้นก็ฮับแม่ของพระองค์มาอยูตี
่ ้บ้านของตั ๋วเก่าตัง้ แต่ต๋อนนั ้น
พระเยซูต๋ายบนไม้ก๋างเขน
น
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หลัง จาก นั ้น พระเยซู ฮู้ ว่า กู้ สิง่ กู้ อย่าง เสร็จ หมด แล้ว เปื้ อ หื้อ เป๋น
ไป ต๋าม พระ คัมภีร ์ พระองค์ เลย อู้ ว่า “เฮา ใค่ อยาก กิน
๋ นํ้า� 29 มี ถ้วย ใส่
เหล้า องุน
่ ส้ม วาง อยู่ ตี้ หัน
้ เขา ก็ เอา ฟองนํ้า มา จุ่ม เหล้า องุน
่ นั ้น ใส่ ป๋าย ไม้
30
อ้อ๗แล้ว ยก ขึ้น เถิง ปาก พระเยซู บ่า กอง พระเยซู กิน
่ ส้ม นั ้น
๋ เหล้า องุน
พระองค์ก็อูว่
้ า “เสร็จแล้ว� คอของพระองค์แหง็กลงแล้วก็ต๋าย
28

เขาเอาหอกแตงขี้ข้างพระเยซู
แล้วแหมวันจะเป๋นวันสะบาโตหลวงย้อนว่าเป๋น
งาน ปัส กา หมู่ จาว ยิว เลย ขอ หื้อ ปี ลาต สัง่ ทหาร ของ เขา ตุ๊บ ขา คน ตี้ โดน
เขิง อยู่บน ไม้ ก๋าง เขน หื้อ หักเหีย แล้ว หื้อ เอา ศพ ออก ไป เปื้ อ บ่หื้อ ศพ กา อยู่
ตี้ ไม้ ก๋าง เขน ใน วัน สะบาโต 32 จาอัน
้ หมู่ ทหาร เลย มา ตุ๊บ ขา ของ คน แรก
กับ แหม คน นึ่ ง ตี้ โดน เขิง อยู่ ข้างๆ พระเยซู 33 บ่า กอง มา เถิง พระเยซู เขา
หันว่าพระองค์ต๋ายแล้ว เขาเลยบ่ได้ตุ๊บขาของพระองค์ 34 แต่ทหารแหม
คนนึ่ งเอาหอกแตงขี้ข้างพระองค์ แล้วเลือดกับนํ้าก็ไหลปุ้งออกมา 35 คน
นั ้น ตี้ หัน ก็ เล่า เป๋น พยาน และ กํา พยาน ของ เขา ก็ เป๋น ความ จริง เขา ฮู้ ว่า
เขาอู้ความจริง เปื้ อต้านตังหลายจะได้เจื้อ 36 สิง่ นี้ เกิดขึ้นเปื้ อเป๋นไปต๋าม
พระคัมภีร ์ ตี้ว่า “กระดูกของพระองค์จะบ่หักสักอัน�บ 37 กับมีพระคัมภีร ์
แหมข้อนึ่ งตี้ว่า “หมู่เขาจะผ่อพระองค์ตี้หมู่เขาได้แตง�ป
31 วันนั ้นเป๋ นวันเกียม

ฝังศพพระเยซู

38 หลังจากนั ้นโยเซฟจาวอาริมาเธียตี้เป๋ นสาวกลับๆ ของพระเยซู ย้อน

กั ๋วหมู่ผู้นําจาวยิว ก็มาขอปีลาตเอาศพพระเยซูไป ปีลาตก็ยอมหื้อ โยเซฟ
ก็มาเอาศพพระองค์ไป
39 นิ โคเดมัส คน ตี้ เกย ไป หา พระเยซู ต๋อน เมื่อ คืน ก่อน หน้า นี้ ก็ มา ตวย
เขา เอา เครือ
่ งหอม มา ก็ คือ มดยอบ ผสม กับ กฤษณา หนั ก ประมาณ สาม
สิบ กิโลกรัม ป๋าย 40 โยเซฟ กับ นิ โคเดมัส ก็ เอา ศพ พระองค์ มา กับ เอา ผ้า
ลินิน ห่อ ศพ กับ เครือ
่ งหอม ไว้ต๋าม ประเพณี ก๋าน ฝัง ศพ ของ จาว ยิว 41 ใก้ๆ
ตี้พระเยซูถูกเขิงนั ้น มีสวนอยู่ตี้นึ่ ง ในสวนนั ้นมีอุโมงค์ฝังศพใหม่ตี้บ่เกย
ใจ๊ใส่ศพคนใดเตื้อ 42 แล้วย้อนว่าวันนั ้นเป๋นวันดาวันสะบาโตของจาวยิว
กับอุโมงค์ฝังศพนั ้นก็อยู่ใก้ๆ ตี้หัน
้ เขาก็เลยเอาศพของพระองค์วางไว้ใน
อุโมงค์นั ้น

20
พระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋าย
เจ๊า มืด วัน ติด
๊ มารีย์ จาว มัก ดาลา มา เถิง อุโมงค์ ฝัง ศพ ก็ หัน ว่า บ่า หิน
ใหญ่ตี้ ตึดปากอุโมงค์ นั ้นกิง้ ออกไปจากปากอุโมงค์ แล้ว 2 นางก็ ฟั่ งล่นไป
1

๗
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หาซีโมนเปโตร กับสาวกแหมคนนึ่ งตี้ พระเยซู ฮัก และบอกหมู่เขาว่า “มี
คน เอา ศพ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ไป จาก อุโมงค์ แล้ว บ่ฮู้ ว่า เขา เอา ศพ ไป ไว้ตี้
ไหน�
3 เปโตร กับ สาวก คน นั ้น ก็ ไป ตี้ อุโมงค์ ฝัง ศพ 4 ตึง สอง คน ล่น ไป ตวย กั ๋น
แต่ สาวกคนนั ้นล่นเวยเหลือเปโตร จึงไปเถิงอุโมงค์ ก่อน 5 แต่ บ่ได้ เข้าไป
ตังใน ได้ก้าก้มส่องเข้าไปแล้วก็หันผ้าปันศพวางอยู่ 6 บ่ากองซีโมนเปโตร
ตี้ตวยก้นสาวกคนนั ้นมาเถิง เขาก็เข้าไปในอุโมงค์ฝังศพ แล้วก็หันผ้าปัน
ศพวางอยู่ตี้หัน
้ 7 แต่ผ้าปันหัวของพระเยซู บ่ได้วางอยู่กับผ้าลินิน แต่พับ
วางไว้แยกแหมต่างหาก 8-9 สาวกคนตี้มาเถิงก่อนก็ตวยเข้าไปตังใน เถิง
แม้ ว่า หมู่ เขา ยัง บ่เข้า ใจ๋ ข้อ พระคัมภีร ตี
์ ้ ว่า พระองค์ จะ เป๋น ขึ้น จาก ความ
ต๋าย แต่เมื่อหมู่เขาหันตึงหมดนี้ สาวกคนนั ้นก็เจื้อตี้พระเยซู เป๋นขึ้นจาก
ความต๋าย 10 แล้วสาวกตึงสองคนก็ปิ๊ กไปบ้าน
พระเยซูมาหื้อมารียจาว
์
มักดาลาหัน
มารีย์ จาว มัก ดาลา ยัง ยืน ไห้ อยู่ ตัง นอก อุโมงค์ ฝัง ศพ ต๋อน ตี้ กํ่า ลัง
ไห้อยู่นั ้นนางก็ ก้มส่องผ่อตังในอุโมงค์ ฝังศพ 12 แล้วก็ หันทูตสวรรค์ สอง
องค์ใส่เสื้อสีขาวนั ่งอยู่ตัด
๊ ตี้ศพพระเยซูเกยวางอยู่ องค์นึ่ งอยู่ตังหัว แหม
องค์อยูตั
่ งตีน
๋
11

“เจ้าไห้เยียะหยัง� นางก็ตอบว่า “มีคนเอา
องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ของ ข้า เจ้า ไป แล้ว ข้า เจ้า บ่ฮู้ ว่า เขา เอา พระองค์ ไป ไว้ตี้
ไหน� 14 บ่า กอง มารีย์ อู้ จาอัน
้ แล้ว ก็ งว้าย หลัง มา ก็ หัน พระเยซู ยืน อยู่ ตี้
หัน
้ แต่นางบ่ฮูว่
้ าเป๋นพระเยซู
13 ทูตสวรรค์ก็ถามมารียว่
์ า

15 พระองค์ก็ถามนางว่า “เจ้าไห้เยียะหยัง ตวยเซาะหาใผอยูกา�
่
มารีย์

กึ๊ด ว่า พระเยซู เป๋น คน เยีย ะ สวน ก็ เลย อู้ กับ พระองค์ ว่า “ต้าน เจ้า ถ้า ต้าน
เอา พระองค์ ไป ขอ บอก ข้า เจ้า เต๊อะ ว่า ต้าน เอา ไป ไว้ตี้ ไหน ข้า เจ้า จะ ได้ ไป
ฮับพระองค์�
16 พระเยซู ก็ เลย อู้ ว่า “มารีย์ เหย� มารีย์ ก็ งว้าย หลัง มา ผ่อ พระองค์
แหมเตื้อแล้วก็ฮ้องเป๋นภาษาฮีบรู ว่า “รับโบนี � (แป๋ว่า อาจ๋ารย์)

“บ่ต้องเกาะเฮา เฮายังบ่ได้ ปิ๊ กไปหาพระบิดา
ของ เฮา เตื้อ แต่ หื้อ ไป บอก หมู่ ปี้ น้ อง ตี้ ติด ต๋าม เฮา ว่า เฮา จะ ปิ๊ ก ไป หา พระ
บิดาของเฮา ตี้ เป๋นพระบิดาของต้านตังหลาย ก็ คือไปหาพระเจ้าของเฮา
ตี้เป๋นพระเจ้าของต้านตังหลายตวย�
18 มารีย์ จาว มัก ดาลา ก็ ไป บอก หมู่ สาวก ของ พระเยซู ว่า “ข้า เจ้า ได้ หัน
องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า แล้ว� และ มารีย์ ก็ ได้ เล่า ว่า พระองค์ อู้ อะหยัง กับ นาง
พ่อง
17 พระองค์ ก็ อู้กับ นางว่า

พระเยซูมาหื้อหมู่สาวกหัน
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19 เมื่อแลงวันติด
่
อยูรวม
่
กั ๋น หมูเขา
่ ก็หับปะตู๋ใส่ก๋อนห้อง
๊ ต๋อนหมูสาวก

ย้อนกั ๋วหมู่ผู้นําจาวยิว พระเยซูก็มายืนอยู่ต้ามก๋างหมู่เขาแล้วก็อู้ว่า “ขอ
หื้อหมู่ต้านมีสันติสุขเต๊อะ� 20 เมื่อพระองค์อูจาอั
้
น
้ แล้ว พระองค์ก็เอามือ
กับขี้ข้างหื้อหมู่เขาผ่อ 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 พระบิดา ใจ๊ เฮา มา� 22 บ่า กอง พระเยซู อู้ จา
อัน
้ แล้ว ก็เป่าลมหายใจ๋หดหมู่เขาแล้วก็อูว่
้ า “ฮับพระวิญญาณบริสุทธิไป
์
23
เต๊อะ ถ้าหมู่ต้านยกโต้ษความบาปหื้อใผ คนนั ้นก็ได้ฮับก๋านยกโต้ษ แต่
ถ้าหมู่ต้านบ่ยอมยกโต้ษหื้อใผ คนนั ้นก็บ่ได้ฮับก๋านยกโต้ษตวย�
พระเยซูมาหื้อโธมัสหัน

24 โธมัส ตี้เขาฮ้องกั ๋นว่าแฝด เป๋ นสาวกคนนึ่ งในสิบสองคน เขาบ่ได้อยู่

กับ หมู่ สาวก ต๋อน ตี้ พระเยซู มา หา 25 สาวก คน อื่น มา บอก เขา ว่า “หมู่ เฮา
ได้ หัน องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า แล้ว� แต่ โธมัส ก็ อู้กับ หมู่ เขา ว่า “ถ้า เฮา บ่ได้ หัน
ฮอย เหล็ก กน ตี้ มือ ของ อาจ๋า รย์ และ บ่ได้ เอา นิว
้ แหย่ เข้า ไป ใน ฮู เหล็ก กน
กับแผลตี้ขี้ข้างอาจ๋ารย์ เฮาตึงบ่เจื้อ�
26 เมื่อ ผ่าน ไป ได้ ติด
๊ นึ่ ง ต๋อน ตี้ หมู่ สาวก ของ พระองค์ มา จุม กั ๋น อยู่ ใน
บ้าน นั ้น แหม โธมัส ก็ อยู่ ตวย 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 แล้วพระองค์อู้กับโธมัสว่า “โธมัสเหย เอานิว
้ มาแหย่ตี้นี่ กับผ่อมือของ
เฮา แล้วก็เอามือซวามขี้ข้างของเฮาเหีย บ่ต้องสงสัยแหม หื้อเจื้อเต๊อะ�
28 แล้ว โธมัส ก็ ฮ้อง ขึ้น มา ว่า “องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า พระเจ้า ของ ข้า
พระองค์�
29 พระเยซูก็อูกั
้ บเขาว่า “ย้อนต้านได้หันเฮา ต้านเลยเจื้อกา คนตี้บ่หัน
เฮาแต่เจื้อนั ้น ก็เป๋นสุข�
กําอูของ
้
ยอห์น
พระเยซู ได้ เยีย ะ หมายสําคัญ แหม หลาย อย่าง หื้อ หมู่ สาวก หัน แต่
บ่ได้ เขียน ไว้ใน หนั งสือ เล่ม นี้ 31 แต่ ตี้ ได้ เขียน สิง่ หมู่ นี้ ลง ไป ก็ เปื้ อ หมู่ ต้าน
จะเจื้อว่า พระเยซู เป๋นพระคริสต์ คือพระบุตรของพระเจ้า และถ้าใผวาง
ใจ๋พระองค์ ก็จะมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์
30

21

พระเยซูมาหาสาวกเจ็ดคน
หลัง จาก นั ้น พระ เยซู ก็ มา หื้อ หมู่ สาวก หัน แหม เตื้อ นึ่ ง ตี้ ทะเล สาบ
ทิเบเรียส เรือ
่ ง เป๋น จาอี้ คือ 2 ต๋อน นั ้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 คน
ของเศเบดี กับสาวกแหมสองคนของพระเยซู ก็อยูตวย
่
กั ๋นตึงหมด 3 แล้ว
1
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ซีโมนเปโตรก็บอกหมู่เขาว่า “เฮาจะไปเซาะป๋า� หมู่เขาตึงหมดก็บอกว่า
“เฮา จะ ไป ตวย� แล้ว หมู่ เขา ก็ ลง เฮือ ไป แต่ ตึง คืน นั ้น หมู่ เขา เซาะ ป๋า บ่ได้
สักตั ๋ว
4 เมื่อเถิงต๋อนเจ๊า พระเยซู ยืนอยู่บนต๋า ฝั่ ง แต่ หมู่ สาวกบ่ฮู้ว่าเป๋ นพระ
เยซู 5 พระเยซูเลยถามหมู่เขาว่า “เปื้ อนเหย ได้ป๋าพ่องก่อ� หมู่เขาก็ตอบ
ว่า “บ่ได้เลย�
6 พระองค์ ก็ อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “หื้อ ต้อด แห ไป ตาง ขวา เฮือ ลอ แล้ว จะ ได้
ป๋า� เขาเลยต้อดแหลงไป ป๋านั กขนาดก็ติดแหจ๋นสาวแหขึ้นมาบ่ได้
7 สาวก คน ตี้ พระเยซู ฮัก ก็ บอก เปโตร ว่า “เป๋ น องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า� บ่า
กองเปโตรได้ยินว่าเป๋นองค์พระผู้เป๋ นเจ้า เขาก็เปี๋ยเสื้อคุมตี้ถอดไว้มาใส่
แล้วก็ โดดลงนํ้าว่ายเข้าฝั่ ง 8 แต่ สาวกคนอื่นๆ นั ่งเฮือปิ๊ กมากับลากแหตี้
มีป๋าติดเต๋มนั ้นมาตวย ย้อนหมู่เขาอยู่บ่ไก๋ ฝั่ งนั ก ประมาณร้อยเมตรเต้า
อัน
้ 9 บ่ากองหมู่เขาขึ้นมาบนฝั่ งแล้ว ก็หันถ่านติดไฟมีป๋าปิ้ งอยู่ตังบนกับ
มีเข้าหนมปังอยู่ 10 พระเยซูก็อูกั
้ บหมู่เขาว่า “เอาป๋าตี้ได้ตะกี้มาพ่องลอ�
11 ซีโมนเปโตรก็ลงเฮือไปลากแหขึ้นมา ป๋ าใหญ่ติดเต๋มแหนั บได้มีร้อย
ห้าสิบสามตั ๋ว แต่ป๋าติดนั กจาอัน
้ แหก็ยังบ่ปุด 12 พระเยซูก็อูกั
้ บหมู่เขาว่า
“มา กิน
๋ ข้าวงาย กั ๋น เต๊อะ� หมู่ สาวก บ่มี ใผ ก้า ถาม พระองค์ ว่า “ต้าน เป๋น
ใผ� ย้อน หมู่ เขา ฮู้ แล้ว ว่า เป๋น องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า 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 เป๋น ขึ้น จาก ความ
ต๋าย
พระเยซูอูกั
้ บเปโตร

พระเยซู ก็อู้กับซีโมนเปโตรว่า “ซี
โมน ลูก บ่าว ยอห์น เหย ต้าน ฮัก เฮา นั ก เหลือ หมู่ นี้ ก่อ�๘ เปโตร ก็ ตอบ ว่า
“ครับองค์ พระผู้เป๋ นเจ้า พระองค์ ก็ ฮู้ว่าเฮาฮักพระองค์� พระเยซู เลยสัง่
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 พระองค์ แหม ว่า “ครับ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า
พระองค์ ก็ ฮู้ ว่า เฮา ฮัก พระองค์� พระเยซู เลย สัง่ เขา แหม เตื้อ ว่า “หื้อ ผ่
อกอยแกะของเฮาเต๊อะ�
17 แล้ว พระองค์ ก็ ถาม เขา เป๋ น เตื้อ ตี้ สาม ว่า “ซี โมน ลูก บ่าว ยอห์น เหย
ต้านฮักเฮาก่อ� เปโตรฮูส
้ ึกเสียใจ๋ตี้พระองค์ถามเขาเถิงสามเตื้อว่า “ต้าน
ฮักเฮาก่อ� เขาเลยบอกพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป๋ นเจ้า พระองค์ก็ฮู้กู้สิง่
กู้ อย่างแล้ว พระองค์ ฮู้ว่าเฮาฮักพระองค์� พระเยซู อู้กับเขาแหมว่า “หื้อ
เลี้ยงแกะของเฮาเต๊อะ�
15 เมื่อหมู่ เขากิน
๋ ข้าวงายกั ๋นอิม
่ แล้ว

๘

21:15 21:15 แป๋ได้แหมอย่างนึ่ งว่า นั กเหลือคนหมู่นี้ ฮักเฮาก่อ
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18 “เฮาบอกความจริงแก่ต้านว่า ต๋อนต้านยังเป๋ นบ่าว ต้านมัดสายแอว

คนเดียวเกียมตั ๋วไปหัน
้ ไปนี่ ต๋ามใจ๋ตั ๋วเก่า แต่เมื่อต้านเฒ่าแล้ว ต้านจะยื่น
มือหื้อคนอื่นมัดสายแอวหื้อ แล้วเขาก็จะปาต้านไปหัน
้ ไปนี่ ตี้ต้านบ่ใค่ไป�
19 (ตี้ พระองค์ อู้ จาอัน
้ ก็ เปื้ อ บอก หื้อ ฮู้ ว่า เปโตร จะ ต๋าย จาใด เปื้ อ จะ เยีย ะ
หื้อคนหันเถิงความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า) บ่ากองพระองค์อู้จาอัน
้ แล้ว ก็อู้
กับเปโตรว่า “ตวยเฮามาเต๊อะ�
สาวกคนตี้พระเยซูฮัก
ซี โมน เป โตร ง ว้าย หลัง ไป ก็ หัน ว่า สาวก คน ตี้ พระ เยซู ฮัก ตวย มา
(สาวก คน นั ้น ก็ คือ คน ตี้ เอน ตั ๋ว ใก้ๆ พระเยซู ต๋อน ตี้ กิน
๋ ข้าว ก่อน ตี้ พระเยซู
โดนยับ แล้วได้ถามพระองค์ว่า “อาจ๋ารย์ คนตี้หักหลังต้านเป๋นใผครับ�)
21 เมื่อเปโตรหันสาวกคนนั ้นก็เลยถามพระเยซูว่า “พระองค์ครับ แล้วคน
นี้ จะเป๋นจาใด�
22 พระเยซู ก็ ตอบ เปโตร ว่า “ถ้า เฮา ใค่ หื้อ เขา อยู่ จ๋น เถิง เฮา ปิ๊ ก มา แหม
เตื้อ แล้วมันเรือ
่ งอะหยังของต้านตวย หื้อตวยเฮามาเต๊อะ�
23 ย้อนกําตี้ พระเยซู อู้นั ้น ก็ เยียะหื้อหมู่ ปี้ น้ องตี้ ติดต๋ามพระเยซู เล่าลือ
กั ๋นไปใคว่ว่าสาวกคนนั ้นจะบ่ต๋าย แต่พระเยซู บ่ได้บอกว่าสาวกคนนั ้นจะ
บ่ต๋าย พระองค์อูก้
้ าว่า “ถ้าเฮาใค่หื้อเขาอยูจ๋
่ นเถิงเฮาปิ๊ กมาแหมเตื้อ แล้ว
มันเรือ
่ งอะหยังของต้านตวย� เต้าอัน
้
24 สาวกคนนั ้นเนาะตี้เป๋ นพยานเรือ
่ งหมู่นี้ กับเป๋นคนตี้เขียนบันทึกสิง่
หมู่นี้ ไว้ แล้วหมู่เฮาฮูว่
้ ากําพยานของเขาเป๋นความจริง
25 มี แหม หลาย อย่าง ตี้ พระ เยซู ได้ เยีย ะ ไว้ ถ้า จะ เขียน ตึง หมด นั ้น
ข้าพเจ้ากึ๊ดว่าโลกตึงโลกก็บ่ใหญ่ปอจะเก็บหนั งสือตี้จะเขียนนั ้นได้
20
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กิจก๋านของอัครทูต

เถิง แม้ ว่า หนั งสือ เล่ม นี้ บ่ได้ บอก จื้อ ของ ผู้ เขียน ไว้ แต่ คริสตจักร สมัย
ยุคแรกก็ยอมฮับว่าหนั งสือเล่มนี้ เขียนโดยลูก๋า เซิง่ เป๋นคนเดียวกั ๋นกับตี้
เขียน “ข่าวดีของพระเจ้าเรือ
่ งพระเยซูคริสต์ เขียนโดยหมอลูก๋า� ลูก๋าตัง้
เก๊ า เขียน หนั งสือ กิจ ก๋า น ของ อัครทูต ว่า “ต้าน เธโอฟีลัส ตี้ นั บถือ หนั งสือ
เล่ม ก่อน ตี้ ข้าพเจ้าเขียนหื้อนั ้น� จากข้อความนี้ ก็ แสดงว่า ตึง สองเล่มนี้
เขียนเถิงคนเดียวกั ๋น ภาษากับฮูปแบบก๋านเขียนในหนั งสือข่าวดีของลูก๋
า กับหนั งสือกิจก๋านของอัครทูตเล่มนี้ ก็มีลักษณะเดียวกั ๋น
ใน บท ตี้ 16:10-17, 20:5-21:18 กับ 27:1-28 ผู้ เขียน ใจ๊ สรรพนาม ว่า
“เฮา� ตี้ ใจ๊ จาอี้ ก็ แสดง ว่า ลูก๋ า เป๋น เปื้ อน ฮ่วม งาน กับ เปาโล ต๋อน ตี้ เตียว
ตาง ไป บอก ข่าวดี ต๋าม ตี้ ต่างๆ เปาโล ได้ อ้าง เถิง ลูก๋ า ใน พระธรรม โคโลสี
4:14 กับ 2 ทิ โมธี 4:11 ไว้ หนั งสือ กิจ ก๋า น ของ อัครทูต เล่ม นี้ ได้ เขียน ไว้
ประมาณปี๋ ค�ศ� 63 ต๋อนตี้ลูก๋ากับเปาโลอยูตวย
่
กั ๋นในกรุ งโรม
ลูก๋าได้ เขียนเถิงเปื้ อนของต้านตี้ จื้อเธโอฟีลัส เหมือนกับหนั งสือข่าวดี
ของลูก๋า แต่ได้เขียนไว้เปื้ อผูเ้ จื้อกู้คนจะได้ฮูเถิ
้ งสิง่ ตี้พระวิญญาณบริสุทธิ์
ดลใจ๋หมู่อัครทูตหื้อออกไปบอกข่าวดีกับคนกู้คน ตัง้ เก๊าในกรุ งเยรู ซาเล็ม
ก่อน ไปจนเถิงกรุ งโรม
เนื้ อหา ใน หนั งสือ เล่ม นี้ ได้ ต่อ เนื่ อง มา จาก หนั งสือ ข่าวดี ของ ลูก๋ า ลูก๋ า
ได้เล่าเรือ
่ งตี้เกิดขึ้นหลังจากพระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋าย แล้วขึ้นไปบน
สวรรค์ ต้านได้เล่าเถิงเหตุก๋ารณ์ ต๋อนตี้พระวิญญาณบริสุทธิมา
่ บหมู่
์ อยูกั
คนในวันเพ็นเทคอสต์ หลังจากวันนั ้นคริสตจักรต่างๆ ก็เติบโตขึ้นกับเข้ม
แข็ง นั ก ขึ้น โดย กํา สัง่ สอน ของ หมู่ อัครทูต เถิง แม้ ผู้ เจื้อ ถูก คํ่า บท ตี้ 1-12
ได้เล่าเรือ
่ งของเปโตรตี้ออกไปบอกข่าวดี บทตี้ 13-28 ได้เล่าเถิงก๋านงาน
ของเปาโลในก๋านบอกข่าวดี ต้านกับเปื้ อนฮ่วมเตียวตางของต้านออกไป
บอก ข่าวดี แล้ว ได้ ตัง้ คริสตจักร ต่างๆ ขึ้น จน เถิง กรุ ง โรม ลูก๋ า บอก ไว้ว่า
สิง่ หมู่นี้ ก็เกิดขึ้นโดยอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตี้ได้เยียะก๋านผ่าน
ตางคนตังหลายตี้ได้ออกไปบอกข่าวดี
ต้าน เธโอฟีลัส ตี้ นั บถือ หนั งสือ เล่ม ก่อน ตี้ ข้าพเจ้า เขียน หื้อ นั ้น เป๋น
เรือ
่ ง ราว เกี่ยว กับ กู้ สิง่ กู้ อย่าง ตี้ พระ เยซู เยีย ะ ตึง สัง่ สอน มา ตัง้ แต่ เก๊า
2 จ๋นแผววันสุ ดต๊ายตี้พระองค์หื้อกําสัง
่ โดยฤทธิอํ
์ านาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิกั
์ บ หมู่ อัครทูต ตี้ พระองค์ เลือก ไว้ แล้ว พระเจ้า ก็ ฮับ พระเยซู ขึ้น ไป
บนสวรรค์
3 ใน เวลา สี่ สิบ วัน หลัง ก๋าน ทน ตุ๊ก ทรมาน จ๋น ต๋าย แล้ว พระองค์ ป๋ า กฏ
หื้อหมู่เขาหันแหมหลายเตื้อ ตึงเยียะสิง่ อันเป๋นก๋านพิสูจน์ หลายอย่าง ตี้
1
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ยืนยันว่าพระองค์เป๋นขึ้นจากความต๋ายแต๊ๆ ตึงได้อูเถิ
้ งเรือ
่ งแผ่นดินของ
4
พระเจ้าตวย มีเตื้อนึ่ งเมื่อพระองค์กํ่าลังกิน
๋ ข้าวกับหมู่อัครทูต พระองค์
สัง่ หมู่ เขา ว่า “ห้าม ฟั่ ง ไป ไหน เตื้อ หื้อ ถ้า อยู่ ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ก่อน จ๋น กว่า
หมู่ ต้าน จะ ได้ ฮบ
ั สิง่ ตี้ พระบิดา สัญญา ไว้ ต๋าม ตี้ เฮา เกย อู้ กับ หมู่ ต้าน แล้ว
5 คือ ว่า ยอห์น หื้อ ฮับ บัพ ติศ มา ด้วย นํ้า แต่ แหม บ่เมิน ต้าน ตัง หลาย จะ ฮับ
บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ�
์
พระเยซูปิ๊ กสวรรค์

เมื่อ พระ เยซู กับ หมู่ อัคร ทูต มา ฮ่วม กั ๋น แหม หมู่ เขา ก็ ถาม พระองค์
ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ต๋อน นี้ พระองค์ กํ่า ลัง จะ จ้วย หื้อ จาว อิสราเอล มี
อาณาจักร เหมือน ตะ ก่อน แม่น ก่อ� 7 พระ เยซู บอก กับ หมู่ เขา ว่า “บ่ใจ้
เรือ
่ ง ตี้ ต้าน ตัง หลาย จะ ฮู้ วัน เวลา ตี้ พระบิดา กํา๋ หนด ขึ้น ด้วย สิทธิ อํานาจ
ของ พระองค์ 8 แต่ เมื่อ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ มา อยู่ กับ หมู่ ต้าน แล้ว หมู่
ต้าน ก็ จะ ได้ ฮับ ฤทธิ์อํานาจ แล้ว จะ เป๋น พยาน เล่า เรือ
่ ง ของ เฮา หื้อ คน ตัง
หลาย ฟัง ตัง้ แต่ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ใคว่ แคว้น ยู เดีย แคว้น สะมาเรีย จ๋น ใคว่
โลกนี้ �
9 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 ปั ก ต๋าผ่อ พระองค์ จาก ไป ใน ต๊ องฟ้า นั ้น อยูๆ
่ ก็ มี
11
ป้อจายใส่เสื้อผ้าสีขาวสองคนมายืนแหมะข้างหมู่เขา แล้วอู้กับหมู่เขา
ว่า “จาว กาลิ ลี เหย หมู่ ต้าน ยืน ปัก ต๋าผ่อ ต๊ องฟ้า อยู่เยีย ะ หยัง พระเจ้า ฮับ
พระเยซูองค์นี้ ขึ้นไปบนสวรรค์แล้ว พระองค์จะปิ๊ กมาแหมเตื้อนึ่ งเหมือน
ตี้หมู่ต้านหันพระองค์ขึ้นไปนั ้น�
6

เลือกมัทธีอส
ั แตนยูดาส

แล้ว หมู่ เขา ก็ ลง จาก ดอย บ่า กอกเทศ ปิ๊ ก ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม เซิง่ อยู่
ห่าง ออก ไป ประมาณ นึ่ ง กิโลเมตร 13 เมื่อ มา แผว กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว หมู่
อัครทูต ก็ ปา กั ๋น ขึ้น ไป ห้อง จัน
๊ บน ตี้ หมู่ เขา ย้าง อาศัย อยู่หัน
้ ใน หมู่ เขา มี เป
โตร ยอห์น ยากอบ อันดรู ว ์ ฟีลิป โธมัส บารโธโลมิว มัทธิว ยากอบลูกบ่าว
ของ อัลเฟอัส ซี โมน คน ของ พรรค จ้า ดนิ ยม กับ ยู ดาส ลูก บ่าว ของ ยากอบ
แหมคนนึ่ ง 14 หมู่เขาพร้อมใจ๋กั ๋นอธิษฐานเจื่อๆ ฮ่วมกับหมู่แม่ญิงตึงนาง
มารียแม่
์ ของพระเยซูตึงหมู่น้ องของพระองค์ตวย
12

มี วัน นึ่ ง เป โตร ยืน ขึ้น ก๋าง ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย (เซิง่ อยู่ ตวย กั ๋น
ประมาณ ร้อย ซาว คน) แล้ว อู้ ว่า 16 “ปี้ น้ อง ตัง หลาย ข้อ พระคัมภีร ตี
์ ้ พระ
วิญญาณ บริสุทธิ์ใจ๊ กับ กษั ตริย์ ดาวิด อู้ ไว้เมื่อ ตะก่อน นั ้น เกี่ยวกับ เรือ
่ ง ยู
17
ดาส ปา ทหาร ไป ยับ พระเยซู ก็ จํา๋ เป๋ น ต้อง เป๋น ไป ต๋าม นั ้น ยู ดาส เป๋น
คน นึ่ ง ตี้ นั บ เส้น เข้า ตวย หมู่ เฮา กับ มี ส่วน ฮ่วม ใน งาน ของ หมู่ เฮา นี้ ตวย
15
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กั ๋น� 18 (ยูดาสเอาสตางค์ตี้ได้จากก๋านเยียะบ่ดีไปซื้อตี้ดินไว้ ตี้หัน
้ เขาผะ
19
เลิด วํา ลง ตัง หน้า ขี้ ปุ๋ม แตก ไส้ สด ออก มา ต๋าย ขํา ตี้ เรือ
่ ง นี้ ฮู้กั ๋น ใคว่กรุ ง
เยรู ซาเล็ม หมู่จาวเยรู ซาเล็มจึงฮ้องตี้ ดินตัด
๊ หัน
้ ต๋ามภาษาต๊ องถิน
่ ว่า อา
เคลดามา ตี้แป๋ว่า “นาเลือด� ย้อนว่ามีเลือดตกใส่ตี้ดินหัน
้ )
20 เปโตรอูต่
้ อไปว่า “เรือ
่ งนี้ มีเขียนไว้ในพระธรรมสดุดีว่า
‘ขอหื้อตี้อยูของ
่
เขาเป๋นฮ้าง
ห้ามคนเข้าไปอยูแหม
่
ต่อไป�ก

ยังมีเขียนไว้แหมว่า
‘ส่วนตํา๋ แหน่ งก๋านฮับใจ๊ของเขานั ้น หื้อคนอื่นมาฮับแตน�ข
21 ย้อนจาอัน
้ หมู่ เฮา จํา๋ เป๋ น จะ ต้อง เลือก ป้อ จาย แหม คน นึ่ ง เอา มา แตน ยู
ดาส คนนั ้นจะต้องเป๋นคนตี้อยูกั
่ บหมู่เฮาตลอดเวลาตี้หมู่เฮาอยูตวย
่
พระ
เยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า นั ้น 22 นั บ ตัง้ แต่ พระเยซู ฮับ บัพ ติศ มา จาก ยอห์น
จ๋นแผววันตี้ พระเจ้าฮับพระองค์ ขึ้นไปสวรรค์ เขาคนนี้ จะต้องเป๋นพยาน
ฮ่วมกับหมู่เฮาตี้จะอูหื
้ ้อคนอื่นๆ ฮูว่
้ า พระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋ายแล้ว�
23 หมู่เขาจึงเสนอจื้อป้ อจายสองคนคือ โยเซฟตี้ฮ้องกั ๋นว่าบารซับบาส
(มี แหม จื้อ ว่า ยุ สทัส) กับ แหม คน คือ มัทธีอส
ั 24-25 แล้ว หมู่ เขา ก็ อธิษฐาน
ว่า “ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ฮู้เถิงจิตใจ๋ของกู้คน ขอพระองค์โผดจี๊หื้อหมู่
เฮาหันว่าหละหว่างสองคนนี้ ใผคือคนตี้ พระองค์ เลือกหื้อเป๋นอัครทูตฮับ
ใจ๊พระองค์ แตนยูดาสคนตี้ละหน้าตี้ แล้วไปอยูใน
่ ตี้ตี้เปิงกับเขา� 26 แล้ว
หมู่ เขา ก็ จกเบอร์กั ๋น ได้ จื้อ มัทธีอส
ั จึง เพิม
ั เข้า กับ หมู่ อัครทูต สิบ
่ มัทธีอส
เอ็ดคนนั ้นตวย

2

พระวิญญาณบริสุทธิมา
่ บหมู่ผู้เจื้อ
์ อยูกั
1 เมื่อ เถิง วัน เพ็น เทคอสต์ หมู่ ผู้ เจื้อ ก็ มา จุ มนุม กั ๋น ใน ตี้ นึ่ ง 2 ต๋อน ตี้ หมู่
เขา บ่ ตัน มึ้ง นั ้น ก็ มี เสียง จาก ต๊ องฟ้า เหมือน กับ เสียง ลม หลวง ปั๊ ด ดัง ใคว่
ไป ตึง บ้าน ตึง เฮือน ตี้ หมู่ เขา กํ่า ลัง จุ มนุ ม กั ๋น อยู่ 3 แล้ว หมู่ เขา ก็ หัน สิง่ นึ่ ง
เหมือนเปล๋ วไฟตี้ มีฮูปฮ่างเหมือนลิน
้ ลอยมาอยู่บนหัวหมู่เขากู้ คน 4 แล้ว
หมู่เขากู้คนก็ได้ฮับก๋านดลใจ๋จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงตัง้ เก๊าอู้ภาษา
ต่างๆ ตี้บ่เกยฮูต๋
้ ามตี้พระวิญญาณบริสุทธิโผด
หื้ออู้
์
5 ต๋อนนั ้นมีจาวยิวตี้เก๋งกั ๋วพระเจ้าลุกจากหลายประเทศใคว่โลกมาอยู่
ในกรุ งเยรู ซาเล็ม 6 เมื่อได้ยน
ิ เสียงจาอัน
้ คนตังหลายก็ปากั ๋นมาผ่อ แล้ว
7 คนตังหลายก็อูกั
ก็ปากั ๋นงืดตี้ได้ยน
ิ หมูผู
่ เ้ จื้ออูเป๋
้ นภาษาหมูเขา
่
้ ๋นว่า “คน
8
หมู่ นี้ เป๋น จาว กาลิ ลี ตึง หมด บ่ใจ้ กา แล้ว เป๋น จาใด หมู่ เฮา ได้ยน
ิ หมู่ เขา อู้
9
เป๋นกําภาษาบ้านเกิดเมืองนอนของหมูเฮา
่
ตี้เป๋นจาวปารเธีย จาวมีเดีย
ก
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ตึงจาวเอลาม ตึงคนตี้ อยู่ในเขตแดนเมโสโปเตเมีย ตึงคนตี้ อยู่ในแคว้น
ยู เดีย แคว้นคัป ปาโดเซีย แคว้นปอนทัส แคว้น เอเชีย๑ 10 แคว้นฟรีเจีย
แคว้น ปัมฟี เลีย ประเทศ อียป
ิ ต์ ตึง คน ใน แคว้น ลิเบีย ใก้ เมือง ไซรีน หมู่ ตี้
มาจากกรุ งโรมตี้ มาแอ่ว เซิง่ มี ตึงจาวยิวกับคนตี้ เข้าฮีตศาสนายิว 11 ตึง
จาวเกาะครีต กับจาวอาระเบียตวย หมู่เฮาได้ยน
ิ หมูเขา
่ อูเรื
้ อ
่ งสิง่ อัศจ๋รรย์
ของพระเจ้าเป๋นกําภาษาของหมู่เฮาลู้� 12 คนหมู่นั ้นก็ ปากั ๋นงืดขําอกขํา
ใจ๋อธิบายบ่ได้ จึงเหลียวมาถามกั ๋นว่า “อะหยังกั ๋นปะลํ้าปะเหลือนี่ �
13 ซํ้า คน ก็ ใค่ หว
ั ใส่ หมู่ ผู้ เจื้อ อู้ ว่า “คน หมู่ นี้ ท่า จะ เมา เหล้า องุน
่ เหีย ละ
ก้า�
เปโตรอธิบายหื้อคนตังหลายฟัง
แล้ว เปโตร ตึง หมู่ อัครทูต แหม สิบ เอ็ด คน นั ้น ก็ ลุก ยืน ขึ้น อู้ กับ คน ตัง
หลายด้วยเสียงอันดังว่า “ต้านจาวยิวตังหลายตึงหมูคน
่ ตี้อาศัยอยูใน
่ กรุ ง
เยรู ซาเล็ม ขอ ปา กั ๋น ดัก ก่อน เฮา จะ บอก หื้อ ต้าน ตัง หลาย ฟัง 15 คน หมู่ นี้
บ่ได้เมาเหล้าอย่างตี้หมู่ต้านกึ๊ดเน่ อ บ่าเดี่ยวนี้ เป๋นเวลาเก้าโมงเจ๊าอยู่ลอ
16 แต่ สิง
่ ตี้ ต้าน ตัง หลาย หัน เมื่อ เจ๊า นี้ เป๋น สิง่ ตี้ ได้ เกิด ขึ้น ต๋าม ตี้ โยเอล ผู้
เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าอูไว้
้ 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 ก๋าน อัศจ๋รรย์ ตึง หมายสําคัญ
ต่างๆ ผ่าน พระเยซู ต๋าม ตี้ ต้าน ตัง หลาย ก็ ฮู้ ก็ หัน มา แล้ว 23 ต้าน ผู้ นี้ ถูก
มอบ ไว้ ต๋าม แผน ก๋า น ของ พระเจ้า ตี้ ฮู้ ล่วง หน้า ก่อน แล้ว ว่า หมู่ ต้าน จะ
14

๑

2:9
2:9
เอเชีย
ในสมัยพระคัมภีร ์
บ่ใจ้ทวีปเอเชีย
แต่เป๋นดินแดนนึ่ งอยูตั
่ งวันตกประเทศตุรกีบ่าเดี่ยวนี้ ค 2:21 2:21 ยอล� 2:28-32

กิจก๋าน 2:24

227

กิจก๋าน 2:36

ฆ่า พระองค์ โดย หื้อ หมู่ คน บ่ดี๒ยับ พระองค์ ไป เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน 24 แต่
พระเจ้า เยีย ะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น มา ใหม่ ก็ ได้ ป๊น จาก ความ เจ็บ ปวด จาก
ความต๋ายเหีย ย้อนว่าความต๋ายจะครอบงําพระองค์ไว้บ่ได้ 25 กษั ตริยดา
์
วิดอูเถิ
้ งพระเยซูว่า
‘ข้าพเจ้าหันองค์พระผู้เป๋นเจ้าอยูส่
่ องหน้าข้าพเจ้าตลอดเวลา
ใจ๋ของข้าพเจ้าบ่สะต๊านหย้านกั ๋ว
ย้อนว่าพระองค์อยูตั
่ งเผิกขวามือของข้าพเจ้า
26 ย้อนจาอีจิ
้ ตใจ๋ของข้าพเจ้าก็จื้นเจยบาน

ปากของข้าพเจ้าก็อูอย่
้ างจื้นจมยินดี
ตั ๋วข้าพเจ้าจะอยูอย่
่ างมีความหวัง
27 พระเจ้าจะบ่ละจิตวิญญาณของข้าพเจ้าไว้ในแดนของคนต๋าย
กับบ่ละองค์บริสุทธิของ
พระองค์หื้อเปื่ อยเน่าไปในขุมฝังศพ
์
28 พระองค์โผดหื้อข้าพเจ้าฮูตาง
้
แห่งจีวต
ิ

โผดหื้อข้าพเจ้าเต๋มบริบูรณ์ ด้วยความยินดี
ย้อนอยูส่
่ องหน้าพระองค์�ฅ

29 “ปี้ น้ องตังหลาย

ข้าพเจ้าจะอู้อย่างมัน
่ ใจ๋ว่า กษั ตริย์ดาวิดผู้เป๋นเก๊า
เหง้า แห่ง เฮา ตัง หลาย ตี้ ต๋าย ไป แล้ว อุโมงค์ ฝัง ศพ ของ ต้าน ยัง มี อยู่ จ๋น
เถิงตึงวันนี้ 30 กษั ตริย์ดาวิดเป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า ตี้ ฮู้ว่า
พระเจ้า หื้อ กํา มัน
่ สัญญา แก่ ต้าน ว่า ลูก หลาน คน นึ่ ง ของ ต้าน จะ สืบ แตน
บัลลังก์ของต้าน 31 กษั ตริยดาวิ
์
ดเล็งหันเหตุก๋ารณ์ ปายหน้า จึงอูเถิ
้ งก๋าน
เป๋นขึ้นจากความต๋ายของพระคริสต์ว่า พระเจ้าจะบ่ละพระองค์ไว้ในแดน
ของคนต๋าย เนื้ อหนั งมังสาของพระองค์จะบ่เปื่ อยเน่าในขุมฝังศพ 32 ตี้อู้
มา นี้ หมายเถิง พระเยซู ตี้ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว หมู่
เฮา จึง เป๋น พยาน ใน เรือ
่ ง นี้ 33 พระเจ้า ก็ ฮับ พระเยซู ขึ้น ไป อยู่ ตัง เผิก ขวา
ของ พระองค์ แล้ว พระเจ้า ตี้ เป๋น พระบิดา ก็ มอบ พระวิญญาณ บริสุทธิหื
์ ้อ
กับพระเยซู ต๋ามตี้สัญญาไว้ พระเยซูก็หื้อพระวิญญาณบริสุทธินี
์ ้ ไว้กับหมู่
เฮา อย่างตี้ หมู่ ต้านได้ หันกับได้ยน
ิ อยู่แล้ว 34 กษั ตริย์ดาวิดบ่ได้ ขึ้นไปบน
สวรรค์ แต่ต้านอูว่
้ า
‘พระเจ้าอูกั
้ บองค์พระผู้เป๋นเจ้าของข้าพเจ้าว่า
“หื้อนั ่งตังขวามือของเฮา
35 จ๋นเต๊าฮอดเฮาจะเยียะหื้อศัตรู ของ
๋
ต้าน
เป๋นตี้ฮองตีน
๋ ของต้าน� ’ฆ ”
36 เปโตร อู้ ต่อ ว่า “ย้อนจาอัน
้ ขอ หื้อ จาว อิสราเอล ตัง หลาย ฮู้ แต๊ๆ เน่ อ ว่า
พระเจ้า ตัง้ พระเยซู ผู้ ตี้ หมู่ ต้าน ปา กั ๋น เอา ไป เขิง ไว้ บน ไม้ ก๋าง เขน นั ้น หื้อ
เป๋นตึงองค์พระผู้เป๋นเจ้าเป๋นตึงพระคริสต์ตวย�
๒

2:23 2:23 กํานี้ แป๋ได้แหมว่า คนนอกบทบัญญัติ
2:35 สดด� 110:1

ฅ

2:28 2:28 สดด� 16:8-11

ฆ

2:35
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37 เมื่อคนตังหลายได้ยน
ิ จาอัน
้ แล้ว ก็ฮูส
้ ึกบ่ม่วนใจ๋ จึงปากั ๋นถามเปโตร

ตึงหมู่อัครทูตคนอื่นๆ ว่า “ปี้ น้ องเหย เฮาจะเยียะจาใดดีนี่ �
38 เป โตร จึง ตอบ ว่า “หมู่ ต้าน จง กลับ ใจ๋ จาก บาป แล้ว ฮับ บัพ ติศ มา
ใน นาม พระ เยซู คริสต์ เปื้ อ ฮับ ก๋าน ยก โต้ ษ บาป แล้ว พระเจ้า จะ หื้อ พระ
วิญญาณบริสุทธิแก่
์ ต้าน 39 ย้อนพระเจ้าสัญญาไว้ว่าจะหื้อพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ กับ หมู่ ต้าน ตึง หมู่ ลูก หลาน ของ ต้าน ตึง กู้ คน ตี้ อยู่ ประเทศ ไก๋ๆ
คือ กู้ คน ตี้ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า พระเจ้า ของ เฮา ฮ้อง หื้อ เข้า มา หา พระองค์�
40 แล้ว เปโตร ก็ ตัก เตือ
๋ น กับ วิงวอน คน ตัง หลาย เมิน ขนาด ว่า “หื้อ เอา ตั ๋ว
รอด หื้อ ดี หื้อ ป๊น จาก โต้ษ ตี้ คน บ่ดี ใน สมัย นี้ จะ ต้อง ฮับ� 41 คน ตัง หลาย
ตี้ ยอม ฮับ สิง่ ตี้ เป โตร อู้ ก็ ฮับ บัพ 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
กับหักเข้าหนมปัง๓กับอธิษฐานตวยกั ๋น
ก๋านแบ่งปั๋ นในหมู่ผู้เจื้อ

43 หมู่ อัครทูต เยีย ะ ก๋าน ปาฏิหาริย์ตึง หมายสําคัญ หลาย สิง
่ หลายอย่าง

คนตังหลายตี้ หัน
้ ก็ มีความเก๋ งกั ๋วพระเจ้า 44 หมู่เขาตี้ ฮับเจื้อก็ มาฮ่วมกั ๋น
เป๋น ประจํา๋ เอา สิง่ ของ มา ฮอม ไว้เป๋น ก๋ องก๋า ง แล้ว ใจ๊ ตวย กั ๋น 45 หมู่ เขา
ขายตี้ดินตึงเข้าของต่างๆ เอาเงินมาปั๋ นหื้อคนตี้มีความจํา๋ เป๋ น 46 หมู่เขา
ไป จุ มนุ ม กั ๋น ตี้ ข่วง พระวิหาร ตึง วัน ฮ่วม พิธี หัก เข้า หนมปัง ใน บ้าน เฮือน
ของเขา ตึงเอาของกิน
๋ มากิน
๋ ตวยกั ๋นด้วยความจื้นจมยินดีกับเต๋มอกเต๋ม
ใจ๋ 47 กับ ปา กั ๋น สรรเสริญ พระเจ้า แล้ว กู้ คน ก็ ซอบ อก ซอบ ใจ๋ หมู่ เขา แล้ว
องค์พระผู้เป๋นเจ้าก็โผดหื้อคนตี้จะฮับความรอดป๊นบาปโต้ษเข้ามาในหมู่
เขานั กขึ้นตึงวัน

3

เปโตรฮักษาคนง่อย

1 วันนึ่ งเปโตรกับยอห์นเตียวไปตี้พระวิหาร

เข้าฮ่วมก๋านอธิษฐานเวลา
ประจํา๋ บ่ายสามโมง
กู้
วัน จะ มี คน หาม เขา เข้า ไป ไว้ ตี้ ฮิม ปะตู๋ พระวิหาร เซิง่ ปะตู๋ หัน
้ จื้อ ว่า ปะตู๋
งาม เปื้ อแนขอสตางค์ จากคนตี้ เข้ามาในพระวิหารนั ้น 3 ป้อจายคนนี้ บ่า
กอง หัน เปโตร กับ ยอห์น กํ่า ลัง เตียว มา เขา ก็ ฮ้อง ขอ สตางค์ 4 เปโตร กับ
ยอห์น ก็ ปัก ต๋าผ่อ ไป ตี้ ป้อ จาย คน นั ้น แล้ว อู้ ว่า “ผ่อ เฮา นิ � 5 คน ง่อย ก็ ผ่อ
ไปตี้ คนตึง สอง ผ่อไปตวยตื่นเต้น ไปตวย ย้อนกึ๊ดว่าจะได้ สตางค์ จากหมู่
เขา 6 แต่ เปโตร อู้ ว่า “ตึง เนื้ อ ตึง ตั ๋ว เฮา บ่มี สตางค์ สัก บาท แต่ เฮา มี อย่าง
นึ่ ง จะ หื้อ คือ ใน พระ นาม พระเยซู คริสต์ จาว นาซาเร็ธ หื้อ ลุก ขึ้น บ่า เดี่ยว
2 มี ป้ อจายคนนึ่ งเป๋ นง่อยเปี้ ยเสียขามาตัง
้ แต่เกิด

๓

2:42 2:42 อาจหมายเถิงก๋านกิน
๋ ข้าวมื้อพิเศษตวยกั ๋น เปื้ อเป๋นก๋านระลึกเถิงพระเยซู
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นี้ � 7 แล้วเปโตรก็กํา๋ มือขวาของป้อจายคนนั ้นตุ้มหื้อลุกขึ้น ตีน
๋ กับข้อแข้ง
8
ของ เขา ก็ มี แฮง ขึ้น มา บ่า ดิด บ่า เดี่ยว เขา ก็ โดด ขึ้น แล้ว ก็ เตียว ได้ เตียว
ไปตวยเต้นไปตวย ปากก็อู้กํายกย่องสรรเสริญพระเจ้า แล้วเข้าไปในข่วง
พระวิหาร พร้อม กั ๋น ตึง เปโตร กับ ยอห์น 9 เมื่อ คน ตัง หลาย หัน เขา เตียว ได้
กับฮ้องสรรเสริญพระเจ้าจาอัน
้ 10 ก็จํา๋ ได้ว่าเขาคือป้อจายคนตี้นั ่งแนขอ
สตางค์ อยู่ ฮิม ปะตู๋ จื้อ ปะตู๋ งาม หมู่ เขา ปา กั ๋น ตกขะป้า งืด ใน เหตุ ก๋า รณ์ ตี้
เกิดขึ้นกับเขาคนนั ้น
เปโตรอูกั
้ บหมู่คน
11 ใน เวลา ตี้ ป้ อ จาย คน นั ้น กํา
๋ แขนเปโตรกับยอห์น

ตี้ ระเบียงวิหารของ
ซาโลมอน นั ้น คน ตัง หลาย ก็ งืด ขนาด ปา กั ๋น แตก ตื่น ล่น มา ผ่อ 12 เมื่อ เป
โตร หัน จาอัน
้ ก็ อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “ปี้ น้ อง จาว อิสราเอล เหย งืด ใจ๋ กับ เรือ
่ ง นี้
เยีย ะ หยัง ปัก ต๋าผ่อ หมู่ เฮา เยีย ะ หยัง เหมือน กับ ว่า ป้อ จาย คน นี้ เตียว ได้
ย้อน อํานาจ ของ เฮา กาว่า เฮา เป๋น คน เคร่ง ตาง ศาสนา จ๋น พระเจ้า เปิง ใจ๋
จาอัน
้ กา 13 บ่ใจ้ จาอัน
้ ลอ แต่ พระเจ้า ตี้ อับ ราฮัม อิส อัค 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 คน ตี้ หมู่ ต้าน มอบ ตั ๋ว หื้อ ปี ลาต ผู้ เป๋น เจ้า เมือง ตึง
บ่ยอม ฮับ พระองค์ ต่อ ปี ลาต แม้ ว่า ปี ลาต ตัด สิน ใจ๋ ปล่อย พระองค์ หื้อ มี
อิสระ 14 หมู่ ต้าน บ่ยอมฮับ ผู้ ตี้ บริสุทธิกั
์ บ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม แต่ ปา กั ๋น ขอ
หื้อ ปี ลาต ปล่อย ตั ๋ว คน ตี้ ฆ่า คน ต๋าย นั ้น แตน พระองค์ 15 หมู่ ต้าน ฆ่า พระ
เยซู ผู้ตี้ เป๋นผู้หื้อ จี วต
ิ แต่ พระเจ้า เยียะหื้อพระองค์ เป๋น ขึ้น จากความต๋าย
หมู่เฮาเป๋นพยานในเรือ
่ งนี้ 16 ป้อจายง่อยตี้หมู่ต้านเกยฮูจ
้ ักหายเป๋นปกติ
ย้อนความเจื้อในฤทธิเดช
ของพระเยซู ความเจื้อพระเยซูเยียะหื้อเขาหาย
์
เป๋นปกติ อย่างตี้หมู่ต้านหันกับต๋าจาอีละ
้
“ปี้ น้ อง ตัง หลาย เหย ตั ๋ว เฮา ฮู้ เน่ อ ว่า ตี้ หมู่ ต้าน กับ หมู่ ผู้ นํา ของ ต้าน
เยียะจาอัน
้ กับพระเยซู ก็บ่ฮูเ้ รือ
่ งฮูร้ าวว่าเยียะอะหยังลงไป 18 แต่พระเจ้า
เยีย ะ หื้อ เรือ
่ ง นี้ เกิด ขึ้น ต๋าม ตี้ พระองค์ เกย บอก ไว้ผ่าน ตาง หมู่ ผู้ เป๋น ปาก
เป๋นเสียงแตนพระเจ้าว่า พระคริสต์ ต้องทนตุ๊กทรมาน 19 ย้อนจาอัน
้ หมู่
ต้านจงกลับใจ๋จากบาปปิ๊ กมาหาพระเจ้า แล้วพระองค์จะล้างบาปหื้อต้าน
จ๋น หมด จ๋น เสี้ ยง 20 แล้ว องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จะ โผด หื้อ หมู่ ต้าน มี เวลา พัก
ผ่อนหย่อนใจ๋ กับพระองค์จะส่งพระคริสต์คือพระเยซูหื้อแก่ต้านตังหลาย
21 แต่ บ่า เดี่ยวนี้ 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 ไว้
ผ่าน ตาง กํา อู้ ของ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ ผู้ บริสุทธิ์ใน สมัย
โบราณ 22 โมเสส อู้ ว่า ‘องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า พระเจ้า ของ ต้าน ตัง หลาย จะ
นํา คนนึ่ ง ใน หมู่ ปี้ น้ อง ของต้าน ตังหลาย หื้อ เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียงแตน
พระองค์เหมือนข้าพเจ้า ต้านตังหลายต้องเจื้อฟังกู้สิง่ กู้อย่างตี้เปิ้ นอู้เน่ อ
17
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23 ใผ บ่เจื้อ ฟัง ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง แตน พระเจ้า คน นี้

ก็ จะถูกตัดออกจาก
ก๋านเป๋นคนของพระเจ้า แล้วปะกับความฉิ บหาย�ง
24 “ซามู เอล ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง แตน พระเจ้า กับ ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง
แตน พระเจ้า คน อื่นๆ ตี้ ตวย มา เมื่อ ลูน ก็ เกย อู้ เรือ
่ ง ตี้ เกิด ขึ้น ใน บ่า เดี่ยว
25
นี้ กั ๋น กู้ คน พระสัญญา ตี้ พระเจ้า หื้อ ไว้ ผ่าน ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน
พระองค์ ก็ หื้อ ไว้สําหรับ หมู่ ต้าน กับ หมู่ ต้าน จะ มี ส่วนฮ่วม ใน พันธสัญญา
ของ พระเจ้า ตี้ เยีย ะ ไว้ กับ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ ต้าน พระเจ้า อู้ กับ อับ รา
ฮัม ว่า ‘คน กู้ เจื๊อ จ้า ด ใน โลก จะ ได้ ฮับ ปอน ผ่าน ตาง เจื๊ อสา ย ของ เจ้า�จ
26 เมื่อ พระเจ้า แต่ง ตัง
้ พระเยซู ผู้ ฮับ ใจ๊ พระองค์ พระเจ้า ก็ ส่ง ต้าน มา หื้อ
จาวอิสราเอลก่อน เปื้ อปั๋ นปอนหื้อหมู่ต้าน โดยหื้อต้านตังหลายปิ๊ กงว้าย
จากเส้นตางจีวต
ิ ตี้บ่ดี�

4
เปโตรกับยอห์นถูกสอบสวน

เมื่อ เปโตร กับ ยอห์น กํ่า ลัง อู้ กับ คน ตัง หลาย อยู่ หัน
้ หมู่ ปุโรหิต นาย
ทหาร ฮัก ษา พระวิหาร ตึง หมู่ สะดู สี ปา กั ๋น งอม เข้า ใส่ คน ตึง สอง 2 หมู่ เขา
โขด ตึง สอง ย้อน สอน คน ตัง หลาย ว่ามี ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความต๋าย เหมือน
ตี้พระเจ้าเยียะหื้อพระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋ายนั ้น 3 หมู่เขาจึงยับคนตึง
สองไปขังคอกไว้จ๋นแผววันพูกเมื่อเจ๊าย้อนว่าคํ่าแล้ว (กฎหมายของจาว
ยิว บ่หื้อ คน ขึ้น ศาล ต๋อน มืด คํ่า) 4 แต่ หลาย คน ตี้ ฟัง ก็ เจื้อ ใน เรือ
่ ง ตี้ เปโตร
กับ ยอห์น สัง่ สอน จ๋น บ่า เดี่ยวนี้ มี ผู้ เจื้อ ตี้ เป๋น ป้อ จาย ประมาณ ห้า ปัน คน
แล้ว
5 ต่อ มา แผว วัน พูก หมู่ ผู้ นํา จาว ยิว หมู่ คน เฒ่า คน แก่ กับ หมู่ ธรรมาจ๋า
รย์ มา อยู่ ตวย กั ๋น ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม 6 ใน ก๋าน ประชุม นั ้น มี อัน นาส เซิง่ เป๋น
มหา ปุโรหิต คายาฟาส ยอห์น อเล็ก ซานเดอร์ กับ ญาติ ป้อ จาย คน อื่นๆ
ของ มหา ปุโรหิต 7 คน หมู่ นั ้น สัง่ หื้อ เปโตร กับ ยอห์น มา ยืน อยู่ ส่อง หน้า หมู่
เขา แล้ว ถาม ว่า “เจ้า ตึง สอง มี อํานาจ อะหยัง มา เยีย ะ จาอี้ กาว่า ใจ๊ สิทธิ
อํานาจของใผ�
8 เวลา นั ้น เปโตร ได้ ฮับ ก๋าน ดลใจ๋ จาก พระวิญญาณ บริสุทธิ์ จึง ตอบ หมู่
เขา ไป ว่า “ต้าน ผู้ นํา ของ จ้าด เฮา หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ตัง หลาย 9 วัน นี้ หมู่
ต้านมาสอบสวนสิง่ ดีๆ ตี้ข้าพเจ้าเยียะหื้อกับคนง่อยนี้ ใค่ ฮู้ก๋าว่าเขาหาย
ง่อยได้จาใด 10 ก็หื้อหมู่ต้านกับจาวอิสราเอลตังหลายฮูไว้
้ เต๊อะว่า ป้อจาย
คน ตี้ ยืน อยู่ ต่อ หน้า ต้าน ตัง หลาย หาย เป๋น ปกติ ด้วย ฤทธิอํ
์ านาจ ของ พระ
เยซู คริสต์ จาว นาซาเร็ธ คน ตี้ หมู่ ต้าน เอา ไป เขิง ไว้บน ไม้ ก๋าง เขน จ๋น ต๋าย
แต่ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 11 พระคัมภีร ์เกย เขียน ไว้ ว่า
พระองค์เป๋น
1
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‘ศิลาตี้สล่าอย่างหมู่ต้านเอาขว้างไปแล้ว
ป๋ากฏว่าเป๋นศิลามุมเอก�ฉ

นอกจาก พระเยซู แล้ว ก็ บ่มี ใผ จ้วย หมู่ เฮา รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ ย้อน ว่า
บ่มีใผคนใดในโลกตี้พระเจ้าหื้อเป๋นผู้จ้วยหื้อรอดสําหรับหมู่เฮา�
13 หมู่เขางืดขนาดเมื่อหันเปโตรกับยอห์นก้าอูบ่
้ กั ๋วใผ สองคนนี้ เป๋นคน
บ่ได้ฮับก๋านศึกษากับบ่เก่งด้านใดด้านนึ่ ง แต่จํา๋ ได้ว่าเปโตรกับยอห์นเกย
อยู่กับ พระเยซู มา ก่อน 14 แต่ หมู่ เขา อู้อะหยัง บ่ได้ ย้อน ว่า หัน ป้อ จาย ง่อย
ตี้ ได้ ฮับ ก๋าน ฮัก ษา จ๋น หาย ดี ยืน แหมะ เปโตร ตึง ยอห์น 15 หมู่ เขา ก็ สัง่ หื้อ
เปโตร กับ ยอห์น ออก ไป จาก ตี้ ประชุม สภา แซนเฮดริน ก่อน แล้ว ก็ เปิ็กษา
กั ๋น ว่า 16 “หมู่ เฮา จะ เอา จาใด กับ สอง คน นี้ ดี หา ย้อน คน ตัง หลาย ตี้ อยู่ ใน
กรุ งเยรู ซาเล็มก็ฮู้แล้วว่าสองคนนี้ เยียะก๋านอัศจ๋รรย์ตี้ยิง่ ใหญ่ หมู่เฮาจะ
บ่ยอมฮับก็บ่ได้ 17 แต่เปื้ อบ่หื้อเรือ
่ งนี้ แพ่ไปเข้าหูใผ หมู่เฮาต้องขูว่
่ าบ่หื้ออู้
ในนามพระเยซูกับใผคนใดแหมเน่ อ�
18 จากนั ้นหมู่ เขาก็ ฮ้องเปโตรกับยอห์นเข้ามา แล้วสัง
่ ว่า “ห้ามอู้กาว่า
สัง่ สอนอะหยังเกี่ยวกับพระเยซู แหมซํ้าเน่ อ� 19 แต่เปโตรกับยอห์นตอบ
ว่า “ต้านตังหลายตัดสินเอาคนเดียวเต๊อะ พระเจ้าหื้อหมู่เฮาเจื้อฟังต้าน
ตังหลายแตนตี้จะเจื้อฟังพระองค์กา 20 หมู่เฮาตึงอดบ่ได้ตี้จะอูใน
้ สิง่ ตี้หมู่
เฮาได้ฮูได้
้ หัน�
21 หมู่ เขา ก็ ขู่ เปโตร กับ ยอห์น แหม แล้ว ปล่อย ตึง สอง ไป บ่ฮู้ จะ ลง โต้ษ
จาใดดี ย้อนคนตังหลายปากั ๋นสรรเสริญพระเจ้าในสิง่ ตี้เกิดขึ้นนั ้น 22 เป๋น
เรือ
่ งอัศจ๋รรย์แต๊ๆ ตี้ป้อจายเป๋นง่อยตัง้ แต่เกิด แล้วบ่าเดี่ยวนี้ อายุได้สี่สิบ
ป๋ายเตียวได้ดวากๆ
12

กําอธิษฐานของคนตี้เจื้อศรัทธา
เมื่อ หมู่ เขา ปล่อย เปโตร กับ ยอห์น แล้ว ตึง สอง คน ก็ ปิ๊ ก ไป หา หมู่ ผู้
เจื้อ เล่าเรือ
่ งตึงหมดตึงเสี้ ยงตี้ หมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่คนเฒ่าคนแก่ ได้
อู้ได้ว่าหื้อหมู่เขา 24 เมื่อหมู่ผู้เจื้อได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ปากั ๋นฮ่วมใจ๋ อธิษฐานต่อ
พระเจ้า พร้อม เดียว กั ๋น ว่า “ข้า แต่ พระเจ้า ผู้ ยิง่ ใหญ่ สูง สุด พระองค์ เป๋น
ผู้ สร้าง ตึง ต๊ องฟ้า ตึง โลก ตึง ทะเล กับ ซะป๊ะ ตัง มวล ตี้ อยู่ ใน สถาน ตี้ หมู่ นี้
25 เมินมาแล้วพระองค์ ได้ อู้ไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผ่านปากกษั ตริย์
ดาวิดผู้ฮับใจ๊พระองค์ตี้เป๋นป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮาว่า
‘เป๋นจาใดคนต่างจ้าดปากั ๋นโขด
ตึงวางแผนต่อต้านองค์พระผู้เป๋นเจ้า
แต่จะบ่ได้ผล
26 หมู่กษั ตริยต่
์ างๆ ในโลกก็ปากั ๋นเกียมตี้จะสู้
หมู่ผู้ปกครองก็มาฮ่วมกั ๋นต่อต้าน
23
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องค์พระผู้เป๋นเจ้ากับพระคริสต์�ช
แล้ว กํา ทํานาย นี้ ตี้ เขียน ไว้ ใน พระคัมภีร ์ ก็ เกิด ขึ้น แต๊ ใน เมือง นี้ ย้อน
กษั ตริย์ เฮ โรด ตึง ปอ นทิ อัส ปี ลาต เจ้า เมือง กับ คน ต่าง จ้า ด กับ จาว
อิสราเอล ได้ ปา กั ๋น ต่อ ต้าน พระ เยซู ผู้ ฮับ ใจ๊ ตี้ บริสุทธิ์ ของ พระองค์ ผู้ ตี้
พระองค์เจิมไว้เป๋นพระคริสต์ 28 สิง่ ตังมวลตี้เขาตังหลายหมู่นั ้นได้เยียะก็
เกิดขึ้นต๋ามตี้ พระองค์ กํา๋ หนดไว้ตัง้ แต่เมินแล้ว 29 บ่าเดี่ยวนี้ ขอพระองค์
โผดฟังกําขู่ของเขาหมู่นั ้น ขอจ้วยหมู่เฮาผู้ฮับใจ๊ของพระองค์มีใจ๋บ่กั ๋วใผ
ตี้ จะบอกเล่าถ้อยกําของพระองค์ น่ อยเต๊อะ 30 ขอหื้อพระองค์ แสดงฤทธิ์
อํานาจ ตี้ จะ ฮัก ษา คน ป่วย กับ เยีย ะ หมายสําคัญ ตึง ปาฏิหาริย์ ผ่าน ตาง
พระเยซูผู้ฮับใจ๊ตี้บริสุทธิของ
พระองค์�
์
31 เมื่อ หมู่ ผู้ เจื้อ อธิษฐาน สุ ด แล้ว พระเจ้า ก็ เยีย ะ หื้อ ตี้ เขา จุ มนุม กั ๋น นั ้น
สนั ่น หวัน
่ ไหว หมู่ เขา ก็ ได้ ฮับ ก๋าน ดลใจ๋ จาก พระวิญญาณ บริสุทธิ์ แล้ว ได้
บอกเล่าถ้อยกําของพระเจ้าอย่างบ่กั ๋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 เป๋น ก๋ องก๋า ง ก็ ปั๋ น กั ๋น กิน
๋ ปั๋ น กั ๋น ใจ๊ กู้ คน
33 หมู่ อัครทูต ได้ อู้ อย่าง มี อํานาจ เป๋ น พยาน เรือ
่ ง พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น
เจ้าเป๋นขึ้นจากความต๋าย แล้วพระเจ้าก็ปั๋ นปอนหมู่เขากู้คู่กู้คนนั กขนาด
34 บ่มีใผในหมู่เขาตี้ตุ๊กยากกัน
้ อยากอะหยังเลย ย้อนว่าคนตี้มีตี้ดินกาว่า
35
บ้านเฮือนก็ขายเหีย แล้วก็เอาสตางค์มามอบหื้ออัครทูตเอาไปแจกคน
ตี้มีความจํา๋ เป๋น
36 เหมือน กับ ตั ๋ว อย่าง ของ โย เซฟ คน ตี้ หมู่ อัคร ทูต ฮ้อง ว่า บา รนา บัส
(หมายเถิง คน ตี้ หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋) เป๋น จาว เลวี เขา เกิด ตี้ เกาะ ไซปรัส 37 โย
เซฟขายตี้นาของตั ๋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 เก็บ สตางค์ เอา ไว้บาง ส่วน เมีย ของ เขา ก็
ฮู้ก็ หัน ตวย จาก นั ้น เขา จึง นํา เอา สตางค์ ส่วน ตี้ เหลือ มา หื้อ กับ หมู่ อัครทูต
3 เปโตรอู้กับอานาเนี ยว่า “เป๋ นจาใดเถิงยอมหื้อซาต๋านครอบงําจิตใจ๋ หื้อ
จุล่ายต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ แบ่งสตางค์ส่วนนึ่ งตี้ได้จากก๋านขายตี้ดิน
เอาไว้ 4 ตี้ดินนั ้นก็เป๋นของเจ้าอยูแล้
่ วก่อนตี้จะขายบ่ใจ้กา หลังจากตี้ขาย
แล้ว เงิน นั ้น ก็ ยัง เป๋น สิทธิของ
เจ้า บ่ใจ้ กา แล้ว เป๋น จาใด เจ้า กึ๊ด เยีย ะ จาอี้
์
เจ้า บ่ได้ จุ ล่า ย ต่อ หมู่ เฮา นา แต่ กํ่า ลัง จุ ล่า ย ต่อ พระเจ้า เน่ อ� 5 เมื่อ อานา
เนี ย ได้ยน
ิ กํา ว่า จาอัน
้ ก็ โก้น ลง จัก
๊ ต๋าย ขํา ตี้ คน ตัง หลาย ตี้ หัน จาอัน
้ ก็ กั ๋ว
ช 4:26 4:26 สดด� 2:12
1
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ขนาด 6 ป้อ จาย คน หนุ่ม หลาย คน ก็ มา ห่อ ศพ อานาเนี ย แล้ว ปา กั ๋น หาม
ออกไปฝังเหีย
7 หลัง จาก นั ้น บ่เมิน ประมาณ สัก สาม จัว
้ โมง เมีย ของ อานาเนี ย ก็ เตียว
เข้ามา ยังบ่ฮู้เรือ
่ งตี้เกิดขึ้นกับผัวของเขาสักอย่างเตื้อ 8 เปโตรก็ถามนาง
ว่า “บอกเฮาลอว่า เจ้ากับผัวขายตี้ดินได้สตางค์เต้าอีแต๊
้ กา� สัปฟีราตอบ
ว่า “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
ลองดีพระวิญญาณบริสุทธิของ
องค์พระผู้เป๋นเจ้า ผ่อหัน
้ แล่ คนหมู่นั ้นตี้
์
ไปฝังศพผัวของเจ้ากํ่าลังเข้ามา หมู่เขาก็จะปากั ๋นหามศพของเจ้าออกไป
ฝังเหมือนกั ๋น�
10 สัปฟี รา ก็ โก้น ลง จัก
๊ ต๋าย ฮิม ตีน
๋ ส่อง หน้า เปโตร บ่า เดี่ยว นั ้น เลย เมื่อ
ป้อ จาย หนุ่ม หมู่ นั ้น เตียว เข้า มา ก็ หัน ว่า นาง ต๋าย แล้ว หมู่ เขา จึง หาม ศพ
ของ นาง ออก ไป ฝัง ไว้แหมะ กับ ผัว ของ นาง หัน
้ 11 ส่วน คน ตัง หลาย ใน คริ
สตจักรตึงหมู่คนอื่นตี้ได้ยน
ิ เรือ
่ งตี้เกิดขึ้นนี้ ก็ปากั ๋นกั ๋วขนาด
อัครทูตฮักษาโรคหลายอย่าง

12 หมู่อัครทูตได้แสดงก๋านปาฏิหาริย์ตึงหมายสําคัญหลายอย่างในคน

ตังหลาย กับหมู่ผู้เจื้อก็ มาจุ มนุมกั ๋นตี้ ระเบียงวิหารของซาโลมอน 13 คน
อื่นๆ บ่ก้าเข้าไปฮ่วม เถิงแม้ว่าเคารพนั บถือหมู่เขานั กขนาดก็ต๋าม 14 แต่
ยังมีตึงป้อจายแม่ญิงตี้ฮับเจื้อในองค์พระผู้เป๋นเจ้าเข้ามาเพิม
่ นั กขึ้นติกๆ
15 ย้อน สิง
ตี
้
หมู
่
อั
ค
รทู
ต
ได้
เยี
ย
ะ
นั
้
น
คน
ตั
ง
หลาย
ก็
ปา
กั
๋น
หาม
คน เจ็บ คน
่
ป่วย ไป วาง บน ตี้ นอน กับ สาด แล้ว ไป ไว้ข้าง ตาง เปื้ อ อย่าง หน้ อย เวลา ตี้ เป
โตร เตียว ก๋าย ไป เงา ของ ต้าน อาจ จะ ฟาด ถูก ตั ๋ว ของ คน ป่วย หมู่ นั ้น พ่อง
แล้ว จะ หาย ป่วย 16 มี หมู่ คน จํา๋ นวน นั ก เข้า มา ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ตี้ มา จาก
หมู่บ้าน ต่างๆ แวด กรุ ง หัน
้ หมู่ เขา ปา คน ป่วย กับ คน ตี้ ตุ๊ก ทรมาน จาก ผี
๔
ฮ้าย เข้ามาตวย คนหมู่นี้ ก็ฮับก๋านฮักษาหื้อหายหมดกู้คน
หมู่อัครทูตโดนคํ่า
มหา ปุโรหิต ตึง หมู่ ของ เขา เซิง่ เป๋น สมาชิก สะดู สี ก็ ขอย หมู่ อัครทูต
ขนาด 18 จึง ยับ หมู่ อัครทูต ไป ขัง คอก ไว้ 19 แต่ เมื่อ คืน นั ้น ทูต สวรรค์ ของ
องค์ พระผู้เป๋นเจ้ามาไขปะตู๋ คอก แล้วปาหมู่อัครทูตออกจากคอกไป ทูต
สวรรค์อูว่
้ า 20 “หื้อไปตี้ข่วงพระวิหาร บอกคนตังหลายเถิงเรือ
่ งจีวต
ิ ใหม่นี้
ตี้หัน
้ เน่ อ�
21 หมู่ อัครทูต ก็ เจื้อ ฟัง แจ้ง บ่แจ้ง หมู่ เขา ก็ เข้า ไป ตี้ ข่วง พระวิหาร แล้ว
ตัง้ เก๊าสัง่ สอนคนตังหลาย
มหา ปุโรหิต กับ หมู่ ของ เขา ฮ้อง หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ของ จาว อิสราเอล มา
ประชุมสภาแซนเฮดริน แล้วใจ๊ เจ้าหน้าตี้ ไปเอาหมู่ อัครทูตออกจากคอก
17

๔

5:16 5:16 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
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ปา มา ตี้ ประชุม 22 แต่ เมื่อ เจ้า หน้า ตี้ ไป แผว คอก บ่ปะ หมู่ อัครทูต อยู่ใน หัน
้
23
หมู่เขาก็ปิ๊ กมารายงานว่า “หมู่เฮาหันคอกปิดแน่ นหนาจ้าดดี ยามก็ยัง
เฝ้าอยูตี
่ ้ปะตู๋ แต่เมื่อไขปะตู๋เข้าไป ก็บ่หันมีใผอยูใน
่ หัน
้ สักคน� 24 เมื่อนาย
ทหารฮักษาพระวิหารตึงหมู่หัวหน้าปุโรหิตได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็งืดอิกขะหลิกใจ๋
ว่าจะมีอะหยังเกิดขึ้นแหมต่อไป
25 แล้วมี คนนึ่ งเข้ามารายงานว่า “หมู่ คนตี้ ต้านยับไปขังคอกไว้นั ้น บ่า
เดี่ยวนี้ กํ่า ลัง ยืน สัง่ สอน คน ตัง หลาย อยู่ ตี้ ข่วง พระวิหาร ปู๊น ลอ� 26 แล้ว
นายทหารฮักษาพระวิหารกับเจ้าหน้าตี้ก็ออกไปปาหมู่อัครทูตเข้ามา แต่
บ่ใจ๊กํ่าลังบังคับ ย้อนกั ๋วคนตังหลายจะเอาบ่าหินขว้างใส่
27 หมู่ เขา ปา หมู่ อัครทูต เข้า มา ยืน อยู่ ต่อ หน้า ตี้ ประชุม สภา แล้ว มหา
ปุโรหิตก็ถามหมู่เขาว่า 28 “หมู่เฮาสัง่ ห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วว่า บ่หื้อสอน
ใน นาม ของ พระเยซู เวลา ตี้ สัง่ สอน บ่ใจ้ กา แต่ หมู่ เจ้า ก็ ยัง เผยแพ่ กํา สอน
ของเจ้านี้ ไปใคว่กรุ งเยรู ซาเล็ม แล้วตัง้ ใจ๋ นาบโต้ ษหมู่ เฮาว่าเยียะหื้อเยซู
ต้อง ต๋าย� 29 เปโตร กับ หมู่ อัครทูต คน อื่นๆ ก็ อู้ ว่า “หมู่ เฮา จํา๋ เป๋ น ต้อง
เจื้อฟังกําสัง่ ของพระเจ้านั กเหลือเจื้อฟังกําสัง่ ของมนุษย์ 30 พระเจ้าของ
ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ เฮา เยีย ะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ผู้ ตี้ ต้าน
ตัง หลาย ฆ่า โดย เอา พระองค์ เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน จ๋น ต๋าย นั ้น 31 พระเจ้า ยก
พระเยซู ไว้ หื้อ อยู่ ตัง เผิก ขวา ของ พระองค์ ใน ฐานะ เป๋น เจ้า เป๋น นาย กับ
เป๋นพระผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ เปื้ อคนจ้าดอิสราเอลจะสามารถกลับ
ใจ๋ จาก บาป แล้ว ฮับ ก๋าน ยกโต้ ษ บาป 32 หมู่ เฮา เป๋น พยาน ใน เรือ
่ ง นี้ พระ
วิญญาณบริสุทธิตี
์ ้พระเจ้ามอบหื้อกับกู้คนตี้เจื้อฟังพระองค์ ก็เป๋นพยาน
ตวยเหมือนกั ๋น�
33 เมื่อ หมู่ สมาชิก ใน สภา ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ หมิง้ ขนาด กับ กึ๊ด ว่า จะ ฆ่า อัคร
34
ทูต หมู่ นี้ แต่ มี สมาชิก สภา คน 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 แล้ว สัง่
หื้อ ปา หมู่ อัครทูต ออก ไป ตัง นอก เหีย สัก บึด ก่อน 35 แล้ว ต้าน อู้ ว่า “จาว
อิสราเอลตังหลาย หละวังตั ๋วหื้อดีเน่ อ ในสิง่ ตี้ต้านตังหลายจะเยียะกับป้อ
จาย หมู่ นี้ 36 จํา๋ ได้ ก่อ ต๋อน ตี้ มี ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ ธุ ดาส อ้าง ว่า ตั ๋ว เขา เป๋น ผู้
ยิง่ ใหญ่ มีคนติดต๋ามหลามตวยเขาประมาณสี่ร้อยคน เมื่อเขาถูกฆ่าต๋าย
หมู่ คน ตี้ ติด ต๋าม เขา ก็ แตก ขะแล ขะแจ ไป เหีย หมด บ่หัน มี อะหยัง เกิด ขึ้น
สักอย่าง 37 หลังจากธุดาสต๋ายก็มียูดาสจาวกาลิลีแหมคนนึ่ ง เมื่อต๋อนตี้
จดทะเบียนสํามะโนครัว เขาได้จัก
๊ จู๋งหมู่คนหื้อติดต๋ามเขาไป แต่เขาก็ถูก
ฆ่าต๋าย แล้วหมู่ศิษย์ของเขาก็แตกขะแลขะแจไปเหมือนกั ๋น 38 บ่าเดี่ยวนี้
ก็ เหมือนกั ๋น ข้าพเจ้าจึงขอแนะนําหมู่ต้านหื้ออยู่ห่างๆ จากคนหมู่นี้ ห้าม
ยุง่ กับ หมู่ เขา ปะลํ้า ปะเหลือ ย้อน ว่า ถ้า แผนก๋า น กาว่า ก๋าน หมู่ นี้ ของ หมู่
เขามาจากมนุษย์ ก็จะหุยหายตุยตายไปคนเดียว 39 แต่ถ้าแผนก๋านนี้ มา
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็
จากพระเจ้าลอ ต้านบ่สามารถเกิดเกิ
ง้ ได้เน่ อ แล้วต้านก็จะตัง้ ตั ๋วต่อสู้กับ
พระเจ้า�
40 หมู่เขาก็ยอมฟังกําแนะนําของกามาลิ เอล จึงฮ้องหมู่อัครทูตเข้ามา
แล้ว ก็ ใจ๊ คน เฆี่ยน กับ สัง่ ห้าม บ่หื้อ อู้ ใน นาม พระเยซู แหม แล้ว ก็ ปล่อย ตั ๋ว
ไป
41 หมู่ อัครทูต ก็ ออก จาก สภา มา ด้วย ความ ยินดี ขนาด ย้อน ว่า พระเจ้า
หัน ว่า หมู่ เขา มี ก้า ปอ ตี้ จะ ฮับ ก๋าน ดูถูก ดู แควน เปื้ อ นาม ของ พระ เยซู
42 แล้ว กู้ วันในข่วงพระวิหารตึง ในบ้านเฮือนของคนตัง หลาย หมู่ อัครทูต
ก็สัง่ สอนตึงบอกข่าวดีบ่เกยขาดว่าพระเยซูคือพระคริสต์

6
เลือกป้อจายเจ็ดคนหื้อเยียะก๋านพิเศษ
ใน หละหว่าง เวลา นั ้น มี คน ฮับ เจื้อ พระเยซู นั ก ขึ้น ติกๆ หมู่ จาว ยิว ตี้
อู้ ภาษา กรีก ปา กั ๋น จ่ม ว่า หื้อ หมู่ จาว ยิว ตี้ อู้ ภาษา ฮีบรู เรือ
่ ง หมู่ แม่ หม้าย ตี้
2
๕
อู้ ภาษา กรีก บ่ได้ ฮับ อาหาร ตี้ แจก ประจํา๋ วัน
อัครทูต ตึง สิบ สอง คน จึง
ฮ้อง หมู่ ผู้ เจื้อ ตึง หมด มา จุ มนุ ม กั ๋น แล้ว อู้ ว่า “บ่ถูก ต้อง เน่ อ ตี้ หมู่ เฮา จะ
เมาไปแจกอาหารกั ๋นอยู่ จ๋นละเลยก๋านสัง่ สอนถ้อยกําของพระเจ้า 3 เอา
จาอี้ ก็ แล้ว กั ๋น ปี้ น้ อง ตัง หลาย เหย หื้อ เลือก ป้อ จาย สัก เจ็ด คน ใน หมู่ ต้าน
ตี้ มี จื้ อเสี ยง ดี เป๋น คน ตี้ ได้ ฮับ ก๋าน ดลใจ๋ จาก พระวิญญาณ บริสุทธิ์ เป๋น
คนมี ผญาปั๋ ญญาดี แล้วเฮาจะตัง้ หื้อหมู่ เขาผ่อกอยฮับผิดชอบก๋านแจก
อาหาร นี้ 4 ส่วน หมู่ เฮา จะ ตัง้ อก ตัง้ ใจ๋ ใจ๊ เวลา อธิษฐาน ตึง สัง่ สอน ถ้อยกํา
ของพระเจ้า�
5 คน ตัง หลาย ก็ ปออก ปอใจ๋ กับ ข้อ เสนอ นี้ จึง เลือก สเทเฟน (ป้ อ จาย ตี้
มี ความ เจื้อ นั ก ขนาดกับ ได้ ฮับ ก๋าน ดลใจ๋ จาก พระวิญญาณบริสุทธิ)์ ฟี ลิป
โปรโครัส นิ คาโนร์ ทิ โมน ปารเมนั ส กับ นิ โคเลาส์ (ตี้ เป๋น จาว เมือง อัน ทิ
โอก เซิง่ ก่อน หน้า นี้ เข้า ฮีต ศาสนา ยิว) 6 หมู่ เขา จึง ปา ตึง เจ็ด คน นี้ มา ยืน
ต่อหน้าหมู่อัครทูต แล้วหมู่อัครทูตก็อธิษฐานวางมือบนหัวคนตึงเจ็ดนั ้น
เปื้ อมอบหื้อเยียะงานนี้
7 ก๋านบอกถ้อยกําของพระเจ้าก็ แผ่ขยายกว้างออกไปติกๆ มีคนมาฮับ
เจื้อ พระเยซู ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม นั ก ขึ้น เวย ขนาด กับ มี หมู่ ปุโรหิต หลาย คน
ฮับเจื้อตวย
จาวยิวบางคนต่อต้านสเทเฟน
8 คน จื้อ ส เท เฟน ฮับ ปอน ตึง ฤทธิ์ อํานาจ ของ พระเจ้า นั ก เยีย ะ สิง
่
ปาฏิหาริย์ตึงหมายสําคัญหลายอย่างต่อหน้าคนตังหลาย 9 แต่ มี บางคน
มา จาก ธรรมศาลา ของ จาว ยิว จื้อ ธรรมศาลา ขี้ข้า มี อิสระ๖ มา เถียง กับ ส
1

๕

6:1
6:1 ในสมัยพระคัมภีรแม่
์ หม้ายบ่สามารถเซาะว่าหากิน
๋ ได้ ต้องเปิ้ งปาญาติปี้ น้ อง
๖ 6:9 6:9 จาวยิวตี้เกยเป๋นขี้ข้า
แต่แม่หม้ายตี้บ่มีญาติจาวยิวก็จัดก๋านแจกอาหารหื้อ
แต่มีอิสระแล้ว ได้รวมตั ๋วกั ๋นมีธรรมศาลาเป๋นของตั ๋วเก่า จึงตัง้ จื้อจาอี้
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เทเฟน หมู่เขาเป๋นจาวยิวมาจากเมืองไซรีน เมืองอเล็กซานเดรีย แคว้น
ซิลีเซีย และแคว้นเอเชีย 10 แต่หมู่เขาก็เถียงสู้บ่ได้ ย้อนว่าพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ หื้อ ปั๋ ญญา ใน ก๋าน อู้ แก่ สเทเฟน 11 ย้อนจาอัน
้ เขา หมู่ นั ้น จึง หื้อ
สินบนเอาคนมาอู้ว่า “เฮาได้ยน
ิ ป้อจายคนนี้ อู้กําหมิน
่ ประมาทต่อโมเสส
กับต่อพระเจ้า�
12 เขา หมู่ นั ้น เยีย ะ จาอี้ ก็ สุ่ย หื้อ คน ตัง หลาย ตึง หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ของ
จาว ยิว กับ ธรรมาจ๋า รย์ ยับ สเทเฟน แล้ว เอา ไป ตี้ สภา 13 หมู่ เขา นํา พยาน
เท็จมาอูว่
้ า “ป้อจายคนนี้ อูดู
้ หมิน
่ พระวิหารแห่งนี้ และต่อต้านบทบัญญัติ
14
ของโมเสสตลอดเวลา ย้อนหมูเฮา
่ ได้ยน
ิ เขาอูว่
้ า เยซูจาวนาซาเร็ธจะเต
พระวิหาร แห่ง นี้ ขว้าง กับ จะ เปี่ ยน ฮีต เก่า ฮอย เดิม ตี้ โมเสส หื้อ ไว้กับ เฮา�
15 คน ตัง หลาย ตี้ นั ่ง อยู่ ใน สภา นั ้น ปา กั ๋น ปั ก ต๋าผ่อ ไป ตี้ สเทเฟน ก็ หัน ว่า
หน้าของเขาเหมือนหน้าของทูตสวรรค์

7
สเทเฟนสู้คดี

1 มหาปุโรหิตถามสเทเฟนว่า

“เรือ
่ งตี้เขาฟ้องมานี้ แต๊กาว่าบ่แต๊�

“ต้านคนเฒ่าคนแก่กับปี้ น้ องตังหลายฟังหื้อดีก่อน
พระเจ้า ผู้ ยิง่ ใหญ่ ป๋า กฏ ตั ๋ว ต่อ อับ ราฮัม ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน เก๊า เหง้า ของ หมู่
เฮา ต๋อน นั ้น ต้านยังอยู่ตี้ ดิน แดนเมโสโปเตเมียก่อนจะย้ายไปอยู่ตี้ เมือง
ฮาราน 3 พระเจ้า อู้กับ อับ ราฮัม ว่า ‘หื้อ เจ้า ออก จาก ประเทศ ของ เจ้า ออก
จากญาติปี้ น้ องของเจ้า ไปดินแดนตี้เฮาจะบอกหื้อเจ้าฮู�
้ 4 แล้วอับราฮัม
ก็ ออก จาก ดิน แดน ของ จาว เคลเดีย มา อาศัย อยู่ ตี้ เมือง ฮาราน หลัง จาก
ป้อของต้านต๋ายแล้ว พระเจ้าก็ส่งต้านออกจากตี้หัน
้ มาดินแดนตี้หมู่ต้าน
อาศัยอยูบ่
่ าเดี่ยวนี้
2 สเทเฟนก็ตอบว่า

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 อู้
กับ ต้าน จาอี้ว่า ‘ลูก หลาน ของ เจ้า จะ เป๋น คน แปลกหน้า ใน แผ่น ดิน อื่น จะ
เป๋น ขี้ข้า คน ตี้ หัน
้ จะ เยีย ะ บ่ดี ต่อ หมู่ เขา เป๋น เวลา สี่ ร้อย ปี๋ 7 แต่ เฮา จะ ลง
โต้ ษคนจ้าดนั ้น ตี้ เยียะหื้อลูกหลานของเจ้าต้องตกเป๋นขี้ข้า� พระเจ้ายัง
อู้ แหม 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 พระเจ้า ก็ มอบ หื้อ อับ ราฮัม เยีย ะ พิธี สุหนั ต เปื้ อ เป๋น
เครือ
่ งหมาย พันธสัญญา ไว้หละหว่าง พระองค์ กับ ต้าน เมื่อ อับ ราฮัม มี ลูก
บ่าวจื้ออิสอัคอายุแปดวัน อับราฮัมก็เยียะพิธสุ
ี หนั ตหื้อเขา ต่อมาอิสอัคมี
ลูกบ่าวจื้อยาโคบ แล้วยาโคบก็ มีลูกบ่าวสิบสองคนตี้ เป๋นต้นผะกุ๋นต่างๆ
ของหมู่เฮา
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“หมู่ ลูก บ่าว ของ ยา โคบ ปา กั ๋น ขอย โย เซฟ น้ อง บ่าว ของ ตั ๋ว จึง ขาย
โย เซฟ หื้อ ไป เป๋น ขี้ข้า ใน ประเทศ อียป
ิ ต์ แต่ พระเจ้า ก็ อยู่ ตวย โย เซฟ
10 พระองค์จ้วยหื้อโยเซฟป๊ นจากความตุ๊กกู้อย่าง พระเจ้าเยียะหื้อโยเซฟ
มีปั๋ ญญา กับหื้อฟาโรห์ (แป๋ว่ากษั ตริยของ
์
อียป
ิ ต์) เปิงใจ๋โยเซฟขนาด เถิง
กับแต่งตัง้ หื้อเป๋นผู้ปกครองประเทศอียป
ิ ต์ตึงในวังของฟาโรห์ตวย
9

“ต่อ มา ตี้ ประเทศ อียป
ิ ต์ ตึง ดิน แดน คานาอัน เกิด กั ๋นดาร อดอยาก
เยีย ะ หื้อ เดือดฮ้อ น 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 ส่ง ป้อ
อุย
๊ แม่หม่อนเก๊าเหง้าของหมู่เฮาไปตี้หัน
้ เตื้อตี้นึ่ ง 13 ต๋อนไปเตื้อตี้สองนั ้น
โยเซฟ ก็ เปิด เผย ตั ๋ว หื้อ ปี้ น้ อง ของ ต้าน ฮู้ จัก ฟาโรห์ก็ ฮู้ จัก ครอบครัว ญาติ
ปี้ น้ อง ของ โยเซฟ ตวย 14 โยเซฟ ส่ง คน ไป ฮับ ยาโคบ ป้อ ของ ต้าน ตึง ญาติ
ปี้ น้ อง ของ ต้าน รวม ตึง หมด ตึง เสี้ ยง เจ็ด สิบ ห้า คน หื้อ มา อยู่ ตวย กั ๋น ใน
ประเทศ อียป
ิ ต์ 15 ยาโคบ ก็ ปา กั ๋น ย้าย ไป อยู่ ตี้ ประเทศ อียป
ิ ต์ แล้ว ยาโคบ
กับ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ตี้ เป๋น เก๊า เหง้า ของ หมู่ เฮา ก็ ต๋าย ตี้ ประเทศ อียป
ิ ต์ นั ้น
16 มี คน เอา ศพ ของ ต้าน หมู่ นั ้น มา ตี้ เมือง เชเคม แล้ว ฝัง ไว้ ใน อุโมงค์ ฝัง
ศพ ตี้ อับ ราฮัม ใจ๊ สตางค์ จํา๋ นวน นึ่ ง ซื้อ มา จาก ลูก บ่าว ของ ฮาโมร์ใน เมือง
เชเคมนั ้น
17 “เมื่อ ใก้ เถิง เวลา ตี้ พระเจ้า จะ ฮัก ษา สัญญา ตี้ หื้อ ไว้ กับ อับ รา ฮัม
จํา๋ นวน จาว อิสราเอล ใน ประเทศ อียป
ิ ต์ ได้ เพิม
่ ขึ้น นั ก ขนาด 18 เวลา นั ้น
ประเทศ อียป
ิ ต์ มี กษั ตริย์ ใหม่ ขึ้น ปกครอง ประเทศ องค์ นึ่ ง ตี้ บ่เกย ฮู้ เรือ
่ ง
19
เกี่ยวกับ โยเซฟ เลย กษั ตริย์ องค์ นี้ ใจ๊ อุบาย หลอกลวง ตึง เยีย ะ บ่ดี ต่อ
ป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮา โดยเขหื้อเอาลูกหน้ อยของหมู่เขาไปขว้างตัง
นอก หื้อ ต๋าย 20 โมเสส ก็ เกิด มา ใน หละหว่าง เวลา นั ้น ต๋อน เป๋น หละอ่อน
ต้าน มี ฮูป ฮ่า ง งาม น่า ฮัก ขนาด ป้อ แม่ ก็ เลี้ยงดู ต้าน ไว้ ใน บ้าน จ๋น อายุ ได้
สามเดือน 21 แล้วก็ต้องเอาไปขว้างไว้นอกบ้าน ลูกสาวของฟาโรห์ก็ปะใส่
แล้วเอาต้านไปเลี้ยงไว้เป๋นลูกเก็บ 22 โมเสสจึงได้ฮบ
ั ก๋านศึกษาวิชาความ
ฮูตึ
้ งหมดของจาวอียป
ิ ต์ กับต้านก็เก่งในเรือ
่ งกําอูกํ
้ าจ๋าตึงงานต่างๆ ตวย
11

23 “เมื่อโมเสสอายุได้สี่สิบปี๋

ต้านกึ๊ดใจ๋ใค่ไปแอ่วหาปี้ น้ องจาวอิสราเอล

24 เมื่อต้านซัดต๋าหันจาวอิสราเอลคนนึ่ งถูกจาวอียป
ิ ต์คนนึ่ งคํ่า

ของต้าน
ต้าน ก็ เข้า ไป จ้วย แล้ว ฆ่า ป้อ จาย จาว อียป
ิ ต์ คน นั ้น ต๋าย เป๋น ก๋าน แก้ แค้น
หื้อ 25 โมเสสกึ๊ดในใจ๋ว่าปี้ น้ องจาวอิสราเอลคงฮูแล้
้ วว่า พระเจ้าจะใจ๊ต้าน
นี่ ละ มา จ้วย ปล่อย หื้อ หมู่ เขา มี อิสระ แต่ ว่า หมู่ เขา บ่เข้า ใจ๋ ไป จาอัน
้ 26 วัน
ถัดมาโมเสสเตียวก๋ายมาหันจาวอิสราเอลสองคนกํ่าลังผิดหัวกั ๋น หันท่า
บ่ดี ต้าน ก็ ฮิ เข้า ไป ห้าม แล้ว อู้ หื้อ เขา คืนดี กั ๋น เหีย ว่า ‘เป๋น ปี้ น้ อง กั ๋น แต๊ๆ
เยีย ะ หยัง ตี กั
๋ ๋น จ๋น เลือด ตก ยาง ออก� 27 แต่ ป้อ จาย คน ตี้ คํ่า นั ้น ยู้ โมเสส
ออก ไป แล้ว อู้ ว่า ‘ใผ ตัง้ หื้อ เจ้า เป๋น ผู้ ปกครอง กับ ตัดสิน หมู่ เฮา 28 เจ้า จะ
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มา ฆ่า เฮา เหมือน ตี้ ฆ่า จาว อียป
ิ ต์ เมื่อ ตะวา นี้ กา� 29 เมื่อ โมเสส ได้ยน
ิ กํา อู้
จาอัน
้ ก็หนี ไปอาศัยอยูใน
่ แผ่นดินจาวมีเดียนในฐานะคนแปลกหน้า แล้ว
ต้านก็มีลูกป้อจายสองคนตี้หัน
้
30 “หลัง จาก อยู่ตี้ หัน
้ ได้ สี่ สิบปี๋ วันนึ่ งทูตสวรรค์ ผู้ฮับใจ๊ ของพระเจ้าต๋น
นึ่ ง มาป๋ากฏหื้อโมเสสหันในเปล๋ วไฟตี้ กํ่าลังไหม้คุ่มไม้ ในดินแดนทุรกั ๋น
ดาร ใก้ ดอย ซี นาย 31 เมื่อ โมเสส ซัด ต๋า หัน ใส่ ก็ เกือบ บ่เจื้อ สายต๋า ตั ๋ว เก่า
งืด แต๊ๆ เมื่อ เตียว เข้า ไป ใก้ๆ เปื้ อ จะ หัน ถี่ๆ ก็ ได้ยน
ิ เสียง ของ พระเจ้า อู้ ว่า
32 ‘เฮา เป๋ น พระเจ้า ของ ป้ อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ เจ้า เฮา เป๋น พระเจ้า ตี้ อับ รา
ฮัม อิสอัค กับยาโคบนั บถือ� โมเสสกั ๋วจ๋นตั ๋วสัน
่ ถาบๆ บ่ก้าผ่อตี้คุ่มไม้นั ้น
33 แล้ว พระเจ้า ก็ อู้ กับ โมเสส แหม ว่า ‘ถอด เกิบ ออก เหีย ก่อน ย้อน ตี้ เจ้า
ยืน อยู่ นี้ เป๋น ตี้ ศักดิส
์ ิทธิ�
์ 34 พระเจ้า อู้ ต่อ ไป ว่า ‘เฮา หัน ความ ตุ๊ก คน จ้าด
ของ เฮา ตี้ อยู่ ใน ประเทศ อียป
ิ ต์ แล้ว เฮา ได้ยน
ิ เสียง ฮ้อง ป่น ปี้ ตีนั ง ของ หมู่
เขา เฮา จึง ลง มา เปื้ อ จะ ปล่อย เขา หื้อ มี อิสระ มา เต๊อะ เฮา จะ ส่ง เจ้า ปิ๊ ก ไป
ประเทศอียป
ิ ต์�
35 “โมเสสคนนี้ ละตี้จาวอิสราเอลบ่ยอมฮับโดยอูว่
้ า ‘ใผตัง้ เจ้าหื้อเป๋นผู้
ปกครองกับตัดสินหมู่เฮา� พระเจ้าส่งต้านมาเป๋นผูปกครอง
้
กับผูจ้
้ วยหื้อ
ป๊นความตุ๊ก โดยอู้ผ่านทูตสวรรค์ตี้ป๋ากฏหื้อต้านหันในคุ่มไม้ตี้ไฟไหม้อยู่
36 โมเสส ก็ คือ คน ตี้ ปา จาว อิสราเอล ออก มา จาก ประเทศ อียป
ิ ต์ ต้าน เยีย
ะ ปาฏิหาริย์ ตึง หมายสําคัญ ต่างๆ ใน ประเทศ อียป
ิ ต์ ตี้ ทะเล แดง กับ เป๋น
เวลาสี่สิบปี๋ในดินแดนทุรกั ๋นดาร
37 “โมเสส คน นี้ ละ เป๋ น ผู้ ตี้ อู้ กับ จาว อิสราเอล ตัง หลาย ว่า ‘พระเจ้า จะ
นํา คน นึ่ ง ใน หมู่ ปี้ น้ อง ของ ต้าน ตัง หลาย หื้อ เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน
พระองค์เหมือนอย่างข้าพเจ้า� 38 โมเสสคนนี้ อยู่กับจุมนุมจาวอิสราเอล
ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เฮา ใน ดิน แดน ทุ รกั ๋นดาร ฮ่วม กับ ทูต สวรรค์ ตี้ อู้
กับ โมเสส ใน ดอย ซี นาย ตี้ หัน
้ ต้าน ฮับ ถ้อยกํา แห่ง จี วต
ิ มา หื้อ เฮา ตัง หลาย
39 แต่ ป้ ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮาบ่ยอมเจื้อฟังต้าน หมู่เขาบ่ยอมฮับต้าน ใค่
ปิ๊ กไปประเทศอียป
ิ ต์ 40 ต๋อนตี้โมเสสขึ้นไปบนดอยซีนายได้หลายวันแล้ว
หมู่ เขา อู้ กับ อาโรน อ้าย ของ ต้าน ว่า ‘ขอ จ้วย แป๋ง พระ หื้อ หมู่ เฮา กํา เต๊อะ
เปื้ อ จะ หื้อ มา นํา ตาง หมู่ เฮา ย้อน หมู่ เฮา บ่ฮู้ ว่า เกิด อะหยัง ขึ้น กับ โมเสส
คนตี้ นําเฮาออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์� 41 ในเวลานั ้นหมู่เขาก็ ปากั ๋นเอา
คํา ตี้ ติด ตั ๋ว มา หล่อ เป๋น ฮูป งัว ก๊อก๗ขึ้น มา ตั ๋ว นึ่ ง แล้ว ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา
ฮูป เคารพนั ้น หมู่ เขาก็ ปากั ๋นกิน
๋ เลี้ยง ฉลองสิง่ ตี้ หมู่ เขาแป๋งขึ้นมากับ มือ
42 แต่ พระเจ้า บิน
่ หน้า หนี จาก หมู่ เขา เหีย พระองค์ ปล่อย หื้อ หมู่ เขา นมัส
ก๋านหมู่ดาวในต๊องฟ้า อย่างตี้มีเขียนไว้แล้วในหนั งสือของผู้เป๋นปากเป๋น
เสียงแตนพระเจ้าว่า
๗ 7:41 7:41 ฮูปงัวก๊อก กําไทยว่า รูปโคหนุ่ม เป๋นพระตี้จาวอิสราเอลฮับมาจากจาวอียปิ ต์
นั บถือว่าเป๋นพระแห่งความอุดมสมบูรณ์
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‘จาวอิสราเอลตังหลาย สัตว์ตี้หมู่เจ้าฆ่าเอามาปู่จา
ในดินแดนทุรกั ๋นดารเป๋นเวลาเถิงสี่สิบปี๋นั ้น
เจ้าเอามาปู่จาเฮากา
43 บ่ใจ้ แต่หมู่เจ้าขนเอาแต้นปู่จาของพระโมเลค๘
กับฮูปพระเรฟาน๙เทพเจ้าแห่งดาว
คือฮูปพระตี้หมู่เจ้าแป๋งขึ้นเปื้ อกราบไหว้นมัสก๋านบ่ใจ้กา
จาอัน
้ เฮาจะกวาดเจ้าหื้อไปเป๋นเชลยไก๋ๆ หล่ายเมืองบาบิโลนปู๊น�ซ
44 “ป้ ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮาก็มีเต็นท์ศักดิส
์ ิทธิแห่
์ งสักขีพยานตี้ดิน
แดนทุรกั ๋นดาร เป๋นเต็นท์ตี้พระเจ้าบอกหื้อโมเสสแป๋งขึ้นมาต๋ามฮูปแบบ
ตี้พระองค์เยียะหื้อต้านหันนั ้น 45 เมื่อป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮาได้เต็นท์
นั ้นจากป้ออุย
๊ แม่ หม่อนของหมู่ เขามาแล้ว ต้านหมู่ นั ้นขนเต็นท์ ตวยโยชู
วา เข้า ไป ไว้ใน ดิน แดน ตี้ ยึด มา จาก จ้าด ต่างๆ ตี้ พระเจ้า ไล่ ออก ไป ต่อ หน้า
ต่อต๋าป้ออุย
๊ แม่ หม่อนของหมู่ เฮา แล้วเต็นท์ นี้ ก็ อยู่ตี้ หัน
้ ตลอดมาจ๋นเถิง
สมัยของกษั ตริยดาวิ
์
ด
46 “พระเจ้า เปิ ง ใจ๋ กษั ตริย์ ดา วิด ขนาด ต้าน ขอ แป๋ ง พระ วิหาร หื้อ
พระเจ้า ของ ยาโคบ๑ 47 แต่ กษั ตริย์ ซาโลมอน ลูก ของ กษั ตริย์ ดาวิด เป๋น
ผู้แป๋งพระวิหารสําหรับพระเจ้า
48 “แต่ พระเจ้า ผู้ สู งสุ ด ก็ บ่อาศัย อยู่ ใน พระ วิหาร ตี้ แป๋ ง จาก มือ ของ
มนุษย์ อย่างตี้ผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าอูไว้
้ ว่า
49 ‘สวรรค์เป๋ นบัลลังก์ของเฮา แผ่นดินโลกก็คือแต้นตี้ฮองตีน
๋ ของเฮา
พระเจ้าผู้สูงสุดถามว่า แล้วเจ้าจะแป๋งวิหารอะหยังสําหรับเฮา
หมู่เจ้าจะหื้อเฮาย้างอยูตี
่ ้ไหน
50 ซะ ป๊ ะ ซะ เป้ ด หมู่ นี้ เฮา สร้าง ขึ้น มา ด้วย มือ ของ เฮา ตึง หมด บ่ใจ้
กา�ญ ”
51 สเทเฟน อู้ ต่อ ไป ว่า “หมู่ ต้าน เป๋ น คน หัว แข็ง หลึ่ง ตึง หู หนวก ต้าน
ตังหลายขัดขวางพระวิญญาณบริสุทธิอยู
่
หมู่ต้านเยียะเหมือนป้อ
์ สะลวด
52
อุย
๊ แม่หม่อนของหมู่ต้าน มีคนตี้ เป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า
คน ใด พ่อง ตี้ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ ต้าน บ่ได้ คํ่า หือ ส่วน หมู่ คน ตี้ ตวาย
ตัก
๊ ก๋าน มา ของ ผู้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม คือ พระเยซู ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ก็ ฆ่า หมู่
คน นั ้น ต๋าย ตวย แล้ว บ่า เดี่ยวนี้ หมู่ ต้าน หัก หลัง พระเยซู แล้ว ฆ่า พระองค์
ต๋าย 53 หมูต้
่ านนั ้นละเป๋นคนตี้ฮับบทบัญญัติของพระเจ้าตี้ทูตสวรรค์ของ
พระเจ้าเอามาหื้อ แต่หมู่ต้านก็บ่ยอมเจื้อฟังบทบัญญัตินั ้น�
สเทเฟนถูกฆ่า
๘

๙ 7:43 7:43
7:43 7:43 พระโมเลค เป๋นพระแห่งตะวันกับต๊องฟ้าของจาวอัมโมน
พระเรฟาน เป๋นพระแห่งดาวเสาร์ของจาวอียป
ิ ต์ ซ 7:43 7:43 อมส� 5:25-27 ๑ 7:46
ญ 7:50 7:50
7:46 พระเจ้าของยาโคบ เป๋นวิธก
ี ๋านฮ้องพระเจ้าตี้จาวยิวใจ๊อูเถิ
้ งพระองค์
อสย� 66:1-2
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54 เมื่อ ผู้นํา จาว ยิว ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ปากั ๋นโขดยัน
้ เขี้ยวหยัน
้ กางเข้าใส่ สเท

เฟน 55 แต่ สเทเฟน ก็ ฮับ ก๋าน ดลใจ๋ จาก พระวิญญาณ บริสุทธิ์ ต้าน แหงน
ผ่อขึ้นบนต๊ องฟ้าก็ หันรัศมี ของพระเจ้า กับหันพระเยซู ยืนอยู่ตังเผิกขวา
ของ พระเจ้า หัน
้ 56 แล้ว สเทเฟน อู้ ว่า “ผ่อ หัน
้ ลอ ข้าพเจ้า หัน สวรรค์ เปิด
ออก กับหันบุตรมนุษย์ยืนอยูตั
่ งเผิกขวาของพระเจ้า�
57 หมู่ เขา ก็ ปา กั ๋น ฮ้อง เสียง ดัง เอา มือ ตึด หู แล้ว ปา กั ๋น งอม เข้า ใส่ สเท
เฟน 58 ปากั ๋นลากสเทเฟนออกไปนอกเมือง เอาบ่าหินขว้างจ๋นต๋าย หมู่ตี้
เป๋น พยาน ก็ ปา กั ๋น แก้ เสื้อ คุม ของ ตั ๋ว ฝาก ไว้ฮิม ตีน
๋ ป้อ จาย หนุ่ม คน นึ่ ง จื้อ
เซาโล
59 ต๋อน ตี้ หมู่ เขา ปา กั ๋น เอา บ่า หิน หลุ้ม ขว้าง อยู่ นั ้น ส เท เฟน 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 “พระองค์
เจ้าข้า ห้ามเอาโต้ษหมู่เขาเน่ อ ตี้หมู่เขาปากั ๋นเยียะบาปนี้ � เมื่ออู้จบแล้ว
สเทเฟนก็ต๋าย

8

หมู่ผู้เจื้อถูกคํ่า

1 เซาโลก็อยูตี
่ ้หัน
้

เขาหันดีตวยในก๋านฆ่าสเทเฟน ในวันนั ้นมีก๋านตัง้ เก๊
าคํ่าเขคริสตจักรครัง้ ใหญ่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม ผูเ้ จื้อตังหลายเว้นแต่หมู่อัคร
ทูตแตกหนี ขะแลขะแจไปทัว่ แคว้นยูเดียกับแคว้นสะมาเรีย 2 หมู่คนตี้ยํา
เก๋งพระเจ้าจัดก๋านฝังศพสเทเฟน แล้วปากั ๋นไห้ฮํ่าหาสเทเฟนด้วยความ
โศกเศร้าเสียใจ๋ขนาด 3 ส่วนเซาโลก็ตัง้ เก๊าทําลายคริสตจักร เขาเข้าไปใน
เฮือนจากหลังนึ่ งไปแหมหลังนึ่ ง เปื้ อลากคอตึงแม่ญิงป้อจายไปขังคอก
ฟีลิปบอกข่าวดีในแคว้นสะมาเรีย

4 สําหรับผู้เจื้อตี้แตกขะแลขะแจไป

ก็ปากั ๋นบอกข่าวดีเรือ
่ งถ้อยกําของ
พระเยซู กู้ ตี้ กู้ ตาง ตี้ หมู่ เขา ไป 5 ส่วน ฟี ลิป ไป ตี้ เมือง นึ่ ง ใน แคว้น สะมาเรีย
แล้วบอกเรือ
่ งของพระคริสต์หื้อคนตี้หัน
้ ฟัง 6 เมื่อคนตังหลายได้ยน
ิ ฟีลิป
บอก ก็ตัง้ ใจ๋ฟังในสิง่ ตี้ต้านอู้ กับหันก๋านอัศจ๋รรย์ตี้ต้านเยียะ 7 เจ้น เมื่อฟี
ลิปไล่ ผีฮ้าย๒ ผีฮ้ายตี้ เข้าคนอยู่ก็ ฮ้องเสียงดังออกไปจากคนนั ้นเหีย หมู่
คนตี้เป๋นโรคต๋ายผากกับคนง่อยก็ฮับก๋านฮักษาจ๋นหาย 8 คนในเมืองนั ้น
ก็มีความจื้นจมยินดีอย่างนั กขนาด
ซีโมนคนเก่งตางเวทมนตร์กาถา
มี ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ ซี โมน เขา อยู่ เมือง นั ้น เป๋น คน เก่ง ตาง เวทมนตร์
กาถาอาคม เขา เยีย ะ หื้อ จาว สะมาเรีย งืด ใน ตั ๋ว เขา มา ก่อน เขา อ้าง ตั ๋ว ว่า
เป๋น ผู้ ยิง่ ใหญ่ 10 ส่วน คน ตัง หลาย บ่ว่า จัน
๊ สูง กาว่า จัน
๊ ตํ่า ใน สังคม ก็ หื้อ
ความ สนใจ๋ ใน ตั ๋ว เขา นั ก ขนาด อู้ กั ๋น ว่า “ป้อ จาย คน นี้ เป๋น คน ตี้ มี อํานาจ
9

๒

8:7 8:7 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
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ต๋าม แบบ พระเจ้า ตี้ ฮ้อง กั ๋น ว่า ผู้ มี อํานาจ ยิง่ ใหญ่� 11 คน ตัง หลาย สนใจ๋
ฟัง ซี โมน ย้อน เขา เยีย ะ หื้อ คน งืด ใน เวทมนตร์กาถา ของ เขา มา เมิน แล้ว
12 แต่ เมื่อ ฟี ลิป บอก ข่าวดี เรือ
่ ง แผ่น ดิน ของ พระเจ้า กับ เรือ
่ ง ของ พระเยซู
คริสต์ หมู่ จาว เมือง นั ้น ก็ ฮับ เจื้อ แล้ว ฮับ บัพ ติศ มา ตึง ป้อ จาย แม่ ญิง 13 ซี
โมน ก็ เจื้อ ตวย หลัง จาก ตี้ เขา ฮับ บัพ ติศ มา แล้ว เขา ก็ ติด ต๋าม ฟี ลิป ไป ผับ
ใคว่ เขาหันหมายสําคัญกับก๋านอัศจ๋รรย์ตี้ฟีลิปเยียะ ก็งืดขนาด

เมื่อ หมู่ อัครทูต ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ได้ยน
ิ ข่าว ว่า จาว สะมาเรีย ยอมฮับ
ถ้อยกํา ของ พระเจ้า แล้ว ต้าน หมู่ นั ้น ก็ ส่ง เปโตร กับ ยอห์น มา หา หมู่ เขา
15 เมื่อ เปโตร กับ ยอห์น มา แผว แคว้น สะมาเรีย แล้ว ก็ อธิษฐาน เผื่อ ผู้ เจื้อ
ตังหลาย เปื้ อหื้อหมู่เขาฮับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 16 ย้อนว่าพระวิญญาณ
บริสุทธิยั
์ งบ่มาอยู่กับเขาตังหลายเตื้อ แต่หมู่เขาฮับบัพติศมาในนามของ
พระเยซูองค์พระผูเป๋
้ นเจ้าเต้าอัน
้ 17 แล้วเปโตรกับยอห์นอธิษฐานวางมือ
บนหัวหมู่เขา คนตึงหมดก็ได้ฮับพระวิญญาณบริสุทธิ์
14

18 เมื่อ ซี โมน หัน อัครทูต วาง มือ ลง บน หัว คน หมู่ นั ้น แล้ว

เขาหมู่นั ้นก็ ได้
ฮับ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ ซี โมน ก็ เอา สตางค์ มา เสนอ ขอ ซื้อ จาก อัครทูต
19 อูว่
้ า “ขออํานาจจาอีหื
้ ้อข้าพเจ้าพ่องเต๊อะ เปื้ อว่ากู้คนตี้ข้าพเจ้าวางมือ
จะได้ฮับพระวิญญาณบริสุทธิตวย�
์

“ขอหื้อสู กับสตางค์ ของสู ฉิ บหายวายวอดไป
ตวยกั ๋นเหีย ย้อนสู กึ๊ดว่าสตางค์ สามารถซื้อสิง่ ตี้ พระเจ้าจะหื้อได้ 21 สู จะ
บ่มีส่วนฮ่วมในเรือ
่ งนี้ อย่างเด็ดขาด ย้อนจิตใจ๋ของสู บ่ซื่อบ่ใสต่อพระเจ้า
22 ย้อนจาอัน
้ จงกลับใจ๋ จากบาป จากความบ่ดีจาอี้ แล้วอธิษฐานต่อองค์
พระ ผู้ เป๋น เจ้า หวัง ว่า พระองค์ อาจ จะ ยกโต้ ษ กํา กึ๊ด ตี้ อยู่ ใน ใจ๋ ของ สู ก็ ได้
23 ย้อน เฮา หัน ว่า สู ขอย จ๋น เจ็บ ใจ๋ เยีย ะ หื้อ ตก เป๋ น ขี้ข้า ของ ความ บาป�
24 แล้ว ซี โมน ตอบ ว่า “ขอ หมู่ ต้าน จ้วย อธิษฐาน ต่อ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า เผื่อ
กําเต๊อะ เปื้ อสิง่ ตี้อูมา
้ นั ้นจะบ่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าสักอย่าง�
20 เปโตร เอ็กปั๊ ด ซี โมน ว่า

หลัง จาก เปโตร กับ ยอห์น เป๋น พยาน กับ อู้ เถิง ถ้อยกํา ของ องค์ พระ ผู้
เป๋น เจ้า แล้ว ก็ ปิ๊ ก ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม ใน หละหว่าง ก๋าง ตาง นั ้น ก็ ได้ อู้ เถิง
ข่าวดีเรือ
่ งพระเยซูต๋ามหมู่บ้านของจาวสะมาเรียแหมหลายตี้
25

ฟีลิปสอนจาวเอธิโอเปีย

“เกียมตั ๋วเตียว
ตาง ลง ไป ตัง ใต้ ต๋าม เส้น ตาง จาก 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 มีหน้าตี้ ผ่อกอยทรัพย์สมบัติตึงหมดของพระนาง ขันที คนนี้
๓ 8:27 8:27 ถ้าแป๋ตรงๆ กับภาษากรีกมีกําว่า คานดาสี แป๋ว่า พระราชินี
26 ทูต สวรรค์ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า องค์ นึ่ ง สัง
่ ฟี ลิปว่า
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ไปนมัสก๋านพระเจ้าตี้กรุ งเยรู ซาเล็มมาแล้ว 28 หละหว่างนั ่งรถม้าปิ๊ กเมือ
บ้าน นั ้น เขา กํ่า ลัง อ่าน หนั งสือ อิส ยาห์ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า
อยู่ 29 แล้วพระวิญญาณบริสุทธิบอก
ฟีลิปว่า “เข้าไปใก้ๆ รถกันนั ้นเต๊อะ�
์
30 ฟีลิปก็ล่นเข้าไปใก้รถกันนั ้น ได้ยน
ิ เสียงคนกํ่าลังอ่านหนั งสือตี้อิสยาห์
ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าเขียนไว้ ฟีลิปจึงถามว่า “ต้านเข้าใจ๋ตี้กํ่า
ลังอ่านหัน
้ ก่อ�
31 ขันที ตอบว่า “ถ้าบ่มีใผอธิบายหื้อฟัง ก็ จะเข้าใจ๋ ได้ จาใด� แล้วเขาก็
เจิญฟีลิปขึ้นไปนั ่งบนรถตวยกั ๋น
32 ข้อความในพระคัมภีรตี
์ ้ขันทีกํ่าลังอ่านอยูนั
่ ้นมีว่าจาอี้
“ต้านถูกปาไปเหมือนกับแกะตี้ถูกปาเอาไปฆ่า
ต้านเหมือนกับลูกแกะตี้ดักปากต่อหน้าคนตัดขน

ต้านบ่อ้าปากอูอะหยั
้
งเลยเหมือนกับลูกแกะนั ้น
33 ต้านถูกอับอายขายหน้าแต่ต้านบ่ได้ฮับความยุติธรรม

บ่มีใผสักคนตี้จะเล่าเรือ
่ งเกี่ยวกับเจื๊อสายของต้านได้
ย้อนจีวต
ิ ของต้านจากโลกนี้ ไปแล้ว�ฎ
34 ขันทีก็ถามฟีลิปว่า “บอกเฮาฮูน่
้ อยว่าผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า
กํ่าลังอู้เถิงตั ๋วเก่ากาว่าอู้เถิงคนอื่น� 35 แล้วฟี ลิปก็ ตัง้ เก๊ าเล่าเรือ
่ งข่าวดี
ของพระเยซู อ้างอิงพระคัมภีรตั
์ ง้ แต่ข้อนี้ ไปหื้อขันทีฟัง
36 ในหละหว่างตี้นั ่งรถไปต๋ามตางนั ้น

ก็ก๋ายตี้มีนํ้าแห่งนึ่ ง ขันทีจึงอู้ว่า
“ผ่อ นํ้า หัน
้ ลอ มี อะหยัง ขัดข้อง ก่อ ถ้า เฮา จะ ฮับ บัพ ติศ มา� 37 แล้ว ฟี ลิป
ก็ ตอบ ว่า “ถ้า ต้าน เจื้อ อย่าง เต๋ม ใจ๋ ก็ ฮับ บัพ ติศ มา ได้� ขันที ตอบ ว่า “เฮา
เจื้อว่าพระเยซูคริสต์เป๋นบุตรของพระเจ้า�๔ 38 แล้วขันทีก็สัง่ หื้อหยุดรถ
จากนั ้นขันทีกับฟีลิปก็เตียวลงไปในนํ้า แล้วขันที ก็ฮับบัพติศมาจากฟีลิป
39 เมื่อปากั ๋นขึ้นจากนํ้าแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิของ
องค์พระผู้เป๋นเจ้า
์
ก็ฮับฟีลิปไปเหีย ขันทีก็บ่หันหน้าหันต๋าฟีลิปแหมเลย จากนั ้นขันทีก็เตียว
ตางต่อไปด้วยความจื้นจมยินดี 40 ส่วนฟีลิปก็มาผดตี้เมืองอาโซทัส แล้ว
ก็ บอก ข่าวดี เรือ
่ ง พระเยซู ต๋าม กู้ เมือง ตี้ ต้าน เตียวตาง ก๋าย ไป จ๋น มา แผว
เมืองซีซารียา

9
เซาโลมาเข้าเป๋นผู้เจื้อพระเยซู

1 ใน หละหว่าง นั ้น

เซาโลก็ ยังขู่ตี้ จะฆ่าหมู่ สาวกขององค์ พระผู้เป๋น เจ้า
เขา ไป หา มหา ปุโรหิต 2 แล้ว ขอ 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 เยรู ซาเล็ม 3 เมื่อ เซาโล เตียวตาง ใก้ จะ แผว เมือง
ฎ

8:33 8:33 อสย� 53:7-8

๔

8:37 8:37 สําเนาโบราณเก่าตี้สุดบ่มีข้อนี้
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ดามัสกัส จู่ๆ ก็ มี แสง แจ้ง จาก ต๊ องฟ้า ส่อง ลง มา ตี้ ตั ๋ว เขา 4 เซาโล โก้น ลง
ดิน แล้วได้ยน
ิ เสียงเอิน
้ ลงมาว่า “เซาโล เซาโล เจ้าคํ่าเฮาเยียะหยัง�
5 เซาโลถามว่า “พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ เป๋ นใผ� มีเสียงตอบว่า “เฮา
คือเยซู ผู้ตี้เจ้าคํ่านั ้น 6 ลุกขึ้นเต๊อะ แล้วเข้าไปในเมือง จะมีคนมาบอกหื้อ
เจ้าฮูว่
้ าจะต้องเยียะอะหยังต่อไป�
7 หมู่ คน ตี้ เตียวตาง มา ตวย ปา กั ๋น ยืน หนิ ม อู้ อะหยัง บ่ออก ได้ยน
ิ เสียง
บ่ดาย แต่ บ่หัน ตั ๋ว คน อู้ 8 แล้ว เซาโล ก็ ลุก ขึ้น แต่ เมื่อ มืน ต๋า ผ่อ ก็ บ่หัน อะ
หยังสักอย่าง คนหมู่นั ้นจึงจู๋งมือเซาโลปาเข้าไปในเมืองดามัสกัส 9 เซาโล
ผ่ออะหยังบ่หันได้สามวัน ในสามวันนั ้น เขาตึงบ่กิน
๋ ข้าวบ่กิน
๋ นํ้า
10 ในเมืองดามัสกัสนั ้น มีคนนึ่ งจื้ออานาเนี ยเป๋ นผู้เจื้อ องค์ พระผู้เป๋ น
เจ้า อู้ กับ เขา ตาง นิ มิต ว่า “อานาเนี ย เหย� อานาเนี ย ก็ ตอบ ว่า “พระองค์
เจ้าข้า ข้าพเจ้าอยูตี
่ ้นี่ �
11 พระองค์บอกว่า “หื้อไปตี้หนตางจื้อว่า ตางซื่อ เน่ อ เข้าไปตี้บ้านของ
ยูดาส ถามหาป้อจายจื้อเซาโลเป๋นคนจาวเมืองทาร์ซัส บ่าเดี่ยวนี้ เขากํ่า
ลังอธิษฐานอยู่ตี้หัน
้ 12 ส่วนเซาโลก็หันนิ มิตเหมือนกั ๋น คือเขาหันป้อจาย
คนนึ่ งจื้ออานาเนี ยกํ่าลังเข้ามาหา แล้ววางมือบนหัวเขาเปื้ อเขาจะผ่อหัน
แหมเตื้อ�
13 อานาเนี ย ตอบ ว่า “พระองค์ เจ้า ข้า ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ หลาย คน อู้ เถิง คน
นั ้นว่า เขาเยียะฮ้ายต่อคนของพระองค์ในกรุ งเยรู ซาเล็ม 14 ก่อนเขามานี่
เขาฮับอํานาจจากหมู่หัวหน้าปุโรหิตหื้อมายับคนตังหลายตี้เจื้อพระองค์�
15 แต่ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า บอก อานาเนี ย ว่า “ไป เต๊อะ ย้อน เฮา เลือก ป้ อ
จายคนนี้ เป๋นเครือ
่ งมือตี้จะนําเรือ
่ งราวของเฮาไปบอกกับคนต่างจ้าดกับ
หมู่ กษั ตริย์ กับ คน จาว อิสราเอล ตวย 16 เฮา จะ เยีย ะ หื้อ เซาโล ฮู้ ว่า เขา จะ
ต้องทนตุ๊กทรมานเปื้ อเฮาสักมอกใด�
17 แล้ว อานาเนี ย ก็ ไป ตี้ บ้าน ตี้ ว่า นั ้น ก็ ปะ เซาโล แล้ว วาง มือ ลง บน หัว
เซาโลอู้ว่า “อ้ายเซาโลเหย พระเยซูองค์พระผู้เป๋นเจ้าตี้ป๋ากฏหื้ออ้ายหัน
หละหว่างก๋างตางตี้มานั ้น ส่งข้าพเจ้ามาเปื้ อเยียะหื้ออ้ายผ่อหันแหมเตื้อ
กับจะหื้ออ้ายฮับก๋านดลใจ๋จากพระวิญญาณบริสุทธิ�
์ 18 แล้วก็มีอย่างนึ่ ง
เหมือนเกล็ดป๋าหยวะออกจากต๋าของเซาโลบ่าเดี่ยวนั ้นเลย แล้วเขาก็ผ่อ
หันแหมเตื้อ เขาก็ลุกขึ้นฮับบัพติศมา 19 เมื่อกิน
้ ึก
๋ ข้าวกิน
๋ นํ้าแล้ว เขาก็ฮูส
มีแฮงนั กขึ้น แล้วเซาโลก็ย้างอยูกั
่ บหมู่ผู้เจื้อในเมืองดามัสกัสหลายวัน
เซาโลสัง่ สอนในเมืองดามัสกัส
แล้ว เซาโล ก็ บ่รอ จ๊า ตี้ จะ ไป ธรรมศาลา ของ จาว ยิว แล้ว ตัง้ เก๊ า บอก
เรือ
่ งของพระเยซูว่า “พระองค์เป๋นพระบุตรของพระเจ้า�
21 คน ตัง หลาย ตี้ ได้ยน
ิ เซาโล อู้ จาอัน
้ ก็ อิก ขะหลิก ใน ใจ๋ อู้ กั ๋น ว่า “คน นี้
บ่ใจ้กา ตี้คํ่ากับเยียะฮ้ายต่อผู้เจื้อในกรุ งเยรู ซาเล็ม แล้วตี้เขามานี่ ก็ย้อน
ตัง้ ใจ๋จะมายับคนหมู่นั ้นปิ๊ กไปหื้อหมู่หัวหน้าปุโรหิต�
20
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แต่ กํา เตสนา ของ เซาโล ก็ มี อํานาจ นั ก ขึ้น ติกๆ กับ พิสูจน์ หื้อ จาว ยิว
ในเมืองดามัสกัสหันว่า พระเยซูเป๋นพระคริสต์ เยียะหื้อหมู่เขาปากบ่ออก
เถียงบ่ได้
22

เซาโลหนี ต๋าย

23 หลายวันผ่านไป

หมู่จาวยิววางแผนจะฆ่าเซาโลเหีย 24 แต่มีคนบอก
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 มอบ ใน ก๋วย
แก่นใหญ่ แล้วหย่อนก๋วยนั ้นจ๊าๆ ผ่านฮ่อมกํ่าแปงเมืองลงไปตังลุ่ม
เซาโลอยูใน
่ กรุ งเยรู ซาเล็ม
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 ว่า เซาโล เป๋น ผู้ เจื้อ แต๊ๆ 27 แต่ บารนาบัส
ปาเซาโลไปปะหมู่อัครทูต แล้วอธิบายหื้อฟังว่า ในหละหว่างตางไปเมือง
ดามัสกัส เซาโล ปะ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ได้ จาใด แล้ว พระองค์ อู้ อะหยัง กับ
เซาโล พ่อง ยัง เล่า แหม ว่า ต๋อน เซาโล อยู่ ตี้ เมือง ดามัสกัส นั ้น เซาโล เต
สนา เรือ
่ ง ของ พระเยซู อย่าง บ่กั ๋ว ใผ 28 หมู่ อัครทูต ก็ ยอมฮับ เซาโล เข้า มา
อยู่ตวยกั ๋น แล้วไปไหนมาไหนในกรุ งเยรู ซาเล็มตวยกั ๋นอย่างสบาย กับเต
สนาในนามขององค์ พระผู้เป๋นเจ้าอย่างบ่กั ๋วใผ 29 ต้านอู้โต้ แย้งเถียง กับ
หมู่ จาว ยิว ตี้ อู้ ภาษา กรีก ตวย แต่ หมู่ นั ้น ก็ หา ตาง ตี้ จะ ฆ่า ต้าน เหีย 30 เมื่อ
หมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อฮู้เรือ
่ งนี้ ก็ปาเซาโลไปตี้เมืองซีซารียา แล้วส่งไปเมืองทาร์
ซัสบ้านเกิดของต้าน
31 จากนั ้นหมู่คริสตจักรใคว่แคว้นยูเดีย กาลิลี กับสะมาเรียก็มีสันติสุข
กับ พระวิญญาณ บริสุทธิจ้
์ วย หื้อ คริสตจักร เข้ม แข็ง มี คน มา เจื้อ พระเยซู
นั กขึ้น แล้วหมู่ผู้เจื้อก็ใจ๊จีวต
ิ ตี้เคารพยําเก๋งองค์พระผู้เป๋นเจ้า
26

เปโตรไปแอ่วเมืองลิดดากับเมืองยัฟฟา
ส่วน เปโตร เตียวตาง ไป ตี้ ต่างๆ ก็ ไป แอ่ว หา คน ของ พระเจ้า ใน เมือง
ลิดดา 33 ตี้ หัน
้ เขาปะป้อจายคนนึ่ งจื้อไอเนอัสเป๋นง่อยนอนอยู่บนตี้ นอน
มา แปด ปี๋ แล้ว 34 เปโตร อู้ กับ เขา ว่า “ไอเนอั ส เหย พระเยซู คริสต์ ฮัก ษา
ต้าน หื้อ หาย แล้ว ลุก ขึ้น เก็บ ตี้ นอน เหีย เต๊อะ� แล้ว ไอเนอั ส ก็ ลุก ขึ้น บ่า
เดี่ยวนั ้น 35 เมื่อคนตังหลายตี้ อาศัยอยู่ในเมืองลิดดากับตี้ ราบชาโรนหัน
จาอัน
้ หมู่เขาก็เข้ามาฮับเจื้อองค์พระผู้เป๋นเจ้า
36 ตี้ เมืองยัฟฟามี ผู้เจื้อเป๋ น แม่ ญิงคนนึ่ งจื้อทาบิธาเป๋ นภาษาฮีบรู แต่
ภาษา กรีก ว่า โดรคัส แป๋ ว่า กว๋าง 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
อาบนํ้าศพต๋ามธรรมเนี ยมจาวยิว แล้วเก็บศพนางไว้ตี้ห้องจัน
๊ บน 38 เมือง
ลิด ดา กับ เมือง ยัฟฟา อยู่ บ่ไก๋ กั ๋น เมื่อ หมู่ ผู้ เจื้อ ได้ยน
ิ ว่า เปโตร อยู่ ใน เมือง
32
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ลิด ดา หมู่ เขา ก็ ใจ๊ ป้อ จาย สอง คน ไป อ้อนวอน เจิญ เปโตร ว่า “ขอ มา เวยๆ
เต๊อะ�
39 เปโตร จึง ตวย สอง คน นั ้น ไป เมื่อ ไป แผว หมู่ เขา ก็ ปา เปโตร ขึ้น ไป ตี้
ห้อง จัน
๊ บน หมู่ แม่ หม้าย ยืน ไห้ สนั ่น ปั่ น ปื๊ น แวด เปโตร กับ จี๊ หื้อ เปโตร ผ่อ
เสื้อผ้า ต่างๆ ตี้ โดรคัส หยิบ ไว้ต๋อน ยัง มี จี วต
ิ อยู่ 40 เปโตร จึง ขอ หื้อ หมู่ เขา
ออกไปตังนอก ต้านก็คุกเข่าอธิษฐาน แล้วบิน
้ า “ทาบิธา
่ หน้ามาตังศพอูว่
41
ลุก ขึ้น เต๊อะ� นาง ก็ มืน ต๋า ขึ้น เมื่อ หัน เปโตร นาง ก็ ลุก ขึ้น นั ่ง เปโตร จึง
เอามือจ้วยตุ้มนางลุกขึ้นยืน จากนั ้นก็ฮ้องหมูผู
่ เ้ จื้อกับหมูแม่
่ หม้ายเข้ามา
42
แล้วหื้อผ่อว่านางมีจีวต
ิ ขึ้นมาแล้ว เรือ
่ งนี้ ฮูกั
้ ๋นไปใคว่เมืองยัฟฟา เยียะ
43
หื้อมีหลายคนมาฮับเจื้อองค์พระผู้เป๋นเจ้า เปโตรอยู่ในเมืองยัฟฟาต่อ
ไปแหมหลายวัน ต้านอยูตวย
่
คนจื้อซีโมนผู้มีอาชีพเป๋นสล่าฟอกหนั ง

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 นาย ร้อย คน นี้ ตึง ครอบครัว ของ ต้าน
เป๋น คน ยํา เก๋ง พระเจ้า ต้าน หื้อ ตาน จ้วยเหลือ 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 มิต อย่าง เต๋ม ต๋า คือ เขา หัน ทูต สวรรค์ องค์ นึ่ ง ของ
พระเจ้าเข้ามาหาฮ้องต้านว่า “โครเนลิอส
ั เหย�
4 โครเนลิ อส
ั ตกใจ๋ กั ๋ว ปัก ต๋าผ่อ ทูต องค์ นั ้น แล้ว ถาม ว่า “ต้าน เจ้าข้า มี
อะหยังกา� ทูตสวรรค์ จึงอู้กับต้านว่า “กําอธิษฐานของเจ้ากับตานตี้ เจ้า
จ้วยเหลือคนตุ๊กคนจ๋น ก็ขึ้นไปเถิงพระเจ้าแล้ว พระองค์บ่ได้ลืมเจ้า 5 บ่า
เดี่ยวนี้ หื้อ เจ้า ส่ง คน ไป ตี้ เมือง ยัฟฟา ไป เจิญ ซี โมน ตี้ คน ฮ้อง ว่า เปโตร มา
หาเจ้า 6 เปโตรย้างอยูกั
่ บสล่าฟอกหนั งจื้อซีโมน บ้านเปิ้ นอยูฮิ
่ มทะเล�
1

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 เก๋ง พระเจ้า เข้า มา หา 8 แล้ว ก็ เล่า เรือ
่ ง ตี้
เกิดขึ้นตึงหมดตึงเสี้ยงหื้อหมู่เขาฟัง จากนั ้นก็ส่งหมู่เขาไปเมืองยัฟฟา
7

เปโตรหันนิ มิต

9 วัน ต่อ มา เวลา ประมาณ เตี้ย ง

คนหมู่ นั ้นกํ่าลังเตียวตางมาใก้ จะแผว
เมืองยัฟฟา เป๋นเวลาเดียวกั ๋นตีเปโตร
้
ขึ้นไปบนดาดฟ้าเปื้ ออธิษฐาน 10 เป
โตรก็ใค่อยากกิน
่ ้น เปโตรก็
๋ ข้าว หละหว่างตี้คนในบ้านกํ่าลังเยียะกิน
๋ อยูนั
11
ตกอยูใน
่ ภาวะเกิง่ หลับเกิง่ ตื่น เขาหันต๊องฟ้าเปิดออก แล้วหันอย่างนึ่ ง
เหมือนผ้าสี่ แจ่งผืนใหญ่ลงมาเองเหมือนว่ามีคนกํา๋ แจ่งผ้าลงมาปื๊ นโลก
12 ในผ้าผืนนั ้นหันมีสัตว์กู้ อย่าง ตึงสัตว์สี่ ตีน
๋ เตียวดิน สัตว์เลื้อยกาน กับ
13
นกในอากาศ แล้วมีเสียงอู้กับต้านว่า “เปโตรเหย ลุกขึ้นมาฆ่าสัตว์หมู่
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นี้ กิน
๋ เต๊อะ� 14 เปโตรตอบว่า “อึ บ่ได้องค์พระผู้เป๋นเจ้า สิง่ ตี้เป๋นของต้อง
ห้ามกาว่าเป๋นมลทินหมู่นั ้น ข้าพระองค์บ่เกยกิน
๋ เลย�

15 เสียงนั ้นก็อูเตื
้ ้ อตี้สองว่า “สิง่ ตี้พระเจ้าเยียะหื้อสะอาดแล้ว เจ้าบ่ควร

ถือว่าเป๋นมลทิน� 16 เปโตรหันจาอีเถิ
้ งสามเตื้อตวยกั ๋น แล้วของหมู่นั ้นก็
ลอยปิ๊ กขึ้นไปบนต๊องฟ้าตันที
17 ต๋อน ตี้ เปโตร กํ่า ลัง อิก ขะหลิก ใน ใจ๋ ว่า นิ มิต ตี้ หัน นี้ หมาย เถิง อะหยัง
ในเวลาเดียวกั ๋นนั ้น หมู่คนตี้โครเนลิอส
ั ใจ๊มาก็ปะบ้านของซีโมนแล้ว หมู่
เขากํ่าลังยืนอยูหน้
่ าปะตู๋ฮัว้ บ้านปอดี 18 ป้อจายหมู่นั ้นเอิน
้ ถามว่า “ซีโมน
ตี้ฮ้องว่าเปโตรย้างอยูตี
่ ้นี่ ก่อ�

เมื่อ เปโตร ยัง กึ๊ด เถิง เรือ
่ ง นิ มิต อยู่ พระวิญญาณ บริสุทธิ์บอก เขา ว่า
“ผ่อ หัน
้ ลอ มี ป้อ จาย สาม คน มา ถาม หา เจ้า 20 ลุก ขึ้น แล้ว ลง ไป ตัง ลุ่ม
หื้อ ไป ตวย หมู่ เขา เต๊อะ บ่ต้อง สงสัย อะหยัง ย้อน เฮา ใจ๊ หมู่ เขา มา หา เจ้า�
21 แล้วเปโตรก็ลงไปหาหมู่เขา บอกว่า “เฮาคือคนตี้ต้านตังหลายมาเซาะ
หา มีธุระอะหยังกา�
19

“นายร้อยโครเนลิอส
ั หื้อหมู่เฮามาหาต้าน เปิ้ น
เป๋นคนตี้ถูกต้องต๋ามธรรมกับเก๋งกั ๋วพระเจ้า จาวยิวก็ยกย่องนั บถือต้าน
ทูต สวรรค์ บริสุทธิ์ บอก เปิ้ น หื้อ มา เจิญ ต้าน ไป ตี้ บ้าน เปื้ อ ขอ หื้อ ต้าน เล่า
เรือ
่ งหื้อฟัง� 23 เปโตรก็เลยจวนป้อจายตึงสามย้างตี้บ้านนั ้น แจ้งเจ๊ามา
เปโตรไปตวยหมู่เขา มีปี้ น้ องผู้เจื้อบางคนจากเมืองยัฟฟาติดต๋ามไปตวย
22 หมู่เขาปากั ๋นตอบว่า

เปโตรไปบ้านโครเนลิอส
ั

24 ถัดมาแหมวันนึ่ งหมูเขา
่ ก็เตียวตางมาแผวเมืองซีซารียา โครเนลิอส
ั

กํ่าลังกองถ้าต้อนฮับอยู่ กับเจิญญาติปี้ น้ องตึงเปื้ อนสนิ ทมาจุมนุมกั ๋นอยู่
แล้ว 25 เมื่อเปโตรเตียวเข้าไปในบ้าน โครเนลิอส
ั ก็ต้อนฮับด้วยก๋านหมอบ
ลงไหว้ตี้ตีน
๋ ของเปโตร 26 แต่เปโตรกํา๋ แขนโครเนลิอส
ั หื้อลุกขึ้นแล้วบอก
ว่า “ลุกขึ้นเต๊อะ เฮาก็เป๋นคนเหมือนกั ๋น�
27 เปโตรอู้กับโครเนลิ อส
ั

แล้วปากั ๋นเตียวเข้าไปตังใน ก็ปะหมู่คนตี้มา
จุ มนุมกั ๋นอยู่ตี้ หัน
้ จํา๋ นวนนั ก 28 เปโตรก็ อู้กับคนตังหลายนั ้นว่า “ต้านตัง
หลาย ก็ ฮู้ อยู่ แล้ว ว่า เป๋น ก๋าน ผิด บท บัญญัติ ตี้ จาว ยิว คบ กาว่า แอ่ว หา คน
ต่างจ้าด แต่พระเจ้าเยียะหื้อหันแล้วว่า บ่ควรจะถือว่าคนนึ่ งคนใดเป๋นคน
บ่สะอาดกาว่าเป๋นคนมีมลทิน 29 ย้อนจาอัน
้ เมื่อมีคนไปเจิญเฮามา เฮาก็
บ่ขัดข้องอะหยัง แต่ขอถามน่ อยเต๊อะว่า ต้านเจิญเฮามาเยียะอะหยัง�
30 โครเนลิ อส
ั จึง ตอบ ว่า “เมื่อ สี่ วัน มา แล้ว ต๋อน บ่าย สาม โมง เต้า กับ
เวลานี้ ปอดี เฮาอธิษฐานอยูใน
่ บ้าน จู่ๆ ก็มีป้อจายคนนึ่ งนุ่งเสื้อมันเงามา
ยืน อยู่ ส่อง หน้า เฮา 31 แล้ว อู้ ว่า ‘โครเนลิ อส
ั เหย พระเจ้า ฟัง กํา อธิษฐาน
ของเจ้าแล้ว ก็ฮู้ก็หันเถิงตานตี้จ้วยเหลือคนตุ๊กคนจ๋น 32 หื้อเจ้าส่งคนไป
ตี้เมืองยัฟฟา เจิญซีโมนตี้คนฮ้องว่าเปโตรมาตี้นี่ เปโตรย้างอยู่กับซีโมน
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ตี้เป๋นสล่าฟอกหนั ง บ้านของเขาอยูฮิ
่ มทะเล� 33 เฮาจึงส่งคนไปเจิญต้าน
ตันที ต้านมาแล้วก็ดีแต๊ๆ บ่าเดี่ยวนี้ หมู่เฮาอยูพร้
่ อมกั ๋นต่อหน้าพระเจ้าตี้
นี่ เปื้ อฟังกู้สิง่ ตี้องค์พระผู้เป๋นเจ้าสัง่ หื้อต้านมาบอกหมู่เฮา�
เปโตรเตสนาในบ้านของโครเนลิอส
ั
เปโตร จึง อู้ ว่า “บ่า เดี่ยวนี้ เฮา เข้า ใจ๋ อย่าง ถองแกะ ถองแก๋น แล้ว ว่า
พระเจ้า บ่เลือก หน้า ใผ 35 แต่ พระองค์ ยอมฮับ คน กู้ จ้าด ตี้ เคารพ ยํา เก๋ง
พระองค์ กับ เยีย ะ ต๋าม ความ ถูก ต้อง 36 ต้าน ก็ ฮู้ถ้อยกํา ตี้ พระเจ้า มอบ หื้อ
กับจาวอิสราเอล คือถ้อยกําตี้บอกเถิงข่าวดีเกี่ยวกับสันติสุขผ่านตางพระ
เยซู คริสต์ผู้เป๋นองค์พระผู้เป๋นเจ้าของคนตังหลาย 37 ต้านก็ฮู้เถิงเหตุก๋า
รณ์ ยิง่ ใหญ่ ตี้ เกิด ขึ้น ทัว่ แคว้น ยู เดีย ตัง้ เก๊ า ใน กาลิ ลี หลัง จาก ยอห์น บอก
เรือ
่ ง บัพ ติศ มา นั ้น 38 คือ ว่า พระเจ้า เจิม พระเยซู จาว นาซาเร็ธ ด้วย พระ
วิญญาณบริสุทธิตึ
์ งฤทธิอํ
์ านาจ พระเยซู เยียะสิง่ ดีๆ ไปผับใคว่ ตึงฮักษา
คน ตี้ ตก เป๋น ขี้ข้า อยู่ ใต้ อํานาจ ของ มาร ย้อน ว่า พระเจ้า อยู่ ตวย พระองค์
39 หมู่เฮาก็เป๋ นพยานเถิงก๋านงานตึงหมดตึงเสี้ ยงตี้พระองค์เยียะในกรุ ง
เยรู ซาเล็มกับในแคว้นยูเดียนั ้น หมู่เขาฆ่าพระองค์โดยเขิงบนไม้ก๋างเขน
40 แต่ ใน วัน ตี้ สาม พระเจ้า เยีย ะ หื้อ พระเยซู เป๋ น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ตึง
หื้อ พระองค์ มา ป๋า กฏ ตั ๋ว หื้อ หัน 41 แต่ บ่ใจ้ หื้อ กู้ คน หัน พระเจ้า เลือก คน
ตี้ จะ เป๋น พยาน ล่วงหน้า ไว้ แล้ว คือ หมู่ เฮา ตี้ กิน
๋ ดื่ม กับ พระเยซู หลัง จาก
42
พระองค์เป๋นขึ้นจากความต๋ายแล้ว พระเยซูสัง่ หื้อหมูเฮา
่ ออกไปเตสนา
สัง่ สอน คน ตัง หลาย กับ หื้อ หมู่ เฮา เป๋น พยาน ว่า พระเจ้า แต่ง ตัง้ พระองค์
ไว้หื้อ เป๋น ผู้ พิพากษา ตึง คน ตี้ มี จี วต
ิ อยู่ กับ คน ตี้ ต๋าย ไป แล้ว ตวย 43 หมู่ ผู้
เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตังหลายก็เป๋นพยานเถิงพระองค์ว่า กู้คน
ตี้เจื้อวางใจ๋พระองค์จะฮับก๋านยกโต้ษบาปโดยพระองค์�
34

คนต่างจ้าดฮับพระวิญญาณบริสุทธิ์
เมื่อ เปโตร กํ่า ลัง อู้ อยู่ นั ้น พระวิญญาณ บริสุทธิก็
์ ลง มา อยู่ กับ คน ตัง
หลาย ตี้ ฟัง ถ้อยกํา เรือ
่ ง ของ พระเจ้า 45 หมู่ จาว ยิว ตี้ เป๋น ผู้ เจื้อ ตี้ มา ตวย
เปโตร ก็ ปา กั ๋น งืด ใน ใจ๋ ตี้ พระเจ้า หื้อ พระวิญญาณ บริสุทธิ์แก่ คน ต่างจ้า
ดตวย 46 ย้อนหมู่เขาได้ยน
ิ คนหมู่นี้ อู้ภาษาอื่นๆ กับสรรเสริญพระเจ้า เป
โตร ก็ อู้ ขึ้น ว่า 47 “บ่มี ใผ ตี้ จะ ว่า บ่หื้อ คน หมู่ นี้ ฮับ บัพ ติศ มา ด้วย นํ้า ได้ ย้อน
ว่าหมู่เขาก็ฮับพระวิญญาณบริสุทธิเหมื
อนกับหมู่เฮา� 48 เปโตรจึงสัง่ หื้อ
์
หมู่เขาเข้าฮับบัพติศมาด้วยนํ้าในนามของพระเยซูคริสต์ จากนั ้นหมู่เขาก็
จวนเปโตรหื้อย้างอยูกั
่ บหมู่เขาแหมสองสามวัน
44

11
เปโตรปิ๊ กไปกรุ งเยรู ซาเล็ม
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หมู่ อัครทูต กับ หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตี้ อยู่ ใน แคว้น ยู เดีย ได้ยน
ิ ว่า คน ต่าง
2
จ้า ด ก็ เจื้อ ถ้อย กํา ของ พระเจ้า เหมือน กั ๋น แต่ เมื่อ เป โตร 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 ก็บ่ถูก
ต้อง ป๋ายบ่ปอยังกิน
๋ ข้าวฮ่วมกับหมู่เขาตวย�
4 เปโตร จึง เล่า เถิง สิง
่ ต่างๆ ตี้ เกิดขึ้นหื้อหมู่เขาฟังตัง้ แต่ เก๊าสุดป๋ายว่า
5 “ต๋อนตี้ข้าพเจ้ากํ่าลังอธิษฐานตี้เมืองยัฟฟานั ้น ข้าพเจ้าอยู่ในภาวะเกิง
่
หลับเกิง่ ตื่น แล้วหันนิ มิต มีอย่างนึ่ งผ่อเหมือนผ้าสี่แจ่งผืนใหญ่ลงมาเอง
เหมือนว่ามีคนกํา๋ แจ่งผ้าลงมาจากฟ้ามาหาข้าพเจ้า 6 ข้าพเจ้าปักต๋าผ่อ
ถี่ๆ ในผ้าผืนนั ้น หันมีสัตว์สี่ตีน
๋ เตียวดิน สัตว์ป่า สัตว์เลื้อยกาน กับนกใน
อากาศ 7 แล้วข้าพเจ้าก็ได้ยน
ิ เสียงอูว่
้ า ‘เปโตรเหย ลุกขึ้นมาฆ่าสัตว์หมู่นี้
8
กิน
๋ เต๊อะ� แต่ข้าพเจ้าก็ตอบว่า ‘อึ บ่ได้องค์พระผู้เป๋นเจ้า ข้าพเจ้าบ่เกย
กิน
๋ ของต้องห้ามกาว่าของเป๋นมลทิน สัตว์หมู่นี้ บ่เกยเข้าปากข้าพระองค์
เลยสักกํา�
9 “มี เสียง อู้ จาก ต๊ องฟ้า เป๋ น เตื้อ ตี้ สอง ว่า ‘สิง
่ ตี้ พระเจ้า เยียะหื้อ สะอาด
10
แล้ว เจ้าบ่ควรถือว่าเป๋นมลทิน� เหตุก๋ารณ์ นี้ เกิดขึ้นอย่างเดียวกั ๋นเถิง
สามเตื้อ แล้วของตึงหมดก็ลอยปิ๊ กขึ้นไปบนต๊องฟ้าแหม
11 “เวลา เดียว กั ๋น นั ้น ก็ มี สาม คน มา ยืน ตัด
๊ หน้า บ้าน ตี้ ข้าพเจ้า อยู่ ป้อ
จาย คน นึ่ ง ใจ๊ หมู่ เขา มา จาก เมือง ซี ซา รี ยา มา หา ข้าพเจ้า 12 แล้ว พระ
วิญญาณ บริสุทธิบอก
ข้าพเจ้า หื้อ ไป ตวย หมู่ เขา เต๊อะ บ่ต้อง สงสัย ปี้ น้ อง
์
ผู้ เจื้อ ตึง หก คน นี้ ก็ ไป ตวย ข้าพเจ้า แล้ว หมู่ เฮา ก็ เข้า ไป ใน บ้าน ของ โครเน
ลิ อส
ั ตี้ ใจ๊ คน มา หา ข้าพเจ้า 13 โครเนลิ อส
ั ก็ อู้ หื้อ หมู่ เฮา ฟัง ว่า เขา หัน ทูต
สวรรค์ยืนอยูใน
่ บ้านของเขา แล้วอูว่
้ า ‘หื้อส่งคนไปตี้เมืองยัฟฟา ไปเจิญซี
โมนตี้คนฮ้องกั ๋นว่าเปโตรมาหา 14 เปโตรคนนี้ จะเล่าเถิงถ้อยกําตี้จะเยีย
ะหื้อต้านกับสมาชิกในครอบครัวของต้านได้ฮับความรอดป๊นบาปโต้ษ�
15 “เมื่อ ข้าพเจ้า ตัง
้ เก๊ า อู้ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ ก็ ลง มา อยู่ กับ หมู่ เขา
เหมือน กับ ตี้ มา อยู่ กับ หมู่ เฮา ต๋อน เริม
่ ต้น นั ้น 16 เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า กึ๊ด เถิง
สิง่ ตี้ พระเยซู อู้ ไว้ว่า ‘ยอห์น หื้อ ฮับ บัพ ติศ มา ด้วย นํ้า แต่ หมู่ เจ้า จะ ฮับ บัพ
ติศ มา ด้วย พระวิญญาณ บริสุทธิ�
้ ถ้า พระเจ้า หื้อ พระวิญญาณ
์ 17 จาอัน
บริสุทธิกั
์ บ หมู่ เขา เหมือน หมู่ เฮาตี้ เจื้อ วางใจ๋ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป๋
นเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะขัดขืนพระเจ้าก็ตึงบ่ได้�
18 เมื่อหมู่เขาได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็เลิกว่าเปโตร แล้วปากั ๋นสรรเสริญพระเจ้า
ว่า “พระเจ้าก็โผดหื้อสิทธิคน
ิ
์ ต่างจ้าด ตี้จะกลับใจ๋จากบาปกับได้ฮับจีวต
นิ รน
ั ดร์�
1

คริสตจักรในเมืองอันทิโอก
ฝ่าย หมู่ ผู้ เจื้อ ตี้ แตก ขะแล ขะแจ ไป ต๋อน ตี้ มี ก๋าน คํ่า เข หลัง จาก สเท
เฟนต๋าย พ่องก็ไปไก๋ แผวดินแดนฟีนิเซีย พ่องไปเกาะไซปรัส พ่องผดไป
19
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แผวเมืองอันทิโอก แต่คนหมูนี
่ ้ บอกถ้อยกําเรือ
่ งพระเยซูหื้อจาวยิวฟังเต้า
20
อัน
้
ผู้ เจื้อ จาว เกาะ ไซปรัส กับ จาว เมือง ไซรีน บาง คน มา แผว เมือง อัน ทิ
โอก แล้ว ปา กั ๋น บอก ข่าวดี เกี่ยวกับ พระเยซู องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า หื้อ กับ จาว
กรีก 21 ฤทธิอํ
์ านาจขององค์พระผู้เป๋ นเจ้าอยู่กับหมู่เขา เยียะหื้อมีคนมา
ฮับเจื้อกับตวยต๋ามองค์พระผู้เป๋นเจ้าเป๋นจํา๋ นวนนั ก
22 ข่าว นี้ เล่า ลือ ไป แผว คริสตจักร ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม คริสตจักร ก็ ส่ง บา
รนาบัสไปเมืองอันทิโอก เปื้ อผ่อเหตุก๋ารณ์ ตี้เกิดขึ้นตี้หัน
้ 23 เมื่อบารนาบัส
มาแผวเมืองอันทิ โอกแล้ว หันว่าพระเจ้าปั๋ นปอนคนตี้ หัน
้ แต๊ๆ เขาก็ ดี ใจ๋
ขนาด แล้วหื้อกํา๋ ลังใจ๋กับหมู่เขาหื้อเจื้อฟังองค์พระผู้เป๋ นเจ้าอย่างมัน
่ คง
24 บารนาบัส เป๋ น คน ดี มี ความ เจื้อ เข้ม แข็ง เขา ได้ ฮับ ก๋าน ดลใจ๋ จาก พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ จึงมีคนจํา๋ นวนนั กเข้ามาฮับเจื้อองค์พระผู้เป๋นเจ้า
25 จาก นั ้น บารนาบัส ก็ ไป ตวย หา เซาโล ตี้ เมือง ทาร์ซัส 26 เมื่อ ปะ เซาโล
แล้ว ก็ปามาตี้เมืองอันทิโอก แล้วตึงสองคนก็เข้าฮ่วมจุมนุมกับคนในคริ
สตจักรตี้หัน
้ เป๋นเวลานึ่ งปี๋ เต๋ม ต้านตึงสองสัง่ สอนคนเป๋นจํา๋ นวนนั ก หมู่
ผู้เจื้อได้จื้อว่าคริสเตียนเป๋นครัง้ แรกตี้เมืองอันทิโอกนี้ ละ
27 ใน เวลา นั ้น มี ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง แตน พระเจ้า บาง คน ลุก จาก กรุ ง
เยรู ซาเล็ม เตียวตาง ไป เมือง อัน ทิ 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 ใคว่ อาณาจักร โรม (เหตุ ก๋า รณ์ นี้ เกิด ขึ้น ใน สมัย
ของ จักรพรรดิ คลาวดิ อส
ั ) 29 ย้อนจาอัน
้ หมู่ ผู้ เจื้อ ตี้ อยู่ ใน เมือง อัน ทิ โอก
ก็ ตกลงกั ๋นตี้ จะหื้อความจ้วยเหลือกับหมู่ ปี้ น้ องผู้เจื้อตี้ อาศัยอยู่ในแคว้น
ยู เดีย ต๋าม แฮง ตี้ จะ จ้วย ได้ 30 หมู่ เขา ก็ เยีย ะ จาอัน
้ คือ เก็บ ฮอม เงิน คํา
แล้วมอบหื้อบารนาบัสกับเซาโลเอาไปหื้อผูป
้ กครองของคริสตจักรในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม

12
กษั ตริยเฮโรด
์
คํ่าหมู่ผู้เจื้อของพระเจ้า
เวลา นั ้น กษั ตริย์ เฮโรด ยับ บาง คน ใน คริสตจักร เขา ตัง้ ใจ๋ จะ คํ่า หมู่ ผู้
เจื้อ 2 ต้าน สัง่ หื้อ เอา ดาบ ฆ่า ยากอบ อ้าย ของ ยอห์น ต๋าย 3 เมื่อ กษั ตริย์ เฮ
โรด หัน ว่า เยีย ะ จาอี้ เยีย ะ หื้อ หมู่ จาว ยิว ปออก ปอใจ๋ จึง สัง่ หื้อ ไป ยับ เปโตร
มาแหมคน เซิง่ ตัด
๊ งานกิน
๋ เข้าหนมปังบ่ใส่เจื๊อ 4 หลังจากยับเปโตรมาแล้ว
ก็เอาไปขังไว้ในคอก แล้วสัง่ ทหารจํา๋ นวนสี่ หมู่ๆ ละสี่ คนเปี่ ยนเวรกั ๋นเฝ้า
เปโตรไว้ ตัง้ ใจ๋ว่าเมื่อเสี้ยงสุดงานนั ้นแล้ว ก็จะเอาเปโตรออกไปตัดสินต่อ
หน้า คน ตัง หลาย 5 ย้อนจาอัน
้ เปโตร จึง ถูก ขัง ไว้ใน คอก แต่ ว่า คริสตจักร
ปากั ๋นอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเจ้าเผื่อเปโตร
1

เปโตรออกจากคอก
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6 ต๋อน เมื่อ คืน ก่อน ตี้ เฮโรด จะ ปา เปโตร ออก มา จาก คอก มี ทหาร สอง
คน อยู่ สอง ป่างข้าง เปโตร กํ่า ลัง หลับ อยู่ หว่า งก๋าง มี เจื้ อก เหล็ก สอง เส้น
ล่าม ต้าน ไว้ มี ทหาร ยาม ยืน เฝ้า อยู่หน้า ปะตู๋ คอก ตวย 7 จู่ๆ ก็ มี ทูต สวรรค์
องค์นึ่ งขององค์พระผู้เป๋ นเจ้ามาป๋ากฏ แล้วมีแสงส่องเข้ามาในห้องตี้เป
โตร นอน ทูต สวรรค์ จิ ขี้ ข้าง เปโตร หื้อ ตื่น แล้ว บอก ว่า “ขะใจ๋ ลุก ขึ้น เวยๆ�
กํา นั ้น เจื้ อก เหล็ก ก็ หลวะ ออก จาก มือ ของ เปโตร ตึง สอง เส้น 8 ทูต สวรรค์
ก็บอกเปโตรว่า “เอาผ้าต่องมัดแอว แล้วสุบเกิบเหีย� เปโตรก็เยียะตวย
จากนั ้นทูตสวรรค์ก็บอกแหมว่า “ใส่เสื้อ แล้วตวยก้นเฮามา�
9 เปโตรจึงตวยทูตสวรรค์นั ้นออกไป

แต่บ่ฮูว่
้ าตี้ทูตสวรรค์กํ่าลังเยียะนี้
เป๋นเหตุก๋ารณ์ เกิดขึ้นแต๊ๆ ต้านกึ๊ดว่าฝันไป 10 ตึงสองก็เตียวก๋ายยามจัน
๊
ตี้ นึ่ ง กับ ยาม จัน
๊ ตี้ สอง จ๋น มา เถิง ปะตู๋ เหล็ก ตี้ จะ เข้า ไป ใน เมือง ปะตู๋ นั ้น ก็
เปิดอ้าออกเอง ตึงสองออกไปเตียวก๋างกองเส้นนึ่ ง แล้วทูตสวรรค์ก็หาย
ไป
11 แล้วเปโตรก็ฮูส
้ ึกตั ๋วจึงอูว่
้ า “บ่าเดี่ยวนี้ เฮาฮูแล้
้ วว่าเป๋นเรือ
่ งแต๊ องค์
พระผู้ เป๋ น เจ้า ส่ง ทูต สวรรค์ ของ พระองค์ มา จ้วย จี วต
ิ เฮา หื้อ รอด ป๊น จาก
อํานาจของเฮโรด กับจากก๋านคาดหมายของจาวยิว�
12 เมื่อ เปโตร กึ๊ด จาอี้ แล้ว ก็ ไป ตี้ บ้าน ของ มารีย์ แม่ ของ ยอห์น ตี้ มี แหม
จื้อ ว่า มาระโก ตี้ หัน
้ มี หลาย คน จุ มนุ ม อธิษฐาน กั ๋น อยู่ 13 เปโตร ก็ ไป เคาะ
ปะตู๋จัน
๊ นอกบ้าน มีสาวใจ๊คนนึ่ งจื้อโรดาเตียวมาผ่อ 14 เมื่อนางจํา๋ ว่าเป๋น
เสียง ของ เปโตร ก็ ดี ใจ๋ ขนาด เถิง กับ ล่น ปิ๊ ก เข้า ไป ใน บ้าน แตน ตี้ จะ ไข ปะตู๋
หื้อ เปโตร แล้ว บอก คน ตัง หลาย ว่า “เปโตร มา ยืน อยู่ ตี้ ปะตู๋ บ้าน� 15 คน
หมู่นั ้นก็ปากั ๋นว่า “เป๋นบ้าไปแล้วกา� แต่นางยืนยันว่าเป๋นจาอัน
้ แต๊ๆ หมู่
๕
เขาจึงว่า “เป๋นทูตสวรรค์ประจํา๋ ตั ๋ว เปโตรแน่ ๆ�
ส่วน เปโตร ก็ ยัง เคาะ อยู่ ติกๆ เมื่อ หมู่ เขา ไข ปะตู๋ แล้ว หัน เปโตร ก็ ปา
กั ๋น งืด ขนาด 17 แต่ เปโตร โบก มือ หื้อ ดัก ไว้ก่อน แล้ว ตัง้ เก๊ า เล่า หื้อ หมู่ เขา
ฟังเถิงเรือ
่ งตี้ องค์ พระผู้เป๋ นเจ้าจ้วยเขาออกมาจากคอกได้ จาใด แล้วเป
โตรก็ บอกว่า “ขอเอาเรือ
่ งนี้ ไปเล่าหื้อยากอบกับหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อฟังตวย�
หลังจากนั ้นเปโตรก็ออกจากบ้านไปตังอื่นเหีย
18 เถิง แจ้ง เจ๊า มา หมู่ ทหาร ก็ วุน
่ วาย บ่ฮู้ ว่า เกิด อะ หยัง ขึ้น กับ เป โตร
19 กษั ตริย์ เฮโรด สัง
่ หื้อ เซาะ หา เปโตร แต่ บ่ปะ จึง สอบสวน หมู่ ทหาร ยาม
แล้ว สัง่ หื้อ ปา หมู่ ทหาร ยาม ไป ฆ่า เหีย หลัง จาก นั ้น กษั ตริย์ เฮโรด ก็ เตียว
ตางออกจากแคว้นยูเดียไปย้างอยูตี
่ ้เมืองซีซารียาเวลานึ่ ง
16

กษั ตริยเฮโรด
์
ต๋าย
๕

12:15
12:15
กับสามารถแสดงเป๋นตั ๋วคนนั ้นได้

จาวยิวเจื้อว่าคนเฮากู้คนมีทูตสวรรค์ประจํา๋ ตั ๋วผ่อกอยเฮา
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20 กษั ตริย์ เฮโรด โขด หื้อ จาว เมือง ไทระ กับ จาว เมือง ไซดอน ขนาด สอง
เมืองนั ้นจึงส่งหมู่ตั ๋วแตนมาหาต้าน ก่อนมาหาต้าน หมู่เขาฮับความจ้วย
เหลือจากบลัสทัสตี้เป๋นผู้จ้วยส่วนตั ๋วของกษั ตริย์เฮโรด แล้วขอหื้อปาไป
คืนดีกับกษั ตริย์เฮโรด ย้อนต้องเปิ้ งปาอาหารจากดินแดนของกษั ตริย์เฮ
โรด
21 ในวันตีกษั
้ ตริยเฮโรด
์
เลือกไว้แล้วนั ้น ต้านแต่งกษั ตริยเต๋
์ มยศ ขึ้นนั ่ง
บนบัลลังก์ แล้วอู้ต่อคนตังหลาย 22 หมู่คนก็ ปากั ๋นเอิน
้ เสียงดังว่า “นี่ คือ
เทพเจ้าอูแต๊
้ ๆ บ่ใจ้คนอูเน่
้ อ� 23 สักกําเดียวก็มีทูตสวรรค์องค์นึ่ งขององค์
พระผู้เป๋ นเจ้าเยียะหื้อเฮโรดเป๋นโรคฮ้าย ย้อนต้านยอมฮับก๋านยกย่องนี้
กับ หื้อ เกียรติ ตั ๋ว เก่า แตน หื้อ เกียรติ พระเจ้า แล้ว กษั ตริย์ เฮโรด ก็ ถูก ขี้ ตืก
ขบกิน
๋ ตั ๋วจ๋นต๋าย
24 แต่ถ้อยกําของพระเจ้าก็แพ่ไป มีคนฮับเจื้อนั กขึ้นไปติกๆ
25 เมื่อ บารนาบัส กับ เซาโล เยีย ะ ก๋าน ตี้ ฮับ มอบหมาย เสร็จ แล้ว คือ เอา
สตางค์มาจ้วยเหลือ ก็ปากั ๋นเตียวตางออกจากกรุ งเยรู ซาเล็มปิ๊ กไปเมือง
อันทิโอก กับปายอห์นตี้มีแหมจื้อว่ามาระโกไปตวย

13

ส่งบารนาบัสกับเซาโลไปเยียะก๋านพิเศษ
ใน คริสตจักร ตี้ เมือง อัน ทิ โอก มี หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า
กับหมู่อาจ๋ารย์คือ บารนาบัส สิเมโอนตี้มีแหมจื้อนึ่ งว่านิ เกอร์ ลูสิอส
ั เป๋น
จาวเมืองไซรีน มานาเอน (คนตี้ได้ฮับก๋านเลี้ยงดูมาตวยกั ๋นกับเฮโรดเจ้า
เมือง ตัง้ แต่ เป๋น หละอ่อน แล้ว) กับ เซาโล 2 เวลา ตี้ หมู่ เขา นมัส ก๋า น องค์
พระผู้ เป๋ น เจ้า กับ ถือ ศีล อด อาหาร อยู่ นั ้น พระวิญญาณ บริสุทธิก็
์ อู้ กับ หมู่
เขาว่า “หื้อแต่งตัง้ บารนาบัสกับเซาโลไว้สําหรับก๋านงานตี้เฮาฮ้องหื้อหมู่
เขาเยียะ� 3 หลังจากปากั ๋นถือศีลอดอาหารกับอธิษฐานแล้ว ก็วางมือบน
หัว บารนาบัส กับ เซาโล เปื้ อ มอบหมาย หื้อ เยีย ะ ก๋าน พิเศษ จาก นั ้น ก็ ส่ง
ต้านตึงสองไป
1

บอกข่าวดีตี้เกาะไซปรัส
พระวิญญาณ บริสุทธิก็
์ นํา ต้าน ตึง สอง ไป เมือง เซลู เคีย แล้ว หมู่ เขา ก็
ลง เฮือ จาก ตี้ หัน
้ ไป ตี้ เกาะ ไซปรัส 5 เมื่อ มา แผว เมือง ซาลามิส ใน เกาะ นั ้น
หมู่ เขา บอก เรือ
่ ง ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว ยอห์น ตี้ มี
แหมจื้อว่ามาระโกก็อยูตวย
่
ในฐานะผู้จ้วย
6 หมู่ เขา ปา กั ๋น เตียวตาง ใคว่เกาะ ไป จ๋น แผว เมือง ปาโฟส ตี้ หัน
้ หมู่ เขา
ปะ จาว ยิว คน นึ่ ง จื้อ บารเยซู เป๋น คน ใจ๊ เวทมนตร์กาถา กับ อ้าง ว่า ตั ๋ว เก่า
เป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า 7 เขาอยู่ตวยเจ้าเมืองจื้อเสอร์จีอส
ั
เปาลุส เซิง่ เป๋นคนฮูคน
้ หลวก เจ้าเมืองเจิญบารนาบัสกับเซาโลมาหา เปื้ อ
หื้ออู้ถ้อยกําของพระเจ้าหื้อฟัง 8 แต่ เอลี มาสนั กเวทมนตร์ (เอลี มาสเป๋น
4
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จื้อภาษากรีกของบารเยซู) ฮิอู้ขัดขวางบารนาบัสกับเซาโล กับฮิจวนเจ้า
เมือง บ่หื้อ เจื้อ 9 แต่ เซาโล ตี้ ฮ้อง แหม จื้อ ว่า เปาโล ก็ ได้ ฮบ
ั ก๋าน ดลใจ๋ จาก
พระวิญญาณ บริสุทธิ์ เขา ปัก ต๋าผ่อ ไป ตี้ เอลี มาส แล้ว อู้ว่า 10 “เจ้า เป๋น ลูก
ของมาร เป๋นศัตรู ของ
๋
ความดี ตังหลาย ในตั ๋วของเจ้ามี แต่ กลอุบายใจ๋ ฮา้
ย ซะป๊ะ ซะเป้ ด เจ้า ตึง จะ บ่หยุด ตี้ จะ ฮิ เปี่ ยน ความ จริง เกี่ยวกับ องค์ พระ ผู้
เป๋นเจ้าหื้อเป๋นเรือ
่ งบ่แต๊สักเตื้อกา 11 ผ่อเน่ อ องค์พระผู้เป๋นเจ้าจะลงโต้
ษเยียะหื้อเจ้าต๋าบอดผ่อบ่หันแสงแดด จ๋นเถิงเวลาตี้พระเจ้ากํา๋ หนดไว้�
แล้วเอลี มาสก็ ต๋าบอดบ่าเดี่ยวนั ้นเลย เขาจึงซวามหาคนหื้อจู๋งมือเขาไป
12 เมื่อ ต้าน เจ้า เมือง หัน เหตุ ก๋า รณ์ ตี้ เกิด ขึ้น นั ้น ก็ ฮับ เจื้อ ย้อน อัศจ๋รรย์ ใจ๋
ในกําสอนเรือ
่ งองค์พระผู้เป๋นเจ้า
ไปเมืองอันทิโอกในแคว้นปิสิเดีย
เปาโล กับ หมู่ ของ ต้าน ลง เฮือ จาก เมือง ปาโฟส ไป เมือง เปอร์ กา ใน
แคว้น ปัมฟี เลีย แต่ ยอห์น แยก ตั ๋ว ออก จาก หมู่ เขา ปิ๊ ก ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม
14 จากเมืองเปอร์กาต้านหมู่นั ้นก็ยังเตียวตางต่อไปจ๋นแผวเมืองอันทิโอก
ในแคว้นปิ สิเดีย เมื่อเถิงวันสะบาโต เปาโลกับบารนาบัสเข้าไปนั ่งฮ่วมใน
ธรรมศาลา ของ จาว ยิว 15 หลัง จาก อ่าน หนั งสือ บท บัญญัติ ของ โมเสส กับ
ข้อเขียนของหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าต๋ามวาระก๋านนมัสก๋าน
แล้ว หมู่นายธรรมศาลาส่งคนมาบอกบารนาบัสกับเปาโลว่า “ปี้ น้ องเหย
ถ้า ต้าน มี กํา หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ คน ตัง หลาย ขอ เจิญ ออก มา อู้ เต๊อะ� 16 เปาโล ก็
ยืนขึ้นยกมือโบกหื้อดักแล้วอูว่
้ า
13

“ฟัง หื้อ ดี จาว อิสราเอล กับ ต้าน ตัง หลาย ตี้ เคารพ ยํา เก๋ง พระเจ้า
เยียะหื้อ
เขา หมู่ นั ้น จํา๋ เริญ เติบโต ขึ้น ต๋อน อยู่ ใน แผ่น ดิน อียป
ิ ต์ แล้ว พระองค์ ก็ ปา
หมู่ เขา ออก มา จาก ประเทศ นั ้น ด้วย ฤทธิ์อํานาจ อัน ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์
18 พระองค์ อดทน ต่อ ก๋าน เยีย ะ ตั ๋ว ของ หมู่ เขา ใน ดิน แดน ทุ รกั ๋นดาร เป๋ น
เวลา ประมาณ สี่ สิบ ปี๋ 19 พระเจ้า ไล่ เหิบ คน เจ็ด จ้าด๖ออก ไป จาก แผ่น ดิน
คา นา อัน แล้ว แบ่ง แผ่น ดิน ของ คน จ้าด หมู่ นั ้น หื้อ จาว อิสราเอล ไว้ เป๋น
มรดก 20 เหตุหมู่นี้ เกิดมาเป๋นเวลาประมาณสี่ร้อยห้าสิบปี๋
17 พระเจ้าของจาวอิสราเอลเลือกป้ ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮาไว้

“หลัง จาก นั ้น พระเจ้า ก็ หื้อ หมู่ ผู้ วน
ิ ิ จฉั ย ปกครอง ผ่ อกอย หมู่ เขา จ๋น มา
แผว สมัย ของ ซามู เอล ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 21 ต๋อน นั ้น จาว
อิสราเอล ขอ หื้อ มี กษั ตริย์ พระเจ้า จึง แต่ง ตัง้ ซาอูล ลูก บ่าว ของ คีช ตี้ มา
จากเผ่าเบนยามินหื้อเป๋นกษั ตริย์ของหมู่เขา ซาอูลครอบครองอยู่สี่สิบปี๋
22 หลัง จาก พระเจ้า ถอด ซาอูล ออก จาก ตํา
๋ แหน่ ง กษั ตริย์ แล้ว ก็ ตัง้ ดาวิด
ขึ้นเป๋นกษั ตริย์ของจาวอิสราเอลแตน พระองค์ อู้เถิงดาวิดว่า ‘เฮาหันว่า
๖
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ดาวิด ลูก บ่าว ของ เจสซี เป๋น คน ตี้ เฮา เปิง ใจ๋ ขนาด ย้อน ว่า เขา เยีย ะ กู้ สิง่ กู้
อย่างตี้เฮาใค่หื้อเขาเยียะ�
23 “แล้ว จาก เจื๊ อสา ย ของ กษั ตริย์ ดา วิด นี่ ละ พระเจ้า โผด หื้อ จาว
อิสราเอล ตัง หลาย มี พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ เกิด มา คือ พระเยซู
ต๋าม ตี้ สัญญา ไว้ แล้ว นั ้น 24 แต่ ก่อน ตี้ พระเยซู จะ ตัง้ เก๊ า เยีย ะ ก๋าน ของ
พระเจ้า ยอห์นบอกจาวอิสราเอลตังหลายเถิงเรือ
่ งก๋านฮับบัพติศมาด้วย
นํ้า เปื้ อ แสดง ว่า กลับ ใจ๋ จาก บาป แล้ว 25 เมื่อ ยอห์น เยีย ะ ก๋าน ต๋าม หน้า ตี้
เกือบ เสร็จ ก็ ถาม ว่า ‘หมู่ ต้าน กึ๊ด ว่า ข้าพเจ้า เป๋น ใผ กา ข้าพเจ้า บ่ใจ้ คน ตี้
ต้าน ตัง หลาย กองถ้า แต่ ผ่อ เน่ อ จะ มี แหม คน นึ่ ง มา เมื่อ ลูน ข้าพเจ้า เซิง่
ข้าพเจ้าบ่ควรแม้แต่จะแก้เจื้อกมัดเกิบของต้าน�
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
อยู่ ใน 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 อ่าน กู้ วัน สะบาโต
28 ขนาด ว่า หมู่ เขา หา ความ ผิด บ่ได้ ตี้ จะ ฆ่า พระองค์ แต่ หมู่ เขา ก็ ยัง ฮ้อง
ขอ หื้อ ปี ลาต ฆ่า พระองค์ เหีย 29 เมื่อ หมู่ เขา เยีย ะ สําเร็จ ต๋าม ตี้ พระคัมภีร ์
เขียน ไว้เกี่ยวกับ พระเยซู แล้ว มี คน เอา ศพ ของ พระองค์ ลง มา จาก ไม้ ก๋าง
เขน แล้วเอาไปวางไว้ในอุโมงค์ฝังศพ 30 แต่พระเจ้าเยียะหื้อพระเยซูเป๋น
ขึ้นจากความต๋าย 31 พระเยซู ป๋ากฏตั ๋วหื้อคนตี้ เกยเตียวตางกับพระองค์
จากแคว้นกาลิลีไปกรุ งเยรู ซาเล็มหันเป๋นเวลาหลายวัน ต๋อนนี้ หมูเขา
่ เป๋น
พยานเล่าเรือ
่ งของพระองค์หื้อจาวอิสราเอลตังหลายฟัง
32 “ตี้ เฮา สอง คน มา ตี้ นี่ ก็ เปื้ อ บอก ข่าวดี หื้อ ต้าน ตัง หลาย ฟัง คือ พระ
สัญญา ตี้ พระเจ้า หื้อ ป้อ 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 โดย เยีย ะ
หื้อพระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋าย อย่างตี้เขียนไว้ในหนั งสือสดุดีบทตี้สอง
ว่า
‘เจ้าเป๋นลูกของเฮา
วันนี้ เฮาได้เป๋นป้อของเจ้า�ฏ
34 พระเจ้า เยีย ะ หื้อ พระเยซู เป๋ น ขึ้น จาก ความ ต๋าย บ่หื้อ ตั ๋ว เน่า นั ้น เหมือน
ตี้เขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
‘เฮาจะหื้อปอนตี้แน่ นอนกับศักดิส
์ ิทธิแก่
์ ต้าน
ตี้สัญญาไว้กับกษั ตริยดาวิ
์
ดนั ้น�ฒ
35 ก็มีแหมข้อนึ่ งในพระคัมภีรตี
์ ้อูว่
้ า

‘พระองค์จะบ่หื้อองค์บริสุทธิของ
พระองค์เปื่ อยเน่าไป�ณ
์
ฏ
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ย้อนต้านฮับใจ๊พระเจ้าต๋ามความ
ต้องก๋านของพระองค์ในเวลามีจีวต
ิ อยู่ เมื่อต๋ายไปศพของต้านก็ฝังไว้ใน
ตี้ฝังศพของป้ออุย
๊ แม่หม่อน แล้วก็เปื่ อยเน่าไป 37 แต่พระเยซูผู้ตี้พระเจ้า
เยียะหื้อเป๋นขึ้นจากความต๋ายนั ้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 ยก โต้ ษ บาป 39 โดย พระ เยซู กู้ คน ตี้ เจื้อ วาง ใจ๋ ใน
พระองค์ จะ ป๊น บาป โต้ษ กู้ อย่าง ตี้ คน ถือ บท บัญญัติ ของ โมเสส บ่สามารถ
ป๊นบาปโต้ษได้ 40 จงหละวังหื้อดี เปื้ อกําของหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตน
พระเจ้าตี้อูไว้
้ นั ้นจะบ่เกิดขึ้นกับหมู่ต้าน 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
่ ง นี้ แหม ใน วัน สะบาโต ต่อ ไป 43 หลัง
จาก คน ออก จาก ตี้ ประชุม นั ้น แล้ว ก็ ปา กั ๋น ปิ๊ ก บ้าน ใผ เฮือน มัน แต่ มี จาว
ยิว หลาย คน ตึง คน ต่างจ้า ด หลาย คน ตี้ เข้า ฮีต ศาสนา ยิว กับ เคร่ง ศาสนา
ตวยเปาโลกับบารนาบัสไป ต้านตึงสองจัก
๊ จวนหื้อหมู่เขาเปิ้ งพระคุณของ
พระเจ้าอย่างมัน
่ คง
44 ใน วัน สะบาโต ถัด ไป คน เกือบ เสี้ ยง ตึง เมือง มา จุ มนุ ม กั ๋น ฟัง ถ้อยกํา
ขององค์พระผู้เป๋นเจ้า 45 เมื่อจาวยิวหันหมู่คนปากั ๋นมาจํา๋ นวนนั ก ก็ขอย
ขนาด จึง อู้ คัดค้าน กํา ของ เปาโล อย่าง หยาบคาย 46 แต่ เปาโล กับ บารนา
บัสอูอย่
้ างบ่กั ๋วใผว่า “จํา๋ เป๋นตี้จะต้องอูเถิ
้ งถ้อยกําของพระเจ้าหื้อต้านตัง
หลายฟังก่อน แต่เมื่อต้านตังหลายบ่เอา กับหันว่าตั ๋วเองนี้ บ่เหมาะบ่เปิง
ตี้ จะฮับจี วต
ิ นิ รน
ั ดร์แล้ว จาอัน
้ หมู่เฮาจะปากั ๋นไปหาคนต่างจ้าด 47 ย้อน
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า สัง่ หมู่ เฮา ผ่าน ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า สมัย
ก่อนว่า
‘เฮาแต่งตัง้ หื้อเจ้าเป๋นแสงสว่างกับคนต่างจ้าด
เปื้ อคนตึงโลกจะรอดป๊นบาปโต้ษผ่านเจ้า�ต ”
48 เมื่อคนต่างจ้าดได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ดีอกดีใจ๋ กับสรรเสริญองค์พระผู้เป๋น
เจ้าสําหรับถ้อยกําของพระองค์ แล้วคนตี้พระเจ้าเลือกไว้เปื้ อจะฮับจีวต
ิ นิ
รันดร์ ก็ฮับเจื้อพระองค์
49 ถ้อยกําขององค์พระผูเป๋
้ นเจ้าก็แผ่ขยายออกไปใคว่ดินแดนแถวนั ้น
50 แต่ หมู่ จาวยิวไปสุ่ยหมู่ แม่ ญิงคนต่างจ้าดตี้ มี ฐานะดี กับนั บถือพระเจ้า
ตึง หมู่ ป้อ จายตี้ เป๋ นใหญ่เป๋ นโตในเมือง หื้อ ปากั ๋นคํ่าเขแล้ว ไล่ เหิบเปาโล
กับบารนาบัสออกไปจากดินแดนของหมู่เขาเหีย 51 แล้วเปาโลกับบารนา
บัสปากั ๋นปัดขี้ฝุ่นตี้ ติดตีน
๋ เป๋นก๋านบ่ยอมฮับหมู่ เขา แล้วปากั ๋นเตียวตาง
ด

13:41 13:41 ฮบก� 1:5

ต

13:47 13:47 อสย� 49:6
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ไปเมืองอิโคนี ยูม 52 ส่วนหมู่ผู้เจื้อก็ดีใจ๋ขนาดตึงได้ฮับก๋านดลใจ๋จากพระ
วิญญาณบริสุทธิตวย
์

14
เปาโลกับบารนาบัสอยูตี
่ ้เมืองอิโคนี ยูม

1 ตี้เมืองอิโคนี ยูมหัน
้ ก็เหมือนกั ๋น คือเปาโลกับบารนาบัสเข้าไปในธรรม

ศาลา ของ จาว ยิว หมู่ ต้าน บอก ข่าวดี เก่ง ขนาด จ๋น จาว ยิว กับ คน ต่างจ้า ด
จํา๋ นวนนั กฮับเจื้อ 2 แต่หมู่จาวยิวตี้บ่ยอมฮับเจื้อปากั ๋นสุ่ยคนต่างจ้าดหื้อ
โขด หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ 3 ส่วน เปาโล กับ บารนาบัส ก็ อยู่ ตี้ หัน
้ เมิน นั ก แก แล้ว
บอก เรือ
่ ง องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อย่าง บ่กั ๋ว ใผ พระองค์ พิสูจน์ ว่า ถ้อยกํา ตี้ หมู่
เขาอู้เกี่ยวกับพระคุณของพระองค์เป๋นแต๊ โดยโผดหื้อหมู่เขาเยียะหมาย
สําคัญกับก๋านปาฏิหาริย์ต่างๆ ได้ 4 คนตังหลายในเมืองนั ้นแตกออกเป๋น
สองหมู่ หมู่นึ่ งอยูฝ่
่ ายจาวยิว แหมหมู่นึ่ งอยูฝ่
่ ายอัครทูต
5 คน ต่างจ้า ด กับ จาว ยิว บาง คน ฮ่วม กับ หมู่ ผู้ นํา ของ หมู่ เขา ปา กั ๋น วาง
แผนก๋า น จะ เยีย ะ ฮ้าย ตึง จะ เอา บ่า หิน ขว้าง เปาโล กับ บารนาบัส หื้อ ต๋าย
6 แต่ ต้าน ตึง สอง ฮู้ แผนก๋า น นี้ เหีย ก่อน จึง หนี ไป ตี้ เมือง ลิ ส ตรา กับ เมือง
เดอร์บีในแคว้นลิ คาโอเนี ย กับหมู่ บ้านนอกต๋ามหมู่ เมืองแวดนั ้น 7 ตี้ หัน
้
ต้านตึงสองก็ยังบอกข่าวดีแหม
เปาโลอยูใน
่ เมืองลิสตรากับเมืองเดอร์บี
ตี้ เมือง ลิ ส ตรา มี ป้อ จาย ตีน
๋ บ่ดี คน นึ่ ง นั ่ง อยู่ เขา เตียว บ่ได้ มา ตัง้ แต่
เกิดแล้ว 9 ป้อจายคนนี้ กํ่าลังนั ่งฟังเปาโลอู้อยู่ เปาโลก็ ปักต๋าผ่อมาตี้ เขา
แล้ว หัน ว่า เขา มี ความ เจื้อ ปอ ตี้ จะ ฮับ ก๋าน ฮัก ษา หื้อ หาย ได้ 10 เปาโล จึง
เอิน
้ เสียง ดัง ว่า “ลุก ขึ้น ยืน� แล้ว ป้อจายคนนั ้นก็ ผะหลาด ลุก ขึ้น ยืนแล้ว
เตียวไป 11 เมื่อคนตังหลายหันสิง่ ตี้เปาโลได้เยียะแล้วนั ้น หมู่เขาก็ปากั ๋น
เอิน
้ เป๋น ภาษา ลิ คาโอเนี ย ว่า “หมู่ เทพเจ้า ได้ ตะแหลง เป๋น คน๗ลง มา หา
หมู่เฮาแล้ว� 12 หมู่เขาจึงฮ้องบารนาบัสว่าเทพเจ้าซุส แล้วฮ้องเปาโลว่า
เทพเจ้า เฮอร์เมส ย้อน ว่า เปาโล เป๋น คน อู๘
้ 13 มี ศาล เทพเจ้า ซุส อยู่ นอก
เมืองบ่ไก๋เต้าใด ปุโรหิตจู๋งงัวปู๊หลายตั ๋วกับติว
้ ปวงจ้อดอกไม้หลายปวงมา
ตี้ ปะตู๋ เมือง ย้อน เขา กับ คน ตัง หลาย ตัง้ ใจ๋ จะ ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา แก่ หมู่ อัคร
14
ทูต แต่เมื่อบารนาบัสกับเปาโลฮูข่
้ าวจาอัน
้ ก็สีกเสื้อผ้าของตั ๋วเก่า แล้ว
ก็ ล่น เข้า ไป ก๋าง คน หมู่ นั ้น ฮ้อง เอิน
้ ว่า 15 “กํา เดียว ก่อน ต้าน ตัง หลาย ปา
กั ๋น เยีย ะ จาอี้ เยีย ะ หยัง หมู่ เฮา ก็ เป๋น คน บ่ ดาย เหมือน กั ๋น หมู่ เฮา มา ตี้ นี่
เปื้ อบอกข่าวดีหื้อกับหมู่ต้าน เปื้ อต้านตังหลายจะได้บิน
่ หลังตํา๋ จากสิง่ หมู่
8

๗

14:11

14:11

เกยมีเรือ
่ งเล่าว่าเทพเจ้าซุส

กับเทพเจ้าเฮอร์เมส

๘ 14:12
เกยตะแหลงเป๋นคนมาแอ่วหาจาวเมืองลิสตรา
14:12
เทพเจ้าซุสเป๋นเทพเจ้าใหญ่ของหมู่เขา เทพเจ้าเฮอร์เมสเป๋นเทพเจ้าผู้มีหน้าตี้สื่อสารนําข่าวมาบอกหมู่เขา
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นี้ ตี้ บ่มี ก้า บ่มี ประโยชน์ แล้ว เข้า มา หา พระเจ้า ผู้ มี จี วต
ิ อยู่ ตี้ สร้าง ต๊ องฟ้า
แผ่นดินโลก ต๊องทะเล กับของตึงหมดตี้อยูใน
่ ตี้หมูนั
่ ้น 16 ในอดีตพระองค์
ยอม หื้อ คน แต่ ละ จ้าด เยีย ะ ต๋าม ใจ๋ ตั ๋วเก่า 17 แต่ โดย สิง่ ดีๆ ตี้ เยีย ะ ต่อ คน
พระองค์ ก็ หื้อ หลัก ฐาน มา บ่เกย ขาด ว่า พระองค์ มี อยู่ อย่าง เจ้น พระองค์
โผด หื้อ มี ฝน ตก จาก ต๊ องฟ้า มี พืช ผล ต๋าม หละดู พระองค์ เลี้ยงดู หื้อ ต้าน
ตัง หลาย กิน
๋ อิม
่ กับ เยีย ะ หื้อ จื้น เจยบาน ขนาด� 18 เถิง แม้ ว่า อู้ จาอี้ แล้ว
เปาโล กับ บารนาบัส ยัง ห้าม บ่หื้อ คน ตัง หลาย เอา งัว ถวาย เป๋น เครือ
่ ง ปู่ จา
แก่หมู่เขาเกือบบ่ได้
19 แล้วมีจาวยิวบางคนมาจากเมืองอันทิ โอกกับเมืองอิโคนี ยูมจัก
๊ จวน

คน ตัง หลาย เข้า ฮ่วม กับ หมู่ เขา 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 ปากั ๋นมายืนแวดเปาโลไว้ ต้าน ก็ ลุกขึ้น เตียว เข้าไปในเมือง วันต่อมา
เปาโลกับบารนาบัสก็เตียวตางไปตี้เมืองเดอร์บี
เตียวตางปิ๊ กอันทิโอกในแคว้นซีเรีย

21 เปาโลกับบารนาบัสบอกข่าวดีในเมืองเดอร์บีนั ้น

มีคนเข้ามาฮับเจื้อ
จํา๋ นวน นั ก จาก นั ้น ต้าน ตึง สอง ปา กั ๋น ปิ๊ ก ไป เมือง ลิ ส ตรา เมือง อิ โคนี ยูม
กับเมืองอันทิโอก 22 เปื้ อจ้วยหื้อหมู่ผูเ้ จื้อมีความเจื้อเข้มแข็งขึ้น ตึงหื้อกํา๋
ลัง ใจ๋ ตี้ จะ เจื้อ มัน
่ คง ต่อ ไป แล้ว บอก หื้อ เขา ตัง หลาย ฮู้ ว่า เฮา ตัง หลาย จํา๋
เป๋ น ต้อง ทน ความ ตุ๊ก ยาก ลําบาก ก่อน ตี้ จะ เข้า ใน แผ่น ดิน ของ พระเจ้า ได้
23 เปาโลกับบารนาบัสแต่งตัง
้ ผู้ปกครองในแต่ละคริสตจักร ต้านตึงสอง
อธิษฐาน กับ ถือ ศีล อด อาหาร แล้ว มอบ ผู้ ปกครอง หมู่ นั ้น ไว้กับ องค์ พระ ผู้
เป๋นเจ้าผู้ตี้หมู่เขาเจื้อวางใจ๋นั ้น
แล้ว เปาโล กับ บารนาบัส เตียวตาง ผ่าน แคว้น ปิ สิ เดีย ไป แคว้น ปัมฟี
เลีย 25 หลังจากบอกข่าวดี เรือ
่ งพระเยซู ในเมืองเปอร์กาแล้ว ก็ เตียวตาง
ลง ไป เมือง อัททาลิ ยา 26 ต้าน ตึง สอง นั ่ง เฮือ จาก ตี้ นี่ ปิ๊ ก ไป เมือง อัน ทิ โอก
ใน แคว้น ซีเรีย เซิง่ เป๋น สถานตี้ ผู้ เจื้อ ได้ อธิษฐาน มอบ ต้าน ตึง สอง ไว้ กับ
พระเจ้า หื้อ ผ่ อกอย ต๋าม ความ ดี ของ พระองค์ สําหรับ งาน ตี้ ได้ เยีย ะ เสร็จ
แล้วบ่าเดี่ยวนี้
27 เมื่อมาแผวแล้ว ต้านตึงสองฮ้องหมู่ผู้เจื้อมาจุมนุมกั ๋น แล้วเล่าเถิง
ก๋า นงาน ต่างๆ ตี้ พระเจ้า ได้ เยีย ะ ฮ่วม กับ หมู่ เขา ตึง เรือ
่ ง พระเจ้า หื้อ คน
ต่างจ้าดมาฮับเจื้อตวย 28 ต้านตึงสองก็ย้างอยูกั
่ บหมู่ผู้เจื้อตี้หัน
้ เป๋นเวลา
เมิน
24

15
ก๋านประชุมในกรุ งเยรู ซาเล็ม
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กิจก๋าน 15:17

แล้วสัง่ สอนหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อ
ตี้ เมือง อัน ทิ โอก ว่า “ถ้า บ่ได้ เข้า พิธี สุหนั ต ต๋าม บท บัญญัติ ของ โมเสส ก็
จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ บ่ได้� 2 กํา สอน จาอี้ เปาโล กับ บารนาบัส บ่หัน ตวย สัก
หน้ อย จึง เถียง กั ๋น กับ หมู่ ตี้ สอน นั ้น อย่าง หนั ก หมู่ ผู้ เจื้อ จึง แต่ง ตัง้ เปาโล
ตึง บารนาบัส กับ ผู้ เจื้อ บาง คน ใน หมู่ เขา หื้อ ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม เปื้ อ เปิ็กษา
หารือกับหมู่อัครทูตตึงหมู่ผู้ปกครองเกี่ยวกับเรือ
่ งนี้
3 คริสตจักร ก็ ส่ง คน หมู่ นี้ ออก เตียวตาง ไป เมื่อ ผ่าน แคว้น ฟี นิ เซีย กับ
แคว้น สะมาเรีย หมู่ ต้าน ก็ เล่า เรือ
่ ง ว่า คน ต่างจ้า ด เข้า มา ฮับ เจื้อ พระเจ้า
หมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อตี้หัน
้ ฟังจาอัน
้ ก็ปากั ๋นดีใจ๋ขนาด
4 เมื่อเตียวตางมาแผวกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว หมู่อัครทูตกับหมู่ผูป
้ กครอง
กับ คน ใน คริสตจักร ก็ ปา กั ๋น มา ต้อนฮับ แล้ว หมู่ เขา ตี้ เตียวตาง มา ก็ เล่า
เรือ
่ งกู้ สิง่ ตี้ พระเจ้าเยียะผ่านตางหมู่เขา 5 แต่ ผู้เจื้อบางคนตี้ เป๋นสมาชิก
หมู่ฟาริสียืนขึ้นอูว่
้ า “หมู่คนต่างจ้าดตี้ฮับเจื้อจํา๋ เป๋นต้องเข้าพิธสุ
ี หนั ตกับ
ต้องถือต๋ามบทบัญญัติของโมเสสตวย�
6 ฝ่ายหมู่อัครทูตกับหมู่ผูป
้ กครองในคริสตจักรจึงจุมนุมหารือกั ๋นเกี่ยว
7
็
กับ เรือ
่ ง นี้ หลัง จาก เปิกษา กั ๋น นั ก แล้ว เปโตร ก็ ยืน ขึ้น อู้ ว่า “ปี้ น้ อง ตัง
หลาย เหย ต้าน ก็ ฮู้ แล้ว เถิง เวลา หัวที นั ้น ตี้ พระเจ้า เลือก ข้าพเจ้า จาก ต้า
มก๋าง หมู่ ต้าน หื้อ ไป บอก ข่าวดี หื้อ คน ต่างจ้า ด ฟัง เปื้ อ เขา หมู่ นั ้น จะ ได้ ฮับ
เจื้อ 8 พระเจ้า ผู้ ฮู้ เถิง จิต ใจ๋ ของ คน ดี แสดง หื้อ หัน ว่า ยอมฮับ คน ต่างจ้า ด
โดยหื้อพระวิญญาณบริสุทธิกั
์ บหมู่ เขาเหมือน ตี้ หื้อ กับหมู่ เฮา 9 พระองค์
บ่แบ่ง หมู่ เขา หมู่ เฮา แต่ จะ ยกโต้ ษ บาป หมู่ เขา ย้อน ความ เจื้อ เหมือน กั ๋น
10 ถ้า จาอัน
้ ลองดี พระเจ้า เยีย ะ หยัง ย้อน ว่า ต้าน ตัง หลาย เยีย ะ หื้อ ผู้ เจื้อ
ต่างจ้าดมี ภาระเรือ
่ งก๋านถือต๋ามบทบัญญัติของโมเสส เซิง่ ตั ๋วหมู่ เฮาตึง
ป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮาก็เยียะบ่ได้ 11 แต่เฮาตังหลายเจื้อว่าโดยพระคุณ
ของ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า หมู่ เฮา ได้ รอด ป๊น บาป โต้ษ เหมือน กับ หมู่
เขา�
12 คน ตัง หลาย ปา กั ๋น ดัก ฟัง บารนาบัส กับ เปาโล เล่า เรือ
่ ง หมายสําคัญ
ตึงก๋านปาฏิหาริยต่
์ างๆ ตี้พระเจ้าเยียะผ่านตางหมู่เขาต้ามก๋างคนต่างจ้า
ด 13 เมื่ออูจบ
้ แล้วยากอบก็อูขึ
้ ้นว่า “ปี้ น้ องตังหลายฟังเฮากํา 14 เรือ
่ งเมื่อ
ต๋อน เก๊า ตี้ พระเจ้า ห่วงใย คน ต่างจ้า ด โดย เลือก คน ใน หมู่ เขา หื้อ เป๋น คน
ของ พระองค์ ซี โมน ได้ บอก เฮา แล้ว 15 เรือ
่ ง นี้ ก็ เป๋น อย่าง กํา ตี้ ผู้ เป๋น ปาก
เป๋นเสียงแตนพระเจ้าเขียนไว้ว่า
16 ‘เมื่อลูนเฮาจะปิ๊ กมา
แล้วอาณาจักรของกษั ตริยดาวิ
์
ดตี้ยุบลงไปแล้วนั ้น
เฮาจะสร้างขึ้นใหม่กับฟื้ นฟูหื้อเหมือนเก่า
17 เปื้ อคนอื่นๆ จะเข้ามาหาเฮาองค์พระผู้เป๋ นเจ้า
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คือคนต่างจ้าดตี้เฮาฮ้องมาเป๋นคนของเฮา
18 เรือ
่ งเหตุก๋ารณ์ หมู่นี้ เฮาได้บอกตัง้ แต่โบราณมาแล้ว�ถ ”

ยากอบ ก็ อู้ ต่อ ไป ว่า “ข้าพเจ้า ก็ เลย หัน ว่า หมู่ เฮา บ่ควร จะ กีด กั ๋น คน
ต่างจ้าดตี้กํ่าลังเข้ามาหาพระเจ้า 20 แต่เฮาควรจะเขียนจดหมายไปบอก
หมู่ เขา ว่า อย่าง ตี้ นึ่ ง ห้าม กิน
๋ อาหาร ตี้ เป๋น มลทิน ย้อน ได้ เอา ไป ปู่ จา ฮูป
เคารพ แล้ว อย่าง ตี้ สอง ห้าม เยีย ะ บาป ตาง เพศ อย่าง ตี้ สาม ห้าม กิน
๋ จิน
๊
สัตว์ ตี้ ถูก ฮัด คอ ต๋าย ตี้ เลือด ยัง ค้าง อยู่ ใน ตั ๋ว กับ อย่าง ตี้ สี่ ห้าม กิน
๋ เลือด
21 ย้อน ว่า ตัง
้ แต่ โบราณ ใน กู้ เมือง จาว ยิว ได้ บอก บท บัญญัติ ของ โมเสส
กับอ่านบทบัญญัตินี้ ในธรรมศาลากู้วันสะบาโต�
19

จดหมายเถิงผู้เจื้อคนต่างจ้าด

22 แล้วหมู่อัครทูต

หมู่ผูป
้ กครอง กับกู้คนในคริสตจักรตี้กรุ งเยรู ซาเล็ม
ปากั ๋นหันตวยตี้ จะเลือกป้อจายบางคนในหมู่เขาหื้อเตียวตางไปเมืองอัน
ทิ โอก กับ เปาโล ตึง บารนาบัส คน ตี้ ฮับ ก๋าน เลือก คือ ยู ดาส ตี้ มี แหม จื้อ ว่า
บารซับ บาส กับ สิ ลาส ตึง สอง คน นี้ เป๋น ผู้ นํา ของ หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ 23 แล้ว ก็
ฝากจดหมายไปตวย ในจดหมายเขียนว่า
จาก อัคร ทูต ของ พระ เยซู กับ หมู่ ผู้ ปกครอง ผู้ เป๋น ปี้ น้ อง ของ ต้าน ตัง
หลาย
ฝาก กํา สวัสดี มา เถิง ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ตี้ เป๋น คน ต่างจ้า ด ตี้ อยู่ ใน
เมืองอันทิโอก แคว้นซีเรีย กับแคว้นซีลีเซีย
24 เนื่ องจากหมู่เฮาได้ยน
ิ มาว่ามีบางคนในหมู่เฮาอู้หื้อต้านตังหลาย
บ่ม่วนใจ๋ กับ เยีย ะ หื้อ วุน
่ วาย ใจ๋ แต่ หมู่ เฮา บ่ได้ สัง่ หื้อ เขา มา บอก จาอัน
้
25 หมู่ เฮา ตึง หมด ตึง เสี้ ยง จึง ตกลง ใจ๋ ตี้ จะ เลือก บาง คน เปื้ อ ส่ง มา หา
ต้าน ตัง หลาย พร้อม กับ บารนาบัส ตึง เปาโล ตี้ เฮา ฮัก ขนาด 26 ตึง สอง
คนนี้ เป๋นคนตี้มอบจีวต
ิ ของเขาเปื้ อฮับใจ๊พระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป๋น
27
เจ้า ของ เฮา ตัง หลาย ย้อนจาอัน
้ หมู่ เฮา จึง ใจ๊ ยู ดาส กับ สิ ลาส มา หา
เปื้ อจะบอกเรือ
่ งอันเดียวกั ๋นกับข้อความตี้หมู่เฮาเขียนไว้ในจดหมายนี้
หื้อ ฟัง 28 คือ ว่า พระวิญญาณ บริสุทธิ์กับ หมู่ เฮา หัน ดี ตี้ จะ บ่หื้อ ต้าน ตัง
หลาย หนั ก ใจ๋ ใน ข้อ นึ่ ง ข้อ ใด เว้น สิง่ จํา๋ เป๋ น ตี้ ต้อง เยีย ะ คือ 29 อย่าง ตี้
นึ่ ง ห้ามกิน
๋ ของกิน
๋ ตี้เกยเอาไปปู่จาฮูปเคารพแล้ว อย่างตี้สอง ห้ามกิน
๋
เลือด อย่างตี้ สาม ห้ามกิน
๋ จิน
๊ สัตว์ตี้ ถูกฮัดคอต๋ายตี้ เลือดยังค้างอยู่ใน
ตั ๋ว อย่างตี้สี่ ห้ามเยียะบาปตางเพศ ถ้าต้านตังหลายถือข้อห้ามหมู่นี้ ก็
นั บว่าเยียะสิง่ ตี้ถูกต้องแล้ว
ขอหื้อมีความสุขเน่ อ
30 คริสตจักรก็ส่งบารนาบัส เปาโล ยูดาส กับสิลาสออกไป แล้วป้ อจาย
สี่คนนี้ ก็เตียวตางไปเมืองอันทิโอก ตี้หัน
้ ต้านหมู่นั ้นฮ้องหมู่ผู้เจื้อมาจุมนุ
ถ
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ม กั ๋น แล้ว เอา จดหมาย มอบ หื้อ กับ คน ตัง หลาย นั ้น 31 เมื่อ อ่าน จดหมาย
นั ้นแล้ว ก็ปากั ๋นจื้นอกจื้นใจ๋ในกําหื้อกํา๋ ลังใจ๋นั ้น 32 ส่วนยูดาสกับสิลาสตี้
เป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า ก็ อู้หลายกําตี้ หื้อกํา๋ ลังใจ๋ หมู่ ปี้ น้ อง
ผู้เจื้อ กับเยียะหื้อมีความเจื้อเข้มแข็งขึ้น 33 หลังจากยูดาสกับสิลาสอยู่ตี้
หัน
้ บ่ปอเมิน สัก เต้าใด หมู่ ผู้เจื้อ ก็ ส่ง สิ ลาสกับ ยู ดาสปิ๊ กเมือหาหมู่ ผู้ เจื้อตี้
ใจ๊ เขามา ก่อนจะไป ปี้ น้ องผู้เจื้อตี้ เมืองอันทิ โอกก็ ปั๋ นปอนเขาหื้อมีความ
สุข กับ ปลอดภัย ใน ก๋าน เตียวตาง๙ 35 ส่วน เปาโล กับ บารนาบัส ก็ ยัง อยู่ใน
เมืองอันทิโอกต่อ ต้านตึงสองบอกข่าวดีกับสัง่ สอนถ้อยกําขององค์พระผู้
เป๋นเจ้าฮ่วมกับคนอื่นๆ หลายคน
เปาโลแยกจากบารนาบัส

เปาโลอู้กับบารนาบัสว่า “เฮาปิ๊ กไปแอ่ว
หาหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อต๋ามเมืองตี้เกยบอกถ้อยกําขององค์พระผู้เป๋นเจ้าดีบ๋อ
เปื้ อผ่อว่าความเจื้อของหมู่เขาเป๋นจาใดพ่อง� 37 บารนาบัสก็หันตวย เขา
ใค่ปายอห์นตี้มีแหมจื้อว่ามาระโกไปตวย 38 แต่เปาโลหันว่าบ่เปิงตี้จะปา
เขา ไป ย้อน มาระโก เกย ละ หมู่ เขา ไป ต๋อน ตี้ อยู่ เมือง ปัมฟี เลีย กับ บ่ได้ อยู่
ฮ่วม งาน กั ๋น ต่อ ไป 39 แล้ว เปาโล กับ บารนาบัส ก็ ผิด ใจ๋ กั ๋น อย่าง หนั ก เถิง
กับต้องแยกตางกั ๋น บารนาบัสปามาระโกลงเฮือไปตี้ เกาะไซปรัสตวยกั ๋น
40 ส่วนเปาโลเลือกสิลาสเป๋ นเปื้ อนฮ่วมเตียวตาง ก่อนจากกั ๋น หมูปี้
่ น้ องผู้
เจื้อ ก็ อธิษฐานมอบ ต้าน ตึง สอง ไว้กับ พระเจ้า หื้อ ผ่ อกอย ต๋าม ความ ดี ของ
พระองค์ 41 เปาโล กับ สิ ลาส ไป ใคว่แคว้น ซีเรีย กับ แคว้น ซี ลี เซีย เปื้ อ จ้วย
หื้อหมู่ผู้เจื้อในคริสตจักรต่างๆ มีความเจื้อเข้มแข็งขึ้น
36 เมื่อเวลาผ่านไปปอสมควร

16
เปาโลกับสิลาสปาทิโมธีไปตวย
เปาโล ไป เมือง เดอร์บี กับ เมือง ลิ ส ตรา ตี้ หัน
้ มี สาวก ของ พระเยซู คน
นึ่ งจื้อทิ โมธี แม่เป๋นผู้เจื้อจาวยิวแต่ ป้อเป๋นจาวกรีก 2 ทิ โมธีเป๋นคนมีจื้อ
เสียง ดี ใน หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ใน เมือง ลิ ส ตรา กับ เมือง อิโคนี ยูม 3 เปาโล ใค่ ปา
ทิ โมธีฮ่วม เตียวตาง ไป ตวย กั ๋น จึง หื้อ ทิ โมธีเข้า พิธีสุหนั ต ก่อน เปื้ อ เอาใจ๋
จาวยิวตังหลายตี้อยูใน
่ เมืองตํา๋ หมู่นั ้นตี้หมูเขา
่ จะไป ย้อนคนตังหลายฮูว่
้ า
4
ป้อ ของ ทิ โมธีเป๋น จาว กรีก เมื่อ ต้าน หมู่ นั ้น เตียว แอ่ว ไป ต๋าม เมือง ต่างๆ
นั ้น ก็อู้เรือ
่ งข้อตกลงจากกรุ งเยรู ซาเล็มของหมู่อัครทูตกับหมู่ผู้ปกครอง
หื้อ ผู้ เจื้อ 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 กับ มี คน เข้า มา ฮับ เจื้อ นั ก
ขึ้นตึงวันๆ
1

๙

15:33 15:33 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ 34 เขียนว่า “ส่วนสิลาสหันดีตี้จะอยูตี
่ ้หัน
้ �
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เปาโลหันนิ มิตเป๋นเรือ
่ งจาวมาซิโดเนี ย
แล้ว เปาโล กับ คน ตี้ ไป ตวย กั ๋น ก็ เตียว ตาง ผ่าน เขตแดน แคว้น ฟรี
เจีย กับ แคว้น กา ลา เทีย ย้อน ว่า ใน เวลา นั ้น พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ บ่หื้อ
หมู่ ต้าน ไป บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ตี้ แคว้น เอเชีย 7 เมื่อ ต้าน หมู่ นั ้น มา
แผว เขตแดน ของ แคว้น มิ เซีย แล้ว ก็ ฮิ จะ เข้า ไป ใน แคว้น บิ ธีเนี ย แต่ พระ
วิญญาณ ของ พระเยซู ยัง บ่หื้อ เข้า ไป เตื้อ 8 ต้าน หมู่ นั ้น จึง เตียวตาง ผ่าน
แคว้นมิเซียไปเมืองโตรอัสฮิมทะเลเหีย 9 ต๋อนเมื่อคืนเปาโลหันนิ มิตว่ามี
ป้อจายจาวแคว้นมาซิโดเนี ยคนนึ่ งมายืนอ้อนวอนว่า “ขอมาจ้วยหมู่เฮา
จาวแคว้นมาซิโดเนี ยกําเต๊อะ� 10 หลังจากเปาโลหันนิ มิตแล้ว หมู่เฮาตึง
หมด ก็ ตัด สิน ใจ๋ ไป ตี้ แคว้น มาซิ โดเนี ย ตัน ที โดย เข้า ใจ๋ ว่า พระเจ้า ฮ้อง หื้อ
หมู่เฮาไปบอกข่าวดีกับจาวมาซิโดเนี ยหัน
้
6

นางลิเดียปาครอบครัวเข้ามาฮับเจื้อ
หมู่ เฮานั ่งเฮือสะเปาลัดซื่อไปตี้ เกาะสาโมธรัส วัน
ถัดมาก็ไปเถิงเมืองเนอาบุร ี 12 จากเมืองเนอาบุรนั
ี ้น หมู่เฮาก็ไปตี้เมืองฟี
ลิ ปปี เซิง่ เป๋นเมืองสําคัญของแคว้นมาซิโดเนี ย กับเป๋นเมืองขึ้นของโรม
ตวย หมู่เฮาอยูใน
่ เมืองนี้ หลายวัน
11 จาก เมือง โตรอัส

13 เมื่อ เถิง วัน สะบาโต

หมู่ เฮาออกจากปะตู๋ เมืองไปตี้ แม่น้ํา เฮากึ๊ดกั ๋น
ว่า จะ มี จาว ยิว จุ มนุม กั ๋นอธิษฐาน ใน ตี้ นึ่ ง ตัด
๊ หัน
้ เมื่อ ปะ แล้ว ก็ นั ่ง อู้กับ หมู่
14
แม่ ญิง ตี้ มา จุ มนุ ม กั ๋น อยู่ ตี้ หัน
้
มี แม่ ญิง คน นึ่ ง จื้อ ลิ เดีย มา จาก เมือง ธิ
ยาทิ 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
เปาโลอูนั
้ ้น แล้วนางก็ฮับเจื้อ 15 เมื่อแม่ญิงคนนั ้นตึงสมาชิกในครอบครัว
ของ นาง ฮับ บัพ ติศ มา แล้ว นาง ก็ จัก
๊ จวน หมู่ เฮา ว่า “ถ้า หมู่ ต้าน ตัง หลาย
หันว่าข้าเจ้ามีความเจื้อในองค์พระผูเป๋
้ นเจ้าแต๊ๆ แล้ว ก็ขอเจิญปากั ๋นมา
ย้างตี้บ้านของข้าเจ้าเต๊อะ� นางจวนแล้วจวนแหมจ๋นหมู่เฮาขัดบ่ได้
เปาโลกับสิลาสถูกคอกในเมืองฟีลิปปี
16 วัน นึ่ ง เมื่อ หมู่ เฮา กํ่า ลัง จะ ไป ตี้ จุ มนุม อธิษฐาน

มี สาวใจ๊ คน นึ่ ง มา ปะ
หมู่ เฮา นางเป๋นขี้ข้าเจ้านายหลายคน นางมี ผีหมอเมื่อเข้าอยู่ เยียะหื้อมี
ความสามารถตวายตัก
๊ เรือ
่ งราวปายหน้าได้ นางเซาะสตางค์ หื้อเจ้านาย
เป๋น จํา๋ นวน นั ก 17 แม่ ญิง คน นี้ เตียว ตวย ก้น เปาโล กับ หมู่ เฮา แล้ว เอิน
้ ว่า
“คนหมู่นี้ เป๋นคนฮับใจ๊ของพระเจ้าผู้สูงสุดเน่ อ หมู่เขามาบอกวิถีตางตี้จะ
รอดป๊นบาปโต้ษหื้อกับหมู่ต้าน� 18 นางเยียะจาอีติ
้ ดต่อกั ๋นหลายวัน ก๋วน
ใจ๋ เปาโล ขนาด จ๋น อด บ่ได้ เปาโล จึง งว้าย ไป สัง่ ผี ตี้ เข้า นั ้น ว่า “ใน นาม ตึง
อํานาจของพระเยซู คริสต์ ข้าสัง่ หื้อออกจากตั ๋วนางบ่าเดี่ยวนี้ � แล้วผีต๋น
นั ้นก็ออกไปบ่าเดี่ยวนั ้นเลย
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หมู่ เจ้า นาย ของ แม่ ญิง คน นั ้น หัน ว่า หมด โอกาส ตี้ จะ ได้ สตางค์ แล้ว
จึง ยับ เปาโล กับ สิ ลาส ลาก ไป หา ผู้ มี อํานาจ ตัดสิน ตี้ ข่วง ก๋าง เมือง 20 เมื่อ
หมู่ เขาปามาเถิงหมู่ ผู้พิพากษาคดี ทัว่ ไปแล้ว ก็ อู้ว่า “ไอ่ หมู่ นี้ เป๋นจาวยิว
เข้า มา ก่อ ก๋ วน ใน บ้าน เมือง ของ เฮา 21 เขา หมู่ นี้ มา สัง่ สอน จัก
๊ จวน หื้อ เจื้อ
ถือธรรมเนี ยมต่างๆ ตี้หมู่เฮาจาวโรมันบ่ยอมฮับกับเยียะตึงบ่ได้ ย้อนผิด
กฎหมาย� 22 คน ตัง หลาย ตี้ จุ มนุ ม ฟัง กั ๋น ก็ หลุ้ม เยีย ะ หื้อ เปาโล กับ สิ ลาส
หมู่ ผู้ พิพากษา คดี ทัว่ ไป ก็ ใจ๊ ทหาร เข้า มา จัก
๊ เสื้อผ้า ของ เปาโล กับ สิ ลาส
ออก แล้วสัง่ หื้อเอาไม้แส้เฆี่ยนหลัง
23 หลัง จาก ทหาร เฆี่ยน ไป หลาย กํา แล้ว ก็ เอา ตั ๋ว ไป ขัง ไว้ใน คอก หมู่ ผู้
พิพากษาคดีทัว่ ไปสัง่ นายกุมคอกเฝ้าไว้หื้อดี 24 เมื่อนายกุมคอกได้ฮับกํา
สัง่ แล้ว ก็กุมตั ๋วคนตึงสองไปขังไว้ตี้ห้องขังจัน
๊ ใน แล้วใส่ขื่อคาตี้แข้งอย่าง
แน่ นหนา
25 ประมาณ เตี้ย งคืน เปาโล กับ สิ ลาส กํ่า ลัง ปา กั ๋น อธิษฐาน ฮ้อง เพลง
สรรเสริญพระเจ้าอยูนั
่ ้น นั กโต้ษคนอื่นๆ ก็ฟังอยู่ 26 จู่ๆ ก็เกิดแผ่นดินไหว
แฮงขนาดจ๋นฐานของคอกสัน
่ สนั ่นปั่ นปื๊ น แล้วปะตู๋กู้บานก็เปิดออกหมด
เจื้ อก เหล็ก ตี้ ล่าม นั ก โต้ ษ หลวะ ออก หมด กู้ คน 27 นาย กุม คอก ตื่น ขึ้น มา ก็
หันปะตู๋คอกไขออกหมด ก็กึ๊ดว่านั กโต้ษหนี ออกไปเสี้ยงหมดแล้ว เขากั ๋ว
จะมีโต้ษจึงจัก
๊ ดาบออกมาจะฆ่าตั ๋วต๋าย 28 แต่เปาโลเอิน
้ เสียงดังว่า “ห้าม
เยียะเน่ อ หมู่เฮาอยูนี
่ ่ กั ๋นหมดลู้�
19

นาย กุม คอก ก็ เลย บอก หื้อ คน ต๋าม ไฟ ส่อง ผ่อ แล้ว ล่น เข้า ไป หมอบ
ไหว้ตีน
๋ เปาโลกับสิลาส ตั ๋วเขาสัน
่ ถาบๆ ย้อนกั ๋ว 30 แล้วปาตึงสองออกมา
จากคอกถามว่า “ต้านครับ ข้าพเจ้าจะต้องเยียะจาใดเถิงจะรอดป๊นบาป
โต้ษได้�
31 เปาโล กับ สิ ลาส ก็ ตอบ ว่า “หื้อ เจื้อ วางใจ๋ ใน พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋ น
เจ้า แล้ว ต้าน ก็ จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ ตึง ครอบครัว ของ ต้าน กู้ คน ตวย�
32 ต้านตึงสองก็ สัง
่ สอนถ้อยกําขององค์พระผู้เป๋นเจ้าหื้อนายกุมคอกกับ
กู้คนตี้อยูใน
่ บ้านของเขาฟัง 33 แม้ว่าจะเป๋นเมื่อคืนแล้ว นายกุมคอกก็ยัง
ปาเปาโลกับสิลาสไปล้างแผลตี้ถูกเฆี่ยน แล้วเขากับสมาชิกในครอบครัว
กู้ คน ก็ ฮับ บัพ ติศ มา พร้อม กั ๋น หมด ตัน ที 34 หลัง จาก นั ้น นาย กุม คอก ก็ ปา
ต้าน ตึง สอง ไป บ้าน ของ เขา แล้ว ยก ขันโตก ข้าว มา สู่ หมู่ เขา กิน
๋ นาย กุม
คอกกับสมาชิกในครอบครัวยินดีขนาด ย้อนว่ากู้คนได้เจื้อวางใจ๋พระเจ้า
แล้ว
35 แจ้ง เจ๊า มา หมู่ ผู้ พิพากษา คดี ทัว
่ ไป สัง่ หมู่ เจ้า หน้า ตี้ มา บอก นาย กุม
คอกว่า “ปล่อยตั ๋วสองคนนั ้นไปเหียเน่ อ�
36 นายกุมคอกก็ ไปบอกเปาโลว่า “หมู่ผู้พิพากษาคดี ทัว
่ ไปสัง่ หื้อปล่อย
ตั ๋วต้านตึงสอง ขอหื้อไปอยูดี
่ มีสุขเต๊อะ�
29
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37 แต่เปาโลอูกั
้ บหมูเจ้
่ าหน้าตี้ว่า “หมูเขา
่ เอาไม้แส้เฆี่ยนหมูเฮา
่ ต่อหน้า

คนตังหลายแล้วเอาไปขังคอกโดยบ่ยอมสอบสวนก่อน แต่หมู่เฮาเป๋นคน
สัญ จ้าดโรมัน เน่ อ บ่าเดี่ยวนี้ จะมาไล่ เหิบหมู่ เฮาหื้อ ลัก มอบออกไปจาอัน
้
๑
กา เยียะจาอีบ่
้ ได้เน่ อ หื้อหมู่เขานั ้นมาปาหมู่เฮาออกไป�
38 หมู่เจ้าหน้าตี้จึงไปรายงานเรือ
่ งนี้ ต่อหมู่ผู้พิพากษาคดีทัว่ ไป เมื่อหมู่
เขา ได้ยน
ิ ว่า เปาโล กับ สิ ลาส เป๋น คน จ้าด โรมัน ก็ ปา กั ๋น กั ๋ว กับ ฮ้อ นใจ๋ 39 ก็
มา ขอ สู มาลาโต้ ษ ต้าน ตึง สอง แล้ว ปา ออก มา จาก คอก กับ ขอ หื้อ ต้าน ตึง
สองออกจากเมืองนี้ ไปเหีย 40 เมื่อเปาโลกับสิลาสออกจากคอกแล้ว ก็ไป
บ้านของนางลิเดีย ตี้หัน
้ เปาโลกับสิลาสก็ปะหมู่ปี้ น้ องผูเ้ จื้อ แล้วอูกํ
้ าตี้หื้อ
กํา๋ ลังใจ๋หมู่นั ้น แล้วก็ลาจากกั ๋นไป

17
เปาโลกับสิลาสในเมืองเธสะโลนิ ก๋า

1 เมื่อเปาโลกับสิ ลาสเตียวตางผ่านเมืองอัมฟี บุรกั
ี บเมืองอปอลโลเนี ย

แล้ว ต้าน ตึง สอง ก็ มา แผว เมือง เธสะโลนิ ก๋า ตี้ หัน
้ มี ธรรมศาลา ของ จาว
ยิว 2 ต๋ามปกติเปาโลก็ไปธรรมศาลาในวันสะบาโต แล้วอ้างพระคัมภีรมา
์
โต้ตอบ กับ หมู่ เขา รวม เป๋น เวลา สาม วัน สะบาโต 3 ต้าน อธิบาย พระคัมภีร ์
กับพิสูจน์ หื้อหมู่ เขาหันว่า พระคริสต์ จํา๋ เป๋ นต้องทนตุ๊กจ๋นต๋าย แล้วเป๋น
ขึ้นจากความต๋าย เปาโลอู้ว่า “พระเยซู ตี้ ข้าพเจ้าบอกหื้อหมู่ต้านฟังนี้ ละ
คือพระคริสต์� 4 มีจาวยิวบางคนในหมู่นั ้นก็ฮับเจื้อ จึงเข้าฮ่วมกับเปาโล
ตึง สิ ลาส ก็ มี จาว กรีก จํา๋ นวน นั ก ตี้ นั บถือ พระเจ้า กับ แม่ ญิง คน สําคัญ
หลายคนก็เข้าฮ่วมตวย
5 แต่ หมู่ จาว ยิว ขอย จึง ไป เข้า กับ หมู่ นั กเลง ต๋าม กาด จํา
๋ นวน นั ก ปา กั ๋น
เยียะวุน
่ วายขึ้นตึงเมือง หมูเขา
่ ปากั ๋นเข้าไปในบ้านของยาโสน แล้วฮิเซาะ
หาเปาโลกับสิ ลาส 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
หาเจ้าหน้าตี้ บ้านเมือง อู้ใส่ ฮ้ายว่า “ไอ่ หมู่ นั ้นเป๋นคนเยียะหื้อวุน
่ วายกู้ ตี้
7
บ่าเดี่ยวนี้ ก็ มาตี้ นี่ แล้ว ยาโสนต้อนฮับไอ่หมู่นั ้นไว้ในบ้าน แล้วหมู่เขาก็
เยียะผิดกฎของซีซาร์ หมู่เขาสอนว่า มีกษั ตริยแหม
์
องค์นึ่ งจื้อเยซู�
8 เมื่อ จาว เมือง ตัง หลาย กับ เจ้า หน้า ตี้ บ้านเมือง ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ ฮ้อ นใจ๋
9 จึงสัง
่ ยาโสนกับผู้เจื้อคนอื่นๆ จ่ายก้าประกั ๋นตั ๋ว แล้วก็ปล่อยตั ๋วไป
เปาโลกับสิลาสไปตี้เมืองเบโรอา
หมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อก็ส่งเปาโลกับสิลาสไปเมืองเบโรอา เมื่อ
ต้านตึงสองคนไปเถิงตี้ หัน
้ แล้ว ก็ เข้าไปในธรรมศาลาของจาวยิว 11 จาว
ยิว ตี้ นี่ มี ใจ๋ ยอมฮับ นั ก เหลือ จาว ยิว ใน เมือง เธสะโลนิ ก๋า หมู่ เขา ฮับ ฟัง กํา
10 เมื่อคํ่าแล้ว

๑

16:37
16:37
กฎหมายโรมันหื้อสิทธิพิเศษแก่คนตี้ถือสัญจ้าดโรมันคือ
ห้ามลงโต้ษโดยใจ๊วิธตี
ี ้เยียะหื้อทรมาน
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สอน ของ เปาโล อย่าง สนใจ๋ แล้ว ศึกษา พระคัมภีร ์ตึง วัน เปื้ อ ใค่ ฮู้ ว่า สิง่ ตี้
เปาโล สอน นั ้น จะ เป๋น เรือ
่ ง แต๊ สัก มอกใด 12 ย้อนจาอี้ มี จาว ยิว หลาย คน
มา ฮับ เจื้อ ก็ มี แม่ ญิง จาว กรีก ตี้ มี ฐานะ ดี กับ ป้อ จาย จาว กรีก หลาย คน ฮับ
เจื้อ ตวย 13 แต่ เมื่อ จาวยิวในเมืองเธสะโลนิ ก๋า ฮู้ว่าเปาโลมาสัง่ สอนถ้อย
กําของพระเจ้าตี้เมืองเบโรอา ก็ปากั ๋นมาตี้หัน
้ แล้วสุ่ยจาวบ้านจาวเมือง
หื้อต่อต้านเปาโล 14 หมู่ ปี้ น้ องผู้เจื้อจึงส่งเปาโลออกเตียวตางไปตี้ ฮิมฝั่ ง
ทะเลตันที แต่สิลาสกับทิโมธียังอยูตี
่ ้เมืองเบโรอานั ้น 15 หมูคน
่ ตี้ปาเปาโล
ไปส่งนั ้นก็ ปาต้านลงเฮือไปแผวเมืองเอเธนส์ เปาโลฝากกําสัง่ หื้อคนหมู่
นั ้น ไป บอก สิ ลาส กับ ทิ โมธี ว่า หื้อ ตึง สอง คน ขะใจ๋ มา ตวย หา เปาโล เวยๆ
เมื่อหมู่เขาฮับกําแล้วก็ปากั ๋นปิ๊ กไปเมืองเบโรอา
เปาโลอยูใน
่ เมืองเอเธนส์
ต๋อน ตี้ เปาโล กํ่า ลัง รอ ถ้า สิ ลาส กับ ทิ โมธี ใน เมือง เอเธนส์ หัน
้ ต้าน
ลําบากใจ๋ย้อนหันฮูปเคารพเต๋มบ้านเต๋มเมืองไปหมด
17 ย้อนจาอัน
้ ต้าน จึง ยก เหตุผล มา ถกเถียง กับ จาว ยิว กับ จาว กรีก ตี้ ยํา
เก๋ง พระเจ้า ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว ตึง คน ตี้ อยู่ ใน ข่วง ก๋าง เมือง ตึง วัน
18 มี นั ก ปราชญ์ ใน หมู่ ของ เอปิ คู เรียน๒กับ หมู่ สโตอิก๓บาง คน มา เถียง
กับ เปาโล บาง คน ก็ อู้ ว่า “คน เก็บ ขี้ ซาก ความ ฮู้ ตี้ บ่มี สาระ จะ เอา อะหยัง
มาอู้หื้อเฮาฟัง� บางคนก็ อู้ว่า “ฟังผ่อเหมือนว่าเขาบอกเถิงเทพเจ้าต่าง
ประเทศ� หมู่ เขา อู้ จาอี้ ก็ ย้อน ว่า เปาโล กํ่า ลัง สอน เรือ
่ ง พระเยซู กับ ก๋าน
19
เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย หมู่ เขา จึง ปา เปาโล ไป ตี้ สภา อาเรโอปากั ส แล้ว
ถาม ว่า “จ้วย อธิบาย กํา สอน ใหม่ ของ ต้าน หื้อ หมู่ เฮา ฮู้ น่ อย ว่า เป๋น จาใด
20 ย้อน ต้าน เอา เรือ
่ ง แปลก มา เล่า หื้อ ฟัง หมู่ เฮา จึง ใค่ ฮู้ ว่า เรือ
่ ง นี้ มี ความ
21
หมายว่าจาใด� (จาวเอเธนส์กับคนต่างจ้าดตี้อยู่เมืองเอเธนส์นั ้นซอบ
อูกั
้ บฟังเรือ
่ งใหม่ตลอด)
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
ต๋อนตี้ข้าพเจ้ามาเถิงเมืองนี้ ก็ผ่อหันสิง่ ตี้หมู่ต้านเคารพปู่จาหลายอย่าง
ต๋ามตาง แล้วก็ปะแต้นปู่จาอันนึ่ งเขียนว่า ‘แก่เทพเจ้าตี้บ่ฮู้จัก� เทพเจ้า
องค์ นี้ ละตี้ ต้านตังหลายบ่ฮู้จักแต่ ก็ ยังนมัสก๋าน กําเดียวข้าพเจ้าจะบอก
หื้อฮู้
24 “เทพเจ้า องค์ นี้ ละ คือ พระเจ้า ผู้ ตี้ สร้าง โลก กับ ซะป๊ ะ กู้ อย่าง ใน โลก นี้
พระองค์ เป๋น เจ้า เหนื อ ต๊ องฟ้า กับ แผ่น ดิน โลก จึง บ่ได้ อาศัย อยู่ ใน วิหาร
ตี้ แป๋ง ขึ้น จาก มือ คน 25 พระเจ้า บ่ต้อง หื้อ มนุษย์มา ฮับ ใจ๊ พระองค์ เหมือน
16

๒

๓ 17:18 17:18
17:18 17:18 เป๋นหมู่ตี้เจื้อว่าเป้าหมายของจีวต
ิ คือก๋านม่วน สบาย
เป๋นหมู่คนตี้เน้ นเรือ
่ งก๋านมีเหตุผล สร้างคุณธรรมในก๋านใจ๊จีวต
ิ กับฮับใจ๊สังคม
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กับ ว่า พระองค์ ต้อ งก๋าน อะหยัง ย้อน ว่า พระองค์ หื้อ จี วต
ิ กับ กู้ สิง่ กู้ อย่าง
26
แก่ มนุษย์ จาก มนุษย์ คน นึ่ ง พระองค์ สร้าง มนุษย์ กู้ จ้าด สืบ สายเลือด
เดียว กั ๋น หื้อ ไป อยู่ ใคว่โลก ต๋าม เขตแดน กับ เวลา ตี้ พระองค์ กํา๋ หนด ไว้ล่วง
หน้าสําหรับหมู่เขา 27 พระองค์เยียะจาอีก็
้ เปื้ อจาวโลกจะเซาะหาพระองค์
แล้วอาจจะซวามหาจ๋นปะพระองค์ แต่ แต๊ๆ แล้ว พระองค์ บ่ได้ อยู่ไก๋ จาก
หมู่ เฮา แต่ ละ คน เลย 28 อย่าง มี คน เกย อู้ ไว้ว่า ‘ย้อน พระองค์ เยีย ะ หื้อ หมู่
เฮา มี จี วต
ิ ดิน
่ แล้ว ก็ มี นั ก เขียน ค่าว ใน หมู่ ต้าน เกย
้ ต๊ วง ได้ กับ เป๋น อยู�
เขียนว่า ‘หมู่เฮาตังหลายเป๋นเจื๊อสายของพระองค์�

“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 เกี่ยวกับ พระเจ้า
พระเจ้าก็บ่ถือโต้ษอะหยัง แต่บ่าเดี่ยวนี้ พระองค์สัง่ หื้อมนุษย์ตึงหมดในกู้
ตี้กลับใจ๋จากบาป 31 ย้อนพระองค์กํา๋ หนดวันนึ่ งไว้แล้วเป๋นวันตี้พระองค์
จะ ตัดสิน กู้ คน ใน โลก นี้ อย่าง ยุติธรรม โดย ป้อ จาย คน นึ่ ง ตี้ พระองค์ แต่ง
ตัง้ ไว้ พระองค์ ก็ พิสูจน์ เรือ
่ ง นี้ หื้อ กู้ คน ฮู้ โดย หื้อ คน นั ้น เป๋น ขึ้น จาก ความ
ต๋าย�
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 เกี่ยวกับ เรือ
่ ง นี้ แหม� 33 จาก นั ้น เปาโล ก็
จากหมู่เขาไป 34 แต่มีบางคนเข้าฮ่วมกับเปาโลแล้วฮับเจื้อ ในหมู่คนตี้ฮับ
เจื้อ มี คน นึ่ ง จื้อ ดิ โอนิ สิ อส
ั เขา เป๋น สมาชิก ของ สภา อาเรโอปากั ส กับ แม่
ญิงคนนึ่ งจื้อดามาริสรวมกับคนอื่นๆ ตวย
29

18
เปาโลในเมืองโครินธ์

1 หลังจากนั ้น เปาโลก็ออกจากเมืองเอเธนส์ไปเมืองโครินธ์ 2 ตี้หัน
้ ต้าน

ได้ ฮู้ จัก จาว ยิว สอง คน จื้อ อาควิลลา กับ เมีย ของ เขา จื้อ ปริส คา อาควิลลา
เป๋น จาว แคว้น ปอนทัส ตึง สอง คน ลุก จาก ประเทศ อิตาลี เมื่อ บ่เมิน มา นี่
ย้อน จักรพรรดิ คลาวดิ อส
ั สัง่ หื้อ จาว ยิว กู้ คน ออก ไป จาก กรุ ง โรม เปาโล ก็
ไป หา เขา ตึง สอง 3 แล้ว อยู่ กับ หมู่ เขา กับ เยีย ะ ก๋าน ตวย กั ๋น ย้อน ว่า เปาโล
เป๋น สล่า แป๋ง เต็นท์ เหมือน กั ๋น 4 กู้ วัน สะบาโต เปาโล จะ ไป ยก เหตุ ผล โต้
เถียง ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว เปื้ อ จัก
๊ จวน จาว ยิว กับ จาว กรีก หื้อ มา เจื้อ
ในสิง่ ตี้อูเกี
้ ่ยวกับพระเยซู
5 เมื่อสิลาสกับทิโมธีเตียวตางจากแคว้นมาซิโดเนี ยมาเถิงแล้ว เปาโล
ก็ใจ๊เวลาเต๋มตี้เตสนากับเป๋นพยานต่อจาวยิวว่าพระคริสต์นั ้นคือพระเยซู
6 แต่ เมื่อ จาว ยิว หมู่ นั ้น ต่อ ต้าน กับ อู้ หยาบคาย ต่อ เปาโล ต้าน ก็ ปั ด ขี้ ฝุ่น
ออกจากเสื้อผ้าแสดงหื้อหันว่าบ่หันตวยหมู่เขา แล้วบอกว่า “ถ้าพระเจ้า
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ลงโต้ ษ ต้าน ตัง หลาย ก็ ห้าม ยู้ โต้ษ ใส่ คน อื่น เน่ อ ส่วน ตั ๋ว ข้าพเจ้า ก็ บ่ต้อง
ฮับ ผิด ชอบ ต้าน ตัง หลาย แหม แล้ว ตัง้ แต่ บ่า เดี่ยวนี้ เป๋น ต้น ไป ข้าพเจ้า จะ
ไป หา คน ต่างจ้า ด� 7 เปาโล ก็ ออก จาก ธรรมศาลา แล้ว เข้า ไป อยู่ ใน บ้าน
ของ ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ ทิทิ อส
ั ยุ สทัส ตี้ เป๋น คน ต่างจ้า ด แต่ นั บถือ พระเจ้า
บ้าน ของ เขา อยู่ แหมะ กับ ธรรมศาลา 8 คริสปัส ตี้ เป๋น นาย ธรรมศาลา กับ
สมาชิก ใน ครอบครัวของ เขา กู้ คน ก็ ฮับ เจื้อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จาว โครินธ์
หลายคนฟังเปาโลอูก็
้ ฮับเจื้อแล้วฮับบัพติศมา
9 คืน นึ่ ง องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า บอก เปาโล ตาง นิ มิต ว่า “บ่ถ้า กั ๋ว หื้อ บอก
ข่าวดี ต่อ ไป ติกๆ ห้าม เลิก เน่ อ 10 เฮา อยู่ กับ เจ้า จะ บ่มี ใผ เข้า มา เยีย ะ ฮ้าย
ต่อ เจ้า ย้อน ใน เมือง นี้ มี คน จํา๋ นวน นั ก ตี้ เป๋น คน ของ เฮา� 11 เปาโล จึง อยู่
ในเมืองโครินธ์สัง่ สอนถ้อยกําของพระเจ้าเป๋นเวลานึ่ งปี๋เกิง่
เปาโลถูกยับไปหากัลลิโอ
ต๋อน ตี้ กัล ลิ โอ เป๋น เจ้า เมือง แคว้น อาคายา นั ้น จาว ยิว ปา กั ๋น หลุ้ม ใส่
เปาโล แล้ว ก็ ปา ไป ตี้ ศาล 13 หมู่ เขา ฟ้อง กัล ลิ โอ ว่า “ป้อ จาย คน นี้ จัก
๊ จวน
หื้อคนไปนมัสก๋านพระเจ้าในตางตี้ผิดกฎหมาย�
14 เมื่อ เปาโล กํ่า ลัง จะ อู้ แก้ ข้อ กล่าวหา กัล ลิ โอ ก็ บอก กับ หมู่ จาว ยิว ว่า
“ฟัง ก่อน จาว ยิว ตัง หลาย ถ้า เป๋น เรือ
่ ง คดี อาญา บ่ว่า จะ หนั ก จะ เบา ก็ มี
เหตุผลปอตี้เฮาจะอดฟังกําฟ้องของเจ้าตังหลายเน่ อ 15 แต่นี่ เป๋นเรือ
่ งโต้
แย้งเกี่ยวกับกําตี้ใจ๊ จื้อตี้ฮ้อง ตึงบทบัญญัติของหมูต้
่ าน หื้อไปจัดก๋านเอา
คน เดียว ก็ แล้ว กั ๋น เฮา บ่ตัดสิน เรือ
่ ง จาอี�
้ 16 แล้ว กัล ลิ โอ ก็ ไล่ คน ตึง หมด
หื้อออกไปจากศาล
17 คนตังหลายจึงไปยับโสสเธเนสตี้เป๋ นนายธรรมศาลามาบุบตีต่
๋ อหน้า
ศาล แต่กัลลิโอก็บ่สนใจ๋หมู่เขา
12

เปาโลปิ๊ กไปเมืองอันทิโอก

18 เปาโล ก็ อยู่ตี้ เมือง โคริน ธ์ต่อ แหม เวลา นึ่ ง

แล้วลาหมู่ ปี้ น้ องผู้เจื้อไป
เมือง เคนเครีย อยู่ ใก้ กั ๋น หัน
้ แต่ ก่อน ตี้ เปาโล จะ ลง เฮือ ตี้ ต้า เฮือ เมือง นั ้น
ต้าน โก๋น หัว ของ ตั ๋วเก่า๔ ย้อน ว่า เกย บน ตั ๋ว ไว้ กับ พระเจ้า แล้ว ไป แคว้น
ซีเรีย ฮ่วม กับ ปริ ส คา กับ อา ค วิลลา 19 เมื่อ ปา กั ๋น มา แผว เมือง เอ เฟซัส
เปาโล ก็ ปล่อย ปริส คา กับ อาควิลลา ไว้ตี้ หัน
้ แล้ว เข้า ไป ใน ธรรมศาลา ของ
จาวยิวยกเหตุผลมาโต้เถียงกับหมู่จาวยิวในหัน
้ 20 แล้วหมู่เขาขอหื้อต้าน
21
อยู่ต่อไปแหม แต่เปาโลบ่ยอมอยู่ แต่ก่อนตี้เปาโลจะลาหมู่เขาไป ต้าน
บอก ว่า “ถ้า เป๋น ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า ข้าพเจ้า จะ ปิ๊ ก มา หา ต้าน ตัง
หลายแหม� แล้วเปาโลก็ลงเฮือออกจากเมืองเอเฟซัส
22 เมื่อเฮือมาแผวฝั่ งเมืองซีซารียาแล้ว เปาโลขึ้นไปแอ่วหาคริสตจักร
ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว ก็ ลวด ไป เมือง อัน ทิ โอก 23 หลัง จาก อยู่ ตี้ เมือง อัน ทิ
๔

18:18 18:18 ก๋านโก๋นหัว เป๋นวัฒนธรรมของจาวยิว เปื้ อแสดงว่าสิน
้ สุดก๋านบนแล้ว
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โอกได้ หว่างนึ่ ง เปาโลก็ เตียวตางไปใคว่แคว้นกาลาเทียกับแคว้นฟรีเจีย
เปื้ อเยีย
่ มผู้เจื้อตังหลายกับจ้วยหื้อมีความเจื้อเข้มแข็งขึ้น
ก๋านงานของอปอลโล
มี ป้อ จาย จาว ยิว คน นึ่ ง จื้อ อปอลโล มา เมือง เอเฟซัส เขา เกิด ตี้ เมือง
อเล็ก ซานเดรีย เป๋น คน ตี้ อู้ เก่ง กับ มี ความ ฮู้ พระคัมภีร ์เป๋น อย่าง ดี 25 อ
ปอลโล คน นี้ ฮับ ก๋าน อบรม จ๋น ฮู้ เถิง วิถี ตาง ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เขา สัง่
สอนเรือ
่ งของพระเยซูอย่างกระตือรือร้นถูกต้องแม่นยํา แต่เขาฮูก้
้ าเรือ
่ ง
บัพติศมาตี้ยอห์นสัง่ สอนเต้าอัน
้ 26 อปอลโลอูเรื
้ อ
่ งของพระเยซูอย่างบ่กั ๋ว
ใผ ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว เมื่อ ปริส คา กับ อาควิลลา ได้ยน
ิ เขา อู้ ก็ ปา อ
ปอลโล มา ตี้ บ้าน ของ หมู่ เขา แล้ว อธิบาย วิถี ตาง ของ พระเจ้า หื้อ เข้า ใจ๋ นั ก
ขึ้น
27 เมื่อ อปอลโล ใค่ ไป ตี้ แคว้น อาคายา หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ก็ หื้อ กํา
๋ ลัง ใจ๋ เขา
กับเขียนจดหมายไปเถิงผู้เจื้อตี้หัน
้ ว่าขอหื้อต้อนฮับเขาตวย เมื่ออปอลโล
ไป แผว แคว้น อาคายา แล้ว ก็ จ้วยเหลือ คน หมู่ นั ้น ตี้ ฮับ เจื้อ โดย พระคุณ
ของพระเจ้า 28 ย้อนอปอลโลโต้แย้งหมู่จาวยิวอย่างหนั กแน่ นต่อหน้าคน
ใน ตี้ สาธารณะ โดย ยก ข้อ พระคัมภีร พิ
์ สูจน์ ว่า พระเยซู คือ พระคริสต์ หมู่
จาวยิวก็เถียงบ่ได้
24

19

เปาโลอยูใน
่ เมืองเอเฟซัส
ใน เวลา ตี้ อปอลโล อยู่ ใน เมือง โคริน ธ์ นั ้น เปาโล ก็ เตียวตาง ต๋าม เส้น
ตางตังเหนื อในแคว้นกาลาเทียกับแคว้นฟรีเจียจ๋นมาแผวเมืองเอเฟซัส
ตี้หัน
้ ปะกับผูเ้ จื้อบางคน 2 เปาโลถามเขาว่า “หลังจากฮับเจื้อพระเยซูแล้ว
นั ้น หมู่ ต้าน ได้ ฮับ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ กั ๋น ก่อ� เขา ตอบ ว่า “อึ หมู่ เฮา
บ่เกยได้ยน
ิ เรือ
่ งพระวิญญาณบริสุทธิสั
์ กเตื้อ� 3 เปาโลถามต่อว่า “ถ้าจา
อัน
้ ต้านฮับบัพติศมามีความหมายอะหยัง� หมู่เขาก็ตอบว่า “ความหมาย
ตี้ยอห์นสอน�
4 เปาโลจึงบอกว่า “บัพติศมาตี้ยอห์นสอนนั ้นแสดงว่ากลับใจ๋จากบาป
แล้ว เต้า อัน
้ ยอห์น บอก คน ตัง หลาย ว่า หื้อ เจื้อ พระองค์ ตี้ จะ มา เมื่อ ลูน คือ
พระเยซู�
5 เมื่อหมู่ เขาได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ปากั ๋นฮับบัพติศมาในนามพระเยซู องค์พระ
ผู้เป๋นเจ้าเปื้ อแสดงว่าเจื้อพระองค์ 6 หลังจากเปาโลวางมือบนหัวหมู่เขา
แล้ว พระวิญญาณบริสุทธิก็
่
หมูเขา
่
เขาตังหลายก็ปากั ๋นอูภาษา
้
์ มาอยูตวย
7
อื่นๆ กับบอกถ้อยกําของพระเจ้าตวย คนหมูนี
่ ้ มีป้อจายประมาณสิบสอง
คน
8 เปาโล ไป อู้ ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยิว อย่าง บ่กั ๋ว ใผ เป๋ น เวลา สาม เดือน
เขา ยก เหตุ ผล โต้ เถียง จัก
๊ จวน จาว ยิว หื้อ เจื้อ เรือ
่ ง แผ่น ดิน ของ พระเจ้า
1
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แต่ มี บาง คน หลึ่ง บ่ยอม เจื้อ แล้ว อู้จ๋า หยาบจ๊า ต่อ ลัทธินั ้น ตี้ ฮ้อง ว่า ตาง
ของพระเยซู ต่อหน้าคนตังหลาย ย้อนจาอัน
้ เปาโลจึงปาหมู่ผู้เจื้อแยกไป
อู้จ๋าโต้ตอบกั ๋นตึงวันตี้ห้องประชุมของทีรน
ั นั ส 10 เปาโลเยียะจาอี้อยู่สอง
ปี๋ เยีย ะ หื้อ กู้ คน ตี้ อาศัย อยู่ ใน แคว้น เอเชีย ตึง จาว ยิว กับ จาว กรีก ได้ยน
ิ ได้
ฟังถ้อยกําขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
9

ลูกป้อจายของเสวา

11 พระเจ้าเยียะก๋านอัศจ๋รรย์อันพิเศษเหลือปกติผ่านตางเปาโล 12 แม้

แต่ ผ้า เจ๊ด หน้า กับ ผ้า กั ๋น เปื้ อน ตี้ ถูก ตั ๋ว เปาโล เมื่อ เอา ไป วาง บน ตั ๋ว คน
บ่สบาย โรคก็หาย กับผีฮ้าย๕ก็ออกตวย
13 มี จาว ยิว บาง คน ไป เป๋ น หมอผี ฮิ อ้าง จื้อ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า
ใน ก๋าน ไล่ ผี ว่า “ใน นาม พระเยซู ตี้ เปาโล เตสนา สัง่ สอน นั ้น เฮา สัง่ หื้อ เจ้า
ออกมาจากคนนี้ เหีย� 14 ลูกบ่าวเจ็ดคนของเสวาหัวหน้าปุโรหิตของจาว
ยิวก็เยียะจาอี้เหมือนกั ๋นกู้คน 15 แต่มีวันนึ่ ง หมู่เขาสัง่ ผีฮ้ายออกจากป้อ
จาย คน นึ่ ง แต่ ผี ฮ้าย ก็ ตอบ หมู่ เขา ว่า “ข้า ก็ ฮู้ จัก พระเยซู เปาโล ข้า ก็ ฮู้ จัก
แต่หมู่สูเป๋นใผกา� 16 แล้วคนตี้ถูกผีเข้าอยูนั
่ ้นก็ต๋างหยางใส่หมู่เขา แล้ว
เยีย ะ หื้อ หมู่ เขา จ๋น เสื้อผ้า หลวะ หมด เขา ตึง หมด นั ้น ก็ ปา กั ๋น ล่น หนี ออก
จากเฮือนป๋วยตั ๋วโจ๊ะโละ ต๋ามเนื้ อต๋ามตั ๋วมีแผลเลือดไหลหลายตี้
17 คนตี้อยู่ในเมืองเอเฟซัสตึงจาวยิวกับจาวกรีกฮู้เรือ
่ งนี้ กั ๋นเสี้ยงหมด
เยีย ะ หื้อ กู้ คน กั ๋ว กับ ปา กั ๋น ยกย่อง จื้อ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อย่าง ยิง่
18 มีหลายคนตี้ฮับเจื้อพระเยซู แล้วมายอมฮับว่าเกยใจ๊กาถาเยียะในตาง
ตี้ บ่ดี เหมือน กั ๋น 19 หลาย คน ตี้ ใจ๊ เวทมนตร์กาถา เอา หนั งสือ ตี้ เป๋น ตํา๋ ฮา
เวทมนตร์กาถามาเผาไฟต่อหน้าคนตังหลาย ตํา๋ ฮานั ้นมีก้านั ก นั บได้เถิง
ห้า หมื่น เหรียญ เงิน๖ 20 เหตุ ก๋า รณ์ หมู่ นี้ เยีย ะ หื้อ ถ้อยกํา ของ องค์ พระ ผู้
เป๋นเจ้าแพ่ขยายออกไปอย่างมีฤทธิอํ
์ านาจ กับเกิดผลมีคนฮับเจื้อนั กขึ้น
ติกๆ
เปาโลวางแผนเตียวตางต่อไปแหม
หลัง จาก เรือ
่ ง ตี้ เกิด ขึ้น หมู่ นี้ เสี้ ยง สุด ลง แล้ว เปาโล ก็ ตัด สิน ใจ๋ จะ
เตียวตาง ผ่าน แคว้น มาซิ โดเนี ย กับ แคว้น อาคายา แล้ว จะ ลวด ไป กรุ ง
เยรู ซาเล็ม ต้าน อู้ ว่า “หลัง จาก ข้าพเจ้า ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว จะ ต้อง ไป
กรุ งโรมตวย� 22 เปาโลก็ส่งผูจ
้ ้วยตึงสองของต้านคือทิโมธีกับเอรัสทัสไป
แคว้นมาซิโดเนี ย ส่วนตั ๋วของเปิ้ นย้างตี้แคว้นเอเชียต่อไปแหมหน้ อย
21

ก๋านวุน
่ วายในเมืองเอเฟซัส

23 ในเวลานั ้นเกิดก๋านวุน
่ วายอย่างหนั กตี้เมืองเอเฟซัส

นั ้น ตี้ ฮ้อง ว่า ตาง ของ พระเยซู
๕

24

ย้อนเรือ
่ งลัทธิ
มี ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ เดเมตริอส
ั เป๋น สล่า

19:12 19:12 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
มีก้าเต้ากับก้าแฮงคนงานเยียะก๋านนึ่ งวัน

๖

19:19 19:19 เหรียญเงินนึ่ งเหรียญ
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เครือ
่ ง เงิน เขา เอา เงิน มา แป๋ง ฮูป ปั้ น เจ้า แม่ อารเทมิส ตี้ เป๋น เจ้า 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 ๋น มา จุ มนุ ม กั ๋น แล้ว อู้ ว่า “ต้าน ตัง หลาย ก็ ฮู้ ดี อยู่
แล้วว่าหมู่เฮามีรายได้ ดี มีเงินมีคําก็ ย้อนเยียะก๋านจาอี้ 26 ต้านตังหลาย
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 จาอี้ ตี้ เมือง เอเฟซัส ตี้ เดียว
แต่ เยีย ะ เกือบ ใคว่แคว้น เอเชีย ตวย 27 เรือ
่ ง นี้ อันตราย ขนาด เน่ อ จะ เยีย
ะหื้อจื้ อเสี ยงของหมู่ เฮาต้องเสียไป แล้วยังบ่ปอจะเยียะหื้อวิหารของเจ้า
แม่ อารเทมิส ผู้ ยิง่ ใหญ่ เสื่อม เสีย อิทธิพล ไป ตึง พระนาง องค์ นี้ ตี้ คน ใคว่
แคว้นเอเชียกับใคว่โลกกราบไหว้ปู่จาก็จะหมดศักดิศ
์ รีไปตวย�
28 เมื่อ หมู่ เขา ได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ โขด จ๋น หน้า ดํา หน้า แดง จึง ปา กั ๋น โห่ ฮ้อง
ว่า “เจ้าแม่อารเทมิสของจาวเอเฟซัสยิง่ ใหญ่ๆ� 29 ใคว่ตึงเมืองก็วุน
่ วาย
สับสน กั ๋น ไป หมด หมู่ จาว เมือง ยับ จาว มาซิ โดเนี ย สอง คน คือ กายอัส กับ
อาริส ทารคัส ตี้ เป๋น เปื้ อน ฮ่วม เตียวตาง ของ เปาโล แล้ว ลาก ตวย หมู่ คน ตี้
ล่น เข้า ไป ใน โฮงละคร ใหญ่ 30 เปาโล ใค่ เข้า ไป อู้ ต่อ หน้า คน ตัง หลาย แต่
หมู่ ผู้ เจื้อ บ่ยอม หื้อ เข้า ไป ย้อน กั ๋ว คน หมู่ นั ้น จะ เยีย ะ หื้อ 31 ก็ มี เจ้า หน้า
ตี้ ปกครอง แคว้น เอเชีย บาง คน ตี้ เป๋น เปื้ อน ของ เปาโล ใจ๊ คน ไป อ้อนวอน
เปาโลบ่หื้อเสี่ยงเข้าไปในโฮงละครนั ้น
32 ใน โฮง ละคร นั ้น หมู่ คน ปา กั ๋น ฮ้อง เอิน
้ บาง
้ เสียง ดัง บาง คน ว่า จาอัน
คนว่าจาอีจ๋
้ นวุน
่ วายไปหมด แต่คนส่วนใหญ่ก็บ่ฮูว่
้ าเขามาจุมนุมกั ๋นเรือ
่ ง
อะหยัง 33 มีจาวยิวบางคนยูอเล็
้
กซานเดอร์ออกไปอยูตั
่ งหน้า แล้วบอกกํา
ตี้จะหื้อเขาอู้ เขาจึงยกมือขึ้นโบกหื้อคนตังหลายดักก่อน แล้วพยายามจะ
อูแก้
้ แตนต่อหน้าคนตี้มาจุมนุมนั ้น
34 เมื่อ คน ตัง หลาย ฮู้ ว่า อเล็ก ซานเดอร์เป๋ น จาว ยิว หมู่ เขา ก็ เอิน
้ เสียง
ดังขึ้นมาแหมเป๋นเสียงเดียวกั ๋นว่า “เจ้าแม่อารเทมิสของจาวเอเฟซัสยิง่
ใหญ่ๆ� ฮ้องซํ้าแล้วซํ้าแหมอยูจาอั
่
น
้ ประมาณสองจัว้ โมง
35 ต๋อน สุ ด ต๊าย นายอําเภอ เยีย ะ หื้อ คน ตัง หลาย ดัก ปาก แล้ว อู้ ว่า “ปี้
น้ อง จาว เอ เฟซัส ตัง หลาย มี ใผ พ่อง ตี้ ยัง บ่ฮู้ ว่า เมือง เอ เฟซัส เป๋น คน ผ่
อกอย พระวิหาร ของ เจ้า แม่ อารเทมิส ผู้ ยิง่ ใหญ่ กับ เทวฮูป ศักดิส
์ ิทธิ์ของ
พระนาง ตี้ ตก มา จาก ต๊ องฟ้า๗ 36 เรือ
่ ง นี้ กู้ คน ฮู้ แล้ว ย้อนจาอัน
้ หมู่ ต้าน
ต้องใจ๋เย็นๆ ห้ามใจ๊อารมณ์ เยียะอะหยังไปเล่ย 37 แต่หมู่ต้านลากป้อจาย
สอง คน นี้ มา ตี้ นี่ หมู่ เขา บ่ได้ ลัก ของ อะหยัง ใน พระวิหาร กาว่า ดู แควน เจ้า
แม่ ของ หมู่ เฮา 38 ถ้า เดเมตริอส
ั กับ หมู่ สล่า เครือ
่ ง เงิน มี เรือ
่ ง กับ ใผ ศาล
ก็ เปิด อยู่ หมู่ ผู้ พิพากษา ก็ มี พร้อม หื้อ หมู่ เขา มา ฟ้อง ตี้ หัน
้ คน เดียว แหล่
๗

19:35
19:35
จาวเอเฟซัสเจื้อว่าเป๋นฮูปปั้ นของเจ้าแม่อารเทมิส

เทวฮูปนี้ เป๋นบ่าหินตี้ตกมาจากต๊องฟ้า
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39 ถ้าหมูต้
่ านยังมีเรือ
่ งอื่นแหม ก็หื้อไปตกลงกั ๋นในตี้ประชุมต๋ามกฎหมาย
40 เหตุก๋ารณ์ วันนี้ หมู่เฮาก็หันลายจะโดนข้อหาก่อก๋านจลาจลขึ้น

หมู่เฮา
จะบ่มีข้ออ้างตี้จะแก้ตั ๋วกับรัฐบาลได้ว่ามาจุมนุมหื้อเกิดก๋านวุน
่ วายในวัน
นี้ เยียะหยัง� 41 เมื่ออูจบ
้ แล้วก็หื้อเลิกจุมนุมกั ๋นไป

20
เปาโลเตียวตางไปมาซิโดเนี ยกับประเทศกรีก
เปาโลก็ ฮ้องหมู่ผู้เจื้อมาปะกั ๋น หลังจากอู้กํา
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 มา แผว
ประเทศ กรีก 3 เปาโล ย้าง อยู่ ตี้ หัน
้ สาม เดือน แต่ เมื่อ ต้าน เกีย ม จะ ลง เฮือ
ไป แคว้น ซีเรีย ก็ ได้ ฮู้ ว่า มี หมู่ จาว ยิว วางแผน จะ ฆ่า ต้าน ถ้า เตียวตาง ตัง
เฮือ เปาโลก็เลยตัดสินใจ๋งว้ายเตียวปิ๊ กไปแคว้นซีเรียมาตังแคว้นมาซิโด
เนี ยเหีย 4 เปาโลมี เปื้ อนฮ่วมเตียวตางไปหลายคน คือโสปาเทอร์ลูกบ่าว
ของปีรส
ั จาวเมืองเบโรอา อาริสทารคัสกับเสคุนดัสจาวเมืองเธสะโลนิ ก๋า
กายอัสจาวเมืองเดอร์บี ทิโมธีจาวเมืองลิสตรา กับทีคิกัสตึงโตรฟีมัสจาว
แคว้น เอเชีย 5 แต่ คน ตึง หมด นี้ เตียวตาง ล่วงหน้า ไป ถ้า หมู่ เฮา ตี้ เมือง โต
รอัสก่อนแล้ว
1 เมื่อ ก๋าน วุน
่ วายบ่มีแล้ว

เปาโลไปแอ่วหาผู้เจื้อตี้เมืองโตรอัส

6 หลังจากวันงานกิน
๋ เข้าหนมปังบ่ใส่เจื๊อ

หมู่เฮาก็ลงเฮือออกจากเมือง
ฟีลิปปี มาได้ห้าวันก็มาแผวเมืองโตรอัส ก็ปะกับหมู่เขา แล้วย้างอยู่ตวย
กั ๋นเจ็ดวัน
7 ต๋อน วัน เสาร์เมื่อ คืน๘ เฮา ตัง หลาย จุ มนุม กั ๋น กับ ฮ่วม พิธ ีหัก เข้า หนม
ปัง เปาโล ก็ อู้ กับ หมู่ คน ตี้ หัน
้ อู้ แล้ว อู้ แหม จ๋น แผว เตี้ย ง คืน ย้อน ตัง้ ใจ๋ จะ
ออก จาก เมือง นี้ ต๋อน แจ้ง เจ๊า วัน พูก 8 ใน ห้อง จัน
๊ บน ตี้ เฮา จุ มนุม กั ๋น นั ้น มี
โกมไฟต๋ามไว้อยูหลาย
่
แก่น 9 มีป้อจายหนุ่มคนนึ่ งจื้อยุทิกัสนั ่งอยูบน
่ ขอบ
หน้าต่าง ในเวลาเปาโลอูอยู
้ ติ
่ กๆ บ่ย้างสักเตื้อ เขาก็ใค่หลับแหมะฮาก สุด
ต๊าย เขา หมิง้ หลับ จึง ปิ้ นตะหลิน
๊ ตี้ สาม ลง มา เมื่อ หมู่
้ ตก จาก หน้าต่าง จัน
เขายกตั ๋วเขาขึ้นมาก็หันว่าเขาต๋ายเหียแล้ว 10 เปาโลจึงลงไปหา แล้วอุม
้
ป้อ จาย หนุ่ม คน นั ้น ขึ้น แล้ว อู้ กับ คน ตัง หลาย ว่า “บ่ถ้า ฮ้อ นอก ตกใจ๋ เน่ อ
เขายังมีจีวต
ิ อยู�
่ 11 แล้วเปาโลก็ปิ๊ กขึ้นไปจัน
๊ บนแหม ฮ่วมพิธหั
ี กเข้าหนม
ปัง กับกิน
๋ ข้าวตวยกั ๋น แล้วก็อู้ต่อไปจ๋นแผวเมื่อเจ๊า ก็ลาหมู่เขาไป 12 หมู่
เขาก็ปายุทิกัสตี้ยังมีจีวต
ิ อยูปิ๊่ กเมือบ้าน กู้คนก็ฮูส
้ ึกซว่างใจ๋
๘

ก๋านเตียวตางไปเมืองมิเลทัสตางเฮือ
20:7 20:7 ถ้าแป๋ตรงๆ กับภาษากรีกจะบอกว่า วันแรกของติด
๊
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13 ฝ่ายหมู่เฮาลงเฮือไปเมืองอัสโสสก่อน

แล้วจะไปฮับเปาโลตี้หัน
้ ต๋าม
14
ตี้ต้านบอกไว้ ย้อนว่าต้านตัง้ ใจ๋จะไปเมืองอัสโสสตังเตียวดิน เมื่อเปาโล
ปะกับหมู่เฮาตี้เมืองอัสโสสแล้ว เฮาก็ฮับต้านลงเฮือไปเมืองมิทิเลนี 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 แหมวันต่อมาหมู่เฮาก็มาแผวเมืองมิเลทัส 16 เปาโลตัดสินใจ๋ว่า
จะเอาเฮือก๋ายเมืองเอเฟซัสไปเหีย เปื้ อจะบ่เสียเวลาตี้แคว้นเอเชีย ย้อน
ว่าต้านฟั่ งไปแผวกรุ งเยรู ซาเล็ม ถ้าเป๋นไปได้ จะไปหื้อเถิงก่อนวันเพ็นเท
คอสต์
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
เปาโลอู้ว่า “ต้านตังหลายก็ ฮู้แล้วว่าข้าพเจ้าใจ๊ จี วต
ิ จาใดพ่องตลอดเวลา
ตี้ ข้าพเจ้า อยู่ตวย หมู่ ต้าน ตัง้ แต่ วัน หนที ตี้ ข้าพเจ้า มา แผว แคว้นเอเชีย นี้
19 ข้าพเจ้า ฮับ ใจ๊ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า อย่างถ่อมอก ถ่อมใจ๋ กับ ไห้ย้อน ความ
ตุ๊ก ข้าพเจ้า อดทน ความ ตุ๊ก ยาก ลําบาก จาก แผนก๋า น ฮ้ายต่างๆ ของ จาว
ยิว 20 ต้าน ก็ ฮู้ ว่า ข้าพเจ้า บ่เกย ลังเล ตี้ จะ อู้ จะ บอก เรือ
่ ง ต่างๆ ตี้ จะ เป๋น
ประโยชน์ กับหมู่ต้าน แต่ได้เตสนาสัง่ สอนต้านต๋ามบ้านต๋ามตี้สาธารณะ
ต่างๆ 21 ข้าพเจ้าตักเตือ
๋ นตึงจาวยิวกับจาวกรีกหื้อกลับใจ๋จากบาปมาหา
พระเจ้า กับ เจื้อ วางใจ๋ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ หมู่ เฮา 22 บ่า เดี่ยว
นี้ ข้าพเจ้าจํา๋ ใจ๋ ต้องไปกรุ งเยรู ซาเล็มต๋ามตี้ พระวิญญาณบริสุทธิบอก
หื้อ
์
ไป ข้าพเจ้า ก็ บ่ฮู้ เหมือน กั ๋น ว่า จะ มี อะหยัง เกิด ขึ้น กับ ข้าพเจ้า ตี้ หัน
้ พ่อง
23 ข้าพเจ้า ฮู้ แต่ ว่า ใน เมือง ต่างๆ ตี้ กํ่า ลัง จะ ไป นั ้น พระวิญญาณ บริสุทธิ์
เตือ
๋ น หื้อ ฮู้ ว่า คน ตี้ หัน
้ จะ ยับ ขัง คอก กับ จะ เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า ฮับ ความ ตุ๊ก
ยาก ลําบาก 24 แต่ ข้าพเจ้า บ่ได้ ถือ ว่า จี วต
ิ ของ ข้าพเจ้า มี ก้า นั ก สําหรับ ตั ๋ว
เก่า นอกจาก ขอ เยีย ะ หน้า ตี้ ตี้ ฮับ มอบหมาย จาก พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น
เจ้า คือ บอก ข่าวดี เรือ
่ ง พระคุณ ของ พระเจ้า หื้อ คน อื่น ฟัง หื้อ สําเร็จ ก็ ปอ
แล้ว
25 “ต๋อนนี้ ข้าพเจ้าฮู้ดี ว่าจะบ่มี ใผในหมู่ ต้าน ตี้ ข้าพเจ้าเกยแอ่วไปบอก
เรือ
่ งแผ่นดินของพระเจ้าหื้อฟังนั ้น จะหันหน้าหันต๋าข้าพเจ้าแหม 26 ย้อน
จาอีข้
้ าพเจ้าอูแต๊
้ ๆ หื้อต้านตังหลายเข้าใจ๋ในวันนี้ ว่า ถ้าพระเจ้าลงโต้ษคน
ใด ใน หมู่ ต้าน ข้าพเจ้า บ่มี โต้ษ เน่ อ 27 ย้อน ว่า ข้าพเจ้า บ่ลังเล ใน ก๋าน บอก
ความต้องก๋านตึงหมดของพระเจ้าหื้อหมู่ต้านฮู้
17

28 “หื้อต้านตังหลายเฝ้าหละวังตั ๋วกับสมาชิกคริสตจักรตี้พระวิญญาณ

บริสุทธิมอบหมาย
หื้อ ต้าน ตัง หลาย ผ่ อกอย หื้อ เอาใจ๋ ใส่ คน ตัง หลาย ใน ค
์
ริสตจักร เหมือน ผู้ เลี้ยง แกะ ผ่ อกอย แกะ ตี้ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ เป๋น คน ของ
พระองค์ โดย ก๋าน ต๋าย ของ พระ บุตร ของ พระองค์ 29 ข้าพเจ้า ฮู้ ดี ว่า เมื่อ
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ข้าพเจ้า ลา จาก ต้าน ตัง หลาย ไป แล้ว จะ มี คน อื่น ตี้ สอน ผิด เข้า มา ใน หมู่
ต้าน หมู่ เขาเผียบเหมือนหมาป่าสวกตี้ มาทําลายหมู่ แกะจ๋นเสี้ ยง 30 แม้
แต่ในหมู่ต้าน ก็จะมีบางคนออกมาสอนผิดไปจากความจริง เปื้ อจัก
๊ จวน
31
หมู่ ผู้เจื้อหื้อหลงตวยเขาไป ย้อนจาอัน
้ เฝ้าหละวังตั ๋วไว้หื้อดี ขอหื้อกึ๊ด
เถิงว่าข้าพเจ้าฮับความตุ๊กในก๋านตักเตือ
๋ นสัง่ สอนหมู่ต้านตึงเมื่อวันเมื่อ
คืนตลอดสามปี๋
32 “บ่า เดี่ยวนี้ ข้าพเจ้า ขอ มอบ ต้าน ตัง หลาย ไว้ กับ พระเจ้า กับ ถ้อยกํา
เกี่ยวกับ พระคุณ ของ พระองค์ ตี้ สามารถ เยีย ะ หื้อ ต้าน ตัง หลาย เข้ม แข็ง
ขึ้นในความเจื้อ กับฮับปอนของพระเจ้าฮ่วมกับคนตังหลายของพระองค์
33 “ข้าพเจ้า บ่เกย กึ๊ด ขี้ โลภ ใค่ ได้ เงิน คํา กาว่า เสื้อผ้า ของ ใผ เลย 34 หมู่
ต้าน ก็ ฮู้ ดี อยู่ แล้ว ว่า ข้าพเจ้า เซาะ ว่า หากิ น
๋ ด้วย มือ ของ ข้าพเจ้า คน เดียว
35
เปื้ อเลี้ยงตั ๋วเก่ากับคนตี้ อยู่ตวยข้าพเจ้า โดยตี้ ข้าพเจ้าเยียะตึงหมดนี้
ก็แสดงหื้อหมู่ต้านหันว่าหมู่เฮาจะต้องเยียะก๋านหนั ก เปื้ อจ้วยเหลือคนตี้
อ่อนแอ ขอ หื้อ ต้าน ตัง หลาย หมัน
่ กึ๊ด เถิง กํา อู้ ของ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น
เจ้าไว้ ตี้ว่า ‘ก๋านหื้อเยียะหื้อหมู่เฮามีความสุขนั กเหลือก๋านฮับ� �
36 เมื่อ เปาโล อู้ เสร็จ แล้ว ก็ คุก เข่า ลง อธิษฐาน พร้อม กับ ผู้ ปกครอง หมู่
นั ้น 37 หมู่เขาก็กอดลาเปาโลไว้ ปากั ๋นไห้สะอึกสะอื้น 38 ตี้เยียะหื้อหมู่เขา
เป๋น ตุ๊ก นั ก เหลือ เปิ้ น ก็ คือ กํา อู้ของ เปาโล ต๋อน ตี้ ว่า ต่อ ไป นี้ หมู่ เขา จะ บ่หัน
หน้าต้านแหมแล้ว จากนั ้นหมู่เขาก็ปากั ๋นมาส่งเปาโลตี้เฮือ

21
เปาโลไปกรุ งเยรู ซาเล็ม
หมู่เฮาก็ลงเฮือตัง้ ซื่อไปเกาะโขส แหมวันนึ่ งก็มา
เถิงเกาะโรดส์ จากตี้หัน
้ ก็มาแผวเมืองปาทารา 2 หมู่เฮาปะเฮือลํานึ่ งตี้จะ
ไปเมืองฟี นิเซีย หมู่ เฮา ก็ ลงเฮือลํา นั ้น ไป 3 เมื่อ หมู่ เฮาผ่อหันเกาะไซปรัส
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 เปาโล โดย ก๋าน นํา ของ
พระวิญญาณ บริสุทธิ์ว่า ห้าม ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม เน่ อ 5 แต่ ว่า เมื่อ เถิง เวลา
ตี้ หมู่ เฮา จะ ต้อง เตียวตาง ต่อ ไป หมู่ เขา ตึง หมด ตึง ลูก ตึง เมีย ก็ มา ส่ง หมู่
เฮาตี้นอกเมือง เมื่อมาแผวฮิมทะเล หมู่เฮาก็ปากั ๋นคุกเข่าอธิษฐานตี้หัน
้
6 แล้วลํ่าลากั ๋น จากนั ้นหมู่เฮาก็ลงเฮือ หมู่เขาก็ปากั ๋นปิ๊ กบ้าน
7 จากเมืองไทระเฮือมาจอดตี้ เมืองทอเลเมอิส หมู่ เฮาไปแอ่วหาปี้ น้ อง
ผู้ เจื้อ ตี้ หัน
้ แล้ว ย้าง อยู่ กับ หมู่ เขา วัน นึ่ ง 8 วัน ถัด มา หมู่ เฮา เตียวตาง ต่อ
ไปแหมจ๋นมาแผวเมืองซีซารียา หมู่เฮาแว่บ้านของฟีลิป แล้วย้างอยู่กับ
เขา ฟีลิปเป๋นคนบอกข่าวดีของพระเจ้า เป๋นคนนึ่ งในหมู่เจ็ดคนตี้ฮับก๋าน
1 เมื่อลาจากกั ๋นแล้ว
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เลือก หื้อ เป๋น ผู้ ผ่ อกอย ก๋าน แจก อาหาร หื้อ คน ตุ๊ก 9 ฟี ลิป มี ลูกสาว สี่ คน ตี้
ยังบ่ได้แต่งงานเตื้อ 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 “พระวิญญาณ
บริสุทธิ์บอก ว่า ‘จาว ยิว ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม จะ มัด คน ตี้ เป๋น เจ้าของ สาย มัด
แอวนี้ จาอี้เน่ อ แล้วจะมอบเขาหื้อกับคนต่างจ้าด� � 12 เมื่อหมู่เฮาได้ยน
ิ
จา อัน
้ หมู่ เฮา กับ คน ตี้ อยู่ ตี้ หัน
้ ก็ ปา กั ๋น อ้อนวอน เปาโล บ่หื้อ ขึ้น ไป กรุ ง
เยรู ซาเล็ม 13 แต่ เปาโลตอบว่า “หมู่ต้านปากั ๋นไห้ฮ้องเยียะหยัง เยียะหื้อ
ข้าพเจ้าบ่ม่วนใจ๋เหียบ่ดาย ข้าพเจ้าพร้อมตี้จะถูกมัดถูกขังคอก นั กเหลือ
นั ้นข้าพเจ้าพร้อมตี้จะต๋ายในกรุ งเยรู ซาเล็ม เปื้ อหันแก่พระเยซู องค์พระ
ผู้เป๋นเจ้า� 14 เมื่ออ้อนวอนเปาโลบ่ได้ผล หมู่เฮาก็ปากั ๋นเลิก แล้วบอกว่า
“ขอหื้อเป๋นไปต๋ามความต้องก๋านขององค์พระผู้เป๋นเจ้าก็แล้วกั ๋น�
15 หลังจากนั ้นหมู่เฮาก็เกียมตั ๋ว แล้วปากั ๋นเตียวตางไปกรุ งเยรู ซาเล็ม
16 มี ผู้ เจื้อ บาง คน จาก เมือง ซี ซารียา 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 อยู่ ตวย
เขา
เปาโลไปหายากอบ
เมื่อ หมู่ เฮา มา แผว กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ก็ ต้อนฮับ หมู่
เฮาอย่างอบอุน
่ 18 วันถัดมาเปาโลกับหมู่เฮาปากั ๋นไปแอ่วหายากอบ๙ ผู้
ปกครอง ของ คริสตจักร กู้ คน ก็ อยู่ ตี้ หัน
้ ตวย 19 เปาโล ตัก
๊ หมู่ เขา แล้ว เล่า
เถิงเรือ
่ งต่างๆ ตี้พระเจ้าใจ๊ต้านหื้อไปเยียะพันธกิจกับคนต่างจ้าด 20 เมื่อ
หมู่ เขา ได้ยน
ิ เรือ
่ งราว ตึง หมด จาอัน
้ ก็ ปา กั ๋น สรรเสริญ พระเจ้า แล้ว อู้ กับ
เปาโลว่า “อ้ายเปาโลเหย ต้านก็หันแล้วว่ามีจาวยิวหลายปันคนตี้ฮับเจื้อ
พระเยซู แต่ ก็ ยัง ฮัก ษา บท บัญญัติ ของ โมเสส อย่าง เคร่งครัด เอา เป๋น แต๊
เป๋น ว่า อยู่ 21 มี คน บอก จาว ยิว ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ว่า ต้าน สอน จาว ยิว กู้ คน
ตี้ อยู่ ตวย คน ต่างจ้า ด หื้อ ละ บท บัญญัติ ของ โมเสส เหีย โดย บอก ว่า บ่ต้อง
เยีย ะ พิธีสุหนั ต หื้อ กับ ลูก บ่าว ของ เขา นั ้น กาว่า เยีย ะ ต๋าม ฮีต เก่า ฮอย เดิม
ของ จาว ยิว 22 บ่า เดี่ยวนี้ หมู่ เฮา จะ เยีย ะ จาใด ดี เปื้ อ พิสูจน์ ว่า ข้อ กล่าวหา
ของ หมู่ เขา บ่แต๊ หมู่ เขา คง จะ ฮู้ แล้ว ว่า ต้าน มา ตี้ นี่ แล้ว ก็ จะ ปา กั ๋น หลุ้ม
เยียะหื้อต้าน 23 หื้อเยียะต๋ามตี้หมู่เฮาจะบอกก็แล้วกั ๋น คือว่ามีสี่ คนตี้อยู่
กับ หมู่ เฮา ตี้ นี่ ตี้ สาบาน ตั ๋ว กับ พระเจ้า ไว้แล้ว 24 ปา คน หมู่ นี้ เข้า ไป ใน พระ
วิหาร เข้าฮ่วมพิธล้
ี างตั ๋วหื้อบริสุทธิตวย
กั ๋น แล้วจ่ายก้าเครือ
่ งปู่จาสําหรับ
์
พิธนั
ี ้นหื้อแก่ หมู่เขา เปื้ อจะโก๋นหัวได้ คนตังหลายจะฮู้ว่าเรือ
่ งตี้ ได้ยน
ิ มา
เกี่ยวกับ ต้าน นั ้น ก็ บ่แต๊ ย้อน ว่า ตั ๋ว ต้าน ก็ ยัง ฮัก ษา บท บัญญัติ ของ โมเสส
17

๙

21:18 21:18 ยากอบคนนี้ เป๋นน้ องบ่าวพระเยซู
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อยู่ 25 สําหรับหมู่คนต่างจ้าดตี้ฮับเจื้อพระเจ้านั ้น หมู่เฮาส่งจดหมายแจ้ง
มติ ตี้ ประชุม ไป แล้ว 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 ห้าม กิน
๋ จิน
๊ สัตว์ตี้ ถูก
ฮัดคอต๋าย กับอย่างตี้สี่ ห้ามเยียะบาปตางเพศ�
26 แล้ววันถัดมาเปาโลก็ปาป้ อจายสี่คนนี้ เข้าพิธล้
ี างตั ๋วหื้อบริสุทธิตวย
์

กั ๋น แล้วปากั ๋นเข้าไปในพระวิหารแจ้งหื้อปุโรหิตฮู้ว่าพิธล้
ี างนี้ จะเสี้ยงสุด
วันไหน แล้วจะนําเครือ
่ งปู่จามาถวายสําหรับหมู่เขาแต่ละคนในวันนั ้น

27 เมื่อเวลากํา
๋ หนดเจ็ดวันของพิธใก้
ี จะแล้ว มีจาวยิวบางคนจากแคว้น
เอเชียหันเปาโลในพระวิหาร ก็สุ่ยคนตังหลายหื้อโขดแล้วยับเปาโล 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 ใคว่ ไป หมด หื้อ ต่อ ต้าน คน จ้าด ของ เฮา กับ
บท บัญญัติ ของ โมเสส ตึง พระ วิหาร ของ เฮา หัน ก่อ บ่า เดี่ยว นี้ มัน ยัง ปา
จาว กรีก เข้า มา ใน พระวิหาร แหม ตวย เยีย ะ หื้อ สถาน ตี้ อัน ศักดิส
์ ิทธิ์ นี้ มี
มลทิน� 29 (หมู่ เขา ว่า จา อี้ ก็ ย้อน หัน โตรฟีมัส จาว เมือง เอ เฟซัส อยู่ กับ
เปาโลในเมือง จึงกึ๊ดเดาเอาว่าเปาโลปาโตรฟีมัสเข้ามาในพระวิหารตวย)

คน ตึง เมือง ก็ โขด ปา กั ๋น หลุ้ม เข้า ไป ยับ เปาโล ลาก ออก ไป นอก พระ
วิหาร แล้ว หับปะตู๋ พระวิหารเหีย 31 ใน เวลา ตี้ หมู่ เขา ฮิจะฆ่าเปาโล อยู่นั ้น
มีคนไปรายงานนายพันว่า ในกรุ งเยรู ซาเล็มตึงเมืองกํ่าลังวุน
่ วายไปหมด
แล้ว 32 นายพันก็ฟั่ งปาหมู่ทหารล่นไปตี้คนตังหลาย เมื่อคนตังหลายหัน
33 นายพัน ก็ เข้า ไป หา เปาโล
นายพัน กับ หมู่ ทหาร มา จึง ย้าง บุบ ตี เปาโล
๋
แล้ว ก็ ยับ ต้าน สัง่ หื้อ เอา เจื้ อก เหล็ก สอง เส้น มา ล่าม ต้าน ไว้ จาก นั ้น นาย
พัน ก็ สอบสวน คน ตัง หลาย ว่า เปาโล เป๋น ใผ เขา เยีย ะ อะหยัง 34 บาง คน
เอิน
้ นายพัน บ่สามารถ ฮู้ แต๊ เถิง เรือ
่ ง ตี้ เกิด ขึ้น
้ ว่า จาอี้ แหม คน ว่า จาอัน
ย้อน วุน
่ วาย ขนาด ก็ เลย สัง่ หื้อ ปา ตั ๋ว เปาโล เข้า ไป ไว้ใน ป้อม ทหาร 35 เมื่อ
ปาเปาโลเตียวมาแผวซี่คันใดขึ้นป้อม คนตังหลายก็โขดนั กขึ้นจ๋นหน้าดํา
หน้าแดง หมู่ทหารจึงจ้วยกั ๋นยกตั ๋วเปาโลขึ้นป๊นหัว 36 คนตังหลายตี้ตวย
ไปเอิน
้ ตวยก้นว่า “ฆ่ามันเหียๆ�
30

เปาโลอูกั
้ บคนตังหลาย
เมื่อ ทหาร กํ่า ลัง ปา เปาโล เข้า ไป ใน ป้อม เปาโล ก็ อู้ กับ นายพัน ทหาร
โรมัน เป๋น ภาษา กรีก ว่า “ข้าพเจ้า ขอ อู้ กับ ต้าน น่ อย ได้ ก่อ� นายพัน ถาม
ว่า “เจ้า อู้ภาษา 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 เปาโลตอบว่า “บ่ใจ้ ข้าพเจ้าเป๋ นจาวยิว เกิดตี้เมืองทาร์ซัสในแคว้นซีลี
เซีย เป๋นคนของเมืองสําคัญ ขออนุญาตหื้ออูกั
้ บคนตังหลายน่ อยเต๊อะ�
37
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40 เมื่อ นายพัน อนุญาต

เปาโลก็ ยืนขึ้นตัด
๊ ตี้ ซี่ คันใด แล้วโบกมือหื้อคน
ตังหลายดักก่อน เมื่อคนตังหลายดักดีแล้ว เปาโลก็อูกั
้ บหมู่เขาเป๋นภาษา
ฮีบรู ว่า

22
“ป้อ แม่ ปี้ น้ อง ตัง หลาย บ่า เดี่ยว นี้ ขอ ฟัง กํา จี๊ แจ๋ ง ของ ข้าพเจ้า สัก
หน้ อย เต๊อะ� 2 เมื่อ หมู่ เขา ได้ยน
ิ เปาโล อู้ เป๋น ภาษา ฮีบรู หมู่ เขา ซํ้า ปา กั ๋น
ดัก เหลือ เก่า แล้ว เปาโล ก็ อู้ ว่า 3 “ข้าพเจ้า เป๋น จาว ยิว เกิด ตี้ เมือง ทาร์ซัส
แคว้น ซี ลี เซีย แต่ มา ใหญ่ ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม นี้ ข้าพเจ้า เป๋น ศิษย์ ของ อาจ๋า
รย์กามาลิ เอล ต้านอบรมสัง่ สอนข้าพเจ้าหื้อเยียะต๋ามบทบัญญัติของป้อ
อุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮาอย่างเคร่งครัด ข้าพเจ้าเป๋นคนตี้กระตือรือร้นต่อ
พระเจ้า ขนาด เหมือน กั ๋น กับ หมู่ ต้าน ตี้ อยู่ ตี้ นี่ วัน นี้ 4 ข้าพเจ้า เกย คํ่า คน ตี้
ติดต๋ามลัทธินั ้นตี้ฮ้องว่า ตางของพระเยซู จ๋นต๋ายก็มี กับยับหมู่เขาตึงป้อ
จายแม่ญิงไปขังคอกก็มี 5 มหาปุโรหิตกับสภาคนเฒ่าคนแก่ก็เป๋นพยาน
หื้อข้าพเจ้าได้ ย้อนข้าพเจ้าได้ฮับหนั งสือจากหมูเขา
่
ตี้เขียนเถิงปี้ น้ องจาว
ยิวในเมืองดามัสกัส เปื้ อมอบอํานาจหื้อข้าพเจ้าไปยับคนตี้ หัน
้ ตี้ ติดต๋าม
ลัทธินั ้น แล้วปามาลงโต้ษตี้กรุ งเยรู ซาเล็ม
1

“เมื่อ ข้าพเจ้า เตียว ตาง ใก้ จะ แผว เมือง ดามัสกัส เวลา ต๋อน นั ้น
ประมาณ เตี้ย ง จู่ๆ ก็ มี แสง แจ้ง จาก ต๊ อง ฟ้า ส่อง ลง มา ตี้ ตั ๋ว ข้าพเจ้า
7 ข้าพเจ้า ก็ โก้น ลง ดิน แล้ว ได้ยน
ิ เสียง อัน ดัง ว่า ‘เซาโล เซาโล เหย เจ้า
คํ่า เฮา เยีย ะ หยัง� 8 ข้าพเจ้า ก็ ถาม ไป ว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ เป๋น
ใผ� พระองค์ ก็ ตอบ ว่า ‘เฮา คือ เยซู จาว 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 อู้
กับข้าพเจ้านั ้น 10 ข้าพเจ้าก็ถามว่า ‘พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องเยียะ
จาใดดี� องค์พระผู้เป๋นเจ้าก็บอกว่า ‘ลุกขึ้นเตียวเข้าไปในเมืองดามัสกัส
ตี้ หัน
้ จะมี คนบอกเจ้ากู้ อย่างตี้ เฮามอบหมายหื้อเจ้า เยียะ� 11 แสงแจ้งตี้
ส่องลงมานั ้นเยียะหื้อต๋าข้าพเจ้าผ่ออะหยังบ่หันสักหน้ อย หมูคน
่ ตี้ไปตวย
จึงจู๋งมือข้าพเจ้าปาเข้าไปในเมืองดามัสกัส
6

12 “ในเมืองนั ้นมีป้ อจายคนนึ่ งมาหาข้าพเจ้า เขาจื้ออานาเนี ย เป๋ นคน
ตี้เคร่งครัดบทบัญญัติของโมเสส กับเป๋นคนตี้มีจื้อเสี ยงดีในหมู่จาวยิวตี้
หัน
้ 13 เขาเข้ามายืนอยู่ป่างข้างข้าพเจ้าอู้ว่า ‘อ้ายเซาโลเหย ขอหื้อต๋าผ่อ
หันแหมเตื้อ� 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 กับ หื้อ หัน พระองค์ ตี้ ถูก ต้อง
ต๋ามธรรม กับหื้อได้ยน
ิ กําอูจาก
้
ปากของพระองค์ตวย 15 ย้อนต้านจะเป๋น
พยานหื้อกู้คนฮู้เถิงสิง่ ตี้ต้านได้หันได้ยน
ิ เกี่ยวกับพระองค์ 16 บ่ต้องถ้าอะ
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หยังแหมแล้ว ลุกขึ้นฮับบัพติศมา แล้วขอองค์พระผู้เป๋นเจ้าล้างบาปของ
ต้านหื้อหมดเสี้ยงไป�
17 “ข้าพเจ้า ปิ๊ ก มา ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม เมื่อ อธิษฐาน ใน พระวิหาร ก็ ตก อยู่
ในภาวะเกิง่ หลับเกิง่ ตื่น 18 แล้วข้าพเจ้าก็หันองค์พระผู้เป๋นเจ้า พระองค์
อู้กับข้าพเจ้าว่า ‘ขะใจ๋ออกไปจากกรุ งเยรู ซาเล็มเวยๆ เน่ อ ย้อนว่าคนตี้นี่
จะบ่ยอมฮับเรือ
่ งตี้ต้านอูเกี
้ ่ยวกับเฮา� 19 แล้วข้าพเจ้าก็ตอบว่า ‘พระองค์
เจ้าข้า คน หมู่ นี้ ฮู้ ว่า ข้า พระองค์ เกย ไป ต๋าม ธรรมศาลา ต่างๆ ของ จาว ยิว
กู้ ตี้ เปื้ อ ยับ คน ตี้ ฮับ เจื้อ พระองค์ ไป ขัง คอก กับ บุบ ตี ๋ 20 กับ ต๋อน สเทเฟน
พยานของพระองค์ถูกฆ่าต๋ายนั ้น ข้าพระองค์ก็ยืนอยูตั
่ ด
๊ หัน
้ หันดีหันงาม
ตวยตี้ ฆ่าเขา ข้าพระองค์ เป๋น คน เฝ้าเสื้อ คุม ของหมู่ คน ตี้ ฆ่า นั ้น� 21 แล้ว
พระองค์ ก็ บอก กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘ไป เต๊อะ เฮา จะ ส่ง เจ้า ไป ไก๋ๆ ไป หา คน ต่าง
จ้าด� �
22 คนตังหลายฟังเปาโลอูมา
้ ตลอด แต่เมื่อได้ยน
ิ เปาโลอูเถิ
้ งเรือ
่ งไปหา
คน ต่างจ้า ด ก็ ปา กั ๋น เอิน
้ เสียง ดัง ว่า “เอา มัน ไป ฆ่า ต๋าย เหีย อยู่ ไป ก็ หนั ก
แผ่น ดิน� 23 หมู่ เขา ฮ้อง เสียง ดัง แล้ว แก้ เสื้อ คุม ออก ปา กั ๋น กํา๋ ขี้ ฝุ่น ผุก
ขึ้น บน หัว๑ 24 นายพัน ทหาร โรมัน สัง่ หื้อ ปา เปาโล เข้า ไป ใน ป้อม ทหาร สัง่
เฆี่ยนกับสอบสวนเปาโลเปื้ อจะฮู้ว่าเป๋นจาใดคนตึงเมืองปากั ๋นฮ้องเสียง
ดังใส่เปาโล 25 เมื่อหมูทหาร
่
กํ่าลังเอาเจื้อกหนั งมัดเกียมเฆี่ยนต้าน เปาโล
ก็ถามนายร้อยตี้ยืนอยูตี
่ ้หัน
้ ว่า “จะเฆี่ยนคนสัญจ้าดโรมันก่อนตัดสินต๋าม
กฎหมายแล้วกา�
26 เมื่อนายร้อยได้ยน
ิ จาอัน
้ ก็ไปรายงานหื้อนายพันฮู้ แล้วถามว่า “ต้าน

จะเยียะจาใดดี ป้อจายคนนี้ เป๋นคนสัญจ้าดโรมันเน่ อ� 27 นายพันก็เข้าไป
ถาม เปาโล ว่า “เจ้า เป๋น คน สัญ จ้า ด โรมัน แต๊ กา� เปาโล ตอบ ว่า “แต๊ ก่า�
28 นายพัน บอก ว่า “ตั ๋ว ของ เฮา ต้อง เสีย สตางค์ จํา
๋ นวนนั กขนาดเถิงจะได้
สัญจ้าดโรมัน� เปาโลตอบว่า “แต่ตั ๋วข้าพเจ้าเป๋นคนสัญจ้าดโรมันตัง้ แต่
เกิดเน่ อ ย้อนป้อเป๋นคนสัญจ้าดโรมันอยูแล้
่ ว�
หมู่ ทหาร ตี้ กํ่า ลัง จะ สอบสวน ก็ ละ เปาโล ไป ตัน ที นายพัน ก็ ตกใจ๋ กั ๋ว
ขึ้นมาเมื่อฮูว่
้ า คนตี้เขาสัง่ หื้อเอาเจื้อกเหล็กล่ามนั ้นเป๋นคนสัญจ้าดโรมัน
เซิง่ เป๋นก๋านเยียะผิดกฎหมายของโรม
29

เปาโลต่อหน้าสภาแซนเฮดริน
ถัด มา แหม วัน นึ่ ง นายพัน ใค่ ฮู้ ว่า จาว ยิว ใส่ ความ เปาโล เรือ
่ ง อะหยัง
ก็ สัง่ หื้อเจ้าหน้าตี้ปล่อยเปาโลก่อน แล้วฮ้องประชุมหมู่หัวหน้าปุโรหิตกับ
สภาแซนเฮดริน แล้วปาเปาโลเข้ามายืนต่อหน้าหมู่เขา
30

๑
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เปาโล ปัก ต๋าผ่อ ไป ตี้ หมู่ สมาชิก สภา แซนเฮดริน แล้ว อู้ ว่า “ปี้ น้ อง ตัง
หลาย ข้าพเจ้า ใจ๊ จี วต
ิ ต่อ หน้า พระเจ้า ด้วย จิต สํานึ ก ตี้ ดี ตลอด มา จ๋น แผว
ตึง วัน นี้ � 2 อานาเนี ย ตี้ เป๋น มหา ปุโรหิต สัง่ หื้อ คน ตี้ ยืน อยู่ ฮิม เปาโล ตบ
ปาก เปาโล 3 เปาโล ก็ อู้ กับ อานาเนี ย ว่า “พระเจ้า จะ ตบ ปาก ต้าน เหมือน
กั ๋นเน่ อ ต้านเผียบเหมือนกํ่าแปงตี้ตาสีขาว๒ ต้านนั ่งตัดสินข้าพเจ้าต๋าม
บท บัญญัติ ของ โมเสส แต่ ยัง สัง่ หื้อ เขา ตบ ข้าพเจ้า เซิง่ เป๋น ก๋าน ผิด บท
บัญญัติจาอัน
้ กา�
4 คน ตี้ ยืน อยู่ ใก้ เปาโล อู้ ว่า “เจ้า ก้า อู้ ดูถูก ดู แควน มหา ปุโรหิต ของ
พระเจ้า จาอัน
้ กา� 5 เปาโล บอก ว่า “ปี้ น้ อง ตัง หลาย ข้าพเจ้า บ่ฮู้ ลอ ว่า ป้อ
จายคนนี้ เป๋นมหาปุโรหิต ถ้าฮูข้
้ าพเจ้าจะบ่ว่า ย้อนมีเขียนไว้ในพระคัมภีร ์
ว่า ‘ห้ามแจ้งด่าผู้ตี้ปกครองเจ้า�ท”
6 เมื่อ เปาโล หัน ว่า ตี้ ประชุม มี ตึง หมู่ สะดู สี กับ หมู่ ฟาริสี ต้าน ก็ อู้ เสียง
ดัง ว่า “ปี้ น้ อง ตัง หลาย ข้าพเจ้า เป๋น 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 ขึ้น
จากความต๋าย�
7 บ่ากองเปาโลอูจาอั
้
น
้ หมูฟาริ
่
สีกับหมูสะดู
่
สีก็ตัง้ เก๊าเถียงกั ๋น ตี้ประชุม
8
นั ้น เลย แบ่ง ออก เป๋น สอง หมู่ (หมู่ เขา ผิด เถียง กั ๋น ก็ ย้อน ว่า หมู่ สะดู สี ถือ
ว่า ทูต สวรรค์ กาว่า วิญญาณ กับ ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย บ่มี แต่ หมู่ ฟา
ริ สี เจื้อ ว่า มี ตึง สาม อย่าง นี้ ) 9 ตึง สอง หมู่ จึง ผิด เถียง กั ๋น เสียง ดัง นั ก ขึ้น
ติกๆ แล้วมีธรรมาจ๋ารย์บางคนตี้เป๋นฟาริสียืนขึ้นเถียงอย่างหนั กแน่ นว่า
“หมู่เฮาบ่หันว่าป้อจายคนนี้ เยียะผิดอะหยังสักหน้ อย วิญญาณกาว่าทูต
สวรรค์อาจจะอูกั
้ บเขาแต๊�
10 ก๋าน เถียง นั ้น แฮง ขึ้นๆ จ๋น นาย พัน กั ๋ว ว่า หมู่ เขา จะ หลุ้ม เยีย ะ ฮ้าย
เปาโล จึงสัง่ หื้อทหารปาตั ๋วเปาโลออกมาห่างจากคนหมู่นั ้น แล้วปาปิ๊ กไป
ตี้ป้อมทหารเหีย
11 แล้ว ใน คืน นั ้น องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า มา ยืน ป่ างข้าง เปาโล บอก ว่า “เจ้า
บ่ต้องกั ๋วเน่ อ เจ้าเป๋นพยานหื้อเฮาในกรุ งเยรู ซาเล็มจาใด เจ้าจะต้องเป๋น
พยานในกรุ งโรมจาอัน
้ �
1

จาวยิววางแผนฆ่าเปาโล
วัน ถัด มา จาว ยิว มา สุมหัว กั ๋น วางแผน จะ ฆ่า เปาโล แล้ว สาบาน ฮ่วม
กั ๋นว่าจะบ่กิน
๋ ข้าวกิน
๋ นํ้าจ๋นกว่าจะฆ่าเขาได้เหียก่อน 13 คนตี้มาสุมหัวกั ๋น
มี ประมาณ สี่ สิบ ป๋าย 14 แล้ว หมู่ เขา ก็ ไป บอก กับ หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต ตึง หมู่
คน เฒ่า คน แก่ ว่า “หมู่ เฮา สาบาน กั ๋น ไว้แล้ว ว่า จะ บ่กิน
๋ ข้าว กิน
๋ นํ้า จ๋ นกว่า
15
จะฆ่าเปาโลได้เหียก่อน ต๋อนนี้ ขอหมูต้
่ านในนามของสภานี้ ไปบอกนาย
12

๒
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พันปาเปาโลมาหาหมูต้
่ าน โดยขีแ
้ ต่งบอกว่าหมูต้
่ านใค่สอบสวนเรือ
่ งของ
็
เขาหื้อแค้มๆ นั กขึ้น แล้วหมู่เฮาจะปากั ๋นเกิดฆ่าเขาเหียก่อนตี้จะมาแผว
ตี้นี่ �
16 แต่ลูกบ่าวของน้ องสาวเปาโลได้ยน
ิ เรือ
่ งแผนก๋านฮ้ายนี้ ก่อน จึงเข้า
ไปในป้อมทหารบอกเปาโล 17 เปาโลฮ้องนายร้อยคนนึ่ งมาบอกว่า “ขอปา
ป้อ จาย หนุ่ม คน นี้ ไป หา นายพัน กํา เต๊อะ เขา มี เรือ
่ ง สําคัญ จะ บอก หื้อ ต้าน
18
ฮู�
้
นายร้อย จึง ปา ป้อ จาย หนุ่ม คน นี้ ไป หา นายพัน แล้ว บอก ว่า “นั ก โต้
ษ เปาโล ขอ ข้าพเจ้า ปา ป้อ จาย หนุ่ม คน นี้ มา หา ต้าน เขา มี เรือ
่ ง จะ บอก หื้อ
19
ต้านฮู�
้
นายพันจึงจู๋งมือป้อจายหนุ่มคนนั ้นไปห่างจากหมู่คนแล้วถาม
ว่า “มีอะหยังกา�
20 ป้ อ จาย หนุ่ม ก็ ตอบ ว่า “จาว ยิว ตกลง กั ๋น ว่า วัน พูก จะ มา ขอ ต้าน ปา
เปาโลเข้าไปตี้สภาแซนเฮดรินแหม หมู่เขาจะขี้แต่งใค่ไต่สวนเรือ
่ งเปาโล
หื้อแค้มๆ แหมหน้ อย 21 ขอต้านห้ามเยียะตวยต๋ามตี้หมูเขา
่ ว่าเน่ อ หมูเขา
่
มีคนสี่สิบป๋ายแนฆ่าเปาโลอยู่ ย้อนหมู่เขาสาบานกั ๋นว่าจะบ่กิน
๋ ข้าวกิน
๋ นํ้า
จ๋นกว่าจะฆ่าได้เหียก่อน ต๋อนนี้ หมู่เขาก็เกียมพร้อมแล้ว กํ่าลังถ้าต้านว่า
จะ ตกลง ต๋าม กําขอ ของ หมู่ เขา ก่อ� 22 แล้ว นายพัน ก็ หื้อ ป้อ จาย หนุ่ม คน
นั ้นปิ๊ กไปเหีย สัง่ นั กสัง่ หนาว่า “ห้ามบอกหื้อใผฮูเน่
้ อ ว่าเจ้ามาแจ้งเรือ
่ งนี้
กับเฮาแล้ว�
ส่งตั ๋วเปาโลไปเมืองซีซารียา

“หื้อไปเกียมทหารราบ
สอง ร้อย นาย ทหารม้า เจ็ด สิบ นาย ทหาร หอก แหม สอง ร้อย นาย เกีย ม
ออกเตียวตางไปเมืองซีซารียาต๋อนสามทุ่มคืนนี้ 24 เกียมม้าหื้อเปาโลสัก
สอง สาม ตั ๋ว แล้ว คุ้ม กั ๋น เขา ไป จ๋น แผว เจ้า เมือง เฟลิ กส์ อย่าง ปลอดภัย�
25 แล้วนายพันก็เขียนจดหมายข้อความว่า
26 เรียนต้านเจ้าเมืองเฟลิกส์ จากข้าพเจ้าคลาวดิอส
ั ลีเซียส
27 ป้ อจายคนนี้ ถูกจาวยิวยับมา เขาเกือบจะถูกคนหมู่นั ้นฆ่าต๋าย แต่
ข้าพเจ้า ปา หมู่ ทหาร ไป จ้วย เขา ไว้ ย้อน ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ มา ว่า เขา เป๋น คน
28
สัญจ้าดโรมัน ข้าพเจ้าใค่ฮูว่
้ าจาวยิวใส่ความเขาเรือ
่ งอะหยังพ่อง จึง
29
ปาตั ๋วเขาไปตี้สภาแซนเฮดริน ข้าพเจ้าก็หันว่าเขาถูกฟ้องเรือ
่ งเกี่ยว
กับบทบัญญัติของจาวยิว แต่ บ่มี ความผิดเถิงขนาดต้อง ถูก ฆ่าต๋าย กา
ว่าถูกคอก 30 เมื่อข้าพเจ้าฮู้ว่ามีจาวยิวหมู่ นึ่ งวางแผนจะฆ่าเขา ก็ เลย
ฟั่ ง ส่ง เขา มา หา ต้าน ก่อน แล้ว ก็ สัง่ หื้อ คน หมู่ นั ้น ตี้ ใส่ ความ เขา มา ฟ้อง
ป้อจายคนนี้ กับต้านเอาคนเดียว
31 หมู่ ทหาร ราบ ก็ เยีย ะ ต๋าม ตี้ นายพัน สัง
่ ปาเปาโลออกเตียวตางไปจ๋น
แผว เมือง อัน ทิป าตรีส์ ใน คืน นั ้น 32 วัน ถัด มา หมู่ ทหาร ราบ ก็ ปา กั ๋น ปิ๊ ก ไป
ป้อม ทหาร แล้ว หมู่ ทหารม้า ก็ ปา เปาโล เตียวตาง ต่อ ไป 33 เมื่อ หมู่ ทหาร
ม้า มา แผว เมือง ซี ซารียา แล้ว ก็ เอา จดหมาย ไป หื้อ เจ้า เมือง กับ มอบ ตั ๋ว
23 จากนั ้นนายพันฮ้องนายร้อยมาสองคนสัง
่ ว่า
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เปาโลหื้อ ตวย 34 เจ้า เมืองอ่านจดหมาย แล้ว ถามเปาโลว่ามาจากแคว้น
ไหน เมื่อฮู้ว่าเปาโลมาจากแคว้นซีลีเซีย 35 เจ้าเมืองจึงบอกว่า “ข้าจะฟัง
กําหื้อก๋านของเจ้าเมื่อฝ่ายตี้ฟ้องมาแผวแล้ว� ต้านจึงสัง่ หื้อกุมตั ๋วเปาโล
ไว้ในวังเก่าของเฮโรด

24

เปาโลแก้ข้อกล่าวหาต่อหน้าเฟลิกส์
ห้า วัน ถัด มา อานาเนี ย มหา ปุโรหิต กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ บาง คน ตึง
ทนาย ความ จื้อ เทอร์ ทูล ลัส เตียวตาง ลง มา จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม มา แผว
เมืองซีซารียาแล้ว ก็ตัง้ ข้อหาฟ้องเปาโลต่อหน้าเจ้าเมือง 2 เจ้าเมืองฮ้อง
เปาโล เข้า มา แล้ว เทอร์ทูล ลัส ก็ กล่าวหา เปาโล ต่อ หน้า เจ้า เมือง เฟลิ กส์
ว่า “ต้าน เฟลิ กส์ ตี้ เคารพ 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 ก๋าน ปฏิรูป
ย้อนต้านผ่อก๋ารณ์ ไก๋ 3 หมู่เฮาใคว่ประเทศขอบพระคุณต้านอย่างซาบซึ้ง
สําหรับสิง่ ดีๆ หมู่นี้ 4 ข้าพเจ้าบ่ใค่เสียเวลาของต้านนั กลํ้าไป ก็ขอรบก๋วน
ต้านฟังหมู่เฮาเล่าต่อแหมสักหน้ อย
5 “หมู่ เฮา หัน ว่า ป้ อ จาย คน นี้ เป๋ น คน อันตราย สุ่ย หื้อ เกิด ก๋าน จลาจล
ใน หมู่ จาว ยิว ใน กู้ ตี้ เขา เป๋น หัวหน้า ลัทธินาซาเร็ธ 6 เขา ยัง ฮิเยีย ะ หื้อ พระ
วิหาร มัว หมอง หมู่ ข้าพเจ้า เลย ปา กั ๋น ยับ ตั ๋ว เขา๓ 8 ขอ ต้าน ลอง สอบสวน
เขาผ่อเต๊อะ แล้วต้านจะฮูจาก
้
ปากของเขาว่า กู้สิง่ ตี้เฮาตังหลายกล่าวหา
เขานั ้นเป๋นความจริง� 9 จาวยิวคนอื่นๆ ก็เข้ามาฮ่วมยืนยันว่า ตี้เทอร์ทูล
ลัสอูมา
้ ตึงหมดก็เป๋นเรือ
่ งแต๊
1

จาวยิวเต็กโต้ษใส่ความเปาโล

ต้านก็อู้ว่า “ข้าพเจ้าฮู้ว่าต้านเป๋น
ผู้ ตัดสิน ความ หื้อ ประเทศ นี้ มา หลาย ปี๋ แล้ว ข้าพเจ้า จึง สบายใจ๋ ตี้ จะ แก้
ข้อกล่าวหาของตั ๋วเก่าต่อหน้าต้าน 11 ถ้าต้านสอบถามก็จะฮู้ได้เลยว่า ใน
เวลาบ่เกิน
๋ สิบสองวันมานี้ ข้าพเจ้าไปกรุ งเยรู ซาเล็มเปื้ อนมัสก๋านพระเจ้า
ตี้ พระวิหาร 12 หมู่ เขา บ่หัน ว่า ข้าพเจ้า เถียง กับ ใผ ใน พระวิหาร กาว่า อู้สุ่ย
หมูคน
่ ตี้ธรรมศาลาของจาวยิว กาว่าตี้อื่นๆ ในเมืองตวย 13 เรือ
่ งตึงหมดตี้
หมู่เขากํ่าลังฟ้องข้าพเจ้านั ้น หมู่เขาบ่สามารถหาข้อพิสูจน์ ได้ 14 ข้าพเจ้า
ยอมฮับว่าได้ นมัสก๋านพระเจ้าของป้ออุย
๊ แม่หม่อนของข้าพเจ้า โดยเป๋น
ผู้ ติด ต๋าม ลัทธิ นั ้น ตี้ ฮ้อง ว่า ตาง ของ พระเยซู ตี้ หมู่ เขา ฮ้อง ว่า เป๋น ลัทธิ นิ
ก๋า ย นึ่ ง ข้าพเจ้า ก็ เจื้อ ถือ กู้ อย่าง ตี้ เขียน ไว้ ใน บท บัญญัติ ของ โมเสส ตึง
ในหนั งสือของผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า 15 ข้าพเจ้าก็ มีความหวัง
10 เมื่อเจ้าเมืองหื้อสัญญาณเปาโลอู้

๓

24:6
24:7
สําเนาโบราณบางฉบับเพิม
6
เพิม
่ ข้อความส่วนต๊ายของข้อ
่ ข้อ
7
กับส่วนต้นของข้อ
8
ว่า
“หมู่เฮาใค่ตัดสินเขาต๋ามกฎหมายของหมู่เฮา
แต่นายพันลีเซียสใจ๊กํ่าลังมาลู่เอาตั ๋วเขาไปเหีย กับนายพันลีเซียสสัง่ คนตี้กล่าวหาเปาโลหื้อมาหาต้าน�
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อย่างเดียวกับหมู่เขาว่า พระเจ้าจะเยียะหื้อกู้คนตึงคนถูกต้องต๋ามธรรม
กับคนบ่ดีเป๋นขึ้นจากความต๋าย 16 ย้อนจาอัน
้ ข้าพเจ้าจึงอุตส่าห์เยียะกู้สิง่
ด้วยจิตสํานึ กตี้บริสุทธิต่
่
์ อพระเจ้ากับมนุษย์อย่างเป๋นแต๊เป๋นว่าอยูเสมอ

“ต๋อน หลัง ตี้ ไป จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม เป๋น เวลา หลาย ปี๋ ข้าพเจ้า ปิ๊ ก มา
เปื้ อเอาสตางค์มาจ้วยเหลือคนตุ๊กคนยากในจ้าดของข้าพเจ้า แล้วก็ลวด
ถวายเครือ
่ งปู่จาพระเจ้า 18 เวลานั ้นหมูเขา
่ ก็หันข้าพเจ้าในพระวิหาร หลัง
จาก ข้าพเจ้า เยีย ะ พิธี ล้าง ตั ๋ว หื้อ บริสุทธิ์แล้ว หมู่ เขา ก็ หัน ว่า ข้าพเจ้า บ่ได้
อยู่กับหมู่คน กาว่าก่อความวุน
่ วาย 19 แต่มีจาวยิวบางคนตี้มาจากแคว้น
เอเชีย อยู่ตี้ หัน
้ ใน วัน นั ้น ถ้า เขา หมู่ นั ้น มี ข้อ กล่าวหา ข้าพเจ้า หมู่ เขา น่า จะ
มาฟ้องข้าพเจ้าต่อหน้าต้านตี้ นี่ ตวย 20 กาว่าบ่จาอัน
้ ก็หื้อหมู่คนตี้มาตี้ นี่
บอก ความ ผิด ตี้ ข้าพเจ้า ถูก ตัดสิน ต๋อน ตี้ อยู่ต่อ สภา แซนเฮดริน เต๊อะ แต่
บ่มี แม่น ก่อ 21 เว้นแต่ ว่า ข้าพเจ้า ถูก สอบสวน ต่อ หน้า ต้าน ตัง หลาย ใน วัน
นี้ ย้อนเรือ
่ งเดียวเต้าอัน
้ ก็คือ ข้าพเจ้าฮ้องขึ้นในตี้ประชุมนั ้นว่า ‘ข้าพเจ้า
เจื้อว่ามีก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย� �
22 เฟลิ กส์ ฮู้ เรือ
่ ง ลัทธินั ้น ตี้ ฮ้อง ว่า ตาง ของ พระเยซู ดี อยู่ แล้ว ก็ เลื่อน
ก๋านพิจารณาคดีออกไปก่อน บอกว่า “เมื่อนายพันลีเซียสมาแผว เฮาจะ
ตัดสิน คดี ของ หมู่ ต้าน� 23 เขา สัง่ นายร้อย หื้อ กุม ตั ๋ว เปาโล ไว้ แต่ หื้อ ลด
หย่อนก๋านกวดขันลงพ่อง แล้วหื้อเปื้ อนๆ ของเปาโลผ่อกอยจ้วยเหลือใน
สิง่ ตี้จํา๋ เป๋น
17

เฟลิกส์กับเมียฮ้องเปาโลมาอูตวย
้

หลาย วัน ต่อ มา เฟลิ กส์ มา กับ ดรู สิ ล ลา เมีย ของ เขา ตี้ เป๋น จาว ยิว
แล้ว เฟลิ กส์ สัง่ หื้อ ปา เปาโล มา หา แล้ว ฟัง เปาโล อู้ เรือ
่ ง ก๋าน เจื้อ พระเยซู
25
คริสต์ แต่ เมื่อ เปาโล อู้เถิง ความ ยุติธรรม ก๋าน ห้ามใจ๋ กับ วัน ตี้ พระเจ้า
จะ ตัดสิน กู้ คน สําหรับ สิง่ ดี กับ สิง่ บ่ดี ตี้ เกย เยีย ะ เฟลิ กส์ ก็ เกิด กั ๋ว ขึ้น มา อู้
ว่า “เอา ละ วัน นี้ ปอ เต้า อี้ก่อน ไป ได้ แล้ว เอา ไว้เฮา มี เวลา จะ ฮ้อง มา แหม
ใหม่� 26 ในเวลาเดียว กั ๋นนั ้น เฟลิ กส์ ก็ หวังว่า เปาโลจะติดสินบน เขาจึง
ฮ้องเปาโลมาอูตวย
้
เจื่อขนาด
24

27 ผ่าน ไป แล้ว สอง ปี๋

ปอรสิ อส
ั เฟสทัส ก็ มาฮับตํา๋ แหน่ งเจ้า เมืองแตน
เฟลิ กส์ แต่ เนื่ องจากเฟลิ กส์ ใค่ เอาใจ๋ จาวยิวก่อนออกจากตํา๋ แหน่ ง ก็ ยัง
ละหื้อเปาโลติดคอกตี้หัน
้ อยู่

25
เปาโลต้องก๋านไปปะซีซาร์

1 เมื่อเฟสทัสเข้าฮับตํา
๋ แหน่ งเจ้าเมืองได้สามวัน ก็เตียวตางจากเมืองซี

ซารียาไปกรุ งเยรู ซาเล็ม 2 ตี้หัน
้ หมู่หัวหน้าปุโรหิตกับหมู่ผู้นําจาวยิวยื่นข้อ
3
กล่าวหา เปาโล ต่อ เฟสทัส แล้ว อ้อนวอน เฟสทัส ขอ ความ กรุ ณา หื้อ จ้วย
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ส่งเปาโลมาตี้ กรุ งเยรู ซาเล็มตวย หมู่ เขาเยียะจาอี้ย้อนว่าวางแผนจะฆ่า
เปาโลหละหว่างตาง 4 เฟสทัสตอบว่า “เปาโลถูกกุมตั ๋วอยูตี
่ ้เมืองซีซารียา
แหม บ่เมิน เต้า ใด เฮา ก็ จะ ปิ๊ ก ไป ตี้ หัน
้ แล้ว 5 หื้อ ผู้นํา ใน หมู่ ต้าน ลง ไป ตวย
เฮา ถ้าเปาโลมีความผิดอย่างนึ่ งอย่างใดก็หื้อหมู่เขาฟ้องเปาโลตี้หัน
้ �
หลัง จาก อยู่ กับ หมู่ เขา ได้ แปด วัน กาว่า สิบ วัน เฟสทัส ก็ ปิ๊ ก ไป เมือง ซี
ซารียา วัน ถัด มา ต้าน ก็ เปิด ศาล ตัดสิน แล้ว สัง่ หื้อ ปา เปาโล เข้า มา 7 เมื่อ
เปาโลมาแผวแล้ว หมู่จาวยิวตี้มาจากกรุ งเยรู ซาเล็มก็มายืนแวดตะหลุ้ม
กล่าวหา ว่า เปาโล เยีย ะ ผิด ฮ้า ยแฮง หลาย อย่าง แต่ ข้อหา หมู่ นั ้น หมู่ เขา
พิสูจน์ บ่ได้ สัก ข้อ 8 แล้ว เปาโล ก็ แก้ ข้อ กล่าวหา ว่า “ข้าพเจ้า บ่ได้ เยีย ะ อะ
หยังผิดต่อบทบัญญัติของจาวยิว กาว่าต่อพระวิหาร กาว่าต่อซีซาร์เน่ อ�
9 แต่ เฟสทัสใค่ เอาใจ๋ จาวยิวจึงถามเปาโลว่า “เจ้าใค่ ไปกรุ งเยรู ซาเล็มก่อ
เปื้ อสู้คดีตี้ถูกกล่าวหานี้ ต่อหน้าเฮาตี้หัน
้ �
6

เปาโล ตอบ ว่า “ต๋อน นี้ ข้าพเจ้า ก็ กํ่า ลัง อยู่ ต่อ หน้า ศาล ของ ซี ซาร์
ข้าพเจ้า ควร จะ ได้ ฮับ ก๋าน ตัดสิน ตี้ นี่ ต้าน ก็ ฮู้ ดี ว่า ข้าพเจ้า บ่ได้ เยีย ะ ผิด
อะหยัง ต่อ จาว ยิว 11 ถ้า ข้าพเจ้า เยีย ะ ผิด แต๊ กาว่า เยีย ะ อะหยัง ตี้ สมควร
ต๋าย ข้าพเจ้า ก็ ยอม ต๋าย บ่ขัดขืน สัก อย่าง แต่ ถ้า ข้อ กล่าวหา หมู่ นี้ เอา มา
ฟ้อง เป๋น เรือ
่ ง บ่แต๊ ใผ ก็ บ่มี สิทธิ์จะ ส่ง ข้าพเจ้า ไป หื้อ กับ หมู่ นี้ ข้าพเจ้า ขอ
ถวายฎีกาต่อซีซาร์�
12 หลังจากเฟสทัสหารือกับตี้เปิ็ กษาแล้ว ก็บอกว่า “ย้อนเจ้าถวายฎีกา
10

เถิงซีซาร์ ก็จะต้องไปเข้าเฝ้าซีซาร์�

เฟสทัสเปิ็กษากษั ตริยอากริ
์
ปปา
หลาย วัน ต่อ มา กษั ตริย์ อากริป ปา กับ พระนาง เบอร์นิส น้ องสาว ของ
พระองค์ มา ต้อนฮับ เฟสทัส ตี้ เมือง ซี ซารียา 14 ใน หละหว่าง ตี้ กษั ตริย์ อา
กริปปาอยู่ตี้หัน
้ หลายวัน เฟสทัสก็เล่าเรือ
่ งคดีของเปาโลหื้อฟังว่า “ตี้นี่ มี
ป้อจายคนนึ่ งเป๋นนั กโต้ ษตี้ เฟลิ กส์ ขังคอกไว้ 15 ต๋อนตี้ ข้าพเจ้าอยู่ในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ จาว ยิว เอา คดี ของ ป้อ
จาย คน นี้ มา ยื่น ฟ้อง ต่อ ข้าพเจ้า กับ ขอ หื้อ ตัดสิน ลงโต้ ษ เขา 16 ข้าพเจ้า
บอก หมู่ เขา ว่า ต๋าม ธรรมเนี ยม ของ จาว โรมัน จะ บ่มอบ ตั ๋ว นั ก โต้ ษ หื้อ ใผ
จ๋น กว่า คน ฟ้อง กับ คน ตี้ ถูก ฟ้อง มา อยู่ส่อง หน้า กั ๋น เปื้ อ หื้อ คน ตี้ ถูก ฟ้อง มี
โอกาสแก้ข้อกล่าวหาเหียก่อน
17 “เมื่อ หมู่ เขา ตวย ข้าพเจ้า มา ตี้ นี่ ข้าพเจ้า ก็ บ่รอ จ๊า แหม วัน ถัด ไป
ข้าพเจ้า ก็ เปิด ศาล ตัดสิน แล้ว สัง่ หื้อ ปา ตั ๋ว ป้อ จาย คน นั ้น เข้า มา 18 เมื่อ
หมู่ ตี้ ฟ้องเขายืนขึ้นกล่าวหาเขา ข้าพเจ้าก็ หันว่าข้อกล่าวหานั ้นบ่ใจ้ เรือ
่ ง
ฮ้า ยแฮง อย่าง ตี้ กึ๊ด ไว้ 19 แต่ เป๋น ก๋าน โต้ เถียง กั ๋น เกี่ยวกับ ศาสนา ของ หมู่
เขาเหีย กับเรือ
่ งป้อจายคนนึ่ งจื้อเยซู ตี้ต๋ายไปแล้ว แต่เปาโลยืนยันว่ายัง
20
มีจี วต
ิ อยู่ ข้าพเจ้าบ่ฮู้ว่าจะสอบสวนเรือ
่ งหมู่นี้ จาใดดี จึงถามเปาโลว่า
13
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เขา ใค่ ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม เปื้ อ สู้ คดี นี้ ตี้ หัน
้ ก่อ 21 แต่ เขา ขอ ถวาย ฎีกา เถิง ซี
ซาร์ ข้าพเจ้าจึงสัง่ หื้อกุมตั ๋วเขาไว้ก่อน จ๋นกว่าจะส่งตั ๋วเขาไปหื้อซีซาร์�
22 แล้ว กษั ตริย์ อากริป ปา ก็ อู้ กับ เฟสทัส ว่า “ข้าพเจ้า ก็ ใค่ ฟัง จาก ปาก
ของป้อจายคนนี้ ตวย� เฟสทัสตอบว่า “วันพูกต้านจะได้ฟังเขา�
เปาโลอยูส่
่ องหน้ากษั ตริยอากริ
์
ปปา

23 ใน วัน ถัด มา กษั ตริย์อากริป ปา กับ พระนาง เบอร์นิส เข้า ไป ใน ห้องโถง

ใหญ่ ด้วย ขบวน แห่ อย่าง ยิง่ 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 เข้า มา
24 จาก นั ้น เฟสทัส ก็ อู้ว่า “กษั ตริย์อากริปปา กับ ต้าน ตัง หลาย ตี้ อยู่ตี้ นี่ หมู่
ต้านหันป้อจายคนนี้ แล้ว เขาเป๋นคนตี้จาวยิวตังหลายในเมืองนี้ ตึงตี้กรุ ง
เยรู ซาเล็มฮ้องเอิน
ิ อยู่ต่อไป 25 แต่
้ กับข้าพเจ้าว่า เขาบ่สมควรตี้ จะมีจี วต
ข้าพเจ้าหันว่าเขาบ่ได้เยียะอะหยังผิดเถิงต้องต๋าย เมื่อเขาถวายฎีกาเถิง
ซีซาร์ ข้าพเจ้าจึงตกลงว่าจะส่งเขาไปขึ้นศาลตี้กรุ งโรม 26 แต่ข้าพเจ้าบ่ฮู้
ว่า จะ เขียน รายงาน ต่อ พระองค์ เกี่ยวกับ ป้อ จาย คน นี้ จาใด ดี ก็ เลย ปา เขา
มาอยู่ต่อหน้า หมู่ ต้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตี้ อยู่ต่อหน้ากษั ตริย์อากริปปา
ตี้ ฮู้ บท บัญญัติ ของ จาว ยิว เป๋น อย่าง ดี เปื้ อ ก๋าน สอบสวน เตื้อ นี้ จะ ออก ผล
ปอตี้จะเขียนรายงานได้ 27 ย้อนข้าพเจ้าฮูส
้ ึกว่าบ่เปิงตี้จะส่งตั ๋วนั กโต้ษไป
หื้อซีซาร์ โดยบ่เจาะจงว่าเขาเยียะอะหยังผิดพ่อง�

26

เปาโลแก้คดีต่อหน้าอากริปปา
กษั ตริย์ อา กริป ปา บอก กับ เปาโล ว่า “เฮา อนุญาต หื้อ เจ้า อู้ แก้ ข้อ
กล่าว หา หื้อ ตั ๋ว เก่า ได้� เปาโล ก็ ยื่น มือ๔แล้ว ตัง้ เก๊ า แก้ ข้อ กล่าว หา ว่า
2 “ต้านกษั ตริย์อากริปปา ข้าพเจ้าถือว่าเป๋ นโอกาสดีแต๊ๆ ตี้ได้อยู่ต่อหน้า
พระองค์ ในวันนี้ เปื้ อแก้ ข้อกล่าวหาตึงหมดตี้ หมู่ จาวยิวใส่ ความข้าพเจ้า
นั ้น 3 ย้อนต้านกษั ตริย์ก็ ฮู้ฮีตเก่าฮอยเดิมกับข้อโต้ แย้งต่างๆ ของจาวยิว
เป๋นอย่างดี ย้อนจาอัน
้ ขอพระองค์อดทนฟังข้าพเจ้าหน้ อยเน่ อ
4 “จาว ยิว ฮู้ หัน ข้าพเจ้า มา ตัง
้ แต่ เป๋น หละ อ่อน ตี้ บ้าน เกิด กับ ต๋อน ตี้
ข้าพเจ้า อยู่ ต้า มก๋าง หมู่ เขา ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม 5 หมู่ เขา ฮู้ จัก ข้าพเจ้า เมิน
มาแล้ว ถ้าหมู่เขาจะยอมเป๋นพยานหื้อข้าพเจ้า ก็จะยืนยันว่าข้าพเจ้าเป๋น
สมาชิก ฟาริสี เป๋น หมู่ คน ตี้ เคร่ง ศาสนา ตี้ สุด ใน หมู่ จาว ยิว 6 บ่า เดี่ยวนี้ ตี้
ข้าพเจ้า ถูก สอบสวน อยู่ นี้ ก็ ย้อน ว่า ข้าพเจ้า มี ความ หวัง ใน สิง่ ตี้ พระเจ้า
สัญญา ไว้กับ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ ข้าพเจ้า 7 เป๋น พระสัญญา ตี้ สิบ สอง ผะ
กุ๋น ของ หมู่ เฮา หวัง ว่า จะ เป๋น แต๊ จึง ฮับ ใจ๊ พระเจ้า อย่าง เอา แต๊ เอา ว่า ตึง
เมื่อวันเมื่อคืน ข้าแต่กษั ตริย์ หมู่จาวยิวใส่ความข้าพเจ้าก็ย้อนความหวัง
1
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อัน นี้ ละ 8 เป๋น จาใด ต้าน ตัง หลาย เจื้อ ว่า พระเจ้า เยีย ะ หื้อ คน เป๋น ขึ้น จาก
ความต๋ายนั ้นเป๋นไปตึงบ่ได้
9 “ข้าพเจ้าก็เกยกึ๊ดว่าจํา
๋ เป๋นต้องขัดขวางจื้อของพระเยซูจาวนาซาเร็ธ

เต้าตี้จะเยียะได้ 10 ข้าพเจ้าก็เยียะจาอัน
้ แล้วในกรุ งเยรู ซาเล็ม ข้าพเจ้าได้
ฮับ สิทธิ อํานาจ จาก หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต หื้อ ยับ คน ตี้ เจื้อ พระเยซู ไป ขัง คอก
เมื่อ หมู่ นั ้น ถูก ลงโต้ ษ เถิง ต๋าย ข้าพเจ้า ก็ หัน ดี หัน งาม ตวย 11 ข้าพเจ้า ยับ
เอา เขา หมู่ นั ้น ต๋าม ธรรมศาลา ต่างๆ มา ลงโต้ ษ เจื่อ ขนาด กับ ฮิ บังคับ หื้อ
หมู่เขาอูดู
้ แควนพระเยซู ข้าพเจ้าตึงโขดตึงจังคนหมู่นี้ ขนาด เถิงกับเตียว
ตางไปคํ่าคนหมู่นี้ เถิงเมืองในต่างประเทศ
“ใน ก๋าน เตียวตาง ไป ยับ หมู่ ผู้ เจื้อ แบบ นี้ มี เตื้อ นึ่ ง ข้าพเจ้า ไป เมือง
ดามัสกัส โดย ได้ ฮับ สิทธิ อํานาจ กับ กํา สัง่ จาก หมู่ หัวหน้า ปุโรหิต หื้อ ไป
ยับ หมู่ คน ตี้ เจื้อ พระเยซู ตี้ หัน
้ 13 ข้า แต่ กษั ตริย์ เวลา ประมาณ เตี้ย งวัน
ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า กํ่า ลัง เตียวตาง อยู่ นั ้น ข้าพเจ้า ก็ หัน แสง แจ้ง จาก ต๊ องฟ้า
แจ้ง เหลือ แสง ตะวัน ส่อง ลง มา ตี้ ตั ๋ว ข้าพเจ้า ตึง คน ตัง หลาย ตี้ ไป ตวย
กั ๋น กับ ข้าพเจ้า 14 หมู่ เฮา ตึง หมด โก้น ลง ดิน แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ได้ยน
ิ เสียง
อู้ กับ 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
เจ้าก็เปื้ อจะแต่งตัง้ เจ้าหื้อเป๋นผูฮั
้ บใจ๊เฮา กับเป๋นพยานอูหื
้ ้อคนอื่นฟังเถิง
เหตุก๋ารณ์ ตี้เจ้าได้หันเฮา กับเรือ
่ งตี้เฮาจะสําแดงหื้อฮู้ในปายหน้า 17 เฮา
จะจ้วยเหลือเจ้าหื้อรอดป๊นจากจาวยิวกับคนต่างจ้าดตี้เฮาจะใจ๊เจ้าไปหา
นั ้น 18 เปื้ อ เปิด หู เปิด ต๋า ของ หมู่ เขา หื้อ บิน
่ หลัง ตํา๋ จาก ความ มืด เข้า มา หา
ความเป่งแจ้ง กับจากอํานาจของซาต๋านเข้ามาหาพระเจ้า เปื้ อเขาหมู่นั ้น
จะฮับก๋านยกโต้ ษบาป แล้วเป๋นสมาชิกฮ่วมกั ๋นกับหมู่คนตี้ พระเจ้าเลือก
ไว้เป๋นคนของพระองค์ โดยความเจื้อในเฮา�
12

“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 ตัง้ เก๊ า เตสนา สัง่ สอน ใน เมือง
ดามัสกัส ก่อน แล้ว ก็ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ตึง ใคว่ แคว้น ยู เดีย กับ ต้า มก๋าง
คน ต่างจ้า ด ตวย ข้าพเจ้า บอก หื้อ หมู่ เขา กลับ ใจ๋ จาก บาป มา หา พระเจ้า
เหีย แล้วเยียะสิง่ ตี้ แสดงว่ากลับใจ๋ แต๊ๆ 21 ย้อนจาอี้หมู่ จาวยิวเข้ามายับ
ข้าพเจ้า ต๋อน ตี้ อยู่ ใน พระวิหาร แล้ว ฮิ จะ ฆ่า ข้าพเจ้า เหีย 22 แต่ พระเจ้า ก็
จ้วย ข้าพเจ้า มา จ๋น แผว ตึง วัน นี้ ข้าพเจ้า จึง มา ยืน เป๋น พยาน ต่อ ต้าน ตัง
หลาย ตึง ผู้ หน้ อย ผู้ใหญ่ ใน ตี้ นี่ ได้ ข้าพเจ้า บ่ได้ อู้เรือ
่ ง อื่นๆ นอกจาก สิง่ ตี้ ผู้
เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า กับ โมเสส บอก ไว้ว่า จะ เกิด ขึ้น 23 สิง่ นั ้น ก็
คือ พระคริสต์ จะ ต้อง ทน ตุ๊ก ทรมาน จ๋น ต๋าย แล้ว พระองค์ จะ เป๋น ขึ้น จาก
19
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ความ ต๋าย ก่อน เปิ้ น เป๋น ก๋าน แสดง ความ เป่ง แจ้ง มา สู่ จาว ยิว ตึง คน ต่าง
จ้าด คือความรอดป๊นบาปโต้ษ�
เปาโลฮิจัก
๊ จู๋งกษั ตริยอากริ
์
ปปา
ใน เวลา ตี้ เปาโล กํ่า ลัง อู้ แก้ ข้อ กล่าวหา อยู่ นั ้น เฟสทัส ก็ ขัด จั ๋งหวะ
เอ็ก ใส่ เปาโล ว่า “เปาโล เจ้า เพี้ยน ไป แล้ว เจ้า เฮีย น นั ก ลํ้า ไป เยีย ะ หื้อ
เป๋น ผี บ้า� 25 แต่ เปาโล ตอบ ว่า “ต้าน เฟสทัส ข้าพเจ้า บ่เป๋น ผี บ้า แต่ สิง่
ตี้ ข้าพเจ้า อู้ มา นี้ เป๋น เรือ
่ ง แต๊ ข้าพเจ้า อู้ อย่าง คน ปกติ 26 ต้าน กษั ตริย์
อากริป ปา ก็ ฮู้ เรือ
่ ง หมู่ นี้ ดี อยู่ แล้ว ข้าพเจ้า ก็ บ่กั ๋ว ตี้ จะ อู้ อย่าง เปิด เผย กับ
พระองค์ ข้าพเจ้าแน่ ใจ๋ว่าพระองค์ได้สังเกตหันในสิง่ ตี้ข้าพเจ้าอู้เกี่ยวกับ
พระเยซู ย้อน ว่า เรือ
่ ง หมู่ นี้ บ่ได้ เกิด ขึ้น ใน ตี้ ลับลี้ 27 ข้า แต่ กษั ตริย์ อากริป
ปา พระองค์เจื้อสิง่ ตี้ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าเขียนไว้ก่อ ข้าพเจ้า
ฮูแน่
้ ว่าพระองค์เจื้อ�
28 กษั ตริย์ อากริป ปา ก็ เลย อู้ กับ เปาโล ว่า “เจ้า กึ๊ด ว่า เจ้า จะ จัก
๊ จวน หื้อ
29
เฮา เป๋น คริสเตียน ใน เวลา สัน
้ ๆ จา อัน
้ กา�
เปาโล ก็ ตอบ ว่า “บ่ว่า จะ
เป๋น เวลา หน้ อย กาว่า เวลา นั ก ก็ ต๋าม ข้าพเจ้า อธิษฐาน ต่อ พระเจ้า ขอ หื้อ
กษั ตริย์ กับ กู้ คน ตี้ ได้ ฟัง ข้าพเจ้า ใน วัน นี้ เป๋น เหมือน อย่าง ข้าพเจ้า ยกเว้น
บ่ถูกเจื้อกเหล็กล่ามอย่างข้าพเจ้า�
30 จาก นั ้น กษั ตริย์อากริปปา เจ้า เมือง พระนางเบอร์นิส กับ คน อื่นๆ ตี้
นั ่ง อยู่ ตวย กั ๋น หัน
้ ก็ ปา กั ๋น ลุก ขึ้น ออก ไป หมด 31 หลัง จาก หมู่ เขา ออก ไป
จากห้องแล้ว ก็อูกั
้ ๋นว่า “ป้อจายคนนี้ บ่ได้เยียะอะหยังตี้สมควรต๋าย กาว่า
สมควร ถูก ขัง คอก สัก หน้ อย� 32 แล้ว กษั ตริย์ อากริป ปา ก็ อู้ กับ เฟสทัส ว่า
“ถ้าป้อจายคนนี้ บ่ได้ถวายฎีกาเถิงซีซาร์ จะปล่อยเขาไปก็ได้�
24

27
เปาโลขึ้นเฮือไปกรุ งโรม
หลัง จาก หมู่ เฮา ได้ ฮับ ก๋าน ตัดสิน เรือ
่ ง เวลา ตี้ จะ เตียวตาง ไป ประเทศ
อิตาลีแล้ว เปาโลกับนั กโต้ษคนอื่นๆ ก็ถูกกุมตั ๋วไว้กับนายร้อยคนนึ่ งจื้อยู
เลียส มาจากก๋องทหารจักรพรรดิออกัสตัส 2 มีเฮือลํานึ่ งมาจากเมืองอัด
รามิททิ ยุม เฮือ ลํา นี้ กํ่า ลัง จะ ไป ต๋าม ต้า เฮือ ต่างๆ ต๋าม แนว ฝั่ ง ของ แคว้น
เอเชีย หมู่ เฮา ก็ ลง เฮือ ลํา นี้ ออก ทะเล ไป มี จาว มาซิ โดเนี ย คน นึ่ ง จื้อ อาริ
สทารคัส เขา ลุก จาก เมือง เธสะโลนิ ก๋า ไป กับ หมู่ เฮา ตวย 3 วัน ถัด มา หมู่
เฮาก็ มาแผวต้าเฮือเมืองไซดอน ยู เลียสดี ต่อเปาโลขนาด ยอมหื้อเปาโล
ไป แอ่ว หา หมู่ เปื้ อนๆ ได้ เปื้ อ เขา หมู่ นั ้น จะ จ้วยเหลือ ต้าน ต๋าม ความ จํา๋ เป๋
น 4 เฮือ ของ หมู่ เฮา แล่น ออก จาก เมือง ไซดอน 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 ก๋าย เขต ของ แคว้น ซี ลี เซีย กับ แคว้น ปัมฟี เลีย จ๋น มา แผว เมือง มิรา
1
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ในแคว้นลิ เซีย 6 ตี้นี่ นายร้อยปะเฮือลํานึ่ งมาจากเมืองอเล็กซานเดรียกํ่า
ลังจะไปประเทศอิตาลี เขาเลยปาหมู่เฮาลงเฮือลํานั ้น 7 เฮือของหมู่เฮาไป
จ๊า ขนาด ใจ๊ เวลา หลาย วัน ใน ตี้ สุด ก็ มา เถิง เมือง คนี ดัส อย่าง ยาก ลําบาก
เฮาบ่สามารถไปต่อได้ย้อนลมตัง้ แฮงขนาด จึงเปี่ ยนเส้นตางไปตังลมปั๊ ด
บ่ปอ แฮง ของ เกาะ ครีต ใก้ แหลม สัล โมเน 8 เฮือ แล่น เลาะ ฝั่ ง เกาะ ครีต ไป
อย่างยากลําบาก แล้วก็ มาแผวตี้ นึ่ ง ตี้ จื้อมี ความหมายว่า ต้าเฮืองาม ตี้
หัน
้ อยูฮิ
่ มเมืองลาเซีย
9 หมู่ เฮา เสีย เวลา นั ก เหมือน กั ๋น

ถ้าจะแล่นเฮือต่อต๋อนนี้ ก็ อันตรายลํ้า
ไป ย้อน หาก ป๊น หละหว่าง งาน ถือ ศีล อด อาหาร ไป แล้ว จะ เป๋น เวลา ตี้ ฝน
ตกหนั ก กับในทะเลจะมีคลื่นลมแฮง เปาโลจึงเตือ
๋ นสติหมูเขา
่ ว่า 10 “ต้าน
ตัง หลาย ข้าพเจ้า หัน ว่า ก๋าน เตียวตาง หน นี้ จะ มี อันตราย ตี้ จะ เยีย ะ หื้อ
มี ความ เสีย หาย อย่าง ใหญ่ หลวง ตึง สิ นก๊า ตี้ ขน มา ตึง เฮือ ตึง จี วต
ิ ของ
11
หมู่ เฮา ตวย� แต่ นายร้อย บ่ฟัง กํา เตือ
๋ น ของ เปาโล เขา เจื้อ กัปตัน กับ
เจ้าของ เฮือ นั ก เหลือ 12 ย้อน ต้า เฮือ นี้ บ่เหมาะ ตี้ จะ จอด เฮือ จ๋น ยาม ฝน
ผ่าน ไป แล้ว คน ส่วน ใหญ่ จึง ตกลง กั ๋น ตี้ จะ แล่น เฮือ จาก ตี้ หัน
้ หมู่ เขา ฮิ จะ
ไป หื้อ แผว เมือง ฟี นิ กส์ แล้ว จะ จอด เฮือ ไว้ ตี้ หัน
้ ฟี นิ กส์ เป๋น เมืองต้า ของ
เกาะครีต เป๋นต้าเฮือตี้บิน
่ หน้าไปตังวันตกแจ่งใต้กับตังวันตกแจ่งเหนื อ
เป๋นฝนเป๋นลมหลวง

13 เมื่อมีลมปั๊ ดมาตังใต้ บ่ปอแฮงเต้าใด

หมู่เขาก็กึ๊ดว่าเหมาะแล้ว เป๋น
ลม ตี้ เฮา ไป ต่อ ได้ ลูก เฮือ จึง จัก
๊ สมอเฮือ ขึ้น แล้ว แล่น เลาะ ไป ต๋าม ฮิม ฝั่ ง
14
เกาะ ครีต 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
ฝ่าไปได้ หมูเฮา
่ ก็เลยปล่อยเฮือแล่นปิ๋วไปตวยลม 16 เฮือก๋ายไปตังใต้เกาะ
หน้ อยจื้อคาวดา ตี้หัน
้ เกาะบังลมไว้พ่อง หมูเฮา
่ ก็สามารถจัก
๊ เฮือลําหน้ อย
ตี้ลากตวยเฮือใหญ่ขึ้นมา แล้วมัดไว้แต่ยากขนาด 17 เมื่อเอาเฮือลําหน้ อย
ขึ้นมาแล้ว หมู่เขาก็เอาเจื้อกลอดปื๊ นต๊องเฮือใหญ่ เปื้ อมัดเฮือหื้อแน่ นป้อ
งกั ๋นเฮือแตก แล้วหุบใบเฮือลงหื้อเฮือลอยไปตวยลม ย้อนกั ๋วว่าเฮือจะไป
ติดสันดอนทรายในอ่าวเสอร์ทิส 18 ถัดมาแหมวัน ลมก็ยังปั๊ ดเฮือปิ๋วไปปิ๋ว
มา หมู่เขาจึงจ้วยกั ๋นเอาของตี้ใส่มาบนเฮือโจ้งลงทะเล 19 เมื่อเถิงวันถ้วน
สาม หมู่เขาก็ยังต้องเอาเครือ
่ งมือของใจ๊ในเฮือโจ้งลงทะเลเหีย 20 หมู่เฮา
บ่หันดาวบ่หันตะวันมาหลายวันแล้ว ลมหลวงก็ยังปั๊ ดแฮงเหมือนเก่า หมู่
เฮาหมดหวังตี้จะมีจีวต
ิ รอดแหมต่อไป
21 บ่มี ใผ ได้ กิน
๋ ข้าว กิน
๋ นํ้า มา หลาย วัน แล้ว เปาโล จึง ยืน ขึ้น ต่อ หน้า หมู่
เขาอูว่
้ า “หมู่ต้านน่าจะฟังกําแนะนําของข้าพเจ้าพ่องว่า ห้ามเอาเฮือออก
จาก เกาะ ครีต แล้ว จะ บ่ปะ กับ อันตราย ตึง ความ เสีย หาย จาอี้ 22 แต่ บ่า
เดี่ยวนี้ ข้าพเจ้าขอหมู่ต้านแป๋งใจ๋ ดีๆ ไว้เน่ อ จะบ่มีใผต๋ายสักคนเดียว จะ
เสียหายก้าเฮือเต้าอัน
้ 23 เมื่อตะคืนนี้ ทูตสวรรค์องค์นึ่ งของพระเจ้า ผูเป๋
้ น
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พระเจ้าของข้าพเจ้าตี้ข้าพเจ้าฮับใจ๊อยู่ มายืนอยู่ฮิมป่างข้าง 24 แล้วบอก
ว่า ‘เปาโลเหย บ่ถ้ากั ๋วเน่ อ เจ้าจะได้ยืนหื้อก๋านต่อหน้าซีซาร์แน่ ๆ พระเจ้า
โผดจ้วยเจ้าโดยหื้อคนตังหลายตี้อยู่ในเฮือตวยเจ้ารอดต๋าย� 25 ต้านตัง
หลายแป๋งใจ๋ดีๆ ไว้ ข้าพเจ้าไว้ใจ๋พระเจ้าว่า จะต้องเป๋นไปต๋ามตี้ทูตสวรรค์
อูไว้
้ อย่างแน่ นอน 26 แต่ว่าหมู่เฮาจะต้องไปติดตื้นตี้เกาะแห่งนึ่ ง�
27 จ๋นเถิงคืนตี้สิบสี่

เฮือของหมู่เฮาก็ยังปิ๋วไปปิ๋วมาอยู่ในทะเลอาเดรีย
ประมาณเตี้ยงคืนหมู่ลูกเฮือก็กึ๊ดว่าเฮือเข้าใก้แผ่นดินแล้ว 28 หมู่เขาหยัง่
็ สี่สิบเมตร เมื่อไปแหมน่ อย หมู่เขาก็หยัง่ นํ้าผ่อแหม ต๋อน
นํ้าผ่อ วัดได้เลิก
็ สามสิบเมตร 29 หมู่เขากั ๋วว่าเฮือจะไปหลิม
นี้ วัดได้เลิก
่
้ ใส่บ่าหินตี้บ่มอยูใน
นํ้า จึงโจ้งสมอเฮือสี่ ตั ๋วจากด้านต๊ายเฮือลงทะเล แล้วปากั ๋นอ้อนวอนขอ
หื้อ แจ้ง เวยๆ 30 หมู่ ลูก เฮือ ฮิ หนี ออก จาก เฮือ หมู่ เขา หย่อน เฮือ หน้ อย ลง
ทะเล แต่ง เยีย ะ เป๋น ว่า จะ หย่อน สมอ ตัง หัว เฮือ 31 แล้ว เปาโล ก็ อู้ กับ นาย
ร้อย กับ หมู่ ทหาร ว่า “ถ้า คน หมู่ นี้ บ่อยู่ ใน เฮือ หมู่ ต้าน ตึง หมด ตึง เสี้ ยง จะ
ต้อง ต๋าย แน่ ๆ� 32 หมู่ ทหาร จึง ตัด เจื้ อก ตี้ มัด เฮือ ลํา หน้ อย แล้ว ปล่อย หื้อ
ตกนํ้าไปเหีย
33 เมื่อ ใก้ จะ แจ้ง แล้ว เปาโล ก็ ขอ ร้อง หมู่ เขา หื้อ กิน
๋ ข้าวกิน
๋ นํ้า ต้านอู้ว่า
“ได้ สิบ สี่ วัน แล้ว เน่ อ ตี้ หมู่ ต้าน ปา กั ๋น กองถ้า อยู่ บ่ได้ กิน
๋ อะหยัง สัก หน้ อย
34 ย้อนจาอัน
้ ข้าพเจ้า ขอ หื้อ ต้าน ตัง หลาย กิน
๋ เหีย พ่อง เต๊อะ เปื้ อ จะ บ่ต๋าย
บ่ต้อง ห่วง เน่ อ แม้แต่ เส้น ผม บน หัว ของ ต้าน ตัง หลาย จะ บ่ปุด ไป สัก เส้น
เดียว� 35 เมื่อเปาโลอู้แล้ว ต้านก็เอาเข้าหนมปังออกมาขอบคุณพระเจ้า
ต่อ หน้า คน ตัง หลาย แล้ว ก็ หัก กิน
๋ 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
38
ร้อยเจ็ดสิบหกคน เมื่อกิน
๋ ข้าวกิน
๋ นํ้ากั ๋นจ๋นอิม
่ แล้ว หมู่เขาก็ ปากั ๋นเอา
ข้าวสาลีในเฮือโจ้งลงทะเลแหม เปื้ อหื้อเฮือเบาขึ้น
เฮือแตก
เมื่อ แจ้ง แล้ว หมู่ เขา ก็ หัน แผ่น ดิน แต่ บ่ฮู้ จัก ว่า เป๋น ตี้ ไหน หมู่ เขา
สังเกตหันอ่าวตี้ มีหาดทราย จึงตัดสินใจ๋ ว่า ถ้าเป๋นไปได้ จะเอาเฮือปุ้งขึ้น
ไป จุก บน หาดทราย นั ้น 40 หมู่ เขา จึง ตัด เจื้ อก สมอ เฮือ หื้อ จ๋ม นํ้า ตึง หมด
แล้ว แก้ เจื้ อก ตี้ มัด หาง เสือ ออก จาก นั ้น ก็ จัก
๊ ใบ หัว เฮือ ขึ้น หื้อ ฮับ ลม แล้ว
เฮือ ก็ ปุ้ง เข้า หาดทราย 41 แต่ เฮือ มา จน ใส่ สันดอน เหีย ก่อน หัว เฮือ ก็ ติด
ทรายแน่ 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
39

บ่หื้อ คน ใด ว่าย นํ้า หนี ไป ได้ 43 แต่ นายร้อย ใค่ จ้วย จี วต
ิ เปาโล บ่หื้อ ต๋าย จึง
ห้าม บ่หื้อ หมู่ เขา เยีย ะ ต๋าม ตี้ กึ๊ด นั ้น เขา สัง่ คน ตี้ ว่าย นํ้า จ้าง หื้อ โดด ลง นํ้า
แล้วว่ายขึ้นฝั่ งไปก่อน 44 ส่วนคนตี้เหลือก็หื้อเกาะไม้แป้นไปพ่อง กับเกาะ
ไม้เฮือตี้แตกไปพ่อง กู้คนก็ปากั ๋นเข้าแผวฝั่ งอย่างปลอดภัย
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28

เปาโลบนเกาะมอลตา

1 หลังจากหมู่เฮาเข้าเถิงฝั่ งอย่างปลอดภัยแล้ว

เถิงฮู้ว่าเกาะแห่งนี้ จื้อ

มอลตา 2 คนปื๊ นเมืองในเกาะนี้ ใจ๋ดีกับหมู่เฮาขนาด หมูเขา
่ ต้อนฮับหมูเฮา
่
กับดังไฟหื้อหมู่เฮาย้อนฝนตกอากาศหนาว

3 ต๋อนตี้เปาโลเก็บกิง
่ ไม้แห้งหอบนึ่ งมาใส่ไฟ

มีงูปิ๊ ดตั ๋วนึ่ งเลื้อยออกมา
จาก ก๋อง หลัว ย้อน ไฟ ฮ้อน มัน ขบ ติด มือ ของ เปาโล 4 หมู่ คน ปื๊ นเมือง หัน งู
ปิ๊ ด ขบ ติด มือ ของ เปาโล ห้อย ต้อนหล้อน ก็ อู้ กั ๋น ว่า “คน นี้ ต้อง ฆ่า คน ต๋าย
แน่ ๆ เถิง แม้ เขา จะ รอด ต๋าย จาก ทะเล แต่ เจ้า แม่ แห่ง ความ ยุติธรรม ตึง
บ่ยอม หื้อ รอด ต๋าย ไป ได้� 5 แต่ เปาโล ก็ สะวัด งู ตก เข้า ก๋ องไฟ ไป เหีย ต้าน
บ่เป๋น อะหยัง สัก หน้ อย 6 หมู่ เขา กึ๊ด ว่า ตั ๋ว เปาโล จะ ต้อง บวม กาว่า โก้น ลง
ต๋ายตันที แต่หลังจากถ้าผ่อจ้าดเมินก็บ่หันมีอะหยังเกิดขึ้นกับเปาโล หมู่
เขาจึงกึ๊ดแหมใหม่ อูกั
้ ๋นว่าเปาโลเป๋นเทพเจ้า

หัวหน้า ของ เกาะ จื้อ ปู บ ลิ อส
ั มี ตี้ ดิน อยู่ ใก้ ตํา๋ หมู่ นั ้น เขา เจิญ หมู่ เฮา
เข้าไปในบ้าน แล้วเลี้ยงดู หมู่ เฮาเป๋นอย่างดี เป๋นเวลาสามวัน 8 ป้อของปู
บลิ อส
ั บ่สบาย นอน อยู่ บน เตียง เขา เมื่อย กับ เป๋น โรคบิด เปาโล จึง 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 คน ป่วย คน ไข้ ตี้ อยู่ บน เกาะ นี้ ก็ ปา กั ๋น มา
หื้อ เปาโล ฮัก ษา จ๋น หาย เสี้ ยง หมด กู้ คน 10 คน ตัง หลาย บน เกาะ นั บถือ หมู่
เฮานั กขนาด เมื่อเถิงเวลาตี้หมู่เฮาจะเตียวตางต่อไป หมู่เขาก็เอาสิง่ ของ
ต่างๆ ตี้จํา๋ เป๋นสําหรับก๋านเตียวตางมาใส่เฮือเฮาจ้าดนั ก
7

เตียวตางไปกรุ งโรม

เป๋น 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 เป๋น เฮือ ตี้ มา จาก เมือง อเล็ก ซานเด
รีย ตี้ หัว เฮือ มี ฮูป แกะสลัก พระแฝด ติด ไว้๕สอง องค์ จื้อ แคสเตอร์กับ พอ
ลลักซ์ 12 หมู่เฮามาแผวเมืองไซราคิว
้ สามวัน 13 จากตี้ นี่
้ ส์ แล้วย้างตี้ หัน
เฮือแล่นต่อไปแผวเมืองเรยีอูม วันถัดมามีลมปั๊ ดจากตังใต้ หมู่เฮาก็แล่น
เฮือต่อไป แหมวันก็มาแผวเมืองปูทีโอลี 14 หมู่เฮาปะปี้ น้ องผู้เจื้อบางคน
ตี้หัน
้ หมู่เขาจวนหมู่เฮาย้างตวยหมู่เขาเป๋นเวลาเจ็ดวัน แล้วหมู่เฮาก็มา
แผวกรุ งโรม
11

เมื่อ หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ใน กรุ ง โรม ฮู้ ข่าว ว่า หมู่ เฮา กํ่า ลัง จะ มา ก็ ออก มา
ปะหมูเฮา
่ ก๋างตางตี้กาดอัปปีอส
ั กับสถานตี้จื้อว่า บ้านสามฮ้าน เมื่อเปาโล
หันหมู่เขาก็ขอบคุณพระเจ้ากับมีกํา๋ ลังใจ๋นั กขึ้น
15

๕

28:11 28:11 เป๋นเทพตี้หมู่คนงานบนเฮือไหว้สาต๋ามความเจื้อของจาวโรมัน

กิจก๋าน 28:16
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กิจก๋าน 28:27

เปาโลอยูใน
่ กรุ งโรม
16 เมื่อ หมู่ เฮา มา แผว กรุ ง โรม แล้ว

เปาโลก็ บ่ต้องเข้าอยู่ในคอก แต่ ฮับ
อนุญาต หื้อ อยู่ใน บ้าน ส่วน ตั ๋ว ตวย กับ ทหาร ตี้ อยู่เฝ้า ไว้ 17 ผ่าน ไป สาม วัน
เปาโลฮ้องประชุมหมู่ผู้นําของจาวยิว หลังจากกู้คนมาหมดแล้ว เปาโลจึง
อู้ว่า “ปี้ น้ องตังหลาย ข้าพเจ้าถูกยับในกรุ งเยรู ซาเล็ม แล้วถูกมอบหื้อกับ
ทหารโรมันเถิงแม้ว่าข้าพเจ้าบ่ได้ เยียะผิดต่อคนของหมู่เฮา กาว่าต่อฮีต
เก่าฮอยเดิมของป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮาเลย 18 เมื่อหมู่โรมันสอบสวน
ข้าพเจ้า แล้ว ก็ ใค่ ปล่อย ตั ๋ว ข้าพเจ้า ไป ย้อน ว่า บ่เยีย ะ อะหยัง ผิด เถิง ต้อง
ถูกลงโต้ษเถิงต๋าย 19 แต่หมู่จาวยิวบ่ยอม ข้าพเจ้าจึงจํา๋ เป๋นต้องขอถวาย
ฎีกา ต่อ ซี ซาร์ แม้ ว่า ข้าพเจ้า บ่มี อะ หยัง ตี้ จะ ฟ้อง คน จ้าด เดียว กั ๋น เน่ อ
20 ย้อนจาอี้ ข้าพเจ้า จึง ขอ ปะ ต้าน ตัง หลาย กับ อู้ กั ๋น แต๊ๆ แล้ว ตี้ ข้าพเจ้า
ต้องถูกล่ามเจื้อกเหล็กอยูนี
่ ้ ก็ย้อนเรือ
่ งความหวังของจาวอิสราเอลเน่ อ�
“หมู่เฮาก็บ่เกยฮับจดหมายจากแคว้น
ยูเดียเกี่ยวกับต้านเลย กับบ่มีปี้ น้ องคนใดตี้เตียวตางมาจากตี้หัน
้ มาแจ้ง
กาว่าอูบ่
้ ดีเกี่ยวกับตั ๋วต้านเหมือนกั ๋นเน่ อ 22 แต่หมู่เฮาใค่ฮูใค่
้ ได้ยน
ิ เถิงสิง่
ตี้ต้านกึ๊ด ย้อนฮูมา
้ ว่ากู้ตี้กู้ตางมีคนอูต่
้ อต้านลัทธินิ ก๋ายนี้ �
21 หมู่ผู้นําจาวยิวอู้กับเปาโลว่า

หมู่ เขา จึง นั ด ปะ กับ เปาโล แหม เมื่อ เถิง วัน นั ด ก็ มี คน มา หา เปาโล ตี้
พักของต้านจํา๋ นวนนั ก เปาโลอธิบายเป๋นพยานเถิงแผ่นดินของพระเจ้า
ตึง ฮิ จัก
๊ จู๋ง คน หมู่ นั ้น หื้อ เจื้อ ว่า พระเยซู เป๋น พระคริสต์ โดย อ้าง จาก บท
บัญญัติ ของ โมเสส กับ หนั งสือ ของ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า
เปาโล เยีย ะ จาอี้ตัง้ แต่ เจ๊า จ๋น แผว เมื่อ แลง 24 บาง คน ก็ เจื้อ ใน สิง่ ตี้ ต้าน อู้
แต่ บาง คน ก็ บ่เจื้อ 25 หมู่ เขา ขัด แย้ง กั ๋น ก่อน จะ ลา จาก กั ๋น ไป เปาโล อู้ ว่า
“พระวิญญาณบริสุทธิอู
๊ แม่หม่อนของหมู่เฮา
์ ้ถูกต้องแล้ว เมื่ออู้กับป้ออุย
ผ่านอิสยาห์ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าว่า
23

26 ‘จงไปหาคนหมู่นี้ เน่ อ

แล้วอูกั
้ บหมู่เขาว่า

หมู่เจ้าจะฟังแล้วฟังแหมแต่จะบ่เข้าใจ๋
จะผ่อแล้วผ่อแหมแต่จะบ่หัน
27 ย้อนจิตใจ๋ของคนหมู่นี้ หลึ่ง
หมู่เขาปิดหูปิดต๋าเหีย
ถ้าบ่จาอัน
้ หมู่เขาจะหันกับต๋า
ได้ยน
ิ กับหู
เข้าใจ๋ด้วยจิตใจ๋ของหมู่เขา

แล้วปิ๊ กมาหาเฮา เปื้ อหื้อเฮาฮักษาหมู่เขาหื้อหายดี�ธ
ธ

28:27 28:27 อสย� 6:9-10

กิจก๋าน 28:28
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กิจก๋าน 28:31

“ย้อน จา อัน
้ หมู่ ต้าน ต้อง ฮู้ ไว้ ว่า เรือ
่ ง ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ
พระเจ้าได้ยกไปหื้อคนต่างจ้าด แล้วหมู่เขาก็จะฮับฟัง�๖
30 เปาโล อยู่ ใน บ้าน ตี้ เจ้า เป๋ น เวลา เถิง สอง ปี๋ ต้าน ได้ ต้อนฮับ กู้ คน ตี้ มา
หา 31 เปาโล เตสนา เรือ
่ ง แผ่น ดิน ของ พระเจ้า กับ สัง่ สอน เรือ
่ ง ของ พระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าอย่างบ่กั ๋วใผโดยบ่มีคนขัดขวาง
28

๖

28:28
28:28 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อ
หมู่จาวยิวก็ปิ๊ กเมือบ้าน ปากั ๋นไปเถียงกั ๋นไปตวย�

29

ตี้ว่า

“เมื่อเปาโลอูกํ
้ านี้ จบแล้ว

โรม 1:1
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โรม 1:2

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 พระ เยซู ใน นิ มิต ต๋อน ตี้ ต้าน กํ่า ลัง เตียว ตาง ไป เมือง
ดามัสกัส พระเจ้าได้ฮ้องต้าน เปื้ อหื้อต้านไปบอกข่าวดีหื้อกับคนต่างจ้าด
คน ส่วน ใหญ่ ถือ ว่า เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ขึ้น ประมาณ ปี๋ ค�ศ� 57
ต๋อนตี้อยูใน
่ เมืองโครินธ์
เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ เถิงหมู่ผู้เจื้อในกรุ งโรม บ่ฮูแน่
้ ชัดว่าใผเป๋น
ผู้ตัง้ คริสตจักรขึ้นในกรุ งโรม อาจจะเป๋นบางคนตี้มาจากกรุ งโรมตี้ได้ฟัง
กําเตสนาของเปโตรในวันเพ็นเทคอสต์ตี้กรุ งเยรู ซาเล็มแล้วฮับเจื้อ ต๋อน
ตี้ปิ๊ กไปกรุ งโรม หมู่เขาก็บอกในกรุ งนั ้น กาว่า อาจจะเป๋นผู้เจื้อคนอื่นๆ ตี้
เตียวตางมา ตี้ได้บอกข่าวดีในกรุ งโรม ในจดหมายฉบับนี้ แสดงหื้อหันว่า
คริสตจักรตี้ หัน
้ ก็ มี ตึง ผู้ เจื้อจาวยิวกับคนต่างจ้าด เปาโลใค่ อยากไปแอ่ว
หาผู้เจื้อในกรุ งโรมตวย ก็ เลยเขียนจดหมายฉบับนี้ ส่งไปหื้อก่อน เปื้ อจะ
อธิบายกําสัง่ 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
พระเจ้าตี้ มีหื้อกู้ คน พระองค์ ได้ ส่งพระเยซู คริสต์ เข้ามาในโลกนี้ เปื้ อจะมี
จีวต
ิ แบบมนุษย์ ต๋ายบนไม้ก๋างเขนเปื้ อฮับโต้ษแตนมนุษย์ตังหลาย แล้ว
เป๋นขึ้นจากความต๋ายเปื้ อทําลายอํานาจของความต๋ายกับบาป เปื้ อกู้ คน
จะ ได้ ฮบ
ั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ ตึง จาว ยิว กับ คน ต่างจ้า ด จะ ได้ ฮบ
ั ความ
รอดป๊นบาปโต้ษนี้ โดยเจื้อวางใจ๋ ในพระเยซู คริสต์ บ่ได้ ขึ้นอยู่กับสิง่ ตี้ เขา
เยีย ะ โดย ตั ๋ว เขา เอง แต่ เป๋น ของขวัญ จาก พระเจ้า กู้ คน ตี้ เจื้อ วางใจ๋ ใน
พระเยซู คริสต์ ได้ ฮบ
ั พระวิญญาณ บริสุทธิอยู
์ ่ใน ใจ๋ ของ เขา พระวิญญาณ
บริสุทธิ์เยีย ะ หื้อ กู้ คน เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม กับ ใจ๊ จี วต
ิ ตี้ เป๋น ตี้ เปิง ใจ๋
ของ พระเจ้า เปาโล เน้ น ว่า พระเจ้า มี ฤทธิ์อํานาจ สูง สุด พระองค์ เป๋น ผู้ ตี้
ฮ้องคนมาเปื้ อจะเจื้อวางใจ๋พระเยซูคริสต์ แล้วฮับความรอดป๊นบาปโต้ษ
กําตัก
๊ ตวาย

1 จดหมายฉบับนี้ จากข้าพเจ้าเปาโล

ผู้ฮับใจ๊พระเยซูคริสต์ ผู้ตี้พระเจ้า
ฮ้อง มา เป๋น อัคร ทูต กับ แต่ง ตัง้ หื้อ บอก ข่าวดี ของ พระเจ้า 2 ตี้ พระเจ้า
สัญญา ไว้ เมิน มา แล้ว โดย ตี้ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ ได้ เขียน

โรม 1:3
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โรม 1:17

ไว้ในพระคัมภีรศั
์ กดิส
่ งเกี่ยวกับพระบุตรของพระเจ้าคือพระ
์ ิทธิ์ 3 เป๋นเรือ
เยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า ของ หมู่ เฮา๑ เซิง่ ใน เรือ
่ ง ความ เป๋น มนุษย์
พระองค์ เกิด ใน ผะกุ๋น ของ กษั ตริย์ ดาวิด 4 เซิง่ ใน เรือ
่ ง ความ เป๋น พระเจ้า
ผู้บริสุทธิ์ พระเจ้าเยียะหื้อพระองค์เป๋นขึ้นจากความต๋ายโดยฤทธิอํ
์ านาจ
ของ พระเจ้า เปื้ อ หื้อ ฮู้ แจ้ง กั ๋น ว่า พระองค์ เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า 5 หมู่
ข้าพเจ้า ได้ ฮับ หน้า ตี้ เป๋น อัครทูต โดย พระคุณ ของ พระเยซู คริสต์ หื้อ ไป
บอก คน ใน กู้ๆ จ้าด หื้อ เจื้อ ฟัง กับ วาง ใจ๋ พระองค์ เปื้ อ หัน แก่ นาม ของ
พระองค์ 6 หมู่ ต้าน ก็ อยู่ ใน หมู่ คน ตี้ พระเจ้า ฮ้อง มา เป๋น คน ของ พระเยซู
คริสต์เหมือนกั ๋น
7 เถิง ปี้ น้ องตี้อยูกรุ
่ งโรม ผูตี
้ ้พระเจ้าฮักกับฮ้องมาเป๋นคนของพระองค์
ขอหื้อต้านตังหลายได้ฮับพระคุณตึงสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเฮา
กับจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ
ความตัง้ ใจ๋ของเปาโลตี้จะไปกรุ งโรม
ก่อน อื่น ข้าพเจ้า ขอบ พระคุณ พระเจ้า ผ่าน ตาง พระเยซู คริสต์ สําหรับ
หมู่ ต้าน กู้ คน ย้อน ว่า มี คน เล่า ลือ เรือ
่ ง ความ เจื้อ ของ หมู่ ต้าน ใคว่ โลก ไป
9
หมด พระเจ้า ตี้ ข้าพเจ้า ฮับ ใจ๊ ใน ก๋าน บอก ข่าวดี เกี่ยว กับ พระบุตร ของ
พระองค์ อย่าง สุด ใจ๋ นั ้น พระองค์ เป๋น พยาน ยืนยัน ได้ ว่า ข้าพเจ้า กึ๊ด เถิง
หมู่ ต้าน ตลอด 10 เมื่อ ข้าพเจ้า อธิษฐาน กู้ เตื้อ ข้าพเจ้า ขอ ว่า ถ้า พระเจ้า
เปิง ใจ๋ ข้าพเจ้า จะ ได้ ไป แอ่ว หา หมู่ ต้าน 11 ย้อน ว่า ข้าพเจ้า ใค่ 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 แข็ง นั ก ขึ้น 12 คือ ว่า หมู่ เฮา จะ ได้ หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ กั ๋น
โดยความเจื้อของเฮาตึงสองฝ่าย
13 ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย เหย ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ฮู้ ว่า ข้าพเจ้า
ตัง้ ใจ๋ หลายเตื้อแล้วว่าจะมาหาหมู่ต้าน เปื้ อจะได้ เก็บเกี่ยวผลในหมู่ต้าน
เหมือนกับตี้ เกิดขึ้นในหมู่ คนต่างจ้าดอื่นๆ มาแล้ว แต่ ก็ มี เหตุ ขัดข้องหื้อ
มา หา บ่ได้ จ๋น แผว บ่า เดี่ยว นี้ 14 ข้าพเจ้า เป๋น หนี้ ตี้ ต้อง บอก ข่าวดี ต่อ คน กู้
จ้าด ตึง คน กรีก ตึง คน ตี้ บ่ใจ้ กรีก คน มี ก๋าน ศึกษา กับ คน บ่มี ก๋าน ศึกษา
ตวย 15 ย้อนจาอัน
้ ข้าพเจ้า จึง ใค่ บอก ข่าวดี หื้อ หมู่ ต้าน ตี้ อยู่ ใน กรุ ง โรม ฮู้
ตวยนั กขนาด
8

ฤทธิอํ
์ านาจของข่าวดี

16 ข้าพเจ้าบ่อายตี้จะบอกข่าวดี

ย้อนว่าเรือ
่ งข่าวดีเป๋นฤทธิอํ
์ านาจตี้มา
จาก พระเจ้า เปื้ อ จ้วย หื้อ กู้ คน ตี้ เจื้อ ได้ รอด ป๊น บาป โต้ษ จ้วย จาว ยิว ก่อน
แล้วก็จ้วยคนต่างจ้าด 17 ย้อนว่าข่าวดีนั ้น ได้เปิดเผยหื้อฮูว่
้ า พระเจ้าเยีย
ะ หื้อ เฮา ตัง หลาย เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม จาใด เฮา เป๋น จาอัน
้ ได้ ก็ โดย
๑

1:3 1:3 ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีกประโยคนี้ อยูต๊
่ ายข้อ 4
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ตาง ความ เจื้อ เต้า อัน
้ อย่าง ตี้ เขียน ไว้ ใน พระคัมภีร ์ว่า “คน ถูก ต้อง ต๋าม
ธรรมโดยความเจื้อของเขาจะมีจีวต
ิ �๒

มนุษย์ตังหลายเป๋นคนบาป
พระเจ้า ตี้ อยู่ ใน สวรรค์ เปิด เผย หื้อ หัน ว่า พระองค์ โขด ก๋าน บาป กับ
็
ก๋าน ฮ้าย ตี้ คน เยีย ะ หมู่ เขา เกิดเกิ
ง้ ความ จริง ไว้ โดย ความ บาป กับ ก๋าน
19
ฮ้าย ของ เขา ตี้ พระเจ้า โขด หมู่ เขา ก็ ย้อน ว่า พระองค์ เปิด เผย เรือ
่ ง ของ
พระองค์หื้อเขาหันแจ้งแล้ว 20 ย้อนตัง้ แต่พระเจ้าได้สร้างโลกมาแล้ว หมู่
เขา ก็ ได้ ฮับ ฮู้สภาพ ของ พระเจ้า ตี้ ผ่อ หัน บ่ได้ คือ ฤทธิอํ
์ านาจ ของ พระองค์
ตี้ บ่มี วัน เสื่อม กับ ความ เป๋น พระเจ้า อย่าง แจ่ม แจ้ง จาก สิง่ ตี้ พระองค์
สร้าง มา แล้ว ย้อนจาอัน
้ มนุษย์ จึง แก้ ตั ๋ว บ่ได้ เลย 21 เถิง แม้ ว่า มนุษย์ ฮู้
เรือ
่ ง พระเจ้า มนุษย์ ก็ บ่ได้ ถวาย เกียรติ กับ ขอบคุณ พระองค์ หื้อ สม กับ ตี้
พระองค์เป๋นพระเจ้า แต่มนุษย์กึ๊ดเรือ
่ งพระเจ้าในตางตี้บ่มีสาระ แล้วจิต
ใจ๋ ตี้ บ่มี ความ เข้า ใจ๋ ของ เขา ก็ มืดมัว ไป 22 เขา อ้าง ว่า เป๋น คน มี ปั๋ ญญา แต่
แต๊ๆ แล้วเขาเป๋นคนง่าว 23 แตนตี้เขาจะนมัสก๋านพระเจ้าผู้ตี้บ่มีวันต๋าย
เขาก็ ไปนมัสก๋านฮูปเคารพตี้ เขาแป๋งคนเดียวเหีย แป๋งเป๋นฮูปคนตี้ ต้อง
ต๋ายพ่อง 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 ต่อ กั ๋น 25 แตน ตี้ จะ เจื้อ ความ จริง เรือ
่ ง
พระเจ้า เขากลับเจื้อกําขี้จุ แตน เขานมัสก๋านกับฮับใจ๊ สิง่ ตี้ พระเจ้าสร้าง
แตน ตี้ จะ นมัส ก๋า น พระองค์ ผู้ สร้าง กู้ สิง่ กู้ อย่าง ผู้ ตี้ สมควร จะ ได้ ฮับ ก๋าน
สรรเสริญตลอดไป อาเมน
26 ย้อนจาอีพระเจ้
้
าจึงป่อยหื้อหมูเขา
่ เยียะต๋ามตั ๋ณหา เยียะสิง่ ตี้น่าอาย
แม้แต่หมู่แม่ญิงก็เปี่ ยนก๋านมีเพศสัมพันธ์ต๋ามธรรมชาติไปเยียะหื้อเป๋น
ผิด ธรรมชาติ ไป เหีย 27 หมู่ ป้อ จาย ก็ เหมือน กั ๋น เลิก มี เพศ สัมพันธ์กับ แม่
ญิง ต๋าม ธรรมชาติ แต่ หัน มา มัวเมา ใน ตั ๋ณหา กับ ป้อ จาย ตวย กั ๋น ป้อ จาย
กับ ป้อ จาย มี เพศ สัมพันธ์ ตี้ น่า ละอาย หมู่ เขา จึง ได้ ฮับ โต้ษ ต๋าม ความ ผิด
นั ้น
28 ย้อน เขา หัน ว่า ก๋าน ฮู้ จัก พระเจ้า เป๋ น เรือ
่ ง บ่สําคัญ พระองค์ จึง ป่อย
หื้อหมู่เขามีจิตใจ๋เสื่อมทราม เขาจึงเยียะในสิง่ ตี้บ่ควรเยียะ 29 หมู่เขามีจี
วิต ตี้ มี ก้า สิง่ บ่ดี สะป๊ะ มี ความ บาป ขี้ โลภ แน จะ เยีย ะ ฮ้าย คน อื่น ขอย กั ๋น
ฆ่า กั ๋น ผิด หัว กั ๋น จุ ล่า ย กั ๋น กึ๊ด ฮ้าย ต่อ กั ๋น เล่า ขวัญ กั ๋น 30 ว่า หย้อ กั ๋น จัง
พระเจ้า ดูแควนกั ๋น จ๋องหอง อวดตั ๋ว ฮิกึ๊ดก้าจะเยียะสิง่ บ่ดีสะป๊ะ บ่เจื้อฟัง
กํา ป้อ แม่ 31 บ่หลวก บ่ฮักษาสัญญา บ่ฮักกั ๋น กับบ่มี ความเมตต๋า 32 เถิง
แม้ หมู่ เขา จะ ฮู้ กฎเก๋ ณฑ์ ตี้ ยุติธรรม ของ พระเจ้า แล้ว ตี้ ว่า ใผ เยีย ะ จาอัน
้
สมควรต๋าย หมู่เขาก็ยังเยียะอยู่ กับหันดีหันงามกับคนตี้เยียะจาอัน
้ ตวย
18

๒

1:17 1:17 แป๋ได้แหมอย่างว่า “คนถูกต้องต๋ามธรรม จะใจ๊จีวต
ิ โดยความเจื้อ� ฮบก� 2:4
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โรม 2:19

พระเจ้าลงโต้ษคนบาปอย่างยุติธรรม

1 ย้อนจาอัน
้ บ่ว่าต้านจะเป๋นใผก็ต๋าม ถ้าต้านตัดสินคนอื่น ต้านก็บ่มีข้อ

แก้ตั ๋วต่อพระเจ้าเลย เมื่อต้านตัดสินคนอื่น ต้านก็ได้ตัดสินลงโต้ษตั ๋วเก่า
แล้ว ย้อนว่าต้านก็ เยียะอย่างเดียวกับเขาเหมือนกั ๋น 2 หมู่ เฮาฮู้แล้วว่าตี้
พระเจ้าตัดสินลงโต้ษคนตี้เยียะจาอัน
้ ก็ยุติธรรมแต๊ๆ 3 แล้วต้านตี้ตัดสิน
คน ตี้ เยีย ะ จาอัน
้ แต่ ต้าน ก็ ยัง เยีย ะ อย่าง เดียว กับ เขา ต้าน กึ๊ด ว่า ต้าน จะ
หนี ก๋านลงโต้ ษของพระเจ้าได้ กา 4 กาว่าต้านดู หมิน
่ ดู แควนความกรุ ณา
ความ อดใจ๋ กับ ความ อดทน อัน ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ ต้าน บ่ฮู้กา ว่า ความ
กรุ ณา ของ พระองค์ นั ้น ก็ เปื้ อ หื้อ โอกาส ต้าน กลับ ใจ๋ จาก บาป 5 แต่ ย้อน ใจ๋
ของ ต้าน แข็ง ลํ้า ไป บ่ยอม กลับ ใจ๋ จาก บาป ต้าน จึง สะสม โต้ษ สําหรับ ตั ๋ว
เก่า เอา ไว้ ใน วัน ตี้ พระเจ้า จะ เปิด เผย ว่า พระองค์ โขด แล้ว จะ ตัดสิน อย่าง
ยุติธรรม 6 ย้อน ว่า ใน วัน นั ้น พระองค์ จะ ตัดสิน กู้ คน ต๋าม ตี้ เขา ได้ เยีย ะ ไป
แล้วก 7 ส่วนคนตี้หมัน
่ เยียะสิง่ ดี ตี้ฮิเซาะหาศักดิศ
ิ ตี้บ่มี
์ รี เกียรติ กับจีวต
วันต๋ายนั ้น พระเจ้าก็จะหื้อจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ 8 แต่พระเจ้าจะโขดกับลงโต้ษคน
ตี้ หัน แก่ ตั ๋ว กับ บ่ยอมฮับ ความ จริง แต่ เยีย ะ บ่ดี แตน 9 กู้ คน ตี้ เยีย ะ บ่ดี จะ
ต้องปะกับความตุ๊กยากกับความเจ็บปวด จะเกิดแก่จาวยิวก่อนแล้วก็คน
ต่างจ้า ด 10 แต่ พระเจ้า จะ หื้อ ศักดิศ
์ รี เกียรติ กับ สันติสุข แก่ กู้ คน ตี้ เยีย ะ
สิง่ ดี จะเกิดแก่ จาวยิวก่อนแล้วก็ คนต่างจ้าด 11 ย้อนว่าพระเจ้าบ่หันแก่
หน้าใผ
12 คน ต่างจ้า ด บ่มี บท บัญญัติ ของ โมเสส เมื่อ เยีย ะ บาป ก็ ฉิ บหาย โดย
บ่อ้าง บท บัญญัติ นั ้น ส่วน จาว ยิว ถือ บท บัญญัติ ของ โมเสส ถ้า เยีย ะ บาป
จะ ถูก ตัดสิน ต๋าม บท บัญญัติ นั ้น 13 ย้อน คน ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ใน สาย
ต๋า พระเจ้า บ่ใจ้ คน ตี้ ได้ยน
ิ บท บัญญัติ เต้า อัน
้ แต่ คน ตี้ เยีย ะ ตวย ต๋าม บท
บัญญัติ อย่าง ดี นั ้น คือ คน ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม 14 คน ต่าง จ้า ด บ่มี บท
บัญญัติ ของ โมเสส แต่ เมื่อ ได้ เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ นั ้น โดย สามัญสํานึ ก
ก็ หมายความ ว่า เขา มี บท บัญญัติ ใน ใจ๋ ของ เขา แล้ว 15 ก๋าน เยีย ะ ของ เขา
นั ้น ก็ จี๊ หื้อ หัน ว่า บท บัญญัติ ได้ เขียน ไว้ ใน 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 ผิด
กาว่ายืนยันว่าสิง่ ตี้เยียะนั ้นถูกต้อง 16 สิง่ หมู่นี้ ก็จะเกิดขึ้นในวันตี้พระเจ้า
จะหื้อพระเยซูคริสต์ตัดสินความลับต่างๆ ของคน ต๋ามข่าวดีตี้ข้าพเจ้าได้
บอกแล้วนั ้น
หมู่จาวยิวกับบทบัญญัติ

17 ส่วนต้านตี้ ฮ้องตั ๋วเก่าว่าจาวยิว

ตี้ เปิ้ งบทบัญญัติ กับอวดว่าตั ๋วต้าน
มี ความ สัมพันธ์ พิเศษ กับ พระเจ้า 18 ต้าน อู้ ว่า ต้าน ฮู้ ความ ต้อ งก๋าน ของ
พระเจ้าดี แล้วฮูว่
้ าอะหยังถูกอะหยังผิดย้อนเฮียนจากบทบัญญัติ 19 ต้าน
ก

2:6 2:6 สดด� 62:12; สภษ� 24:12

โรม 2:20

293

โรม 3:7

มัน
่ ใจ๋ ว่า ตั ๋ว เก่า เผียบ เหมือน เป๋น คน นํา ตาง คน ต๋า บอด เป๋น แสง แจ้ง หื้อ
คน ตัง หลาย ตี้ อยู่ ใน ความ มืด 20 เป๋น ผู้ สอน คน บ่หลวก เป๋น ครู สอน คน ตี้
เป๋น เหมือน หละอ่อน ย้อน ต้าน มี บท บัญญัติ ตี้ มี ตึง ความ ฮู้กับ ความ จริง กู้
อย่างอยู่ในนั ้น 21 ถ้าจาอัน
้ เมื่อต้านเป๋นครู สอนคนอื่นได้ เยียะหยังบ่สอน
ตั ๋วเก่าพ่อง ต๋อนตี้ ต้านเตสนาว่า “ห้ามเป๋นคนขี้ลักขี้จก� แต่ ตั ๋วต้านลัก
ก่อ 22 เมื่อตั ๋วต้านบอกคนอื่นว่า “ห้ามเล่นจู๊� แต่ตั ๋วต้านเล่นจู๊ก่อ ตั ๋วต้าน
จัง ฮูป เคารพ แต่ ตั ๋ว ต้าน ไป ลัก ของ ใน วิหาร ตี้ มี ฮูป เคารพ พ่อง ก่อ 23 ตั ๋ว
ต้าน ภูมิ อก ภู มิ ใจ๋ ว่า มี บท บัญญัติ ของ โมเสส แต่ ตั ๋ว ต้าน เยีย ะ หื้อ พระเจ้า
เสื่อมเสีย โดย บ่เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ พ่อง ก่อ 24 อย่าง ตี้ มี เขียน ไว้ใน พระ
คัมภีรว่์ 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 ก๋าน เข้า พิธี สุหนั ต ของ ต้าน ก็
เหมือน บ่ได้ เข้า เลย 26 แล้ว ถ้า คน ตี้ บ่ได้ เข้า พิธี สุหนั ต แต่ เยีย ะ ต๋าม บท
บัญญัติ พระเจ้า ถือ ว่า เขา ได้ เข้า พิธีสุหนั ต แล้ว บ่ใจ้ กา 27 คน ต่างจ้า ด ตัง
หลาย ตี้ บ่ได้ เข้า พิธี สุหนั ต แต่ เยีย ะ ต๋าม กํา สอน ใน บท บัญญัติ เขา ก็ จะ
นาบโต้ ษ ต้าน ผู้ มี บท บัญญัติ กับ ได้ เข้า พิธี สุหนั ต แล้ว แต่ บ่เยีย ะ ต๋าม บท
บัญญัติ นั ้น 28 ย้อนจาอัน
้ คน ตี้ เป๋น จาว ยิว แต๊ๆ นั ้น บ่ได้ เป๋น ยิว ก้า ตัง นอก
กาว่าเป๋นเรือ
่ งก๋านเข้าพิธสุ
ี หนั ตเต้าอัน
้ 29 แต่คนเป๋นจาวยิวแต๊ๆ คือคน
ตี้ เป๋น ยิว ตัง ใน ก๋าน เข้า พิธี สุหนั ต แต๊ เป๋น เรือ
่ ง ตัง จิต ใจ๋ เซิง่ เกิด ขึ้น โดย
พระวิญญาณ บ่ใจ้เกิดโดยก๋านเยียะต๋ามบทบัญญัติตี้เขียนไว้ คนจาอัน
้ ก็
จะได้ฮับก๋านยกย่องจากพระเจ้า บ่ใจ้จากคน
หมู่ยิวฮับสิทธิพิเศษ

3

1 ถ้าจาอัน
้ จาวยิวจะได้เผียบคนต่างจ้าดจาใด

กับก๋านเข้าพิธสุ
ี หนั ตจะ
มีประโยชน์ อะหยัง 2 มีแน่ นอน มีประโยชน์ กู้อย่างเลย อย่างตี้นึ่ งพระเจ้า
มอบหื้อจาวยิวฮักษาถ้อยกําของพระองค์ 3 ถ้ามี จาวยิวบางคนบ่ซื่อสัตย์
ต้าน กึ๊ด ว่า ก๋าน บ่ซื่อสัตย์ ของ เขา จะ เยีย ะ หื้อ พระเจ้า บ่ซื่อสัตย์ จาอัน
้ กา
4 บ่ใจ้จาอัน
้ เน่ อ เถิงแม้กู้คนจะขี้จุกั ๋นหมด แต่พระเจ้าก็ยังอู้ก้าความจริง
อย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“เปื้ อพิสูจน์ ว่าเมื่อพระองค์อูก็
้ ถูก
กับเมื่อมีก๋านตัดสินคดี พระองค์ก็มีชัย�ค
5 แต่ถ้าเฮาเยียะบ่ดี แล้วเยียะหื้อหันเถิงความยุติธรรมของพระเจ้าชัดขึ้น
เฮาจะว่าจาใด เมื่อพระเจ้าลงโต้ษเฮา เฮาจะอูว่
้ าพระเจ้าบ่ยุติธรรมจาอัน
้
6
กา (ข้าพเจ้า อู้ อย่าง คน ทัว่ ไป) บ่ใจ้ จาอัน
้ เน่ อ ถ้า เป๋น จาอัน
้ แต๊ พระเจ้า
7
จะเป๋นผูตั
้ ดสินคนในโลกได้จาใด แต่บางคนอาจเถียงว่า ถ้าก๋านเป๋นคน
ข
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บ่ซื่อสัตย์ ของ ข้าพเจ้า จ้วย ยืนยัน ได้ ว่า พระเจ้า นั ้น ซื่อสัตย์ จ๋น พระองค์ ได้
ฮับ เกียรติ เป๋น จาใด พระเจ้า ตัดสิน ข้าพเจ้า ว่าเป๋น คน บาป 8 เป๋น จาใด จึง
บ่อู้ว่า “หื้อเฮาเยียะสิง่ บ่ดีกั ๋นเต๊อะเปื้ อความดีจะเกิดขึ้น� มีบางคนใส่ ฮา้
ยข้าพเจ้าว่าสอนจาอัน
้ 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 ต่างจ้า ด ก็ เป๋น คน บาป เหมือน กั ๋น หมด
10 อย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่
์ 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 หมู่ เฮาฮู้แล้วว่า สิง
่ ตี้เขียนในบทบัญญัติตึงหมด ก็ เปื้ อบอกกับคนตี้
อยูใต้
่ บทบัญญัตินั ้น จาอัน
้ จึงบ่มีใผมีข้อแก้ตั ๋วได้ กับคนตึงโลกจะต้องถูก
พระเจ้าตัดสินเหมือนกั ๋นหมด 20 ย้อนว่าในสายต๋าของพระเจ้า บ่มีใผเป๋น
คนตี้ถูกต้องต๋ามธรรมได้โดยก๋านเยียะต๋ามบทบัญญัติ ย้อนสิง่ ตี้เขียนใน
บทบัญญัติเยียะหื้อหมู่เฮาฮูว่
้ าเฮาเป๋นคนบาป
คนตี้ถูกต้องต๋ามธรรมตางความเจื้อ
แต่ บ่า เดี่ยว นี้ พระเจ้า ได้ เปิด เผย หื้อ หัน ว่า หมู่ เฮา จะ เป๋น คน ถูก ต้อง
ต๋าม ธรรม ได้ จาใด โดย บ่ต้อง เปิ้ ง บท บัญญัติ เซิง่ ตึง บท บัญญัติ กับ หมู่ ผู้
เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าก็ได้ยืนยันเรือ
่ งนี้ ตวย 22 คือหมู่เฮาจะเป๋น
คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ได้ โดย ก๋าน เจื้อ พระเยซู คริสต์ เซิง่ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ
เหมือนกั ๋นกู้คนบ่ว่าเป๋นใผก็ต๋าม 23 ย้อนว่ากู้คนเยียะบาปเหมือนกั ๋นหมด
บ่มี ใผ ไป เถิง มาตรฐาน อัน มี เกียรติ ของ พระเจ้า ได้ สัก คน 24 แต่ พระเจ้า
มี พระคุณ โผด หื้อ หมู่ เขา เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม โดย ตี้ หมู่ เขา บ่ต้อง หื้อ
21
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อะหยัง เป๋น ก้า ตอบ แตน พระองค์ เลย คือ โดย ตาง ตี้ หื้อ พระเยซู คริสต์ ไถ่
หมู่ เขา หื้อ ป๊น โต้ษ บาป 25 พระเจ้า ตัง้ พระเยซู คริสต์ ไว้หื้อ 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 ษบาปตี้ คนได้ เยียะมา 26 บ่าเดี่ยวนี้ พระองค์ ก็ เยียะ
หื้อหันว่า พระองค์นั ้นยุติธรรม กับเยียะหื้อกู้คนตี้เจื้อพระเยซู เป๋นคนถูก
ต้องต๋ามธรรม
27 เมื่อเป๋ นจาอีแล้
้ ว จาวยิวอย่างเฮาจะเอาอะหยังมาอวดว่าเป๋นคนถูก
ต้องต๋ามธรรม บ่มีเน่ อ จะอ้างเรือ
่ งเยียะต๋ามบทบัญญัติกา ก็บ่ใจ้ แต่เรือ
่ ง
28
นี้ ขึ้นอยู่กับความเจื้อเต้าอัน
้
หมู่เฮาก็ หันว่าพระเจ้าโผดหื้อคนเฮาเป๋น
คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ก็ โดย ความ เจื้อ เต้า อัน
้ บ่ใจ้ ต้อง เยีย ะ ตวย ต๋าม บท
บัญญัติ
29 พระเจ้า เป๋ น พระเจ้า ของ จาว ยิว เต้า อัน
้ กา พระองค์ บ่ใจ้ เป๋น พระเจ้า
ของคนต่างจ้าดตวยกา แน่ นอนตี้ สุด พระองค์ ก็ เป๋นพระเจ้าของคนต่าง
จ้า 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
ของเขา บ่ว่าจะเป๋นจาวยิวกาว่าคนต่างจ้าดก็ ต๋าม 31 ถ้าจาอัน
้ หมู่เฮาจะ
ยกเลิก บ่เอา บท บัญญัติ โดย อ้าง ความ เจื้อ กา บ่ใจ้ จาอัน
้ แน่ นอน แต่ เมื่อ
เฮามีความเจื้อ เฮาก็ได้สนั บสนุนบทบัญญัติตวย

4
ตั ๋วอย่างความเจื้อของอับราฮัม

1 ถ้าจาอัน
้ เฮาจะว่าจาใดเกี่ยวกับอับราฮัมป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮา 2 ถ้า

อับราฮัมได้ เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมย้อนเยียะตวยต๋ามบทบัญญัติ ต้าน
ก็ มี เรือ
่ ง ตี้ จะ อวด ได้ แต่ ใน สายต๋า ของ พระเจ้า ต้าน บ่มี อะหยังอวด ได้ เลย
3 พระคัมภีร มี
์ เขียนไว้ว่าจาใด “ย้อนอับราฮัมเจื้อพระเจ้า ก๋านตี้ ต้านเจื้อ
พระองค์นั ้น พระองค์ก็ถือว่าต้านเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม�ซ

คน ตี้ เยีย ะ ก๋าน ก็ บ่ถือ ว่า เขา ได้ ของขวัญ แต่ เป๋น ก้า แฮง สําหรับ ก๋าน
เยียะก๋านนั ้น 5 ส่วนคนตี้ บ่ได้เปิ้ งก๋านเยียะ แต่ ได้เจื้อพระเจ้าผู้โผดเยียะ
หื้อคนบาปเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม ความเจื้อของคนจาอี้ พระเจ้าถือว่า
เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม 6 เหมือนตี้ กษั ตริย์ดาวิดอู้เถิงความสุขของคน
ตี้พระเจ้าถือว่าถูกต้องต๋ามธรรมโดยบ่เปิ้ งก๋านเยียะว่า
4

7 “คนตี้เยียะผิดบทบัญญัติ

แล้วพระเจ้าโผดยกโต้ษหื้อ
โดยลบบาปของเขาจ๋นหมด เขาก็เป๋นสุขแต๊ๆ
8 ใผตี้พระเจ้าบ่นั บบาปของเขา คนนั ้นก็เป๋ นสุ ขแต๊ๆ�ญ
ซ
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9 ถ้าจาอัน
้ จะมีก้าจาวยิวเต้าอัน
้ ตี้มีความสุขจาอีกา
้

บ่ใจ้เน่ อ คนต่างจ้า
ดก็ มีตวย เหมือนตี้ หมู่เฮาเกยอู้ว่า “ย้อนความเจื้อของอับราฮัม พระเจ้า
ถือ ว่า ต้าน เป๋น คนถูก ต้อง ต๋ามธรรม�ฎ 10 พระเจ้าถือ จาอัน
้ เมื่อใด ก่อน
อับราฮัมเข้าพิธสุ
ี หนั ต กาว่าหลังเข้าพิธสุ
ี หนั ต เป๋นก่อนเข้าพิธสุ
ี หนั ตบ่ใจ้
11
หลัง เข้า เน่ อ 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 จะ เข้า พิธีสุหนั ต ย้อน
จาอัน
้ ต้านจึงเป๋นป้อของคนตังหลายตี้เจื้อพระเจ้า พระองค์ถือว่าคนหมู่
นั ้นเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม เถิงแม้ว่าเขาบ่ได้เข้าพิธสุ
ี หนั ตก็ต๋าม 12 กับ
อับราฮัมก็เป๋นป้อของคนตี้เข้าพิธสุ
ี หนั ต บ่ใจ้ย้อนว่าหมู่เขาเข้าพิธสุ
ี หนั ต
อย่างเดียวเต้าอัน
้ แต่ว่าหมู่เขาใจ๊จีวต
ิ โดยความเจื้อเหมือนตี้อับราฮัมป้อ
ของหมู่เฮาใจ๊จีวต
ิ ก่อนตี้ต้านได้เข้าพิธสุ
ี หนั ตแล้ว
พระสัญญาของพระเจ้าตางความเจื้อ

13 พระสัญญาตี้ พระเจ้าหื้อกับอับราฮัมตึงหมู่ลูกหลานของต้านว่า

หมู่
เขาจะได้โลกเป๋นมรดก พระเจ้าสัญญาจาอีบ่
้ ใจ้ย้อนว่าอับราฮัมเยียะต๋าม
บท บัญญัติ แต่ ย้อน ว่า อับ ราฮัม เป๋น คน ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ก็ โดย ความ
เจื้อ 14 ถ้าหมู่เขาตี้เยียะตวยต๋ามบทบัญญัติจะเป๋นคนตี้ได้ฮบ
ั 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 พระเจ้า โขด เต้า อัน
้
ย้อนคนเยียะผิดบทบัญญัติเจื่อๆ แต่ถ้าตี้ไหนบ่มีกฎ ตี้หัน
้ ก็บ่มีก๋านเยียะ
ผิดกฎ
16 ย้อนจาอัน
้ พระสัญญา ของ พระเจ้า นั ้น จึง ขึ้น อยู่ กับ ความ เจื้อ เปื้ อ
ยืนยัน ว่า ลูก หลาน ของ อับ ราฮัม กู้ คน จะ ได้ ฮบ
ั พระสัญญา นั ้น โดย บ่ต้อง
ตอบแตนอะหยัง บ่ใจ้ก้าคนตี้เยียะตวยต๋ามบทบัญญัติหมู่เดียว๓ แต่หื้อ
กับหมู่ตี้มีความเจื้อแบบเดียวกับอับราฮัม ย้อนต้านเป๋นป้อตางความเจื้อ
ของหมู่ เฮากู้ คนตวย 17 ต๋ามตี้ มี เขียนในพระคัมภีรไว้
์ ว่า “เฮาหื้อเจ้าเป๋น
ป้อของคนหลายจ้าด�ฏ มีความหมายจาอีว่
้ า อับราฮัมเป๋นป้อของหมู่เฮา
ในสายต๋าของพระเจ้าตี้ ต้านเจื้อ คือพระเจ้าผู้เยียะหื้อคนต๋ายเป๋นขึ้นมา
ใหม่กับสัง่ สิง่ ตี้ยังบ่มีหื้อเกิดขึ้น
18 อย่าง อับ ราฮัม ตี้ ผ่อ เหมือน ว่า บ่มี หวัง แล้ว แต่ ต้าน ก็ ยัง เจื้อ กับ หวัง
ว่า จะ ได้ เป๋น ป้อ ของ คน หลาย จ้าด ต๋าม ตี้ พระเจ้า อู้ ไว้ ว่า “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
ก็เป๋นหมัน 20 แต่ต้านก็ยังมีความเจื้ออย่างมัน
่ คง กับบ่สงสัยพระสัญญา
ของ พระเจ้า ความ เจื้อ ของ ต้าน ก็ เข้ม แข็ง ขึ้น ต้าน จึง สรรเสริญ พระเจ้า
ฎ

4:9 4:9 ปฐก� 15:6 ๓ 4:16 4:16 เปาโลอ้างเถิงผู้เจื้อจาวยิว
17:5 ฒ 4:18 4:18 ปฐก� 15:5

ฏ

4:17 4:17 ปฐก�

โรม 4:21
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21 ต้านเจื้อมัน
่ ว่า

พระเจ้าสามารถเยียะในสิง่ ตี้พระองค์สัญญาได้ 22 ย้อน
ต้าน เจื้อ พระเจ้า พระองค์ จึง ถือ ว่า ต้าน เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม 23 ตี้
ว่า “พระเจ้าถือว่าต้านเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม� บ่ได้เขียนไว้สําหรับอับ
ราฮัม คน เดียว 24 แต่ เขียน สําหรับ หมู่ เฮา ตวย พระเจ้า จะ ถือ ว่า หมู่ เฮา ตี้
เจื้อพระองค์ ผู้เยียะหื้อพระเยซู องค์ พระผู้เป๋นเจ้าของหมู่เฮาเป๋นขึ้นจาก
ความ ต๋าย เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม 25 ตี้ พระเยซู ถูก มอบ หื้อ คน ฆ่า ต๋าย
นั ้น ก็ ย้อน ความ บาป ของ หมู่ เฮา แล้ว พระเจ้า เยีย ะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น มา
ใหม่เปื้ อหื้อเฮาเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม

5
ผลของก๋านเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม
เมื่อ พระเจ้า โผด หื้อ เฮา เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม โดย ความ เจื้อ เฮา
จึงมีสันติสุขกับพระเจ้าผ่านตางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา
2 พระเยซู ปา หมู่ เฮา มา อยู่ ใน พระคุณ นี้ หมู่ เฮา ก็ มี ความ จื้น จม 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 ใน ความ ตุ๊ก ยาก ลําบาก ใน จี วต
ิ ย้อน หมู่ เฮา ฮู้ ว่า
ความ ตุ๊ก ยาก ลําบาก นั ้น สอน หื้อ หมู่ เฮา อดทน 4 กับ ความ 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
อย่างเต๋มล้นเข้ามาในใจ๋ของเฮา โดยตางพระวิญญาณบริสุทธิตี
์ ้พระเจ้า
6
โผด ยก หื้อ หมู่ เฮา ผ่อ ลอ ต๋อน ตี้ หมู่ เฮา จ้วย ตั ๋ว เก่า หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ
บ่ได้ พระคริสต์ต๋ายเปื้ อหมู่เฮาตี้เป๋นคนบ่ดี ต๋ามเวลาตี้พระเจ้ากํา๋ หนดไว้
แล้ว 7 คน ตี้ ยอม ต๋าย แตน คน ตี้ ดี นั ้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 ของ
พระองค์โดยยอมส่งพระเยซูคริสต์มาต๋ายเปื้ อหมู่เฮา ในต๋อนตี้หมู่เฮายัง
เป๋นคนบาปอยู่
1

9 บ่า เดี่ยว นี้ เมื่อ พระเจ้า โผด หื้อ หมู่ เฮา เป๋ น คน ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม แล้ว

โดย เลือด ของ พระ เยซู นั ก เหลือ นั ้น หมู่ เฮา จะ ป๊น จาก ก๋าน ลง โต้ษ ของ
พระเจ้า โดย พระองค์ ตวย 10 ย้อน ว่า ต๋อน ตี้ เฮา ยัง เป๋น ศัตรู ๋ ต่อ พระเจ้า
นั ้น พระบุตร ของ พระเจ้า ยัง ต๋าย เปื้ อ หมู่ เฮา เยีย ะ หื้อ หมู่ เฮา ได้ คืนดี กับ
พระเจ้า นั ก เหลือ นั ้น แหม หมู่ เฮา ก็ จะ รอด จาก ก๋าน ลงโต้ ษ ของ พระเจ้า
โดย จี วต
ิ ของ พระองค์ 11 บ่ใจ้ ก้า เต้า อัน
้ แต่ พระเจ้า ยัง หื้อ เฮา มี ความ จื้น
จมยินดี โดยพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้าของหมู่เฮา ผู้ตี้ เยียะหื้อเฮา
คืนดีกับพระเจ้า
อาดัมกับพระเยซูคริสต์

โรม 5:12
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12 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 ลาม ไป ใคว่ กู้ คน ย้อน มนุษย์ เยีย ะ บาป
เหมือนกั ๋นหมด 13 ก่อนมีบทบัญญัติ มนุษย์เยียะบาปอยู่แล้ว แต่ว่าต๋อน
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
บ่ได้ฝ่าฝืนกําสัง่ ของพระเจ้าอย่างเดียวกั ๋นกับก๋านฝ่าฝืนของอาดัม
อาดั ม เป๋น แบบ อย่าง เล็ง เถิง พระเยซู ตี้ จะ มา เมื่อ ลูน 15 แต่ สอง คน นี้
บ่เหมือน กั ๋น ย้อน ของขวัญ จาก พระเจ้า ก็ บ่เหมือน กับ บาป ของ อาดั ม ถ้า
คนตังหลายต้องต๋ายย้อนคนคนเดียวเยียะผิด นั กเหลือนั ้น คนตังหลาย
ก็ ได้ ฮบ
ั พระคุณกับของขวัญตี้ เต๋ มล้นจากพระเจ้า ตี้ มอบหื้อโดยพระคุณ
ของ คน คน เดียว เหมือน กั ๋น คนๆ นั ้น ก็ คือ พระเยซู คริสต์ 16 ของ ขวัญ ตี้
พระเจ้า หื้อ นั ้น ก็ บ่เหมือน กับ ผล ตี้ เกิด จาก บาป ของ คน นั ้น คน เดียว ย้อน
ว่า อาดั ม เยีย ะ บาป เตื้อ เดียว พระเจ้า ก็ ถือ ว่า คน ตัง หลาย มี โต้ษ แต่ ของ
ขวัญ ตี้ พระเจ้า หื้อ หลัง จาก ตี้ มนุษย์ เยีย ะ บาป นั ก ขึ้น ติกๆ นั ้น จะ นํา ก๋าน
ยกโต้ษบาปมาหื้อคนตังหลาย 17 ถ้าก๋านเยียะผิดของอาดัมคนเดียวเยีย
ะ หื้อ มนุษย์ กู้ คน ต้อง ต๋าย นั ก เหลือ นั ้น พระคุณ ตี้ เต๋ มล้น ของ พระเจ้า กับ
ของขวัญตี้พระเจ้าหื้อคือก๋านเป๋นคนตี้ถูกต้องต๋ามธรรม ก็เยียะหื้อคนตัง
หลายมีจีวต
ิ ตี้เข้มแข็งโดยคนคนเดียวคือพระเยซูคริสต์

จาอัน
้ ก๋าน เยีย ะ ผิด เตื้อ เดียว เยีย ะ หื้อ คน ตัง หลาย มี โต้ษ จาใด ก๋าน
เยียะดีของพระเยซู เตื้อเดียวก็เยียะหื้อคนตังหลายเป๋นคนตี้ถูกต้องต๋าม
ธรรมกับได้ฮบ
ั จีวต
ิ จาอัน
้ เหมือนกั ๋น 19 อาดัมเป๋นเหตุหื้อคนหลายคนเป๋น
คน บาป ย้อน บ่เจื้อ ฟัง พระเจ้า จาใด พระเยซู ก็ เป๋น เหตุ หื้อ คน หลาย คน
เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม ย้อนพระองค์เจื้อฟังพระเจ้าจาอัน
้ เหมือนกั ๋น
18

เมื่อ มี บท บัญญัติ ก็ เยีย ะ หื้อ คน เยีย ะ บาป นั ก ขึ้น แต่ เมื่อ มี ก๋าน เยีย ะ
บาปนั กขึ้นตี้ไหน พระคุณของพระเจ้าก็มีนั กขึ้นเหลือนั ้นตี้หัน
้ 21 เหมือน
กับตี้บาปเกยมีอํานาจเยียะหื้อหมู่เฮาต้องต๋ายจาใด พระคุณของพระเจ้า
ก็มีอํานาจเยียะหื้อหมู่เฮาเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมแล้วได้ฮบ
ั จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์
ผ่านตางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของหมู่เฮาจาอัน
้
20

6
ก๋านต๋ายแล้วมีจีวต
ิ อยูกั
่ บพระเยซูคริสต์

1 เมื่อ เป๋ น จาอัน
้ หมู่เฮาจะว่าจาใด

หมู่เฮายังจะเยียะบาปต่อไปเปื้ อเฮา
จะ ได้ ฮบ
ั พระคุณ ของ พระเจ้า นั ก ขึ้น จาอัน
้ กา 2 บ่แม่น จาอัน
้ เน่ อ หมู่ เฮา
จะ ยัง เยีย ะ บาป ต่อ ไป ได้ จาใด ใน เมื่อ เฮา ได้ ต๋าย จาก อํานาจ ของ บาป แล้ว
3 ต้านบ่ฮูกา
้ ว่า เมื่อเฮาตังหลายฮับบัพติศมาเข้าฮ่วมเป๋นคนของพระเยซู
คริสต์ ก็ ได้ ฮับ บัพ ติศ มา เข้า ฮ่วม ใน ก๋าน ต๋าย ของ พระองค์ แล้ว 4 ย้อน จา
อัน
้ โดย ก๋าน ฮับ บัพ ติศ มา เข้า ฮ่วม ใน ก๋าน ต๋าย ของ พระองค์ นั ้น ก็ เหมือน
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ว่า หมู่ เฮา ถูก ฝัง ตวย พระองค์ เมื่อ พระเจ้า ใจ๊ ฤทธิอํ
์ านาจ อัน ยิง่ ใหญ่ เยีย ะ
หื้อ พระเยซู คริสต์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว หมู่ เฮา ก็ มี วิถี จี วต
ิ ใหม่ ตวย
เหมือนกั ๋น
5 ถ้า หมู่ เฮา เป๋ น อัน นึ่ ง อัน เดียว กับ พระเยซู โดย ก๋าน ต๋าย ของ พระองค์
แล้ว หมู่ เฮา ก็ จะ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ พระองค์ โดย ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก
ความ ต๋าย ของ พระองค์ ตวย เหมือน กั ๋น 6 เฮา ตัง หลาย ฮู้ แล้ว ว่า จี วต
ิ เก่า
ของ หมู่ เฮา ได้ ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน ตวย พระเยซู แล้ว เปื้ อ นิ สัย ตี้ ใค่ เยีย ะ
บาปจะได้ถูกทําลายหื้อเสี้ ยงไป หมู่เฮาก็จะบ่ได้เป๋นขี้ข้าของบาปแหมต่อ
ไป 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 จะ บ่มี
อํานาจเหนื อพระองค์แหมต่อไป 10 ตี้พระองค์ได้ต๋ายเตื้อเดียวก็ปอเปื้ อมี
ชัย เหนื อ อํานาจ ของ บาป ตลอด ไป แต่ ตี้ พระองค์ มี จี วต
ิ อยู่ นั ้น ก็ มี จี วต
ิ อยู่
เปื้ อพระเจ้า 11 อย่างเดียวกั ๋นหื้อต้านตังหลายถือว่าหมู่ต้านต๋ายจากบาป
แล้ว กับ หมู่ ต้าน ก็ ใจ๊ จี วต
ิ เปื้ อ พระเจ้า โดย เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ พระ
12
เยซู คริสต์ 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 นั ้น 13 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
หมู่ต้านแก่พระเจ้า เหมือนคนตี้เป๋นขึ้นจากความต๋ายมีจีวต
ิ ใหม่ แล้วจง
มอบ ถวาย กู้ ส่วน ใน ตั ๋ว ของ หมู่ ต้าน หื้อ ใจ๊ ใน ก๋าน เยีย ะ ใน สิง่ ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม
ธรรม 14 บาปจะบ่ครอบงําหมู่ต้านแหม ย้อนหมู่ต้านบ่ได้อยู่ใต้อํานาจบท
บัญญัติ แต่อยูใต้
่ พระคุณของพระเจ้า
ขี้ข้าของความดี
ถ้า จาอัน
้ จะ ว่า จาใด เฮา จะ เยีย ะ บาป ย้อน บ่ได้ อยู่ ใต้ บท บัญญัติ แต่
อยู่ใต้พระคุณจาอัน
้ กา บ่ใจ้เน่ อ 16 ต้านตังหลายบ่ฮู้กาว่า ถ้าหมู่ต้านยอม
เป๋นขี้ข้าเจื้อฟังใผ หมู่ต้านก็เป๋นขี้ข้าของคนตี้หมู่ต้านเจื้อฟังนั ้น หมู่ต้าน
จะเป๋นขี้ข้าของบาปตี้เยียะหื้อต๋าย กาว่าเป๋นขี้ข้าเจื้อฟังพระเจ้าตี้เยียะหื้อ
เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม 17 แต่ หื้อ ขอบ พระคุณ พระเจ้า ย้อน ว่า หมู่ ต้าน
เกยเป๋น ขี้ข้าของบาปมาก่อน แต่ บ่าเดี่ยวนี้ หมู่ ต้านเต๋มใจ๋ เจื้อฟังหลักกํา
สอนของพระเจ้าตี้หมูต้
่ านได้ฮบ
ั มา 18 หมูต้
่ านได้ป๊นจากก๋านเป๋นขี้ข้าของ
บาป แล้วก็ ได้ เป๋นขี้ข้าของพระเจ้าตี้ เยียะแต่ สิง่ ตี้ ถูกต้องต๋ามธรรม 19 ตี้
ข้าพเจ้ายกเอาตั ๋วอย่างเรือ
่ งคนเป๋นขี้ข้ามา ก็ย้อนสิง่ นี้ เข้าใจ๋ ยากสําหรับ
หมู่ต้าน หมู่ต้านเกยยอมหื้อกู้ส่วนของตั ๋วเป๋นขี้ข้าของก๋านลามกกับก๋าน
เยีย ะ บ่ดี นั ก ขึ้น ติกๆ จาใด บ่า เดี่ยว นี้ ขอ หื้อ หมู่ ต้าน ยอม หื้อ กู้ ส่วน ของ ตั ๋ว
15
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เป๋น ขี้ข้า ตี้ เยีย ะ ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า จาอัน
้ เปื้ อ จะ ได้ เป๋น คน
บริสุทธิ์
20 เมื่อ หมู่ ต้าน เป๋ น ขี้ข้า ของ บาป ก็ บ่ต้อง เยีย ะ สิง
่ ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม
21 แล้วหมู่ ต้านได้ ประโยชน์ อะหยังจากก๋านเยียะสิง
่ หมู่นั ้น ตี้ต๋อนนี้ เยียะ
หื้อหมู่ต้านฮู้สึกอาย ผลของก๋านเยียะสิง่ หมู่นั ้นก็ คือความต๋าย 22 แต่ บ่า
เดี่ยวนี้ ต้าน ตัง หลาย ป๊น จาก ก๋าน เป๋น ขี้ข้า ของ บาป แล้ว มา เป๋น ขี้ข้า ของ
พระเจ้า ประโยชน์ ตี้หมู่ต้านจะได้ฮบ
ั ก็คือก๋านเป๋นคนบริสุทธิ์ แล้วจะเยีย
23
ะหื้อต้านได้ฮบ
ั จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ ย้อนว่าก๋านเยียะบาปนําไปสู่ความต๋าย แต่
สิง่ ตี้พระเจ้าโผดหื้อบ่ดายคือจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์โดยผ่านตางพระเยซูองค์พระผู้
เป๋นเจ้าของเฮา

7

ตั ๋วอย่างจากก๋านแต่งงาน
ปี้ น้ อง ตัง หลาย ตี้ ฮู้ บท บัญญัติ หมู่ ต้าน บ่ฮู้ กา ว่า บท บัญญัติ มี อํานาจ
เหนื อคนเฮาก็ต๋อนตี้เฮายังมีจีวต
ิ อยูเต้
่ าอัน
้ 2 เหมือนกับแม่ญิงตี้แต่งงาน
แล้ว เมื่อผัวยังมีจีวต
ิ อยูนาง
่
ต้องเยียะต๋ามกฎประเพณี เป๋นผัวเมียกั ๋น แต่
ถ้า ผัว ต๋าย แม่ ญิง ก็ ป๊น จาก กฎ นั ้น 3 ถ้า แม่ ญิง คน นั ้น ไป เป๋น เมีย ป้อ จาย
คนอื่นต๋อนผัวยังมีจีวต
ิ อยู่ ก็ถือว่านางมีจู๊ แต่ถ้าผัวต๋ายแล้วนางก็ป๊นจาก
กฎประเพณี เป๋นผัวเมียกั ๋น นางมีสิทธิตี
์ ้จะเป๋นเมียของป้อจายอื่นได้ บ่ถือ
ว่านางเล่นจู๊
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 อ หมู่ ต้าน จะ ได้ เป๋น คน ของ พระองค์ ผู้
ตี้ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เปื้ อ ว่า จี วิต หมู่ เฮา จะ ได้ 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 คือ ได้ ฮบ
ั ก๋าน
ปลดปล่อยหื้อมีอิสระจากบทบัญญัติตี้เกยมีเหนื อเฮา ต๋อนนี้ เฮาสามารถ
ฮับใจ๊พระเจ้าต๋ามแนวตางใหม่ตี้พระวิญญาณจะนําเฮา บ่ใจ้เยียะต๋ามข้อ
บังคับแบบเก่าตี้เขียนไว้แหมต่อไป
1

ปั๋ ญหาเรือ
่ งบาปตี้ฝังอยูใน
่ ตั ๋วเฮา
ถ้า จาอัน
้ หมู่ เฮา จะ ว่า จาใด จะ ว่า บท บัญญัติ คือ บาป กา บ่ใจ้ จาอัน
้
แน่ นอน ถ้าบ่มีบทบัญญัติข้าพเจ้าก็บ่ฮูว่
้ าอะหยังเป๋นบาปพ่อง ข้าพเจ้าจะ
บ่ฮู้ เลย ว่า ก๋าน โลภ นั ้น ผิด ถ้า บท บัญญัติ บ่ได้ เขียน ว่า “ห้าม โลภ�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 บท บัญญัติ บาป ก็ บ่มี อํานาจ 9 เมื่อ ตะก่อน
7
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ข้าพเจ้า มี จี วต
ิ อยู่ โดย บ่ฮู้ บท บัญญัติ แต่ เมื่อ ฮู้ บท บัญญัติ แล้ว บาป ก็ มี
อํานาจ ขึ้น มา แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ต๋าย๔ 10 บท บัญญัติ มี ไว้ เปื้ อ หื้อ มี จี วต
ิ แต่
ก๋าย เป๋น เหตุ หื้อ ข้าพเจ้า ต้อง ต๋าย 11 บาป ได้ ฉวย โอกาส ใจ๊ บท บัญญัติ นั ้น
จุ ล่า ย ข้าพเจ้า กับ เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า ต้อง ต๋าย 12 จาอัน
้ บท บัญญัติ เป๋น สิง่
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13 ถ้าจาอัน
้ สิง่ ดีนั ้นเยียะหื้อข้าพเจ้าต้องต๋ายกา บ่ใจ้จาอัน
้ แน่ นอน แต่
เป๋นบาปตี้ใจ๊สิง่ ดีนั ้นเยียะหื้อข้าพเจ้าต้องต๋าย เปื้ อเยียะหื้อหันว่าบาปเป๋น
จาใด แล้วบทบัญญัติก็เยียะหื้อข้าพเจ้าฮูว่
้ าบาปเป๋นสิง่ บ่ดีขนาด
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 เป๋น ขี้ข้า ของ บาป 15 ข้าพเจ้า ก็ บ่เข้า
ใจ๋ว่าเยียะหยังข้าพเจ้าเยียะในสิง่ ตี้ข้าพเจ้าเยียะ ย้อนว่าข้าพเจ้าบ่ได้เยีย
ะ สิง่ ดี ตี้ ใค่ เยีย ะ แต่ สิง่ ตี้ ข้าพเจ้า จัง ข้าพเจ้า ก็ เยีย ะ 16 แล้ว ถ้า ข้าพเจ้า
เยียะสิง่ ตี้ ข้าพเจ้าบ่ใค่ เยียะ ข้าพเจ้าก็ ยอมฮับว่าบทบัญญัติเป๋นสิง่ ดี งาม
17 ย้อนจาอัน
้ บ่ใจ้ ตั ๋ว ข้าพเจ้า เป๋น คน เยีย ะ แต่ บาป เซิง่ อยู่ ใน ตั ๋ว ข้าพเจ้า
เป๋น ฝ่าย เยีย ะ 18 ข้าพเจ้า ฮู้ ว่า สันดาน บาป ใน ตั ๋ว ข้าพเจ้า นั ้น บ่มี ความ ดี
เลย ย้อนข้าพเจ้าใค่เยียะดี แต่ข้าพเจ้าเยียะบ่ได้ 19 สิง่ ดีตี้ข้าพเจ้าใค่เยีย
ะก็ บ่ได้ เยียะ แต่ สิง่ บ่ดี ตี้ บ่ใค่ เยียะก็ ยังเยียะอยู่ 20 จาอัน
้ เมื่อข้าพเจ้าเยีย
ะ สิง่ บ่ดี ตี้ บ่ใค่ เยีย ะ ก็ บ่แม่น ตั ๋ว ข้าพเจ้า เป๋น คน เยีย ะ แต่ บาป ตี้ อยู่ ใน ตั ๋ว
ข้าพเจ้าเป๋นฝ่ายเยียะ
21 ข้าพเจ้า จึง หัน ว่า เป๋ น กฎ ธรรมดา ใน จี วต
ิ ว่า เมื่อ ใด ตี้ ข้าพเจ้า ตัง้ ใจ๋
จะเยียะสิง่ ดี ก็ จัง้ เลือกเยียะสิง่ บ่ดี เหียกู้ เตื้อ 22 ย้อนว่าในใจ๋ ของข้าพเจ้า
จื้น จมยินดี ใน บท บัญญัติ ของ พระเจ้า 23 แต่ ข้าพเจ้า หัน ว่า มี กฎ ธรรมดา
ในจี วต
ิ แหมอย่างตี้ อยู่ในตั ๋วข้าพเจ้า เซิง่ ต่อสู้ กับกฎตี้ ข้าพเจ้ายอมฮับใน
จิตใจ๋ แล้วเยียะหื้อข้าพเจ้าอยูใน
่ บังคับของบาปตี้อยูใน
่ ตั ๋วข้าพเจ้า 24 เฮ่อ
ข้าพเจ้าเป๋นคนตี้น่าสังเวชเหียแต๊ๆ จะมีใผจ้วยข้าพเจ้าหื้อป๊นจากตั ๋วนี้ ตี้
นํา ความ ต๋าย มา สู่ ข้าพเจ้า นี้ พ่อง 25 แต่ ขอบคุณ พระเจ้า ตี้ พระเยซู คริสต์
องค์พระผู้เป๋นเจ้าของหมู่เฮาสามารถจ้วยข้าพเจ้าได้
ข้าพเจ้า ก็ เป๋น จา อี้ ละ จิต ใจ๋ ของ ข้าพเจ้า ใค่ เจื้อ ฟัง บท บัญญัติ ของ
พระเจ้า แต่สันดานบาปของข้าพเจ้านั ้นก็เยียะต๋ามบาป

8

จีวต
ิ ตี้อยูฝ่
่ ายพระวิญญาณ
คนตังหลายตี้ได้เจื้อวางใจ๋พระเยซูคริสต์จะบ่ถูกลงโต้ษ 2 ย้อน
ว่า กฎ ของ พระวิญญาณ ตี้ หื้อ จี วต
ิ เฮา เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ พระเยซู
คริสต์ ได้ จ้วย หื้อ ข้าพเจ้า มี อิสระ จาก กฎ ตี้ ควบคุม เฮา หื้อ เยีย ะ บาป ตี้ นํา
ไป เถิง ความ ต๋าย 3 สิง่ ตี้ บท บัญญัติ เยีย ะ บ่ได้ ย้อน สันดาน บาป เยีย ะ หื้อ
1 จาอัน
้

๔

7:9 7:9 ต๋ายในตี้นี่ หมายเถิง ต๋ายในฝ่ายจิตวิญญาณ
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อํานาจ ของ บท บัญญัติ นั ้น อ่อน ลง พระเจ้า ได้ เยีย ะ หื้อ แล้ว พระองค์ ได้
ตัดสิน ลง โต้ ษ บาป โดย ส่ง พระ บุตร ของ พระองค์ มา ฮับ สภาพ เป๋น คน
เหมือน เฮา ตี้ มี บาป เปื้ อ เป๋น เครือ
่ ง ปู่ จา ไถ่ บาป 4 เปื้ อ เฮา จะ สามารถ เยีย
ะกู้ สิง่ กู้ อย่างต๋ามตี้ บทบัญญัติต้องก๋าน โดยบ่เยียะตวยต๋ามสันดานบาป
แต่เยียะตวยต๋ามพระวิญญาณ

คน ตัง หลาย ตี้ ใจ๊ จี วิต ตวย ต๋าม สันดาน บาป ก็ กึ๊ด เถิง ก้า เยีย ะ บาป
แต่ คน ตัง หลาย ตี้ เยีย ะ ต๋าม พระวิญญาณ ก็ กึ๊ด เถิง ก้า เยีย ะ ตวย ต๋าม พระ
วิญญาณ 6 ถ้า หื้อ สันดาน บาป ควบคุม จิต ใจ๋ ก็ จะ นํา ไป เถิง ความ ต๋าย แต่
ถ้า หื้อ พระวิญญาณ ควบคุม จิต ใจ๋ ก็ จะ นํา ไป เถิง จี วต
ิ กับ สันติสุข 7 ย้อน
ว่า จิต ใจ๋ ตี้ ใค่ เยีย ะ ตวย ต๋าม สันดาน บาป ก็ เป๋น ศัตรู พระเจ้
๋
า คือ บ่ยอม เยีย
8
ะ ต๋าม บท บัญญัติ ของ พระเจ้า แต๊ๆ แล้ว เยีย ะ ต๋าม บ่ได้ คน หมู่ นี้ ตี้ หื้อ
สันดานบาปควบคุมจิตใจ๋ ก็เยียะหื้อพระเจ้าปอใจ๋บ่ได้เลย
5

ถ้า พระวิญญาณ ของ พระเจ้า อยู่ ใน จี วต
ิ ต้าน สันดาน บาป ก็ ควบคุม
ต้าน บ่ได้ แต่ พระวิญญาณ จะ ควบคุม ต้าน แตน คน ใด บ่มี พระวิญญาณ
ของพระคริสต์ คนนั ้นก็บ่ได้เป๋นคนของพระองค์ 10 ถ้าต้านตังหลายมีพระ
คริสต์ อยู่ใน ใจ๋ แล้ว แม้ ว่า ตั ๋ว ของ ต้าน ต้อง ต๋าย ย้อน บาป แต่ จิต วิญญาณ
ยังมีจีวต
ิ อยู่ ย้อนว่าต้านเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม 11 กับถ้าพระวิญญาณ
ของพระเจ้าผู้เยียะหื้อพระเยซู เป๋นขึ้นจากความต๋ายอยู่กับต้านตังหลาย
พระเจ้า ผู้ เยีย ะ หื้อ พระเยซู คริสต์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว นั ้น ก็ จะ เยีย
ะ หื้อ ตั ๋ว ตี้ ต้อง ต๋าย ของ ต้าน มี จี วต
ิ โดย พระวิญญาณ ของ พระองค์ ตี้ อยู่กับ
ต้าน
12 ย้อน จาอัน
้ ปี้ น้ อง ตัง หลาย เหย เฮา ตัง หลาย บ่มี ความ จํา๋ เป๋ น จะ ต้อง
เยีย ะ ตวย ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ สันดาน บาป เลย 13 ถ้า ต้าน ใจ๊ จี วิต
ตวย ต๋าม สันดาน บาป ต้าน จะ ต้อง ต๋าย แต่ ถ้า ต้าน ใจ๊ จี วต
ิ ตวย ต๋าม พระ
วิญญาณ ต้าน ก็ ได้ ทําลาย ก๋า นงาน ของ สันดาน บาป แล้ว ต้าน จะ มี จี วต
ิ
14
ตลอด ไป ย้อน ว่า พระวิญญาณ 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
ขี้ข้าตี้ต้องกั ๋วแหม แต่เยียะหื้อต้านเป๋นลูกของพระเจ้า จึงฮ้องพระเจ้าว่า
“อับ บา ป้อ� 16 พระวิญญาณ นั ้น เยีย ะ หื้อ เฮา มี ความ มัน
่ ใจ๋ ใน วิญญาณ
ของเฮาว่า เฮาเป๋นลูกของพระเจ้า 17 ถ้าเฮาเป๋นลูกของพระเจ้าแล้ว เฮา
ก็มีส่วนได้มรดกตี้พระเจ้าได้หื้อไว้กับพระคริสต์ตวย ถ้าเฮาตังหลายฮ่วม
ตุ๊กกับพระองค์นั ้น เฮาก็จะได้ฮับเกียรติตวยกั ๋นกับพระองค์ตวย
9

ข้าพเจ้า หัน ว่า ความ ตุ๊ก ลําบาก ต๋อน บ่า เดี่ยวนี้ บ่สมควร ตี้ จะ เอา ไป
เผียบ กับ ความ ยิง่ ใหญ่ ตี้ พระเจ้า จะ เปิด เผย กับ หมู่ เฮา ใน วัน หน้า 19 ย้อน
ว่า สะป๊ะ กู้ สิง่ ตี้ พระเจ้า สร้าง ไว้นั ้น กํ่า ลัง ตัง้ หน้า ตัง้ ต๋า กอย ถ้า หื้อ พระเจ้า
เปิด เผย ว่า ใผ เป๋น ลูก ของ พระองค์ 20 ย้อน ว่า พระเจ้า เยีย ะ หื้อ สะป๊ะ กู้ สิง่
ตี้ ถูก สร้าง นั ้น เป๋น อนิ จจัง บ่ใจ้ ว่า สิง่ หมู่ นั ้น อยาก หื้อ เป๋น จาอัน
้ แต่ เป๋น
18
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ไป ต๋าม ตี้ พระเจ้า ต้อ งก๋าน หื้อ เป๋น 21 แต่ สะป๊ะ กู้ สิง่ นั ้น ก็ ยัง หวัง ว่า จะ ได้
ป๊น จาก อํานาจ ของ ก๋าน เสื่อม สลาย แล้ว จะ มี อิสระ กับ ได้ ฮบ
ั เกียรติ อย่าง
เดียว กั ๋น กับ ตี้ ลูก ตัง หลาย ของ พระเจ้า มี 22 เฮา ฮู้ ว่า สะป๊ะ กู้ สิง่ ตี้ พระเจ้า
สร้าง ขึ้น นั ้น กํ่า ลัง โอดโอย อย่าง ทรมาน เหมือน กับ แม่ ญิง ตี้ กํ่า ลัง จะ เกิด
ลูก มาจ๋นแผวบ่าเดี่ยวนี้ 23 บ่ใจ้ก้าสะป๊ะกู้สิง่ นั ้นเต้าอัน
้ แม้แต่หมู่เฮาเอง
ผูตี
้ ้ได้ฮับพระวิญญาณเซิง่ เป๋นปอนส่วนแรก ก็ใจ๋จดใจ๋จ่ออย่างทรมานใน
ก๋าน กอยถ้า หื้อ พระเจ้า ฮับ เฮา เป๋น ลูก อย่าง สมบูรณ์ คือ เฮา ก็ จะ มี ตั ๋ว ใหม่
ตี้ได้ฮบ
ั ก๋านไถ่ แล้ว 24 ย้อนว่าเฮารอดป๊นบาปโต้ษได้โดยความหวังนี้ แต่
ความ หวัง ตี้ ได้ ฮบ
ั แล้ว ก็ บ่ใจ๊ เป๋น ความ หวัง แหม ใผ จะ หวัง ใน สิง่ ตี้ ได้ แล้ว
25 แต่ถ้าเฮาหวังในสิง
่ ตี้เฮายังบ่ได้ เฮาก็ถ้าอย่างอดทน
26 ก็ อย่าง เดียว กั ๋น กับ เมื่อ เฮา อ่อน กํ่า ลัง พระวิญญาณ ก็ จ้วย เฮา เฮา
บ่ฮู้ ว่า จะ อ้อนวอน ขอ จาใด จะ ขอ อะ หยัง แต่ พระ วิญญาณ ได้ อ้อนวอน
ขอ ต่อ พระเจ้า แตน เฮา โดย ก๋าน โอดโอย ตี้ อู้ ออก มา เป๋น กํา บ่ได้ 27 กับ
พระเจ้าผู้ตี้ ฮู้หันจิตใจ๋ ของคน ก็ ฮู้ว่าพระวิญญาณกึ๊ดอะหยัง ย้อนว่าพระ
วิญญาณอ้อนวอนขอต่อพระเจ้าเปื้ อคนของพระองค์ ต๋ามความต้องก๋าน
ของพระเจ้า
28 เฮาฮู้แล้วว่าเหตุ ก๋ารณ์ กู้ อย่างตี้ เกิดขึ้น พระเจ้าโผดหื้อเป๋ นผลดี ต่อ
คน ตี้ ฮัก พระองค์ ตี้ พระองค์ ฮ้อง หื้อ มา ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระองค์
29 ย้อนว่าคนตี้พระเจ้าเลือกไว้แล้ว พระองค์ได้กํา
๋ หนดไว้ล่วงหน้าหื้อเป๋น
เหมือน พระบุตร ของ พระองค์ เปื้ อ หื้อ พระบุตร นั ้น เป๋น ลูก คน เก๊า ใน หมู่ ปี้
น้ องผู้เจื้อตังหลาย 30 หมู่คนตี้พระเจ้าได้กํา๋ หนดไว้แล้วนั ้น พระองค์ฮ้อง
หื้อ มา หา พระองค์ หมู่ คน ตี้ พระองค์ ฮ้อง มา หา พระองค์ เยีย ะ หื้อ หมู่ เขา
เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม หมู่ คน ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม นั ้น พระองค์ ก็ หื้อ มี
เกียรติตวย
ความฮักของพระเจ้า
เฮาจะว่าจาใดเกี่ยวกับเรือ
่ งนี้ ถ้าพระเจ้าอยูฝ่
่ ายเฮา ใผคน
ใดจะขัดขวางเฮาได้ 32 แม้แต่พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ พระองค์ก็
บ่ได้ขาง แต่ยังยกหื้อหมู่เฮากู้คนได้ ถ้าเป๋นจาอี้ จะบ่โผดหื้อกู้อย่างแก่หมู่
เฮาตวยกา 33 ใผจะฟ้องคนตี้พระเจ้าได้เลือกไว้เป๋นคนของพระองค์แล้ว
บ่มีเน่ อ ย้อนพระเจ้าเป๋นผู้ตี้โผดหื้อหมู่เขาเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมแล้ว
34 แล้วใผจะตัดสินลงโต้ษหมูเฮา
่
พระเยซูคริสต์กา บ่ใจ้เน่ อ ย้อนพระองค์
ได้ ต๋าย เปื้ อ หมู่ เฮา แล้ว พระเจ้า เยีย ะ หื้อ พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
แล้ว อยู่ ตัง ขวา มือ ของ พระเจ้า กับ ได้ อ้อนวอน ขอ จาก พระเจ้า เปื้ อ หมู่ เฮา
35 อะหยังจะมาแยกหมู่เฮาออกจากความฮักของพระคริสต์ตี้มีหื้อหมู่เฮา
ได้ จะ เป๋น ความ ตุ๊ก ความ ยาก ลําบาก ก๋าน คํ่า ความ อดอยาก ความ จ๋น
ภัย อันตราย กาว่า ก๋าน ถูก ฆ่า ต๋าย กา สิง่ หมู่ นี้ ตึง หมด บ่สามารถ แยก หมู่
เฮาออกได้เน่ อ 36 ต๋ามตี้พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
31 ถ้าจาอัน
้
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“ย้อนหันแก่พระองค์ หมู่เฮาจึงอยูใน
่ อันตรายเถิงต๋ายตลอดเวลา
เผียบเหมือนแกะตี้จะถูกปาไปฆ่า�ด
37 แต่ในสิง
่ ตี้เกิดขึ้นตึงหมดนี้ หมู่เฮาก็มีชัยอย่างยิง่ ใหญ่ตี้สุด โดยความ
จ้วย เหลือ ของ พระ คริสต์ ผู้ ตี้ ฮัก เฮา ตัง หลาย 38 ข้าพเจ้า เจื้อ มัน
่ ว่า บ่มี
สิง่ ใด จะ มา แยก หมู่ เฮา ออก จาก ความ ฮัก ของ พระเจ้า ได้ บ่ว่า หมู่ เฮา จะ
ต๋ายกาว่ายังมีจีวต
ิ อยู่ ก็แยกออกบ่ได้ บ่ว่าทูตสวรรค์กาว่าเทพเจ้า กาว่า
อํานาจของวิญญาณต่างๆ ก็ แยกออกบ่ได้ บ่ว่าสิง่ ตี้ มีอยู่บ่าเดี่ยวนี้ กาว่า
จะมีปายหน้า ก็ แยกหมู่เฮาออกจากความฮักของพระเจ้าบ่ได้ 39 บ่ว่าบน
็ กาว่าสิง่ ใดๆ ตี้ พระเจ้าสร้างไว้แล้ว ก็ บ่สามารถ
ต๊ องฟ้ากาว่าในทะเลเลิก
แยก หมู่ เฮา ออก จาก ความ ฮัก ของ พระเจ้า ตี้ เฮา หัน ได้ ใน พระเยซู คริสต์
องค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา

9

พระเจ้าเลือกคนจ้าดอิสราเอล
ข้าพเจ้า อู้ ความ จริง บ่ได้ จุ ย้อน ว่า ข้าพเจ้า เป๋น คน ของ พระ คริสต์
จิต สํานึ ก ของ ข้าพเจ้า ตี้ พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ควบคุม อยู่ นั ้น ก็ ยืนยัน ว่า
ข้าพเจ้า อู้ ความ จริง ว่า 2 ข้าพเจ้า มี ความ ตุ๊ก หนั ก ตึง เจ็บ ปวดใจ๋ อยู่ ตลอด
เวลา ย้อน ปี้ น้ อง จาว ยิว 3 ยอม ถูก สาบ แจ้ง กับ ถูก ตัดขาด จาก พระคริสต์
ถ้า สิง่ หมู่ นั ้น สามารถ จ้วย ปี้ น้ อง จาว ยิว ของ ข้าพเจ้า ตี้ เป๋น เปื้ อน ฮ่วม จ้าด
เดียว กั ๋น หื้อ เจื้อ วาง ใจ๋ พระ เยซู ได้ 4 หมู่ เขา คือ จาว อิสราเอล ตี้ พระเจ้า
เลือก หื้อ เป๋น ลูก ของ พระองค์ หื้อ หมู่ เขา ได้ หัน ความ ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์
กับหื้อพันธสัญญาตังหลายกับบทบัญญัติแก่หมู่เขา หื้อเขาฮูวิ
้ ธก๋
ี านนมัส
5
ก๋า น พระองค์ อย่าง ถูก ต้อง กับ หื้อ พระสัญญา ต่างๆ แหม หมู่ เขา มี ป้อ
อุย
๊ แม่หม่อนตี้ ยิง่ ใหญ่๕ เมื่อพระเยซู คริสต์ เกิดมาเป๋นมนุษย์ก็ สืบเจื๊ อสา
ย จาก หมู่ เขา ขอ สรรเสริญ พระเจ้า ผู้ เป๋น ใหญ่ เหนื อ สะป๊ะ กู้ สิง่ ตลอด ไป
อาเมน๖
6 บ่ใจ้ ว่า พระสัญญา ตี้ พระเจ้า หื้อ จาว ยิว นั ้น ล้ม เหลว ย้อน ว่า คน ตี้ สืบ
เจื๊อสายมาจากอิสราเอลนั ้น๗ ก็บ่ได้เป๋นจาวอิสราเอลแต๊เหมือนกั ๋นหมด
กู้ คน 7 บ่ใจ้ ว่า ลูก หลาน ของ อับ ราฮัม ตึง หมด จะ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า แต่
พระเจ้าบอกอับราฮัมว่า “ลูกหลานของอิสอัคเต้าอัน
้ จะนั บว่าเป๋นเจื๊อสา
ย ของ เจ้า�ต 8 หมายเถิง ว่า บ่ใจ้ ลูก ตี้ เกิด ต๋าม สาย เลือด ของ อับ ราฮัม จะ
ถือว่าเป๋นลูกของพระเจ้า แต่ลูกหลานตี้เกิดต๋ามพระสัญญาของพระเจ้า
เต้า อัน
้ ตี้ ถือ ว่า เป๋น ลูก หลาน แต๊ๆ 9 ย้อน พระเจ้า สัญญา กับ อับ ราฮัม ว่า
1

ด

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

ต

9:7

โรม 9:10
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โรม 9:26

“เมื่อ เถิง กํา๋ หนด เวลา เฮา จะ ปิ๊ ก มา แหม ต๋อน นั ้น นาง ซาราห์ จะ มี ลูก ป้อ
จาย�ถ
10 บ่ใจ้ ก้า เต้า อัน
้ นาง เรเบคาห์ ก็ มี ลูก แฝด กับ อิส อัค ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน
11-12
ของหมูเฮา
่
ก่อนตี้ลูกแฝดจะเกิดมา ก่อนตี้หมูเขา
่ จะเยียะดีกาว่าบ่ดี
พระเจ้าก็ บอกนางเรเบคาห์ว่า “อ้ายจะฮับใจ๊ น้ อง� ตี้ พระเจ้าอู้จาอี้ก็ เปื้ อ
หื้อฮูว่
้ า ก๋านเลือกของพระเจ้าบ่ได้เป๋นไปต๋ามก๋านเยียะดีกาว่าบ่ดีของเขา
แต่ เป๋น ไป ต๋าม ก๋าน ฮ้อง คน ของ พระเจ้า เอง 13 เป๋น ไป ต๋าม กํา ตี้ มี เขียน ไว้
ในพระคัมภีรว่์ า “เฮาฮักยาโคบ แต่เฮาจังเอซาว�ท
14 ถ้า จาอัน
้ เฮา จะ ว่า จาใด พระเจ้า ลําเอียง กา บ่ใจ้ จาอัน
้ เน่ อ 15 ย้อน
พระเจ้าเกยบอกโมเสสว่า
“เฮาใค่โผดคนใด เฮาก็โผดคนนั ้น
เฮาใค่อินดูคนใด เฮาก็อินดูคนนั ้น�ธ
ย้อน จาอัน
้ ก๋าน เลือก ของ พระเจ้า ก็ บ่ได้ ขึ้น อยู่ กับ ความ ต้อ งก๋าน กา
ว่า ก๋าน ฮิเยีย ะ ของ คน เฮา แต่ ขึ้น อยู่กับ ความ เมตต๋า ของ พระเจ้า 17 ย้อน
พระคัมภีรมี
์ เขียนเกี่ยวกับฟาโรห์ว่า “ตี้เฮาตัง้ หื้อเจ้าเป๋นกษั ตริยมี
์ อํานาจ
นั ้น ก็ เปื้ อ ว่า เฮา จะ สําแดง อํานาจ ของ เฮา ผ่าน ตาง ตั ๋ว เจ้า กับ เปื้ อ หื้อ จื้อ
ของเฮาเป๋นตี้ฮู้จักกั ๋นใคว่ตึงโลก�น 18 ย้อนจาอัน
้ พระเจ้าจะเมตต๋าใผ ก็
จะ เมตต๋า คน นั ้น กับ พระองค์ ใค่ หื้อ ใผ มี ใจ๋ หลึ่ง พระองค์ ก็ เยีย ะ จาอัน
้ ได้
เหมือนกั ๋น
19 แล้วบางคนอาจจะถามข้าพเจ้าว่า “ถ้าเป๋ นจาอี้พระเจ้าจะว่าหมู่เฮา
ผิด ได้ จาใด มี คน ใด พ่อง ตี้ ขัดขืน ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า ได้� 20 คน
หนอ คน เหย หมู่ ต้าน เป๋น ใผ เถิง เถียง พระเจ้า สิง่ ตี้ ถูก ปั้ น จะ ถาม ผู้ ปั้ น ได้
กา ว่า “เป๋นจาใดต้านปั้ นข้าพเจ้าหื้อเป๋นจาอี�
้ บ 21 เผียบเหมือนสล่าปั้ น
หม้อ เขาย่อมมีสิทธิเอา
์ ดินก้อนเดียวกั ๋นปั้ นถ้วยงามๆ ใบนึ่ งสําหรับใจ๊ใน
งานมีเกียรติ แล้วปั้ นถ้วยแหมใบนึ่ งสําหรับใจ๊ก๋านธรรมดา 22 พระเจ้าก็มี
สิทธิตี
์ ้จะแสดงหื้อฮู้ว่าพระองค์โขดกับเยียะหื้อมนุษย์หันฤทธิอํ
์ านาจของ
พระองค์ก็ได้ แต่พระองค์ยังอดทนนั กขนาดกับคนตี้เยียะหื้อพระองค์โขด
เซิง่ สมควร ได้ ฮับ ความ ฉิ บหาย วายวอด 23 เปื้ อ พระเจ้า จะ เปิด เผย ความ
ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ ต่อ ผู้ ตี้ พระองค์ เมตต๋า แล้ว เป๋น ผู้ ตี้ พระองค์ ได้ เกีย
ม ไว้หื้อ มี ส่วน ใน ความ ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ 24 คือ เฮา ตัง หลาย ตี้ พระองค์
ฮ้องมาแล้ว บ่ใจ้จากหมู่จาวยิวจ้าดเดียว แต่จากคนต่างจ้าดตวย 25 ต๋าม
ตี้พระเจ้าอูใน
้ พระธรรมโฮเชยาว่า
16

“เฮาจะฮ้องเขาหมู่นั ้นว่าคนของเฮา เซิง่ ตะก่อนบ่ได้เป๋นคนของเฮา
เฮาจะฮ้องเขาหมู่นั ้นว่าเป๋นคนตี้เฮาฮัก เซิง่ ตะก่อนบ่ได้เป๋นคนตี้เฮา
ฮัก�ป
26 กับอูแหม
้
ว่า
ถ
น

9:9 9:9 ปฐก� 18:10,14
9:17 9:17 อพย� 9:16

บ

ท

9:13 9:13 มลค� 1:2-3

9:20 9:20 อสย� 29:16; 45:9

ธ

9:15 9:15 อพย� 33:19

ป

9:25 9:25 ฮชย� 2:23

โรม 9:27
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โรม 10:4

“ในตี้ตี้พระเจ้าเกยบอกกับหมู่เขาว่า
‘หมู่เจ้าบ่ใจ้คนของเฮา�
ตี้หัน
้ เองหมู่เขาจะได้จื้อว่าเป๋น ‘ลูกของพระเจ้าผู้มีจีวต
ิ อยู�
่ �ผ
27 ส่วนเรือ
่ งจาวยิวอิสยาห์ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าได้บอกว่า
“แม้ว่าจาวอิสราเอลจะมีนั กเหมือนเม็ดทรายฮิมทะเล
แต่คนตี้จะรอดป๊นบาปโต้ษนั ้นมีหน้ อย 28 ย้อนว่าองค์พระผู้เป๋นเจ้า
จะตัดสินโลกนี้ อย่างเวยกับแน่ นอน�ฝ
29 เป๋ นอย่างตี้อิสยาห์ได้อูไว้
้ ว่า
“ถ้าองค์พระผู้เป๋นเจ้าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจสูงสุด
บ่ได้ไว้จีวต
ิ ลูกหลานหื้อเฮาตังหลายไว้พ่อง
หมู่เฮาก็จะถูกทําลายจ๋นเสี้ยง
เหมือนเมืองโสโดมกับเมืองโกโมราห์ไปแล้ว�พ
จาวยิวบ่ยอมฮับข่าวดี
ถ้า จาอัน
้ เฮา จะ ว่า จาใด จะ ว่า คน ต่างจ้า ด ได้ เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม
ธรรม โดย ความ เจื้อ กา เถิง แม้ ว่า หมู่ เขา บ่ได้ ตัง้ ใจ๋ เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม
ธรรมก็ ต๋าม 31 แต่ จาวอิสราเอลฮิจะเป๋นคนตี้ ถูกต้องต๋ามธรรมโดยก๋าน
เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ แต่ ก็ ยัง บ่ได้ เป๋น 32 ตี้ เป๋น จา อัน
้ ย้อน ว่า เขา บ่ได้
พยายามโดยความเจื้อแต่พยายามโดยเยียะต๋ามบทบัญญัติ เขาเลยข้อง
ใส่ศิลาตี้วางไว้หื้อข้อง 33 ต๋ามตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“ผ่อเน่ อ เฮาวางศิลาก้อนนึ่ งไว้ในเมืองศิโยน
เป๋นศิลาตี้เยียะหื้อคนตังหลายข้องสะดุด
กับเป๋นศิลาตี้เยียะหื้อคนตังหลายต้าว
แต่คนใดตี้เจื้อในพระองค์จะบ่ผิดหวังเลย�ฟ
30

10

ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ใจ๋ ของ ข้าพเจ้า ก็ อ้อนวอน ต่อ พระเจ้า กับ ใค่ หื้อ
จาว อิสราเอล ได้ ฮับ ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ แต๊ๆ 2 ข้าพเจ้า เป๋น พยาน หื้อ
จาวยิวว่า หมู่เขาเอาแต๊เอาว่าในก๋านฮับใจ๊พระเจ้า แต่บ่ได้เข้าใจ๋ก๋านฮับ
ใจ๊ อย่างถูกต้อง 3 ย้อนว่าหมู่ เขาบ่ฮู้ตางตี้ จะเยียะหื้อเป๋นคนถูก ต้องต๋าม
ธรรม หมู่เขาฮิหาตางเอาคนเดียว โดยบ่ยอมฮับวิธของ
ี
พระเจ้าตี้จะเยียะ
หื้อเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม 4 พระคริสต์เป๋นผู้ยกเลิกตางตี้เยียะหื้อเป๋น
คนถูกต้องต๋ามธรรมโดยก๋านเยียะต๋ามบทบัญญัติ เปื้ อหื้อกู้คนตี้มีความ
เจื้อได้เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม
1

กู้คนรอดป๊นบาปโต้ษได้
ผ
ฟ

9:26 9:26 ฮชย� 1:10
9:33 9:33 อสย� 28:16

ฝ

9:28 9:28 อสย� 10:22-23

พ

9:29 9:29 อสย� 1:9

โรม 10:5

307

โรม 10:19

โมเสส ได้ เขียน เถิง ก๋าน เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม โดย เยีย ะ ต๋าม บท
บัญญัติไว้ว่า “คนตี้ เยียะต๋ามบทบัญญัติกู้ ข้อ ก็ จะได้ จี วต
ิ ตางบทบัญญัติ
นั ้น�ภ 6 แต่ คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม โดย ก๋าน เจื้อ วางใจ๋ พระเยซู โมเสส ได้
เขียนไว้ว่า “บ่ดีกึ๊ดในใจ๋ว่า ‘ใผจะขึ้นสวรรค์� � (คือว่า จะเจิญพระคริสต์
ลง มา ใน โลก เปื้ อ จ้วย หมู่ เฮา หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ)ม 7 “กาว่า กึ๊ด ว่า ‘ใผ จะ
็ ตี้ สุด ใน แดน คน ต๋าย� � (คือ ว่า จะ เจิญ พระคริสต์ เป๋น ขึ้น
ลง ไป ใน ตี้ เลิก
จาก ความ ต๋าย)ย 8 แต่ พระคัมภีร มี
์ เขียน ไว้ว่า “ถ้อย กํา นั ้น อยู่ใก้ ต้าน อยู่
ใน ปาก กับ อยู่ ใน ใจ๋ ของ ต้าน�ร คือ ข้อความ ตี้ เกี่ยวกับ ความ เจื้อ ตี้ หมู่ เฮา
บอก อยู่ นี้ 9 คือ ว่า ถ้า ต้าน จะ ยอมฮับ ด้วย ปาก ของ ต้าน ว่า “พระเยซู เป๋น
องค์พระผู้เป๋นเจ้า� กับในใจ๋ก็เจื้อว่าพระเจ้าเยียะหื้อพระเยซูเป๋นขึ้นจาก
ความ ต๋าย แล้ว ต้าน ก็ จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ 10 ย้อน ว่า เมื่อ ใน ใจ๋ ของ ต้าน
เจื้อ ต้านก็เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม เมื่อยอมฮับด้วยปากของต้านก็จะได้
ฮับความรอดป๊นบาปโต้ษ 11 ย้อนพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า “คนใดตี้ เจื้อใน
พระองค์จะบ่ผิดหวังเลย�ล 12 พระเจ้าถือว่าจาวยิวกับคนต่างจ้าดบ่ต่าง
กั ๋น ย้อนพระองค์เป๋นองค์พระผู้เป๋ นเจ้าของกู้คน กับพระองค์จะปั๋ นปอน
อย่างเต๋มตี้หื้อกับกู้คนตี้อ้อนวอนขอพระองค์ 13 ย้อนว่า “กู้คนตี้อ้อนวอน
ขอองค์พระผู้เป๋นเจ้า คนนั ้นจะรอดป๊นบาปโต้ษ�ว
5

แต่ หมู่ เขา จะ อ้อนวอน ขอ พระองค์ จ้วย หื้อ รอด ได้ จาใด ถ้า ยัง บ่เจื้อ
พระองค์ หมู่ เขา จะ เจื้อ พระองค์ ได้ จาใด ถ้า ยัง บ่ได้ยน
ิ เรือ
่ ง ของ พระองค์
หมู่ เขา จะ ได้ ยิน ได้ จาใด ถ้า บ่มี ใผ บอก ข่าว เรือ
่ ง พระองค์ หื้อ ฟัง 15 กับ หมู่
เขาจะไปบอกได้จาใด ถ้าบ่มีใผใจ๊หมู่เขาไป อย่างตี้พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
“ก็เป๋นสิง่ ตี้ดีนั กขนาดตี้มีคนมาบอกข่าวดี�ศ 16 แต่บ่ใจ้กู้คนตี้ได้ยอมฮับ
ข่าวดีนั ้น เหมือนอย่างตี้อิสยาห์อูไว้
้ ว่า “ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป๋นเจ้า มีใผพ่อง
ตี้เจื้อในสิง่ ตี้หมู่เขาได้ยน
ิ จากหมู่เฮา�ษ 17 ย้อนจาอัน
้ ความเจื้อเกิดขึ้นได้
เมื่อได้ยน
ิ ข่าวดี คนจะได้ยน
ิ ข่าวดี ได้ ก็ เมื่อมีก๋านบอกเรือ
่ งพระเยซู คริสต์
18 ข้าพเจ้า ใค่ ถาม ว่า “หมู่ จาว อิสราเอล ยัง บ่ได้ยน
ิ เรือ
่ ง ข่าวดี นั ้น เตื้อ กา�
หมู่เขาได้ยน
ิ แล้วแน่ นอน ต๋ามตี้พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
“เสียงของหมู่เขาดังไปใคว่โลก
กําของหมู่เขาก็ลามไปแผวจ๋นสุดแผ่นดินโลก�ส
14

ข้าพเจ้า ขอ ถาม แหม ว่า “หมู่ จาว อิสราเอล ฟัง แล้ว บ่เข้า ใจ๋ กา�
โมเสสเป๋นคนเก๊าตี้บอกจาวอิสราเอลว่า
“เฮาจะเยียะหื้อเจ้าขอยจ้าดกระจอก
เฮาจะเยียะหื้อเจ้าโขดย้อนจ้าดตี้ง่าวเซอะ�ห
19

ภ 10:5 10:5 ลนต� 18:5 ม 10:6 10:6 ฉธบ� 30:12 ย 10:7 10:7 ฉธบ� 30:13
ร 10:8 10:8 ฉธบ� 30:14 ล 10:11 10:11 อสย� 28:16 ว 10:13 10:13 ยอล� 2:32
ศ 10:15 10:15 อสย� 52:7 ษ 10:16 10:16 อสย� 53:1 ส 10:18 10:18 สดด�
19:4 ห 10:19 10:19 ฉธบ� 32:21

โรม 10:20
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20 ต่อมาพระเจ้าก็บอกจาวอิสราเอลผ่านอิสยาห์ตี้ก้าอูว่
้ า

“คนตี้บ่ได้เซาะหาเฮา ก็ได้ปะเฮา
คนตี้บ่เกยถามหาเฮา เฮาก็เปิดเผยตั ๋วหื้อฮู�
้ ฬ
21 แต่ส่วนจาวอิสราเอล พระเจ้าอูว่
้ า
“เฮา ได้ ยื่น มือ ออก ต้อนฮับ วัน คํ่า หื้อ กับ คน ตี้ หลึก หลึ่ง กับ บ่ยอม เจื้อ ฟัง
เฮา�อ

11

พระเจ้าเมตต๋าจาวอิสราเอล
1 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
จากเผ่าเบนยามิน 2 พระเจ้าบ่ได้ละขว้างคนตี้พระองค์เลือกไว้แล้วตัง้ แต่
เมื่อ เก๊ า หัวที ต้าน จํา๋ พระคัมภีร ์ตี้ มี เขียน ไว้ เกี่ยว กับ เอลี ยาห์ ได้ ก่อ ต๋อน
ตี้ เขา นาบโต้ ษ จาว อิสราเอล ต่อ พระเจ้า ว่า 3 “พระองค์ เจ้า ข้า หมู่ เขา ได้
ฆ่า ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ กับ แต้น ปู่ จา ของ พระองค์ เขา ก็ เต
เหีย เหลือ ข้า พระองค์ คน เดียว แต่ เขา ก็ ฮิ ฆ่า ข้า พระองค์ ตวย�ฮ 4 แล้ว
พระเจ้าตอบเอลี ยาห์ว่าจาใด “เฮายังฮักษาคนของเฮาไว้เจ็ดปันคน เป๋น
คน ตี้ บ่ได้ กราบ ไหว้พระ บาอัล�ก 5 สมัย นี้ ก็ เหมือน กั ๋น ยัง มี จาว ยิว เหลือ
อยูพ่
่ อง ตี้พระเจ้าเลือกไว้หื้อรอดป๊นบาปโต้ษโดยพระคุณ 6 พระเจ้าเลือก
โดยพระคุณเป๋นหลัก บ่ใจ้ต๋ามก๋านเยียะดีของมนุษย์ ย้อนว่าถ้าเลือกโดย
ก๋านเยียะดีเป๋นหลัก พระคุณของพระเจ้าจะเป๋นพระคุณได้จาใด
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
พระเจ้าก็เยียะหื้อใจ๋เขาหลึกหลึ่งไปเหีย 8 ต๋ามตี้พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
“พระเจ้าเยียะหื้อจิตใจ๋เขาเซื่องซึม
ต๋าของเขาก็ผ่อบ่หัน
หูของเขาก็บ่ได้ยน
ิ จ๋นแผวตึงวันนี้ �ข
9 กษั ตริยดาวิ
์
ดได้อูอย่
้ างเดียวกั ๋นนี้ ไว้ว่า
“ขอหื้อก๋านมีกิน
๋ อย่างเหลือเฟือของเขาเป๋นแฮ้วดักเขา
เป๋นสิง่ ตี้เยียะเขาล้มลง กับฮับผลในสิง่ ตี้เยียะไว้
10 ขอหื้อต๋าเขาบอดไป เปื้ อจะได้ผ่ออะหยังบ่หัน
กับขอหื้อหลังเขาก่อง๘ตลอดไป�ค
11 ข้าพเจ้า ขอ ถาม แหม ว่า จาว อิสราเอล ต้าว จ๋น ลุก บ่ได้ กา บ่ใจ้ จาอัน
้
เน่ อ แต่ ย้อนบาปของหมู่ เขา คนต่างจ้าดจึงได้ ฮับความรอดป๊นบาปโต้ษ
เปื้ อเยียะหื้อจาวอิสราเอลขอย 12 ถ้าก๋านเยียะบาปของจาวอิสราเอลเยีย
ะ หื้อ คน ตึง โลก ได้ ฮับ ปอน จาก พระเจ้า กับ ถ้า ความ ผิด พลาด ของ จาว ยิว
เยียะหื้อคนต่างจ้าดได้ฮับปอนนั กขนาดนี้ แล้วลองกึ๊ดผ่อเต๊อะ ถ้าได้จาว
ยิวมายอมฮับครบหมด ปอนจะนั กเหลือนั ้นมอกใด
ฬ

อ 10:21 10:21 อสย� 65:2 ฮ 11:3 11:3 1 พกษ�
10:20 10:20 อสย� 65:1
ก
ข 11:8 11:8 ฉธบ� 29:4; อสย� 29:10
19:10,14
11:4 11:4 1 พกษ� 19:18
๘

11:10 11:10 หลังก่อง เป๋นภาพแสดงเถิง ก๋านตุ๊กยาก

ค

11:10 11:10 สดด� 69:22-23

โรม 11:13
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ต๋อน นี้ ข้าพเจ้า จะ อู้ กับ ต้าน ตัง หลาย ตี้ เป๋น คน ต่างจ้า ด ว่า พระเจ้า
แต่ง ตัง้ หื้อ ข้าพเจ้า เป๋น อัครทูต สําหรับ คน ต่างจ้า ด ข้าพเจ้า จึง ภู มิ ใจ๋ ใน
พันธกิจของข้าพเจ้า 14 เปื้ อจะกระตุ้นหื้อปี้ น้ องจาวยิวขอย แล้วจะได้จ้วย
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 จะ ดี มอก ใด ถ้า พระเจ้า จะ ฮับ หมู่ จาว ยิว
ปิ๊ กมาแหมใหม่ ก็เป๋นเหมือนหมู่เขาต๋ายแล้วแต่เป๋นขึ้นมาใหม่ 16 ถ้าเข้า
หนมปัง ส่วน แรก ตี้ เอา ไป ถวาย พระเจ้า นั ้น บริสุทธิ์ ส่วน ตี้ เหลือ ตึง หมด ก็
บริสุทธิตวย
เก๊าไม้ก็เหมือนกั ๋น ถ้าฮากของเก๊าไม้บริสุทธิ์ ตึงเก๊าก็บริสุทธิ์
์
ตวย
17 แต่ พระเจ้าได้ หักบางกิง
่ ของเก๊าบ่ากอกเทศสวนตี้ เผียบเหมือนจาว
ยิวออกเหีย แล้วเอาหมูต้
่ านตี้เป๋นคนต่างจ้าดเผียบเหมือนกิง่ บ่ากอกเทศ
ป่า มา ต่อ ไว้แตน หมู่ ต้าน จึง ได้ ฮบ
ั ก๋าน หล่อ เลี้ยง จาก ฮาก เก๊า บ่า กอก เทศ
18
สวน หมู่ต้านห้ามอวดดีตี้ได้เข้าแตนกิง่ ตี้ถูกหักไปแล้วนั ้น ต้านจะอวด
ดีได้จาใด ต้านบ่ได้หล่อเลี้ยงฮาก แต่เป๋นฮากเน่ อตี้หล่อเลี้ยงหมู่ต้าน
13

19 หมูต้
่ านอาจอูว่
้ า “กิง่ หมูนั
่ ้นถูกหักขว้างเปื้ อจะเอาหมูข้
่ าเข้ามาแตน�

20 ก็แม่นอยูแล้
่ ว

ตี้หมู่เขาถูกหักขว้างก็ย้อนบ่เจื้อ ตี้ต้านตังหลายอยูแตน
่
21
ได้ก็ย้อนว่าต้านตังหลายเจื้อเต้าอัน
้ ห้ามอวดดีเน่ อ แต่หื้อเก๋งกั ๋ว 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
กับความเด็ดขาดของพระเจ้าหื้อดี พระองค์เยียะกับคนตี้บ่เจื้ออย่างเด็ด
ขาด แต่จะเมตต๋าต่อต้าน ถ้าต้านเยียะตั ๋วหื้อสมกับความเมตต๋านั ้นต่อไป
แต่ถ้าต้านบ่เยียะจาอัน
้ พระองค์ก็จะตัดต้านขว้างเหมือนกั ๋น 23 ส่วนหมู่
จาวยิวนั ้น ถ้าเปี่ ยนใจ๋ปิ๊ กมาเจื้อพระเจ้าแหม พระองค์ก็จะเอาหมู่เขาปิ๊ ก
มาต่อกับเก๊าแหมใหม่ ย้อนพระเจ้าเยียะจาอัน
้ ได้ 24 หมู่ต้านเผียบเหมือน
กิง่ บ่ากอกเทศป่า พระเจ้ายังเอามาต่อเข้ากับเก๊าบ่ากอกเทศสวนได้ เซิง่
บ่ใจ้เป๋นเรือ
่ งปกติ แล้วถ้าจะเอาจาวยิวตี้เผียบเหมือนกิง่ ตี้ถูกตัดขว้างไป
แล้วนั ้น มาต่อเข้ากับเก๊าเก่า จะง่ายเหลือนั ้นมอกใด
ความเมตต๋าของพระเจ้าต่อกู้คน

ปี้ น้ อง ตัง หลาย ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู้ เรือ
่ ง เกี่ยว กับ ความ จริง อัน
็ นี้ เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ บ่อวด ฮู้ คือ หมู่ จาว อิสราเอล บาง ส่วน ใจ๋ แข็ง แต่
ลํ้า เลิก
25

จะเป๋นจาอัน
้ จ๋นเถิงคนต่างจ้าดจะเข้ามาเจื้อพระเจ้าจ๋นครบจํา๋ นวนก่อน
26 ตาง นี้ ละ เป๋ น ตาง ตี้ จาว อิสราเอล ตึง หมด ก็ จะ ได้ ฮับ ความ รอด ป๊ น บาป
โต้ษต๋ามตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“พระผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษจะมาจากเมืองศิโยน
พระองค์จะเอาความบ่ดีตึงหมดออกไปจากเจื๊อสายของยาโคบ๙
27 นี่ คือพันธสัญญาของเฮากับหมู่เขา
๙

11:26 11:26 เจื๊อสายยาโคบ หมายเถิง จาวยิว

โรม 11:28
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เมื่อเฮาได้ยกโต้ษบาปหมู่เขาแล้ว�ฅ
จาว ยิว บ่ยอม ฮับ ข่าวดี จึง เป๋น ศัตรู ๋ ต่อ พระเจ้า เซิง่ เป๋น ประโยชน์ ต่อ
ต้าน ตัง หลาย ส่วน เรือ
่ ง ตี้ พระเจ้า ได้ เลือก หมู่ เขา ไว้ พระองค์ ก็ ยัง ฮัก หมู่
เขา ย้อน เกย สัญญา กับ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เขา ไว้ แล้ว 29 ย้อน เมื่อ
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 ฟัง พระเจ้า แต่ บ่า เดี่ยวนี้ พระเจ้า เมตต๋า
หมู่ ต้าน ก็ ย้อน จาว ยิว บ่เจื้อ ฟัง 31 ก็ เป๋น อย่าง เดียว กั ๋น หมู่ จาว ยิว ก็ บ่เจื้อ
ฟัง พระเจ้า แต่ โดย ความ เมตต๋า ตี้ ได้ หื้อ กับ หมู่ ต้าน หมู่ เขา ก็ ได้ ฮบ
ั ความ
32
เมตต๋า จาก พระเจ้า ตวย ย้อน ว่า คน กู้ คน ถูก กํา๋ หนด หื้อ อยู่ ใน ฐานะ ตี้
บ่เจื้อฟังพระเจ้า เปื้ อพระองค์จะได้เมตต๋าต่อเขาตังหลายกู้คน
28

สรรเสริญพระเจ้า
็
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
33 โอ

12

จงถวายจีวต
ิ ฮับใจ๊พระเจ้า
ย้อนจาอัน
้ ปี้ น้ อง ตัง หลาย หื้อ กึ๊ด เถิง ความ เมตต๋า ตี้ พระเจ้า มี ต่อ หมู่
เฮา ข้าพเจ้า ขอ วิงวอน หมู่ ต้าน หื้อ ถวาย ตั ๋ว ต่อ พระเจ้า เป๋น เครือ
่ ง ปู่ จา ตี้ มี
จีวต
ิ อยู่กับบริสุทธิ์ เป๋นเครือ
่ งปู่จาตี้พระเจ้าเปิงใจ๋ อันนี้ ละ เป๋นก๋านนมัส
ก๋านตี้หมู่ต้านสมควรเยียะ 2 ห้ามเยียะเหมือนอย่างคนสมัยนี้ แต่ยอมหื้อ
พระเจ้าเปี่ ยนจีวต
ิ เป๋นคนใหม่โดยหื้อพระองค์เปี่ ยนจิตใจ๋ของหมูต้
่ านเหีย
ใหม่ แล้ว หมู่ ต้าน จะ ได้ ฮู้ ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า ว่า อะหยัง ดี อะหยัง
เยียะหื้อพระเจ้าปอใจ๋ กับอะหยังสมบูรณ์ แบบในก๋านใจ๊จีวต
ิ
3 ใน ฐานะ ตี้ พระเจ้า โผด หื้อ ข้าพเจ้า เป๋ น คน บอก ข่าวดี ของ พระองค์
ข้าพเจ้าขอบอกต้านตังหลายว่า ห้ามกึ๊ดว่าตั ๋วเก่าดีเลิศนั กเหลือตี้สมควร
จะ กึ๊ด แต่ กึ๊ด หื้อ สม เหตุ สม ผล ต๋าม ขนาด ความ เจื้อ ตี้ พระเจ้า โผด หื้อ หมู่
ต้าน นั ้น 4 ย้อน ว่า ใน ตั ๋ว อัน เดียว ของ เฮา นั ้น ก็ มี อวัยวะ หลาย อย่าง แต่ ละ
อย่างก็มีหน้าตี้บ่เหมือนกั ๋น 5 ในทํานองเดียวกั ๋น เถิงแม้ว่าหมู่เฮามีหลาย
คน หมู่เฮาก็ยังเป๋นเหมือนตั ๋วเดียวกั ๋นย้อนเป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับพระ
1

ฅ

11:27 11:27 อสย� 59:20-21
41:11

ฆ

11:34 11:34 อสย� 40:13

ง

11:35 11:35 โยบ
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คริสต์ หมู่ เฮา อยู่ ฮ่วม กั ๋น โดย กู้ คน เป๋น เหมือน อวัยวะ ต่างๆ ใน ตั ๋ว เดียว
6 เฮาแต่ละคนได้ฮบ
ั ของประทานต่างๆ ต๋ามตี้พระเจ้าโผดหื้อ ถ้าพระเจ้า
โผด หื้อ บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ก็ หื้อ บอก ต๋าม ตี้ เจื้อ 7 ถ้า โผด หื้อ ฮับ ใจ๊ ก็
หื้อ ฮับ ใจ๊ ถ้า โผด หื้อ สอน ก็ หื้อ สอน 8 ถ้า โผด หื้อ เก่ง ใน เรือ
่ ง ก๋าน หื้อ กํา๋ ลัง
ใจ๋ก็หื้อกํา๋ ลังใจ๋ ถ้าโผดหื้อแบ่งปั๋ นก็หื้อแบ่งปั๋ นด้วยใจ๋เอื้อเฟื้ อ ถ้าโผดหื้อ
ปกครองก็หื้อปกครองด้วยก๋านเอาใจ๋ใส่ ถ้าโผดหื้อสําแดงความเมตต๋าก็
หื้อสําแดงด้วยใจ๋ยินดี
9 หื้อ ฮัก กั ๋น จาก ใจ๋ จริง หื้อ จัง สิง
่ ใน สิง่ ตี้ ดี 10 หื้อ ฮัก กั ๋น
่ ตี้ บ่ดี หื้อ ยึด มัน
เหมือน ปี้ เหมือน น้ อง หื้อ ยินดี ยกย่อง หื้อ เกียรติ กั ๋น 11 หื้อ หมัน
่ เยีย ะ ก๋าน
ห้าม ขี้ ค้าน หื้อ กระตือรือร้น ใน ก๋าน ฮับ ใจ๊ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า 12 หื้อ จื้น จม
ยินดีย้อนมีความหวัง หื้ออดทนต่อความตุ๊กยาก หื้อหมัน
่ อธิษฐาน 13 เมื่อ
คน ของ พระเจ้า ขาดแคลน หื้อ จ้วยเหลือ เขา หื้อ เป๋น คน มี นํ้า ใจ๋ ต้อน ฮับ
แขก 14 หื้อ ขอ พระเจ้า ปั๋ น ปอน คน ตี้ คํ่า หมู่ ต้าน หื้อ พระองค์ ปั๋ น ปอน เขา
เต๊อะ บ่ดีขอหื้อพระเจ้าแจ้งสาปเขา 15 หื้อจื้นจมยินดีกับคนตี้มีความจื้น
จมยินดี หื้อโศกเศร้ากับคนตี้กํ่าลังโศกเศร้า 16 หื้ออยู่ตวยกั ๋นโดยเป๋นนํ้า
นึ่ งใจ๋ เดียวกั ๋น บ่ดี เป๋นคนหยิง่ จ๋องหอง แต่ หื้อเป๋นคนถ่อมใจ๋ ลง ยอมคบ
กับคนมีฐานะตํ่า๑ บ่ดีกึ๊ดว่าตั ๋วเก่าเป๋นคนหลวก
17 ถ้า ใผ เยีย ะ บ่ดี หื้อ หมู่ ต้าน ห้าม เยีย ะ บ่ดี ตอบ แต่ หื้อ เยีย ะ ใน สิง
่ ตี้ คน
18
ตังหลายหันว่าดี หื้อเยียะกู้ อย่างเต้าตี้ หมู่ต้านจะเยียะได้ เปื้ อจะได้ อยู่
กับคนอื่นอย่างสงบสุข 19 ปี้ น้ องผู้เจื้อตี้ข้าพเจ้าฮัก บ่ดีแก้แค้นคนใดเลย
แต่ป่อยหื้อพระเจ้าลงโต้ษเขาเอง ย้อนมีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่
์ า พระเจ้า
บอก ว่า “ก๋าน แก้ แค้น นั ้น เป๋น หน้า ตี้ ของ เฮา เฮา จะ ตอบ แตน เขา เอง�ง
20 แต่หื้อเยียะเหมือนตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่
์ า
“ถ้าศัตรู ของ
๋
ต้านใค่อยากกิน
๋ ข้าว ก็หื้อเอาข้าวหื้อเขากิน
๋
ถ้าอยากกิน
นํ
้
า
ก็
หื
้
อ
เอา
นํ
้
า
หื
้
อ
เขา
กิ
น
๋
๋
ก๋านเยียะจาอีจะ
้ เยียะหื้อเขาละอายใจ๋�ฉ
21 ห้ามหื้อความบ่ดีมีชัยเหนื อต้าน แต่หื้อมีชัยเหนื อความบ่ดีด้วยความดี

13

ก๋านเจื้อฟังผู้ปกครอง
ต้าน กู้ คน ต้อง เจื้อ ฟัง ผู้ ปกครอง บ้าน เมือง ย้อน ว่า บ่มี ใผ มี อํานาจ
ปกครอง ได้ นอกจาก พระเจ้า จะ ยอม ผู้ ปกครอง ตี้ มี อยู่ นั ้น พระองค์ เป๋น
ผู้ แต่ง ตัง้ หมู่ เขา 2 ย้อน จาอัน
้ คน ใด ตี้ ขัดขืน ผู้ มี อํานาจ นั ้น ก็ ขัดขืน สิง่ ตี้
พระเจ้าแต่งตัง้ ตวย แล้วคนตี้เยียะจาอัน
้ ก็จะถูกลงโต้ษ 3 คนตี้เยียะตั ๋วดี
ก็บ่ต้องกั ๋วอํานาจของผู้ปกครอง แต่คนตี้เยียะบ่ดีนั ้นต้องกั ๋ว ถ้าบ่ใค่กั ๋วผู้
ปกครอง ก็ หื้อเยียะสิง่ ดี เน่ อ แล้วหมู่เขาก็ จะปอใจ๋ ต้าน 4 ย้อนผู้ปกครอง
บ้าน เมือง นั ้น เป๋น คน ฮับ ใจ๊ พระเจ้า เปื้ อ หื้อ เป๋น ประโยชน์ แก่ หมู่ ต้าน แต่
1

๑
ฉ

12:16 12:16 แป๋ได้แหมอย่างว่า ยอมเยียะก๋านตํ่าๆ
12:20 12:20 สภษ� 25:21-22

ง
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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 เยีย ะ บ่ดี แตน พระเจ้า
5 ย้อนจาอัน
้ ต้านตังหลายจํา๋ เป๋ นต้องเจื้อฟังผู้ปกครอง บ่ใจ้ย้อนกั ๋วถูกลง
โต้ษเต้าอัน
้ แต่เจื้อฟังย้อนเยียะต๋ามจิตสํานึ กของต้านตวย 6 จาอัน
้ ต้าน
ตังหลายต้องเสียภาษี ตวย ย้อนว่าผู้มี อํานาจนั ้นเป๋นผู้ฮับใจ๊ ของพระเจ้า
ตี้ เยียะต๋ามหน้าตี้ ของเขาอยู่ 7 ต้านต้องหื้อกู้ คนต๋ามตี้ ต้องหื้อเขา คือหื้อ
ส่งส่วยแก่ ผู้ตี้ ต้องส่ง หื้อเสียภาษี แก่ คนตี้ ต้องเสียหื้อ หื้อยําเก๋งแก่ คนตี้
ต้องยําเก๋ง หื้อเกียรติแก่คนตี้สมควรได้ฮบ
ั
หน้าตี้ของเฮา

8 บ่ดี เป๋ น หนี้ ใผ

ยกเว้นหนี้ ตี้ เกี่ยวกับความฮักตี้ มีต่อกั ๋น คนใดตี้ ฮักคน
อื่น ก็ ได้ เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ ครบถ้วน แล้ว 9 บท บัญญัติ มี ว่า “ห้าม เป๋น
จู๊ ผัว เมีย เปิ้ น ห้าม ฆ่า คน ห้าม ลัก ของ ห้าม โลภ�ช ข้อ หมู่ นี้ ตึง ข้อ อื่นๆ ก็
รวม อยู่ ใน ข้อ เดียว นี้ คือ “จง ฮัก เปื้ อน บ้าน เหมือน ฮัก ตั ๋ว เก่า�ซ 10 ความ
ฮักบ่เยียะอันตรายหื้อเปื้ อนบ้าน จาอัน
้ ความฮักจึงเป๋นก๋านเยียะต๋ามบท
บัญญัติครบถ้วน
11 หื้อ ต้าน เยีย ะ จาอี้ย้อน ต้าน ฮู้ดี ว่า บ่า เดี่ยว นี้ เถิง เวลา ตี้ สมควร จะ ตื่น
จาก หลับ แล้ว เวลา ตี้ เฮา จะ ได้ ฮบ
ั ความ รอด นั ้น ก็ ใก้ เข้า มา เถิง เหลือ ต๋อน
ตี้ เฮา ฮับ เจื้อ ใหม่ๆ 12 เมื่อ คืน ใก้ จะ ผ่าน ไป แล้ว ต๋อน เจ๊า ก็ ใก้ เข้า มา ย้อน
จาอัน
้ หื้อเลิกเยียะสิง่ ตี้เป๋นของความมืดเหีย แล้วใส่ เครือ
่ งป้องกั ๋นตี้เป๋น
ของความเป่งแจ้ง 13 หื้อหมู่เฮาใจ๊จีวต
ิ หื้อสมกับเป๋นคนตี้อยู่ในความเป่ง
แจ้ง บ่ใจ้กิน
๋ เลี้ยงเมาเหล้ากั ๋น บ่ใจ้เยียะบาปตางเพศกับลามก บ่ใจ้ผิดหัว
กั ๋น กับ ขอย กั ๋น 14 แต่ ต้าน ตัง หลาย ควร เยีย ะ ตั ๋ว ต๋าม แบบ อย่าง พระเยซู
คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า กับ ห้าม เปิด โอกาส หื้อ เยีย ะ ต๋าม กิเลส ตั ๋ณหา
ของสันดานบาป

14

พระเจ้าผู้เดียวตี้เป๋นผู้ตัดสิน

1 หื้อยอมฮับคนตี้ ยังมีความเจื้อหน้ อยอยู่

บ่ดีเถียงกั ๋นเกี่ยวกับเรือ
่ งกํา
กึ๊ด ตี้ ต่าง กั ๋น 2 เจ้น คน นึ่ ง เจื้อ ว่า กิน
๋ อะหยัง ก็ ได้ แต่ แหม คน ตี้ มี ความ เจื้อ
หน้ อยกึ๊ดว่ากิน
้ 3 คนตี้กิน
๋ ได้ก้าผักอย่างเดียวเต้าอัน
๋ กู้อย่างก็ห้ามดูแควน
คน ตี้ บ่กิน
๋ คน ตี้ บ่กิน
๋ ก็ ห้าม นาบโต้ ษ คน ตี้ กิน
๋ กู้ อย่าง ย้อน พระเจ้า ได้ ยอม
ฮับเขาแล้ว 4 ต้าน เป๋น ใผตี้ จะตัดสิน คนฮับใจ๊ ของคนอื่น คนฮับใจ๊ คนนั ้น
จะได้ดีกาว่าหล้มจ๋มก็อยูตี
่ ้นายของเขา เขาจะได้ดีแน่ นอนย้อนองค์พระผู้
เป๋นเจ้าเยียะหื้อเขาได้ดีได้
5 คน นึ่ ง หัน ว่า วัน นึ่ ง สําคัญ นั ก เหลือ แหม วัน นึ่ ง แต่ แหม คน นึ่ ง หัน ว่า กู้
วันสําคัญเต้ากั ๋นหมด หื้อกู้คนยึดมัน
่ ต๋ามกํากึ๊ดของใผของมัน 6 คนตี้ถือ
ช

13:9 13:9 อพย� 20:13-15,17

ซ

13:9 13:9 ลนต� 19:18
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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 อย่างก็ กิน
๋ เปื้ อหื้อ เกียรติ องค์ พระผู้ เป๋น เจ้า ย้อนเขาได้ ขอบคุณ
พระเจ้าสําหรับของกิน
๋ นั ้นแล้ว กับคนตี้บ่ยอมกิน
๋ บางอย่าง ก็บ่กิน
๋ เปื้ อหื้อ
เกียรติองค์พระผูเป๋
้ นเจ้า ย้อนเขาก็ขอบคุณพระเจ้าเหมือนกั ๋น 7 ย้อนเฮา
บ่ได้อยู่เปื้ อตั ๋วเฮาเอง กับเฮาก็บ่ได้ต๋ายเปื้ อตั ๋วเฮาเองเหมือนกั ๋น 8 ถ้าหมู่
เฮา มี จี วต
ิ อยู่ ก็ อยู่ เปื้ อ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ถ้า เฮา ต๋าย ก็ ต๋าย เปื้ อ องค์ พระ
ผู้ เป๋ น เจ้า ย้อนจาอัน
้ บ่ว่า เฮา จะ มี จี วต
ิ อยู่ กา ว่า จะ ต๋าย เฮา ก็ เป๋น คน ของ
9
องค์พระผู้เป๋นเจ้า ย้อนจาอี้พระเยซูคริสต์จึงยอมต๋าย 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 หลาย ต้อง ยืน ต่อ หน้า พระเจ้า หื้อ พระองค์
ตัดสินกั ๋นกู้คน 11 ต๋ามตี้มีเขียนในพระคัมภีรว่์ า
“องค์พระผู้เป๋นเจ้าอูว่
้ า ‘เฮามีจีวต
ิ อยูแน่
่ นอนจาใด ก็หื้อแน่ ใจ๋จาอัน
้ ว่า�
กู้คนจะคุกเข่าลงนมัสก๋านเฮา กับ
กู้คนจะยอมฮับว่าเฮาเป๋นพระเจ้า�ญ
12 จาอัน
้ เฮาแต่ละคนจะต้องรายงานเรือ
่ งของตั ๋วเก่าต่อพระเจ้า

บ่ดีเป๋นเหตุหื้อปี้ น้ องเยียะบาป
ถ้า จาอัน
้ หื้อ เฮา เลิก ตัดสิน กั ๋น เต๊อะ เน่ อ แต่ หื้อ ตัดสิน ใจ๋ เอง ว่า จะ
บ่เยียะอะหยังหื้อปี้ น้ องผู้เจื้อของต้านเยียะบาป 14 ในฐานะตี้เป๋นคนของ
พระเยซู องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ข้าพเจ้า ก็ ฮู้ กับ แน่ ใจ๋ ว่า บ่มี ของกิน
๋ ใด ตี้ เป๋น
มลทิน ใน ตั ๋ว ของ มัน เอง แต่ ถ้า คน ใด หัน ว่า ของกิน
๋ ใด เป๋น มลทิน ก็ จะ เป๋น
มลทิน สําหรับ เขา 15 ถ้า ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ของ ต้าน บ่สบายใจ๋ ย้อน ของ ตี้ ต้าน
กิน
่ งของกิน
๋ ต้านก็บ่ได้เยียะตวยต๋ามความฮักเลย ห้ามหื้อเรือ
๋ มาทําลาย
ความเจื้อของปี้ น้ องของต้าน ปี้ น้ องตี้พระคริสต์ต๋ายเปื้ อเขา 16 จาอัน
้ บ่ดี
หื้อ สิง่ ตี้ ต้าน เจื้อ ว่า ดี เยีย ะ หื้อ คน อื่น ตํา๋ หนิ ต้าน ได้ 17 ย้อน แผ่น ดิน ของ
พระเจ้า นั ้น บ่เกี่ยวกับ ก๋าน กิน
่ ง ก๋าน เยีย ะ ตวย ต๋าม จี
๋ ก๋าน ดื่ม แต่ เป๋น เรือ
วิต ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม เรือ
่ ง สันติสุข กับ เรือ
่ ง ความ จื้น จม ยินดี ตี้ มา จาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์ 18 คนตี้ฮับใจ๊พระเยซูคริสต์จาอี้ จะเยียะหื้อพระเจ้า
เปิงใจ๋เขา กับคนตังหลายก็หันดีหันงามตวย
19 ย้อนจาอัน
้ ขอหื้อเฮาตังหลายอุตส่าห์เยียะในสิง่ ตี้เยียะหื้อมีสันติสุข
กับ จ้วย กั ๋น หื้อ มี ความ เจื้อ ตี้ มัน
่ คง ขึ้น 20 บ่ดี หื้อ เรือ
่ ง ของกิน
๋ เยีย ะ หื้อ สิง่ ตี้
พระเจ้าได้เยียะเสียหาย ของกิน
๋ กู้อย่างดีกิน
๋ ได้หมด แต่เป๋นสิง่ ตี้บ่ถูกต้อง
ถ้ากิน
๋ แล้วเยียะหื้อปี้ น้ องผู้เจื้อเยียะบาป 21 เป๋นสิง่ ตี้ ดี ตี้ จะบ่กิน
๋ จิน
๊ กาว่า
บ่กิน
่ กาว่า เยีย ะ สิง่ อื่นๆ ตี้ จะ เยีย ะ หื้อ ปี้ น้ อง ของ ต้าน เยีย ะ บาป
๋ เหล้า องุน
22 หื้อ ความ เจื้อ ของ ต้าน ใน เรือ
่ ง หมู่ นี้ เป๋น เรือ
่ ง หละหว่าง ต้าน กับ พระเจ้า
คนใดเยียะอะหยังตี้ ถือว่าถูกต้อง แล้วในใจ๋ บ่ได้ ฟ้องผิด คนนั ้นก็ เป๋นสุข
13
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23 แต่คนตี้สงสัยแล้วยังกิน
๋

คนนั ้นก็จะถูกตัดสินลงโต้ษ ย้อนเขาบ่ได้กิน
๋
ต๋ามตี้เขาเจื้อ กู้อย่างตี้บ่ได้เยียะต๋ามสิง่ ตี้เขาเจื้อก็เป๋นบาป

15
ดําเนิ นจีวต
ิ หื้อเป๋นตี้ปอใจ๋ของเปื้ อนบ้าน

1 หมูเฮา
่ ตี้มีความเจื้อเข้มแข็ง ควรจ้วยคนตี้มีความเจื้ออ่อนแอในเรือ
่ ง

ตี้ เขา สงสัย กับ บ่สมควร เยีย ะ ต๋าม ใจ๋ ตั ๋วเก่า 2 เฮา กู้ คน สมควร เยีย ะ หื้อ ผู้
เจื้อคนอื่นปอใจ๋ เปื้ อเป๋นประโยชน์ ต่อเขากับหื้อความเจื้อของเขาจํา๋ เริญ
ขึ้น 3 ย้อน พระเยซู คริสต์ ก็ บ่ได้ เยีย ะ ต๋ามใจ๋ ตั ๋ว เก่า อย่าง ตี้ มี เขียน ไว้ ใน
พระคัมภีรว่์ า “กําอู้ดูแควนของผู้ตี้เยาะเย้ยพระเจ้านั ้น แต๊ๆ ก็เป๋นกําอู้ดู
แควนข้าพระองค์�ฎ 4 ย้อนสิง่ ตี้เขียนไว้ในพระคัมภีรตั
์ ง้ แต่สมัยก่อนนั ้น
ก็ เขียน ไว้เปื้ อ สอน เฮา เปื้ อ หื้อ เฮา มี ความ หวัง โดย ความ อดทน กับ กํา๋ ลัง
ใจ๋ตี้ได้จากพระคัมภีร ์ 5 ขอหื้อพระเจ้าผู้ตี้หื้อความอดทนกับกํา๋ ลังใจ๋ โผด
จ้วย ต้าน ตัง หลาย เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น ต๋าม แบบ อย่าง พระเยซู คริสต์
6 เปื้ อ ต้าน ตัง หลาย จะ ได้ ฮ่วมใจ๋ เป๋ น อันนึ่ ง อันเดียว กั ๋นสรรเสริญ พระเจ้า
ผู้เป๋นพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของหมู่เฮา
ย้อนจาอัน
้ หื้อ ยอมฮับ กั ๋น เหมือน พระเยซู คริสต์ ยอมฮับ ต้าน เปื้ อ คน
ตังหลายจะได้ยกย่องพระเจ้า 8 ข้าพเจ้าขอบอกว่าพระเยซูคริสต์มาฮับใจ๊
จาวยิวแล้ว เปื้ อเยียะหื้อหันว่าพระเจ้าสัตย์ซ่ ือตี้ จะเยียะต๋ามพระสัญญา
ตี้ พระองค์ ได้ หื้อ ไว้ กับ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เขา 9 เปื้ อ คน ต่างจ้า ด จะ
สรรเสริญ พระเจ้า ย้อน พระองค์ เม ตต๋า หมู่ เขา ต๋าม ตี้ มี เขียน ไว้ ใน พระ
คัมภีรว่์ า
“ย้อนจาอีข้
้ าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ต้ามก๋างคนต่างจ้าด
กับจะฮ้องเพลงสรรเสริญพระองค์�ฏ
10 กับมีเขียนในพระคัมภีรแหม
์
ว่า
“คนต่างจ้าดเหย จงจื้นจมยินดีฮ่วมกับคนของพระเจ้าเต๊อะ�ฒ
11 กับมีเขียนไว้แหมต๋อนนึ่ งว่า
“คนต่างจ้าดตังหลายเหย หื้อสรรเสริญองค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ
กับหื้อจ้าดตังหลายสรรเสริญพระองค์ตวยกั ๋นเต๊อะ�ณ
12 แล้วอิสยาห์ผู้เป๋ นปากเป๋ นเสียงแตนพระเจ้าเกยอูว่
้ า
7

“จะมีคนเกิดมาจากเจื๊อสายของเจสซี
คนนั ้นจะปกครองคนกู้จ้าด

แล้วคนหมู่นั ้นจะมีความหวังย้อนต้าน�ด
ฎ 15:3 15:3 สดด� 69:9 ฏ 15:9 15:9 สดด� 18:49 ฒ 15:10
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13 ขอ หื้อ พระเจ้า ผู้ หื้อ ความ หวัง

โผดหื้อต้านตังหลายมี ความจื้นจมยินดี
กับ สันติสุข อย่าง เต๋ม บริบูรณ์ ย้อน ความ เจื้อ ของ หมู่ ต้าน เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ
ได้มีความหวังอย่างเต๋มล้น โดยฤทธิอํ
์ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ก๋านของเปาโล

14 ปี้ น้ องผูเ้ จื้อตังหลายข้าพเจ้าแน่ ใจ๋ว่าต้านตังหลายมีความดีงามเต๋ม

ไปหมด มีความฮู้กู้ อย่างตี้ พระเจ้าใค่ หื้อหมู่ต้านฮู้ กับสามารถสอนกั ๋นได้
15 แต่ ตี้ ข้าพเจ้า ก้า เขียน บาง เรือ
่ ง เถิง หมู่ ต้าน เปื้ อ เตือ
๋ น ความ จํา๋ ของ หมู่
ต้าน แหม เตื้อ ก็ ย้อน พระคุณ ของ พระเจ้า ตี้ ได้ หื้อ กับ ข้าพเจ้า 16 เปื้ อ หื้อ
ข้าพเจ้า เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ พระเยซู คริสต์ ไป หา คน ต่างจ้า ด มี หน้า ตี้ เหมือน เป๋น
ปุโรหิต บอก ข่าวดี ของ พระเจ้า เปื้ อ คน ต่างจ้า ด ตี้ เจื้อ จะ เป๋น คน ตี้ พระเจ้า
ยอมฮับเหมือนเครือ
่ งปู่จาตี้พระวิญญาณเยียะหื้อบริสุทธิ์ 17 ย้อนข้าพเจ้า
เป๋น คน ของ พระ เยซู คริสต์ ข้าพเจ้า ภู มิ ใจ๋ ใน งาน ตี้ ได้ เยีย ะ หื้อ พระเจ้า
18 ข้าพเจ้าก้าอูเถิ
้ งงานตี้พระคริสต์จ้วยหื้อข้าพเจ้าเยียะเต้าอัน
้ ในก๋านนํา
คน ต่างจ้า ด มา เจื้อ ฟัง พระเจ้า ผ่าน ตาง สิง่ ตี้ ข้าพเจ้า ได้ อู้ กับ เยีย ะ 19 คือ
โดย ฤทธิ์ อํานาจ ของ หมายสําคัญ กับ ก๋าน อัศจ๋รรย์ ต่างๆ ตึง ฤทธิ์ อํานาจ
ของ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ ข้าพเจ้า ก็ ได้ บอก ข่าวดี เรือ
่ ง พระเยซู คริสต์ กู้ๆ
ตี้ ตัง้ เก๊ า ตี้ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ไป จ๋น แผว เมือง อิล ลี ร ค
ิ ุม 20 ใน ก๋าน บอก ข่าวดี
ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ เป้า ไว้ ว่า จะ ไป บอก ใน ตี้ ตี้ คน ยัง บ่เกย ได้ยน
ิ เรือ
่ ง พระเยซู
คริสต์มาก่อน เปื้ อข้าพเจ้าจะได้บ่ต้องเยียะงานต่อจากของคนอื่นตี้ได้ตัง้
เก๊าเยียะมาแล้ว 21 ต๋ามตี้มีเขียนในพระคัมภีรว่์ า
“คนตี้บ่เกยมีใผมาบอกหื้อฮูเรื
้ อ
่ งพระองค์ก็จะได้หัน
กับคนตี้บ่เกยได้ยน
ิ มาก่อนก็จะได้เข้าใจ๋�ต
เปาโลวางแผนจะไปกรุ งโรม
ย้อน งาน ตี้ กํ่า ลัง เยีย ะ อยู่ นี้ เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า ไป หา หมู่ ต้าน บ่ได้ อยู่
หลายเตื้อ 23 แต่ บ่าเดี่ยวนี้ งานของข้าพเจ้าในแคว้นหมู่ นี้ เสี้ ยงหมดแล้ว
กับข้าพเจ้าใค่อยากไปหาต้านหลายปี๋มาแล้ว 24 ข้าพเจ้าจึงกึ๊ดว่าจะแว่ไป
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
ต่อไปจ๋นเถิงสเปน 25 แต่บ่าเดี่ยวนี้ ข้าพเจ้ากํ่าลังจะไปกรุ งเยรู ซาเล็ม เปื้ อ
จ้วยเหลือ คน ของ พระเจ้า ตี้ หัน
้ 26 ย้อน ว่า หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ใน แคว้น มาซิ
โดเนี ย กับ แคว้น อาคายา ยินดี จะ ฮอม สตางค์ กั ๋น แล้ว ส่ง ไป จ้วย เหลือ คน
ของพระเจ้าตี้ตุ๊กในกรุ งเยรู ซาเล็ม 27 เรือ
่ งนี้ หมู่เขายินดีเยียะกั ๋นคนเดียว
แต๊ๆ แล้วหมู่เขาฮูส
้ ึกว่าเป๋นหนี้ บุญคุณผูเ้ จื้อจาวยิวอยู่ ย้อนปี้ น้ องจาวยิว
หมู่ นั ้น ได้ ปั๋ น ปอน ตาง จิต วิญญาณ หื้อ กับ หมู่ เขา ก็ สมควร ตี้ หมู่ เขา จะ ปั๋ น
22
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ปอนตางของใจ๊หื้อปี้ น้ องผูเ้ จื้อหมูนั
่ ้นพ่อง 28 เมื่อข้าพเจ้าเยียะงานนี้ เสร็จ
แล้ว คือ เอา สตางค์ ตี้ ได้ ฮอม ไป หื้อ หมู่ ปี้ น้ อง ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม เรียบร้อย
แล้ว ข้าพเจ้า ก็ จะ เตียวตาง ไป ประเทศ สเปน แล้ว หละหว่าง ตาง ก็ จะ แว่
แอ่วหาหมู่ต้าน 29 ข้าพเจ้ามัน
่ ใจ๋ว่า เมื่อข้าพเจ้ามาหาหมู่ต้าน จะนําปอน
ของพระคริสต์มาหื้อต้านตังหลายอย่างเต๋มตี้
30 ปี้ น้ องตังหลาย ย้อนหันแก่พระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป๋ นเจ้าของเฮา
ตังหลาย กับย้อนหันแก่ ความฮักตี้ มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้า
ขอ ร้อง ต้าน ตัง หลาย จ้วย ออก แฮง กั ๋น อธิษฐาน ต่อ พระเจ้า เผื่อ ข้าพเจ้า
ตวย 31 ตี้ข้าพเจ้าจะป๊นภัยจากคนตี้บ่เจื้อพระเยซูในแคว้นยูเดีย แล้วขอ
หื้อคนของพระเจ้าในกรุ งเยรู ซาเล็มเต๋มใจ๋ฮับก๋านจ้วยเหลือจากข้าพเจ้า
32 แล้วถ้าเป๋ นความต้องก๋านของพระเจ้า ข้าพเจ้าจะได้มาหาหมู่ต้านโดย
มี ความ ยินดี กับ มี ความ จื้น ใจ๋ ตี้ ได้ อยู่ กับ หมู่ ต้าน 33 ขอ หื้อ พระเจ้า ผู้ หื้อ
สันติสุขอยูตวย
่
ต้านตังหลายเต๊อะ อาเมน

16
กํากึ๊ดเติงหาผู้เจื้อในกรุ งโรม
ข้าพเจ้า ขอ แนะนํา เฟบี น้ องสาว ใน ความ เจื้อ ของ เฮา หื้อ กับ ต้าน ตัง
หลาย นางเป๋นผู้ฮับใจ๊๒พระเจ้าของคริสตจักรในเมืองเคนเครีย 2 ขอหมู่
ต้านต้อนฮับนางในนามองค์ พระผู้เป๋นเจ้า หื้อสมกับเป๋นคนของพระเจ้า
ขอ จ้วยเหลือ นาง ต๋าม ตี้ นาง ต้อ งก๋าน ย้อน ว่า นาง เกย จ้วยเหลือ หลาย คน
ตึงข้าพเจ้าตวย
3 ขอฝากความกึ๊ดเติงหาปริสคากับอาควิลลา ตึงสองเป๋ นเปื้ อนฮ่วมฮับ
ใจ๊ พระเยซู คริสต์ กับ ข้าพเจ้า มา ก่อน 4 สอง คน นี้ เกย เสี่ยง จี วต
ิ จ้วยเหลือ
ข้าพเจ้ามาแล้ว บ่ใจ้ข้าพเจ้าเต้าอัน
้ ตี้เป๋นหนี้ บุญคุณหมูเขา
่
แต่คริสตจักร
คน ต่างจ้า ด ตัง หลาย ก็ เป๋น หนี้ หมู่ เขา เหมือน กั ๋น 5 ขอ ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา ปี้
น้ องผู้เจื้อตังหลายตี้ฮ่วมนมัสก๋านในบ้านของเขาตึงสองตวย กับฝากกํา
กึ๊ดเติงหาเอเปเนทัสเปื้ อนตี้ข้าพเจ้าฮัก เขาเป๋นคนเก๊าหัวที ตี้ฮับเจื้อพระ
เยซูคริสต์ในแคว้นเอเชีย 6 ขอฝากกํากึ๊ดเติงหามารียตี
์ ้เยียะก๋านหนั กเปื้ อ
7
ต้านตังหลาย ขอฝากกํากึ๊ดเติงหาอันโดรนิ คัสกับยูนีอส
ั ผูเป๋
้ นปี้ น้ องจาว
ยิว ตี้ เกย ถูก ขัง คอก ตวย ข้าพเจ้า ตึง สอง คน นี้ เป๋น คน มี จื้ อเสี ยง ดี ใน หมู่
อัครทูต กับได้เจื้อพระเยซูคริสต์ก่อนข้าพเจ้า 8 ขอฝากกํากึ๊ดเติงหาอัมพ
ลีอาทัสปี้ น้ องผู้เจื้อในองค์พระผู้เป๋ นเจ้าตี้ข้าพเจ้าฮัก 9 ขอฝากกํากึ๊ดเติง
หา อู รบานั ส เปื้ อน ฮ่วม ฮับ ใจ๊ พระเยซู คริสต์ ตวย กับ เฮา ตึง ฝาก กํา กึ๊ด เติง
หา สทาคิส เปื้ อน ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก ตวย 10 ขอ ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา อาเป็ลเลส คน
ตี้ ผ่านก๋านทดสอบความจงฮักภักดี ต่อพระเยซู คริสต์ แล้ว กับฝากกํากึ๊ด
เติง หา คน ใน ครอบครัวอาริส โทบูลัส 11 ขอ ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา เฮโรดิ โอน ผู้
1
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เป๋น ปี้ น้ อง จาว ยิว ของ ข้าพเจ้า ขอ ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา คน ใน ครอบครัว นาร
ซิ สสัส ตี้ เจื้อ ใน องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 12 ขอ ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา ตรีเฟนา กับ ตรี
โฟสา ตี้ ยอม เยีย ะ ก๋าน หนั ก ฮับ ใจ๊ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ขอ ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา
นางเปอร์ซีสตี้ข้าพเจ้าฮัก ผูตี
้ ้ยอมเยียะก๋านหนั กขนาดเปื้ อองค์พระผูเป๋
้ น
13
เจ้า ขอฝากกํากึ๊ดเติงหารู ฟัส ผู้ตี้องค์พระผู้เป๋นเจ้าได้คัดเลือกไว้แล้ว
กับ ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา แม่ ของ เขา เซิง่ เป๋น เหมือน แม่ ของ ข้าพเจ้า เหมือน
กั ๋น 14 ขอฝากกํากึ๊ดเติงหาอาสินครีทัส ฟเลโกน เฮอร์เมส ปัทโรบัส เฮอร์
มาส กับหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อตี้ อยู่ตวยเขา 15 ขอฝากกํากึ๊ดเติงหาฟิ โลโลกัส ยู
เลีย เนเรอัส กับน้ องสาวของเขา กับโอลิมปัสตึงหมู่ คนของพระเจ้าตี้ อยู่
ตวยเขาหมู่นั ้น 16 หื้อจูบตัก
๊ ตวายกั ๋นอย่างเป๋นปี้ น้ องผู้เจื้อ หมู่คริสตจักร
ของพระคริสต์ตึงหมดได้ฝากกํากึ๊ดเติงหามาเถิงต้านตังหลายตวย
17 ปี้ น้ องตังหลายข้าพเจ้าขอวิงวอนต้านว่า หื้อหละวังกับหลีกเลี่ยงคน
ตี้เป๋นเหตุหื้อแตกแยกกั ๋น คนหมู่นี้ ต่อต้านกําสอนตี้ต้านตังหลายเกยเฮีย
น ฮู้ มา แล้ว 18 ย้อน ว่า หมู่ เขา บ่ได้ ฮับ ใจ๊ พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
ของ เฮา แต่ เขา เยีย ะ ก๋าน เปื้ อ ปาก ต๊อง ของ ตั ๋ว เก่า เต้า อัน
้ หมู่ เขา ล่อลวง
19
คนฮู้บ่ตันหื้อหลงไปต๋ามกําอู้ม่วนจ๋าหวานของหมู่เขา กู้ คนได้ยน
ิ เรือ
่ ง
ตี้ต้านจงฮักภักดีต่อองค์พระผู้เป๋นเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าก็จื้นจมยินดีย้อนหมู่
ต้าน นั ก ขนาด แต่ ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน หลวก ใน เรือ
่ ง ตี้ ดี กับ บ่สนใจ๋ ใน
20
เรือ
่ งตี้บ่ดี แหมบ่เมินพระเจ้าผู้หื้อสันติสุขจะผาบมารซาต๋านหื้ออยู่ใต้
อํานาจของหมู่ต้าน ขอหื้อพระคุณของพระเยซูองค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา
จงมีแก่ต้านตังหลายเต๊อะ
21 ทิ โมธี เปื้ อน ฮ่วม ฮับ ใจ๊ กับ ข้าพเจ้า ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา ต้าน ตัง หลาย
ตวย ลู สิอส
ั ยาโสนกับโสสิ ปาเทอร์ปี้ น้ องจาวยิวของข้าพเจ้าก็ฝากกํากึ๊ด
เติงมาเหมือนกั ๋น
22 ข้าพเจ้าจื้อเทอร์ทิอส
ั เป๋นคนเขียนจดหมายนี้ ต๋ามกําบอกของเปาโล
ก็ เป๋น ผู้ เจื้อ ใน องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ขอ ฝาก กํา กึ๊ด เติง มา หา ต้าน ตัง หลาย
ตวย
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 มา หา ต้าน ตัง หลาย ตวย เอรัส ทัส
หัวหน้า ฝ่าย ก๋าน คลัง ของ เมือง นี้ กับ ควารทัส น้ องบ่าว ใน ความ เจื้อ ของ
เฮา ก็ขอฝากกํากึ๊ดเติงมาหาต้านตังหลายตวย 24 ขอหื้อพระคุณของพระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา จงมีแก่ต้านตังหลายเต๊อะ อาเมน๓
กําสรรเสริญพระเจ้า
จง ถวาย เกียรติ แก่ พระเจ้า ผู้ ตี้ สามารถ เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน ตัง้ มัน
่ ใน
ความ เจื้อ ต๋าม ข่าวดี เรือ
่ ง พระ เยซู คริสต์ ตี้ ข้าพเจ้า ได้ บอก แล้ว นั ้น กับ
็ เซิง่ ได้ปิดไว้เมินมาแล้วตัง้ แต่สมัย
ต๋ามก๋านเปิดเผยความจริงอันลํ้าเลิก
โบราณ 26 แต่บ่าเดี่ยวนี้ พระเจ้าเปิดเผยหื้อฮูผ่
้ านตางผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียง
25
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แตน พระเจ้า ตี้ ได้ เขียน ไว้ต๋าม กํา สัง่ ของ พระเจ้า ผู้ เป๋น อยู่ ตลอด เปื้ อ คน
ใน กู้ๆ จ้าด จะ ได้ เจื้อ วางใจ๋ กับ เจื้อ ฟัง พระองค์ 27 โดย พระเยซู คริสต์ ขอ
เกียรติจงมีแก่พระเจ้าผูมี
้ ปั๋ ญญาในกู้สิง่ กู้อย่างแต่องค์เดียว อาเมน

1 โครินธ์ 1:1
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อใน
เมือง

โครินธ์

ฉบับตีนึ
้ ่ง

ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ คือ เปาโล ได้ เขียน ขึ้น ประมาณ ปี๋ ค�ศ� 55
เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ ไปเถิงหมู่ผูเ้ จื้อในเมืองโครินธ์ ต้านเขียนต๋อน
ตี้ ยังอยู่ในเมืองเอเฟซัส หมู่ผู้เจื้อในเมืองโครินธ์ส่วนใหญ่เป๋นคนต่างจ้า
ด ตี้ ได้ ฮบ
ั เจื้อ โดย ได้ ฟัง กํา เตสนา ของ เปาโล (กิจ ก๋า น 18:1-18 ) แต่ ฮีต
เก่า ฮอย เดิม ของ เมือง โคริน ธ์นั ้น ยัง มี อิทธิพล ต่อ ความ เจื้อ ของ หมู่ ผู้ เจื้อ
อยู่ จึงเยียะหื้อมีปั๋ ญหาเกิดขึ้นภายในคริสตจักรเมืองโครินธ์ ย้อนว่ามีหมู่
ผู้ เจื้อ ยัง ใจ๊ จี วต
ิ ต๋าม ฮีต เก่า ฮอย เดิม ของ เมือง โคริน ธ์ อยู่ เปาโล จึง เขียน
จดหมายฉบับนี้ เปื้ อจะอูเถิ
้ งก๋านแก้ไขปั๋ ญหาตี้เกิดขึ้นในคริสตจักรหัน
้
เปาโล สอน ว่า แผ่น ดิน ของ พระ คริสต์ ได้ มา เถิง โลก นี้ แล้ว แต่ ยัง
บ่สมบูรณ์ แบบ เตื้อ แต่ จะ สมบูรณ์ 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

เปาโลได้เขียนบอกแหมว่า หมู่ผูเ้ จื้อก็เผียบเหมือนตั ๋วของพระคริสต์ ตี้
แต่ละคนก็เป๋นส่วนนึ่ งในตั ๋วนี้ โดยมีพระคริสต์เป๋นหัว ผูเ้ จื้อก็เป๋นเหมือน
พระวิหารของพระเจ้าได้โดยพระวิญญาณบริสุทธิตี
่ ใจ๋ของเขา ย้อน
์ ้อยูใน
จาอัน
้ ผูเ้ จื้อต้องใจ๊จีวต
ิ อย่างบริสุทธิเซิ
์ ง่ เป๋นก๋านหื้อเกียรติพระเจ้า เปาโล
เขียนเกี่ยวกับระเบียบในก๋านนมัสก๋านพระเจ้า กับอูเถิ
้ งของประทานฝ่าย
วิญญาณตีพระวิ
้
ญญาณบริสุทธิมอบ
หื้อกับผูเ้ จื้อ สิง่ ตีสํ
้ าคัญตี้สุดคือ ของ
์
ประทานนี้ ควรจะเยียะหื้อตั ๋วของพระคริสต์เติบโตขึ้น บ่ใจ้แตกแยกกั ๋น
กําตัก
๊ ตวาย
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ ตี้ พระเจ้า ได้ เลือก ฮ้อง มา เป๋น
อัครทูตของพระเยซู คริสต์ กับจากโสสเธเนสปี้ น้ องผู้เจื้อของเฮา 2 เถิงค
ริสตจักรของพระเจ้าตี้อยู่ในเมืองโครินธ์ พระเจ้าได้เยียะหื้อต้านบริสุทธิ์
โดย ตาง พระเยซู คริสต์ กับ ได้ ฮ้อง ต้าน หื้อ เป๋น คน ของ พระองค์ ฮ่วม กับ กู้
คน ใน กู้ๆ ตี้ ตี้ อธิษฐาน ใน 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 จาก
พระเจ้าพระบิดาของเฮากับจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ
1
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1 โครินธ์ 1:4

320

1 โครินธ์ 1:19

ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเจ้า สําหรับ หมู่ ต้าน ตลอด ตี้ พระองค์ ได้ หื้อ
พระคุณ แก่ หมู่ ต้าน ผ่าน ตาง พระเยซู คริสต์ 5 ย้อน โดย พระเยซู คริสต์ หมู่
ต้านได้ฮบ
ั ก๋านปั๋ นปอนอย่างเต๋มตี้ในฝ่ายจิตวิญญาณ บ่ว่าจะเป๋นในด้าน
กําอูกาว่
้
าความฮูกู
้ ้อย่าง 6 ตี้เป๋นจาอีก็
้ ย้อนว่ากําพยานเกี่ยวกับพระคริสต์
7
็
นั ้น ฝัง เลิก อยู่ ใน จิต ใจ๋ หมู่ ต้าน แล้ว จาอัน
้ ใน หว่าง นี้ ตี้ ต้าน กํ่า ลัง กอง ถ้า
พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา ปิ๊ ก มา ต้าน ตัง หลาย ก็ บ่ได้ ขาด
ของ ประทาน ฝ่าย จิต วิญญาณ อะหยัง สัก อย่าง 8 พระองค์ จะ จ้วย หื้อ ต้าน
ตัง้ มัน
่ คงอยูใน
่ ความเจื้อจ๋นเถิงตี้สุด เปื้ อต้านจะได้บ่มีตี้ติในวันตี้พระเยซู
คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา ปิ๊ ก มา 9 พระเจ้า นั ้น สัตย์ซ่ ือ พระองค์ ได้
ฮ้อง หมู่ ต้าน เข้า มา มี สามัคคีธรรม กับ พระบุตร ของ พระองค์ คือ พระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา
4

ก๋านแตกแยกในคริสตจักร
ปี้ น้ อง ตัง หลาย ข้าพเจ้า วิงวอน ขอ หมู่ ต้าน ใน นาม พระ เยซู 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 ฮู้ จาก คน ใน ครอบครัว ของ นาง คะโลเอ ว่า หมู่ ต้าน ผิด หัว
กั ๋น 12 ข้าพเจ้า หมายความ ว่า หมู่ ต้าน ต่าง คน ต่าง อู้ ว่า “ข้าพเจ้า เป๋น ลูก
ศิษย์ ของ เปาโล� “ข้าพเจ้า เป๋น ลูก ศิษย์ ของ อปอลโล� “ข้าพเจ้า เป๋น ลูก
ศิษย์ ของ เคฟาส� กาว่า “ข้าพเจ้า เป๋น ลูก ศิษย์ ของ พระคริสต์� 13 พระ
คริสต์ ถูกแยกออกเป๋นหลายองค์แล้วกา เปาโลถูกเขิงบนไม้ก๋างเขนเปื้ อ
หมู่ต้านกาว่าใด หมู่ต้านฮับบัพติศมาเปื้ อจะเป๋นของเปาโลจาอัน
้ กา
10

ขอบคุณ พระเจ้า ตี้ ข้าพเจ้า บ่ได้ หื้อ บัพ ติศ มา กับ หมู่ ต้าน คน ใด เลย
นอก จาก คริสปัส กับ กายอัส 15 จาอัน
้ เลย บ่มี ใผ อู้ ได้ ว่า เขา ฮับ บัพ ติศ มา
16
เปื้ อ เป๋น ลูก ศิษย์ ของ ข้าพเจ้า (ข้าพเจ้า ได้ หื้อ บัพ ติศ มา กับ ครอบครัว
สเทฟานั ส ตวย นอก นั ้น ข้าพเจ้า จํา๋ บ่ได้ แล้ว ว่า ได้ เยีย ะ หื้อ ใผ แหม พ่อง)
17 ย้อนพระคริสต์ บ่ได้ ส่งข้าพเจ้ามาหื้อบัพติศมากับใผ แต่ ส่งมาหื้อบอก
ข่าวดี ข้าพเจ้าบ่ได้บอกโดยใจ๊กําอูตี
้ ้หลวกต๋ามปั๋ ญญาของคน เปื้ อว่าก๋าน
ต๋ายของพระเยซูบนไม้ก๋างเขนจะบ่เสี้ยงฤทธิเดช
ไป
์
14

พระคริสต์คืออํานาจกับพระปั๋ ญญาของพระเจ้า

18 คนตี้กํ่าลังจะฉิ บหายนั ้นก็ถือว่าเรือ
่ งก๋านต๋ายบนไม้ก๋างเขนของพระ

เยซูเป๋นเรือ
่ งง่าว แต่เฮาตี้กํ่าลังจะรอดป๊นบาปโต้ษถือว่าเป๋นฤทธิอํ
์ านาจ
19
ของพระเจ้า อย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“เฮาจะทําลายปั๋ ญญาของคนหลวก
เฮาจะเยียะหื้อความเข้าใจ๋ของผู้มีความฮูนั
้ กเสียไป�ก
ก

1:19 1:19 อสย� 29:14
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ไหน หมู่ คน หลวก ไหน หมู่ ธร รมา จ๋า 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
พระเจ้าได้ใจ๊พระปั๋ ญญาของพระองค์วางแผนไว้แล้วว่า โลกจะบ่สามารถ
ฮู้จักพระองค์โดยก๋านเปิ้ งปั๋ ญญาของตั ๋วเก่า พระเจ้าจึงตัง้ ใจ๋ตี้จะจ้วยคน
ตี้เจื้อวางใจ๋หื้อรอดป๊นบาปโต้ษ โดยกําเตสนาง่าวๆ ของหมู่เฮาหมู่นี้ แตน
22 จาวยิวฮ้องขอหมายสําคัญ ส่วนจาวกรีกก็เซาะหาปั๋ ญญา 23 แต่หมูเฮา
่
บอกข่าวดี เรือ
่ งของพระคริสต์ ตี้ ถูกเขิงบนไม้ก๋างเขน เรือ
่ งนี้ เยียะหื้อจาว
ยิวโขด กับคนต่างจ้าดก็ถือว่าเป๋นเรือ
่ งง่าวๆ 24 แต่สําหรับคนตี้พระเจ้าได้
ฮ้องมาหื้อ เป๋นคนของพระองค์ นั ้น บ่ว่าจะเป๋นจาวยิวกาว่าจาวกรีกก็ หัน
ว่า พระ คริสต์ เป๋น ฤทธิ์ อํานาจ กับ พระ ปั๋ ญญา ของ พระเจ้า 25 ย้อน ความ
ง่าว ของ พระเจ้า ก็ ยัง มี ปั๋ ญญา นั ก เหลือ ปั๋ ญญา ตึง หมด ของ มนุษย์ แหม
ก่อน กับ ความ อ่อนแอ ของ พระเจ้า ก็ ยัง มี กํา๋ ลัง นั ก เหลือ ความ เข้ม แข็ง
ของมนุษย์ก่อน
26 ผ่อเต๊อะปี้ น้ องตังหลาย เมื่อพระเจ้าฮ้องหมู่ต้านมานั ้น หมู่ต้านเป๋ น
คน จาใด กั ๋น มี บ่กี่ คน ตี้ เป๋น 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 เลือก หมู่ ตี้
โลกหันว่าง่าว เปื้ อเยียะหื้อหมู่ตี้ หลวกขายขี้หน้า กับเลือกหมู่ตี้ โลกถือว่า
ขี้ เปี้ ย เปื้ อ เยีย ะ หื้อ หมู่ ตี้ มี กํา๋ ลัง ได้ อาย 28 พระเจ้า ได้ เลือก หมู่ ตี้ โลก ถือ ว่า
ตํ่าต้อย กับ หมู่ คน ตี้ โดน ดูถูก ดู แควน กับ หัน ว่า บ่สําคัญ เปื้ อ เยีย ะ หื้อ สิง่ ตี้
โลก ถือ ว่า สําคัญ เป๋น สิง่ บ่สําคัญ 29 เปื้ อ จะ บ่มี ใผ มา อวด ต่อ หน้า พระเจ้า
ได้ 30 เฮามีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ได้ก็โดยพระองค์นี้ ละ พระเจ้า
ตัง้ หื้อ พระองค์ เป๋น พระปั๋ ญญา จาก พระเจ้า เปื้ อ เฮา เป๋น ผู้ ตี้ เยีย ะ หื้อ เฮา
เป๋นคนตี้ ถูกต้องต๋ามธรรมกับเยียะหื้อเฮาบริสุทธิ์ กับเป๋นผู้ตี้ ไถ่ เฮาหื้อมี
อิสระ จาก บาป 31 อย่าง ตี้ มี เขียน ใน พระคัมภีร ว่
์ า “ใผ ใค่ อวด ก็ หื้อ อวด ใน
สิง่ ตี้องค์พระผู้เป๋นเจ้าเยียะเต๊อะ�ข
20

2
เรือ
่ งราวของพระคริสต์บนไม้ก๋างเขน
็ ของ
ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย เมื่อ ข้าพเจ้า มา บอก ความ จริง อัน ลํ้า เลิก
พระเจ้าหื้อกับหมู่ต้านนั ้น ข้าพเจ้าบ่ได้ ใจ๊ กําอู้ม่วนจ๋าหวาน กาว่ากําตี้ มา
จากปั๋ ญญา ตี้ หลวก 2 ย้อนข้าพเจ้า ตัง้ ใจ๋ ว่าต๋อนตี้ อยู่กับ หมู่ ต้าน ข้าพเจ้า
จะบ่สอนเรือ
่ งอะหยังเลย นอกจากเรือ
่ งของพระเยซู คริสต์ กับความต๋าย
ของพระองค์ บนไม้ ก๋างเขน 3 แล้วเมื่อข้าพเจ้ามาหาหมู่ ต้านนั ้น ข้าพเจ้า
ฮู้ สึก อ่อน กํา๋ ลัง กับ กั ๋ว จ๋น ตั ๋ว สัน
่ 4 กํา อู้ กับ กํา เตสนา ของ ข้าพเจ้า ก็ บ่ใจ้
กํา ตี้ ใจ๊ ปั๋ ญญา มา จัก
๊ จู๋ง หมู่ ต้าน แต่ เป๋น ก๋าน สําแดง ฤทธิอํ
์ านาจ ของ พระ
1

ข
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วิญญาณ 5 เปื้ อ ว่า ความ เจื้อ ของ หมู่ ต้าน จะ บ่ได้ เป๋น ผล ตี้ มา จาก ปั๋ ญญา
ของคน แต่มาจากฤทธิอํ
์ านาจของพระเจ้า
พระปั๋ ญญาของพระเจ้า

6 จาใดก็ดีหมู่เฮาอูเถิ
้ งปั๋ ญญาในหมู่คนตี้เติบใหญ่ในความเจื้อแล้ว

เซิง่
บ่ใจ้ ปั๋ ญญา ตี้ มา จาก โลก นี้ กาว่า มา จาก ผู้ ปกครอง โลก นี้ ตี้ กํ่า ลัง จะ เสี้ ยง
็ ของ พระเจ้า ตี้ พระองค์ ได้
อํานาจ ไป 7 แต่ หมู่ เฮา อู้ เถิง ปั๋ ญญา อัน ลํ้า เลิก
เก็บ ซ่อน ไว้ นั ้น กับ ตี้ พระองค์ ได้ กํา๋ หนด ไว้ ก่อน สร้าง โลก ว่า ปั๋ ญญา นี้ จะ
เป๋นเกียรติของเฮา 8 บ่มีผู้ปกครองคนใดในโลกนี้ ฮู้จักปั๋ ญญานี้ ย้อนถ้าฮู้
จักก็คงบ่มีใผเอาองค์พระผู้เป๋ นเจ้าผู้ยิง่ ใหญ่ไปเขิงบนไม้ก๋างเขน 9 อย่าง
ตี้มีเขียนในพระคัมภีรว่์ า
“สิง่ ตี้ต๋าของคนบ่เกยหัน
กับหูบ่เกยได้ยน
ิ กาว่าคนกึ๊ดบ่เถิงว่าจะเกิดขึ้น
ก็เป๋นสิง่ ตี้พระเจ้าได้เกียมไว้แล้วสําหรับคนตี้ฮักพระองค์�ค
10 แต่ พระเจ้า ได้ เปิ ด เผย สิง
่ หมู่ นี้ หื้อ กับ เฮา ผ่าน ตาง พระวิญญาณ ย้อน
็ ของ พระเจ้า 11 บ่มี
พระวิญญาณ ฮู้ กู้ สิง่ กู้ อย่าง แม้แต่ ความ ลับ อัน ลํ้า เลิก
ใผฮู้กํากึ๊ดของคนได้นอกจากวิญญาณตี้อยู่ในตั ๋วของเขาเอง ก็เป๋นอย่าง
เดียวกั ๋น บ่มีใผฮูกํ
้ ากึ๊ดของพระเจ้าได้นอกจากพระวิญญาณของพระองค์
12 เฮา บ่ได้ ฮับ วิญญาณ ของ โลก นี้ แต่ ฮับ พระวิญญาณ ตี้ มา จาก พระเจ้า
เปื้ อ เฮา จะ ได้ เข้า ใจ๋ กู้ สิง่ กู้ อย่าง ตี้ พระองค์ หื้อ เฮา 13 จาอัน
้ ต๋อน ตี้ หมู่ เฮา
อธิบายเรือ
่ งพระเจ้าหื้อกับคนตี้มีพระวิญญาณอยูตวย
่
หมู่เฮาก็ได้ใจ๊ถ้อย
กําตี้พระวิญญาณสอนเฮา บ่ใจ้กําสอนตี้มาจากสติปั๋ ญญาของคน
14 คนตี้บ่มีพระวิญญาณของพระเจ้าก็ยอมฮับสิง
่ ต่างๆ ตี้พระวิญญาณ
เปิด เผย หื้อ ฮู้ บ่ได้ เขา หัน ว่า เป๋น เรือ
่ ง ง่าว กับ เขา ก็ บ่เข้า ใจ๋ สิง่ หมู่ นี้ ย้อน
เขาบ่มีพระวิญญาณจ้วยหื้อเข้าใจ๋ 15 แต่คนตี้มีพระวิญญาณอยูตวย
่
ก็จะ
ตัดสินได้กู้เรือ
่ 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 พระ
วิญญาณบ่ได้ แต่ ต้องอู้เหมือนอย่างอู้กับคนตี้ ใจ๊ จี วต
ิ ต๋ามโลกนี้ หมู่ ต้าน
2
เป๋นเหมือนหละอ่อนหน้ อยในพระคริสต์ ข้าพเจ้าต้องใจ๊ นํ้านมเลี้ยงหมู่
1

ค
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1 โครินธ์ 3:3
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ต้านแตนของกิน
๋ แข็ง๑ ย้อนตะก่อนหมู่ต้านยังกิน
๋ บ่ได้ เตื้อ จ๋นบ่าเดี่ยวนี้
3
หมู่ต้านก็ยังกิน
ิ ต๋ามโลกนี้
๋ ของกิน
๋ แข็งนี้ บ่ได้เตื้อ ย้อนหมู่ต้านยังใจ๊จีวต
อยู่ คือ ขอยกั ๋น ผิดหัวกั ๋น เซิง่ เยียะหื้อฮูว่
้ าหมู่ต้านยังใจ๊จีวต
ิ อย่างคนบาป
ทัว่ ไปอยู่บ่ใจ้กา 4 ย้อนเมื่อมีคนนึ่ งอู้ว่า “ข้าพเจ้าเป๋นลูกศิษย์ของเปาโล�
แหม คน ก็ อู้ ว่า “ข้าพเจ้า เป๋น ลูก ศิษย์ ของ อปอลโล� จาอี้ หมู่ ต้าน ก็ เป๋น
เหมือนคนทัว่ ไปในโลกนี้ บ่ใจ้กา
5 อ ปอลโล เป๋ น ใผ เปาโล เป๋ น ใผ ก็ เป๋ น ก้า ผู้ ฮับ ใจ๊ ตี้ สอน หมู่ ต้าน หื้อ
เจื้อ ต่าง คน ก็ ต่าง เยีย ะ หน้า ตี้ ของ ตั ๋ว ต๋าม ตี้ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า มอบ หื้อ
6 ข้าพเจ้า เป๋ น คน ปูก อปอลโล เป๋ น คน หด นํ้า แต่ พระเจ้า เป๋ น ผู้ ตี้ เยีย ะ หื้อ
เติบใหญ่ขึ้น 7 ย้อนจาอัน
้ ตึงคนปูก ตึงคนหดนํ้า ก็บ่ได้สําคัญอะหยัง แต่
ผู้ ตี้ สําคัญ แต๊ๆ คือ พระเจ้า ผู้ ตี้ เยีย ะ หื้อ เติบ ใหญ่ เน่ อ 8 ส่วน คน ปูก กับ คน
หดนํ้าก็มีเป้าหมายเดียวกั ๋น แต่ละคนก็ได้ฮบ
ั รางวัลต๋ามงานตี้ตั ๋วได้เยียะ
9 ย้อน ว่า เฮา ต่าง คน ต่าง ก็ ฮ่วม ฮับ ใจ๊ เปื้ อ พระเจ้า หมู่ ต้าน เป๋ น เหมือน โต้ง
ของพระเจ้า กับเป๋นเหมือนตึกของพระองค์
10 ต๋าม ตี้ พระเจ้า ได้ หื้อ พระคุณ กับ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า เป๋ น เหมือน สล่า ตี้
มี ประสบก๋า รณ์ นั ก ตี้ ได้ วาง ฐาน ไว้ แล้ว ก็ มี แหม คน มา ก่อ ขึ้น ต่อ จาก ฐาน
นั ้น แต่ ละ คน ก็ จะ ต้อง หละวัง หื้อ ดี ว่า จะ ก่อ ขึ้น จาใด 11 ฐาน ตี้ วาง ไว้แล้ว
นั ้น คือ พระเยซู คริสต์ จะ บ่มี ใผ วาง ฐาน อย่าง อื่น ได้ แหม 12 ถ้า บาง คน ใจ๊
คํา เงิน เพชรพลอย ไม้ หญ้า กาว่า เฟี ยง ก่อบนฐานนี้ 13 เฮาก็ จะได้ หัน
ผลงานของแต่ละคนในวันตัดสินลงโต้ษบาปนั ้น ย้อนในวันนั ้นไฟจะเปิด
เผย หื้อ กู้ คน ได้ หัน กับ จะ พิสูจน์ ว่า ผล งาน ของ แต่ ละ คน เป๋น จาใด 14 ถ้า
ผลงานของใผตี้ ก่อขึ้นบนฐานนั ้น ทนไฟนี้ ได้ เขาก็ จะได้ ฮบ
ั รางวัล 15 แต่
ถ้าผลงานของใผโดนไฟเผาไหม้ไปเหีย คนนั ้นก็จะบ่ได้ฮบ
ั รางวัล ส่วนตั ๋ว
เขารอดได้ก็แต๊ แต่จะรอดอย่างคนล่นหนี จากไฟเต้าอัน
้
16 หมู่ ต้าน ฮู้ แล้ว บ่ใจ้ กา ว่า หมู่ ต้าน เป๋ น พระวิหาร ของ พระเจ้า กับ พระ
วิญญาณ ของ พระเจ้า ก็ อยู่ ใน ตั ๋ว ของ หมู่ ต้าน 17 ถ้า ใผ ทําลาย พระวิหาร
ของ พระเจ้า พระเจ้า ก็ จะ ทําลาย เขา ย้อน ว่า พระ วิหาร ของ พระเจ้า นั ้น
ศักดิส
์ ิทธิ์ แล้วตั ๋วของหมู่ต้านเองก็เป๋นพระวิหารของพระองค์
18 บ่ดี จุ ตั ๋ว เก่า เน่ อ ถ้า ใผ คน ใด ใน หมู่ ต้าน กึ๊ด ว่า ตั ๋ว เป๋ น คน หลวก ต๋าม
ตางของโลกนี้ ก็หื้อคนนั ้นถือว่าตั ๋วเป๋นคนง่าวเหีย เปื้ อจะได้เป๋นคนหลวก
แต๊ๆ 19 ย้อนว่าสิง่ ตี้คนถือว่าหลวกนั ้น พระเจ้าหันว่าเป๋นความง่าว อย่าง
ตี้ พระคัมภีร มี
์ เขียน ไว้ว่า “พระเจ้า ใจ๊ ปั๋ ญญา ของ คน หลวก เป๋น กับ ดัก มัด
ตั ๋ว เขา เอง�ฆ 20 กับ มี เขียน ไว้แหม ว่า “พระเจ้า ฮู้ ว่า กํา กึ๊ด ของ คน หลวก
นั ้นบ่มีประโยชน์ �ง 21 จาอัน
้ บ่ดีหื้อใผยกคนนั ้นคนนี้ มาอวดกั ๋นเน่ อ ย้อน
ว่า กู้ สิง่ กู้ อย่าง ก็ เป๋น ของ หมู่ ต้าน อยู่ แล้ว 22 บ่ว่า จะ เป๋น เปาโล อปอลโล
๑
ฆ

3:2
3:2 นํ้านม คือ กําสอนตี้เข้าใจ๋ง่าย ของกิน
๋ แข็ง คือ กําสอนตี้เข้าใจ๋ยากกับลึกซึ้ง
3:19 3:19 โยบ 5:13 ง 3:20 3:20 สดด� 94:11

1 โครินธ์ 3:23

324

1 โครินธ์ 4:13

เคฟาส โลก นี้ จี วต
ิ กาว่า ความ ต๋าย บ่า เดี่ยวนี้ กาว่า ปายหน้า กู้ สิง่ ก็ เป๋น
ของหมู่ต้านนั ้นนะ 23 กับหมู่ต้านก็เป๋นของพระคริสต์ กับพระคริสต์ก็เป๋น
ของพระเจ้า

4
ก๋านของอัครทูต

หื้อ หมู่ ต้าน ถือ ว่า เฮา เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ พระคริสต์ เป๋น ผู้ ตี้ ได้ ฮบ
ั มอบหมาย
2
็
๒
หื้อผ่อกอยข้อลํ้าเลิก ของพระเจ้า ผู้ตี้ได้ฮบ
ั มอบหมายหน้าตี้นี้ ต้องเป๋น
คน ตี้ ไว้ใจ๋ ได้ 3 ส่วน ตั ๋ว ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า บ่ได้ สนใจ๋ ว่า หมู่ ต้าน กาว่า ใผ คน
ใดจะตัดสินข้าพเจ้าจาใด แม้แต่ ตั ๋วข้าพเจ้าเองก็ ยังบ่ได้ ตัดสินเลยว่าตั ๋ว
เองเป๋นจาใด 4 จิตสํานึ กของข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าบ่ได้เยียะอะหยังผิด
แต่ นี่ ก็ บ่ได้ หมายความ ว่า ข้าพเจ้า เป๋น คน บริสุทธิ์ ผุดผ่อง ผู้ ตี้ จะ ตัดสิน
ข้าพเจ้าได้คือองค์พระผู้เป๋นเจ้าเต้าอัน
้ 5 จาอัน
้ ฟั่ งตัดสินอะหยังเตื้อก่อน
จะ เถิง เวลา หื้อ ถ้า จ๋น กว่า องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จะ มา แล้ว พระองค์ จะ เปิด
เผย ความ ลับ ตี้ ซ่อน อยู่ ใน ตี้ มืด ออก มา กับ จะ เปิด เผย สิง่ ตี้ อยู่ ใน ใจ๋ ของ กู้
คนหื้อฮู้หื้อหัน เถิงต๋อนนั ้นแต่ ละคนจะได้ ฮับกํายกย่องจากพระเจ้าต๋าม
ตี้เขาสมควรจะได้ฮบ
ั
6 ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ข้าพเจ้า ได้ ยก อปอลโล กับ ตั ๋ว ข้าพเจ้า มา เป๋ น
ตั ๋วอย่าง เปื้ อ จะ เป๋น ประโยชน์ กับ หมู่ ต้าน หื้อ หมู่ ต้าน เฮีย น ฮู้ความหมาย
ของ กํา อู้ ตี้ ว่า “ห้าม เยีย ะ เกิน
๋ กว่า ตี้ พระคัมภีร ์ได้ เขียน ไว้� เปื้ อ หมู่ ต้าน
จะ ได้ บ่หยิง่ ใน ก๋าน ยก คน นึ่ ง ไป ข่ม แหม คน นึ่ ง 7 ใผ ยก ต้าน หื้อ ดี เหลือ คน
อื่น มี อะหยัง พ่อง ตี้ ต้าน บ่ได้ ฮบ
ั มา จาก พระเจ้า ถ้า ต้าน ได้ ฮบ
ั กู้ สิง่ มา จาก
พระเจ้าแล้ว เป๋นจาใดต้านอวดเหมือนกับว่าต้านเซาะมาได้คนเดียว
8 หมู่ต้านมีกู้ สิง
่ กู้อย่างตี้ต้องก๋านแล้วเน่ อ หมู่ต้านรํา่ รวยแล้ว กับเป๋น
กษั ตริย์ โดย บ่ต้อง มี เฮา แล้ว ขอ หื้อ เป๋น จาอัน
้ แต๊ๆ เต๊อะ เฮา จะ ได้ เป๋น
9
กษั ตริย์ฮ่วมปกครองกับหมู่ต้านตวย ย้อนข้าพเจ้ากึ๊ดว่า พระเจ้าจัดหมู่
เฮา ผู้ เป๋น อัครทูต ไว้เป๋น ลําดับ สุด ต๊าย เหมือน อย่าง ผู้ ตี้ ถูก ตัดสิน ลง โต้ษ
เถิง ต๋าย เฮา ก๋าย เป๋น เป้า สายต๋า ตี้ หมู่ ทูต สวรรค์ กับ คน ตึง ใคว่โลก ปัก ต๋า
ผ่อ 10 เฮาเป๋น คนง่าวย้อนหันแก่ พระคริสต์ แต่ หมู่ ต้าน เป๋นคนมี ปั๋ ญญา
ในพระคริสต์ เฮาขีเ้ ปี้ ย ส่วนหมู่ต้านมีกํา๋ ลัง หมู่ต้านมีหน้ามีต๋า แต่เฮาถูก
คนดูถูกดูแควน 11 จ๋นต๋อนนี้ เฮาก็ยังอดอยากปากแห้ง เสื้อผ้าก็ปุดหวาก
โดน เขา บุบ เขา ตี ๋ บ่มี บ้าน ตี้ จะ อยู่ 12 เฮา เยีย ะ ก๋าน เอา แฮง เข้า ตุ๊บ เข้า ตํา๋
เปื้ อหากิ น
๋ เมื่อใผแจ้งด่าเฮา เฮาก็ ปั๋ นปอนหื้อเขา เมื่อถูกคํ่าเฮาก็ อดเอา
13 เมื่อ ถูก คน อื่น ใส่ ฮ้าย ป้ าย สี เฮา ก็ อู้ กับ เขา ดีๆ ใน โลก นี้ เฮา เป๋ น เหมือน
กระโถนของโลก เป๋นเหมือนของเหลือเดนจ๋นเถิงบ่าเดี่ยวนี้
1

๒

็ นี้ หมายเถิง ข่าวดี
4:1 4:1 ข้อลํ้าเลิก

1 โครินธ์ 4:14
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ข้าพเจ้า บ่ได้ เขียน ข้อความ หมู่ นี้ เปื้ อ หื้อ หมู่ ต้าน ขาย ขี้ หน้า แต่ เขียน
มา เปื้ อ สอน หมู่ ต้าน ตี้ เป๋น เหมือน ลูก ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก 15 เถิง แม้ ว่า หมู่ ต้าน
จะ มี ปี้ เลี้ยง ใน หมู่ ผู้ เจื้อ เป๋น หมื่น แต่ หมู่ ต้าน มี ป้อ คน เดียว เน่ อ ย้อน ว่า
ข้าพเจ้า ได้ เป๋น ป้อ ของ หมู่ ต้าน โดย อํานาจ ของ พระเยซู คริสต์ ต๋อน ตี้ บอก
ข่าวดี หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง 16 จา อัน
้ ข้าพเจ้า วิงวอน ขอ หื้อ หมู่ ต้าน เยีย ะ ต๋าม
ข้าพเจ้า 17 ข้าพเจ้าใจ๊ทิโมธีตี้เป๋นเหมือนลูกตี้ข้าพเจ้าฮักไปหาก็ย้อนเหตุ
นี้ เนาะ เขา เป๋น คน ซื่อสัตย์ ต่อ พระเจ้า เขา จะ เตือ
๋ น หมู่ ต้าน ว่า ข้าพเจ้า ใจ๊
จี วต
ิ ตี้ มีความสัมพันธ์กับพระคริสต์ จาใด ต๋ามตี้ ข้าพเจ้าได้ สอนในคริสต
จักร กู้ๆ ตี้ 18 มี บาง คน ใน หมู่ ต้าน อวด ดี กึ๊ด ว่า ข้าพเจ้า จะ บ่ไป หา หมู่ ต้าน
แหม 19 แต่ ถ้า เป๋น ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า แล้ว ข้าพเจ้า จะ มา หา หมู่
ต้านเวยๆ นี้ แล้วข้าพเจ้าจะได้ ฮู้ว่าคนหยิง่ ผยองหมู่นี้ มีก้ากําอู้บ่ดาย กา
ว่า มี ฤทธิ์ อํานาจ ตี้ มา จาก พระเจ้า แต๊ๆ 20 ย้อน ว่า แผ่น ดิน ของ พระเจ้า
บ่ได้ ขึ้น อยู่ กับ กํา อู้ แต่ ขึ้น อยู่ กับ ฤทธิ์อํานาจ ของ พระองค์ 21 หมู่ ต้าน จะ
เอาจาใด จะหื้อข้าพเจ้ากํา๋ ไม้แส้มาหวดหมู่ต้าน กาว่าจะหื้อมาหาหมู่ต้าน
โดยความฮัก กับอย่างสุภาพอ่อนโยน
14

5
ปั๋ ญหาก๋านล่วงประเวณี ในคริสตจักร
บ่น่า เจื้อ แต๊ๆ ตี้ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ มา ว่า มี คน นึ่ ง ใน หมู่ ต้าน ตี้ เยีย ะ บาป
ตาง เพศ ขนาด คน ตี้ บ่เจื้อ พระเจ้า ก็ ยัง ถือ ว่า เรือ
่ ง จาอี้ ผิด เลย เรือ
่ ง ก็ คือ
ว่า มี ป้อ จาย คน นึ่ ง เอา แม่ เลี้ยง ของ ตั ๋ว มา เป๋น เมีย 2 แต่ หมู่ ต้าน ยัง อวด
ดี แตน ตี้ จะ ละอาย ใจ๋ เยียะ หยังบ่ไล่ คน นั ้น ออก ไป เหีย 3 ส่วน ข้าพเจ้า นั ้น
เถิงแม้ว่าตั ๋วข้าพเจ้าอยู่ไก๋ แต่ใจ๋ของข้าพเจ้าก็อยู่กับหมู่ต้าน กับข้าพเจ้า
ได้ ตัดสิน ลงโต้ ษ คน ตี้ เยีย ะ จาอัน
้ ไป แล้ว 4 เมื่อ หมู่ ต้าน จุ มนุ ม กั ๋น ใน นาม
ของ พระเยซู องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า ใจ๋ ของ ข้าพเจ้า กับ ฤทธิ์ อํานาจ ของ พระ
เยซู องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า๓ก็ ได้ ฮ่วม จุ มนุ ม กับ หมู่ ต้าน ตวย 5 หมู่ ต้าน ต้อง
มอบป้อจายคนนั ้นหื้อซาต๋านทําลายสันดานบาปหื้อฉิ บหายไป เปื้ อหื้อจิต
วิญญาณของเขารอดได้ในวันตี้องค์พระผู้เป๋นเจ้าปิ๊ 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 อยเดียว ก็เยียะหื้อแป้งเข้าหนมปังฟูตึงก้อน 7 หื้อล้างเจื๊อเก่านี้ ออกไป
เหีย เปื้ อต้านจะเป๋นคนบริสุทธิเหมื
อนแป้งเข้าหนมปังก้อนใหม่ ตี้บ่มีเจื๊อ
์
สูนอยูอย่
่ างตี้ต้านเป๋น ย้อนพระคริสต์ผู้เป๋นลูกแกะสําหรับงานปัสกา ถูก
ฆ่าปู่ จาแล้ว 8 จาอัน
้ หื้อเฮาฮักษางานปัสกา โดยบ่ใจ๊ เจื๊อเข้าหนมปังเก่า
แห่ง ความ บ่ดี น่า ขี้ จ๊ะ แต่ โดย ใจ๊ เข้า หนมปัง ตี้ บ่มี เจื๊อ อะหยัง คือ เข้า หนม
ปังตี้บริสุทธิกั
์ บซื่อสัตย์
1

๓
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ข้าพเจ้า เกย เขียน จดหมาย บอก หมู่ ต้าน แล้ว ลอ ว่า ห้าม คบ กับ คน ตี้
เยีย ะ บาป ตาง เพศ 10 แต่ ข้าพเจ้า บ่ได้ หมายเถิง บ่หื้อ คบ กับ คน ของ โลก ตี้
เป๋นคนล่วงประเวณี คนขีโ้ ลภ คนขีโ้ ก๋ง กาว่าคนตี้กราบไหว้ฮูปเคารพเน่ อ
ย้อนถ้าห้ามจาอัน
้ แล้ว หมู่ต้านก็ท่าจะได้ไปอยูนอก
่
โลกเหียละ 11 ข้าพเจ้า
หมายเถิง คนตี้ ได้ จื้อว่าเป๋นปี้ น้ องผู้เจื้อ แต่ ยังล่วงประเวณี ขี้โลภ กราบ
ไหว้ฮูปเคารพ อู้ใส่ ฮ้ายคนอื่น เป๋นขี้เหล้า กับขี้โก๋ง ห้ามคบคนจาอัน
้ เน่ อ
แม้แต่จะกิน
้ ห้ามเลย 12-13 ข้าพเจ้าบ่มีหน้าตี้ไปตัดสินลง
๋ ฮ่วมกับคนจาอีก็
โต้ษคนตี้บ่ใจ้ผู้เจื้อตี้เป๋นเหมือนคนนอกนั ้น พระเจ้าจะเป๋นผู้ตัดสินลงโต้
ษ คน นอก เอง แต่ หมู่ ต้าน จะ ต้อง ตัดสิน ลงโต้ ษ คน ใน หมู่ ของ ต้าน บ่ใจ้ กา
อย่าง ตี้ มี เขียน ไว้ใน พระคัมภีร ว่
์ า “หื้อ ไล่ คน บ่ดี จาอัน
้ ออก ไป จาก หมู่ ต้าน
เหียเน่ อ�จ
9

6
ถ้ามีปั๋ ญหากั ๋นก็หื้อปี้ น้ องผู้เจื้อตัดสิน

1 ถ้าคนใดในหมู่ ต้านเป๋ นถ้อยเป๋ นความกั ๋น

เยียะหยังเถิงเอาไปหื้อคน
ตี้บ่เจื้อพระเจ้าตัดสิน แตนตี้จะหื้อคนของพระเจ้าตัดสินหื้อ 2 หมู่ต้านบ่ฮู้
กา ว่าคนของพระเจ้าจะเป๋นผูตั
้ ดสินคนในโลก จาอัน
้ ถ้าหมู่ต้านจะเป๋นผู้
ตัดสิน คน ใน โลก นี้ แล้ว เป๋น จาใด เถิง ตัดสิน เรือ
่ ง หน้ อยๆ จาอี้บ่ได้ 3 แล้ว
หมู่ต้านบ่ฮู้กา ว่าหมู่เฮาจะเป๋นผู้ตัดสินหมู่ทูตสวรรค์ของพระเจ้า ถ้าเป๋น
จาอัน
้ หมู่เฮาซํ้าจะต้องตัดสินเรือ
่ งตี้เกิดขึ้นในจีวต
ิ นี้ แหมสักมอกใด 4 จา
อัน
้ ถ้าหมู่ต้านเป๋นถ้อยเป๋นความกั ๋น หมู่ต้านจะเอาเรือ
่ งหมู่นี้ ไปหื้อคนตี้
5
หมู่สมาชิกคริสตจักรบ่นั บถือตัดสินหื้อกา ตี้ข้าพเจ้าเขียนจาอี้ ก็เปื้ อหื้อ
หมู่ต้านละอายใจ๋ ในหมู่ต้านบ่มีใผตี้มีผญาปั๋ ญญาปอตี้จะตัดสินเรือ
่ งผิด
เถียง กั ๋น ใน หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ได้ เลย กา 6 แตน ตี้ จะ เป๋น จาอัน
้ ก็ กลับ เป๋น ว่า
ปี้ น้ องผู้เจื้อจะต้องไปขึ้นโฮงขึ้นศาลว่าความกั ๋นต่อหน้าคนตี้บ่ใจ้ผู้เจื้อกา
7 แต๊ๆ แล้ว เมื่อหมู่ต้านเป๋ นถ้อยเป๋ นความกั ๋นก็ แสดงว่าจิตวิญญาณหมู่
ต้านก็ก๊านแล้ว เยียะหยังบ่ยอมหื้อเขาเยียะผิดต่อต้านเหีย กาว่ายอมหื้อ
เขา โก๋ง เหีย เลย บ่ดี กว่า กา 8 แต่ หมู่ ต้าน ก็ เยีย ะ ผิด ต่อ กั ๋น กับ โก๋ง กั ๋น เถิง
แม้จะเป๋นปี้ น้ องผู้เจื้อก็ต๋าม
9 หมู่ ต้าน ก็ ฮู้ อยู่ แล้ว ว่า คน บ่ดี จะ บ่มี ส่วน แบ่ง ใน แผ่น ดิน ของ พระเจ้า
บ่ดี จุ ตั ๋ว เก่า เน่ อ คน ตี้ ล่วง ประเวณี คน ตี้ กราบ ไหว้ฮูป เคารพ คน ตี้ ผิด ผัว
ผิดเมียคนอื่น ป้อจายขายตั ๋ว กาว่าคนตี้ ฮักเพศเดียวกั ๋น 10 คนขี้ลัก คน
ขี้โลภ คนขี้เมา คนอู้ใส่ ฮ้ายป้ายสี คนอื่น คนขี้โก๋ ง คนหมู่นี้ เนาะจะบ่มีวัน
ได้ ส่วน แบ่ง ใน แผ่น ดิน ของ พระเจ้า 11 มี บาง คน ใน หมู่ ต้าน เกย เป๋น จาอี้
แต่พระเยซูได้ซ่วยล้างหมู่ต้านหื้อบริสุทธิแล้
์ ว พระเจ้าได้เยียะหื้อหมู่ต้าน
จ
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เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม โดย นาม ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
กับโดยพระวิญญาณของพระเจ้าของเฮา
ใจ๊ตั ๋วของต้านเปื้ อหื้อเกียรติพระเจ้า
“ข้าพเจ้ามีสิทธิเยี
์ ยะอะหยังก็ 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 อะ หยัง เลย 13 บาง คน อู้ ว่า “ขอ งกิน
๋ ก็ มี
สําหรับต๊อง กับต๊องก็มีไว้สําหรับของกิน
๋ � ก็แต๊อยู่ แต่พระเจ้าจะทําลาย
ตึงสองอย่างนี้ ไป ตั ๋วของเฮานั ้นก็ บ่ได้ มี ไว้สําหรับก๋านเยียะบาปตางเพศ
แต่มีไว้สําหรับฮับใจ๊องค์พระผูเป๋
้ นเจ้า กับองค์พระผูเป๋
้ นเจ้าก็มีไว้สําหรับ
14
ปกครอง ตั ๋ว ของ เฮา
พระเจ้า เยีย ะ หื้อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เป๋น ขึ้น จาก
ความ ต๋าย จาใด พระองค์ ก็ จะ เยีย ะ หื้อ หมู่ เฮา เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย โดย
ฤทธิอํ
้
์ านาจของพระองค์จาอัน
15 หมู่ ต้าน ฮู้ แล้ว บ่ใจ้ กา ว่า ตั ๋ว ของ หมู่ ต้าน เป๋ น ส่วน ต่างๆ ของ ตั ๋ว พระ
คริสต์ ย้อน จา อัน
้ ข้าพเจ้า จะ เอา ส่วน นึ่ ง ส่วน ใด ของ พระ คริสต์ ไป ฮ่วม
หลับ นอน กับ แม่ ญิง ขาย ตั ๋ว กา ห้าม หื้อ เป๋น จาอัน
้ เน่ อ 16 หมู่ ต้าน บ่ฮู้ กา
ว่า ป้อ จาย ตี้ ฮ่วม หลับ นอน กับ แม่ ญิง ขาย ตั ๋ว ก็ ก๋าย เป๋น คนๆ เดียว กั ๋น กับ
นาง ย้อนพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า “ตึงสองคนจะก๋ายเป๋นคนๆ เดียวกั ๋น�ฉ
12 บาง คน อู้ว่า

แต่ ส่วน คน ตี้ ผูกพัน กับ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า จิต วิญญาณ ของ เขา ก็ เป๋น
อันนึ่ งอันเดียวกั ๋นกับพระองค์
18 หื้อ หนี เหีย จาก ก๋าน เยีย ะ บาป ตาง เพศ ความ บาป อย่าง อื่น ตี้ คน เยีย
ะกั ๋นนั ้นเป๋นบาปนอกตั ๋ว แต่คนตี้เยียะบาปตางเพศนั ้นก็เยียะบาปต่อตั ๋ว
ของ ตั ๋ว เก่า 19 หมู่ ต้าน บ่ฮู้ กา ว่า ตั ๋ว ของ หมู่ ต้าน เป๋น พระวิหาร ของ พระ
วิญญาณ บริสุทธิ์ ตี้ อยู่ ใน ตั ๋ว ของ หมู่ ต้าน เซิง่ พระเจ้า ได้ หื้อ กับ หมู่ ต้าน
ไว้ จาอัน
้ ตั ๋ว ของ ต้าน จึง บ่ได้ เป๋น ของ ต้าน แต่ เป๋น ของ พระเจ้า 20 ย้อน
พระเจ้าได้ ซื้อหมู่ต้านมาแปงขนาด จาอัน
้ หื้อใจ๊ ตั ๋วของหมู่ต้านหื้อเกียรติ
พระเจ้าเต๊อะ
17

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
ตางเพศนั ก จาอัน
้ ป้อจายก็สมควรมีเมียของตั ๋วเหีย กับแม่ญิงก็สมควรมี
3
ผัวของตั ๋วเหีย ป้อจายก็ หื้อมีความสัมพันธ์ตางเพศกับเมียของตั ๋วต๋าม
สมควร กับ คน เป๋น เมีย ก็ หื้อ มี ความ สัมพันธ์ ตาง เพศ กับ ผัว ของ ตั ๋ว ต๋าม
สมควร 4 ตั ๋วของคนเป๋นเมียก็บ่ใจ้ของนาง แต่เป๋นของผัว อย่างเดียวกั ๋น
ตั ๋วของคนเป๋นผัวก็บ่ใจ้ของเขา แต่เป๋นของเมีย 5 ควรตี้จะมีเพศสัมพันธ์
กั ๋นต๋ามปกติ นอกจากตึงสองจะตกลงกั ๋นสักหว่างนึ่ ง เปื้ อจะถวายตั ๋วใน
ฉ 6:16 6:16 ปฐก� 2:24
1
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ก๋านอธิษฐาน แล้วก้อยปิ๊ กมาอยู่ฮ่วมกั ๋นแหม เปื้ อต้านจะได้ บ่ถูกซาต๋าน
ล่อลวง หื้อ เยีย ะ ผิด ย้อน ต้าน อด บ่ได้ 6 ตี้ ข้าพเจ้า บอก จาอี้ บ่ใจ้ กํา สัง่ แต่
เป๋นก๋านอนุญาตตี้จะงดมีเพศสัมพันธ์กั ๋นต๋ามแต่ใจ๋ของต้าน 7 แต๊ๆ แล้ว
ข้าพเจ้าใค่อยากหื้อกู้คนเป๋นโสดเหมือนข้าพเจ้า แต่กู้คนก็มีของประทาน
ของตั ๋วต๋ามตี้พระเจ้าหื้อ คนนึ่ งมีอย่างนึ่ ง แหมคนก็มีแหมอย่างนึ่ ง
8 ข้าพเจ้า ขอ บอก คน ตี้ บ่ได้ แต่งงาน กับ หมู่ แม่ หม้าย ว่า ก๋าน ตี้ หมู่ เขา
เป๋น เหมือน ข้าพเจ้า ก็ ดี แล้ว 9 แต่ ถ้า อดใจ๋ บ่ได้ ก็ แต่งงาน เหีย เต๊อะ ย้อน
แต่งงานเหียก็ดีเหลือตี้จะมีใจ๋สลิดตั ๋ณหา
10 ส่วนคนตี้แต่งงานแล้ว ข้าพเจ้าขอสัง
่ ต๋ามตี้องค์พระผู้เป๋นเจ้าสัง่ ว่า
แม่ ญิง ตี้ แต่งงาน แล้ว ห้าม ละ ผัว ของ ตั ๋ว ไป 11 แต่ ถ้า นาง เลิก กับ ผัว ก็ หื้อ
อยูเป๋
่ นโสดเหีย บ่อัน
้ ก็หื้อปิ๊ กไปคืนดีกับผัวอย่างเก่า ฝ่ายคนเป๋นผัวก็ห้าม
หย่ากับเมียเน่ อ
12 ข้าพเจ้า ขอ บอก กับ คน อื่นๆ ว่า (ข้าพเจ้า อู้ คน เดียว องค์ พระผู้ เป๋ น
เจ้า บ่ได้ บอก) ถ้า ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ คน ใด มี เมีย ตี้ บ่ได้ เจื้อ วางใจ๋ พระคริสต์ กับ
นางก็ ใค่ อยู่กับเขาต่อไป เขาก็ ห้ามหย่ากับนางเน่ อ 13 ถ้าผู้เจื้อแม่ญิงคน
ใด มี ผัว ตี้ บ่เจื้อ วางใจ๋ พระคริสต์ กับ ผัว ของ นาง ก็ ใค่ อยู่ กับ นาง ต่อ ไป นาง
ก็ ห้าม หย่า กับ เขา เน่ อ 14 ย้อน ว่า ก๋าน ตี้ ผัว อยู่ กับ เมีย ตี้ เป๋น ผู้ เจื้อ ก็ เยีย ะ
หื้อ ผัว ตี้ บ่เจื้อ บริสุทธิ์ กับ ก๋าน ตี้ เมีย อยู่ กับ ผัว ตี้ เป๋น ผู้ เจื้อ ก็ เยีย ะ หื้อ เมีย ตี้
บ่ได้เจื้อบริสุทธิเหมื
อนกั ๋น ถ้าบ่จาอัน
้ ลูกๆ ของหมู่เขาก็จะเป๋นมลทิน แต่
์
แต๊ๆ ต๋อน นี้ ลูกๆ ของ หมู่ เขา ก็ บริสุทธิ์แล้ว 15 แต่ ถ้า คน ตี้ บ่เจื้อ ใค่ หย่า ก็
หื้อ เขา หย่า กั ๋น เหีย ถ้า เป๋น จาอี้ คน ตี้ เป๋น ผู้ เจื้อ ก็ บ่ได้ ผูกมัด อะหยัง กับ เขา
แหม แล้ว ย้อน ว่า พระเจ้า ฮ้อง หมู่ เฮา หื้อ อยู่กั ๋น อย่าง สงบ สุข 16 คน ตี้ เป๋น
เมีย จะ ฮู้ ได้ จาใด ว่า ต้าน จะ จ้วย ผัว หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ บ่ได้ กับ คน ตี้ เป๋น
ผัวจะฮูได้
้ จาใดว่าต้านจะจ้วยหื้อเมียรอดป๊นบาปโต้ษบ่ได้
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 อยู่ใน สภาพ อย่าง นั ้น ต๋าม ตี้ พระเจ้า ได้ ฮ้อง มา นี่
เป๋นกฎตี้ข้าพเจ้าสัง่ ไว้ในคริสตจักรตึงหมด 18 ถ้าป้อจายคนไหนตีพระเจ้
้
า
ฮ้อง ได้เข้าพิธสุ
ี หนั ตแล้ว เขาก็บ่ต้องไปลบฮอยสุหนั ตตี้เยียะมา กาว่าถ้า
ป้อจายคนไหนตี้ พระเจ้าฮ้องโดยตี้ ยังบ่ได้ เข้าพิธสุ
ี หนั ต ก็ บ่ต้องไปเข้าละ
19
เน่ อ ย้อนว่าก๋านเข้าพิธสุ
ี หนั ตกาว่าบ่ได้เข้านั ้น ก็บ่ได้สําคัญอะหยัง แต่
ตี้ สําคัญ คือ ก๋าน เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ ของ พระเจ้า 20 ต๋อน ตี้ พระเจ้า ฮ้อง
ใผมาอย่างใด ก็หื้ออยูใน
่ สภาพอย่างอัน
้ 21 พระเจ้าฮ้องต้านต๋อนตี้ยังเป๋น
ขี้ข้าอยู่กา ก็บ่ต้องเป๋นกั ๋งวลในเรือ
่ งนั ้นเลย แต่ถ้าหมู่ต้านมีโอกาสตี้จะมี
22
อิสระได้ ก็หื้อใจ๊สิทธินั
์ ้นเหีย ย้อนว่าใผตี้เป๋นขี้ข้า ต๋อนตี้องค์พระผู้เป๋น
เจ้าฮ้องมา เขาก็ก๋ายเป๋นคนมีอิสระขององค์พระผูเป๋
้ นเจ้า อย่างเดียวกั ๋น
17

1 โครินธ์ 7:23

329

1 โครินธ์ 7:38

กับ คน ตี้ มี อิสระ อยู่ แล้ว ต๋อน ตี้ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ฮ้อง มา เขา ก็ ก๋าย เป๋น
ขี้ข้าของพระคริสต์ 23 พระเจ้าซื้อหมู่ต้านมาแปงนั กขนาด จาอัน
้ ห้ามเป๋น
ขี้ข้า ของ คน เน่ อ 24 ปี้ น้ อง ตัง หลาย พระเจ้า ฮ้อง หมู่ ต้าน มา ใน สภาพ ใด ก็
หื้ออยูใน
่ สภาพนั ้นต่อหน้าพระเจ้าเน่ อ
ปั๋ ญหาเกี่ยวกับก๋านแต่งงาน

25 สําหรับคนตี้ยังบ่ได้แต่งงานนั ้น กําต่อไปนี้ บ่ได้มาจากองค์พระผูเป๋
้ น

เจ้า แต่ข้าพเจ้าขอออกกํากึ๊ดหน้ อยเต๊อะในฐานะตี้ข้าพเจ้าเป๋นคนตี้ไว้ใจ๋
ได้โดยความเมตต๋าจากองค์พระผู้เป๋นเจ้า 26 ย้อนความยุง่ ยากตี้มีอยู่ใน
สมัยบ่าเดี่ยวนี้ ข้าพเจ้ากึ๊ดว่าก็ดีแล้วตี้หมู่ต้านจะอยูอย่
่ างตี้เป๋นอยู่ 27 ถ้า
ต้านมีเมียอยู่ ก็บ่ต้องเลิกกั ๋น ถ้าต้านยังบ่มีเมียเตื้อ ก็บ่ต้องเซาะละ 28 ถ้า
จะแต่งงานก็บ่ได้เยียะผิดอะหยัง ถ้าแม่ญิงตี้ยังบ่ได้แต่งงานจะแต่งงาน
ก็ บ่ได้ เยียะผิดเหมือน กั ๋น แต่ คนตี้ แต่งงานแล้ว ก็ จะมี ปั๋ ญหาสะป๊ะ สะเป้
ด ข้าพเจ้า บ่อยาก หื้อ หมู่ ต้าน ปะ ปั๋ ญหา หมู่ นี้ 29 ปี้ น้ อง ตัง หลาย ข้าพเจ้า
หมายเถิงว่า เวลาเหลือบ่นั กแล้ว จาอัน
้ ตัง้ แต่นี้ ไปหื้อคนตี้มีเมียแล้ว ใจ๊จี
วิต เหมือน ยัง บ่มี เมีย เตื้อ 30 คน ตี้ โศกเศร้า ก็ หื้อ เยีย ะ เหมือน คน บ่ได้ โศก
เศร้า คนตี้ ใค่ หว
ั ก็ หื้อเยียะเหมือนคนบ่มีความสุข คนตี้ ซื้อข้าวของมา ก็
หื้อเยียะเหมือนบ่ใจ้เป๋นเจ้าของสิง่ นั ้น 31 กับคนตี้ใจ๊ของของโลกนี้ ก็เยีย
ะเหมือนว่าบ่ได้ใจ๊มันอย่างเต๋มตี้ ย้อนโลกตี้เป๋นอยูบ่
่ าเดี่ยวนี้ กํ่าลังจะล่วง
ป๊นไป
32 ข้าพเจ้า บ่อยาก หื้อ หมู่ ต้าน เป๋ น ห่วง อะหยัง ป้ อ จาย ตี้ บ่ได้ แต่งงาน ก็
จะเอาใจ๋ ใส่ กับก๋านงานขององค์ พระผู้เป๋นเจ้า เปื้ อจะเยียะหื้อองค์ พระผู้
เป๋นเจ้าปอใจ๋ 33 แต่ป้อจายตี้แต่งงานแล้วก็เอาใจ๋ใส่ในสิง่ ตี้เป๋นของโลกนี้
เปื้ อจะเยียะหื้อเมียปอใจ๋ 34 เขาจึงต้องแบ่งความสนใจ๋ออกเป๋นสองฝ่าย
แม่ญิงตี้ยังบ่ได้แต่งงาน กาว่าแม่ญิงตี้บ่เกยมีผัวก็เอาใจ๋ใส่ก๋านงานของ
องค์ พระผู้เป๋นเจ้า เปื้ อตี้ นางจะได้ เป๋นผู้บริสุทธิตึ
์ งก๋ายตึงใจ๋ แต่ ส่วนแม่
ญิงตี้ แต่งงานแล้วก็ เอาใจ๋ ใส่ ในสิง่ ตี้ เป๋นของโลกนี้ เปื้ อจะเยียะหื้อผัวปอ
ใจ๋ 35 ตี้ ข้าพเจ้าอู้จาอี้นั ้น ก็ เปื้ อใค่ จ้วยหมู่ ต้าน บ่ใจ้ เอาห่วงมาก๊องคอหื้อ
เน่ อ แต่ เปื้ อ จะ หื้อ หมู่ ต้าน เยียะ ใน สิง่ ตี้ ถูก ต้อง กับ ถวาย ตั ๋ว ฮับใจ๊ พระเจ้า
โดยบ่ห่วงหน้าห่วงหลังเลย
36 ส่วนป้ อจายตี้หมัน
้ แล้วแต่ยังบ่ได้แต่งเตื้อ ต่อมาถ้าเขากึ๊ดว่าเขาเยีย
ะ บ่สมควร ต่อ กู้ หมัน
้ แล้ว เขา ทน ต่อ ตั ๋ณหา ของ ตั ๋ว บ่ได้ กับ เขา กึ๊ด ว่า เขา
สมควรแต่งงานได้แล้ว ก็หื้อเขาแต่งต๋ามตี้เขาต้องก๋านเหีย ย้อนบ่ได้เป๋น
บาปอะหยัง 37 แต่ถ้าเขาตัง้ ใจ๋แต๊ๆ กับบ่มีความจํา๋ เป๋ นตี้จะต้องแต่งงาน
แล้วบ่ได้ตกอยูใน
่ ตั ๋ณหาของตั ๋ว กับตัดสินใจ๋ตี้จะบ่แต่งงานกับกู้หมัน
้ ของ
38
เขา เขา ก็ เยีย ะ ดี แล้ว จาอัน
้ ป้อ จาย ตี้ แต่งงาน กับ กู้ หมัน
้ ของ ตั ๋ว ก็ เป๋น
สิง่ ตี้ดี แต่คนตี้บ่ได้แต่งงานกับกู้หมัน
้ นั ้นก็เป๋นสิง่ ตี้ดีเหลือ
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39 แม่ ญิง ตี้ แต่งงาน แล้ว

ก็ ถือว่าผูกมัดกับ ผัวไป จ๋น เต้าตี้ ผัวยังมี จี วต
ิ
อยู่ แต่ ถ้าผัวต๋ายไป นางก็ มีอิสระตี้ จะแต่งงานกับใผก็ ได้ ต๋ามตี้ ต้องก๋าน
แต่ต้องเป๋นผู้เจื้อในองค์พระผู้เป๋นเจ้าเน่ อ 40 แต่ข้าพเจ้ากึ๊ดว่าถ้านางอยู่
คนเดียวเหีย ก็ จะเป๋นสุขเหลือ กับข้าพเจ้ากึ๊ดว่าตี้ ข้าพเจ้าแนะนําจาอี้ ก็
มาจากพระวิญญาณของพระเจ้า

8
ของกิน
๋ ตี้ปู่จาหื้อฮูปเคารพ

ข้าพเจ้า ขอ อู้ เถิง ของกิน
๋ ตี้ เอา ไป ปู่ จา ฮูป เคารพ แล้ว เฮา กู้ คน ก็ ฮู้ อยู่
ว่า “กู้ๆ คนก็มีความฮู�
้ ความฮู้จาอัน
้ นั ้นก็เยียะหื้อคนกึ๊ดว่าตั ๋วเก่านั ้นยิง่
ใหญ่ แต่ ความ ฮัก นั ้น เสริม สร้าง คน หื้อ ดี ขึ้น 2 ถ้า ใผ กึ๊ด ว่า ตั ๋ว เขา นั ้น ฮู้ อะ
หยังแล้ว แต๊ๆ คนนั ้นยังบ่ฮู้ในสิง่ ตี้ เขาสมควรจะฮู้ 3 แต่ ถ้าใผฮักพระเจ้า
พระเจ้าก็ฮูจ
้ ักคนนั ้น
1

4 จาอัน
้

ก๋านกิน
๋ ของกิน
๋ ตี้เอาไปปู่จาฮูปเคารพแล้วนั ้น เฮาฮู้อยู่แล้วว่า
“ฮูปเคารพในโลกนี้ เป๋นสิง่ ตี้บ่มีสาระ� กับ “เฮาฮู้ว่ามีพระเจ้าแต๊อยู่องค์
เดียว เต้า อัน
้ � 5 เถิง แม้ ว่า จะ มี ตี้ เขา ฮ้อง กั ๋น ว่า “เทพเจ้า� อยู่นั ก บ่ว่า จะ
อยู่ในต๊องฟ้า กาว่าในโลก แต๊ๆ แล้วมีเทพเจ้ากาว่าพระนั ้นพระนี่ เต๋มไป
หมด 6 แต่สําหรับเฮาแล้วมีพระเจ้าแต๊องค์เดียวคือพระบิดา ตี้สร้างกู้สิง่
กู้ อย่าง กับ จี วต
ิ เฮา ก็ อยู่ เปื้ อ พระองค์ เฮา มี องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า องค์ เดียว
เต้าอัน
้ คือพระเยซูคริสต์ ตี้พระเจ้าสร้างกู้สิง่ กู้อย่างผ่านตางพระองค์ กับ
เฮาก็มีจีวต
ิ อยูโดย
่
ผ่านตางพระองค์ตวย
7 แต่ บ่ใจ้ กู้ คน ตี้ มี ความ ฮู้ จาอี๔
้ บาง คน ตี้ เกย นั บถือ ฮูป เคารพ เมื่อ เขา
กิน
๋ ของกิน
๋ ตี้เกยเอาไปปู่จาฮูปเคารพ เขาก็ยังกึ๊ดว่าเป๋นของกิน
๋ ตี้ปู่จาฮูป
เคารพ ตี้ มี จี วต
ิ แต๊ๆ จิต สํานึ ก ของ เขา ยัง อ่อนแอ อยู่ เขา เลย ฮู้ สึก ว่า เขา
เป๋นมลทินตี้ไปกิน
้ 8 แต่ของกิน
๋ ของกิน
๋ จาอัน
๋ บ่ได้เยียะหื้อเฮาติดสนิ ทกับ
พระเจ้า ถ้า เฮา บ่กิน
เฮา
ก็
บ่
ได้
ดี ขึ้น ถ้า กิน
๋
๋ ก็ บ่ได้ ด้อย ลง 9 แต่ หละวัง หื้อ
ดี ห้าม หื้อ สิทธิ์ของ หมู่ ต้าน ตี้ จะ กิน
๋ กาว่า บ่กิน
๋ เยีย ะ หื้อ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตี้ ยัง
10
บ่เข้ม แข็ง เตื้อ ต้อง หลง ไป เน่ อ ย้อน ว่า ถ้า เขา หมู่ นั ้น หัน ต้าน ตี้ มี ความ
ฮู้ นั ก เหลือ กิน
๋ ของกิน
๋ ใน วิหาร ของ ฮูป เคารพ หมู่ เขา จะ บ่ก้า กิน
๋ ของกิน
๋ ตี้
ปู่ จาฮูปเคารพตวยกา เถิงแม้ ว่าจิตสํานึ กของหมู่ เขาบอกว่าเป๋นสิง่ ตี้ ผิด
11 ก็ จะ ก๋าย เป๋ น ว่า ปี้ น้ อง ตี้ มี ความ เจื้อ บ่เข้ม แข็ง ตี้ พระคริสต์ ได้ สละ จี วต
ิ
เปื้ อ เขา หมู่ นี้ จะ ต้อง ฉิ บหาย ไป ย้อน ความ ฮู้ ของ ต้าน 12 เมื่อ ต้าน ได้ เยีย ะ
บาป ต่อ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ จาอี้ กับ เยีย ะ หื้อ จิต สํานึ ก ของ เขา ตี้ อ่อนแอ ใน ความ
เจื้อต้องเสียไป ต้านก็ได้เยียะบาปต่อพระคริสต์ตวย 13 ย้อนจาอัน
้ ถ้าก๋าน
๔

8:7 8:7 ความฮูจาอี
้
้ อ้างเถิง ความฮูเกี
้ ่ยวกับฮูปเคารพเป๋นสิง่ ตี้บ่แต๊จริง
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กิน
๋ ของกิน
๋ เยียะหื้อปี้ น้ องผู้เจื้อของข้าพเจ้าหลงผิด ข้าพเจ้าก็ จะบ่กิน
๋ จิน
๊
แหมต่อไป เปื้ อว่าข้าพเจ้าจะได้บ่เป๋นต้นเหตุเยียะหื้อหมู่เขาเยียะบาป

9
สิทธิของ
เฮาตี้เป๋นอัครทูต
์
ข้าพเจ้า มี อิสระ แล้ว บ่ใจ้ กา ข้าพเจ้า เป๋น อัครทูต บ่ใจ้ กา ข้าพเจ้า หัน
พระเยซู องค์ พระผู้เป๋นเจ้าของเฮาแล้วบ่ใจ้ กา กับหมู่ต้านมาเป๋นผู้เจื้อก็
ย้อนก๋านงานขององค์พระผู้เป๋ นเจ้าตี้เยียะผ่านตางข้าพเจ้าบ่ใจ้กา 2 เถิง
แม้ว่าคนอื่นบ่ยอมฮับว่าข้าพเจ้าเป๋นอัครทูต แต่หมู่ต้านยอมฮับข้าพเจ้า
แน่ ๆ ย้อน ว่า จี วต
ิ ของ หมู่ ต้าน ก็ เป๋น หลัก ฐาน ว่า ข้าพเจ้า เป๋น อัครทูต ของ
องค์พระผู้เป๋นเจ้า
3 ถ้า มี ใผ สอบสวน ข้าพเจ้า ก็ จะ ตอบ เขา จาอี้ คือ 4 เฮา บ่มี สิทธิตี
์ ้ จะ ฮับ
ข้าวฮับนํ้าจากปี้ น้ องผู้เจื้อกา 5 เฮามีสิทธิตี
์ ้จะปาเมียตี้เป๋นปี้ น้ องผู้เจื้อไป
หัน
้ ไปนี่ ตวย เหมือนอย่างอัครทูตคนอื่นๆ ตึงน้ องๆ ของพระเยซูองค์พระ
ผู้เป๋นเจ้า กับอย่างเปโตรบ่ใจ้กา 6 กาว่ามีก้าข้าพเจ้ากับบารนาบัสเต้าอัน
้
7
ตี้ ต้องเยียะก๋านเปื้ อหาเลี้ยงตั ๋วเก่า มีทหารตี้ ไหนพ่องจ่ายก้าจ้างหื้อตั ๋ว
เก่า มีใผพ่องตี้ เยียะสวนองุน
่ แล้วบ่กิน
่ ในสวนของตั ๋ว กับมีใผพ่องตี้
๋ องุน
เลี้ยงฝูงแกะแล้วบ่กิน
๋ นมแกะตี้ตั ๋วเลี้ยง
8 ตี้ข้าพเจ้าอูจาอี
้
ก็
้ มีหื้อหันในจีวต
ิ ประจํา๋ วันของแต่ละคน บทบัญญัติก็
9
มีเขียนเถิงเรือ
่ งจาอี้ไว้บ่ใจ้กา ย้อนในบทบัญญัติของโมเสสมีเขียนไว้ว่า
“บ่ดี เอาตะกร้อคอบปากงัวตี้ กํ่าลังนวดข้าวอยู�
่ ช หมายความว่าพระเจ้า
10
เป๋นห่วงงัวกา ตี้พระองค์บอกจาอัน
้ ก็เปื้ อเฮาบ่ใจ้กา กําเขียนนั ้นก็เขียน
ไว้เปื้ อเฮานั ้นเนาะ ย้อนตึงคนไถนากับคนนวดข้าว เยียะไป ก็หวังว่าจะได้
ฮับส่วนแบ่งจากก๋านเก็บเกี่ยว 11 ถ้าเฮาหว่านสิง่ ดีๆ ตางจิตวิญญาณหื้อ
กับ หมู่ ต้าน แล้ว เฮา จะ เก็บ เกี่ยว ของ กิน
้
๋ ของ ใจ๊ จาก ต้าน บ่ได้ กา 12 จาอัน
ถ้า คน อื่น ยัง มี สิทธิ์ได้ ฮบ
ั ผล ประโยชน์ จาก หมู่ ต้าน เฮา ก็ มี สิทธิ์นั ก เหลือ
นั ้นแหมบ่ใจ้กา
แต่เฮาบ่เกยใจ๊สิทธินี
์ ้ เน่ อ เฮายอมทนกู้อย่างเปื้ อเฮาจะได้บ่ไปขัดขวาง
ข่าวดี เรือ
่ ง พระเยซู คริสต์ 13 ต้าน ฮู้ แล้ว บ่ใจ้ กา ว่า หมู่ ตี้ เยีย ะ ก๋าน ใน พระ
วิหารก็ ได้ กิน
ั ส่วน
๋ ของกิน
๋ จากพระวิหาร กับคนตี้ ฮับใจ๊ ตี้ แต้นปู่ จาก็ ได้ ฮบ
14
แบ่ง จาก เครือ
่ ง ปู่ จา บน แต้น นั ้น ตวย ก็ เป๋น อย่าง เดียว กั ๋น องค์ พระ ผู้
เป๋นเจ้าสัง่ ว่า คนตี้บอกข่าวดีก็สมควรได้ฮบ
ั ก๋านเลี้ยงจีวต
ิ จากคนตี้ได้ฮบ
ั
ประโยชน์ จากข่าวดีนั ้น
15 แต่ ข้าพเจ้า บ่ได้ ใจ๊ สิทธิ์หมู่ นี้ กับ ข้าพเจ้า ก็ บ่ได้ เขียน จาอี้ เปื้ อ หื้อ เขา
เยีย ะ จาอัน
้ กับ ข้าพเจ้า หื้อ ข้าพเจ้า ต๋าย เหีย ดี เหลือ ตี้ จะ หื้อ ใผ เอา ความ ภู
มิ ใจ๋ ของ ข้าพเจ้า ไป 16 แม้แต่ เมื่อ ข้าพเจ้า บอก ข่าวดี ข้าพเจ้า ก็ บ่ได้ อวด
ช 9:9 9:9 ฉธบ� 25:4
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ใน เรือ
่ ง นี้ ย้อน ว่า เป๋น หน้า ตี้ ของ ข้าพเจ้า ตี้ จะ ต้อง บอก ถ้า บ่บอก ความ
ฉิ บหาย ก็ จะ เกิด กับ ข้าพเจ้า 17 ถ้า ข้าพเจ้า เต๋ม ใจ๋ ตี้ จะ บอก ข่าวดี ข้าพเจ้า
ก็ จะ ได้ ฮับ รางวัล แต่ ถ้า บ่เต๋ม ใจ๋ ข้าพเจ้า ก็ เยีย ะ ไป ต๋าม หน้า ตี้ ตี้ ได้ ฮับ
มอบหมาย หื้อ เต้า อัน
้ 18 แล้ว ข้าพเจ้า จะ ได้ ฮบ
ั รางวัล อะหยัง รางวัล นี้ ก็
คือ ความ ภู มิ ใจ๋ ตี้ ข้าพเจ้า ได้ ฮบ
ั มอบหมาย หื้อ บอก ข่าวดี โดย บ่ได้ กึ๊ด ก้า
จ้าง เปื้ อจะได้บ่ต้องใจ๊สิทธิจาก
ก๋านบอกข่าวดีนั ้น
์
19 ข้าพเจ้า บ่ได้ เป๋ น ขี้ข้า ใผ แต่ ข้าพเจ้า ก็ ยัง ยอม เป๋ น ขี้ข้า ของ กู้ คน เปื้ อ
จะ หื้อ มี คน นั ก ตี้ สุด เข้า มา หา พระเยซู คริสต์ 20 ต๋อน ตี้ อยู่ กับ หมู่ จาว ยิว
ข้าพเจ้า ก็ อยู่ อย่าง จาว ยิว เปื้ อ จะ ได้ เขา มา ต๋อน ตี้ อยู่ กับ หมู่ คน ตี้ อยู่ 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 ต่างจ้า ด ตี้
บ่ถือ บท บัญญัติ ของ จาว ยิว เปื้ อ จะ ได้ หมู่ เขา มา (บ่ใจ้ ว่า ข้าพเจ้า บ่เยีย ะ
ต๋าม บท บัญญัติ ของ พระเจ้า แต่ แต๊ๆ แล้ว ข้าพเจ้า อยู่ ใต้ บท บัญญัติ ของ
พระเยซู คริสต์ แตน) 22 เมื่อ อยู่ กับ หมู่ ตี้ บ่เข้ม แข็ง ใน ความ เจื้อ ข้าพเจ้า ก็
เยีย ะ เหมือน หมู่ เขา เปื้ อ หื้อ ได้ หมู่ เขา มา ข้าพเจ้า ยอม ตี้ จะ เยีย ะ เหมือน
คน กู้ แบบ เปื้ อ ว่า ข้าพเจ้า จะ ได้ จ้วย บาง คน หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ พ่อง
23 ข้าพเจ้ายอมเยียะกู้สิง
ั
่ นี้ เปื้ อข่าวดีนั ้น กับเปื้ อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนได้ฮบ
ปอนในข่าวดีนั ้นตวย
24 หมู่ ต้าน ฮู้ แล้ว บ่ใจ้ กา ใน ก๋าน ล่น แข่ง นั ้น กู้ คน ก็ เข้า แข่ง ได้ แต่ มี คน
เดียวเต้าอัน
้ ตี้ จะได้ ฮบ
ั รางวัล จาอัน
้ ต้านก็ ต้องล่นหื้อเหมือนคนตี้ จะเอา
รางวัล หื้อ ได้ 25 นั ก กีฬา กู้ คน ก็ ต้อง เอา แต๊ เอา ว่า ใน ก๋าน เฝิ็ก ซ้อม หื้อ นั กๆ
เปื้ อจะได้รางวัลเป๋นมงกุฎดอกหญ้าตี้เหีย
่ วแห้งได้ แต่เฮาเยียะเปื้ อมงกุฎ
ตี้บ่มีวันเหีย
่ วแห้งเลย 26 จาอัน
้ ข้าพเจ้าบ่ได้ล่นโดยบ่มีเป้าหมาย ข้าพเจ้า
27 แต่ ข้าพเจ้า ยอมฮับ ความ ตุ๊ก ยาก เปื้ อ เฝิ็ก
บ่ได้ สู้ เหมือน นั ก มวย ตี้ ตี ลม
๋
ตั ๋วหื้อเข้มแข็งจ๋นควบคุมมันได้ ย้อนว่าเมื่อข้าพเจ้าออกไปบอกข่าวดี หื้อ
คนอื่นแล้ว ข้าพเจ้าจะได้บ่ถูกตัดสิทธิใน
์ ก๋านเข้าแข่งขัน

10
เปาโลเตือ
๋ นเรือ
่ งฮูปเคารพ
ปี้ น้ อง ตัง หลาย ข้าพเจ้า ขอ หื้อ หมู่ ต้าน กึ๊ด เถิง ต๋อน ตี้ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน
ของ เฮา ได้ ตวย โมเสส ไป หมู่ เขา อยู่ ใต้ ก๋าน ปกป้อง ของ เมฆซ กับ ได้ เตียว
ลัด ทะเล ไป กู้ คนญ 2 เหมือน ว่า หมู่ เขา ได้ ฮบ
ั บัพ ติศ มา ภาย ใต้ เมฆ กับ ใน
ทะเล นั ้น แล้ว หมู่ เขา ก็ ก๋าย เป๋น ผู้ ติด ต๋าม โมเสส กู้ คน 3 หมู่ เขา ได้ กิน
๋ ขอ
งกิน
๋ ติบ
๊ จากสวรรค์อย่างเดียวกั ๋น 4 กับได้กิน
๋ นํ้าติบ
๊ จากสวรรค์เหมือนกั ๋น
กู้คน ย้อนว่าหมู่เขาได้กิน
๋ นํ้าตี้ไหลออกมาจากบ่าหินศักดิส
์ ิทธิก้
์ อนใหญ่ตี้
1
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ไปกับเขา บ่าหินนั ้นก็คือพระคริสต์ 5 แต่พระเจ้าก็ยังบ่ปอใจ๋คนส่วนใหญ่
ในหมู่เขา หมู่เขาจึงต้องต๋ายเหีย
้ เบอะเหีย
้ เบ๋ออยูใน
่ ดินแดนทุรกั ๋นดาร
6 เรือ
่ งนี้ ก็เป๋นตั ๋วอย่างเตือ
๋ นหมูเฮา
่
เปื้ อบ่หื้อเฮามีใจ๋ใค่อยากในสิง่ ตี้บ่ดี
อย่างคนหมู่นั ้น 7 หมู่ต้านห้ามกราบไหว้ฮูปเคารพเหมือนตี้บางคนในหมู่
เขาเยียะกั ๋น อย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่
์ า “หมู่คนนั ้นนั ่งลงกิน
๋ กับดื่ม
แล้ว ก็ ลุก ขึ้น มา เต้นๆ ฟ้อนๆ มัว่ สุม ตาง เพศ�ฎ 8 หมู่ เฮา ห้าม เยีย ะ บาป
ตาง เพศ เหมือน ตี้ บาง คน ใน หมู่ เขา เยีย ะ กั ๋น แล้ว ก็ ต้อง ต๋าย ใน วัน เดียว
กั ๋น เถิง สอง หมื่น สาม ปัน คน 9 หมู่ เฮา ห้าม ลองดี พระคริสต์ เหมือน ตี้ บาง
คนในหมู่เขาเยียะกั ๋น แล้วก็ ต้องโดนงู สกต๋าย 10 หมู่ต้านห้ามจ่มเหมือน
ตี้ บาง คน ใน 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
๋ น คน อื่น กับ ได้ เขียน เอา
12
ไว้เปื้ อ เตือ
๋ น เฮา ตี้ อยู่ ใน ยุค ใก้ สิน
้ ใผ ตี้ กึ๊ด ว่า ตั ๋ว ยืน มัน
่ คง ใน
้ โลก จาอัน
ความเจื้อดีแล้ว ก็หื้อหละวังหื้อดี จะได้บ่โก้นลงไป 13 ก๋านลองใจ๋ตึงหมด
ตี้ เกิด ขึ้น กับ หมู่ ต้าน ก็ บ่ได้ ต่าง จาก ตี้ เกย เกิด ขึ้น กับ คน ตัง หลาย มา แล้ว
แต่พระเจ้าสัตย์ซ่ ือ พระองค์จะบ่ยอมหื้อหมู่ต้านถูกลองใจ๋เกิน
๋ กํา๋ ลังของ
หมู่ ต้านตี้ จะทนได้ พระองค์ จะหื้อตางออกกับหมู่ ต้าน เปื้ อหมู่ ต้านจะทน
ได้
14 จาอัน
้ เปื้ อนตี้ฮักเหย หื้อหนี จากก๋านนั บถือฮูปเคารพเน่ อ 15 ข้าพเจ้า
อู้กับหมู่ต้านอย่างอู้กับคนตี้ มีปั๋ ญญา หื้อหมู่ต้านกึ๊ดเอาคนเดียวเต๊อะใน
สิง่ ตี้ข้าพเจ้าอู้ 16 เมื่อเฮาขอบพระคุณพระเจ้าต๋อนกิน
๋ จากถ้วยในโต๊ะของ
๕
พระองค์ เฮาก็มีส่วนฮ่วมในเลือดของพระคริสต์บ่ใจ้กา กับเมื่อเฮาบิกิน
๋
เข้าหนมปัง เฮาก็มีส่วนฮ่วมในตั ๋วของพระคริสต์ตวยบ่ใจ้กา 17 เถิงแม้หมู่
เฮามีอยู่หลายคนก็ต๋าม แต่ย้อนมีเข้าหนมปังก้อนเดียวตี้หมู่เฮากิน
๋ ตวย
กั ๋น เฮาจึงได้ก๋ายเป๋นตั ๋วเดียวกั ๋น
18 หื้อ ผ่อ จาว อิสราเอล หัน
้ เต๊อะ คน ตี้ กิน
๋ ของ ปู่ จา แล้ว ก็ มี ส่วนฮ่วม
ใน ก๋าน ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา พระเจ้า ตี้ แต้น ปู่ จา ตวย บ่ใจ้ กา 19 ต้าน ฮู้ ก่อ ว่า
ข้าพเจ้า หมายเถิง อะหยัง หมาย ความ ว่า ของกิน
๋ ตี้ เอา ไป ปู่ จา ฮูป เคารพ
20
แล้ว นั ้น มี ก้า กา ฮูป เคารพ นั ้น สําคัญ กาว่า ใด บ่ใจ้ เน่ อ ข้าพเจ้า หมาย
เถิงว่า เครือ
่ งปู่จาตี้หมูเขา
่ เอามาปู่จาฮูปเคารพนั ้นก็ได้ปู่จาผี บ่ใจ้พระเจ้า
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 ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า กับ โต๊ะ ของ ผี ตวย กั ๋น ก็ บ่ได้ 22 หมู่ เฮา
ใค่อยากเยียะหื้อองค์พระผูเป๋
้ นเจ้าขอยกา หมู่เฮากึ๊ดว่าหมู่เฮามีกํา๋ ลังนั ก
เหลือพระองค์กา
ฎ 10:7
๕ 10:16
10:7
อพย�
32:6
10:16
ฏ 10:20 10:20
คือก๋านกิน
๋ เลี้ยงตี้ระลึกเถิงก๋านกิน
๋ ฮ่วมโต๊ะมื้อสุดต๊ายของพระเยซูคริสต์
ฉธบ� 32:17
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เยียะกู้อย่างเปื้ อถวายเกียรติพระเจ้า
“เฮามีสิทธิเยี
์ ยะอะหยังก็ ได้� แต่ บ่ใจ้ กู้ อย่างตี้ เยียะนั ้น
จะเป๋นประโยชน์ “เฮามี สิทธิเยี
์ ยะอะหยังก็ ได้� แต่ บ่ใจ้ กู้ อย่างนั ้น จะเยีย
ะ หื้อ คน จํา๋ เริญ ขึ้น 24 บ่ดี หัน แก่ ตั ๋ว แต่ หื้อ หัน แก่ คน อื่น ตวย 25 จิน
๊ ตี้ ขาย
26
ต๋าม กาด นั ้น กิน
๋ ได้ เน่ อ ก็ บ่ต้อง กึ๊ด นั ก ว่า จะ ผิด ก่อ ย้อน มี เขียน ใน พระ
คัมภีร ์ว่า “ปื๊ น ดิน กับ กู้ สิง่ กู้ อย่าง ใน โลก เป๋น ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า�ฒ
27 ถ้ามีใผตี้ บ่ใจ้ ผู้เจื้อเจิญหมู่ต้านไปกิน
๋ เลี้ยง แล้วต้านใค่ไป กู้อย่างตี้เขา
ดา หื้อ กิน
๋ นั ้น ก็ กิน
๋ ได้ โดย บ่ต้อง กึ๊ด นั ก ว่า จะ ผิด ก่อ 28 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 อหันแก่คนตี้บอกนั ้น กับเปื้ อหันแก่จิตสํานึ ก 29 ข้าพเจ้าบ่ได้หมายเถิง
จิต สํานึ ก ของ หมู่ ต้าน แต่ หมายเถิง จิต สํานึ ก ของ คน ตี้ บอก นั ้น บาง คน
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 ขอบ พระคุณ เยีย ะ หยัง ต้อง มี ใผ มา ว่า หื้อ
ข้าพเจ้าในสิง่ ตี้ข้าพเจ้าได้ขอบพระคุณพระเจ้าแล้ว 31 ย้อนจาอัน
้ บ่ว่าหมู่
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
คนในคริสตจักรของพระเจ้าหลงผิดไป 33 เหมือนตี้ข้าพเจ้าฮิเยียะกู้อย่าง
เปื้ อ หื้อ กู้ คน ปอใจ๋ โดย ตี้ ข้าพเจ้า บ่ได้ กึ๊ด เถิง ตั ๋ว เก่า เลย แต่ กึ๊ด เถิง คน ตัง
หลาย เปื้ อว่าหมู่เขาจะได้รอดป๊นบาปโต้ษ
23 บางคนอู้ว่า

11

หื้อ หมู่ ต้าน เยีย ะ ต๋าม อย่าง ข้าพเจ้า เหมือน กับ ตี้ ข้าพเจ้า เยีย ะ ต๋าม
อย่างพระคริสต์
1

เปาโลสอนเรือ
่ งคุมหัวของแม่ญิง

2 ข้าพเจ้าขอยกย่องหมู่ต้านย้อนหมู่ต้านกึ๊ดเถิงข้าพเจ้าในกู้ๆ

เรือ
่ ง กับ
ฮัก ษา กํา สอน ต่างๆ ตี้ สืบทอด กั ๋น มา ตี้ ข้าพเจ้า ได้ หื้อ ไว้กับ ต้าน ข้าพเจ้า
ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน เข้า ใจ๋ ว่า พระคริสต์ เป๋น หัว ของ ป้อ จาย กู้ คน กับ ป้อ จาย ก็
เป๋น หัว ของ แม่ ญิง๖ กับ พระเจ้า ก็ เป๋น หัว ของ พระคริสต์ 4 จาอัน
้ ป้อ จาย
คนใดตี้ อธิษฐานกาว่าบอกถ้อยกําของพระเจ้าโดยมีผ้าคุมหัวอยู่ ก็ เยียะ
หื้อ หัว ของ เขา เสีย เกียรติ 5 แต่ แม่ ญิง คน ใด ตี้ อธิษฐาน กาว่า บอก ถ้อยกํา
ของ พระเจ้า โดย บ่ได้ เอา ผ้า คุม หัว ก็ เยีย ะ หื้อ หัว ของ ตั ๋ว เสีย เกียรติ ย้อน
เผียบเหมือนว่านางได้ โก๋นหัวไปเหียแล้ว 6 ถ้าแม่ ญิงบ่เอาผ้าคุมหัว ก็ ไป
ตัดผมเหียเต๊อะ แต่ ก็ เป๋นเรือ
่ งน่าอายตี้ แม่ ญิงจะตัดผมกาว่าโก๋นหัว จา
7
อัน
้ หื้อเอาผ้าคุมหัวเหีย ป้อจายบ่ต้องคุมหัว ย้อนว่าป้อจายเป๋นเหมือน
ภาพ สะท้อน กับ ศักดิศ
์ รีของ พระเจ้า แต่ ส่วน แม่ ญิง นั ้น เป๋น ศักดิศ
์ รีของ
3

ฒ

10:26 10:26 สดด� 24:1

๖

11:3 11:3 แป๋ได้แหมอย่างว่า ผัวเป๋นหัวของเมีย
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ป้อจาย 8 ย้อนว่าป้อจายบ่ได้ มาจากแม่ ญิง แต่ พระเจ้าหื้อแม่ ญิงมาจาก
ป้อ จาย 9 กับ บ่ได้ สร้าง ป้อ จาย ขึ้น เปื้ อ แม่ ญิง แต่ สร้าง แม่ ญิง เปื้ อ ป้อ จาย
10 ย้อน จาอี้ แม่ ญิง ก็ สมควร ตี้ จะ มี สัญลักษณ์ ตี้ แสดง เถิง สิทธิอํานาจ อยู่
บนหัวเปื้ อหื้อหมู่ทูตสวรรค์หัน 11 แต่จาใดก็ต๋าม ในจีวต
ิ ของเฮาตี้เป๋นคน
ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า นั ้น ป้อ จาย ก็ ต้อง เปิ้ ง แม่ ญิง กับ แม่ ญิง ก็ ต้อง เปิ้ ง
ป้อ จาย 12 ย้อน ว่า พระเจ้า สร้าง แม่ ญิง จาก ป้อ จาย กับ ป้อ จาย ก็ เกิด จาก
แม่ญิงตวย แต่กู้สิง่ กู้อย่างก็มาจากพระเจ้า
ต้าน ตัง หลาย กึ๊ด เอา คน เดียว เต๊อะ ว่า ก๋าน ตี้ แม่ ญิง จะ อธิษฐาน ต่อ
พระเจ้าในตี้จุมนุม แต่บ่เอาผ้าคุมหัว มันสมควรแล้วกา 14 โดยทัว่ ไปแล้ว
เฮาก็ฮู้บ่ใจ้กา ว่าถ้าป้อจายไว้ผมยาวก็เป๋นตี้น่าละอาย 15 แต่ถ้าแม่ญิงไว้
ผม ยาว ก็ เป๋น ศักดิศ
์ รีของ นาง ย้อนว่า ผม ยาว นั ้น ก็ เป๋น เหมือน ผ้า ตี้ ได้ หื้อ
ไว้คุมหัว 16 แต่ถ้าใผจะเถียงข้าพเจ้าเรือ
่ งนี้ ข้าพเจ้าขอบอกไว้เลยว่า หมู่
เฮากับคนในคริสตจักรต่างๆ บ่ได้นมัสก๋านพระเจ้าในแบบอื่นเลย
13

ก๋านกิน
๋ เลี้ยงขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
17 เรือ
่ งตี้ ข้าพเจ้าจะสอนต่อไปนี้

ข้าพเจ้าบ่มีอะหยังจะยกย่องหมู่ต้าน
ย้อน เมื่อ หมู่ ต้าน มา จุ มนุ ม กั ๋น ก็ ได้ ผล เสีย นั ก เหลือ ผล ดี 18 อย่าง ตี้ นึ่ ง
ข้าพเจ้าได้ยน
ิ มาว่า เมื่อหมู่ต้านมาจุมนุมนมัสก๋านกั ๋นก็แตกแยกกั ๋นเป๋น
หมู่ๆ กับ ข้าพเจ้า ก็ เจื้อ ว่า ท่า จะ แต๊ อยู่ 19 ย้อน ว่า จะ ต้อง มี ก๋าน แตกแยก
กั ๋น ใน หมู่ ต้าน เปื้ อ จะ ได้ ฮู้ว่า ใผ อยู่ฝ่าย พระเจ้า 20 เมื่อ หมู่ ต้าน มา จุ มนุม
กั ๋น กับตี้กิน
๋ เลี้ยงกั ๋นนั ้น ก็บ่ใจ้ก๋านกิน
๋ เลี้ยงขององค์พระผูเ้ ป๋นเจ้า 21 ย้อน
ว่าหมู่ต้านต่างคนต่างฟั่ งกิน
๋ ของกิน
๋ ของตั ๋วเหีย บ่ได้แบ่งคนอื่น เลยก๋าย
เป๋นพ่องก็ ใค่ อยาก พ่องก็ กิน
๋ จ๋นเมา 22 หมู่ต้านบ่มีบ้านตี้ จะกิน
๋ กับดื่มกา
กาว่าหมู่ต้านใค่อยากดูแควนคริสตจักรของพระเจ้า แล้วเยียะหื้อคนของ
พระองค์ ตี้ ตุ๊ก ยาก ต้อง ขาย ขี้ หน้า กา แล้ว จะ หื้อ ข้าพเจ้า ว่า จาใด ดี จะ หื้อ
ยกย่องหมู่ต้านกา ข้าพเจ้ายกย่องต้านบ่ได้แต๊ๆ
กํา สอน ตี้ ข้าพเจ้า บอก กับ หมู่ ต้าน นั ้น ข้าพเจ้า ได้ ฮบ
ั จาก องค์ พระผู้
เป๋ น เจ้า คือ ใน คืน ตี้ พระเยซู โดน หัก หลัง นั ้น พระองค์ ได้ หยิบ เข้า หนมปัง
ขึ้นมา 24 ขอบพระคุณพระเจ้า แล้วบิออกอู้ว่า “นี่ เป๋นตั ๋วของเฮา ตี้ได้หื้อ
ไว้กับ ต้าน ตัง หลาย หื้อ เยีย ะ จาอี้ เปื้ อ กึ๊ด เถิง เฮา� 25 เมื่อ กิน
๋ เข้า หนมปัง
แล้ว พระองค์ ก็ กํา๋ ถ้วย ขึ้น มา เยีย ะ อย่าง เดียว กั ๋น แล้ว อู้ ว่า “ถ้วย นี้ เป๋น
พันธสัญญา ใหม่ ตี้ พระองค์ จะ ยืนยัน โดย เลือด ของ เฮา เมื่อ ใด ตี้ หมู่ ต้าน
กิน
่ จากถ้วยนี้ หื้อเยียะจาอี้เปื้ อกึ๊ดเถิงเฮา� 26 ย้อนเมื่อใดตี้หมู่
๋ เหล้าองุน
ต้านกิน
่ จากถ้วยนี้ หมู่ต้านก็ได้บอกเถิงก๋านต๋าย
๋ เข้าหนมปังกับเหล้าองุน
ขององค์พระผู้เป๋นเจ้า จ๋นเถิงพระองค์จะปิ๊ กมา
23
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จาอัน
้ ถ้า ใผ กิน
่ จาก ถ้วย ของ องค์ พระผู้
๋ เข้า หนมปัง กับ กิน
๋ เหล้า องุน
เป๋ นเจ้าอย่างบ่สมควร เขาก็ได้เยียะบาปต่อตั ๋วกับเลือดขององค์พระผู้เป๋
นเจ้า 28 หื้อกู้คนกวดผ่อตั ๋วเก่าหื้อดีก่อนตี้จะกิน
่
๋ เข้าหนมปังกับเหล้าองุน
29
จากถ้วยนี้ ย้อนว่าคนตี้กิน
๋ โดยบ่ได้หื้อเกียรติตั ๋วขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
เมื่อ กิน
้ หมู่ ต้าน
๋ ไป แล้ว ก็ เต้า กับ เยีย ะ หื้อ ตั ๋ว เก่า ถูก ลงโต้ ษ 30 ย้อน จาอัน
หลายคนเถิงได้บ่แข็งแฮงกับบ่สบาย พ่องก็ต๋ายไปเหีย 31 แต่ถ้าเฮากวด
ผ่อ ใจ๋ ตั ๋ว เก่า ก่อน เฮา ก็ จะ ได้ บ่ต้อง โดน ลงโต้ ษ 32 ต๋อน ตี้ เฮา โดน ลงโต้ ษ
นั ้น พระองค์ กํ่า ลัง ตี สอน
๋
เฮา เปื้ อ บ่หื้อ เฮา ถูก ตัดสิน ลงโต้ ษ บาป ฮ่วม กับ
33
คนในโลกนี้ จาอัน
้ ปี้ น้ องตังหลาย เมื่อหมู่ต้านมาจุมนุมเปื้ อจะฮ่วมกิน
๋
เลี้ยง กั ๋น นั ้น ก็ หื้อ ถ้า กิน
๋ พร้อม กั ๋น 34 ถ้า มี ใผ ใค่ อยาก แก่ ก็ หื้อ เขา กิน
๋ ลุก
บ้านมาก่อน เปื้ อว่าเมื่อมาจุมนุมกั ๋น จะได้บ่โดนลงโต้ษจากพระเจ้า ส่วน
เรือ
่ งอื่นๆ นั ้น เมื่อข้าพเจ้ามาจะสอนหื้อต้าน
27

12
ของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
ปี้ น้ อง ตัง หลาย ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ ต้าน เข้า ใจ๋ เรือ
่ ง ของ ประทาน จาก พระ
วิญญาณ 2 หมู่ต้านก็ ฮู้อยู่แล้วว่า ตะก่อนต๋อนตี้ ยังบ่ฮู้จักพระเจ้านั ้น หมู่
ต้านก็โดนจุล่ายหื้อหลงตางไปไหว้ฮูปเคารพตี้อู้บ่ได้ 3 ย้อนจาอัน
้ ข้าพเจ้า
ขอบอกหื้อฮู้ไว้ว่า คนตี้อู้โดยมีพระวิญญาณของพระเจ้าจะบ่อู้ว่า “ขอหื้อ
พระเยซู ถูกสาปแจ้ง� กับบ่มีใผอู้ได้ว่า “พระเยซู เป๋นองค์พระผู้เป๋นเจ้า�
นอกจากอูโดย
้
พระวิญญาณบริสุทธิ์
4 ของ ประทาน นั ้น มี ต่าง กั ๋น ไป แต่ มา จาก พระวิญญาณ องค์ เดียว กั ๋น
5 ก๋าน ฮับ ใจ๊ พระเจ้า ก็ มี ต่าง กั ๋น ไป แต่ ก็ ฮับ ใจ๊ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า องค์ เดียว
กั ๋น 6 ก๋าน งาน ก็ มี ต่าง กั ๋น ไป แต่ มี พระเจ้า องค์ เดียว กั ๋น ตี้ เยีย ะ งาน หมู่
นี้ ผ่าน ตาง กู้ คน 7 กู้ คน ได้ ฮับ ของ ประทาน จาก พระ วิญญาณ เปื้ อ เป๋น
ประโยชน์ ฮ่วม กั ๋น 8 พระวิญญาณ หื้อ คน นึ่ ง อู้ ถ้อยกํา ตี้ มี ปั๋ ญญา กับ พระ
วิญญาณ องค์ เดียว กั ๋น นั ้น ก็ หื้อ แหม คน นึ่ ง อู้ ถ้อย กํา ตี้ มี ความ ฮู้ 9 พระ
วิญญาณองค์ เดียวกั ๋นนี้ ละตี้ หื้อแหมคนมีความเจื้อ หื้อแหมคนสามารถ
ฮักษาโรคได้ 10 หื้อคนนึ่ งเยียะก๋านอัศจ๋รรย์ได้ หื้อแหมคนอู้ถ้อยกําตี้ มา
จากพระเจ้าได้ หื้อแหมคนฮูว่
้ าสิง่ ใดมาจากพระเจ้าสิง่ ใดบ่ใจ้ กับหื้อแหม
คน อู้ ภาษา อื่นๆ กับ หื้อ แหม คน แป๋ ภาษา หมู่ นั ้น ได้ 11 ตึง หมด นี้ ก็ มา จาก
พระวิญญาณองค์เดียวกั ๋น กับพระองค์ก็หื้อของประทานแต่ละคนต๋ามตี้
พระองค์หันสมควร
1

เฮาเป๋นตั ๋วเดียวกั ๋นในพระคริสต์
ก็ เหมือน กับ ตั ๋วๆ เดียว ตี้ มี หลาย ส่วน อยู่ ตวย กั ๋น เถิง แม้ จะ มี หลาย
ส่วน แต่ ตึง หมด ก็ ยัง เป๋น ตั ๋ว เดียว กั ๋น ตั ๋ว ของ พระ คริสต์ ก็ เป๋น จา อัน
้
12
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ย้อน ว่า บ่ว่า จะ เป๋น จาว ยิว กาว่า จาว กรีก เป๋น ขี้ข้า กาว่า มี อิสระ กู้ คน
ก็ ได้ ฮบ
ั บัพ ติศ มา โดย พระวิญญาณ องค์ เดียว เปื้ อ หื้อ เป๋น ส่วน นึ่ ง ของ ตั ๋ว
เดียวกั ๋น เฮากู้คนก็ได้ฮบ
ั พระวิญญาณองค์เดียวกั ๋นอยูใน
่ เฮา
13

ตั ๋ว บ่ได้ มี ก้า ส่วน เดียว แต่ มี หลายๆ ส่วน 15 ถ้า ตีน
๋ จะ อู้ ว่า “เฮา บ่ใจ้
มือ เฮาเลยบ่ใจ้ เป๋นส่วนนึ่ งของตั ๋ว� เถิงจะอู้จาอัน
้ ก็ บ่ได้ เยียะหื้อตีน
๋ เลิก
เป๋นส่วนนึ่ งของตั ๋วได้ 16 ถ้าหูจะอู้ว่า “เฮาบ่ใจ้ต๋า เฮาเลยบ่ใจ้เป๋นส่วนนึ่ ง
ของตั ๋ว� เถิงจะอูจาอั
้
น
้ ก็บ่ได้เยียะหื้อหูเลิกเป๋นส่วนนึ่ งของตั ๋วได้ 17 ถ้าตั ๋ว
เป๋นต๋าตึงหมด เฮาจะได้ยน
ิ ได้จาใด กาว่าถ้ามีก้าหูเต้าอัน
้ เฮาจะดมกลิน
่
ได้ จาใด กั ๋น 18 ตี้ เป๋น จาอี้ ก็ ย้อน พระเจ้า จัด แต่ ละ ส่วน หื้อ อยู่ ใน ตั ๋ว ต๋าม
ตี้ พระองค์ กํา๋ หนด ไว้ 19 ถ้า ตั ๋ว มี ก้า ส่วน เดียว เต้า อัน
้ จะ เป๋น ตั ๋ว ได้ จาใด
20 แต๊ๆ แล้ว มีส่วนต่างๆ หลายส่วน แต่ก็ยังเป๋ นตั ๋วเดียวกั ๋น
21 จาอัน
้ ต๋าจะอู้กับมือว่า “เปิ้ นบ่ต้องก๋านตั ๋ว� ก็บ่ได้ กาว่า หัวจะอู้กับ
ตีน
๋ ว่า “เปิ้ นบ่ต้องก๋านตั ๋ว� ก็บ่ได้ 22 แต่หลายๆ ส่วนในตั ๋วตี้ผ่อเหมือนว่า
บ่แข็งแฮง ก็ยังจํา๋ เป๋ นสําหรับจีวต
ิ 23 กับบางส่วนตี้เฮากึ๊ดว่าบ่มีก้า เฮาก็
ยังฮักษาอย่างดีตี้สุด กับส่วนตี้เฮาอายตี้จะอวด เฮาก็ยังเอาใจ๋ใส่อย่างดี
ตี้สุด 24 แต่ส่วนตี้ดีงามแล้ว ก็บ่ต้องเอาใจ๋ใส่หื้อนั กแหม พระเจ้าเป๋นผู้ตี้
จัดวางส่วนต่างๆ ของตั ๋วโดยหื้อส่วนตี้ตํ่าต้อยได้ฮบ
ั เกียรตินั กขึ้น 25 เปื้ อ
บ่หื้อ มี ก๋าน แตกแยก กั ๋น ใน ตั ๋ว แต่ หื้อ ส่วน ต่างๆ เอา ใจ๋ ใส่ เซิง่ กั ๋น และ กั ๋น
เต้ากั ๋นหมด 26 ถ้าส่วนใดส่วนนึ่ งเจ็บ ส่วนอื่นๆ ตึงหมดในตั ๋วก็เจ็บไปตวย
ถ้าส่วนใดส่วนนึ่ งได้ฮบ
ั เกียรติ ส่วนอื่นๆ ตึงหมดก็ฮ่วมจื้นจมยินดีไปตวย
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 คน ไว้ ต๋าม หน้า ตี้ คือ นึ่ ง อัครทูต
สอง ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า สาม อาจ๋ารย์ ต่อจากนั ้นก็คือ คน
ตี้เยียะก๋านอัศจ๋รรย์ได้ ต่อมาก็คือคนตี้ฮักษาโรคได้ คนตี้จ้วยเหลือคนอื่น
คน ตี้ เป๋น หมู่ ผู้ นํา กาว่า หมู่ ตี้ อู้ ภาษา อื่นๆ 29 กู้ คน เป๋น อัครทูต ตึง หมด กา
กาว่ากู้คนเป๋นผูเป๋
้ นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าตึงหมดกา กาว่ากู้คนเป๋น
อาจ๋า รย์ กั ๋น หมด กา กาว่า กู้ คน เยีย ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์ ได้ หมด กา 30 กู้ คน ฮัก
ษาโรคได้ตึงหมดกา กาว่าอูภาษา
้
อื่นๆได้กั ๋นกู้คนกา กาว่าแป๋ความหมาย
31
ของภาษานั ้นได้กั ๋นกู้คนกา ขอหื้อต้านฮิหาของประทานตี้สําคัญตี้สุด
14

เปาโลสอนเรือ
่ งความฮัก
ข้าพเจ้าจะจี๊หื้อหมู่ต้านหันเถิงตางตี้ดีตี้สุด

13

1 เถิง แม้ ว่า ข้าพเจ้า จะ อู้ ภาษา อื่นๆ

กาว่าอู้ภาษาของทูตสวรรค์ ได้ ตวย
แต่ ถ้า บ่มี ความ ฮัก ข้าพเจ้า ก็ เป๋น ก้า ก๊อง กาว่า ฉาบ ตี้ ตี หื
๋ ้อ มี เสียง เหีย เต้า
อัน
้ 2 เถิงแม้ว่าข้าพเจ้าจะอู้ถ้อยกําตี้ มาจากพระเจ้าได้ กาว่าเข้าใจ๋ ในข้อ
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็ ตึงหมดของพระองค์ กับมีความฮู้กู้อย่าง กาว่ามีความเจื้อนั กเถิง
ลํ้าเลิก
ขนาดจะย้ายดอยได้ แต่ถ้าบ่มีความฮัก ข้าพเจ้าก็บ่มีก้าอะหยังเลย 3 เถิง
แม้ ว่า ข้าพเจ้า จะ หื้อ สิง่ ของ ตึง หมด ตี้ ข้าพเจ้า มี กับ คน ตุ๊ก คน ยาก กาว่า
ยอม สละ ตั ๋ว หื้อ เอา ไป เผา ไฟ เหีย๗ แต่ ถ้า บ่มี ความ ฮัก มัน ก็ บ่มี ประโยชน์
อะหยังกับข้าพเจ้าเลย
4 ความฮักนั ้นก็ต้องมีความอดทน ต้องมีความเมตต๋ากรุ ณา บ่ขอยกั ๋น
บ่อวดตั ๋วกาว่าจ๋องหอง 5 ต้องมีความสุภาพ บ่หันแก่ตั ๋ว บ่หมิง้ บ่จํา๋ ความ
ผิดของคนอื่น 6 บ่จื้นจมยินดีในก๋านเยียะบ่ดี แต่จื้นจมยินดีในความจริง
7 ความ ฮัก ทน ได้ กู้ อย่าง เจื้อ วางใจ๋ อยู่ ตลอด มี ความ หวัง อยู่ ตลอด กับ
อดทนต่อกู้อย่าง
8 ความฮักคงอยูตลอด
่
ไป แต่ก๋านบอกถ้อยกําตี้มาจากพระเจ้านั ้นก็จะ
หายไป แม้แต่ ก๋านอู้ภาษาอื่นๆก็ จะเลิกอู้กั ๋น กับความฮู้ตี้ มาจากพระเจ้า
ก็ จะ เสีย ไป 9 ย้อน ว่า เฮา ฮู้ ก้า บาง ส่วน กับ บอก ถ้อยกํา นั ้น ได้ ก้า บาง ส่วน
เต้า อัน
้ 10 แต่ เมื่อ ความ สมบูรณ์ มา เถิง แล้ว ตี้ เป๋น บาง ส่วน นั ้น ก็ จะ หาย
11
ไป ต๋อนตี้ข้าพเจ้าเป๋นหละอ่อน ข้าพเจ้าอู้อย่างหละอ่อน กึ๊ดอย่างหละ
อ่อน ใจ๊ เหตุผล อย่าง หละ อ่อน แต่ บ่า เดี่ยว นี้ ข้าพเจ้า เป๋น คน ใหญ่ แล้ว
ข้าพเจ้า ก็ เลิก เยีย ะ อย่าง หละ อ่อน จา อัน
้ ละ 12 ย้อน ว่า บ่า เดี่ยว นี้ เผียบ
เหมือนเฮาหันภาพมัวๆ ในแว่น แต่เมื่อความสมบูรณ์ นั ้นมาเถิง ข้าพเจ้า
จะหันถี่เหมือนอยู่ต่อหน้ากั ๋น ตี้ข้าพเจ้าฮู้ต๋อนนี้ ก็เป๋นก้าบางส่วน แต่เมื่อ
เวลา นั ้น มา เถิง ข้าพเจ้า จะ ฮู้ หมด กู้ อย่าง เหมือน ตี้ พระเจ้า ฮู้ จัก ข้าพเจ้า
13 แต่ บ่า เดี่ยว นี้ มี อยู่ สาม อย่าง ตี้ ยัง คง อยู่ คือ ความ เจื้อ ความ หวัง กับ
ความฮัก แต่ตึงหมดนี้ ความฮักสําคัญตี้สุด

14
เปาโลสอนเรือ
่ งก๋านอูภาษา
้
อื่นๆ
หื้อ ฮิ เยีย ะ ต๋าม ความ ฮัก จาอี้ กับ หื้อ ตัง้ ใจ๋ ตี้ จะ ใค่ ได้ ของ ประทาน ฝ่าย
พระวิญญาณ โดย เฉพาะ ก๋าน บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า 2 ย้อน ว่า คน ตี้ อู้
ภาษาอื่นๆนั ้น บ่ได้อูกั
้ บคน แต่อูกั
้ บพระเจ้า ย้อนว่าบ่มีใผเข้าใจ๋ สิง่ ตี้เขาอู้
็ เซิง่ อู้โดยพระวิญญาณ 3 แต่ คนตี้ บอกถ้อยกําของพระเจ้า
เป๋นข้อลํ้าเลิก
นั ้น อู้กับคนเปื้ อหื้อหมู่เขาจํา๋ เริญในความเจื้อ กับหื้อกํา๋ ลังใจ๋ ตึงปลอบใจ๋
คนหมู่ นั ้น 4 คนตี้ อู้ภาษาอื่นๆนั ้นได้ ก็ เยียะหื้อตั ๋วเก่าจํา๋ เริญขึ้น แต่ คนตี้
บอกถ้อยกําของพระเจ้านั ้นเยียะหื้อคริสตจักรจํา๋ เริญขึ้น 5 ข้าพเจ้าใค่หื้อ
หมู่ ต้าน กู้ คน อู้ ภาษา อื่นๆ ได้ แต่ นั ก เหลือ นั ้น ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน กู้ คน
บอกถ้อยกําตี้ มาจากพระเจ้าได้ ย้อนว่าคนตี้ บอกถ้อยกําของพระเจ้าก็ มี
ประโยชน์ นั กเหลือคนตี้อูภาษา
้
อื่นๆได้ นอกจากจะมีคนแป๋กําอูหมู
้ ่นั ้นหื้อ
ฟัง เปื้ อจะได้จ้วยหื้อคริสตจักรจํา๋ เริญขึ้น
1

๗
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แต่ ปี้ น้ อง ตัง หลาย เหย ถ้า ข้าพเจ้า มา หา ต้าน แล้ว อู้ ภาษา อื่นๆ จะ มี
ประโยชน์ อะหยัง นอกจาก ข้าพเจ้า จะ มา บอก สิง่ ตี้ พระเจ้า เปิด เผย หื้อ ฮู้
กาว่า หื้อ ความ ฮู้ พิเศษ กาว่า อู้ ถ้อย กํา ตี้ มา จาก พระเจ้า กาว่า กํา สัง่ สอน
ของ พระเจ้า 7 แม้ แต่ สิง่ ตี้ บ่มี จี วต
ิ ตี้ เยีย ะ หื้อ เกิด เสียง ได้ อย่าง ขลุ่ย กา
ว่า พิณ ถ้าเล่นเสียงบ่ชัด คนฟังจะฮู้ได้ จาใดว่าเล่นเพลงอะหยังอยู่ 8 ถ้า
คน เป่า แก เป่า เสียง บ่ดี ใผ จะ เกีย ม ตั ๋ว ฮบ กั ๋น ได้ 9 ก็ อย่าง เดียว กั ๋น ถ้า หมู่
ต้านบ่ได้อู้ภาษาตี้เข้าใจ๋กั ๋นได้ คนฟังจะเข้าใจ๋กําอู้นั ้นได้จาใด สิง่ ตี้ต้านอู้
นั ้นก็ จะเป๋นเหมือนลมปั๊ ดไปเหีย 10 แต๊ๆ ในโลกนี้ มีหลายภาษานั กขนาด
แต่ บ่มีภาษาใดตี้ จะบ่มีความหมาย 11 แล้วถ้าข้าพเจ้าบ่เข้าใจ๋ ภาษานั ้นตี้
เขาอูกั
้ ๋น ข้าพเจ้าก็เป๋นเหมือนคนละจ้าดคนละภาษากั ๋นกับคนตี้อู้ กับคน
ตี้อู้ก็เป๋นเหมือนคนละจ้าดคนละภาษากับข้าพเจ้าตวย 12 ก็เหมือนเดียว
กั ๋นกับหมู่ต้าน เมื่อหมู่ต้านกระตือรือร้นอยากจะได้ของประทานจากพระ
วิญญาณ ก็หื้อฮิหาของประทานตี้จะจ้วยคริสตจักรหื้อจํา๋ เริญขึ้น
13 จา อัน
้ คน ตี้ อู้ ภาษา อื่นๆ ได้ ก็ ต้อง อธิษฐาน ขอ หื้อ ตั ๋ว เก่า แป๋ ได้
14
ตวย ย้อนถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานเป๋นภาษาอื่นๆ จิตวิญญาณของข้าพเจ้า
อธิษฐาน อยู่ แต่ ก็ บ่เป๋น ประโยชน์ กับ กํา กึ๊ด ของ ข้าพเจ้า เลย 15 ถ้า จา
อัน
้ ข้าพเจ้า จะ เยีย ะ จาใด ดี ข้าพเจ้า ก็ จะ ใจ๊ ตึง จิต วิญญาณ ตึง กํา กึ๊ด ใน
ก๋าน อธิษฐาน กับ จะ ฮ้อง เพลง สรรเสริญ ด้วย จิต วิญญาณ กับ กํา กึ๊ด ตวย
16 ย้อน ถ้า ต้าน สรรเสริญ พระเจ้า โดย จิต วิญญาณ เต้า อัน
้ แล้ว คน ตี้ อยู่
ตวยบ่เข้าใจ๋ เขาจะอูว่
้ า “อาเมน� กับขอบคุณพระเจ้าตวยได้จาใด ในเมื่อ
เขาบ่ฮู้ว่าต้าน อู้อะหยัง 17 เถิงแม้ ว่ากําอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า นั ้นจะดี
นั กขนาด แต่ก็บ่ได้จ้วยหื้อคนอื่นจํา๋ เริญขึ้น 18 ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าตี้
ข้าพเจ้า อู้ ภาษา อื่นๆ นั ้น ได้ นั ก เหลือ หมู่ ต้าน 19 แต่ ใน คริสตจักร ข้าพเจ้า
จะใจ๊กํากึ๊ดอู้ห้ากําตี้คนอื่นเข้าใจ๋ได้ เปื้ อสอนคนอื่น ก็ดีเหลืออู้เป๋นภาษา
อื่นๆเป๋นหมื่นกํา
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
่ ง กํา กึ๊ด หื้อ กึ๊ด เหมือน คน ตี้ ใหญ่ แล้ว
21 ในพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า องค์พระผู้เป๋นเจ้าอูว่
้ า
“เฮาจะอูกั
้ บคนจ้าดนี้
ผ่านตางคนต่างจ้าดต่างภาษา
กับผ่านตางปากของคนจ้าดอื่นๆ
แต่เป๋นเถิงขนาดนั ้นเขาก็จะบ่ยอมฟังเฮา�ณ
22 จา อัน
้ ก๋าน อู้ ภาษา อื่นๆ ก็ เป๋น หมาย สําคัญ 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 แล้ว
6

ณ
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ต่าง คน ต่าง อู้ ภาษา อื่นๆ แล้ว คน ตี้ บ่เกย ฮู้ เรือ
่ ง พระเจ้า กาว่า คน ตี้ บ่ใจ้ ผู้
เจื้อเข้ามา หมู่เขาจะบ่หาว่าหมู่ต้านเป๋นผีบ้าไปแล้วกา 24 แต่ถ้ากู้คนบอก
ถ้อยกํา ของ พระเจ้า เมื่อ คน ตี้ บ่เจื้อ กาว่า คน ตี้ บ่เกย ฮู้เรือ
่ ง พระเจ้า เข้า มา
เขาก็จะได้ฮับก๋านตักเตือ
๋ นในบาปของเขา กับเขาก็จะฮูว่
้ าเขาได้เยียะบาป
25
ต่อพระเจ้ามาแล้ว ย้อนสิง่ ตี้ได้ยน
ิ จากหมู่ต้านกู้คน ความลับในใจ๋ของ
เขาก็จะถูกเปิดเผยขึ้น แล้วเขาจะคุกเข่าก้มหน้าลงนมัสก๋านพระเจ้าอู้ว่า
“พระเจ้าอยูต้
่ ามก๋างหมู่ต้านแต๊ๆ�
ระเบียบในก๋านนมัสก๋าน
ปี้ น้ องตังหลายจะว่าจาใด ต๋อนต้านมาจุ มนุมกั ๋นเปื้ อนมัสก๋า
นพระเจ้า คนนึ่ งก็ ฮ้องเพลง แหมคนก็ สอน แหมคนก็ เล่าเรือ
่ งตี้ พระเจ้า
เปิด เผย หื้อ เขา แหม คน ก็ อู้ ภาษา อื่นๆ กับ แหม คน ก็ แป๋ หื้อ เยีย ะ กู้ อย่าง
นี้ เปื้ อ หื้อ กู้ คน ได้ จํา๋ เริญ ขึ้น ใน ความ เจื้อ 27 ถ้า จะ มี คน อู้ ภาษา อื่นๆ ก็ หื้อ มี
สัก สอง สาม คน ก็ ปอ กับ หื้อ อู้ เตื้อ คน แล้ว หื้อ มี คน นึ่ ง แป๋ 28 แต่ ถ้า บ่มี ใผ
แป๋ ได้ ก็ บ่ต้อง หื้อ ใผ อู้ ภาษา นั ้น ออก มา ใน ตี้ จุ มนุ ม 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 ตัดสิน สิง่ ตี้ เขา อู้ นั ้น ว่า มา จาก พระเจ้า แต๊ ก่อ 30 แต่ ถ้า
พระเจ้า เปิด เผย กับ ใผ ตี้ นั ่ง อยู่ ตวย กั ๋น นั ้น ก็ หื้อ คน ตี้ กํ่า ลัง อู้ นั ้น หยุด เหีย
ก่อน 31 ย้อนว่าหมู่ ต้านตี้ เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้านั ้นควรจะอู้เตื้อ
คน เปื้ อ หื้อ กู้ คน ได้ เฮีย น ฮู้ กับ ได้ ฮบ
ั กํา๋ ลัง ใจ๋ 32 ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน
พระเจ้าสามารถบังคับจิตวิญญาณของเขาได้ 33 ย้อนว่าพระเจ้าบ่ได้เป๋น
พระเจ้าแห่งความวุน
่ วาย แต่เป๋นพระเจ้าแห่งสันติสุข
อย่างตี้เป๋นอยูใน
่ คริสตจักรกู้ๆ ตี้ 34 หื้อหมู่แม่ญิงฟังกั ๋นอยูเงี
่ ยบๆ ต๋อน
ตี้ จุ มนุมกั ๋นในคริสตจักร ย้อนว่าหมู่ แม่ ญิงบ่ได้ ฮบ
ั อนุญาตหื้ออู้ แต่ หื้อมี
ความ นอบน้ อม เหมือน ตี้ มี เขียน ไว้ใน บท บัญญัติ 35 ถ้า หมู่ แม่ ญิง ใค่ ฮู้ อะ
หยัง ก็หื้อเก็บไปถามผัวตี้บ้าน ย้อนว่าก๋านตี้แม่ญิงจะอู้ในตี้จุมนุมคริสต
จักรนั ้นก็เป๋นเรือ
่ งขายขี้หน้า
36 ถ้อยกําของพระเจ้าเกิดมาจากหมูต้
่ านกา กาว่าหมูต้
่ านเป๋นหมูเดี
่ ยว
ตี้ พระเจ้า หื้อ ถ้อยกํา กา 37 ถ้า ใผ กึ๊ด ว่า ตั ๋ว เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน
พระเจ้า กาว่า เป๋น คน ตี้ มี ของ ประทาน ฝ่าย จิต วิญญาณ เขา ต้อง ยอมฮับ
ว่า สิง่ ตี้ ข้าพเจ้า เขียน มา นี้ เป๋น กํา สัง่ จาก องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า 38 กับ ถ้า ใผ
บ่สนใจ๋กําสัง่ นี้ หมู่ต้านก็บ่ต้องไปสนใจ๋เขา 39 จาอัน
้ ปี้ น้ องตังหลาย หื้อฮิ
บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า แต่ ก๋าน อู้ภาษา อื่นๆ ก็ บ่ต้อง ห้าม เนาะ 40 แต่ หื้อ
เยียะกู้สิง่ หื้อเหมาะสมกับเป๋นระเบียบ
26 จาอัน
้

15
ก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋ายของพระคริสต์
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1 ปี้ น้ อง ตัง หลาย

ข้าพเจ้าจะเตือ
๋ นหมู่ต้านเถิงข่าวดี ตี้ ข้าพเจ้าเกยบอก
กับ หมู่ ต้าน นั ้น เซิง่ หมู่ ต้าน ได้ ฮับ ไว้กับ ได้ ตัง้ มัน
่ อยู่ ใน ข่าวดี นั ้น แล้ว 2 กับ
จะ ได้ ฮบ
ั ความ รอด ผ่าน ตาง ข่าวดี นั ้น ถ้า หมู่ ต้าน ยึดถือ ใน กํา ตี้ ข้าพเจ้า ได้
บอกไป ถ้าบ่จาอัน
้ ความเจื้อของหมู่ต้านก็จะบ่มีประโยชน์ อะหยัง
3 ย้อนข้าพเจ้า ได้ บอก เรือ
่ งสําคัญตี้ สุดตี้ ข้าพเจ้าได้ ฮบ
ั มานั ้นหื้อกับหมู่

ต้านแล้ว คือพระคริสต์ได้ต๋ายเปื้ อบาปของหมู่เฮา ต๋ามตี้มีเขียนไว้ในพระ
คัมภีรว่
์ า 4 เขาฝังพระองค์ไว้ แล้วในวันตี้สามพระเจ้าก็เยียะหื้อพระองค์
เป๋น ขึ้น มา ใหม่ ต๋าม ตี้ มี เขียน ไว้ใน พระคัมภีร ์ 5 แล้ว พระองค์ ป๋า กฏ หื้อ เป
โตร หัน แล้ว หื้อ อัคร สาวก สิบ สอง คน หัน ตวย 6 ต่อ จาก นั ้น พระองค์ มา
ป๋า กฏ หื้อ หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ นั ก เหลือ ห้า ร้อย คน หัน พร้อม กั ๋น เถิง แม้ บาง คน
จะ ต๋าย ไป แล้ว แต่ หลาย คน ยัง มี จี วต
ิ อยู่ จ๋น เถิง บ่า เดี่ยว นี้ 7 หลัง จาก นั ้น
พระองค์ก็มาป๋ากฏหื้อยากอบ แล้วก็อัครทูตตึงหมดหันเหมือนกั ๋น 8 แล้ว
พระองค์ ก็ มา ป๋า กฏ หื้อ ข้าพเจ้า หัน เป๋น คน สุด ต๊าย เหมือน ข้าพเจ้า เป๋น
หละอ่อน ตี้ เกิด ก่อน กํา๋ หนด 9 ย้อน ว่า ข้าพเจ้า เป๋น ผู้ ตี้ ตํ่าต้อย ตี้ สุด ใน หมู่
อัครทูต ข้าพเจ้า บ่สมควร ได้ จื้อ ว่า เป๋น อัครทูต ย้อน ว่า ข้าพเจ้า ได้ คํ่า คน
ของพระเจ้า 10 แต่ตี้ข้าพเจ้าเป๋นได้จาอี้ก็ย้อนพระคุณของพระเจ้าตี้มีหื้อ
ข้าพเจ้า บ่ใจ้ ว่า ตี้ พระองค์ หื้อ นั ้น จะ บ่มี ประโยชน์ แต๊ๆ แล้ว ข้าพเจ้า ฮํา
เยีย ะ ก๋าน หนั ก เหลือ หมู่ อัครทูต ตึง หมด เถิง แม้วา่ บ่ใจ้ ข้าพเจ้า ตี้ เป๋น คน
เยียะ แต่เป๋นพระคุณของพระเจ้าตี้อยูกั
่ บข้าพเจ้าเยียะ 11 ย้อนจาอัน
้ บ่ว่า
จะเป๋นเรือ
่ งตี้ข้าพเจ้าสอนกาว่าหมูเขา
่ สอน ก็เป๋นเรือ
่ งตี้เฮาได้บอกไป กับ
ต้านตังหลายได้เจื้อ
ก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย

12 ถ้าเฮาบอกว่าพระเจ้าเยียะหื้อพระคริสต์ เป๋ นขึ้นจากความต๋ายแล้ว

เยียะหยังมีบางคนในหมู่ต้านบอกว่า บ่มีก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย 13 ถ้า
ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย บ่มี ก็ หมายความ ว่า พระเจ้า บ่ได้ เยีย ะ หื้อ พระ
คริสต์ เป๋น ขึ้น มา หนะ ก่า 14 ถ้า พระเจ้า บ่ได้ เยีย ะ หื้อ พระ คริสต์ เป๋น ขึ้น
มา ก๋าน บอก ข่าวดี ของ 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
่ ง พระเจ้า ย้อน
เฮา เป๋น พยาน ว่า พระองค์ เยีย ะ หื้อ พระคริสต์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว
แต่ ถ้า บ่มี ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย จาอัน
้ พระคริสต์ ก็ บ่ได้ เป๋น ขึ้น มา
เหมือนกั ๋น 16 ย้อนว่าถ้าพระเจ้าบ่ได้เยียะหื้อคนต๋ายเป๋นขึ้นมา พระเจ้าก็
บ่ได้เยียะหื้อพระคริสต์เป๋นขึ้นมาตวย 17 แล้วถ้าพระเจ้าบ่ได้เยียะหื้อพระ
คริสต์ 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 ตัง หลาย ตี้ ต๋าย ไป แล้ว ก็
19
ต้องฉิ บหายไปตวย กับถ้าความหวังตี้พระคริสต์จะจ้วยหื้อรอดป๊นบาป
โต้ษ มี ก้า จี วต
ิ ตี้ อยู่ ใน โลก นี้ เต้า อัน
้ หมู่ เฮา ก็ เป๋น คน ตี้ น่า อิน ดู ตี้ สุด ใน คน
ตังหลาย
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20 แต่ความจริงก็ คือ พระเจ้าเยียะหื้อพระคริสต์เป๋ นขึ้นจากความต๋าย
เซิง่ พระองค์ เป๋น คน เก๊า ตี้ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ เป๋น ขึ้น มา เปื้ อ เป๋น ก๋าน ยืนยัน
ว่าคนตี้ต๋ายไปแล้วจะเป๋นขึ้นมาแหม 21 ย้อนว่าถ้าความต๋ายเกิดขึ้นโดย
คนๆ เดียว จาใด ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ก็ เกิด ขึ้น โดย คนๆ เดียว จา
อัน
้ 22 อย่างเดียวกั ๋นกับตี้ อาดั มเป๋นเหตุ หื้อกู้ คนต้องต๋ายจาใด กู้ คนก็ จะ
เป๋นขึ้นมาย้อนมีความสัมพันธ์กับพระคริสต์จาอัน
้ 23 แต่จะไล่ต๋ามลําดับ
ไป คือ พระคริสต์ เป๋น ขึ้น ก่อน แล้ว คน ตัง หลาย ตี้ เป๋น ของ พระคริสต์ จะ
เป๋น ขึ้น มา ใน วัน ตี้ พระองค์ ปิ๊ ก มา 24 แล้ว ก็ จะ เป๋น วัน เสี้ ยง สุด พระคริสต์
จะ ทําลาย หมู่ วิญญาณ ตี้ ครอบครอง หมู่ วิญญาณ ตี้ มี สิทธิอํานาจ กับ หมู่
วิญญาณตี้ มี ฤทธิอํ
์ านาจตึงหมด แล้วพระองค์ จะมอบแผ่นดินนั ้นหื้อกับ
พระเจ้า พระบิดา 25 ย้อนว่า พระคริสต์ จะ ต้อง ปกครอง จ๋น กว่าพระเจ้า จะ
ผาบ หมู่ ศัตรู ตึ
๋ ง หมด หื้อ อยู่ ใต้ อํานาจ ของ พระคริสต์ 26 ศัตรู ตั
๋ ๋ว สุด ต๊าย ตี้
27
จะถูกผาบก็คือความต๋าย เหมือนตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า “พระเจ้า
จะ เยีย ะ หื้อ กู้ สิง่ อยู่ ใต้ อํานาจ ของ พระคริสต์�ด เมื่อ พระคัมภีร ์ เขียน ว่า
กู้ สิง่ อยู่ ใต้ อํานาจ ของ พระคริสต์ ก็ เข้า ใจ๋ ได้ ดี ว่า ยกเว้น พระเจ้า ผู้ ตี้ เยีย
ะ หื้อ กู้ สิง่ อยู่ ใต้ อํานาจ ของ พระคริสต์ 28 เมื่อ กู้ สิง่ อยู่ ใต้ อํานาจ ของ พระ
คริสต์ แล้ว ต๋อนนั ้นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าก็ จะอยู่ใต้อํานาจของ
พระเจ้า ผู้ตี้ยกกู้สิง่ หื้ออยู่ใต้อํานาจของพระองค์ เปื้ อพระเจ้าจะเป๋นใหญ่
เหนื อกู้สิง่

จาอัน
้ หมู่ ตี้ ฮับ บัพ ติศ มา แตน คน ตี้ ต๋าย ไป แล้ว จะ เยีย ะ จาใด ถ้า ตี้
เขาว่ากั ๋นเป๋นแต๊ คือพระเจ้าบ่ได้เยียะหื้อคนต๋ายเป๋นขึ้นมาเลย แล้วเป๋น
จาใด เถิง มี ก๋าน ฮับ บัพ ติศ มา แตน คน ต๋าย 30 แล้ว เป๋น หยัง เฮา เถิง ยอม
เสี่ยงต๋ายอยู่ตลอดเวลา 31 ปี้ น้ องตังหลาย ข้าพเจ้าเสี่ยงต๋ายอยู่กู้ วัน สิง่
นี้ ข้าพเจ้า ยืนยัน ได้ ปอๆ กับ ตี้ ข้าพเจ้า มี ความ ภู มิ ใจ๋ ใน ตั ๋ว หมู่ ต้าน ใน นาม
พระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป๋ นเจ้าของเฮา 32 ถ้าจะอู้เผียบว่า ข้าพเจ้าได้สู้
กับสัตว์ฮ้ายในเมืองเอเฟซัสโดยมีความหวังต๋ามแบบของคน ข้าพเจ้าจะ
ได้ประโยชน์ อะหยัง ถ้าพระเจ้าบ่ได้เยียะหื้อคนต๋ายเป๋นขึ้นมา จาอัน
้
“ก็หื้อเฮากิน
๋ กับดื่มเต๊อะ
ย้อนว่าวันพูกเฮาจะต๋ายกั ๋นแล้ว�ต
29

เหมือนกับมีกําบอกว่า “คบกับคนบ่ดี ก็เยียะหื้อเฮา
นิ สัยบ่ดีไปตวย� 34 จงมีสติได้แล้ว เลิกเยียะบาปเหีย ย้อนมีบางคนในหมู่
ต้านบ่ฮูจ
้ ักพระเจ้าเลย ตี้ข้าพเจ้าอูจาอี
้
ก็
้ เปื้ อหื้อหมู่ต้านละอายใจ๋
33 บ่ต้องจุตั ๋วเก่าเน่ อ

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 บ่ว่า จะ เป๋น
35

ด
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ข้าวสาลีก็ดี กาว่าเม็ดพืชอย่างอื่นก็ดี ตี้ต้านหว่านเป๋นก้าเม็ดเต้าอัน
้ บ่ใจ้
ต้น ตี้ จะ งอก ขึ้น มา 38 พระเจ้า หื้อ เม็ด ตี้ ต้าน หว่าน เป๋น ฮูป เป๋น ฮ่าง ขึ้น มา
ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระองค์ พระองค์ หื้อ แต่ ละ เม็ด มี ฮูป ฮ่า ง เฉพาะ
ของมัน 39 ส่วนเนื้ อของสิง่ ตี้มีจีวต
ิ นั ้นบ่เหมือนกั ๋น เนื้ อคนก็เป๋นอย่างนึ่ ง
เนื้ อสัตว์ก็เป๋นแหมอย่าง เนื้ อนกก็เป๋นแหมอย่าง เนื้ อป๋าก็เป๋นแหมอย่าง
40 ตั ๋ว สําหรับ สวรรค์ ก็ มี กับ ตั ๋ว สําหรับ โลก ก็ มี แต่ ว่า ตั ๋ว ใน สวรรค์ ก็ งาม
อย่างนึ่ ง ตั ๋วในโลกก็งามแหมอย่างนึ่ ง 41 ตะวันก็งามอย่างนึ่ ง ดวงเดือน
ก็ งามแหมอย่างนึ่ ง ดาวก็ งามแหมอย่างนึ่ ง แม้แต่ ดาวแต่ ละแก่นก็ งาม
ต่างกั ๋น
42 คน ตี้ เป๋ น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ก็ เป๋ น จาอัน
้ เหมือน กั ๋น ตั ๋ว ตี้ ถูก ฝัง ไว้ ก็
เน่าเปื่ อยได้ แต่เมื่อเป๋นขึ้นมาแล้ว ก็จะเป๋นตั ๋วตี้เน่าเปื่ อยบ่ได้แหมต่อไป
43 ตั ๋วตี้ถูกฝังในดินนั ้นเน่าเปื่ อยบ่งาม แต่ตั ๋วตี้เป๋ นขึ้นมาก็งาม ตั ๋วตี้ถูกฝัง
ในดินนั ้นบ่แข็งแฮง แต่ตั ๋วตี้เป๋นขึ้นมานั ้นมีฤทธิอํ
์ านาจ 44 สิง่ ตี้ถูกฝังไว้ก็
เป๋น ก้าตั ๋วฝ่าย เนื้ อหนั ง แต่ เมื่อ เป๋นขึ้น มาแล้วก็ เป๋นตั ๋วฝ่ายจิต วิญญาณ
ถ้ามี ตั ๋วฝ่ายเนื้ อหนั ง ก็ ต้องมี ตั ๋วฝ่ายจิตวิญญาณตวย 45 อย่างตี้ เขียนไว้
ในพระคัมภีรว่
์ า “พระเจ้าหื้ออาดัมเป๋นป้อจายคนเก๊าตี้มีจีวต
ิ �ถ แต่พระ
คริสต์ ผู้ เป๋น อาดั ม คน สุด ต๊าย นั ้น เป๋น วิญญาณ ตี้ หื้อ จี วต
ิ 46 ตั ๋ว ตี้ เป๋น เนื้ อ
หนั ง นั ้น มา ก่อน แล้ว ตั ๋ว หลัง จาก นั ้น เป๋น จิต วิญญาณ 47 ป้อ จาย คน เก๊า
หัวที นั ้นมาจากดินในโลกนี้ แต่ ป้อจายคนตี้ สองนั ้นมาจากสวรรค์ 48 คน
ตี้ มา จาก ดิน เป๋น จาใด คน ของ โลก ตัง หลาย ก็ เป๋น จาอัน
้ แต่ คน ตี้ มา จาก
สวรรค์เป๋นจาใด คนของสวรรค์ก็เป๋นจาอัน
้ 49 อย่างเดียวกั ๋นกับบ่าเดี่ยว
นี้ เฮาตี้มีลักษณะของคนตี้มาจากดิน วันใดวันนึ่ งเฮาก็จะมีลักษณะของ
คนตี้มาจากสวรรค์
50 ปี้ น้ องตังหลาย ข้าพเจ้าหมายความว่า ตั ๋วตี้มีเลือดกับเนื้ อบ่สามารถ
เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าได้ สิง่ ตี้เน่าเปื่ อยได้จะป๋นกับสิง่ ตี้เน่าเปื่ อยบ่ได้
็ นี้ หื้อดี เฮาจะบ่ต๋ายกั ๋นกู้คน แต่เฮากู้คนจะได้ฮบ
ได้จาใด 51 ฟังข้อลํ้าเลิก
ั
52
ก๋านเปี่ ยนใหม่ ในเสี้ยววินาทีเดียว ในอึดใจ๋เดียว ต๋อนตี้เป่าแกเป๋นเตื้อ
สุดต๊ายนั ้น หมู่ตี้ต๋ายไปแล้ว พระเจ้าจะเยียะหื้อเป๋นขึ้นมาโดยบ่มีวันเน่า
เปื่ อย แล้ว เฮา ก็ จะ ได้ ฮบ
ั ก๋าน เปี่ ยน ใหม่ 53 ย้อน ว่า สิง่ ตี้ เน่า เปื่ อย ได้ ก็ จะ
ได้ ฮบ
ั ก๋าน เปี่ ยน ใหม่ เป๋น สิง่ ตี้ เน่า เปื่ อย บ่ได้ แล้ว ตั ๋ว ตี้ ต้อง ต๋าย ก็ จะ ได้ ฮับ
ก๋านเปี่ ยนเป๋นตั ๋วตี้บ่มีวันต๋ายได้ 54 จาอัน
้ เมื่อสิง่ ตี้เน่าเปื่ อยได้ ได้ฮบ
ั ก๋าน
เปี่ ยนใหม่เป๋นสิง่ ตี้เน่าเปื่ อยบ่ได้ กับตั ๋วตี้ต้องต๋ายได้ฮบ
ั ก๋านเปี่ ยนเป๋นตั ๋ว
ตี้ บ่มี วัน ต๋าย เมื่อ นั ้น กํา ตี้ มี เขียน ไว้ใน พระคัมภีร ก็
์ จะ เป๋น แต๊ ตี้ ว่า “ความ
ต๋ายได้ก๊านสิน
้ ซากแล้ว�ท
55 “โอ ความต๋าย เจ้าจะมีชัยเหนื ออะหยังได้
โอ ความต๋าย ปิ๊ ดของเจ้าอยูตี
่ ้ไหน�ธ
56

ปิ๊ ด ของ ความ ต๋าย ก็ คือ บาป กับ อํานาจ ของ บาป มา จาก บท บัญญัติ
ตี้หื้อหมู่เฮามีชัยตางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้

57 แต่ขอบพระคุณพระเจ้า
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เป๋นเจ้าของเฮา
58 จาอัน
้ ปี้ น้ อง ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก หื้อ มัน
่ คง ไว้ ห้าม สัน
่ คลอน หื้อ เยีย ะ ก๋าน
ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อย่าง เต๋ม ตี้ กู้ เวลา ต้าน ตัง หลาย ก็ ฮู้ ว่า ก๋าน ตี้ เฮา
ฮับใจ๊พระเจ้านั ้น จะบ่เสียไปโดยบ่มีประโยชน์

16
ก๋านฮับบริจาคเปื้ อจ้วยคนของพระเจ้า

1 ส่วนเรือ
่ งก๋านฮอมสตางค์จ้วยเหลือคนของพระเจ้า

ข้าพเจ้าสัง่ คนใน
คริสตจักร ตี้ แคว้น กาลาเทีย จาใด ต้าน ตัง หลาย ก็ ต้อง เยีย ะ จาอัน
้ ตวย
2 กู้ วัน ติด
๊ หื้อ กู้ คน กั ๋น สตางค์ ส่วน นึ่ ง ของ ตี้ เซาะ มา ได้ ออก แล้ว 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
จดหมายแนะนําตั ๋วไปกรุ งเยรู ซาเล็ม 4 ถ้าหันว่าข้าพเจ้าสมควรจะไปตวย
หมู่เขาก็จะไปพร้อมกั ๋นกับข้าพเจ้า
แผนก๋านเตียวตางของเปาโล
หลัง จาก ตี้ ข้าพเจ้า เลย แคว้น มาซิ โดเนี ย แล้ว ข้าพเจ้า จะ มา หา หมู่
ต้าน ย้อน ว่า ข้าพเจ้า ตัง้ ใจ๋ จะ ผ่าน มา ตาง นั ้น 6 ข้าพเจ้า อาจ จะ ย้าง อยู่กับ
หมู่ต้านสักหว่างนึ่ ง อาจจะอยูจ๋
่ นเสี้ยงหน้าหนาวก็ได้ เปื้ อว่าหมู่ต้านจะได้
จ้วย สนั บ สนุน ข้าพเจ้า หื้อ เตียวตาง ต่อ ไป 7 ย้อน ว่า ข้าพเจ้า บ่ได้ อยาก แว่
แอ่ว 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 ข้าพเจ้า กะ ว่า จะ อยู่ ตี้
เมือง เอเฟซัส นี้ จ๋น เถิง งาน เพ็น เทคอสต์ 9 ย้อนตี้ นี่ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ได้
เปิด โอกาส หื้อ กับ ข้าพเจ้า เยีย ะ ก๋าน หื้อ เกิด ผล ได้ นั ก ขนาด แต่ ก็ มี คน ขัด
ขวางนั กเหมือนกั ๋น 10 ถ้าทิโมธีแว่มาหาหมู่ต้าน บ่ดีเยียะหื้อเขาบ่ม่วนใจ๋
เมื่ออยู่กับหมู่ต้านเน่ อ ย้อนว่าเขาเยียะก๋านหื้อองค์พระผู้เป๋นเจ้าเหมือน
ข้าพเจ้า 11 จาอัน
้ ห้าม หื้อ ใผ ดู แควน เขา แต่ หื้อ จ้วย เขา เตียวตาง ต่อ ไป
อย่างสันติสุข เปื้ อ เขาจะปิ๊ กมาหาข้าพเจ้า ย้อนข้าพเจ้า กํ่าลัง กอยถ้าเขา
กับหมู่ปี้ น้ องคนอื่นๆ อยู่
5

12 ส่วนอปอลโล

ตี้เป๋นปี้ น้ องผูเ้ จื้อของเฮานั ้น ข้าพเจ้าวิงวอนเขาขนาด
หนั ก ว่า หื้อ ไป แอ่ว หา หมู่ ต้าน กับ หมู่ ปี้ น้ อง คน อื่นๆ ตวย แต่ เขา ยัง บ่ใค่ ไป
ต๋อนนี้ เตื้อ ถ้าเขามีโอกาสเขาก็จะไป
กําสอนสุดต๊ายของจดหมายเปาโล

13 หื้อต้านตังหลายหละวังไว้หื้อดี

หื้อมัน
่ คงในความเจื้อ หื้อมีใจ๋ ก้ากับ
เข้ม แข็ง 14 หื้อ เยีย ะ กู้ สิง่ กู้ อย่าง โดย ความ ฮัก 15 ปี้ น้ อง ตัง หลาย ต้าน
ก็ ฮู้ เรือ
่ ง ส เท ฟานั ส กับ ครอบครัว ของ เขา แล้ว ว่า เป๋น จาใด หมู่ เขา เป๋น
คริสเตียน หมู่ เก๊า ใน แคว้น อาคายา ตึง ได้ เอา แต๊ เอา ว่า ใน ก๋าน ฮับ ใจ๊ คน
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ของ พระเจ้า ข้าพเจ้า ขอ วิงวอน 16 หื้อ เจื้อ ฟัง ต่อ คน จาอี้ กับ กู้ๆ คน ตี้ ฮํา
เยียะก๋านตวยเขา 17 ข้าพเจ้าจื้นจมยินดี ขนาดตี้ สเทฟานั ส ฟอร์ทูนาทั ส
กับอาคายคัสมาหาข้าพเจ้าแตนหมู่ต้านตี้บ่ได้มา 18 ย้อนว่าหมู่เขาหื้อกํา๋
ลัง ใจ๋ ข้าพเจ้า อย่าง ตี้ หมู่ เขา ได้ หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ หมู่ ต้าน สมควร แล้ว ตี้ ต้าน จะ
หื้อเกียรติคนจาอี้
19 คนในคริสตจักรต่างๆ ในแคว้นเอเชีย ฝากกําตัก
๊ ตวายมาหื้อต้านตัง
หลาย ตวย อาควิลลา กับ ปริส คา ตึง คน ใน คริสตจักร ตี้ อยู่ใน บ้าน ของ เขา
ก็ฝากกําตัก
๊ ตวายในนามองค์พระผู้เป๋นเจ้ามาหื้อหมู่ต้านเป๋นพิเศษ 20 ปี้
น้ อง กู้ คน ตี้ นี่ ก็ ฝาก กํา ตัก
๊ ตวาย มา หื้อ ต้าน เหมือน กั ๋น หื้อ จูบ ตัก
๊ ตวาย กั ๋น
อย่างเป๋นปี้ น้ องผู้เจื้อ
21 กํา ตัก
๊ ต วาย นี้ ข้าพเจ้า เปาโล เป๋น คน เขียน 22 ถ้า ใผ บ่ฮัก องค์ พระ
ผู้ เป๋น เจ้า ก็ ขอ หื้อ เขา ถูก แจ้ง ขอ หื้อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า มา เต๊อะ 23 ขอ
พระคุณ ของ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อยู่ กับ หมู่ ต้าน เต๊อะ 24 ความ ฮัก
ของข้าพเจ้าอยูกั
่ บหมู่ต้านกู้คนตี้เจื้อวางใจ๋พระเยซูคริสต์๘

๘

16:24 16:24 สําเนาเก่าๆ บางฉบับมีกําว่า อาเมน
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อใน
เมือง

โครินธ์

ฉบับตีสอง
้

เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ ตี้ สอง นี้ ไป เถิง หมู่ ผู้ เจื้อ ใน เมือง โคริน ธ์ ใน
จดหมายฉบับนี้ ต้านได้อู้เถิงสิง่ ตี้เกิดขึ้นในจีวต
ิ ของต้าน จดหมายฉบับนี้
เขียนขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ� 57
เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ไป เถิง คริสตจักร ใน เมือง โคริน ธ์ ย้อน ว่า มี
หมู่อัครทูตตั ๋วป๋อมมาตี้เมืองโครินธ์ หมู่เขาได้จุล่ายหมู่ผู้เจื้อโดยกําสอน
ตี้ผิดๆ เปาโลจึงอยากตี้จะอธิบายกําสัง่ สอนหมูนั
่ ้นว่าเป๋นสิง่ ตี้ผิด หมูอั
่ คร
ทูต ตั ๋ว ป๋อม หมู่ นั ้น ได้ บอก ว่า เปาโล บ่ใจ้ อัครทูต แต๊ แต่ เปาโล ก็ ได้ เขียน สิง่
ตี้เกิดขึ้นกับจีวต
ิ ของต้านเปื้ อแสดงหื้อหันว่าต้านเป๋นอัครทูตแต๊ๆ เปาโล
เขียนจดหมายฉบับนี้ ต๋อนตี้กํ่าลังแอ่วหาหมู่ผู้เจื้อในแคว้นมาซิโดเนี ย
เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ เปื้ อ อธิบาย เถิง เหตุผล ตี้ เปาโล เปี่ ยน แผน
ก๋า น ตี้ จะ เตียว ตาง ไป แอ่ว หา ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตี้ หัน
้ อย่าง ใด ก็ ดี ต้าน ได้ เขียน
บอก หมู่ เขา เถิง สิง่ ตี้ สําคัญ คือ ก๋าน เก็บ ฮอม สตางค์ เปื้ อ จ้วย เหลือ ปี้ น้ อง
ผู้ เจื้อ ตี้ ตุ๊ก ยาก ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ต้าน สอน ว่า ผู้ เจื้อ ควร จะ จ้วย เหลือ เซิง่
กั ๋นและกั ๋น โดยเฉพาะคนตี้กํ่าลังตุ๊ก ต้านได้เขียนเตือ
๋ นหมู่ผู้เจื้อในเมือง
โครินธ์บ่หื้อเจื้อกําของหมู่อัครทูตตั ๋วป๋อมหมู่นั ้นตี้เข้ามาสอนผิดในเมือง
โครินธ์ เปาโลได้เน้ นยํ้าว่า ต้านสามารถตี้จะเยียะก๋านขององค์พระผู้เป๋น
เจ้าในก๋านบอกข่าวดีโดยอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิตี
์ ้อยู่ในตั ๋วต้าน
เต้าอัน
้
กําตัก
๊ ตวาย
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ เป๋น อัครทูต ของ พระเยซู คริสต์
ต๋าม ความ ต้อง ก๋าน ของ พระเจ้า กับ จาก ทิ โมธี น้ อง บ่าว ใน ความ เจื้อ ของ
เฮาตวย
เถิงผู้เจื้อในคริสตจักรของพระเจ้าตี้ เมืองโครินธ์ กับคนของพระเจ้ากู้
คนตี้อยูใคว่
่ แคว้นอาคายา 2 ขอหื้อต้านตังหลายได้ฮับพระคุณตึงสันติสุข
จาก พระเจ้า พระ บิดา ของ เฮา กับ จาก พระ เยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
เต๊อะ
3 สรรเสริญ พระเจ้า พระ บิดา ของ พระ เยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า
ของ เฮา พระเจ้า เป๋น พระบิดา ตี้ มี เมตต๋า กับ เป๋น ผู้ ตี้ จ้วย เฮา กู้ อย่าง 4 ตี้
พระองค์ หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ เฮา ใน ความ ตุ๊ก ยาก ของ เฮา กู้ เรือ
่ ง ก็ เปื้ อ หื้อ เฮา หื้อ
กํา๋ ลัง ใจ๋ คน ตัง หลาย ตี้ มี ความ ตุ๊ก ยาก ได้ เหมือน ตี้ พระองค์ ได้ หื้อ กับ เฮา
1
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ย้อน ว่า ยิง่ เฮา ฮ่วม ตุ๊ก ยาก กับ พระคริสต์ นั ก เต้า ใด เฮา ก็ ได้ ฮบ
ั กํา๋ ลัง ใจ๋
6
จาก พระเจ้า ผ่าน ตาง พระคริสต์ นั ก เต้า อัน
้
ตี้ เฮา ได้ ฮบ
ั ความ ตุ๊ก ยาก ก็
เปื้ อหื้อหมู่ ต้านได้ ฮบ
ั กํา๋ ลังใจ๋ กับได้ ฮบ
ั ความรอดป๊นบาปโต้ษ กับตี้ เฮาได้
ฮับ กํา๋ ลัง ใจ๋ ก็ เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ ได้ ฮบ
ั กํา๋ ลัง ใจ๋ ตวย เซิง่ จะ เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน
อดทนต่อความยากลําบากอย่างเดียวกับตี้หมู่เฮาอดทนอยู่นั ้น 7 เฮาเลย
มัน
่ ใจ๋ หมู่ ต้าน ได้ อย่าง เต๋ม ตี้ ย้อน ฮู้ว่า หมู่ ต้าน มี ส่วน ใน ความ ตุ๊ก ยาก ของ
เฮาจาใด หมู่ต้านก็มีส่วนได้ฮบ
ั กํา๋ ลังใจ๋อย่างตี้เฮาได้ฮบ
ั จาอัน
้
5

ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย เฮา ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู้ เถิง ความ ตุ๊ก ยาก ลําบาก ตี้
เฮา ได้ ฮบ
ั ใน แคว้น เอเชีย เซิง่ เป๋น ความ ตุ๊ก ยาก อย่าง หนั ก เกิน
๋ กํา๋ ลัง ของ
9
เฮาตี้จะทนได้ เฮาปอหมดหวังตี้จะเอาจีวต
ิ รอด แต๊ๆ เฮากึ๊ดว่าถูกตัดสิน
หื้อเถิงตี้ต๋ายแล้ว แต่ตี้เป๋นจาอี้ก็เปื้ อว่าเฮาจะได้เปิ้ งพระเจ้า ผู้ตี้เยียะหื้อ
คนต๋ายเป๋นขึ้นมาใหม่ บ่ใจ้เปิ้ งตั ๋วเก่า 10 พระองค์จ้วยเฮาหื้อป๊นภัยตี้ใหญ่
หลวงมาแล้ว กับพระองค์ จะจ้วยเฮาแหม เฮามีความหวังกับพระองค์ ว่า
พระองค์ จะ จ้วย เฮา แหม ต่อ ไป แน่ ๆ 11 ย้อน หมู่ ต้าน ฮ่วมใจ๋ กั ๋น อธิษฐาน
เปื้ อ เฮา พระเจ้า ก็ จะ ตอบ กํา อธิษฐาน หมู่ นั ้น ของ ต้าน กับ จะ ปั๋ น ปอน เฮา
แล้วคนจํา๋ นวนนั กก็จะขอบคุณพระเจ้าย้อนเฮา
8

เปาโลเปี่ ยนแผนก๋านเตียวตาง

12 จิตสํานึ กของเฮายืนยันกับหมู่เฮาว่า

กู้สิง่ ตี้เฮาเยียะในโลกนี้ เฮาเยีย
ะโดยความบริสุทธิใจ๋
์ กับนํ้าใสใจ๋จริงตี้มาจากพระเจ้า โดยเฉพาะในความ
สัมพันธ์ กับ หมู่ ต้าน เฮา ได้ เยีย ะ จาอัน
้ โดย พระคุณ ของ พระเจ้า บ่ใจ้ โดย
ปั๋ ญญาของคน สิง่ นี้ ละตี้เยียะหื้อเฮาภูมิใจ๋ 13 ย้อนว่าเฮาบ่ได้เขียนปิดบัง
อะหยังไว้เลย กู้ สิง่ ตี้ เฮาเขียนเป๋นสิง่ ตี้ หมู่ต้านอ่านเข้าใจ๋ ได้ ข้าพเจ้าหวัง
ว่าหมู่ต้านจะเข้าใจ๋เฮาตึงหมด 14 ย้อนหมู่ต้านเข้าใจ๋เฮาอยูพ่
่ องแล้ว ตี้ว่า
ในวันตี้พระเยซูองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าของเฮาปิ๊ กมานั ้น หมู่ต้านจะได้ภูมใิ จ๋ใน
ตั ๋วเฮา เหมือนกับตี้เฮาจะภูมิใจ๋ในตั ๋วหมู่ต้านตวย

ข้าพเจ้า มัน
่ ใจ๋ ว่า หมู่ ต้าน ภู มิ ใจ๋ ใน ตั ๋ว เฮา ข้าพเจ้า จึง กะ ว่า จะ ไป แอ่ว
หา หมู่ ต้าน ก่อน เปิ้ น เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ ได้ ปอน เถิง สอง เต้า 16 ข้าพเจ้า จะ แว่
ไป แอ่ว หา หมู่ ต้าน ต๋อน ตี้ กํ่า ลัง เตียวตาง ไป แคว้น มาซิ โดเนี ย กับ จะ แว่
แอ่ว หา แหม เตื้อ ต๋อน ขา ปิ๊ ก จาก แคว้น มาซิ โดเนี ย เปื้ อ จะ ขอ หื้อ หมู่ ต้าน
จ้วย ข้าพเจ้า เตียวตาง ไป แคว้น ยู เดีย ต่อ ไป 17 ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า วางแผน ไว้
จาอี้ แล้วบ่ได้ไป หมู่ต้านจะว่าข้าพเจ้าเหลาะแหละเอาแน่ เอานอนบ่ได้กา
กาว่า ข้าพเจ้า วางแผน อย่าง คน ใน โลก เยีย ะ กั ๋น กา อย่าง ตี้ กํา เดียว ก็ บอก
ว่า “ไป� กํา เดียว ก็ บอก ว่า “บ่ไป� 18 พระเจ้า สัตย์ ซ่ ือ แต๊ๆ จาใด กํา ของ
เฮาตี้อูกั
้ บหมูต้
่ านก็บ่ใจ้เป๋นกําแต๊กับบ่แต๊ พร้อมกั ๋นจาอัน
้ 19 ย้อนว่า พระ
เยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า ผูตี
้ ้ข้าพเจ้า กับสิลวานั ส ตึงทิโมธี ได้บอก
15
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กับ หมู่ ต้าน ก็ บ่ใจ้ เป๋น “แต๊� กับ “บ่แต๊� แต่ กู้ อย่าง ตี้ พระองค์ บอก นั ้น ก็
เป๋น “แต๊� หมด 20 ย้อน ว่า พระ สัญญา ของ พระเจ้า กู้ ข้อ ก็ เป๋น “แต๊� โดย
พระคริสต์ ย้อน จาอี้ หมู่ เฮา จึง อู้ กํา ว่า “อาเมน� ผ่าน ตาง พระคริสต์ เซิง่
เป๋น ก๋าน หื้อ เกียรติ พระเจ้า 21 พระเจ้า นี้ ละ เป๋น ผู้ ตี้ หื้อ เฮา กับ หมู่ ต้าน ตัง้
มัน
่ คง อยู่ ใน พระคริสต์ กับ เป๋น ผู้ ตี้ เลือก เฮา 22 พระองค์ ได้ จํ๊า ก๋า เฮา เป๋น
คน ของ พระองค์ ไว้ กับ หื้อ พระวิญญาณ อยู่ ใน ใจ๋ เฮา เปื้ อ เป๋น ก๋าน มัด จํา๋
พระสัญญาของพระองค์
23 ขอ พระเจ้า เป๋ น พยาน ว่า ตี้ ข้าพเจ้า ตัด สิน ใจ๋ บ่ไป เมือง โคริน ธ์ นั ้น ก็
เปื้ อบ่อยากหื้อหมูต้
่ านจํ๊าใจ๋นั กขึ้นแหม 24 เฮาบ่ได้บังคับความเจื้อของหมู่
ต้าน ย้อน หมู่ ต้าน มี ความ เจื้อ ตี้ มัน
่ คง ดี อยู่ แล้ว แต่ เฮา ฮ่วม ฮับ ใจ๊ กับ หมู่
ต้าน เปื้ อเยียะหื้อหมู่ต้านมีความสุข

2

จาอัน
้ ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ ใจ๋ ไว้ว่า จะ บ่ไป เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน ต้อง ตุ๊ก ใจ๋ แหม
2 ย้อนว่า ถ้าข้าพเจ้าเยียะหื้อหมู่ต้านตุ๊กใจ๋ แล้วจะมีใผแหมตี้ จะเยียะหื้อ
ข้าพเจ้า มี ความ สุข ถ้า บ่ใจ้ หมู่ ต้าน ตี้ ข้าพเจ้า เยีย ะ หื้อ ตุ๊ก ใจ๋ 3 ข้าพเจ้า จึง
เขียน จาอัน
้ ใน ฉบับ ตี้ แล้ว เปื้ อ เมื่อ ไป เถิง แล้ว ข้าพเจ้า จะ บ่ต้อง ตุ๊ก ใจ๋ กับ
คน ตี้ ควร จะ เยีย ะ หื้อ 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 ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า เขียน
จดหมาย ฉบับ นั ้น เถิง หมู่ ต้าน ข้าพเจ้า ลําบาก ใจ๋ กับ หนั ก ใจ๋ ขนาด นํ้า ต๋า
ไหลแล้วไหลแหม ตี้ เขียนจาอัน
้ บ่ใจ้ เปื้ อจะเยียะหื้อหมู่ต้านตุ๊กใจ๋ เน่ อ แต่
ใค่หื้อหมู่ต้านฮูว่
้ าข้าพเจ้าฮักหมู่ต้านกู้คนนั กมอกใด
1

ก๋านยกโต้ษหื้อกับคนตี้เกยเยียะผิด

5 ถ้าใผคนใดคนนึ่ งเยียะหื้อคนตุ๊กใจ๋

เขาบ่ได้เยียะหื้อข้าพเจ้าตุ๊กใจ๋คน
เดียว เน่ อ แต่ เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน กู้ คน ตุ๊ก ใจ๋ ตวย บ่นั ก ก็ หน้ อย (ข้าพเจ้า บ่ใค่
อยาก อู้ หื้อ แฮง ไป) 6 ตี้ หมู่ ต้าน ส่วน ใหญ่ ได้ ลงโต้ ษ เขา ก็ ปอ แล้ว 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
กับความตุ๊กหนั กนั ้น 8 ข้าพเจ้าขออ้อนวอนหื้อหมู่ต้านเยียะหื้อเขาฮูว่
้ าหมู่
9
ต้าน ฮัก เขา นี่ เป๋น เหตุ ตี้ ข้าพเจ้า ได้ เขียน จดหมาย เถิง หมู่ ต้าน ก่อน หน้า
นี้ เปื้ อจะทดสอบว่าหมู่ต้านจะยอมเจื้อฟังกู้เรือ
่ งก่อ 10 ถ้าหมู่ต้านยกโต้ษ
หื้อใผ ข้าพเจ้าก็ จะยกโต้ ษหื้อเขาตวย กับเมื่อข้าพเจ้ายกโต้ ษหื้อนั ้น (ถ้า
มีเรือ
่ งอะหยังหื้อยกโต้ษ) ข้าพเจ้าก็จะเยียะต่อหน้าพระคริสต์ย้อนหันแก่
หมู่ต้าน 11 เปื้ อบ่หื้อซาต๋านจุ ล่ายเฮาได้ ย้อนเฮาฮู้ตันเล่หเ์ หลี่ยมของมัน
ดี
จีวต
ิ ของเฮาในพระคริสต์
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12 ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า ไป เถิง เมือง โตรอัส เปื้ อ บอก ข่าวดี ของ พระคริสต์ นั ้น
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ได้ เปิด โอกาส หื้อ กับ ข้าพเจ้า เยีย ะ ก๋าน ตี้ หัน
้ 13 แต่
ข้าพเจ้า ก็ บ่สบายใจ๋ เลย ย้อน บ่ปะ ทิตั ส น้ อง บ่าว ใน ความ เจื้อ ของ ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจึงลาคนตี้หัน
้ แล้วเตียวตางไปตี้แคว้นมาซิโดเนี ย
14 แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ตี้นําหมู่เฮา เซิง
่ เป๋นเหมือนเชลยของพระ
คริสต์ ใน ขบวน แห่ ฉลอง มี ชัย ของ พระองค์ ตลอด มา พระเจ้า ใจ๊ เฮา เผย
แพ่ ความ ฮู้ เรือ
่ ง พระคริสต์ ไป กู้ๆ ตี้ เหมือน นํ้าหอม ตี้ หอม ไป ใคว่ 15 ย้อน
ว่า เฮา เป๋น เหมือน กลิน
่ งหอม ตี้ พระคริสต์ เผา ถวาย หื้อ พระเจ้า
่ ของ เครือ
ตี้ ลอยไปต้า มก๋าง คนตี้ กํ่าลังจะรอดป๊นบาปโต้ษกับ คนตี้ กํ่าลังจะฉิ บหาย
16 สําหรับ คน ตี้ กํ่า ลัง จะ ฉิ บหาย กลิน
่ นั ้น ก็ เป๋น กลิน
่ ตี้ นํา เขา ไป หา ความ
ต๋าย แต่สําหรับคนตี้จะรอด กลิน
ิ จาอัน
้
่ นั ้นก็เป๋นกลิน
่ หอมตี้นําไปหาจีวต
มีใผพ่องตี้สามารถเยียะก๋านนี้ ได้ 17 ย้อนว่าเฮาบ่เหมือนหลายๆ คนตี้เอา
ถ้อยกําของพระเจ้าไปหากิน
๋ แต่พระเจ้าใจ๊เฮามา เฮาจึงบอกออกไปอย่าง
นํ้าใสใจ๋จริงต่อหน้าพระองค์ในฐานะตี้เฮาเป๋นผู้ฮับใจ๊ของพระเยซูคริสต์

3
ผู้ฮับใจ๊พระเจ้าต๋ามพันธสัญญาใหม่

นี่ ผ่อ เหมือน ว่า หมู่ เฮา กํ่า ลัง ยกย่อง ตั ๋ว เก่า แหม กา กา ว่า เฮา เป๋น
เหมือน คน อื่นๆ ตี้ ต้อ งก๋าน หนั งสือ รับรอง ตั ๋ว เก่า หื้อ กับ ต้าน กา ว่า จะ
ต้อง หื้อ ต้าน ออก หนั งสือ รับรอง หื้อ 2 แต๊ๆ หมู่ ต้าน นั ้น เนาะ ตี้ เป๋น หนั งสือ
รับรอง ของ เฮา ตี้ เขียน ไว้ใน ใจ๋ ของ เฮา หื้อ กู้ คน ได้ อ่าน กับ ได้ ฮู้ 3 หมู่ ต้าน
เยียะหื้อหันว่าหมู่ต้านเป๋นหนั งสือตี้พระคริสต์เขียน แล้วเฮาเป๋นผู้ส่ง กับ
บ่ได้ ใจ๊ หมึก เขียน แต่ ใจ๊ พระวิญญาณ ของ พระเจ้า ผู้ มี จี วต
ิ อยู่ เขียน บ่ได้
เขียนลงบนแผ่นหิน แต่เขียนลงบนใจ๋ของคน
4 เฮา อู้ จาอี้ ได้ ย้อน เฮา มี ความ มัน
่ ใจ๋ ใน พระเจ้า ผ่าน ตาง พระเยซู คริสต์
5 ความ สามารถ ของ เฮา ตี้ 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 พันธ
สัญญา ใหม่ ตี้ บ่ใจ้ เป๋น ไป ต๋าม บท บัญญัติ ตี้ เขียน ไว้ แต่ เป๋น ไป ต๋าม พระ
วิญญาณ ย้อน ว่า บท บัญญัติ ตี้ เขียน ไว้ นั ้น นํา ไป เถิง ความ ต๋าย ฝ่าย จิต
วิญญาณ แต่พระวิญญาณนําไปเถิงจีวต
ิ ฝ่ายจิตวิญญาณ
1

แต่ ถ้า ก๋าน ฮับ ใจ๊ ต๋าม บท บัญญัติ ตี้ นํา ไป เถิง ความ ต๋าย ตี้ ได้ เขียน ไว้
บนแผ่นหิน ยังมากับรัศมี ของพระเจ้า (เถิงแม้ จะเป๋น รัศมี ตี้ จ๋างหายไป)
จ๋นเยียะหื้อจาวอิสราเอลผ่อหน้าของโมเสสบ่ได้ ย้อนรัศมี นั ้นอยู่บนหน้า
ของ ต้าน 8 แล้ว ก๋าน ฮับ ใจ๊ ต๋าม พระวิญญาณ ก็ จะ มี รัศมี ของ พระเจ้า ตี้ ยิง่
ใหญ่ เหลือ นั ้น แหม 9 ย้อน ถ้า ก๋าน ฮับ ใจ๊ ตี้ นํา ไป เถิง ก๋าน ลงโต้ ษ ยัง มา โดย
รัศมี แล้วก๋านฮับใจ๊ตี้นําไปเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมจะซํ้ามีรัศมีนั กเหลือ
นั ้นมอกใด 10 บ่าเดี่ยวนี้ รัศมีตี้เกยมีของพันธสัญญาเก่านั ้น ก็เหมือนบ่มี
7
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รัศมี เมื่อ เผียบ กับ รัศมี อัน ยิง่ ใหญ่ ของ พันธสัญญา ใหม่ 11 จาอัน
้ ถ้า พันธ
สัญญา เก่า ตี้ กํ่า ลัง จะ ยกเลิก ไป ยัง มี รัศมี แล้ว พันธสัญญา ใหม่ ตี้ คง อยู่
ตลอดไป จะบ่มีรัศมีนั กเหลือนั ้นแหมกา
12 เมื่อ มี ความ หวัง จาอี้ แล้ว เฮา จึง ก้า อู้ อย่าง บ่กั ๋ว ใผ 13 เฮา บ่เหมือน
โมเสส ตี้ เอา ผ้า คุม หน้า ไว้ เปื้ อ บ่หื้อ จาว อิสราเอล ผ่อ รัศมี ตี้ กํ่า ลัง หาย ไป
จากหน้าก 14 แต่ จิตใจ๋ ของหมู่ เขาถูกเยียะหื้อมืดมนไป จ๋นเถิงบ่าเดี่ยวนี้
เมื่อเขาอ่านพันธสัญญาเก่า ก็ เหมือนมีผ้าคุมหน้าอยู่ บ่ได้ เปิดออก ย้อน
ว่าผ้าคุมผืนนั ้นจะถูกเปิดออกโดยฮับเจื้อพระคริสต์ 15 แต่จ๋นเถิงบ่าเดี่ยว
นี้ กู้ เตื้อ ตี้ อ่าน บท บัญญัติ ของ โมเสส ผ้า ผืน นั ้น ก็ ยัง ปิด จิต ใจ๋ ของ หมู่ เขา
อยู่ 16 แต่ ถ้า ใผ ก็ ต๋าม ตี้ หัน ไป หา องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผ้า คุม หน้า นั ้น ก็ ถูก
เปิด ออก 17 องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ใน ข้อ นี้ ก็ คือ พระวิญญาณ ตี้ ไหน ตี้ มี พระ
วิญญาณขององค์พระผู้เป๋นเจ้า ตี้หัน
้ ก็มีอิสระ 18 หมู่เฮากู้คนตี้บ่มีผ้าคุม
หน้า แล้ว ก็ ผ่อ หัน รัศมี ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า แล้ว เฮา ก็ ได้ ฮบ
ั ก๋าน เปี่ ยน
แปลง หื้อ เป๋น เหมือน ภาพ สะท้อน ของ พระองค์ เยีย ะ หื้อ เฮา มี รัศมี นั ก ขึ้น
ไปติกๆ เซิง่ มาจากองค์พระผู้เป๋นเจ้า ผู้ตี้เป๋นพระวิญญาณ

4
อุง่ สมบัติอันลํ้าก้า

ย้อน จาอี้ เฮา จึง บ่หมด กํา๋ ลัง ใจ๋ ย้อน ว่า พระเจ้า เมตต๋า มอบหมาย หื้อ
เฮาเยียะก๋านนี้ 2 แล้วเฮาก็บ่ได้ใจ๊วิธตี
ี ้ลับๆ ซ่อนๆ ตี้น่าละอายกู้อย่าง เฮา
บ่ใจ๊ วิธี จุ ล่า ย กับ บ่ได้ บิดเบือน ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ไป แต่ เฮา บอก ความ
จริง เฮา เยีย ะ จาอี้ ต่อ หน้า พระเจ้า เปื้ อ ยืนยัน ใน จิต สํานึ ก ของ กู้ คน หื้อ ฮู้
ว่า เฮา เป๋น คน จาใด 3 แต่ ถ้า ข่าวดี ตี้ เฮา บอก จะ ถูก ปิด ซ่อน อยู่ เหมือน ผ้า
ปิดหน้า ก็ปิดได้ก้ากับหมู่ตี้กํ่าลังจะฉิ บหายเต้าอัน
้ 4 พระของคนยุคนี้ ๑ได้
เยียะหื้อกํากึ๊ดของคนตี้บ่เจื้อมืดมนไปเหมือนคนต๋าบอด เปื้ อบ่หื้อหมู่เขา
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
ว่าพระเยซูคริสต์เป๋นองค์พระผูเป๋
้ นเจ้า กับบอกว่าตั ๋วเฮาเป๋นขี้ข้าของหมู่
ต้าน ย้อน หัน แก่ พระคริสต์ 6 ย้อน ว่า พระเจ้า ผู้ ตี้ บอก ว่า “หื้อ มี แสง เป่ง
แจ้งออกมาจากความมืด�ข ก็เป๋นองค์เดียวกั ๋นกับตี้ได้ส่องแสงเป่งแจ้ง
เข้า มา ใน จิต ใจ๋ ของ เฮา เยีย ะ หื้อ เฮา ฮู้ เถิง รัศมี ของ พระองค์ ตี้ อยู่ บน หน้า
ของพระเยซูคริสต์
1

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 ของ พระเจ้า บ่ได้ มา จาก ตั ๋ว ของ เฮา 8 เฮา
ต้องทนกับความตุ๊กยากในกู้เรือ
่ งอยู่ แต่เฮาบ่ถูกยํ่าหื้อจ๋นจ๋มดิน เฮาหมด

ก

3:13 3:13 อพย� 34:29

๑

4:4 4:4 อ้างเถิง ซาต๋าน

ข

4:6 4:6 ปฐก� 1:3

2 โครินธ์ 4:9
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ปั๋ ญญาบ่ฮูว่
้ าจะเยียะจาใดดี แต่เฮาก็บ่หมดหวัง 9 เฮาถูกคํ่าแต่ก็บ่เถิงกับ
โดนละขว้าง เฮาถูกบุบถูกตีแต่
๋ ก็บ่เถิงกับโดนฆ่า 10 สิง่ ตี้เฮากํ่าลังตุ๊กยาก
ลําบาก นี้ ก็ เหมือน กับ เฮา กํ่า ลัง แบก ความ ต๋าย ของ พระเยซู ไว้กับ ตั ๋ว ของ
เฮา ตลอด เปื้ อ ว่า คน ตัง หลาย จะ ได้ หัน จี วต
ิ ของ พระเยซู ผ่าน ตั ๋ว ของ เฮา
11 ย้อน หัน แก่ พระเยซู เฮา ตี้ ยัง มี จี วต
ิ อยู่ นี้ จึง เสี่ยง จี วต
ิ กับ ความ ต๋าย อยู่
ตลอด เวลา เปื้ อ คน ตัง หลาย จะ ได้ หัน จี วต
ิ ของ พระเยซู ผ่าน ตั ๋ว ของ เฮา ตี้
ต้องต๋ายนี้ 12 จาอัน
้ จีวต
ิ ของเฮาก็เสี่ยงต๋ายอยูตลอด
่
เปื้ อหื้อหมู่ต้านได้มี
จีวต
ิ
13 เฮา มี ความ เจื้อ อย่าง เดียว กั ๋น กับ คน ตี้ เขียน ไว้ ใน พระ คัมภีร ์ ว่า
“ย้อนข้าพเจ้าเจื้อ ข้าพเจ้าเลยอู�
้ ค เฮาก็เจื้อเหมือนกั ๋น เลยอู้ไปต๋ามนั ้น
14 ย้อน เฮา ฮู้ ว่า พระเจ้า ผู้ ตี้ เยีย ะ หื้อ พระเยซู เป๋ น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ก็ จะ
เยียะหื้อเฮาเป๋นขึ้นจากความต๋ายตวยกั ๋นกับพระเยซู กับพระเจ้าก็ จะปา
เฮากับหมู่ต้านมาอยู่ต่อหน้าพระองค์ 15 ย้อนว่ากู้อย่างตี้เกิดขึ้นกับเฮานี้
ก็ เปื้ อหันแก่ หมู่ต้าน เปื้ อว่ายิง่ มีคนจํา๋ นวนนั กเต้าใดตี้ ได้ ฮบ
ั พระคุณของ
พระเจ้า ก็ จะ มี คน จํา๋ นวน นั ก เต้า อัน
้ ตี้ จะ อธิษฐาน ขอบพระคุณ พระเจ้า
พระองค์ก็จะได้ฮบ
ั เกียรติ
เฮามีจีวต
ิ อยูโดย
่
ความเจื้อ

16 ย้อน จาอัน
้ เฮาจึง บ่เกยยอมก๊าน

เถิง แม้วา่ ตั ๋วตังนอกของเฮาก้อยๆ
เสื่อมสภาพไป แต่จิตใจ๋ตังในของเฮานั ้นได้ฮบ
ั กํา๋ ลังใหม่ในกู้ๆ วัน 17 ย้อน
ว่า ความ ตุ๊ก ยาก ลําบาก ตี้ หน้ อย เดียว กับ อยู่ ได้ บ่เมิน ของ เฮา จะ เยีย ะ หื้อ
เฮา ได้ ฮับ เกียรติ อัน ยิง่ ใหญ่ ตี้ คง อยู่ ตลอด ไป กับ บ่มี อะหยัง มา เผียบ ได้
18 เฮาบ่ได้จ๋มอยู่กับสิง
่ บสิง่ ตี้ผ่อบ่หัน ย้อนว่าสิง่ ตี้ผ่อ
่ ตี้ผ่อหัน แต่เฮาอยูกั
หันนั ้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 บ้าน หลัง ใหม่ ตี้ อยู่ ใน สวรรค์ กับ เฮา ตี้ บ่ได้
แป๋งโดยคน กับอยู่ได้ตลอดไป 2 ต๋อนนี้ เฮายังอยู่ในเต็นท์นี้ เฮาก็โอดโอย
ย้อนใค่อยูบ้
่ านของเฮาตี้มาจากสวรรค์ 3 แม่นละ เมื่อเฮาได้นุ่งมันเหมือน
เสื้อผ้า แล้วเฮาจะบ่ป๋วย 4 เฮาตี้อยูใน
่ เต็นท์นี้ ก็ฮูส
้ ึกอ่อนใจ๋กับภาระตี้หนั ก
เฮา บ่ได้ อยาก จะ ละขว้าง ตั ๋ว ใน โลก นี้ ออก แต่ เฮา ใค่ นุ่ง ตั ๋ว ใหม่ เปื้ อ ตั ๋ว ตี้
ต้องต๋ายนั ้นจะได้ฮบ
ั ก๋านเปี่ ยนแปลงหื้อเป๋นตั ๋วตี้อยูได้
่ ตลอดไป 5 พระเจ้า
เป๋นผู้ตี้ เกียมเฮาไว้สําหรับก๋านเปี่ ยนแปลงนี้ กับพระองค์ เป๋นผู้ตี้ หื้อพระ
วิญญาณเป๋นก้ามัดจํา๋ ของสิง่ ตี้พระองค์สัญญาไว้กับเฮา
1

ค

4:13 4:13 สดด� 116:10

2 โครินธ์ 5:6
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6 จาอัน
้ เฮาเลยมัน
่ ใจ๋อยู่ตลอด

กับฮู้ว่า เต้าตี้เฮายังอยู่ในตั ๋วนี้ เฮาก็อยู่
ไก๋ จาก บ้าน องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เฮา จึง ใจ๊ จี วต
ิ ต๋าม ความ เจื้อ บ่ใจ้ ต๋าม ตี้
เฮาผ่อหัน 8 เฮาเลยมัน
่ ใจ๋กับปอใจ๋ตี้จะไปจากตั ๋วนี้ แล้วไปอยูกั
่ บองค์พระ
9
ผู้ เป๋น เจ้า ดี กว่า จาอัน
้ เฮา จึง ตัง้ เป้า ว่า บ่ว่า เฮา จะ อยู่ ใน ตั ๋ว นี้ ก็ ดี กาว่า
จะ ไป จาก ตั ๋ว นี้ ก็ ดี เฮา ก็ จะ เยีย ะ หื้อ พระเจ้า ปอใจ๋ 10 ย้อน ว่าเฮา กู้ คน ต้อง
ไปอยู่ต่อหน้าพระคริสต์ เปื้ อหื้อพระองค์ ตัดสิน เปื้ อแต่ ละคนจะได้ ฮบ
ั สิง่
ตี้สมควรจะได้ฮบ
ั ต๋ามตี้เฮาเยียะดีกาว่าบ่ดีต๋อนตี้อยูใน
่ ตั ๋วนี้
7

ก๋านปาคนมาคืนดีกับพระเจ้า
จาอัน
้ ย้อน เฮา เก๋ งกั ๋ว พระเจ้า เฮา จึง จัก
๊ จวน คน ตัง หลาย หื้อ มา หา
พระองค์ พระองค์ ฮู้ ดี ว่า เฮา เป๋น จาใด กับ ข้าพเจ้า ก็ หวัง ว่า จิต สํานึ ก ของ
หมู่ต้านจะฮูจ
้ ักเฮาจาอัน
้ ตวย 12 เฮาบ่ได้ยกย่องตั ๋วเก่าหื้อกับหมูต้
่ านแหม
แต่ เฮา หื้อ โอกาส หมู่ ต้าน ได้ ภู มิ ใจ๋ ใน ตั ๋ว เฮา เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ ได้ ตอบโต้ คน
หมู่นั ้นตี้ภูมิใจ๋แต่สิง่ ตี้อยู่ตังนอก แตนตี้จะเป๋นสิง่ ตี้อยู่ตังในใจ๋ 13 ถ้าเฮา
เป๋น ผี บ้า ก็ เป๋น ผี บ้า ย้อน หัน แก่ พระเจ้า กับ ถ้า เฮา มี สติ ดี เหมือน คน ปกติ
ก็ ย้อน หัน แก่ หมู่ ต้าน 14 ย้อน ความ ฮัก ของ พระคริสต์ ควบคุม เฮา อยู่ เฮา
มัน
่ ใจ๋จาอีว่
้ า มีผู้นึ่ งต๋ายเปื้ อเฮากู้คน จาอัน
้ เฮากู้คนก็ได้ต๋ายกั ๋นหมดแล้ว
15 พระองค์ต๋ายเปื้ อกู้คน เปื้ อคนตี้มีจีวต
ิ อยู่ จะบ่อยู่เปื้ อตั ๋วเก่าแหมต่อไป
แต่จะอยูเปื้
่ อพระองค์ผู้ตี้ต๋ายแล้ว กับเป๋นขึ้นจากความต๋ายเปื้ อหมู่เขา
11

ย้อน จาอัน
้ ตัง้ แต่ นี้ ต่อ ไป เฮา จะ บ่ตัดสิน ใผ ต๋าม มาตรฐาน ของ โลก
เถิงแม้วา่ ตะก่อนเฮาเกยตัดสินพระคริสต์จาอัน
้ แต่บ่าเดี่ยวนี้ เฮาบ่ตัดสิน
พระองค์ จาอัน
้ แหม 17 จาอัน
้ ถ้า ใผ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ พระคริสต์
เขา ก็ เป๋น คน ใหม่ แล้ว สิง่ เก่าๆ ก็ หมด ไป ผ่อ ลอ สิง่ ใหม่ๆ ก็ เกิด ขึ้น 18 ตึง
หมด นี้ พระเจ้า เป๋น ผู้ เยีย ะ หื้อ เกิด ขึ้น เป๋น ผู้ ตี้ เยีย ะ หื้อ เฮา ได้ คืนดี กับ
พระองค์ โดยตางพระคริสต์ กับมอบหน้าตี้ หื้อเฮาปาคนตังหลายมาคืนดี
กับ พระองค์ ตวย 19 คือ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ คน ใน โลก นี้ มา คืนดี กับ พระองค์
ผ่าน ตาง พระคริสต์ กับ ยกโต้ ษ บาป หื้อ หมู่ เขา กับ พระองค์ ก็ มอบ เรือ
่ ง
20
ก๋าน คืนดี นี้ หื้อ เฮา เอา ไป บอก หมู่ เขา จาอัน
้ เฮา จึง มา อู้ แตน พระคริสต์
เหมือน กับ ว่า พระเจ้า ขอ หมู่ ต้าน ผ่าน ตาง เฮา เฮา จึง ขอ วิงวอน หมู่ ต้าน
แตน พระคริสต์ หื้อ หมู่ ต้าน คืนดี กับ พระเจ้า เต๊อะ 21 พระเจ้า เยีย ะ หื้อ พระ
คริสต์ ผู้ ตี้ บ่มี บาป หื้อ มี ส่วนในบาปของหมู่ เฮา เปื้ อหมู่ เฮาจะได้ เป๋น คนตี้
ถูกต้องต๋ามธรรมผ่านตางพระองค์
16

6

1 ใน ฐานะ ตี้ เฮา เยีย ะ ก๋าน ฮ่วม กับ พระเจ้า

เฮาจึงขอวิงวอนหมู่ต้าน บ่ดี
หื้อ พระคุณ ของ พระเจ้า ตี้ ได้ ฮบ
ั มา นั ้น เสีย ประโยชน์ ไป บ่ดายๆ 2 ย้อน ว่า
พระองค์อูว่
้ า
“ในเวลาตี้เหมาะสม เฮาได้ฟังเสียงของเจ้า

2 โครินธ์ 6:3
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ในวันแห่งความรอด เฮาได้จ้วยเจ้าหื้อรอด�ฅ
ฟังหื้อดี เน่ อ บ่าเดี่ยวนี้ เถิงเวลาตี้ เหมาะสมนั ้นแล้ว กับเถิงวันแห่งความ
รอด นั ้น แล้ว ตวย 3 เฮา บ่ใค่ หื้อ ใผ มา จับ ผิด ใน ก๋าน งาน ของ เฮา จาอัน
้ เฮา
เลย ฮิ ตี้ จะ บ่เยีย ะ หื้อ มี ปั๋ ญหา กับ ใผ 4 แต่ ใน กู้ อย่าง ตี้ เฮา เยีย ะ เฮา ฮิ ตี้ จะ
เยียะหื้อคนตังหลายหันว่าเฮาเป๋นผู้ฮับใจ๊พระเจ้า โดยสู้อดทนขนาดหนั ก
ในความตุ๊กยาก ความเดือดฮ้อน กับความยากลําบาก 5 เฮาถูกเฆี่ยนถูก
ตี ๋ ถูก ยับ เอา ไป ขัง คอก ปะ กับ เหตุ ก๋า รณ์ วุน
่ วะ วุน
่ วาย ฮํา เยีย ะ ก๋าน อย่าง
หนั ก อดหลับอดนอน ตึงข้าวก็บ่มีกิน
๋ 6 เฮาเป๋นผู้ฮับใจ๊พระเจ้าโดยมีใจ๋ตี้
บริสุทธิ์ มีความฮู้ มีความอดทน มีความกรุ ณา มีพระวิญญาณบริสุทธิอยู
์ ่
7
ตวย กับมีความฮักตี้จริงใจ๋ เฮาอูความ
้
จริง กับมีฤทธิอํ
์ านาจของพระเจ้า
เฮาใจ๊จีวต
ิ ตี้ถูกต้องต๋ามธรรมเป๋นอาวุธในมือซ้ายตึงมือขวา 8 ตึงในต๋อน
ตี้มีคนหื้อเกียรติ กับบ่หื้อเกียรติ ตึงต๋อนตี้มีคนดูถูกดูแควน กับยกยอ ตึง
ต๋อนตี้มีคนหาว่าจุล่าย แต่เฮาอู้ความจริง 9 มีคนฮู้จักกั ๋นใคว่ เขาก็หาว่า
บ่มีใผฮูจ
้ ัก เขาหาว่าใก้จะต๋าย แต่ผ่อลอเฮายังมีจีวต
ิ อยู่ เฮาถูกลงโต้ษแต่
ก็ ยังบ่ต๋าย 10 เฮามีความตุ๊ก แต่ เฮายังยินดี อยู่ตลอด เฮาเป๋นคนตุ๊ก แต่
ยังเยียะหื้อคนจํา๋ นวนนั กรํา่ รวย เฮาบ่มีอะหยังเลย แต่ก็ยังเป๋นเจ้าของกู้
สิง่ กู้อย่าง
11 ปี้ น้ อง จาว โคริน ธ์เหย เฮา อู้ กับ ต้าน ตัง หลาย ซื่อๆ เน่ อ กับ เปิ ด ใจ๋ หื้อ
หมู่ ต้าน เต๋ม ตี้ 12 เฮา บ่ใจ้ คน ตี้ ปิด ใจ๋ ใส่ หมู่ ต้าน เน่ อ หมู่ ต้าน นั ้น เนาะ ตี้
ปิด ใจ๋ ใส่ เฮา 13 ขอ หมู่ ต้าน เยีย ะ กับ เฮา เหมือน ตี้ เฮา เยีย ะ กับ หมู่ ต้าน พ่อง
เต๊อะ ขอเปิดใจ๋ของต้านหื้อกว้าง นี่ ข้าพเจ้าอูกั
้ บหมูต้
่ านเหมือนลูกเหมือน
หลานเน่ อ
เตือ
๋ นเรือ
่ งความสัมพันธ์กับคนตี้บ่เจื้อ

14 ต้านห้ามมีความสัมพันธ์ตี้ บ่เหมาะสมกับคนตี้ บ่เจื้อเน่ อ

ย้อนว่าคน
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 พระคริสต์ กับ ซา
ต๋านจะไปตวยกั ๋นได้จาใด กาว่าคนตี้เจื้อจะมีอะหยังฮ่วมกับคนตี้บ่เจื้อได้
กา 16 กาว่า พระวิหาร ของ พระเจ้า จะ มี ฮูป เคารพ ตัง้ อยู่ตวย ได้ จาใด ย้อน
เฮาเป๋นเหมือนพระวิหารของพระเจ้าผู้มีจีวต
ิ อยู่ อย่างตี้พระเจ้าได้อูไว้
้ ว่า
“เฮาจะอยูกั
่ บหมู่เขา กับจะเตียวอยูกั
่ บหมู่เขา
เฮาจะเป๋นพระเจ้าของหมู่เขา
กับเขาก็จะเป๋นคนของเฮา�ฆ 17 องค์พระผู้เป๋นเจ้าอูว่
้ า
“จาอัน
้ หมู่เจ้าจงแยกออกมาจากหมู่เขา
กับห้ามยุง่ เกี่ยวอะหยังกับสิง่ ตี้เป๋นมลทินย้อนบาป
แล้วเฮาจะยอมฮับหมู่เจ้า�ง
ฅ
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18 องค์พระผู้เป๋ นเจ้าผู้มีฤทธิอํ
้ า
์ านาจสูงสุดอูว่

“เฮาจะเป๋นป้อของหมู่เจ้า
หมู่เจ้าก็จะเป๋นลูกบ่าวกับลูกสาวของเฮา�จ
1 เปื้ อนตี้ข้าพเจ้าฮักเหย

7

ย้อนพระเจ้าได้สัญญากับเฮาจาอี้ ก็ขอหื้อเฮา
ซ่วยล้างตั ๋วหื้อสะอาดจากสิง่ ตี้เยียะหื้อตั ๋วกับจิตวิญญาณเป๋นบาป หื้อหมู่
ต้านเยียะตั ๋วหื้อบริสุทธิอย่
์ างสมบูรณ์ โดยความเก๋งกั ๋วพระเจ้า
ความจื้นจมยินดีของเปาโล
เฮาบ่ได้เยียะผิดต่อใผ กาว่าทําลายความ
เจื้อของใผ กาว่าเอาเผียบใผ 3 ข้าพเจ้าบ่ได้อู้จาอี้เปื้ อจะนาบโต้ษหมู่ต้าน
ย้อน ข้าพเจ้า เกย บอก แล้ว ว่า หมู่ ต้าน อยู่ ใน ใจ๋ ของ หมู่ เฮา จะ เป๋น จะ ต๋าย
หมู่ เฮา ก็ อยู่ ตวย หมู่ ต้าน ตลอด 4 ข้าพเจ้า มัน
่ ใจ๋ กับ ภู มิ ใจ๋ ใน ตั ๋ว หมู่ ต้าน
ขนาด หมู่ ต้าน เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า มี กํา๋ ลัง ใจ๋ อย่าง เต๋ม ตี้ กับ มี ความ จื้น จม
ยินดีได้เถิงแม้ว่าเฮาจะมีความตุ๊กยากอย่างหนั 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
่ ง ตี้ ทิตั ส มา เต้า อัน
้ ตี้ หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ เฮา แต่ ยัง รวม ตึง เรือ
่ ง ตี้ ทิตั ส ได้ ฮบ
ั
กํา๋ ลัง ใจ๋ จาก หมู่ ต้าน ตวย เขา บอก เฮา ว่า หมู่ ต้าน อาลัย หา ข้าพเจ้า ตึง เสีย
ใจ๋ กับสิง่ ตี้ เกิดขึ้น๒ กับหมู่ต้านเป๋นห่วงข้าพเจ้า เยียะหื้อข้าพเจ้ามีความ
จื้นจมยินดีนั กขึ้น 8 เถิงแม้ว่าจดหมายฉบับนั ้นของข้าพเจ้าเยียะหื้อต้าน
เสีย ใจ๋ แต่ ข้าพเจ้า บ่เสีย ใจ๋ เลย ตี้ ได้ เขียน ไป (ข้าพเจ้า เกย เสีย ใจ๋ ย้อน หัน
ว่า จดหมาย ฉบับ นั ้น เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน เสีย ใจ๋ อยู่ สัก กํา นึ่ ง) 9 แต่ บ่า เดี่ยวนี้
ข้าพเจ้ามีความยินดี บ่ใจ้ยินดีย้อนหมู่ต้านเสียใจ๋ แต่ย้อนว่าความเสียใจ๋
นั ้น เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน กลับ ใจ๋ จาก บาป เป๋น ความ เสีย ใจ๋ ต๋าม ตี้ พระเจ้า ต้อง
ก๋าน หมู่ ต้าน จึง บ่ได้ ฮบ
ั ผล เสีย อะหยัง จาก ข้าพเจ้า เลย 10 ย้อน ว่า ความ
เสียใจ๋ต๋ามตี้พระเจ้าต้องก๋าน เยียะหื้อหมู่ต้านกลับใจ๋จากบาป เซิง่ จะนํา
หมู่ต้านไปเถิงความรอดป๊นบาปโต้ษ กับจะบ่เยียะหื้อเสียใจ๋ แต่ความเสีย
ใจ๋อย่างของโลกนั ้นจะนําหมู่ต้านไปเถิงความต๋ายฝ่ายจิตวิญญาณ 11 ผ่อ
เต๊อะ ความเสียใจ๋ต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้านี้ เกิดผลอะหยังกับหมู่
ต้าน พ่อง ก็ เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน เอา แต๊ เอา ว่า ขึ้น มา กระตือรือร้น ตี้ จะ พิสูจน์
ว่าต้านบ่ได้เยียะผิด ขัดข้องหมองใจ๋คนนั ้นตี้เยียะผิด กั ๋วถูกลงโต้ษ อาลัย
หา กับ เป๋น ห่วง ข้าพเจ้า กับ พร้อม ตี้ จะ ลง โต้ษ คน ตี้ เยีย ะ ผิด หมู่ ต้าน ได้
พิสูจน์ ตั ๋ว เก่า กู้ ด้าน แล้ว ว่า หมู่ ต้าน บ่มี ความ ผิด ใน เรือ
่ ง นี้ 12 จาอัน
้ เถิง
2 หื้อเปิ ดใจ๋ ฮับเฮาตวยเต๊อะ

จ
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แม้วา่ ข้าพเจ้า เขียน จดหมาย ฉบับ นั ้น เถิง หมู่ ต้าน ก็ บ่ใจ้ ย้อน หัน แก่ คน ตี้
เยียะผิด กาว่าคนตี้เดือดฮ้อนย้อนคนตี้เยียะผิด แต่ข้าพเจ้าเขียนมาเปื้ อ
หื้อหมู่ต้านฮูต่
้ อหน้าพระเจ้าว่า หมู่ต้านเป๋นห่วงหมู่เฮามอกใด 13 เฮามีกํา๋
ลังใจ๋ก็ย้อนเรือ
่ งนี้ ละ
นอก จาก ได้ กํา๋ ลัง ใจ๋ แล้ว เฮา ยัง ดี ใจ๋ นั ก ขึ้น ตี้ หัน ทิตั ส มี ความ สุข ย้อน
หมู่ ต้านกู้ คนเยียะหื้อเขาสบายใจ๋ ขึ้น 14 ข้าพเจ้า ได้ อวดเรือ
่ งของหมู่ ต้าน
หื้อ เขา ฟัง กับ หมู่ ต้าน ก็ บ่ได้ เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า ขาย ขี้ หน้า เลย กู้ สิง่ ตี้ เฮา อู้
กับ หมู่ ต้าน เป๋น ความ จริง จาใด สิง่ ตี้ เฮา อวด กับ ทิตั ส ก็ เป๋น แต๊ จาอัน
้ ตวย
15 กับ เขา ก็ ฮัก หมู่ ต้าน นั ก ขึ้น เมื่อ เขา กึ๊ด เถิง ว่า หมู่ ต้าน เจื้อ ฟัง เขา กับ หมู่
ต้าน กู้ คน ต้อนฮับ เขา อย่าง เก๋ งกั ๋ว จ๋น ตั ๋ว สัน
่ 16 ข้าพเจ้า จื้น จมยินดี ขนาด
ตี้ข้าพเจ้ามัน
่ ใจ๋หมู่ต้านได้อย่างเต๋มตี้

8
เปาโลสอนเรือ
่ งก๋านแบ่งปั๋ นหื้อคนอื่น
เฮาใค่หื้อหมู่ต้านฮูเถิ
้ งพระคุณของพระเจ้าตี้พระองค์
หื้อ กับ คริสตจักร ต่างๆ ใน แคว้น มาซิ โดเนี ย 2 ย้อน ว่า ต๋อน ตี้ หมู่ เขา ได้
ฮับ ความ ตุ๊ก ยาก อย่าง หนั ก มา ทดลองใจ๋ หมู่ เขา นั ก ขนาด นั ้น หมู่ เขา ก็ มี
ความ จื้น จมยินดี จ๋น เต๋ มล้น จ๋น เถิง ขนาด แบ่ง ปั๋ น หื้อ กับ คน อื่น อย่าง ใจ๋
กว้าง เถิงแม้ว่าหมู่เขาจะเป๋นคนตุ๊กยากนั กขนาด 3 ข้าพเจ้าเป๋นพยานได้
ว่า หมู่ เขา หื้อ นั ก เต้า ตี้ หมู่ เขา จะ หื้อ ได้ แต๊ๆ ก็ เกิน
๋ กํา๋ ลัง ของ หมู่ เขา แหม
4
ซํ้า กับหื้อ อย่างเต๋มใจ๋ ตวย หมู่ เขาอ้อนวอนเฮาขนาดตี้ จะจ้วยเหลือ คน
ของพระเจ้า หื้อ ได้ 5 กับ หื้อ นั ก เหลือ ตี้ เฮากึ๊ดไว้แหม คือ หมู่ เขาได้ หื้อ จี วต
ิ
ของ หมู่ เขา แก่ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ก่อน แล้ว จึง ได้ หื้อ จี วต
ิ ของ หมู่ เขา กับ
เฮา ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า 6 ย้อน จาอี้ เฮา จึง ได้ ขอ ร้อง หื้อ ทิตั ส
ไปจ้วยหมู่ต้านในก๋านดีนี้ หื้อแล้ว ย้อนเขาเป๋นคนเก๊าตี้เยียะ 7 ในเมื่อหมู่
ต้านมีกู้สิง่ กู้อย่างจ๋นเหลือล้นแล้ว บ่ว่าจะเป๋นความเจื้อ กําอูกํ
้ าจ๋า ความ
๓
ฮู้ ความ กระตือรือร้น กับ ความ ฮัก ของ เฮา ต่อ หมู่ ต้าน ก็ ขอ หื้อ ต้าน มี ใจ๋
ในก๋านดีนี้ อย่างเหลือล้นตวย
8 ข้าพเจ้าบ่ได้สัง
่ เน่ อ แต่ใค่หื้อต้านฮู้เถิงก๋านเอาแต๊เอาว่าของคนอื่นๆ
แล้ว จะ ลอง ผ่อ ว่า ความ ฮัก ของ หมู่ ต้าน นั ้น เป๋น ความ ฮัก แต๊ ก่อ 9 ย้อน หมู่
ต้าน ฮู้ จัก พระคุณ ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา แล้ว ว่า
เถิง แม้ พระองค์ มัง่ คัง่ แต่ ก็ ยอม เป๋น คน ตุ๊ก ย้อน หัน แก่ หมู่ ต้าน เปื้ อ หมู่
ต้านจะได้เป๋นคนมัง่ คัง่ โดยตี้พระองค์ยอมเป๋นคนตุ๊กยาก
10 ส่วน เรือ
่ ง นี้ ข้าพเจ้า ขอ แนะนํา เปื้ อ เป๋น ประโยชน์ กับ หมู่ ต้าน ว่า ปี๋
แล้ว หมู่ต้านบ่ใจ้เป๋นก้าคนตัง้ เก๊าเยียะเต้าอัน
้ แต่ยังเป๋นหมู่เก๊าตี้ใค่เยีย
1 ปี้ น้ องตังหลาย

๓
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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 แบ่ง เบา ภาระ
คนอื่น แล้วหมู่ ต้านต้องลําบากนั กขึ้น แต่ ใค่ หื้อกู้ คนมีส่วนจ้วยเต้าๆ กั ๋น
14 คือ ถ้า ต๋อน นี้ หมู่ ต้าน มี เหลือ อยู่ นั ก ก็ จะ ได้ จ้วย คน ตี้ บ่มี เกิด วัน หน้า วัน
ต๋าหมู่ต้านบ่มี แล้วหมู่เขามีนั ก หมู่เขาก็จะได้จ้วยหมู่ต้านพ่อง จาอี้ก็เยีย
ะหื้อกู้คนมีความเต้ากั ๋น 15 อย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“คนตี้เก็บไว้นั ก ก็มีบ่นั กลํ้าไป
ส่วนคนตี้เก็บไว้หน้ อย ก็บ่เถิงกับขาด�ฉ
ทิตัสกับเปื้ อนฮ่วมงาน

16 แต่ ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ตี้ หื้อทิตัสมีใจ๋ ห่วงหมู่ต้านเหมือนเฮาตวย

17 เมื่อข้าพเจ้าขอหื้อเขาไปหาหมู่ต้าน

เขาบ่ได้ฮบ
ั ก้ากําปากเต้าอัน
้ แต่ใค่
18
ไป แต๊ๆ กับ ตัง้ ใจ๋ ไว้ว่า จะ ไป จ้วย อยู่แล้ว เฮา ส่ง ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ คน นึ่ ง เตียว
ตาง 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
ตัง้ หื้อเขาเตียวตางไปกับเฮา ในก๋านเอาสตางค์ ไปบริจาคหื้อปี้ น้ องผู้เจื้อ
ในกรุ งเยรู ซาเล็ม เซิง่ ก็เป๋นก๋านถวายเกียรติหื้อกับองค์พระผู้เป๋นเจ้า กับ
หื้อหันว่าเฮากระตือรือร้นตี้จะจ้วย 20 เฮาต้องหละวังตั ๋วหื้อดี เปื้ อบ่หื้อใผ
ติ เตีย
๋ นเฮาได้ ในเรือ
่ งก๋านจัดก๋านสตางค์ บริจาคนี้ 21 ย้อนเฮาตัง้ ใจ๋ เยียะ
ในสิง่ 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
หันหลายเตื้อแล้วว่าเขาใค่จ้วยหลายอย่าง บ่าเดี่ยวนี้ เขาซํ้าใค่จ้วยนั กขึ้น
ย้อนเขามัน
่ ใจ๋ในหมูต้
่ านนั ก 23 ส่วนทิตัสนั ้น เขาเป๋นหุน
้ ส่วน กับเป๋นเปื้ อน
ฮ่วมฮับใจ๊ ของข้าพเจ้า ในก๋าน ฮับใจ๊ หมู่ ต้าน ส่วน ปี้ น้ องผู้ เจื้อสองคนตี้ ไป
กับ เขา นั ้น หมู่ เขา เป๋น ตั ๋ว แตน คริสตจักร ต่างๆ กับ หมู่ เขา หื้อ เกียรติ พระ
คริสต์ ตวย 24 ย้อน จาอัน
้ แสดง หื้อ หมู่ เขา หัน ว่า หมู่ ต้าน ฮัก หมู่ เขา เปื้ อ ค
ริสตจักรตังหลายจะได้ ฮู้เถิงความฮักของหมู่ ต้าน กับฮู้ว่าตี้ เฮาอู้อวดหมู่
ต้านไว้นั ้นก็เป๋นแต๊

9

สตางค์ตี้ถวายจ้วยเหลือปี้ น้ องผู้เจื้อ
แล้ว ข้าพเจ้าบ่จํา๋ เป๋ นต้องเขียนเถิงต้านเกี่ยวกับเรือ
่ งก๋านจ้วย
2
เหลือคนของพระเจ้าในกรุ งเยรู ซาเล็มเลย ย้อนว่าข้าพเจ้าฮู้ว่าหมู่ ต้าน
เต๋ม ใจ๋ ตี้ จะ จ้วย อยู่ แล้ว จึง ได้ อู้ อวด หมู่ ต้าน หื้อ กับ หมู่ จาว มาซิ โดเนี ย ฟัง
1 แต๊ๆ
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ว่า หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ใน แคว้น อาคายา๔ได้ เกีย ม ตี้ จะ จ้วยเหลือ มา ตัง้ แต่ ปี๋
ตี้ แล้ว กับความกระตือรือร้นของหมู่ต้านก็ เยียะหื้อหมู่จาวมาซิโดเนี ยใค่
อยาก จ้วย ตวย 3 แต่ ตี้ ข้าพเจ้า ส่ง ปี้ น้ อง หมู่ นี้ ไป ก็ เปื้ อ ว่า ตี้ ข้าพเจ้า อวด
เกี่ยวกับหมูต้
่ านนั ้นก็เป๋นแต๊ กับเปื้ อหมู่ต้านจะได้เกียมตั ๋วหื้อพร้อมอย่าง
ตี้ ข้าพเจ้า บอก ไว้แล้ว 4 บ่จาอัน
้ ถ้า จาว มาซิ โดเนี ย บาง คน มา กับ ข้าพเจ้า
แล้ว หัน ว่า หมู่ ต้าน ยัง บ่พร้อม เตื้อ บ่ต้อง ว่า เนาะ ว่า หมู่ ต้าน จะ ขาย ขี้ หน้า
มอกใด หมู่ เฮาก็ ขายขี้หน้าเหมือนกั ๋นตี้ ได้ มัน
่ ใจ๋ ในหมู่ ต้านจาอี้ 5 ย้อนจา
อัน
้ ข้าพเจ้า กึ๊ด ว่า จํา๋ เป๋ น ตี้ จะ ต้อง ขอ ร้อง หื้อ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ หมู่ นี้ ไป หา หมู่
ต้าน ก่อน แล้ว เกีย ม สตางค์ 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 บ่ใจ้
โดนบังคับ
6 จํา
๋ ไว้เต๊อะว่า คนตี้ หว่านหน้ อยก็ จะเก็บเกี่ยวได้ หน้ อย คนตี้ หว่านนั ก
ก็ จะ เก็บ เกี่ยว ได้ นั ก 7 กู้ คน ก็ ควร หื้อ ต๋าม ตี้ เขา ตัง้ ใจ๋ ไว้ บ่ใจ้ หื้อ โดย ความ
เสียดาย บ่ใจ้ หื้อโดยจํา๋ ใจ๋ ต้องหื้อ ย้อนว่าพระเจ้าฮักคนตี้ หื้อด้วยใจ๋ ตี้ จื้น
จมยินดี 8 พระเจ้าสามารถหื้อกู้ สิง่ กู้ อย่างจ๋นเหลือล้นแก่ หมู่ ต้านได้ เปื้ อ
ว่า หมู่ ต้าน จะ ได้ มี กู้ อย่าง ตี้ จํา๋ เป๋ น สําหรับ จี วต
ิ อยู่ ตลอด เวลา กับ มี อย่าง
เหลือล้นสําหรับใจ๊ ในก๋านเยียะดี กู้ อย่าง 9 อย่างตี้ มี เขียนไว้ในพระคัมภีร ์
ว่า
“เขาใจ๋กว้างหื้อกับคนตุ๊กยาก
ความดีของเขาก็คงอยูตลอด
่
ไป�ช
10 กับพระเจ้าผู้ตี้หื้อเม็ดพืชกับคนตี้หว่าน กับหื้อของกิน
๋ กับคนตี้กิน
๋ ก็จะ
หื้อ เม็ด พืช แก่ หมู่ ต้าน กับ จะ เยีย ะ หื้อ มัน มี นั ก ขึ้น แล้ว จะ หื้อ หมู่ ต้าน เก็บ
เกี่ยว ผล นั ก ขนาด จาก ความ ใจ๋ กว้าง ของ หมู่ ต้าน 11 โดย พระองค์ จะ เยีย
ะ หื้อ ต้าน ตัง หลาย มัง่ คัง่ ขึ้น ใน กู้ อย่าง เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ สามารถ หื้อ อย่าง ใจ๋
กว้างได้ตลอด กับจะเยียะหื้อหลายๆ คนได้ขอบพระคุณพระเจ้าผ่านตาง
เฮา 12 ย้อนก๋านฮับใจ๊ตี้หมู่ต้านเยียะนี้ บ่ใจ้ก้าจ้วยคนของพระเจ้าในกรุ ง
เยรู ซาเล็มตี้บ่มีเต้าอัน
้ แต่ยังได้เยียะหื้อคนตังหลายขอบพระคุณพระเจ้า
13
บ่ย้างปาก ตี้หมูต้
่ านได้ฮับใจ๊จาอีก็
้ เยียะหื้อหันความเจื้อของหมูต้
่ าน จึง
เยียะหื้อหมู่เขาสรรเสริญพระเจ้า ย้อนหมู่ต้านมีใจ๋เจื้อฟังตี้มาจากความ
เจื้อ ใน ข่าวดี ของ พระคริสต์ กับ ย้อน หมู่ ต้าน หื้อ หมู่ เขา กับ กู้ คน อย่าง ใจ๋
กว้าง 14 หมู่เขาก็จะอธิษฐานเปื้ อหมู่ต้านกับกึ๊ดเถิงต้าน ย้อนพระคุณอัน
เหลือ ล้น ตี้ พระเจ้า หื้อ กับ หมู่ ต้าน 15 ขอ ขอบพระคุณ พระเจ้า สําหรับ ของ
ประทานของพระองค์ตี้ดีเลิศจ๋นเกิน
้
๋ จะอูได้

10
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เปาโลแก้ต่างหื้อตั ๋วเก่า
ขออ้อนวอนหมู่ต้านเป๋นก๋านส่วนตั ๋ว โดยความสุภาพ
อ่อนน้ อม กับความเมตต๋าของพระคริสต์ บางคนว่าข้าพเจ้าเป๋นคนขีแ
้ ขะ
เมื่อ อยู่ กับ ต้าน ตัง หลาย แต่ เมื่อ อยู่ ไก๋ หมู่ ต้าน ก็ จะ เป๋น คน ห้าว 2 คือ เมื่อ
ข้าพเจ้า มา อยู่ กับ หมู่ ต้าน ข้าพเจ้า ขอ เต๊อะ ว่า บ่ดี หื้อ ข้าพเจ้า ต้อง เป๋น คน
ห้าว ใส่ หมู่ ต้าน ย้อน ข้าพเจ้า แน่ ใจ๋ ว่า จะ เป๋น จาอัน
้ ได้ กับ หมู่ คน ตี้ กึ๊ด ว่า
เฮา ใจ๊ จี วต
ิ ต๋าม คน ใน โลก นี้ 3 ย้อน ว่า เถิง แม้ เฮา จะ ใจ๊ จี วต
ิ อยู่ ใน โลก นี้
4
แต่ เฮา ก็ บ่ได้ สู้ ฮบ เหมือน กับ คน ใน โลก นี้ ย้อน ว่า อาวุธ ของ เฮา ตี้ ใจ๊ สู้ ฮบ
นั ้น บ่เหมือน อาวุธ ใน โลก นี้ แต่ อาวุธ ของ เฮา มี ฤทธิอํ
์ านาจ ของ พระเจ้า ตี้
จะทําลายฐานตี้ตัง้ ได้ คือทําลายเหตุผลผิดๆ 5 กับทําลายกํ่าแปงสูงตี้ขัด
ขวาง บ่หื้อ คน ฮู้ เกี่ยวกับ เรือ
่ ง ของ พระเจ้า ตึง ยับ กํา กึ๊ด กู้ อย่าง ของ คน หื้อ
6
มา เจื้อ ฟัง พระคริสต์ กับ หลัง จาก ตี้ หมู่ ต้าน เจื้อ ฟัง อย่าง สมบูรณ์ แล้ว
เฮาก็พร้อมตี้จะลงโต้ษกู้คนตี้บ่เจื้อฟัง
7 ผ่อ สิง
้ เต๊อะ๕ ถ้าใผมัน
่ ใจ๋ ว่าตั ๋วเป๋นของพระคริสต์ ก็ หื้อ
่ ตี้ มีหื้อหันหัน
เขากึ๊ดผ่อแหมเตื้อว่า ถ้าเขาเป๋นของพระคริสต์ เฮาก็เป๋นของพระคริสต์
เหมือน กั ๋น 8 เถิง แม้วา่ ข้าพเจ้า ผ่อ เหมือน ว่า จะ อวด นั ก ไป หน้ อย ใน เรือ
่ ง
สิทธิ อํานาจ ของ เฮา ตี้ องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า หื้อ กับ เฮา ไว้ ข้าพเจ้า ก็ บ่อาย
ตี้ จะ อวด ตี้ พระองค์ หื้อ สิทธิ อํานาจ กับ เฮา ก็ สําหรับ เสริม สร้าง หมู่ ต้าน
บ่ใจ้ทําลาย 9 ข้าพเจ้าบ่ใค่หื้อหมู่ต้านกึ๊ดว่าข้าพเจ้าเขียนจดหมายมาขูหมู
่ ่
ต้านหื้อกั ๋ว 10 ย้อนว่ามีบางคนอู้ว่า “กําในจดหมายของเปาโลนั ้นแฮงกับ
เด็ด ขาด ก็ แต๊ แต่ จาใด ต๋อน ตี้ เขา มา อยู่ กับ เฮา เขา หยัง มา ผ่อ เหมือน คน
อ่อนแอกับอู้บ่เป๋นเรือ
่ ง� 11 คนตี้อู้จาอี้ก็หื้อจํา๋ ไว้เต๊อะว่า ในจดหมายเฮา
เขียน ไว้จาใด เมื่อ เฮา ไป เถิง เฮา ก็ จะ เยีย ะ จาอัน
้ เหมือน กั ๋น 12 เฮา บ่ก้า ตี้
จะเทียบจัน
๊ กาว่าเอาตั ๋วไปเผียบกับบางคนตี้ยกย่องตั ๋วเก่าเน่ อ คนหมู่นี้ ก็
บ่หลวกแต๊ๆ ตี้เอาตั ๋วไปเผียบกับหมู่เดียวกั ๋น กับเอาตั ๋วเก่าเป๋นมาตรฐาน
ในก๋านวัดกั ๋น
13 แต่เฮาจะบ่อวดเกิน
๋ ขอบเขตตี้สมควรเน่ อ จะอวดก้าในขอบเขตก๋าน
งานตี้พระเจ้ามอบหมายหื้อเฮาเยียะเต้าอัน
้ เซิง่ ก็รวมตึงก๋านงานตี้เยียะ
กับหมู่ต้านตวย 14 ย้อนว่าเฮาบ่ได้เยียะเกิน
๋ หน้าตี้ แต่ถ้าเฮาบ่ได้มาหาหมู่
ต้าน นั ่นก็แสดงว่าเฮาอวดเกิน
๋ ไป แต่ เฮาเป๋นหมู่เก๊าตี้เอาข่าวดีของพระ
คริสต์ มา บอก หมู่ ต้าน 15 เฮา บ่ได้ อวด เกิน
๋ ขอบเขต ก๋าน งาน ของ เฮา บ่ได้
อวด ใน ก๋าน งาน ของ คน อื่น แต่ เฮา หวัง ว่า เมื่อ หมู่ ต้าน มี ความ เจื้อ นั ก ขึ้น
ก๋า นงาน ของ เฮา ก็ จะ ได้ ขยาย ใหญ่ นั ก ขึ้น ต้า มก๋าง หมู่ ต้าน ตวย 16 เปื้ อ ว่า
เฮาจะได้บอกข่าวดีในตี้อื่นๆ ตี้อยูนอก
่
เขตของหมู่ต้าน ย้อนว่าเฮาบ่อยาก
จะ อวด ใน ก๋าน งาน ของ คน อื่น ตี้ ได้ เยีย ะ ไว้ ใน ตี้ ของ เขา แล้ว 17 อย่าง ตี้ มี
เขียน ไว้ ใน พระคัมภีร ์ว่า “ใผ ใค่ อวด ก็ หื้อ อวด ใน สิง่ ตี้ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
1 ข้าพเจ้าเปาโล
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เยียะเต๊อะ�ซ 18 ย้อนว่าคนตี้ยกย่องตั ๋วเก่า ก็บ่ได้ฮับก๋านยอมฮับ แต่คน
ตี้พระเจ้ายกย่องก็จะได้ฮับก๋านยอมฮับ

11
เปาโลกับอัครทูตป๋อม
ข้าพเจ้า หวัง ว่า ต้าน ตัง หลาย จะ อดทน กับ ความ ง่าว หน้ อยๆ ของ
ข้าพเจ้า ก็ ขอ หื้อ อดทน เต๊อะ 2 ย้อน ว่า ข้าพเจ้า ขาง หมู่ ต้าน เหมือน ตี้
พระเจ้าขาง ย้อนว่าหมู่ต้านเป๋นเหมือนสาวบริสุทธิตี
์ ้บ่มีมลทิน ตี้ข้าพเจ้า
ได้ หมัน
้ หมาย หื้อ กับ ป้อ จาย คน เดียว คือ พระ คริสต์ 3 แต่ ข้าพเจ้า ก็ กั ๋ว
ว่า จิต ใจ๋ ของ หมู่ ต้าน จะ ถูก จุ ล่า ย หื้อ หลง ไป จาก ความ ซื่อสัตย์ กับ ความ
บริสุทธิต่
์ อพระคริสต์ เหมือนตี้เอวาถูกงูจุล่ายญโดยอุบายของมัน 4 ย้อน
เมื่อมีคนมาสอนเถิงเรือ
่ งพระเยซู ตี้แตกต่างจากตี้เฮาเกยสอนไปนั ้น กา
ว่า เขา หื้อ หมู่ ต้าน ฮับ พระวิญญาณ อื่น กาว่า ข่าวดี อัน อื่น ตี้ แตกต่าง จาก
ตี้หมู่ต้านเกยฮับมาแล้ว หมู่ต้านก็ยอมฮับเขาไว้โดยง่าย 5 ข้าพเจ้ากึ๊ดว่า
ข้าพเจ้า ก็ บ่ได้ ตํ่าต้อย เหลือ หมู่ อัครทูต พิเศษ หมู่ นั ้น เลย เน่ อ 6 เถิง แม้ ว่า
ข้าพเจ้าอูบ่
้ เก่ง แต่ข้าพเจ้าก็มีความฮู้ ตี้หมู่ต้านฮูกั
้ ๋นแล้วจากกู้สิง่ กู้อย่าง
ตี้เฮาได้เยียะ
7 ข้าพเจ้า เยีย ะ ผิด กา ตี้ ได้ ถ่อมตั ๋ว ลง เปื้ อ ยก หมู่ ต้าน ขึ้น เมื่อ ข้าพเจ้า
บอก ข่าวดี ของ พระเจ้า กับ หมู่ ต้าน โดย บ่กึ๊ด สตางค์ สัก หน้ อย 8 บาง คน
อาจ จะ ว่า ข้าพเจ้า ปล้น คริ สตจักร อื่นๆ โดย ก๋าน ฮับ สตางค์ บริจาค จาก
หมู่ เขา เปื้ อ เอา มา ฮับ ใจ๊ หมู่ ต้าน 9 กับ ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า อยู่ กับ หมู่ ต้าน แล้ว
ข้าพเจ้าบ่มีสตางค์ ข้าพเจ้าก็บ่เกยเป๋นภาระหื้อใผ ย้อนว่าหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อ
ตี้ มา จาก แคว้น มาซิ โดเนี ย ได้ เกีย ม กู้ อย่าง ตี้ จํา๋ เป๋ น ไว้ หื้อ ข้าพเจ้า แล้ว
ข้าพเจ้าบ่เยียะตั ๋วเป๋นภาระหื้อกับหมู่ต้านจาใด ข้าพเจ้าก็จะเป๋นจาอัน
้ ต่อ
10
ไป ความจริงของพระคริสต์อยู่ในใจ๋ของข้าพเจ้าจาใด ก็หื้อมัน
่ ใจ๋ได้ว่า
จะบ่มีใผในแคว้นอาคายาตี้จะห้ามบ่หื้อข้าพเจ้าอวดเกี่ยวกับเรือ
่ งนี้ ได้จา
อัน
้ 11 ย้อน อะหยัง ตี้ ข้าพเจ้า เถิง บ่ยอม เป๋น ภาระ หมู่ ต้าน ข้าพเจ้า บ่ได้ ฮัก
หมู่ต้านกา พระเจ้าฮูดี
้ อยูแล้
่ วว่าข้าพเจ้าฮักหมู่ต้าน
1

12 ข้าพเจ้าบ่ได้เป๋ นภาระหื้อหมู่ต้านจาใด

ข้าพเจ้าก็จะเยียะจาอัน
้ ต่อไป
เปื้ อ บ่หื้อ คน หมู่ นั ้น ตี้ หา โอกาส ตี้ จะ อวด ว่า หมู่ เขา เยีย ะ ก๋าน แบบ เดียว กับ
เฮา อวดจาอัน
้ ได้ 13 ย้อนว่าคนหมู่นั ้นเป๋นหมู่อัครทูตตั ๋วป๋อม เป๋นคนงาน
ตี้จุล่าย ตี้ป๋อมตั ๋วมาเป๋นอัครทูตของพระคริสต์ 14 บ่ต้องงืดเนาะ ย้อนว่า
ขนาด ซาต๋าน ยัง ป๋อม ตั ๋ว เป๋น ทูต สวรรค์ ของ ความ เป่ง แจ้ง เลย 15 ย้อน จา
อัน
้ ก็บ่แปลกอะหยังตี้คนฮับใจ๊ของซาต๋าน จะป๋อมตั ๋วเป๋นคนฮับใจ๊ตี้เยียะ
ดี สุดต๊ายจีวต
ิ ของหมู่เขาก็จะได้ฮบ
ั ผลตี้สมควรกับสิง่ ตี้หมู่เขาเยียะ
ซ

10:17 10:17 ยรม� 9:24

ญ

11:3 11:3 ปฐก� 3:1-5,13
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ความตุ๊กทรมานของเปาโล
ข้าพเจ้า ขอ อู้แหม รอบ ว่า บ่ดี หื้อ ใผ กึ๊ด ว่า ข้าพเจ้า เป๋น คน ง่าว แต่ ถ้า
หมู่ต้านกึ๊ดว่าข้าพเจ้าเป๋นจาอัน
้ ก็หื้อยอมฮับข้าพเจ้าอย่างคนง่าวคนนึ่ ง
เต๊อะ เปื้ อข้าพเจ้าจะอวดได้พ่อง 17 ตี้ข้าพเจ้าอวดตั ๋วด้วยความมัน
่ ใจ๋อยูนี
่ ้
18
ก็อู้อย่างคนตี้บ่หลวก บ่ได้อู้อย่างตี้องค์พระผู้เป๋ นเจ้าหื้ออู้ ย้อนในเมื่อ
หลาย คน ปา กั ๋น อวด ตั ๋ว ต๋าม อย่าง คน ใน โลก ข้าพเจ้า ก็ จะ อวด พ่อง 19 ตี้
หมู่ ต้าน ยินดี อดทน ต่อ คน ง่าวๆ ตัง หลาย ได้ นั ้น หมู่ ต้าน ก็ ท่า จะ หลวก กั ๋น
ขนาด เนาะ 20 เถิง แม้ ว่า เขา จะ เอา หมู่ ต้าน ไป เป๋น ขี้ข้า กาว่า จุ ใจ๊ หมู่ ต้าน
เอาเผียบหมู่ต้าน ยกตั ๋วขึ้นเป๋นใหญ่เหลือหมู่ต้าน แม้แต่ตบหน้าหมู่ต้าน
หมู่ ต้าน ก็ ยัง อดทน ได้ 21 ข้าพเจ้า อาย ตี้ จะ บอก ว่า เฮา อ่อนแอ ลํ้า ไป ตี้ จะ
เยียะจาอัน
้ กับหมู่ต้าน
16

แต่ ใผ ก้า อวด ใน เรือ
่ ง ใด (ข้าพเจ้า กํ่า ลัง อู้ อย่าง คน ง่าว) ข้าพเจ้า ก็ ก้า
อวดในเรือ
่ งนั ้นเหมือนกั ๋น 22 หมู่เขาเป๋นคนฮีบรู กา ข้าพเจ้าก็เป๋นเหมือน
กั ๋น หมู่ เขา เป๋น จาว อิสราเอล กา ข้าพเจ้า ก็ เป๋น เหมือน กั ๋น หมู่ เขา เป๋น ลูก
หลาน ของ อับ ราฮัม กา ข้าพเจ้า ก็ เป๋น เหมือน กั ๋น 23 หมู่ เขา เป๋น คน ฮับ ใจ๊
ของ พระคริสต์ กา 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 เหลือ หมู่ เขา
ถูก เฆี่ยน นั ก เหลือ หมู่ เขา หวิด ต๋าย หลาย เตื้อ 24 หมู่ จาว ยิว เฆี่ยน ข้าพเจ้า
ห้า รอบ รอบ ละ สาม 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 หมู่ ปี้ น้ อง จาว ยิว ของ ข้าพเจ้า กับ คน ต่างจ้า ด อันตราย
จากในเมืองตึงในป่า อันตรายในทะเลกับอันตรายจากปี้ น้ องผู้เจื้อตี้บ่แต๊
27 ต้อง ฮํา เยีย ะ ก๋าน หนั ก อด หลับ อด นอน เจื่อๆ อยาก ข้าว กัน
้ นํ้า อด ข้าว
28
หลาย เตื้อ ทน หนาว กับ เสื้อผ้า ก็ บ่มี ใส่ นอก จาก ตึง หมด นี้ แล้ว ก็ ยัง มี
ปั๋ ญหา สะป๊ะ มา กด ดัน ข้าพเจ้า อยู่ ตึง วันๆ คือ ข้าพเจ้า เป๋น ห่วง คริสตจักร
ตึงหมด 29 มีใผพ่องตี้อ่อนแอ แล้วข้าพเจ้าบ่ได้ฮู้สึกอ่อนแอไปตวยเขา มี
ใผพ่องตี้ถูกปาไปเยียะบาป แล้วข้าพเจ้าบ่ได้เป๋นเดือดเป๋นแค้น
30 ถ้า ข้าพเจ้า จะ ต้อง อวด ข้าพเจ้า ก็ จะ อวด ใน สิง
่ ตี้ แสดง ว่า ข้าพเจ้า
อ่อนแอ 31 พระเจ้า พระ บิดา ของ พระ เยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า ผู้
ตี้ สมควร จะ ได้ ฮับ ก๋าน สรรเสริญ ตลอด ไป พระองค์ ฮู้ ว่า ข้าพเจ้า บ่ได้ จุ
32 ต๋อนตี้ ข้าพเจ้าอยู่ตี้ เมืองดามัสกัส เจ้าเมืองตี้ อยู่ใต้ อํานาจของกษั ตริย์
อาเรทัสได้สัง่ หื้อทหารยามเฝ้าหน้าปะตู๋เมืองไว้ เปื้ อจะยับข้าพเจ้า 33 แต่
มีคนเอาข้าพเจ้าใส่ก๋วยแล้วหย่อนลงมาตางป่องกํ่าแปงเมือง ข้าพเจ้าจึง
หนี ป๊นจากอํานาจต้านเจ้าเมืองมาได้
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ก๋านเปิดเผยของพระเจ้า
ข้าพเจ้า จํา๋ เป๋ น ต้อง อวด เถิง แม้ ว่า ก๋าน อวด จาอี้ มัน จะ บ่มี ประโยชน์
อะหยัง แต่ ข้าพเจ้า จะ ขอ อู้ แหม เกี่ยวกับ เรือ
่ ง นิ มิต กับ สิง่ ตี้ องค์ พระผู้ เป๋
2
นเจ้า เปิด เผย หื้อ ฮู้ ข้าพเจ้า ฮู้ จัก ป้อ จาย คน นึ่ ง ตี้ เจื้อ ใน พระคริสต์ 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 ไป โดย จิต วิญญาณ มี ก้า พระเจ้า เต้า อัน
้ ตี้ ฮู)้
3-4 ขอ ยํ้า ว่า ข้าพเจ้า ฮู้ ว่า ป้ อ จาย คน นี้ ถูก ฮับ ไป ใน สวน สวรรค์ (ข้าพเจ้า
บ่ฮู้ ว่า เขา ไป โดย สภาพ ตี้ มี ตั ๋ว กา ว่า 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
ั
5
อนุญาต หื้อ อู้ เถิง ข้าพเจ้า จะ อวด เถิง ป้อ จาย คน นี้ ละ จะ บ่อวด ตั ๋ว ของ
ข้าพเจ้า เน่ อ นอกจาก จะ อวด เรือ
่ ง ตี้ ข้าพเจ้า อ่อนแอ เต้า อัน
้ 6 ย้อน ว่า ถ้า
ข้าพเจ้า ใค่ อยาก จะ อวด ข้าพเจ้า ก็ บ่ใจ้ คน ง่าว ย้อน ว่า ข้าพเจ้า จะ อวด ใน
สิง่ ตี้ เป๋น ความ จริง แต่ ข้าพเจ้า จะ บ่เยีย ะ จาอัน
้ ย้อน ข้าพเจ้า บ่ใค่ หื้อ ใผ
ยกย่องข้าพเจ้าเกิน
ิ จากข้าพเจ้า
๋ เหลือสิง่ ตี้เขาได้หันกาว่าได้ยน
7 แต่ เปื้ อ บ่หื้อ ข้าพเจ้า หลง ตั ๋ว เก่า เกิน
๋ ไป ย้อน สิง่ ตี้ ยิง่ ใหญ่ ตี้ พระเจ้า ได้
เปิดเผยหื้อข้าพเจ้าได้หัน จาอัน
้ พระองค์ก็หื้อหนามอยู่ในตั ๋วของข้าพเจ้า
หนามนั ้นก็คือ ทูตของซาต๋านตี้มาทรมานข้าพเจ้า 8 ข้าพเจ้าได้ อ้อนวอน
ต่อองค์พระผู้เป๋ นเจ้าเถิงสามเตื้อ หื้อจ้วยเอาหนามนี้ ออกไปจากข้าพเจ้า
เหีย 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
้ ข้าพเจ้าก็ยินดีจะอวดเถิงความอ่อนแอของตั ๋วเก่านั กขึ้น เปื้ อฤทธิ์
อํานาจของพระคริสต์จะอยู่กับข้าพเจ้า 10 ย้อนจาอี้ เปื้ อหันแก่พระคริสต์
ข้าพเจ้าก็ มี ใจ๋ ยินดี ตี้ มีความอ่อนแอ มี คนดู หมิน
่ ดู แควน มี ความตุ๊กยาก
มี คน คํ่า กับ มี ความ ยาก ลําบาก ต่างๆ ย้อน ว่า เมื่อ ใด ตี้ ข้าพเจ้า อ่อนแอ
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 แล้ว หมู่ ต้าน ก็ น่า จะ รับรอง ข้าพเจ้า
ย้อน ว่า เถิง แม้ ข้าพเจ้า บ่ได้ วิเศษ อะหยัง เลย แต่ ก็ บ่ได้ หน้ อยหน้า หมู่ อัคร
ทูตพิเศษหมู่นั ้นเน่ อ 12 ข้าพเจ้าได้ พิสูจน์ ตั ๋วของข้าพเจ้าแล้วว่า ข้าพเจ้า
เป๋นอัครทูตแต๊ก่อ โดยก๋านเยียะหมายสําคัญ ก๋านอัศจ๋รรย์กับปาฏิหาริย์
ต่างๆ ข้าพเจ้า เยีย ะ สิง่ หมู่ นี้ โดย ความ อดทน ต๋อน ตี้ อยู่ กับ หมู่ ต้าน 13 มี
เรือ
่ งใดพ่องตี้ข้าพเจ้าได้เยียะกับหมู่ต้านบ่ดีเต้าคริสตจักรอื่นๆ มีก้าเรือ
่ ง
เดียวเต้าอัน
้ คือ ข้าพเจ้าเองบ่ได้ เป๋นภาระหื้อหมู่ ต้าน ขอโผดยกโต้ษหื้อ
ข้าพเจ้าในเรือ
่ งนี้ ตวยเต๊อะ
11
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ข้าพเจ้า เกีย ม จะ ไป แอ่ว หา หมู่ ต้าน เป๋น เตื้อ ตี้ สาม กับ จะ บ่เป๋น ภาระ
หื้อหมู่ต้าน ย้อนว่าข้าพเจ้าบ่ใค่ได้อะหยังจากหมู่ต้าน แต่ใค่ได้ก้าตั ๋วของ
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 ข้าพเจ้า ก็ หื้อ กับ หมู่ ต้าน เมื่อ ข้าพเจ้า ฮัก หมู่ ต้าน
นั กขึ้นจาอี้ หมู่ต้านจะฮักข้าพเจ้าหน้ อยลงกา
16 หมู่ต้านก็หันตวยบ่ใจ้กา ว่าข้าพเจ้าบ่ได้เป๋ นภาระหื้อหมู่ต้านเลย แต่
ก็ยังมีบางคนอู้ว่า ข้าพเจ้าเป๋นคนเจ้าเล่ห์ กับได้ใจ๊เล่หเ์ หลี่ยมยับหมู่ต้าน
ไว้ 17 ข้าพเจ้า ได้ ใจ๊ คน ตี้ ข้าพเจ้า ส่ง ไป แอ่ว หา หมู่ ต้าน หื้อ โก๋ง หมู่ ต้าน กา
18 ข้าพเจ้าขอร้องหื้อทิตัสมาแอ่วหาหมู่ต้าน กับส่งปี้ น้ องผูเ้ จื้อแหมคนไป
ตวย ทิตัสได้ โก๋งหมู่ต้านกา หมู่ต้านก็ ฮู้ว่าทิตัสกับข้าพเจ้าเยียะโดยมีจิต
ใจ๋อย่างเดียวกั ๋น กับเตียวต๋ามฮอยตีน
๋ ฮอยเดียวกั ๋นบ่ใจ้กา
19 หมู่ต้านท่าจะกึ๊ดว่า เฮาแก้ตั ๋วกับหมู่ต้าน แต่แต๊ๆ แล้วเฮาอูใน
้ ฐานะ
คน ของ พระคริสต์ ตี้ อยู่ ต่อ หน้า 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 ย้อน
ข้าพเจ้ากั ๋วว่า เมื่อข้าพเจ้าไปเถิง หมู่ต้านจะบ่เป๋นเหมือนอย่างตี้ข้าพเจ้า
ใค่หื้อเป๋น กับข้าพเจ้าก็บ่ได้เป๋นอย่างตี้หมู่ต้านใค่หื้อข้าพเจ้าเป๋นเหมือน
กั ๋น คือ กั ๋ว ว่า หมู่ ต้าน จะ ผิด จะ เถียง กั ๋น ขอย กั ๋น โขด กั ๋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 เมื่อ ข้าพเจ้า ไป แอ่ว หา แหม พระเจ้า จะ หื้อ ข้าพเจ้า ต้อง
ขายขี้หน้าต่อหน้าหมู่ต้าน แล้วข้าพเจ้าจะเสียใจ๋กับคนหลายคนหมู่นั ้นตี้
เยีย ะ บาป มา กับ ยัง บ่ยอม กลับ ใจ๋ จาก มลทิน ก๋าน เยีย ะ บาป ตาง เพศ กับ
ก๋านลามกตี้หมู่เขาเยียะอยูนั
่ ้น
14

13
กําตัก
๊ ตวายกับกําเตือ
๋ นสุดต๊าย
จะเป๋นเตื้อตี้สามตี้ข้าพเจ้าจะไปแอ่วหาหมู่ต้าน อย่างตี้มีเขียน
ในพระคัมภีรว่์ า “ข้อกล่าวหากู้ข้อต้องมีพยานสองเถิงสามคน เถิงจะเจื้อ
ถือได้� 2 ต๋อนตี้ ข้าพเจ้าไปหาหมู่ต้านเป๋นเตื้อตี้ สองนั ้น ข้าพเจ้าได้ เตือ
๋ น
หมู่ ตี้ เยีย ะ บาป อยู่ นั ้น บ่า เดี่ยว นี้ เถิง แม้ ข้าพเจ้า จะ บ่ได้ อยู่ ตวย หมู่ ต้าน
ข้าพเจ้า ก็ ขอ เตือ
๋ น หมู่ นั ้น แหม เตื้อ กับ คน อื่นๆ กู้ คน เมื่อ ข้าพเจ้า ไป แหม
เตื้อ ข้าพเจ้าจะบ่เว้นโต้ษหื้อใผเลย 3 ตี้ข้าพเจ้าเยียะจาอีก็
้ ย้อนว่าหมู่ต้าน
ใค่ อยาก ได้ หลัก ฐาน ตี้ ว่า พระคริสต์ อู้ ผ่าน ตาง ข้าพเจ้า แต๊ๆ พระคริสต์
บ่ได้อ่อนแอต่อหมู่ต้าน แต่มีฤทธิอํ
์ านาจนั กต้ามก๋างหมู่ต้าน 4 เถิงแม้ว่า
พระองค์ถูกเขิงบนไม้ก๋างเขนย้อนพระองค์ยอมอ่อนแอ แต่พระองค์ก็ยัง
มี จี วต
ิ อยู่ย้อน ฤทธิอํ
์ านาจ ของ พระเจ้า เถิง แม้ ว่า เฮา อ่อนแอ ฮ่วม กับ พระ
1 เตื้อนี้

2 โครินธ์ 13:5
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คริสต์ แต่ โดย ฤทธิ์อํานาจ ของ พระเจ้า เฮา จะ มี จี วต
ิ อยู่ กับ พระองค์ เปื้ อ
ฮับใจ๊หมู่ต้าน
5 หื้อ กวด ผ่อ ตั ๋ว เก่า ลอ ว่า หมู่ ต้าน ใจ๊ จี วต
ิ อย่าง ผู้ เจื้อ แต๊ ก่อ ทดสอบ
ตั ๋ว เก่า ผ่อ ลอ หมู่ ต้าน บ่ฮู้ กา ว่า พระเยซู คริสต์ อยู่ ใน หมู่ ต้าน เว้น แต่ ว่า
หมู่ ต้าน บ่ผ่าน ก๋าน ทดสอบ 6 ข้าพเจ้า หวัง ว่า หมู่ ต้าน จะ ฮู้ ว่า เฮา บ่ใจ้ หมู่ ตี้
บ่ผ่านก๋านทดสอบว่าเป๋นอัครทูตแต๊ๆ 7 เฮาอธิษฐานต่อพระเจ้า ขอบ่หื้อ
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 ว่า เฮา ผ่อ เหมือน บ่สามารถ ผ่าน 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 อธิษฐาน ก็ เปื้ อ สิง
่ นี้
คือ ขอ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน ปิ๊ ก ไป อยู่ ใน สภาพ ตี้ ดี อย่าง เก่า 10 ย้อน จา
อี้ ข้าพเจ้า จึง เขียน สิง่ หมู่ นี้ มา ใน หว่าง ตี้ ข้าพเจ้า บ่ได้ อยู่ ตวย เปื้ อ ว่า เมื่อ
ข้าพเจ้า ไป เถิง ข้าพเจ้า จะ ได้ บ่ต้อง เยีย ะ แฮง ต่อ หมู่ ต้าน โดย ก๋าน ใจ๊ สิทธิ
อํานาจตี้พระเจ้ามอบหื้อข้าพเจ้า เปื้ อเสริมสร้างหมู่ต้าน บ่ใจ้ทําลาย
11 สุ ด ต๊าย นี้ ข้าพเจ้า ขอ ลา ปี้ น้ อง ตัง หลาย ขอ หื้อ ปิ๊ ก ไป อยู่ใน สภาพ ตี้ ดี
อย่างเก่าเน่ อ ขอหื้อเยียะตวยต๋ามสิง่ ตี้ข้าพเจ้าบอกหื้อเยียะ ขอหื้อเป๋นนํ้า
นึ่ ง ใจ๋ เดียว กั ๋น กับ ขอ หื้อ อยู่ ตวย กั ๋น อย่าง สงบสุข แล้ว พระเจ้า แห่ง ความ
ฮักกับสันติสุขก็จะอยูกั
่ บหมู่ต้าน
12 หื้อ จูบตัก
๊ ตวายกั ๋นอย่างเป๋นปี้ น้ องผู้เจื้อ 13 หมู่คนของพระเจ้ากู้ คน
ก็ฝากความกึ๊ดเติงมาหาหมู่ต้านตวย
14 ขอ พระคุณ ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า กับ ความ ฮัก ของ
พระเจ้า ตึงก๋านมีส่วนฮ่วมกั ๋นย้อนพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงมีแก่หมู่ต้าน
เต๊อะ
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อใน
แคว้น

กาลาเทีย

จดหมาย ฉบับ นี้ เขียน โดย เปาโล เซิง่ เขียน เถิง หมู่ ผู้ เจื้อ ตี้ แคว้น กาลา
เทีย ต้าน ได้ เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ขึ้น ประมาณ ปี๋ ค�ศ� 49-50 เปาโล ได้
ไปแอ่วหาหมู่ผู้เจื้อในแคว้นกาลาเทียสองเตื้อมาแล้ว (กิจก๋าน 16:6 กับ
18:23 ) เตื้อ แรก เขา ได้ ไป เตสนา สัง่ สอน ตี้ หัน
้ กับ เตื้อ ตี้ สอง เขา ได้ ปิ๊ ก มา
เปื้ อ หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ หมู่ ผู้ เจื้อ ใน ความ เจื้อ ของ หมู่ เขา แต่ หลัง จาก นั ้น เปาโล
ได้ยน
ิ ข่าว ว่า หมู่ ผู้ เจื้อ ใน แคว้น กาลาเทีย ได้ ลืม ก๋าน มี อิสระ ของ หมู่ เขา ใน
พระคริสต์ หมู่เขาได้หลงไปเจื้อว่าหมู่เขาต้องเยียะต๋ามกฎเก๋ณฑ์ของจาว
ยิวเถิงจะได้ฮบ
ั ความรอดป๊นบาปโต้ษ เปาโลจึงต้องเขียนไปเตือ
๋ นหมู่เขา
ว่าความเจื้อจาอีบ่
้ ใจ้ถูกต้องต๋ามข่าวดีตี้แต๊จริงเลย
เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ไป เถิง คริสตจักร ต่างๆ ใน แคว้น กาลาเทีย
กาลาเทีย เป๋น แคว้น ของ อาณาจักร โรม ตี้ อยู่ใน ดิน แดน ของ ประเทศ ตุรกี
ในสมัยนี้ เปาโลคงเขียนจดหมายฉบับนี้ หลังจากได้ออกเตียวตางไปบอก
ข่าวดีเป๋นเตื้อแรก เขาได้เขียนไว้ต๋อนตี้เขาอยูเมื
่ องอันทิโอก
จดหมาย ฉบับ นี้ เหมือน กับ ตี้ ได้ เขียน ไว้ ใน จดหมาย เถิง ผู้ เจื้อ กรุ ง โรม
เปาโล เน้ น ว่า พระเจ้า เยีย ะ หื้อ คน 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 พิธี สุหนั ต เปาโล สอน ว่า พระ
วิญญาณบริสุทธิจะ
์ มาอยู่ในใจ๋ ของหมู่ ผู้เจื้อเมื่อหมู่ เขาเจื้อวางใจ๋ ในพระ
เยซู พระวิญญาณบริสุทธิก็
ิ แบบบริสุทธิกั
์ จะจ้วยหื้อผูเ้ จื้อใจ๊จีวต
์ บถูกต้อง
ต๋ามธรรมได้
กําตัก
๊ ตวาย
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ข้าพเจ้า เปาโล (ผู้ เป๋น อัครทูต ตี้ บ่ได้ ฮ้อง มา โดย
คน กาว่าแต่งตัง้ โดยคน แต่พระเยซูคริสต์กับพระเจ้าพระบิดา ผูตี
้ ้ได้เยีย
ะหื้อพระเยซูเป๋นขึ้นจากความต๋าย เป๋นผู้แต่งตัง้ หื้อข้าพเจ้าเป๋นอัครทูต)
2 ตึงหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อ ตี้อยูตวย
่
ข้าพเจ้า
เถิงคริสตจักรตังหลายในแคว้นกาลาเทีย
3 ขอ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮับ พระคุณ ตึง สันติสุข จาก พระเจ้า พระบิดา
ของเฮา กับจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ 4 พระเยซูได้สละจี
วิตของพระองค์เปื้ อบาปของเฮา เปื้ อจ้วยเฮาหื้อป๊นจากบาปในยุคนี้ ต๋าม
ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า พระบิดา ของ เฮา 5 ขอ เกียรติ จง มี แก่ พระเจ้า
ตลอดไป อาเมน
1
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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
จะไปตวยต๋ามกําสอนอย่างอื่นตี้ หมู่เขาอ้างว่าเป๋นข่าวดี เหีย 7 ความจริง
บ่มีข่าวดี อย่างอื่นแหมแล้ว แต่ มีบางคนเยียะหื้อต้านตังหลายเกิดความ
สับสน โดย ตัง้ ใจ๋ จะ บิด เบือน ข่าวดี แต๊ๆ ของ พระเยซู คริสต์ ไป เป๋น อย่าง
อื่นเหีย 8 ถ้ามีใผมาบอกข่าวดีอย่างอื่น ตี้บ่เหมือนข่าวดีตี้หมู่เฮาเกยบอก
หื้อต้านตังหลายฟังก่อนแล้วนั ้น บ่ว่าจะเป๋นหมู่เฮาก็ต๋ามกาว่าทูตสวรรค์
ก็ ต๋าม ก็ ขอ หื้อ คน นั ้น ถูก สาป แจ้ง 9 หมู่ เฮา เกย บอก ไว้แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ขอ
บอกซํ้าแหมกําว่า ถ้าใผบอกข่าวดี อย่างอื่น ตี้ บ่เหมือนข่าวดี ตี้ หมู่ต้านได้
ฮับ จาก หมู่ เฮา แล้ว นั ้น ขอ หื้อ เขา ถูก สาป แจ้ง 10 ตี้ อู้ จาอี้ ข้าพเจ้า อู้ เอาใจ๋
คนกา บ่ใจ้เน่ อ ข้าพเจ้ากํ่าลังเยียะหื้อพระเจ้าปอใจ๋ ข้าพเจ้าอู้หื้อคนยอม
ฮับกา ถ้าข้าพเจ้าเป๋นจาอัน
้ ข้าพเจ้าก็ บ่มาเป๋นคนฮับใจ๊ พระคริสต์ อยู่จา
อีแน่
้ ๆ
6

จีวต
ิ ของเปาโลก่อนเป๋นผูฮั
้ บใจ๊พระเจ้า
11 ปี้ น้ องผูเ้ จื้อตังหลาย ข้าพเจ้าขอบอกหื้อฮูว่
้ า ข่าวดีตี้ข้าพเจ้าบอกนั ้น

บ่ได้มาจากกํากึ๊ดของคน 12 ข้าพเจ้าบ่เกยฮับข่าวดีนี้ จากใผ กับบ่มีใผคน
ใดสอนข้าพเจ้า แต่พระเยซูคริสต์เป๋นผู้เยียะหื้อข้าพเจ้าฮู้
13 ต้านตังหลายก็ฮู้อยู่แล้วว่า

ต๋อนตี้ข้าพเจ้าถือศาสนายิวนั ้น ข้าพเจ้า
เป๋น คน จาใด ข้าพเจ้า ได้ ข่ม เหง คริสตจักร ของ พระเจ้า อย่าง หนั ก กับ ฮิ ตี้
จะ ทําลาย หมู่ เขา จ๋น เสี้ ยง ตึง หมด 14 สมัย นั ้น ข้าพเจ้า ก้าวหน้า ใน ศาสนา
ยิวนั กเหลือคนอื่นตี้เป๋นคนรุ น
่ เดียวกั ๋น ข้าพเจ้ากระตือรือร้นในก๋านเยียะ
ต๋ามฮีตเก่าฮอยเดิมของป้ออุย
๊ แม่หม่อนของข้าพเจ้าอย่างเคร่งครัดตี้สุด
15 แต่ พระเจ้า ได้ เลือก ข้าพเจ้า ไว้ ตัง
้ แต่ เมื่อ อยู่ ใน ต๊อง แม่ แล้ว พระเจ้า
ได้ ฮ้อง ข้าพเจ้า ด้วย พระคุณ ของ พระองค์ หื้อ มา เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ พระองค์
16 พระองค์ เปิ ง ใจ๋ ตี้ จะ เปิ ด เผย เรือ
่ ง พระเยซู คริสต์ พระบุตร ของ พระองค์
หื้อข้าพเจ้าฮูจ
้ ัก เปื้ อข้าพเจ้าจะได้บอกข่าวดีเรือ
่ งพระบุตรแก่คนต่างจ้าด
17
็
เวลา นั ้น ข้าพเจ้า บ่ได้ เปิกษา ใผ คน ใด เลย กับ บ่ได้ ขึ้น ไป กรุ ง เยรู ซาเล็ม
เปื้ อ เปิ็กษา คน ตี้ เป๋น อัครทูต มา ก่อน ข้าพเจ้า แต่ ได้ ลวด ไป ประเทศ อาระ
เบีย 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 วัน
19 บ่ได้ปะอัครทูตคนอื่นๆ เลย นอกจากยากอบน้ องของพระเยซูองค์พระ
ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา เต้า อัน
้ 20 ข้าพเจ้า ยืนยัน ต่อ หน้า พระเจ้า ได้ ว่า เรือ
่ ง ตี้
เขียนมานี้ บ่ได้จุใผเลย
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21 เมื่อ ลูน มา

ข้าพเจ้าได้ เข้าไปแคว้นซีเรียกับแคว้นซีลีเซีย 22 ส่วนคริ
สตจักรตังหลายของพระเยซูคริสต์ในแคว้นยูเดีย บ่มีใผฮูจ
้ ักข้าพเจ้าเป๋น
ส่วนตั ๋ว 23 หมู่เขาได้ยน
ิ คนอูกั
้ ๋นว่า “คนตี้เกยข่มเหงหมู่เฮาตะก่อนนั ้น บ่า
เดี่ยวนี้ เขาได้มาบอกเถิงความเจื้อ ตี้เขาเกยฮิจะทําลายมาก่อน� 24 แล้ว
หมู่เขาปากั ๋นสรรเสริญพระเจ้า ย้อนเรือ
่ งของข้าพเจ้า

2
อัครทูตคนอื่นๆ รับรองเปาโล

1 สิบสี่ปี๋ ต่อมา

ข้าพเจ้าตึงบารนาบัสได้ขึ้นไปกรุ งเยรู ซาเล็ม แล้วปาทิตั
ส ไป ตวย แหม คน 2 ตี้ ไป นั ้น ก็ ย้อน ว่า พระเจ้า ได้ เปิด เผย หื้อ ฮู้ ว่า ข้าพเจ้า
ควรจะไป ข้าพเจ้าได้เล่าหื้อผู้นําคริสตจักรฟังเป๋นก๋านส่วนตั ๋ว เรือ
่ งข่าวดี
ตี้ ข้าพเจ้าได้ บอกแก่ คนต่างจ้าด ถ้าบ่อู้หื้อผู้นําหมู่นี้ ฟังก็ กั ๋วว่า งานเกี่ยว
กับก๋านบอกข่าวดีต่อคนต่างจ้าดตี้เกยเยียะมากับตี้กํ่าลังเยียะอยู่นั ้น จะ
เสีย ไป บ่ดายๆ 3 เถิง แม้ ว่า ทิตั ส ตี้ อยู่ ตวย ข้าพเจ้า นั ้น เป๋น จาว กรีก ก็ บ่ได้
ถูกเขหื้อเข้าพิธสุ
ี หนั ต 4 ตี้เฮาบอกเรือ
่ งนี้ ก็ย้อนว่ามีบางคนตี้อ้างว่าเป๋น
ปี้ น้ องของเฮา ได้ลักเข้ามาสอดแนมอยู่ในหมู่เฮา เปื้ อมาลู่เอาอิสระตี้เฮา
มี ใน พระเยซู คริสต์ ไป แล้ว เยีย ะ หื้อ เฮา เป๋น ขี้ข้า ของ ฮีต เก่า ฮอย เดิม ของ
จาวยิวแหม 5 แต่เฮาบ่ยอมอ่อนข้อหื้อเขาเลย เปื้ อฮักษาข่าวดีแต๊ๆ หื้อกับ
ต้านตังหลายต่อไป
6 ส่วน คน สําคัญ ตี้ เป๋ น ผู้ นํา คริสตจักร ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ก็ บ่ได้ เพิม
่ อะ
หยังลงไปในเรือ
่ งตี้ข้าพเจ้าสอน (เถิงเขาจะเป๋นคนสําคัญในคริสตจักรก็
ต๋าม ก็ บ่ใจ้ เรือ
่ ง สําคัญ สําหรับ ข้าพเจ้า ย้อน ว่า พระเจ้า บ่ได้ หัน แก่ หน้า ใผ
เลย) 7 หมู่เขาหันว่า พระเจ้าได้มอบหมายหื้อข้าพเจ้าไปบอกข่าวดีหื้อคน
ต่างจ้า ด ฟัง เหมือน พระองค์ ได้ มอบ หมาย หื้อ เปโตร บอก ข่าวดี ใน หมู่ จาว
ยิว 8 ย้อน ว่า พระเจ้า ผู้ ตี้ ดลใจ๋ เปโตร หื้อ เป๋น อัครทูต ไป บอก ข่าวดี กับ จาว
ยิว ก็ ได้ ดลใจ๋ ข้าพเจ้า หื้อ ไป บอก แก่ คน ต่างจ้า ด เหมือน กั ๋น 9 เมื่อ ยากอบ
เปโตร กับยอห์น ตี้เป๋นเหมือนผู้นําของหมู่ผู้เจื้อ หันพระคุณตี้พระเจ้าได้
หื้อ ก๋าน นี้ กับ ข้าพเจ้า แล้ว หมู่ เขา ก็ จับ มือ 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
กับคนต่างจ้าด แล้วหมู่เขาก็จะไปบอกกับหมู่จาวยิว 10 สิง่ เดียวตี้หมู่เขา
ขอคือ หื้อเฮาจ้วยเหลือคนตุ๊กคนจ๋น เรือ
่ งนี้ ข้าพเจ้าก็ตึงตัง้ ใจ๋จะเยียะอยู่
แล้ว
เปาโลว่าหื้อเปโตรตี้เมืองอันทิโอก

11 แต่ ต่อ มา เมื่อ เปโตร มา เถิง เมือง อัน ทิ โอก

ข้าพเจ้า ว่าหื้อ เขาต่อหน้า
ย้อนเขาเยียะผิดแน่ ๆ 12 คือต๋อนแรกเขาได้กิน
่ บผู้เจื้อคนต่างจ้าด
๋ ได้อยูกั
แต่ปอผู้เจื้อจาวยิวตี้ยากอบส่งมานั ้นมาแผว เขาก็แยกตั ๋วออกจากผู้เจื้อ
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คน ต่างจ้า ด เหีย ย้อน กั ๋ว ผู้ เจื้อ จาว ยิว หมู่ นี้ ตี้ มี กํา กึ๊ด ว่า ผู้ เจื้อ คน ต่างจ้า
ดจะต้องเข้าพิธสุ
ี หนั ต จะว่าหื้อ 13 ผู้เจื้อจาวยิวคนอื่นๆ ตี้ อยู่ตี้ หัน
้ ก็ ก๋าย
เป๋น คน หน้า ซื่อ ใจ๋ ก๊ด ตวย เปโตร แม้ แต่ บารนาบัส ก็ ยัง หลง ไป กับ หมู่ เขา
เหมือนกั ๋น
14 เมื่อ ข้าพเจ้า หัน ว่า หมู่ เขา บ่ได้ เยีย ะ ตั ๋ว ต๋าม ความ จริง ของ ข่าวดี
ข้าพเจ้า จึง ได้ ว่า หื้อ เปโตร ต่อ หน้า คน ตัง หลาย ว่า “ถ้า ต้าน ตี้ เป๋น จาว ยิว
ยัง เยีย ะ ต๋าม อย่าง คน ต่างจ้า ด บ่ได้ เยีย ะ ต๋าม ฮีต เก่า ฮอย เดิม ของ จาว ยิว
แล้วเป๋นจาใดต้านไปบังคับคนต่างจ้าดหื้อเยียะต๋ามจาวยิว
15 “หมู่ เฮา เกิด มา เป๋ น จาว ยิว บ่ใจ้ คน ต่างจ้า ด ตี้ จาว ยิว ถือ ว่า เป๋ น คน
บาป 16 หมู่ เฮา จาว ยิว ตี้ เป๋น ผู้ เจื้อ ยัง ฮู้ว่า บ่มี ใผ จ้วย ตั ๋ว เก่า หื้อ เป๋น คน ถูก
ต้องต๋ามธรรมได้ โดยก๋านเยียะต๋ามบทบัญญัติของโมเสส แต่เป๋นได้โดย
ความเจื้อในพระเยซูคริสต์เต้าอัน
้ หมู่เฮาก็ได้เจื้อวางใจ๋ในพระเยซูคริสต์
เปื้ อหมู่เฮาจะได้เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมโดยความเจื้อ บ่ใจ้โดยก๋านเยีย
ะตวยต๋ามบทบัญญัติ ย้อนว่าบ่มีใผเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมโดยก๋านเยีย
ะตวยต๋ามบทบัญญัตินี้ ได้ 17 ถ้าต๋อนตี้ เฮายอมเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม
ผ่านตางพระคริสต์ แต่ จาวยิวถือว่าเฮาเป๋นคนบาปย้อนบ่เยียะตวยต๋าม
บท บัญญัติ สิง่ นี้ หมายความ ว่า พระคริสต์ สนั บ สนุน หื้อ เฮา เยีย ะ บาป กา
บ่ใจ้แน่ ๆ 18 ถ้าข้าพเจ้าปิ๊ กมาเยียะตวยต๋ามสิง่ ตี้ข้าพเจ้าได้เกยละไปแล้ว
นั ้น ก็แสดงว่าข้าพเจ้าได้เยียะบาป 19 ย้อนก๋านเยียะตวยต๋ามบทบัญญัติ
เยียะหื้อข้าพเจ้าฮู้ดี ว่าเยียะหื้อพระเจ้ายอมฮับบ่ได้ ข้าพเจ้าก็ ได้ ต๋ายจาก
บท บัญญัติ แล้ว เปื้ อ มี จี วต
ิ ฮับ ใจ๊ พระเจ้า 20 ตั ๋ว ข้าพเจ้า นี้ ได้ ถูก เขิง อยู่บน
ไม้ก๋างเขนตวยพระคริสต์ กับได้ต๋ายไปแล้ว บ่าเดี่ยวนี้ พระเยซูก็อยู่ในตั ๋ว
ของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ใจ๊ จี วต
ิ ต่อ ไป โดย ก๋าน เจื้อ วางใจ๋ ใน พระคริสต์ ผู้ เซิง่
เป๋นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ฮักข้าพเจ้ากับได้สละจีวต
ิ เปื้ อข้าพเจ้า
21 ข้าพเจ้า บ่ละ ขว้าง พระคุณ ของ พระเจ้า ย้อน ว่า ถ้า ก๋าน เยีย ะ ต๋าม บท
บัญญัติเยียะหื้อเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม ก๋านตี้ พระคริสต์ ต๋ายนี้ ก็ บ่เกิด
ประโยชน์ อะหยัง�

3
ปอนของพระเจ้าเมื่อเจื้อวางใจ๋พระคริสต์
ปี้ น้ อง จาว กาลาเทีย เหย เป๋น จาใด บ่หลวก จาอี้ มี ใผ เป่า กาถา ใส่ ต้าน
ตัง หลาย หื้อ กึ๊ด ผิด กา เรือ
่ ง ตี้ พระเยซู คริสต์ ถูก เขิง จ๋น ต๋าย นั ้น ข้าพเจ้า ก็
ได้อูหื
้ ้อต้านตังหลายเข้าใจ๋ดีแล้วลอ
1

2 ข้าพเจ้าใค่ฮูข้
้ อเดียวว่า ต้านตังหลายได้ฮับพระวิญญาณบริสุทธิจาใด
์

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 เก๊า จี วต
ิ ใน
พระคริสต์ โดย พระวิญญาณ บริสุทธิแล้
์ ว บ่า เดี่ยว นี้ จะ หื้อ มา เสี้ ยง สุด ลง

กาลาเทีย 3:4

368

กาลาเทีย 3:18

โดย ก๋าน เปิ้ ง กํา๋ ลัง ตั ๋ว เก่า กา 4 ประสบก๋า รณ์ ตี้ หมู่ ต้าน ได้ ฮบ
ั มา นั ้น บ่มี
5
ประโยชน์ อะหยังพ่องเลยกา ต้องมีพ่องละ พระองค์ผูตี
้ ้หื้อพระวิญญาณ
กับ ต้าน ตัง หลาย กับ ได้ เยีย ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์ ต้า มก๋าง หมู่ ต้าน นั ้น ย้อน ต้าน
เยียะต๋ามบทบัญญัติ กาว่าได้ฟังข่าวดีแล้วเจื้อกา
6 หื้อ ผ่อ อับ ราฮัม เต๊อะ พระคัมภีร ์มี เขียน ไว้ ว่า “ต้าน ได้ เจื้อ วางใจ๋ ใน
พระเจ้า พระเจ้า จึง ยอมฮับ ต้าน ว่า เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม�ก 7 ขอ หื้อ
ฮู้ เต๊อะ ว่า หมู่ คน ตี้ เจื้อ วางใจ๋ ใน พระเจ้า ก็ ถือ ว่า เป๋น ลูก หลาน ของ อับ รา
ฮัมเหมือนกั ๋น 8 ในพระคัมภีรได้
์ เขียนกําตวายตัก
๊ ล่วงหน้ามาเมินแล้วว่า
พระเจ้าจะเยียะหื้อคนต่างจ้าดเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมโดยความเจื้อ จึง
ได้บอกข่าวดีนี้ หื้ออับราฮัมฮู้ล่วงหน้าว่า “คนกู้ๆ จ้าดในโลกจะได้ฮับปอน
ผ่านตางเจ้า�ข 9 ย้อนจาอัน
้ คนตี้เจื้อวางใจ๋ในพระเยซู ก็ได้ฮบ
ั ปอนตวย
กั ๋นกับอับราฮัมตี้มีความเจื้อในพระเจ้านั ้น
10 คนตังหลายตี้ เปิ้ งก๋านเยียะตวยต๋ามบทบัญญัติ ก็ ถูกแจ้งสาป ต๋าม
ตี้ พระคัมภีร ์มี เขียน ไว้ว่า “คน ใด ตี้ บ่ได้ เยีย ะ ตวย ต๋าม ข้อ ความ ตี้ เขียน ไว้
ในหนั งสือบทบัญญัติกู้ข้อ ก็ถูกแจ้งสาป�ค 11 เป๋นตี้ฮู้กั ๋นดีแล้วว่า บ่มีใผ
เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมในสายต๋าของพระเจ้าได้ โดยก๋านเยียะตวยต๋าม
บทบัญญัติ ย้อนพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า “คนถูกต้องต๋ามธรรมโดยความ
เจื้อของเขา จะมีจีวต
ิ �.ฅ 12 แต่ก๋านเยียะตวยต๋ามบทบัญญัตินั ้น บ่ได้เปิ้ 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
จากก๋านแจ้งสาปของบทบัญญัติแล้ว พระองค์ ยอมถูกแจ้งสาปแตนเฮา
ต๋ามตี้ พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า “คนตี้ ถูกแขวนไว้บนเก๊ าไม้เป๋นคนถูกแจ้ง
14
ง
สาป�
ตี้เป๋นจาอี้ ก็เปื้ อจะหื้อคนต่างจ้าดได้ฮับปอนผ่านตางพระเยซู
คริสต์ ต๋าม ตี้ พระเจ้า ได้ สัญญา ไว้กับ อับ ราฮัม กับ เปื้ อ จะ หื้อ หมู่ เฮา ได้ ฮับ
พระวิญญาณบริสุทธิโดย
ตางความเจื้อ ต๋ามตี้พระเจ้าสัญญาไว้
์
บทบัญญัติกับพระสัญญาของพระเจ้า
ข้าพเจ้าขอยกตั ๋วอย่างจากจีวต
ิ คนเฮาว่า เมื่อ
คน สอง ฝ่าย ตก ลง เยีย ะ สัญญา กั ๋น ไว้ ฝ่าย นึ่ ง ฝ่าย ใด ก็ บ่สามารถ ยกเลิก
กาว่า เพิม
่ เติม สัญญา นั ้น ได้ 16 พระสัญญา ตี้ พระเจ้า ได้ เยีย ะ ไว้กับ อับ รา
ฮัมจ๋นแผวลูกหลานของเขาก็เหมือนกั ๋น พระเจ้าบ่ได้สัญญากับลูกหลาน
ของเขาหลายๆ คน แต่ได้สัญญากับคนคนเดียว ลูกหลานคนนั ้นคือพระ
เยซู คริสต์ 17 ความหมาย ของ ข้าพเจ้า ก็ คือ บท บัญญัติ ของ โมเสส ตี้ เกิด
ขึ้น เมื่อ ลูน เถิง สี่ ร้อย สาม สิบ ปี๋ นั ้น ก็ บ่สามารถ ยกเลิก พันธสัญญา กับ ข้อ
ตกลงตี้พระเจ้าได้หื้อกับอับราฮัมได้ 18 ถ้าก๋านตี้จะได้ฮับปอนนี้ ขึ้นอยู่กับ
15 ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลาย
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บท บัญญัติ แล้ว ก็ แสดง ว่า บ่ได้ ขึ้น อยู่ กับ พระสัญญา แต่ พระเจ้า โผด หื้อ
ปอนนั ้นกับอับราฮัมโดยผ่านตางพระสัญญาอย่างเดียว
19 ถ้าเป๋ นจาอีแล้
้ ว บทบัญญัติมีไว้เยียะหยัง ก็มีไว้หื้อคนตี้เยียะผิดฮูว่
้ า
เขาได้ฝ่าฝืนบทบัญญัตินั ้น จ๋นกว่าลูกหลานคนนั ้นตี้พระเจ้าได้สัญญาไว้
จะมาเถิง พระเจ้าใจ๊ทูตสวรรค์เอาบทบัญญัตินั ้นหื้อโมเสส เปื้ อโมเสสจะ
ได้ เป๋น คน ก๋าง เอา ไป หื้อ คน ตัง หลาย 20 แต๊ๆ แล้ว ถ้า มี หลาย ฝ่าย ก็ จํา๋ เป๋
นต้องมีคนก๋าง แต่พระเจ้าได้หื้อพระสัญญากับอับราฮัมโดยพระองค์เอง
จึงบ่ต้องมีคนก๋าง
เป้าหมายบทบัญญัติของโมเสส

21 ถ้าจาอัน
้ บทบัญญัติของพระเจ้าตี้หื้อโมเสสกับพระสัญญาตี้พระเจ้า

ได้ หื้อ กับ อับ ราฮัม นั ้น ขัด แย้ง กั ๋น กา แต๊ๆ แล้ว บ่ใจ้ จาอัน
้ ถ้า บท บัญญัติ
สามารถ หื้อ จี วต
ิ ตี้ เตี้ย งแต๊ กับ เฮา ได้ บ่า เดี่ยว นี้ เฮา ก็ คง เป๋น คน ถูก ต้อง
ต๋าม ธรรม ย้อน เฮา มี บท บัญญัติ นั ้น แล้ว 22 พระ คัมภีร ์ บอก ว่า คน ตัง
หลาย ถูก บาป กักขัง ไว้ ตี้ เป๋น จาอี้ ก็ เปื้ อ ว่า คน ตี้ เจื้อ จะ ได้ ฮับ พระสัญญา
ต๋ามความเจื้อตี้เขามีในพระเยซูคริสต์
23 ก่อน ตี้ เวลา นั ้น จะ มา คือ เวลา ตี้ เฮา เจื้อ วางใจ๋ ใน พระเยซู คริสต์ หมู่
เฮา ก็ เผียบ เหมือน ถูก ขัง อยู่ใน คอก ของ บท บัญญัติ จ๋น เถิง พระเยซู คริสต์
มา เปื้ อ เฮา จะ ได้ เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม โดย ความ เจื้อ นั ้น 24 ถ้า จาอัน
้
แล้ว บทบัญญัตินี้ ก็ เผียบเหมือนเป๋นผู้ตี้ ควบคุมเฮา จ๋นเถิงวันตี้ พระเยซู
คริสต์ มา เปื้ อ พระเจ้า จะ 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 บท บัญญัติ ก็
บ่ต้องควบคุมเฮาแหม
26 หมู่ ต้าน มี ความ เจื้อ วางใจ๋ ใน พระเยซู คริสต์ จาอัน
้ หมู่ ต้าน ก็ เป๋น ลูก
ของ พระเจ้า เหมือน กั ๋น 27 ย้อน ว่า ต้าน ตัง หลาย ตี้ ได้ ฮบ
ั บัพ ติศ มา หื้อ เป๋น
คน ของ พระคริสต์ แล้ว ก็ ก๋าย เป๋น เหมือน พระคริสต์ ตวย 28 โดย พระ เยซู
คริสต์ ต้าน ตัง หลาย บ่มี ก๋าน แยก ว่า เป๋น จาว ยิว กาว่า จาว กรีก เป๋น ขี้ข้า กา
ว่า มี อิสระ เป๋น ป้อ จาย กาว่า แม่ ญิง แหม ต่อ ไป ย้อน ว่า หมู่ ต้าน ได้ เป๋น อัน
นึ่ งอันเดียวกั ๋นในพระเยซู คริสต์ แล้ว 29 ถ้าต้านตังหลายเป๋นคนของพระ
คริสต์ แล้ว ต้าน ตัง หลาย ก็ ถือ ว่า เป๋น ลูก หลาน ของ อับ ราฮัม คือ เป๋น คน ตี้
ได้ฮับปอนตี้พระเจ้าได้สัญญาไว้ว่าจะหื้ออับราฮัมเหมือนกั ๋นเน่ อ

4
เฮาจะได้เป๋นลูกของพระเจ้า

1 ข้าพเจ้า จะ อธิบาย โดย กํา เผียบ ว่า

ต๋อนตี้ ผู้ ฮับมรดกยังเป๋น หละอ่อน
อยู่ นั ้น เขา ก็ เหมือน เป๋น ขี้ข้า เถิง แม้วา่ เขา จะ เป๋น เจ้าของ ทรัพย์ สมบัติ
ตึง หมด ก็ ต๋าม 2 เขา ก็ ต้อง อยู่ ใต้ บังคับ ของ ผู้ ปกครอง กับ ผู้ ผ่ อกอย ทรัพย์

กาลาเทีย 4:3

370

กาลาเทีย 4:19

สมบัติของเขาอยู่ จ๋นแผวเวลาตีป้
้ อของเขาได้กํา๋ หนดไว้ 3 หมูเฮา
่ ตังหลาย
ก็ เหมือน กั ๋น ก่อน ตี้ เฮา จะ เจื้อ วางใจ๋ พระเยซู เฮา ตัง หลาย ก็ เป๋น เหมือน
หละอ่อน อยู่ เฮา ก็ เป๋น ขี้ข้า อยู่ใต้ อํานาจ ของ วิญญาณ ตี้ ครอบครอง อยู่ใน
โลก นี้ 4 แต่ เมื่อ เถิง เวลา ตี้ เหมาะสม แล้ว พระเจ้า ก็ ได้ ส่ง พระบุตร ของ
พระองค์ลงมาเกิดกับแม่ญิงคนนึ่ ง เซิง่ พระองค์เกิดอยู่ใต้อํานาจของบท
บัญญัติ 5 เปื้ อไถ่เฮาตังหลายตี้อยูใต้
่ อํานาจของบทบัญญัติ หื้อมีฐานะเป๋น
6
ลูก ของ พระเจ้า เมื่อ เฮา ตัง หลาย ได้ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า แล้ว พระองค์ ก็
ส่งพระวิญญาณของพระบุตรของพระองค์ เข้ามาอยู่ในใจ๋ เฮา เปื้ อเฮาจะ
ได้ ฮ้อง พระองค์ ว่า “อับ บา� คือ ป้อ ของ เฮา 7 ย้อน จาอัน
้ เฮา ตัง หลาย จึง
บ่ได้เป๋นขี้ข้าแหมต่อไป แต่เป๋นลูกของพระเจ้า เมื่อเป๋นลูกแล้ว เฮาก็เป๋น
ผู้ฮับกู้สิง่ ตี้พระเจ้าสัญญาไว้ตวย
เปาโลเป๋นห่วงจาวเมืองกาลาเทีย

8 ตะก่อนเมื่อต้านตังหลายยังบ่ฮูจ
้ ักพระเจ้าเตื้อ

ต้านก็เป๋นขี้ข้าของหมู่
เทพเจ้า ตี้ บ่ใจ้ พระเจ้า 9 บ่า เดี่ยว นี้ ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮู้ จัก พระเจ้า แล้ว กา
ว่า อู้ หื้อ ถูก ต้อง ก็ คือ พระเจ้า ได้ ฮู้ จัก ต้าน แล้ว เป๋น จาใด หมู่ ต้าน ใค่ ปิ๊ ก ไป
เป๋น ขี้ข้า ของ วิญญาณ ตี้ บ่มี อํานาจ กับ บ่มี ก้า ตี้ บ่ใจ้ พระเจ้า 10 ต้าน ยัง ถือ
ฤกษ์ ถือ ยาม ถือ วัน เดือน ปี๋ กาว่า หละดู นั ้น หละดู นี้ อยู่ 11 ข้าพเจ้า กั ๋ว ว่า
ก๋าน สอน ตี้ ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ ใจ๋ สัง่ สอน อย่าง เอา แต๊ เอา ว่า ใน หมู่ ต้าน นั ้น จะ
หาประโยชน์ อันใดบ่ได้เลย
12 ปี้ น้ องตังหลาย ตะก่อนนั ้นข้าพเจ้าได้ปรับตั ๋วหื้อเป๋ นเหมือนหมู่ต้าน
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 ฮู้ อยู่ ว่า เมื่อ หัว ที
ตี้ ข้าพเจ้า มา บอก ข่าวดี แก่ ต้าน นั ้น ก็ ย้อน ข้าพเจ้า บ่สบาย 14 เถิง แม้ ว่า
ข้าพเจ้า บ่สบาย เยีย ะ หื้อ เป๋น ภาระ แก่ ต้าน ตัง หลาย ตี้ ต้อง ผ่อ กอย เอา ใจ๋
ใส่ ต้านตังหลายก็บ่ได้ดูแควนกาว่าละข้าพเจ้า แต่ได้ต้อนฮับ เหมือนกับ
ว่า ข้าพเจ้า เป๋น ทูต สวรรค์ จาก พระเจ้า กาว่า เป๋น พระเยซู คริสต์ เหีย เลย
15 บ่า เดี่ยว นี้ ความ จื้น จม ยินดี หมู่ นั ้น หาย ไป ไหน เหีย หมด ข้าพเจ้า เป๋ น
พยาน ได้ ว่า ต๋อน นั ้น ถ้า ต้าน ควัด แก่น ต๋า ออก หื้อ ข้าพเจ้า ได้ ต้าน ก็ คง จะ
ควัด หื้อ แล้ว 16 บ่า เดี่ยว นี้ ข้าพเจ้า ได้ ก๋าย เป๋น ศัตรู ๋ของ ต้าน ตัง หลาย ไป
เหียแล้ว 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 ออก จาก ข้าพเจ้า เปื้ อ ต้าน ตัง หลาย จะ ได้
เป๋น หมู่ เดียว กับ เขา 18 ก๋าน เอา อก เอา ใจ๋ ด้วย ความ หวัง ดี ก็ เป๋น ก๋าน ดี ตี้
ควร เยีย ะ ตลอด ก็ บ่ใจ้ ก้า ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า อยู่ กับ หมู่ ต้าน เต้า อัน
้ 19 ต้าน ตัง
หลาย ตี้ เผียบ เหมือน ลูก ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก เหย ข้าพเจ้า ต้อง เจ็บ ปวด ย้อน ต้าน
ตัง หลาย แหม แล้ว เหมือน แม่ เมื่อ เจ็บ ต๊อง เกิด ลูก จ๋น กว่า จี วต
ิ ของ ต้าน
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ตังหลายจะเป๋นเหมือนพระเยซู คริสต์ 20 บ่าเดี่ยวนี้ ข้าพเจ้าใค่อยู่ตวยหมู่
ต้านขนาด ข้าพเจ้าจะได้บ่ต้องอูกั
้ บหมูต้
่ านด้วยนํ้าเสียงจาอีแหม
้
หมูต้
่ าน
เยียะหื้อข้าพเจ้างงไปหมด
กําเผียบเรือ
่ งนางฮาการ์กับนางซาราห์
หมู่ ต้าน ตี้ ใค่ อยู่ใต้ บท บัญญัติ หมู่ ต้าน บ่ฮู้กา 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 เป๋น ขี้ข้า นั ้น เกิด มา ต๋าม ปกติ ของ คน แต่ ลูก ของ แม่ ญิง ตี้ มี อิสระ
นั ้น เกิดมาต๋ามพระสัญญาของพระเจ้า 24 เรือ
่ งนี้ เป๋นกําเผียบว่า แม่ญิง
สองคนนั ้น เป๋นเหมือนพันธสัญญาสองอย่าง คือพันธสัญญาตี้นึ่ งมาจาก
ดอย ซี นายจนาง ฮาการ์เป๋น ขี้ข้า ก็ เผียบ เหมือน พันธสัญญา นี้ จาอัน
้ ลูก
หลานตีเกิ
้ ดจากนางก็เป๋นขี้ข้าเหมือนกั ๋น 25 นางฮาการ์นั ้นเป๋นสัญลักษณ์
ของดอยซีนายในประเทศอาระเบีย กับเป๋นสัญลักษณ์ ของกรุ งเยรู ซาเล็ม
ในต๋อนนี้ ตวย ย้อนว่าคนในเมืองนี้ เป๋นขี้ข้าของบทบัญญัติอยู่ 26 แต่ นาง
ซาราห์ตี้ เป๋นแม่ญิงอิสระนั ้น เผียบเหมือนกรุ งเยรู ซาเล็มตี้ อยู่บนสวรรค์
หมู่เฮาเป๋นลูกของกรุ งเยรู ซาเล็มตี้อยูบน
่ สวรรค์นั ้น กับนางก็เป๋นแม่ของ
เฮา ย้อน ว่า หมู่ เฮา จะ บ่เป๋น ขี้ข้า ของ บท บัญญัติ แหม แล้ว 27 เหมือน พระ
คัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
“แม่ญิงตี้เป๋นหมัน
ตี้บ่เกยเกิดลูก หื้อยินดีเต๊อะ
21

คนตี้บ่เกยเจ็บต๊องเกิดลูก
หื้อโห่ฮ้องด้วยความยินดีเต๊อะ
ย้อนว่าลูกของแม่ฮ้าง
จะมีนั กเหลือลูกของแม่ญิงตี้มีผัว�ฉ

ปี้ น้ อง ตัง หลาย ต้าน เป๋น ลูก แห่ง พระ สัญญา เหมือน อิส อัค 29 ตะ
ก่อน นั ้น ลูก ตี้ เกิด มา ต๋าม ปกติ ของ คน คือ อิ ชมาเอล ได้ ข่มเหง ลูก ตี้ เกิด
มาต๋ามพระวิญญาณคืออิสอัคจาใด บ่าเดี่ยวนี้ หมู่ต้านก็ ถูกข่มเหงจาอัน
้
30
เหมือน กั ๋น แต่ พระคัมภีร มี
์ เขียน ไว้ว่า “ไล่ นาง ขี้ข้า กับ ลูก ของ นาง ออก
ไปเหีย ลูกของนางขี้ข้าจะฮับมรดกฮ่วมกั ๋นกับลูกของนางตี้มีอิสระบ่ได้�ช
28

31 ย้อนจาอัน
้ ปี้ น้ องตังหลาย

เฮาบ่ได้เป๋นลูกของนางฮาการ์ตี้เป๋นขี้ข้า แต่
เฮาเป๋นลูกของนางซาราห์ตี้มีอิสระ

5
พระเยซูผู้ตี้จ้วยหื้อเฮามีอิสระ
จ
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พระเยซู คริสต์ ได้ โผด หื้อ เฮา ตัง หลาย มี อิสระ แล้ว ก็ หื้อ เฮา อยู่ อย่าง
อิสระ บ่ต้องยอมเป๋นขี้ข้าของบทบัญญัติแหมซํ้าเน่ อ
2 ฟัง กํา อู้ ของ ข้าพเจ้า เปาโล หื้อ ดี เน่ อ ถ้า ต้าน ตัง หลาย ยอม เข้า พิธ ี
สุหนั ต สิง่ ตี้ พระเยซู คริสต์ เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน ก็ จะ บ่มี ประโยชน์ อะหยัง เลย
3 ข้าพเจ้าขอยํ้าแหมว่า คนตี้เข้าพิธสุ
ี หนั ตนั ้น เขาก็ต้องฮักษาบทบัญญัติ
กู้ข้อตวย 4 ใผตี้อยากเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมโดยบทบัญญัติของโมเสส
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 พระ
วิญญาณ บริสุทธิ์ 6 ย้อน ว่า เมื่อ เจื้อ ใน พระเยซู คริสต์ แล้ว ก๋าน เข้า กาว่า
บ่เข้า พิธี สุหนั ต ก็ บ่มี ประโยชน์ อะ หยัง แต่ สิง่ ตี้ สําคัญ ก็ คือ ความ เจื้อ ตี้
แสดงออกมาโดยความฮัก
7 ตะก่อนนั ้นหมู่ต้านก็ ได้ เยียะตวยกําสัง
่ สอนของพระเยซู อย่างดี แล้ว
เป๋นใผตี้เยียะหื้อหมู่ต้านย้างเยียะไปเหีย บ่หื้อหมู่ต้านเยียะตวยเรือ
่ งตี้แต๊
จริงนั ้น 8 ใผตี้เยียะจาอัน
้ ก็บ่ได้มาจากพระเจ้าตี้ฮ้องหมู่ต้านมาแน่ ๆ 9 กํา
สอน ตี้ บ่ถูก ต้อง ก็ เผียบ เหมือน เจื๊อ ฟู หน้ อย เดียว ก็ เยีย ะ หื้อ แป้ง เข้า หนม
ปัง ฟู ตึง ก้อน 10 ข้าพเจ้า มัน
่ ใจ๋ ใน องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ว่า ต้าน ตัง หลาย จะ
บ่ยอมฮับกํากึ๊ดตี้แตกต่างจากนี้ แหมแล้ว คนตี้มาเยียะหื้อต้านสับสนนั ้น
บ่ว่าเขาจะเป๋นใผก็ต๋าม ต้องได้ฮับโต้ษจากพระเจ้าอย่างแน่ นอน
11 ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลาย ถ้าเป๋ นเรือ
่ งแต๊ตี้ข้าพเจ้าสอนหื้อฮับความรอด
ป๊น บาป โต้ษ โดย ก๋าน เข้า พิธี สุหนั ต แล้ว เป๋น จาใด ข้าพเจ้า จึง ถูก คํ่า จาอี้
ถ้า ข้าพเจ้า สอน จาอัน
้ ก๋าน สอน เรือ
่ ง ก๋าน ต๋าย ของ พระเยซู บน ไม้ ก๋าง เขน
ก็บ่เป๋นปั๋ ญหาสําหรับจาวยิวแหมต่อไป 12 ข้าพเจ้าใค่หื้อคนหมู่นั ้น ตี้เยีย
ะ หื้อ ต้าน ตัง หลาย เกิด ความ สับสน ได้ ต๋อน ตั ๋ว เก่า เหีย บ่ใจ้ ก้า เยีย ะ พิธี
สุหนั ตเต้าอัน
้
13 ปี้ น้ องตังหลาย พระเจ้าฮ้องหมู่ต้านมาเป๋ นคนตี้มีอิสระแล้ว แต่ห้าม
เอาความอิสระนี้ มาเป๋นข้ออ้างในก๋านเยียะต๋ามสันดานบาป แต่หื้อฮับใจ๊
กั ๋นด้วยความฮักเต๊อะ 14 บทบัญญัติตึงหมดนั ้น สรุ ปได้ในข้อเดียวว่า “จง
ฮักเปื้ อนบ้านเหมือนฮักตั ๋วเก่า�ซ 15 แต่ ถ้ายังขบหัวกั ๋นอยู่ หื้อหละวังตั ๋ว
หื้อดีเน่ อ กําเดียวจะปากั ๋นวอดวายตึงหมด
1

พระวิญญาณบริสุทธิกั
์ บตั ๋ณหาของคน
ข้าพเจ้า ขอ บอก ว่า หื้อ ใจ๊ จี วิต ตวย พระวิญญาณ เน่ อ แล้ว ต้าน จะ
บ่เยีย ะ อะหยัง ต๋าม สันดาน บาป 17 ย้อน ว่า ตั ๋ณหา ของ สันดาน บาป ก็ ขัด
แย้ง กับ ความ ต้อง ก๋าน ของ พระวิญญาณ ก็ จะ ต่อสู้ กั ๋น ตึง สอง ฝ่าย นี้ เป๋น
ศัตรูกั
๋ ๋น ย้อนจาอัน
้ สิง่ ตีต้
้ านใค่เยียะจึงเยียะบ่ได้ 18 แต่ถ้าต้านตังหลายหื้อ
16
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พระวิญญาณ เป๋น ผู้ นํา จี วต
ิ ต้าน ก็ จะ บ่อยู่ ใต้ อํานาจ ของ บท บัญญัติ แหม
ต่อไป
19 ถ้าต้านตังหลายหื้อสันดานบาปเป๋ นผู้นํา เฮาก็ ฮู้ก็ หันอยู่แล้วว่าเป๋ น
จาใด คือ มี ก๋าน เยีย ะ บาป ตาง เพศ ก๋าน เยีย ะ ตั ๋ว บ่บริสุทธิ์ ตึง ก๋าน ลามก
อื่นๆ ตวย 20 กับ ก๋าน นั บถือ ฮูป เคารพ ก๋าน ถือ กาถา อาคม ก๋าน เป๋น ศัตรู ๋
กั ๋น ก๋านผิดเถียงกั ๋น ก๋านขอยกั ๋น ก๋านโขดหื้อกั ๋น ก๋านมักใหญ่ใฝ่สูง ก๋าน
ซอบเยียะหื้อคนอื่นเถียงกั ๋น ก๋านแตกแยกกั ๋นเป๋นก๊กเป๋นเหล่า 21 ก๋านใค่
ได้ ของ เปิ้ น ก๋าน กิน
๋ เหล้า เมา ยา ก๋าน มัว่ สุม ตาง เพศ ตึง ก๋าน บ่ดี อื่นๆ บ่า
เดี่ยว นี้ ขอ เตือ
๋ น หมู่ ต้าน แหม เตื้อ เหมือน ตี้ ข้าพเจ้า ได้ เตือ
๋ น ไว้ตะก่อน นั ้น
ว่า คนใดตี้เยียะบ่ดีจาอี้ จะบ่มีส่วนเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเน่ อ
22 แต่ ถ้า ต้าน ตัง หลาย หื้อ พระ วิญญาณ เป๋ น ผู้ นํา จี วิต ผล ของ พระ
วิญญาณนั ้นคือความฮัก ความจื้นจมยินดี สันติสุข ความอดทน ความเม
ตต๋า ความดี ความซื่อสัตย์ 23 ความสุภาพอ่อนน้ อม กับก๋านฮูจ
้ ักบังคับตั ๋ว
สิง่ หมู่ นี้ บ่ขัด แย้ง กับ บท บัญญัติ แม้ แต่ ข้อ เดียว 24 คน ของ พระเยซู คริสต์
ได้เอาสันดานบาปตึงตั ๋ณหาของมัน เขิงไว้กับพระองค์บนไม้ก๋างเขนแล้ว
25 ย้อน ว่า พระวิญญาณ บริสุทธิได้
ิ กับหมู่ เฮา หมู่ เฮาก็ ควรใจ๊ จี วต
ิ
์ หื้อจี วต
ตวย พระวิญญาณ บริสุทธิ์ 26 หมู่ เฮา บ่ดี อวด ตั ๋ว บ่ดี ยัว่ หื้อ โขด กั ๋น กับ บ่ดี
อิจฉาขอยก๋วนคนอื่นเน่ อ

6
ก๋านจ้วยเหลือกั ๋น

1 ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลาย

ถ้าฮู้ว่าคนนึ่ งคนใดหลงผิดไป หื้อต้านตังหลาย
ตี้มีพระวิญญาณอยู่ตวย จ้วยคนนั ้นด้วยจิตใจ๋อ่อนน้ อม หื้อเขาปิ๊ กตัง้ ตั ๋ว
ใหม่ ได้ แหม หื้อ กึ๊ด เถิง ตั ๋ว เก่า แต่ หละวัง ตั ๋ว ไว้หื้อ ดี ต้าน ก็ อาจ ถูก ลองใจ๋
ได้ เหมือนกั ๋น 2 ใผมีปั๋ ญหาก็ ขอหื้อจ้วยกั ๋น ก๋านตี้ หมู่ ต้านเยียะจาอี้ก็ เป๋น
ก๋าน เยีย ะ ตวย กํา สอน ของ พระคริสต์ 3 ถ้า ใผ กึ๊ด ว่า ตั ๋ว เก่า เป๋น คน สําคัญ
แต่ แต๊ๆ แล้ว บ่ใจ้ จาอัน
้ คน นั ้น ก็ จุ ตั ๋ว เก่า 4 หื้อ เฮา กวด ผ่อ ตั ๋ว เก่า ใน สิง่ ตี้
เฮา ได้ เยีย ะ ลง ไป เป๋น สิง่ ดี กาว่า บ่ดี ถ้า ได้ เยีย ะ ดี เฮา ก็ จะ มี ความ ยินดี ใน
ตั ๋วเฮา บ่ใจ้เอาตั ๋วไปเผียบกับคนนั ้นคนนี้ 5 ย้อนว่าเฮาตังหลาย ต่างคนก็
ต้องฮับผิดชอบต่อก๋านตี้ตั ๋วได้เยียะลงไป ของใผของมัน
6 หื้อคนตี้ ฮับกําสอนของพระเยซู คริสต์ แล้ว แบ่งกู้ สิง
่ ตี้ดีๆ หื้อคนสอน
ตวย
7 ห้าม หื้อ ใผ จุ หมู่ ต้าน ว่า หมู่ ต้าน สามารถ ดู แควน พระเจ้า ได้ ใผ หว่าน
สิง่ ใดลงไปก็จะเก็บเกี่ยวสิง่ นั ้น 8 คนใดตี้หว่านเปื้ อตั ๋ณหาของสันดานบาป
ก็ จะ เก็บ เกี่ยว ความ ฉิ บหาย คน ใด ตี้ หว่าน เปื้ อ ความ ต้อ งก๋าน ของ พระ
วิญญาณ ก็ จะเก็บเกี่ยวจี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ 9 ย้อนจาอัน
้ บ่ดี ท้อถอยในก๋านเยียะ
ก๋านดี ถ้าเฮาบ่ท้อถอยแล้ว เฮาก็จะฮับผลดีในเวลาต๋ามสมควร 10 เมื่อมี
โอกาส ก็หื้อเยียะสิง่ ตี้ดีต่อคนตังหลาย โดยเฉพาะคนในครอบครัวผู้เจื้อ
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กําสอนสุดต๊ายของเปาโล

11 หื้อต้านตังหลายสังเกตผ่อว่า

ตั ๋วหนั งสือตี้ข้าพเจ้าเขียนด้วยลายมือ
ของข้าพเจ้านั ้นตั ๋วใหญ่มอกใด 12 คนตี้ใค่ได้หน้า ก็พยายามบังคับต้านตัง
หลายหื้อเข้าพิธสุ
ี หนั ต เปื้ อหมู่เขาจะบ่ถูกคํ่าเมื่อเขาบอกเรือ
่ งพระคริสต์
13
ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน ขนาด คน ตี้ เข้า พิธี สุหนั ต แล้ว ก็ ยัง บ่เยีย ะ ตวย บท
บัญญัติเลย แต่ตี้หมูเขา
่ บังคับต้านตังหลายหื้อเข้าพิธสุ
ี หนั ต ก็เปื้ อหมูเขา
่
14
จะ อู้อวด ตั ๋ว ว่า หมู่ ต้าน ได้ ติด ต๋าม หมู่ เขา แล้ว 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 เฮา เต้า อัน
้ โดย ไม้ ก๋าง เขน นั ้น โลก นี้ ได้ ต๋าย๑จาก ข้าพเจ้า
ไปแล้ว กับข้าพเจ้าก็ได้ต๋ายจากโลกนี้ เหมือนกั ๋น 15 ก๋านเข้ากาว่าบ่เข้าพิธี
สุหนั ต บ่ใจ้เรือ
่ งสําคัญเลย เรือ
่ งสําคัญคือ ก๋านเป๋นคนตี้พระเจ้าได้สร้าง
ขึ้นใหม่ 16 ขอหื้อสันติสุขตึงความเมตต๋ากรุ ณาของพระเจ้า จงมีแก่คนตี้
ใจ๊จีวต
ิ ต๋ามกําสอนนี้ กับมีแก่คน๒ของพระเจ้าเต๊อะ
17 ตัง
้ แต่นี้ ต่อไป ขอบ่หื้อใผมาก๋วนใจ๋ข้าพเจ้าแหม ย้อนฮอยแผลในตั ๋ว
ของข้าพเจ้านั ้น เยียะหื้อฮูว่
้ าข้าพเจ้าเป๋นคนของพระเยซูคริสต์๓
18 ปี้ น้ องตังหลาย ขอหื้อพระคุณของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป๋ นเจ้า
ของเฮา จงมีแก่ต้านตังหลายเต๊อะ อาเมน

๑

๒ 6:16 6:16 ฉบับภาษากรีกแป๋ตรงๆ
6:14 6:14 ฉบับภาษากรีก แป๋ตรงๆ ว่า ถูกเขิง
๓
ว่า อิสราเอลของพระเจ้า
6:17
6:17 ฮอยแผลอ้างเถิงฮอยตี้เปาโลโดนเฆี่ยนตี ๋
ย้อนสอนเรือ
่ งของพระเยซูคริสต์
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อใน
เมือง

เอเฟซัส

เปาโลเป๋นผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ ต้านเขียนขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ� 61
ใน หละหว่าง นั ้น ต้าน ติด คอก อยู่ตี้ กรุ ง โรม จดหมาย ฉบับ เอเฟซัส ฟี ลิ ป ปี
โคโลสี กับฟีเลโมน ต้านก็เขียนขึ้นหละหว่างนั ้นตวย ย้อนจาอัน
้ จดหมาย
หมู่ นี้ บาง เตื้อ ก็ ฮ้อง ว่า จดหมาย จาก คอก เปาโล ติด คอก อยู่ ตี้ กรุ ง โรม ก็
ย้อนบอกข่าวดี
ผู้ เชีย
่ ว ชาญ พระคัมภีร ์ส่วน ใหญ่ ถือ ว่า เปาโล ได้ เขียน จดหมาย ฉบับ นี้
บ่ใจ้ เขียนเถิงก้าผู้เจื้อในเอเฟซัสเต้าอัน
้ แต่ ได้ เขียนเถิงผู้เจื้อคนอื่นๆ ใน
เมืองอื่นๆ ในแคว้นเอเชียตวย เปาโลได้อยูใน
่ เมืองเอเฟซัสสองปี๋ป๋าย กับ
ได้ บอก ข่าวดี ต๋อน ตี้ อยู่ ตี้ หัน
้ (กิจ ก๋า น 19:10 ) เอเฟซัส คือ เมือง ตี้ สําคัญ
เซิง่ อยู่ ตัง วัน ตก ติด กับ ทะเล ใน แคว้น เอเชีย ใน สมัย นี้ แคว้น เอเชีย จะ อยู่
ใน ประเทศ ตุรกี คาด ว่า ผู้ เจื้อ ใน เมือง เอเฟซัส อาจ จะ เอา จดหมาย ฉบับ นี้
ของเปาโลไปหื้อกับผูเ้ จื้อในตี้ต่างๆ ในแคว้นเอเชียได้อ่านตวย
เปาโล ได้ เขียน เถิง ความ สัมพันธ์ ของ ค ริ สต จักร กับ พระ เยซู คริสต์
พระเจ้าเยียะหื้อความต้องก๋านของพระองค์ตี้ตัง้ ใจ๋ไว้ตัง้ แต่เก๊านั ้นสําเร็จ
โดย ผ่าน ก๋าน ต๋าย กับ ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ของ พระเยซู คริสต์ ย้อน
จาอัน
้ พระคริสต์จึงเป๋นผู้นํากับผู้ปกครองคนของพระเจ้า ก็คือคริสตจักร
จาว ยิว กับ คน ต่างจ้า ด ก็ มี สันติสุข ตวย กั ๋น ได้ ผ่าน ก๋าน ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน
ของพระเยซูคริสต์ กับหมู่เขาก็ได้เป๋นหมู่เดียวกั ๋น คือคริสตจักร ก๋านต๋าย
ของ พระเยซู คริสต์ เยีย ะ หื้อ ผู้ เจื้อ กู้ คน สามารถ ฮับ ปอน ฝ่าย จิต วิญญาณ
กู้ อย่าง จาก พระเจ้า ก๋าน ฮับ ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ เป๋น ของ ประทาน จาก
พระเจ้า บ่ใจ้ ขึ้น อยู่ กับ สิง่ ตี้ คน เยีย ะ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ ก็ มา อยู่ ใน ใจ๋
ของผูเ้ จื้อกู้คน กับพระองค์ก็หื้อของประทานฝ่ายวิญญาณเปื้ อผูเ้ จื้อกู้คน
จะ สามารถ จ้วย หื้อ ตั ๋ว ของ พระคริสต์ แข็ง แฮง ขึ้น กับ เติบโต เป๋น คน ใหญ่
ในความเจื้อ แล้วใจ๊จีวต
ิ อย่างบริสุทธิกั
์ บถูกต้องต๋ามธรรม
กําตัก
๊ ตวาย
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ เป๋น อัครทูต ของ พระเยซู คริสต์
ต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้า
เถิง คน ของ พระเจ้า ตี้ สัตย์ ซ่ ือ ใน เมือง เอเฟซัส ผู้ ตี้ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว
กั ๋น กับ พระเยซู คริสต์ 2 ขอ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮับ พระคุณ ตึง สันติสุข จาก
พระเจ้าพระบิดาของเฮากับจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ
1
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ปอนตี้มาจากพระเยซูคริสต์
สรรเสริญ พระเจ้า ผู้ เป๋น พระเจ้า ตึง พระบิดา ของ พระเยซู คริสต์ องค์
พระผู้ เป๋ น เจ้า ของ เฮา พระองค์ ปั๋ น ปอน ฝ่าย จิต วิญญาณ ของ เฮา กู้ อย่าง
ในสวรรค์ โดยพระคริสต์ 4 ก่อนสร้างโลกนี้ พระเจ้าก็ ได้ เลือกเฮาเป๋นคน
ของ พระองค์ แล้ว ใน ตาง ความ สัมพันธ์กับ พระคริสต์ เปื้ อ หื้อ เฮา เป๋น คน
บริสุทธิ์ บ่มีตี้ติในสายต๋าพระเจ้า 5 ย้อนพระองค์ฮักเฮา พระองค์จึงได้กํา๋
หนดเฮาไว้ก่อนแล้วว่า หื้อเฮาเป๋นลูกของพระองค์โดยตางพระเยซูคริสต์
นี่ เป๋น สิง่ ตี้ พระองค์ ปอใจ๋ กับ เป๋น ความ ต้อ งก๋าน ของ พระองค์ 6 เปื้ อ เฮา
จะ ได้ สรรเสริญ พระคุณ อัน ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ ตี้ หื้อ เฮา บ่ดาย ผ่าน ตาง
พระบุตร ผู้ ตี้ พระองค์ ฮัก 7 โดย ก๋าน ต๋าย ของ พระเยซู เลือด ของ พระองค์
ก็ ไถ่ เฮา แล้ว คือ เฮา ได้ ฮบ
ั ก๋าน ยกโต้ ษ บาป ย้อน พระคุณ อัน ใหญ่ หลวง
8
ของพระองค์ พระเจ้าหื้อพระคุณอย่างเหลือล้นกับเฮา ตึงหื้อเฮามีผญา
ปั๋ ญญา กับ ความ เข้า ใจ๋ กู้ สิง่ กู้ อย่าง 9 พระองค์ โผด หื้อ เฮา ฮู้ เถิง แผนก๋า น
็ ตี้ พระองค์ ตัง้ ใจ๋ เยีย ะ หื้อ สําเร็จ ใน พระคริสต์ ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน
ลํ้า เลิก
ของพระองค์ 10 แผนก๋านนั ้นก็คือ เมื่อเถิงเวลาตี้เหมาะสมในสายต๋าของ
พระองค์ พระองค์ จะ ต้อม กู้ สิง่ กู้ อย่าง ตึง ตี้ อยู่ ใน สวรรค์ กับ ใน โลก เข้า
ตวยกั ๋นแล้วหื้อพระคริสต์ปกครอง
11 พระองค์ ได้ เลือก เฮา หื้อ เป๋ น คน ของ พระองค์ โดย ตี้ หื้อ เฮา มี ความ
สัมพันธ์กับ พระคริสต์ ย้อน นี่ เป๋น ความ ต้อ งก๋าน ของ พระองค์ ตี้ พระองค์
ได้ตัง้ ใจ๋ไว้ตัง้ แต่เก๊า 12 เปื้ อหื้อหมู่เฮาจาวยิว เซิง่ เป๋นหมู่แรกตี้เจื้อวางใจ๋
ในพระคริสต์ จะสรรเสริญความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า 13 หมู่ต้านก็มีความ
สัมพันธ์ กับ พระคริสต์ 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 จํ๊าก๋าเป๋นเจ้าของหมู่ต้านโดยหื้อพระวิญญาณบริสุทธิ์
กับ หมู่ ต้าน ต๋าม ตี้ พระองค์ สัญญา ไว้ 14 พระวิญญาณ นั ้น เป๋น ก๋าน มัด จํา๋
สําหรับ มรดก ของ หมู่ เฮา กับ เป๋น ก๋าน รับรอง ว่า พระเจ้า จะ หื้อ หมู่ เฮา ตี้
เป๋นคนของพระองค์ ได้ฮบ
ั ก๋านไถ่จากโต้ษบาป ตึงหมดนี้ ก็เปื้ อหื้อหมู่เฮา
สรรเสริญความยิง่ ใหญ่ของพระองค์
3

เปาโลอธิษฐานเปื้ อจาวเอเฟซัส

15 ย้อนจาอี้ ตัง
้ แต่ ตี้ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ ว่า หมู่ ต้าน เจื้อ วางใจ๋ พระเยซู องค์
พระ ผู้ เป๋ น เจ้า กับ ฮัก คน ของ พระเจ้า ตัง หลาย 16 ข้าพเจ้า จึง อธิษฐาน
17 เฮา
เผื่อหมูต้
่ านบ่เกยขาด ตึงขอบคุณพระเจ้าสําหรับหมู่ต้านอยูตลอด
่
อธิษฐาน ขอ พระเจ้า ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา ตี้ เป๋น
พระบิดาผู้ยิง่ ใหญ่ โผดหื้อพระวิญญาณกับหมู่ต้าน ตี้จะเยียะหื้อหมู่ต้าน
มี ผญา ปั๋ ญญา กับ เปิด เผย เรือ
่ ง ของ พระเจ้า หื้อ หมู่ ต้าน เปื้ อ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู้
18
จัก พระองค์ นั ก ขึ้น ขอ พระองค์ จ้วย เปิด ต๋า เปิด ใจ๋ ของ หมู่ ต้าน เปื้ อ หมู่
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ต้านจะได้ฮูว่
้ า พระองค์ฮ้องหื้อหมู่ต้านมามีความหวังอะหยัง กับฮูว่
้ าปอน
19
ตี้พระองค์สัญญาว่าจะหื้อกับคนของพระองค์นั ้นดีเลิศมอกใด กับฮู้ว่า
ฤทธิอํ
์ านาจ ของ พระองค์ ตี้ จ้วย เฮา ตี้ เป๋น หมู่ ผู้ เจื้อ นั ้น ยิง่ ใหญ่ ขนาด ไหน
ฤทธิอํ
์ านาจนี้ ก็ เป๋นอย่างเดียวกั ๋นกับฤทธิอํ
์ านาจอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์
20 ตี้ พระองค์ ใจ๊ เมื่อ เยีย ะ หื้อ พระเยซู คริสต์ เป๋ น ขึ้น จาก ความ ต๋าย กับ หื้อ
นั ่ง อยู่ตัง ขวา มือ ของ พระองค์ ใน สวรรค์ 21 มี อํานาจเหนื อ วิญญาณ ตี้ เป๋น
ผู้ ปกครอง ตี้ เป๋น ผู้ มี สิทธิ อํานาจ ตี้ เป๋น เจ้า เป๋น นาย กาว่า ตี้ มี ฤทธิ์ เดช
อํานาจสูงสุดในสวรรค์ พระคริสต์ อยู่เหนื อกู้ ตํา๋ แหน่ งตี้ แสดงเถิงอํานาจ
ตึง หมด ตี้ ตัง้ ขึ้น บ่ใจ้ ก้า ยุค บ่า เดี่ยว นี้ เต้า อัน
้ แต่ ใน ยุค ตี้ กํ่า ลัง จะ มา ตวย
22 พระเจ้าได้หื้อกู้สิง
้ างอยูใต้
่ อํานาจของพระคริสต์ กับตัง้ หื้อพระองค์
่ กูอย่
เป๋นเหมือนหัวตี้ปกครองกู้สิง่ กู้อย่างในคริสตจักร 23 คริสตจักรนั ้นก็เป๋น
เหมือน ตั ๋ว ของ พระคริสต์ คริสตจักร นั ้น ก็ สมบูรณ์ โดย พระองค์ ผู้ ตี้ เยีย ะ
หื้อกู้สิง่ สมบูรณ์

2
เกิดใหม่ในพระคริสต์
ตะ ก่อน 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 หมู่ต้านยอมเจื้อฟังซาต๋านผูมี
้ อํานาจในฟ้าอากาศ เซิง่ เป๋นวิญญาณ
ตี้ ควบคุม คน ตี้ บ่ยอม เจื้อ ฟัง พระเจ้า 3 ตะก่อน หมู่ เฮา กู้ คน ก็ เกย ใจ๊ จี วต
ิ
อย่างคนหมู่นั ้นเหมือนกั ๋น คือเฮาเยียะต๋ามกิเลสตั ๋ณหาของสันดานบาป
กับ เยีย ะ ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ ตั ๋ว กับ จิต ใจ๋ ของ เฮา เซิง่ เฮา สมควร แล้ว
ตี้จะต้องฮับก๋านลงโต้ษจากพระเจ้าเหมือนคนอื่นๆ ย้อนบาปของเฮาเยีย
ะ หื้อ พระเจ้า โขด 4 แต่ ความ เมตต๋า ของ พระเจ้า กับ ความ ฮัก ตี้ พระองค์ มี
หื้อเฮานั ้นนั กขนาด 5 เถิงแม้วา่ เฮาได้ต๋ายไปแล้วในฝ่ายจิตวิญญาณย้อน
ความ บาป ของ เฮา แต่ พระเจ้า ก็ หื้อ ต้าน มี จี วต
ิ ใหม่ ฮ่วม กับ พระคริสต์ ตี้
หมู่ ต้าน รอด ป๊น บาป โต้ษ นั ้น ก็ ย้อน พระคุณ ของ พระเจ้า 6 พระองค์ เยีย
ะ หื้อ เฮา เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ตวย กั ๋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 ๋นกับพระเยซู คริสต์ 7 ตี้ พระเจ้าเยียะจาอี้ ก็ เปื้ อหื้อยุค ต่อๆ ไป จะได้ หัน
พระคุณอันเหลือล้นของพระองค์ โดยความเมตต๋าของพระองค์ผ่านตาง
พระเยซูคริสต์ 8 ตี้หมูต้
่ านรอดป๊นบาปโต้ษนั ้น ก็ย้อนพระคุณของพระเจ้า
ผ่าน ตาง ความ เจื้อ ของ หมู่ ต้าน บ่ใจ้ จาก ตั ๋ว ของ หมู่ ต้าน เน่ อ แต่ พระเจ้า
โผดหื้อกับหมู่ต้าน 9 บ่มีใผอวดตั ๋วได้ ย้อนบ่ได้มาจากสิง่ ตี้คนเยียะ 10 เฮา
เป๋น ผล งาน ของ พระเจ้า ตี้ พระองค์ สร้าง ขึ้น ผ่าน ตาง พระเยซู คริสต์ เปื้ อ
หื้อเฮาเยียะสิง่ ดีๆ ตี้พระองค์เกียมไว้หื้อเฮาเยียะก่อนแล้ว
1

เอเฟซัส 2:11

378

เอเฟซัส 3:4

ความเป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋นในพระคริสต์
จาอัน
้ หมู่ ต้าน ตี้ เกิด มา เป๋น คน ต่างจ้า ด เป๋น ผู้ ตี้ จาว ยิว ฮ้อง ว่า หมู่
บ่ได้ เข้า พิธีสุหนั ต ย้อน จาว ยิว ฮ้องตั ๋ว เก่า ว่า หมู่ เข้า พิธีสุหนั ต (แต่ หมาย
เถิงพิธตี
ี ้คนเยียะต่อตั ๋วเต้าอัน
้ ) 12 หื้อจํา๋ ไว้เต๊อะว่า ตะก่อนหมู่ต้านใจ๊จีวต
ิ
โดย บ่มี พระคริสต์ บ่ได้ เป๋น จาว อิสราเอล กับ บ่มี ส่วน ฮ่วม ใน พันธสัญญา
ตี้พระเจ้าหื้อไว้ หมู่ต้านใจ๊จีวต
ิ ในโลกนี้ อย่างบ่มีความหวังกับบ่มีพระเจ้า
13 แต่ บ่า เดี่ยว นี้ หมู่ ต้าน มี ความ สัมพันธ์กับ พระเยซู 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
เดียวกั ๋น โดยก๋านต๋ายของพระองค์ พระองค์ได้ทําลายก๋านเป๋นศัตรูกั
๋ ๋น ก็
15
เผียบเหมือนได้ ตุ๊บกํ่าแปงตี้ เกิง้ หมู่เขาออกเหีย พระองค์ ได้ ยกเลิกบท
บัญญัติ ตึง กํา สัง่ กับ กฎเก๋ ณฑ์ ต่างๆ เปื้ อ เยีย ะ หื้อ คน ตึง สอง ฝ่าย รวม เป๋น
หมู่ ใหม่ เซิง่ เป๋น หมู่ เดียว กั ๋น โดย ความ สัมพันธ์กับ พระองค์ แล้ว สันติสุข
ก็ เกิด ขึ้น 16 ก๋าน ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน ของ พระเยซู คริสต์ เยีย ะ หื้อ ตึง สอง
ฝ่ายบ่เป๋นศัตรู กั
๋ ๋นแหมต่อไป กับปาหมู่เขาตี้ เป๋นหมู่เดียวกั ๋นแล้วนั ้น ปิ๊ ก
คืนดีกับพระเจ้า 17 จาอัน
้ พระองค์เลยมาบอกข่าวดีเรือ
่ งสันติสุขนี้ หื้อหมู่
18
ตี้อยู่ไก๋พระเจ้ากับหมู่จาวยิวตี้อยู่ใก้พระเจ้าแล้ว ย้อนว่า โดยตางพระ
เยซู คริสต์ ตึง สอง หมู่ มี สิทธิตี
์ ้ จะ เข้า ใก้ พระบิดา ได้ โดย ตาง พระวิญญาณ
บริสุทธิองค์
เดียวกั ๋น
์
19 จาอัน
้ หมู่ต้านก็ บ่ใจ้ คนต่างด้าวกาว่าคนนอกแหมต่อไป แต่ เป๋นหมู่
เดียวกั ๋นกับคนของพระเจ้า กับเป๋นคนในครอบครัวของพระองค์ 20 เผียบ
เหมือน ตึก ตี้ พระเจ้า สร้าง ขึ้น ต่อ จาก ฐาน ฐาน นั ้น ก็ คือ หมู่ อัครทูต กับ หมู่
ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า กับ มี พระ เยซู คริสต์ เป๋น ศิลา มุม เอก
21 พระองค์ยึดกู้ส่วนของตึกนี้ หื้อติดกั ๋นไว้ กับเยียะหื้อตึกนี้ จํา
๋ เริญขึ้นเป๋น
พระวิหาร ตี้ ศักดิส
้ หมู่ ต้าน ตี้ มี ความ
์ ิทธิ์ของ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า 22 จาอัน
สัมพันธ์ กับ พระคริสต์ ก็ ได้ ฮบ
ั ก๋าน ก่อ สร้าง ขึ้น ฮ่วม กั ๋น กับ คน อื่นๆ เปื้ อ
สร้างหื้อเป๋นตี้อยูของ
่
พระวิญญาณของพระเจ้า
11

3
เปาโลบอกข่าวดีหื้อกับคนต่างจ้าด

1 จาอัน
้ ข้าพเจ้าเปาโลคนตีติ
้ ดคอกย้อนฮับใจ๊พระเยซูคริสต์ เปื้ อหันแก่

หมู่ ต้านตี้ เป๋นคนต่างจ้าด 2 แน่ ละ หมู่ ต้านต้องเกยได้ยน
ิ แล้วว่าพระเจ้า
3
โผดเมตต๋าหื้อก๋านงานนี้ กับข้าพเจ้า เปื้ อจ้วยหมู่ ต้าน พระเจ้าโผดเปิด
็ ของ พระองค์ หื้อ ข้าพเจ้า ฮู้ ต๋าม ตี้ ข้าพเจ้า เขียน ไว้สัน
เผย ข้อ ลํ้า เลิก
้ ๆ นั ้น
4
็ ของ
แล้ว เมื่อ หมู่ ต้าน อ่าน ผ่อ หมู่ ต้าน ก็ จะ ฮู้ว่า ข้าพเจ้า เข้า ใจ๋ ข้อ ลํ้า เลิก
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็ นี้ หื้อ ใผ ฮู้ ใผ หัน แต่
พระคริสต์ 5 ตะก่อน พระเจ้า บ่ได้ เปิด เผย ข้อ ลํ้า เลิก
บ่าเดี่ยวนี้ พระองค์ โผดเปิดเผยหื้อหมู่อัครทูตผู้บริสุทธิของ
พระองค์ กับ
์
หมู่ ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า หื้อฮู้ผ่านตางพระวิญญาณ 6 ข้อลํ้า
็ นั ้น ก็ คือ โดย ผ่าน ตาง ข่าวดี นั ้น คน ต่างจ้า ด ก็ จะ ได้ ฮบ
เลิก
ั มรดก ฮ่วม กั ๋น
กับจาวยิว กับเป๋นเหมือนส่วนต่างๆ ในตั ๋วเดียวกั ๋น กับมีส่วนฮ่วมในพระ
สัญญาตี้พระเจ้าหื้อไว้ผ่านตางพระเยซูคริสต์
7 ข้าพเจ้าได้ ฮบ
ั หน้าตี้หื้อมาบอกข่าวดีนั ้น

ก็โดยพระคุณของพระเจ้าตี้
หื้อข้าพเจ้าผ่านตางฤทธิอํ
์ านาจของพระองค์ 8 เถิงแม้ว่า ข้าพเจ้าเป๋นคน
ตี้ ตํ่าต้อย เหลือ คน ตํ่าต้อย ตี้ สุด ใน หมู่ คน ของ พระเจ้า แต่ พระเจ้า ก็ ได้ หื้อ
พระคุณ นี้ กับ ข้าพเจ้า เปื้ อ หื้อ เอา ข่าวดี มา บอก คน ต่างจ้า ด ข่าวดี นั ้น ก็ คือ
ปอนของพระคริสต์ ตี้ นั กจ๋นสุดกํากึ๊ดตี้ จะกึ๊ดได้ 9 กับเยียะหื้อกู้ คนเข้าใจ๋
็ ตี้ พระเจ้า ผู้ สร้าง กู้ สิง่ กู้ อย่าง
ถองแกะ ถองแก๋น เถิง แผนก๋า น อัน ลํ้า เลิก
10
ได้ซ่อนไว้ตัง้ แต่ก่อนสร้างโลกมาแล้ว เปื้ อว่าต๋อนนี้ หมู่ผู้ปกครองกับผู้
มี สิทธิอํานาจ ใน สวรรค์ จะ ได้ หัน เถิง ผญา ปั๋ ญญา ตี้ ล้น เหลือ ของ พระเจ้า
ผ่าน ตาง คริสตจักร 11 ก็ เป๋น ไป ต๋าม แผนก๋า น ตี้ พระองค์ วาง ไว้ตัง้ แต่ เก๊า
เซิง่ เรือ
่ ง นี้ พระองค์ ก็ เยีย ะ สําเร็จ แล้ว ผ่าน ตาง พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้
เป๋ นเจ้าของเฮา 12 เมื่อหมู่เฮามีความเจื้อในพระคริสต์ หมู่เฮาก็อธิษฐาน
ต่อหน้าพระเจ้าได้อย่างมัน
่ ใจ๋กับบ่ต้องกั ๋ว 13 จาอัน
้ ข้าพเจ้าขอหื้อหมู่ต้าน
บ่ต้องอ่อนใจ๋ตี้ข้าพเจ้ากํ่าลังตุ๊กยากเปื้ อหมู่ต้าน ย้อนสิง่ หมู่นี้ ก็เปื้ อหื้อหมู่
ต้านได้ฮับเกียรติ
ความฮักของพระคริสต์

14 ย้อนจาอี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าลงอธิษฐานต่อหน้าพระบิดา 15 ผู้ตี้ สร้าง

กู้ คู่ กู้ คน ตึง ใน สวรรค์ กับ บน โลก 16 ข้าพเจ้า อธิษฐาน ขอ พระเจ้า ตี้ จะ
หื้อ ฤทธิ์ อํานาจ ตึง หมด กับ หมู่ ต้าน จาก ปอน อัน ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ ใน
สวรรค์ ผ่าน ตาง พระวิญญาณ เปื้ อ ต้าน จะ ได้ มี จิต ใจ๋ ตี้ เข้ม แข็ง 17 ขอ หื้อ
พระคริสต์ อยู่ในใจ๋ ของหมู่ต้านโดยตางความเจื้อของหมู่ต้าน ขอหื้อต้าน
มัน
่ คงอยู่ในความฮัก 18 เปื้ อหื้อหมู่ต้านกับคนของพระเจ้ากู้คนเข้าใจ๋เถิง
็ มอกใด 19 ขอหื้อหมู่ต้าน
ความฮักของพระคริสต์ว่า กว้าง ยาว สูง กับเลิก
ฮู้จักความฮักของพระคริสต์ นั ้น เถิงแม้ว่าจะบ่ได้ ฮู้จักตึงหมดก็ ต๋าม เปื้ อ
พระเจ้าจะได้จ้วยหื้อหมู่ต้านเป๋นเหมือนพระองค์อย่างสมบูรณ์
20 จงถวายเกียรติแก่พระองค์

ผู้ตี้เยียะได้กู้สิง่ กู้อย่างนั กเหลือตี้เฮาขอ
กาว่ากึ๊ด โดยฤทธิอํ
า
นาจ
ตี
้
เยี
ย
ะ
ก๋
านอยู่ในตั ๋วเฮา 21 ขอเกียรติ จากผู้เจื้อ
์
ในคริสตจักรตังหลายจงมีแก่พระเจ้าผ่านตางพระเยซู คริสต์กู้เจ้นกู้จ้าด
ตลอดไป อาเมน
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ตั ๋วเดียวกั ๋นในพระคริสต์

1 ข้าพเจ้าคนตี้โดนขังคอกย้อนฮับใจ๊องค์พระผูเป๋
้ นเจ้า

ขออ้อนวอนหื้อ
หมู่ต้านใจ๊จีวต
ิ หื้อเปิงกับตี้พระเจ้าได้ฮ้องหมู่ต้านมาเป๋นคนของพระองค์
2 หื้อถ่อมใจ๋ อ่อนน้ อม กับอดทนต่อกั ๋นโดยความฮัก 3 หื้อพยายามอย่างตี้
สุด ตี้ จะ ฮัก ษา ความ เป๋น นํ้า นึ่ ง ใจ๋ เดียว กั ๋น ตี้ ได้ ฮบ
ั จาก พระวิญญาณ ตี้
4
ได้ ผูกพัน หมู่ ต้าน ไว้ โดย สันติสุข มี ตั ๋ว อัน เดียว กั ๋น กับ มี พระ วิญญาณ
บริสุทธิองค์
เดียว กั ๋น เหมือน กับ ตี้ พระเจ้า ฮ้อง หมู่ ต้าน มา หื้อ มี ความ หวัง
์
อย่างเดียวกั ๋น 5 มีองค์พระผู้เป๋ นเจ้าองค์เดียว ความเจื้อเดียว บัพติศมา
เดียว 6 กับมีพระเจ้าพระบิดาองค์เดียวของกู้คน ผู้ตี้มีอํานาจสูงสุด เยียะ
ก๋านผ่านกู้คน กับอยูใน
่ กู้คน
7 แต่เฮากู้คนก็ได้ฮบ
ั ของประทานต๋ามพระคุณของพระคริสต์ตี้โผดปั๋ น

หื้อเฮา 8 จาอัน
้ ในพระคัมภีรจึ
์ งมีกําเขียนไว้ว่า
“เมื่อพระองค์ขึ้นไปอยูตี
่ ้สูง
พระองค์ก็เอาเชลยหลายคนไปตวย
แล้วพระองค์ก็หื้อของประทานกับมนุษย์�ก

ตี้ บอก ว่า “พระองค์ ขึ้น ไป� ก็ หมายเถิง ว่า พระองค์ เกย ลง ไป อยู่ ใน
ตี้ ตี้ ตํ่า ตี้ สุด ของ โลก๑ก่อน แล้ว 10 พระองค์ ผู้ ตี้ ลง ไป นั ้น ก็ คือ พระองค์ ตี้
ขึ้น ไป อยู่ ตี้ สูง ตี้ สุด เหนื อ ฟ้า สวรรค์ ตวย เปื้ อ พระองค์ จะ ได้ อยู่ กู้ ตี้ กู้ ตาง
11 พระองค์หื้อของประทานแต่ละคนก็คือ หื้อบางคนเป๋ นอัครทูต บางคน
เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง 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 ไว้
สําหรับงานฮับใจ๊ กับเสริมสร้างตั ๋วของพระคริสต์๒หื้อแข็งแฮงขึ้น 13 จ๋น
หมู่ เฮา ตึง หมด จะ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น ตาง ความ เจื้อ กับ ความ ฮู้ เกี่ยว
กับพระบุตรของพระเจ้า แล้วเฮาจะเติบโตเป๋นคนใหญ่ในความเจื้ออย่าง
สมบูรณ์ คือ เป๋นเหมือนพระคริสต์กู้อย่าง 14 เปื้ อเฮาจะบ่เป๋นเหมือนหละ
อ่อนแหมต่อไป ตี้ถูกคลื่นปั๊ ดไปปั๊ ดมา กาว่าถูกลมปั๊ ดไปตางปู๊นไปตางเพ้
โดยกําสอนผิดของคนสอนผิดตี้ใจ๊อุบายจุล่ายเฮา 15 แตนตี้จะเป๋นจาอัน
้
ก็หื้อหมู่เฮายึดความจริงด้วยความฮัก เปื้ อหมู่เฮาจะจํา๋ เริญขึ้นกู้อย่างจ๋น
เป๋นเหมือนพระคริสต์ ผู้เป๋นหัวของคริสตจักร 16 พระองค์ เยียะหื้อตั ๋วตึง
หมด ยึด ติด กั ๋น โดย ข้อ ต่อ ตี้ พระองค์ หื้อ มา เมื่อ แต่ ละ ส่วน เยีย ะ ก๋าน ต๋าม
หน้าตี้ของมัน ก็เยียะหื้อตั ๋วเติบโตกับแข็งแฮงขึ้นเองโดยความฮัก
9

ก

มีจีวต
ิ ใหม่ในพระคริสต์
4:8 4:8 สดด� 68:18

กาว่า ในโลกนี้

๒

๑

4:9 4:9 ภาษากรีกสามารถเข้าใจ๋ได้สองอย่างคือ แดนคนต๋าย

4:12 4:12 หมายเถิง คริสตจักร
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ย้อน จาอัน
้ ข้าพเจ้า ขอ บอก กับ ยืนยัน แตน องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ว่า ต่อ
ไปนี้ หื้อหมู่ต้านเลิกใจ๊จีวต
ิ เหมือนกับคนบ่ฮู้จักพระเจ้า ตี้กึ๊ดก้าเรือ
่ งตี้บ่มี
ประโยชน์ 18 ย้อนหมู่เขาง่าวกับหลึกหลึ่ง จิตใจ๋ของหมู่เขาจึงถูกเยียะหื้อ
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 ยอม หื้อ ตั ๋ว เก่า มัว เมา อยู่ ใน กาม เยีย ะ เรือ
่ ง
ลามกกู้อย่างโดยบ่หักห้ามใจ๋ตั ๋วเก่า 20 แต่สิง่ หมู่นี้ บ่ใจ้สิง่ ตี้หมู่ต้านได้เฮีย
นฮู้ ใน เรือ
่ ง พระคริสต์ 21 แต๊ๆ หมู่ ต้าน ก็ เกย ได้ยน
ิ เรือ
่ ง ของ พระองค์ กับ
เกย ได้ ฮบ
ั กํา สอน เรือ
่ ง ของ พระองค์ เซิง่ เป๋น ความ จริง ตี้ พระเจ้า เปิด เผย
ไว้ใน เรือ
่ ง ของ พระเยซู 22 กํา สอน นั ้น ก็ คือ จี วต
ิ เก่า ตี้ ถูก จุ ล่าย โดย กิเลส
ตั ๋ณหา ตี้ เยีย ะ หื้อ หมู่ เฮา ต้อง ฉิ บหาย นั ้น หื้อ เอา ขว้าง เหีย 23 แล้ว จง ยอม
หื้อ พระเจ้า เปี่ ยน กํา กึ๊ด กับ จิต ใจ๋ ของ หมู่ ต้าน ใหม่ 24 กับ หื้อ หมู่ ต้าน ยอม
ฮับจีวต
ิ ใหม่ ตี้พระเจ้าสร้างขึ้นหื้อเป๋นเหมือนพระองค์ เป๋นจีวต
ิ ตี้ถูกต้อง
ต๋ามธรรมกับบริสุทธิแต๊
์ ๆ
25 ย้อน จาอัน
้ หื้อ เลิก จุ ล่า ย กั ๋น หื้อ กู้ คน อู้ แต่ ความ จริง ต่อ กั ๋น ย้อน หมู่
เฮา ก็ เป๋น ส่วน ต่างๆ ของ ตั ๋ว เดียว 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
ลักขีจ
้ กก็หื้อย้างเหีย หื้อฮิหาเอาคนเดียวโดยสองมือของตั ๋วเก่า เปื้ อว่าจะ
มีสิง่ ของตี้จะแบ่งปั๋ นจ้วยเหลือคนยากจ๋น
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 อู้ของต้าน จะ ได้ เป๋น ประโยชน์ กับ คน ตี้ ได้ยน
ิ 30 ห้ามเยีย
ะ หื้อ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ ของ พระเจ้า เสีย ใจ๋ ย้อน ว่า พระเจ้า ได้ หื้อ พระ
วิญญาณนั ้นจํ๊าก๋าเฮาไว้ เปื้ อว่าเฮาจะบ่ถูกตัดสินลงโต้ษ ในวันตี้จะได้ฮบ
ั
31
ก๋านไถ่ในวันสุดต๊ายนั ้น หื้อเอาสิง่ หมู่นี้ ออกไปจากหมู่ต้านหื้อหมด คือ
ความ ฮู้ สึก ขมขื่น ตึง หมด ก๋าน โขด ก๋าน โมโห ก๋าน ผิด หัว กั ๋น ก๋าน ใส่ ฮ้าย
ป้ายสี รวมตึงก๋านกึ๊ดฮ้ายกู้อย่าง 32 หื้อเมตต๋า เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ กับยกโต้
ษหื้อกั ๋นเหมือนพระเจ้าได้ยกโต้ษหื้อกับหมู่ต้านผ่านตางพระคริสต์
17

5

1 ย้อนหมู่ต้านเป๋ นลูกตี้พระเจ้าฮัก

หื้อหมู่ต้านเฮียนแบบพระองค์ 2 หื้อ
มี ความ ฮัก ใน ก๋าน ใจ๊ จี วต
ิ เหมือน กับ ตี้ พระคริสต์ ฮัก เฮา กับ สละ จี วต
ิ ของ
พระองค์ เป๋นเครือ
่ งถวายกับเครือ
่ งปู่ จาตี้ หอมหวานตี้ พระเจ้าเปิงใจ๋ เปื้ อ
เฮา
3 หมูต้
่ านตี้เป๋นคนของพระเจ้า ก็บ่สมควรตี้จะยุง่ เกี่ยวกับเรือ
่ งก๋านเยีย
ะบาปตางเพศ ก๋านลามก กับก๋านโลภ แม้แต่ อู้เถิงก็ ห้ามเลย 4 ตึงก๋านอู้
ลามก อู้เล่นไปเล่ยบ่มีสาระ ก๋านอู้ฮะ ก็ บ่สมควรเหมือนกั ๋น แต่ หื้ออู้ขอบ
พระคุณ พระเจ้า ดี กว่า เน่ อ 5 กู้ คน ตี้ ล่วง ประเวณี กาว่า ลามก กาว่า โลภ
(ความ โลภ เยีย ะ หื้อ คน ยก ทรัพย์สิน สิง่ ของ ขึ้น เป๋น พระเจ้า) หื้อ หมู่ ต้าน
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แน่ ใจ๋ ได้ เลย ว่า คน หมู่ นี้ จะ บ่มี ส่วน ใน แผ่น ดิน ของ พระคริสต์ กับ พระเจ้า
เลย
6 ห้ามหื้อใผมาจุล่ายหมู่ต้านโดยกําอูตี
้ ้บ่ใจ๊เรือ
่ งแต๊ได้ ย้อนสิง่ ตี้อูมา
้ ตึง
หมดนี้ จะเยียะหื้อพระเจ้าลงโต้ษหมูคน
่ ตี้บ่เจื้อฟัง 7 จาอัน
้ ห้ามไปยุง่ เกี่ยว
อะหยังกับคนหมู่นั ้น 8 ย้อนว่าตะก่อนหมู่ต้านก็เกยอยู่ในความมืด แต่บ่า
เดี่ยวนี้ หมู่ ต้าน อยู่ ใน ความ เป่ง แจ้ง แล้ว ย้อน เป๋น คน ของ องค์ พระผู้ เป๋ น
เจ้า ก็ หื้อ ใจ๊ จี วต
ิ อย่าง คน ตี้ อยู่ ใน ความ เป่ง แจ้ง 9 (ย้อน ว่า ความ เป่ง แจ้ง
นั ้น เยีย ะ หื้อ เฮา เยีย ะ แต่ สิง่ ดี สิง่ ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม กับ สิง่ ตี้ เป๋น ความ
จริง) 10 หื้อ ค้น ผ่อ ลอ ว่า มี อะหยัง พ่อง ตี้ จะ เยีย ะ หื้อ องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า
ปอใจ๋ 11 ห้าม ไป ยุง่ เกี่ยว อะหยัง กับ ก๋าน ของ คน ตี้ อยู่ ใน ความ มืด เซิง่ บ่มี
ประโยชน์ นั ้น แต่หื้อเปิดเผยก๋านหมู่นั ้นออกมาหื้อคนฮูเหี
้ ยเน่ อ 12 แม้แต่
จะ อู้ เถิง 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 เอา กู้ สิง
่ กู้ อย่าง ออก มา ไว้ ตี้ เป่ง แจ้ง สิง่ ตี้ หมกเม็ด ก็ จะ หัน ได้
หมด 14 ย้อนว่ากู้ สิง่ กู้ อย่างตี้ แสงส่องหื้อ หันนั ้น ก็ เป่ง แจ้งไปตวย จาอัน
้
เลยมีกําเขียนไว้ว่า
“คนตี้หลับอยูก็
่ หื้อลุกขึ้นเต๊อะ
หื้อเป๋นขึ้นจากความต๋าย
แล้วพระคริสต์จะส่องแสงไปต้องตั ๋วต้าน�
15 จาอัน
้ จงหละวังในก๋านใจ๊จีวต
ิ หื้อดี ห้ามใจ๊จีวต
ิ เหมือนคนง่าว แต่หื้อ
ใจ๊ จีวต
ิ เหมือนคนหลวก 16 จงใจ๊ กู้ๆ โอกาสหื้อเป๋นประโยชน์ ย้อนว่ากู้ วัน
นี้ ก็มีก้าคนเยียะบ่ดี 17 จาอัน
้ ห้ามเป๋นคนง่าว แต่หื้อเข้าใจ๋ว่า องค์พระผู้
เป๋ นเจ้าใค่อยากหื้อหมู่ต้านเยียะอะหยัง 18 ห้ามกิน
่ จ๋นเมา ย้อน
๋ เหล้าองุน
มัน จะ เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน คุม สติ ตั ๋ว เก่า บ่ได้ แต่ หื้อ พระวิญญาณ อยู่ กับ หมู่
ต้าน เต๋ม ตี้ 19 หื้อ ฮ้อง เพลง สดุดี เพลง นมัส ก๋า น กับ เพลง สรรเสริญ จาก
จิตวิญญาณหื้อกั ๋น กับหื้อฮ้องกับสรรเสริญองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้าออกมาจาก
ใจ๋หมู่ต้านแต๊ๆ 20 หื้อขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาในนามพระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา สําหรับกู้สิง่ กู้อย่างอยูตลอด
่
หน้าตี้ของผัวเมีย

21 หื้อหมู่ต้านเจื้อฟังกั ๋น

ย้อนหมู่ต้านเคารพยําเก๋งพระคริสต์

คน เป๋น เมีย ก็ ต้อง เจื้อ ฟัง ผัว เหมือน ตี้ เจื้อ ฟัง องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า
ย้อน ว่า ผัว ก็ เป๋น หัว ของ เมีย เหมือน ตี้ พระ คริสต์ เป๋น หัว ของ ค ริ สต
จักร ตี้ เป๋น ตั ๋ว ของ พระองค์ ตี้ พระองค์ ได้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ 24 คริ
สตจักร เจื้อ ฟัง พระคริสต์ จาใด คน เป๋น เมีย ก็ สมควร เจื้อ ฟัง ผัว กู้ อย่าง จา
อัน
้ เหมือนกั ๋น
25 คน เป๋ น ผัว ต้อง ฮัก เมีย ตั ๋วเก่า เหมือน ตี้ พระคริสต์ ฮัก คริสตจักร กับ
ยอมสละจีวต
ิ เปื้ อคริสตจักร 26 พระองค์เยียะจาอี้ก็เปื้ อซ่วยล้างคนในคริ
22
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สตจักรหื้อบริสุทธิด้
์ วยนํ้า๓กับถ้อยกําของพระองค์ 27 เปื้ อพระองค์ จะได้
มอบคริสตจักรตี้สง่างามบริสุทธิหมดใส
บ่มีตํา๋ หนิ บ่มีตี้ติ กาว่าบ่มีมลทิน
์
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 ย้อน ว่า บ่มี ใผ จัง ตั ๋ว
ของตั ๋วเก่า มีก้าเลี้ยงดูเอาใจ๋ใส่ เหมือนตี้พระคริสต์เลี้ยงดูเอาใจ๋ใส่คริสต
จักร 30 ย้อนเฮาเป๋นส่วนต่างๆ ในตั ๋วของพระคริสต์ 31 เหมือนตี้มีกําเขียน
ใน พระคัมภีร ว่
์ า “ย้อน จาอัน
้ ป้อ จาย จะ แยก จาก ป้อ แม่ ของ ตั ๋ว ไป อยู่ ฮ่วม
ผูกพันกั ๋นกับเมีย ตึงสองคนจะก๋ายเป๋นคนๆ เดียวกั ๋น�ข 32 พระคัมภีรข้
์ อ
็
นี้ มี ความจริงตี้ ลํ้าเลิกนั ก ตั ๋วข้าพเจ้าเข้าใจ๋ ว่าหมายเถิงพระคริสต์ กับคริ
สตจักร 33 จาใดก็ดี หมู่ต้านตี้เป๋นผัวต้องฮักเมียเหมือนฮักตั ๋วเก่า กับคน
เป๋นเมียก็ต้องเคารพนั บถือผัวตวย

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 ตี้ ถูก ต้อง 2 “จง เคารพ นั บถือ ป้อ แม่
ของ ตั ๋ว� นี่ เป๋น บท บัญญัติ ข้อ แรก เซิง่ พระเจ้า มี พระ สัญญา ไว้ ตวย ว่า
3 “หมู่ต้านจะได้อยูดี
่ มีสุขกับมีอายุยืนในโลกนี้ �ค
4 คน เป๋ น ป้ อ บ่ดี ยัว
่ หื้อ ลูก โขด แต่ หื้อ เลี้ยงดู หมู่ เขา โดย ก๋าน อบรม สัง่
สอน กับเตือ
๋ นสติหมู่เขา ต๋ามหลักกําสอนตี้มาจากองค์พระผู้เป๋นเจ้า
1

เปาโลเตือ
๋ นเจ้านายกับขี้ข้า

5 คน เป๋ น ขี้ข้า ต้อง เจื้อ ฟัง เจ้า นาย อย่าง เก๋ งกั ๋ว จ๋น ตั ๋ว สัน
่

กับฮับใจ๊ อย่าง
ซื่อสัตย์ เหมือน ตี้ ฮับ ใจ๊ พระคริสต์ 6 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
เยียะต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้า 7 หื้อม่วนอกม่วนใจ๋ในก๋านฮับใจ๊เจ้า
นาย อย่างกับตี้ฮับใจ๊องค์พระผู้เป๋นเจ้า บ่ใจ้ฮับใจ๊คน 8 หื้อฮู้ไว้เต๊อะว่า ใผ
เยียะดีจาใด ก็จะได้ฮบ
ั ผลดีจากองค์พระผู้เป๋ นเจ้าจาอัน
้ บ่ว่าเป๋นขี้ข้ากา
ว่ามีอิสระ
9 คน เป๋ น เจ้า นาย ก็ หื้อ เยีย ะ กับ ขี้ข้า อย่าง เดียว กั ๋น ห้าม คํ่า ขี้ข้า ของ ตั ๋ว
หื้อจํา๋ ไว้ว่าต้านกับขี้ข้าก็มีเจ้านายองค์เดียวกั ๋นอยูบน
่ สวรรค์ กับพระองค์
ก็บ่หันแก่หน้าใผตวย
หื้อใส่เครือ
่ งป้องกั ๋นของพระเจ้า
สุด ต๊าย นี้ หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น คน เข้ม แข็ง ใน องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า กับ โดย
ฤทธิอํ
่ งป้องกั ๋นในก๋านฮบตึง
์ านาจอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ 11 หื้อใส่ เครือ
หมดของพระเจ้า เปื้ อต้านจะยืนอยู่ต่อสู้ กับแผนก๋านของมารได้ 12 ย้อน
10

๓
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เฮาบ่ได้ฮบกับคน๔ แต่ฮบกับหมู่วิญญาณบ่ดีตี้เป๋นผู้ปกครอง ผู้มีอํานาจ
ในโลกฝ่ายวิญญาณ ตึงฮบกับหมูเทพเจ้
่
าตี้ครอบครองในยุคมืดนี้ 13 ย้อน
จาอีหื
้ ้อใส่เครือ
่ งป้องกั ๋นในก๋านฮบตึงหมดของพระเจ้าไว้ เมื่อปะสิง่ บ่ดีหมู่
นั ้น เมื่อ ใด หมู่ ต้าน ก็ จะต่อสู้ กับสิง่ หมู่ นั ้นได้ เมื่อ กู้ อย่างจบเสี้ ยงแล้ว หมู่
ต้านก็จะยังยืนหยัดอยูได้
่ 14 จาอัน
้ หื้อพร้อมยืนหยัดอยู่ โดยเอาความจริง
มาฮัดแอวไว้เหมือนสายฮ้าง แล้วเอาจีวต
ิ ตี้ถูกต้องต๋ามธรรมใส่ไว้เหมือน
15
เกราะ กั ๋น หน้าอก
กับ เอา ความ พร้อม ใน ก๋าน บอก ข่าวดี ตี้ เยีย ะ หื้อ มี
สันติสุข มาสุบเหมือนเกิบ 16 กับนอกเหนื อจากนี้ หื้อเอาความเจื้อมาเป๋น
เหมือนโล่กํา๋ บัง ตี้หมู่ต้านจะใจ๊เกิง้ ลูกธนูไฟตึงหมดของมาร 17 เอาความ
รอดป๊นบาปโต้ษเป๋นเหมือนหมวกเหล็กมาสุบหัว กับหื้อกํา๋ ดาบตี้มาจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ดาบนั ้นก็คือถ้อยกําของพระเจ้า 18 หื้ออธิษฐานใน
กู้ๆ โอกาส กู้ๆ เรือ
่ ง โดยหื้อพระวิญญาณจ้วยนําหมูต้
่ านอธิษฐาน ย้อนจา
อีหื
้ ้อเฝ้าหละวังหื้อดี กับห้ามขาดก๋านอธิษฐานเผื่อคนของพระเจ้า
19 หื้ออธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าตวย เปื้ อเมื่อข้าพเจ้าอู้ พระเจ้าจะหื้อกํากับ
็ ของข่าวดีนี้ อย่างบ่กั ๋วอะหยัง 20 ตี้ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า ตี้จะเปิดเผยข้อลํ้าเลิก
ติดอยู่ในคอก ก็ย้อนเป๋นทูตบอกข่าวดีนี้ ขออธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าตี้จะก้า
อูต๋
้ ามตี้ข้าพเจ้าสมควรจะอู้
เปาโลปั๋ นปอนคนตังหลาย
ที คิกั ส น้ องบ่าว ใน ความ เจื้อ ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก เขา เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ ตี้ ซื่อสัตย์
ขององค์พระผูเ้ ป๋นเจ้า จะเล่าเรือ
่ งตึงหมดของข้าพเจ้าหื้อหมูต้
่ านฟัง เปื้ อ
22
หมู่ต้านจะได้ฮูว่
้ าข้าพเจ้าเป๋นจาใดกับเยียะอะหยังอยู่ ตี้ข้าพเจ้าส่งเขา
มาหาต้าน ก็เปื้ อหื้อต้านฮูว่
้ าหมู่เฮาเป๋นจาใดพ่อง กับเขาจะได้หื้อกํา๋ ลังใจ๋
หมู่ต้านตวย
23 ขอ พระเจ้า พระ บิดา กับ พระ เยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า โผด หื้อ
สันติสุข ความ ฮัก กับ ความ เจื้อ แก่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ กู้ คน ตวย 24 ขอ พระคุณ
ของ พระเจ้า อยู่ กับ กู้ๆ คน ตี้ ฮัก พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ของ หมู่
เฮาอย่างบ่มีวันหมด
21
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อใน
เมือง

ฟีลิปปี

เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ต๋อน ตี้ ติด คอก อยู่ ตี้ กรุ ง โรม ต้าน ติด คอก
ย้อนได้บอกข่าวดี ต้านเขียนจดหมายฉบับนี้ ขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ� 61
เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ไป เถิง หมู่ ผู้ เจื้อ ตี้ อยู่ใน เมือง ฟี ลิ ป ปี ตี้ ต้าน
เกยได้บอกข่าวดีหื้อฟังก่อนหน้านั ้น เมืองฟีลิปปีเป๋นเมืองสําคัญในแคว้น
มาซิโดเนี ย มาซิโดเนี ยอยู่ในทวีปยุโรป หลังจากผู้เจื้อจาวฟีลิปปี ได้ยน
ิ ว่า
เปาโล ติด คอก หมู่ เขา ก็ หื้อ เอปาโฟรดิทัส เอา ของ ฝาก ไป หื้อ เปาโล เขียน
จดหมาย ฉบับ นี้ เปื้ อ ขอบคุณ หมู่ เขา สําหรับ ของ ฝาก กับ เขียน หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋
หมู่เขาหื้อมีความมัน
่ คงในความเจื้อ
เปาโล สอน หื้อ ผู้ เจื้อ จาว ฟี ลิ ป ปี ถ่อมใจ๋ เหมือน อย่าง พระเยซู พระเยซู
ยอมตี้ จะสละตํา๋ แหน่ งตี้ สูงสุดในสวรรค์ ลงมาอยู่ในโลกนี้ แล้วก็ ต๋ายบน
ไม้ ก๋าง เขน เปื้ อ จ้วย หื้อ กู้ คน รอด ป๊น บาป โต้ษ เปาโล มี เพลง สรรเสริญ ใน
บท ตี้ 2 เป๋น เพลง เกี่ยว กับ สิง่ ตี้ พระเยซู ได้ เยีย ะ ต้าน ยัง ได้ เขียน บอก หื้อ
ผู้เจื้อจาวฟี ลิปปี บ่หื้อเจื้อฟังกําสอนตี้ ผิด แต่ บอกหื้อหมู่เขาเจื้อวางใจ๋ ใน
พระเยซูแตนตี้จะเจื้อว่า ก๋านเยียะของคนจะเยียะหื้อเขาได้จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์
กําตัก
๊ ตวาย

1 จดหมายฉบับนี้ จากข้าพเจ้าเปาโลตึงทิโมธีผูฮั
้ บใจ๊พระเยซูคริสต์

เถิง
คน ของ พระเจ้า ตี้ อยู่ ใน เมือง ฟี ลิ ปปี ผู้ ตี้ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ พระ
เยซู คริสต์ ตึง หมู่ ผู้ ปกครอง กับ หมู่ มัคนายก 2 ขอ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮับ
พระคุณ ตึง สันติสุข จาก พระเจ้า พระบิดา ของ เฮา กับ จาก พระเยซู คริสต์
องค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ
เปาโลอธิษฐานเผื่อจาวฟีลิปปี
ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเจ้า กู้ เตื้อ เมื่อ กึ๊ด เติง หา ต้าน ตัง หลาย 4 กู้
เตื้อ ตี้ ข้าพเจ้า อธิษฐาน ก็ อธิษฐาน เผื่อ หมู่ ต้าน กู้ คน ข้าพเจ้า อธิษฐาน
อย่าง จื้น จมยินดี 5 ย้อน ว่า หมู่ ต้าน ได้ จ้วย ข้าพเจ้า ใน ก๋าน บอก ข่าวดี ของ
พระเจ้า ตัง้ แต่ เก๊า ตี้ หมู่ ต้าน ฮับ เจื้อ จ๋น แผว บ่า เดี่ยวนี้ 6 ข้าพเจ้า ก็ แน่ ใจ๋
ว่า พระเจ้า ผู้ ตี้ ตัง้ เก๊ า เยีย ะ สิง่ ดี ไว้ ใน หมู่ ต้าน จะ เยีย ะ สิง่ ดี นั ้น ต่อ ไป จ๋น
กว่า จะ แล้ว ใน วัน ตี้ พระเยซู คริสต์ จะ ปิ๊ ก มา 7 ตี้ ข้าพเจ้า กึ๊ด ใน ใจ๋ เกี่ยวกับ
หมู่ต้านจาอี้ ก็สมควรแล้ว ย้อนว่าหมู่ต้านกู้คนอยู่ในใจ๋ของข้าพเจ้า ต้าน
ตังหลายก็เกยมีส่วนฮ่วมกับข้าพเจ้าในงานตี้พระเจ้าโผดหื้อข้าพเจ้าเยีย
ะ โดย พระคุณ ของ พระองค์ บ่ว่า ตี้ ข้าพเจ้า ติด คอก กาว่า ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า
3
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ปกป้อง กับ ยืนยัน ความ จริง ของ ข่าวดี 8 พระเจ้า เป๋น พยาน ได้ ว่า ข้าพเจ้า
กึ๊ดเติงหาต้านนั ก อย่างตี้พระเยซูคริสต์ฮักเฮาตังหลาย
9 ข้าพเจ้าอธิษฐานขอหื้อต้านฮักกั ๋นนั กขึ้นติกๆ

กับมีความฮู้ ความเข้า
ใจ๋ นั ก ขึ้น ตวย เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ สามารถ ฮู้ ว่า ควร จะ เยีย ะ ตั ๋ว จาใด ตี้ จะ ดี
ตี้ สุด เปื้ อต้านจะเป๋นคนบริสุทธิ์ กับบ่มีความผิด จ๋นแผววันตี้ พระคริสต์
จะปิ๊ กมา 11 พระเยซูคริสต์จะเยียะหื้อจีวต
ิ ของหมู่ต้านเต๋มไปด้วยความดี
งาม เซิง่ จะเยียะหื้อพระเจ้าได้ฮบ
ั เกียรติกับได้ฮบ
ั ก๋านสรรเสริญ
10

12 ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย เหย ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ฮู้ว่า สิง
่ ต่างๆ

ตี้

13 ย้อน

เกิด กับข้าพเจ้านั ้น ก๋ายเป๋น สิง่ ดี ตี้ เยียะหื้อ คนได้ยน
ิ ข่าวดี นั กขึ้น
จา อัน
้ หมู่ ทหาร ตี้ ฮัก ษา วัง ของ จักรพรรดิ กับ คน อื่นๆ ฮู้ หมด แล้ว ว่า ตี้
ข้าพเจ้าถูกขังคอกนั ้น ก็ ย้อนว่าข้าพเจ้าฮับใจ๊ พระคริสต์ 14 ตี้ ข้าพเจ้าถูก
ขัง คอก อยู่ นี้ ก็ เยีย ะ หื้อ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ส่วน ใหญ่ มี ความ มัน
่ ใจ๋ ใน องค์ พระ ผู้
เป๋นเจ้า กับมีใจ๋ก้าตี้จะบอกเรือ
่ งข่าวดีของพระเจ้าอย่างบ่กั ๋วใผ

ข่าวดีเรือ
่ งพระคริสต์เยียะหื้อเปาโลดีใจ๋
ย้อนขอยกั ๋นกับผิดหัวกั ๋น แต่ ก็ มี บาง
คน บอก อย่าง ใจ๋ ซื่อ 16 เป๋น หมู่ คน ตี้ บอก เรือ
่ ง พระคริสต์ ย้อน ฮัก ข้าพเจ้า
หมู่ เขา ฮู้ ว่า ตี้ พระเจ้า แต่ง ตัง้ ข้าพเจ้า หื้อ อยู่ ตี้ นี่ ก็ เปื้ อ ปกป้อง ข่าวดี 17 แต่
แหม หมู่ นั ้น บอก เรือ
่ ง พระคริสต์ ย้อน แก่งแย่ง ชิง ดี กั ๋น บ่ใจ๊ ย้อน ใจ๋ ซื่อ ตัง้
ใจ๋จะเยียะหื้อข้าพเจ้ามีความตุ๊กนั กขึ้นต๋อนตี้อยูใน
่ คอก
15 มี บาง คน บอก เรือ
่ งพระคริสต์

จ้าง มัน เต๊อะ บ่ว่า หมู่ เขา จะ เยีย ะ อย่าง ใจ๋ ซ่ ือ กาว่า บ่ซื่อ หมู่ เขา ก็ ได้
บอกเรือ
่ งพระคริสต์ เซิง่ เยียะหื้อข้าพเจ้าดีใจ๋ กับจะดีใจ๋ต่อไป 19 ข้าพเจ้า
ฮู้ดีว่า โดยกําอธิษฐานของหมู่ต้าน กับความจ้วยเหลือของพระวิญญาณ
ของ พระเยซู คริสต์ จะ เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า ได้ ฮบ
ั อิสระ 20 ข้าพเจ้า คาดหวัง
อย่าง ยิง่ กับ หวัง ว่า จะ บ่เลิก เยีย ะ หน้า ตี้ แต่ จะ มี ความ ก้า ปอ ตี้ จะ หื้อ พระ
คริสต์ ได้ ฮบ
ั เกียรติ อยู่ตลอด โดย จี วต
ิ ของ ข้าพเจ้า แม้ แต่ บ่า เดี่ยวนี้ บ่ว่า
21
จะต๋ายกาว่ามีจีวต
ิ อยู่ ย้อนว่าส่วนข้าพเจ้าถ้ามีจีวต
ิ อยูก็
่ เปื้ อพระคริสต์
แต่ ถ้า ต้อง ต๋าย ก็ ถือ ว่า ได้ กํ่า ไฮ ย้อน จะ ได้ อยู่ กับ พระองค์ 22 ถ้า ข้าพเจ้า
ยัง มี จี วต
ิ อยู่ ต่อ ไป ก็ จะ เกิด ผล ใน ก๋าน ฮับ ใจ๊ พระคริสต์ แต่ ข้าพเจ้า ก็ บ่ฮู้
ว่า จะ เลือก จาใด ดี 23 สอง อย่าง นี้ ข้าพเจ้า เลือก ยาก เหลือ เกิน
๋ ใจ๋ นึ่ ง ก็ ใค่
อยาก ต๋าย ไป อยู่ กับ พระคริสต์ เซิง่ กึ๊ด ว่า จะ ดี นั ก เหลือ 24 แต่ แหม ใจ๋ นึ่ ง
ก็ กึ๊ด ว่า ถ้า มี จี วต
ิ อยู่ ต่อ ไป ก็ จะ จํา๋ เป๋ น กว่า สําหรับ ต้าน ตัง หลาย 25 เมื่อ
ข้าพเจ้า แน่ ใจ๋ จาอี้ แล้ว ก็ ฮู้ ว่า สมควร จะ มี จี วต
ิ อยู่ กับ ต้าน ตัง หลาย ต่อ ไป
เปื้ อ ต้าน จะ จํา๋ เริญ ขึ้น กับ มี ความ ยินดี ใน ความ เจื้อ 26 เปื้ อ ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า
ปิ๊ กมาอยู่ตวยหมู่ ต้านแหม จะเยียะหื้อต้านตังหลายภู มิใจ๋ พระเยซู คริสต์
นั กขึ้นย้อนข้าพเจ้า
18
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27 บ่ว่า จะ เกิด อะหยัง กับ ข้าพเจ้า ขอ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ใจ๊ จี วต
ิ ฮ่วม กั ๋น
อย่าง สมควร กับ คน ตี้ ฮับ เจื้อ ข่าวดี เกี่ยวกับ พระคริสต์ แล้ว บ่ว่า ข้าพเจ้า
จะ มา หา หมู่ ต้าน กาว่า บ่มา ก็ จะ ได้ยน
ิ ว่า หมู่ ต้าน ยัง ยึด มัน
่ เป๋น นํ้า นึ่ ง ใจ๋
เดียว กั ๋น กับ ฮ่วม ต่อสู้ ด้วย จิต ใจ๋ เดียว กั ๋น เปื้ อ ความ เจื้อ ตี้ เกิด จาก ข่าวดี
นั ้น 28 บ่ดีกั ๋วคนตี้ขัดขวางต้านเน่ อ ย้อนว่าความก้าของต้าน จะเยียะหื้อ
หัน ว่า เขา หมู่ นั ้น จะ ถูก ทําลาย แต่ พระเจ้า จะ จ้วย หมู่ ต้าน หื้อ รอด ป๊น บาป
โต้ษ 29 พระเจ้าได้หื้อสิทธิพิเศษนี้ แก่ต้านเปื้ อพระคริสต์ บ่ใจ้ก้าเปื้ อต้าน
จะ เจื้อ ใน พระองค์ เต้า อัน
้ แต่ เปื้ อ ต้าน จะ ได้ ทน ตุ๊ก ทรมาน เปื้ อ พระองค์
ตวย 30 ต๋อนนี้ หมู่ต้านกํ่าลังต่อสู้เหมือนกับตี้หันข้าพเจ้าต่อสู้เมื่อตะก่อน
กับได้ยน
ิ ว่าข้าพเจ้ายังต่อสู้อยูบ่
่ าเดี่ยวนี้

2
ก๋านถ่อมใจ๋เหมือนพระคริสต์
จาอัน
้ ใน เมื่อ ต้าน เกย ได้ ฮบ
ั กํา๋ ลัง ใจ๋ จาก พระคริสต์ ได้ ฮับ ก๋าน ปลอบ
ใจ๋จากความฮักของพระองค์ เกยอยูเป๋
่ นเปื้ อนฮ่วมความเจื้อเดียวกั ๋นโดย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ กับเกยฮักกับหันอกหันใจ๋คนอื่นตวย 2 ก็ขอเยียะหื้อ
ข้าพเจ้ามีความจื้นจมยินดีอย่างเต๋มตี้โดยมีกํากึ๊ด มีความฮักอย่างเดียว
กั ๋นกับเป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋น 3 ห้ามเยียะสิง่ ต่างๆ อย่างหันแก่ตั ๋วกาว่าอวด
ตั ๋ว แต่ หื้อ มี ใจ๋ ถ่อม กับ ถือ ว่า คน อื่น ดี กว่า ตั ๋วเก่า 4 ห้าม หัน แก่ ประโยชน์
ตี้ จะ ได้ อย่าง เดียว แต่ หื้อ หัน แก่ ประโยชน์ ของ คน อื่น ตวย 5 ใน หมู่ ต้าน
สมควรมีใจ๋เหมือนอย่างพระเยซูคริสต์
6 เถิงแม้วา
่ พระเยซูมีสภาพเป๋นพระเจ้า
แต่พระองค์ก็บ่ได้ยึดติดว่า
พระองค์มีสิทธิเต้
์ ากับพระเจ้าเลย
7 แต่พระองค์สละกู้สิง
่ หมด
แล้วยอมฮับสภาพเป๋นขี้ข้า
กับเกิดมาเป๋นคน
8 หลังจากพระองค์ลงมาฮับสภาพเป๋ นคนแล้ว
ก็ยอมถ่อมตั ๋วลง ยอมเจื้อฟังพระเจ้า
เถิงขนาดต้องต๋าย แม้แต่ถูกฆ่าต๋าย
บนไม้ก๋างเขนก็ต๋าม
9 ย้อนจาอัน
้ พระเจ้าจึงยกพระเยซูหื้ออยูสู
่ งตี้สุด
กับตัง้ จื้อหื้อพระองค์เป๋นใหญ่เหลือเปิ้ น
10 เปื้ อว่ากู้คนจะคุกเข่าลงนมัสก๋านพระเยซู
ในสวรรค์ ในโลก กับใต้ปื๊ นโลก
11 กับกู้คนจะยอมฮับว่า
พระเยซูคริสต์เป๋นองค์พระผู้เป๋นเจ้า
เซิง่ เป๋นก๋านถวายเกียรติพระเจ้าพระบิดา
1

ส่องแจ้งเหมือนโกมไฟในโลกนี้
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12 จาอัน
้

เปื้ อนๆ ตี้ฮัก ย้อนหมู่ต้านเจื้อฟังพระเจ้าอยู่ตลอด ก็หื้อฮิเยีย
ะ อย่าง เก๋ งกั ๋ว จ๋น ตั ๋ว สัน
่ ใน สิง่ ตี้ เปิง สําหรับ คน ตี้ พระเจ้า จ้วย หื้อ รอด ป๊น
บาป โต้ษ แล้ว บ่ใจ้ เยีย ะ ก้า เมื่อ ต๋อน ข้าพเจ้า อยู่ กับ หมู่ ต้าน เต้า อัน
้ แต่ หื้อ
เยียะโดยเฉพาะต๋อนนี้ ตี้ข้าพเจ้าบ่อยูกั
่ บหมู่ต้านตวย 13 หมู่ต้านเยียะจาอี้
ได้ ย้อนว่าพระเจ้ากํ่าลังจ้วยจิตใจ๋ ของหมู่ต้านหื้อสามารถเยียะตวยต๋าม
ความต้องก๋านของพระองค์อย่างเต๋มใจ๋
14 หื้อ เยีย ะ กู้ สิง
่ กู้ อย่าง โดย บ่จ่ม หื้อ กั ๋น กับ บ่เถียง กั ๋น 15 เปื้ อ ต้าน ตัง
หลาย จะ บ่มี ตี้ ติ กับ บ่มี ความ ผิด กับ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า ตี้ บ่มี ตํา๋ หนิ ตี้ อยู่
ต้ามก๋างคนขี้โก๋งกับคนบ่ดี หื้อเป๋นเหมือนดาวตี้ส่องแสงต้ามก๋างหมู่เขา
16 หื้อเยียะจาอี้ในต๋อนตี้ บอกถ้อยกําของพระเจ้าตี้ หื้อจี วต
ิ ๑ เปื้ อข้าพเจ้า
จะ ภู มิ ใจ๋ ได้ ใน วัน ตี้ พระเยซู คริสต์ จะ ปิ๊ ก มา ว่า ก๋าน ตี้ ข้าพเจ้า ฮิ เยีย ะ ก๋าน
กับยอมตุ๊กยากนั ้นบ่ได้เสียไปบ่ดาย 17 เถิงแม้วา่ เลือดของข้าพเจ้าจะเป๋น
เหมือนนํ้าตี้ ไว้ปู่ จา ตี้ ถูกถอกลงบนเครือ
่ งปู่ จาตี้ ต้านถวายย้อนความเจื้อ
ตั ๋ว ข้าพเจ้า ก็ จะ มี ความ สุข กับ จื้น จม ยินดี ฮ่วม กับ หมู่ ต้าน ตวย 18 ต้าน ตัง
หลายก็ควรมีความสุขกับจื้นจมยินดีฮ่วมกับข้าพเจ้าตวย
ทิโมธีผ่อกอยเปาโลเหมือนป้อ
ถ้า เป๋น ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเยซู องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ข้าพเจ้า หวัง
ว่าจะส่งทิ โมธีไปหาต้านเวยๆ นี้ เปื้ อข้าพเจ้าจะฮับกํา๋ ลังใจ๋ เมื่อได้ ฮบ
ั ข่าว
20
เรือ
่ งของต้าน ข้าพเจ้าบ่มีใผแหมแล้วตี้ เหมือนทิ โมธี ตี้เอาใจ๋ ใส่ ความ
เป๋น อยู่ของ หมู่ ต้าน แต๊ๆ 21 ย้อน ว่า คน อื่นๆ สนใจ๋ ก้า เรือ
่ ง ของ ตั ๋ว เก่า แต่
บ่ได้ กึ๊ด เถิง เรือ
่ ง ของ พระเยซู คริสต์ 22 หมู่ ต้าน ก็ ฮู้ ว่า ทิ โมธี ได้ เยีย ะ หื้อ
หันแล้วว่าเป๋นคนมี คุณค่า ย้อนเขาฮับใจ๊ พระเจ้าฮ่วมกับข้าพเจ้าในก๋าน
บอกข่าวดีเหมือนลูกจ้วยงานป้อ 23 เมื่อฮูว่
้ า อะหยังจะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า ก็ หวัง ว่า จะ ส่ง เขา ไป หา ต้าน เวยๆ 24 แต่ ข้าพเจ้า ก็ มัน
่ ใจ๋ ว่า องค์
พระผู้เป๋นเจ้าจะจ้วยหื้อข้าพเจ้ามาหาต้านเวยๆ ตวย
25 ข้าพเจ้า กึ๊ด ไว้แล้ว ว่า จะ ส่ง เอปาโฟรดิทัส ปิ๊ ก มา หา หมู่ ต้าน เขา เป๋ น
เหมือน น้ อง บ่าว เป๋น 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 ฮู้ ว่า หมู่
ต้าน ได้ ข่าว ว่า เขา บ่สบาย 27 แม่น แล้ว เขา บ่สบาย หนั ก ขนาด จ๋น เกือบ
ต๋าย แต่ พระเจ้า ก็ โผด อิน ดู เขา จ๋น หาย เซิง่ ถือ ว่า พระเจ้า ได้ โผด อิน ดู
ข้าพเจ้าตวย เปื้ อข้าพเจ้าจะบ่เป๋นตุ๊กซํ้าแล้วซํ้าแหม 28 ย้อนจาอี้ข้าพเจ้า
จึงใค่ส่งเขามาหาหมู่ต้านนั กขึ้น เปื้ อต้านจะมีความจื้นจมยินดี เมื่อได้ปะ
เขาแหม แล้วข้าพเจ้าจะได้ตุ๊กใจ๋หน้ อยลง 29 ขอหื้อหมู่ต้านต้อนฮับเขาไว้
อย่าง เป๋น เปื้ อน ผู้ เจื้อ โดย มี ความ จื้น จมยินดี แต๊ๆ กับ หื้อ เกียรติ คน จาอี้
19

๑

2:16 2:16 แป๋ได้แหมอย่างว่า หื้อเยียะจาอีใน
้ ต๋อนตี้ยึดมัน
่ ในถ้อยกําของพระเจ้า
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30 ย้อนว่าเขาเกือบต๋ายจากก๋านฮับใจ๊ พระคริสต์

ใจ๊ข้าพเจ้าแตนหมู่ต้านตี้มาบ่ได้ย้อนอยูไก๋
่
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เขาเสี่ยงจีวต
ิ เปื้ อมาฮับ

3
ก๋านฮูจ
้ ักพระคริสต์เป๋นสิง่ สําคัญตี้สุด

1 ปี้ น้ องตังหลายเหย

ในตี้สุดนี้ หื้อจื้นจมยินดีในความสัมพันธ์ของต้าน
กับองค์พระผูเป๋
้ นเจ้าเต๊อะ ข้าพเจ้าบ่ลําบากเลยตี้เขียนเรือ
่ งนี้ มาเถิงต้าน
2
ซํ้าแหมย้อนจะป้องกั ๋นหมูต้
่ าน หละวังหมูตี
่ ้เป๋นเหมือนหมา ตี้เยียะบ่ดี ตี้
ซอบตัดเนื้ อเถือหนั ง๒ ตี้ ถือว่า เป๋นตางเดียวเต้าอัน
้ ตี้ จะได้ ฮบ
ั ความรอด
ป๊น บาป โต้ษ 3 ข้าพเจ้า ว่า จาอี้ ย้อน ว่า หมู่ เฮา นี้ คือ คน ตี้ เข้า พิธี สุหนั 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
5
มี เหตุผล นั ก เหลือ เขา หมู่ นั ้น หลาย เต้า คือ ข้าพเจ้า อายุ ได้ แปด วัน ก็ เข้า
พิธสุ
ี หนั ตต๋ามบทบัญญัติของพระเจ้า ข้าพเจ้าเป๋นจาวอิสราเอลต๋ามสาย
เลือด เกิดจากเผ่าเบนยามิน ป้อแม่เป๋นจาวฮีบรู ข้าพเจ้าจึงเป๋นจาวฮีบรู
แต๊ๆ ส่วน ก๋าน เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ ของ จาว ยิว ก็ เป๋น ฟาริสี 6 ส่วน เรือ
่ ง
ก๋าน เอา แต๊ เอา ว่า ก๋าน ฮัก ษา บท บัญญัติ ข้าพเจ้า ได้ คํ่า คน ใน คริสตจักร
มา แล้ว ส่วน ก๋าน เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม โดย เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ นั ้น
ข้าพเจ้า ก็ บ่เกย เยีย ะ ผิด เลย 7 สิง่ หมู่ นี้ ข้าพเจ้า เกย กึ๊ด ว่า มี ประโยชน์ แต่
บ่า เดี่ยว นี้ หัน ว่า บ่มี ประโยชน์ แล้ว ย้อน มี พระคริสต์ 8 นั ก เหลือ นั ้น แหม
ข้าพเจ้าหันว่าซะป๊ะกู้สิง่ บ่มีประโยชน์ เมื่อเผียบกับก๋านตี้ได้ฮู้จักพระเยซู
คริสต์ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ของ ข้าพเจ้า เซิง่ มี ก้า นั ก เหลือ ข้าพเจ้า ยอม ละ
ขว้างกูอย่
้ าง ย้อนหันแก่พระองค์ ข้าพเจ้าถือว่ากูอย่
้ างนั ้นเป๋นขยะ เปื้ อจะ
ได้ พระคริสต์ 9 กับ เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ พระองค์ ข้าพเจ้า บ่ต้อง เยีย
ะ ต๋าม บท บัญญัติ เปื้ อ หื้อ เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม แหม ต่อ ไป แต่ ต๋อน นี้
ข้าพเจ้าได้ เป๋นแล้วย้อนเจื้อพระคริสต์ คือก๋านเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม
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 ข้าพเจ้า ต้อ งก๋าน มี ส่วนฮ่วม ใน ความ
ตุ๊ก ของ พระองค์ กับ ใค่ ยอม ต๋าย เปื้ อ พระองค์ เหมือน ตี้ พระองค์ ต๋าย เปื้ อ
ข้าพเจ้า 11 โดยมีความหวังว่าเมื่อต๋ายไปแล้ว จะเป๋นขึ้นจากความต๋าย
ตัง้ ใจ๋ไปฮับรางวัลตี้รอถ้าอยูใน
่ สวรรค์
๒

3:2
3:2 ตัดเนื้ อเถือหนั ง อ้างเถิง ก๋านเข้าพิธสุ
ี หนั ต
ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีกจะเป๋น “บ่ได้เปิ้ งเนื้ อหนั ง�

๓

3:3

3:3
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ข้าพเจ้า บ่ได้ หมาย เถิง ว่า ตั ๋ว ข้าพเจ้า ได้ สิง่ หมู่ นั ้น กา ว่า 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 อง ตัง
หลาย เป้าหมายตี้ ว่านี้ ข้าพเจ้ายังบ่ได้ เตื้อ แต่ สิง่ นึ่ งตี้ ข้าพเจ้าเยียะต๋อน
นี้ คือลืมสิง่ ตี้ ผ่านมาแล้วเหีย แล้วฮิตี้ จะไปหื้อเถิงเป้าหมายตี้ อยู่ตังหน้า
14 ข้าพเจ้าฮิเยียะอย่างหนั กตี้ จะได้ เป้ าหมายนี้ เหมือนล่นเข้าเส้นชัยเปื้ อ
ฮับ รางวัล คือ ก๋าน ตี้ พระเจ้า ฮ้อง ข้าพเจ้า มา อยู่กับ พระองค์ ใน สวรรค์ โดย
ตางพระเยซูคริสต์ 15 ย้อนจาอัน
้ เฮากู้คนตี้มีความเจื้อสมบูรณ์ แล้ว ก็หื้อ
กึ๊ด แบบ เดียว กั ๋น นี้ แต่ ถ้า ต้าน กึ๊ด บ่เหมือน จาอี้ พระเจ้า จะ เยีย ะ หื้อ ต้าน
เข้าใจ๋อย่างดีในเรือ
่ งนั ้น 16 จาใดก็ต๋ามหื้อเฮาใจ๊จีวต
ิ หื้อเข้ากับสิง่ ตี้เฮาได้
ฮับมาแล้ว
17 ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลายหื้อเยียะต๋ามแบบอย่างข้าพเจ้า กับผ่อคนตี้ใจ๊จี
วิตต๋ามแบบอย่างตี้ข้าพเจ้าหื้อไว้กับต้านหื้อดี 18 ย้อนว่าข้าพเจ้าเกยบอก
ต้าน หลาย ต่อ หลาย เตื้อ แล้ว กับ บ่า เดี่ยวนี้ ก็ ยัง บอก ต้าน แหม จ๋น ไห้ด้วย
ความ เสีย ใจ๋ ว่า มี หลาย คน ตี้ ใจ๊ จี วต
ิ ขัด ขวาง เรือ
่ ง ตี้ พระคริสต์ ต๋าย บน ไม้
ก๋างเขน 19 สุดต๊ายจีวต
ิ คนหมู่นั ้นก็ต้องฉิ บหาย พระเจ้าของเขาคือความ
ต้องก๋านตางปากต๊องของเขาเต้าอัน
้ เขาภูมิใจ๋ในสิง่ ตี้เขาควรจะอาย เขา
กึ๊ด ก้า สิง่ ตี้ เป๋น ของ โลก นี้ เต้า อัน
้ 20 แต่ เฮา ตัง หลาย เป๋น คน ของ สวรรค์
กับรอถ้าพระผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษจากสวรรค์ คือพระเยซูคริสต์องค์
พระผู้เป๋นเจ้า 21 พระองค์ จะเปี่ ยนตั ๋วของเฮาตี้ ตํ่าต้อยหื้อเป๋นเหมือนตั ๋ว
ตี้ เต๋ม ไป ด้วย รัศมี ของ พระองค์ โดย ฤทธิ์ อํานาจ ตี้ เยีย ะ หื้อ กู้ อย่าง อยู่ ใน
ก๋านควบคุมของพระองค์
12

4
กําสอนสุดต๊ายของเปาโล
ปี้ น้ องผู้เจื้อตี้ ข้าพเจ้าฮักกับกึ๊ดเติงหา ตี้ เยียะหื้อข้าพเจ้า
จื้น จมยินดี กับ ภู มิ ใจ๋ ขนาด ต้าน ตัง หลาย ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก เหย หื้อ มัน
่ คง ใน
2
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เต๊อะ ข้าพเจ้า ขอ วิงวอน นาง ยู โอเดีย กับ นาง สิ นทิเค
หื้อเป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋น ย้อนเป๋นคนขององค์พระผู้เป๋นเจ้าตวยกั ๋น 3 หมู่
ต้าน ตี้ เป๋น เปื้ อน ฮ่วม ฮับ ใจ๊ ข้าพเจ้า ก็ ขอ ต้าน ตวย หื้อ จ้วย แม่ ญิง สอง คน
นี้ หื้อเข้ากั ๋น ย้อนหมู่นางเกยเยียะก๋านหนั กฮ่วมกับข้าพเจ้า ตึงเคลเมนท์
กับคนอื่นๆ ตี้เป๋นเปื้ อนฮ่วมฮับใจ๊ตวยกั ๋นในก๋านบอกข่าวดี เซิง่ พระเจ้าได้
จดจื้อของหมู่เขาตึงหมด ลงในหนั งสือแห่งจีวต
ิ แล้วก
4 หื้อ จื้น จมยินดี กู้ เวลา ย้อน เป๋ น คน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า ข้าพเจ้า ขอ
ยํ้าแหมเตื้อว่าหื้อจื้นจมยินดี เต๊อะ 5 หื้อกู้ คนหันว่าหมู่ ต้านเป๋นคนสุภาพ
อ่อนน้ อม ต่อ คน อื่นๆ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ใก้ จะ ปิ๊ ก มา แล้ว 6 บ่ดี ฮ้อ นใจ๋ ใน
1 ย้อน จาอัน
้

ก
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เรือ
่ งใดๆ เลย แต่ในกู้สถานก๋ารณ์ หื้อขอจากพระเจ้าในสิง่ ตี้ต้านต้องก๋าน
ด้วย ก๋าน อธิษฐาน ก๋าน อ้อนวอน กับ ก๋าน ขอบ พระคุณ 7 แล้ว พระเจ้า จะ
โผดหื้อต้านมี สันติสุขตี้ เกิน
๋ ความเข้าใจ๋ ของเฮา สันติสุขนี้ จะฮักษาจิตใจ๋
กับกํากึ๊ดของต้านไว้ในพระเยซูคริสต์
8 ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลาย

ข้าพเจ้าขอสรุ ปว่า ขอกึ๊ดหื้อดีในสิง่ ต่างๆ ต่อไป
นี้ คือ สิง่ ตี้ เป๋น แต๊ ตี้ น่า นั บถือ ตี้ ยุติธรรม ตี้ บริสุทธิ์ ตี้ สมควร จะ ฮัก กับ ตี้
น่า ยกย่อง ถ้า มี สิง่ ใด ตี้ ดี กับ สมควร จะ สรรเสริญ ก็ ขอ หื้อ กึ๊ด ใน สิง่ นั ้น หื้อ
ดีๆ 9 ขอหื้อเยียะตวยต๋ามตี้ ได้ เฮียนฮู้ ได้ ฮบ
ั ได้ยน
ิ กับได้ หันจากข้าพเจ้า
แล้วพระเจ้าผู้หื้อสันติสุขจะอยูกั
่ บหมู่ต้าน
เปาโลขอบคุณผู้เจื้อจาวฟีลิปปี
ข้าพเจ้า มี ความ จื้น จม ยินดี ตี้ มา จาก องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า นั ก ขนาด
ย้อน ว่า ต๋อน นี้ ต้าน ตัง หลาย ก็ ห่วงใย ข้าพเจ้า แหม เตื้อ แต๊ๆ แล้ว ต้าน
ห่วงใย ข้าพเจ้า ตลอด อยู่ แล้ว แต่ บ่มี โอกาส แสดง ออก 11 ตี้ ข้าพเจ้า อู้ จา
อี้ บ่ได้ หมายความ ว่า ข้าพเจ้า กํ่า ลัง ตุ๊ก แต่ ย้อน ข้าพเจ้า เฮีย นฮู้ ตี้ จะ ปอใจ๋
ในกู้สถานก๋ารณ์ 12 ข้าพเจ้าฮูแล้
้ วว่ายามมีนั ก กาว่ามีบ่ปอเป๋นจาใดพ่อง
ข้าพเจ้าเฮียนฮูตี
้ ้จะอยูได้
่ บ่ว่าจะอยูใน
่ สถานก๋ารณ์ ไหนกาว่ากู้ๆ สถานก๋า
รณ์ บ่ว่า จะ อิม
้ ข้าว อยาก นํ้า บ่ว่า จะ มี นั ก ลํ้า ไป กาว่า หน้ อย ลํ้า ไป
่ กาว่า กัน
13 ข้าพเจ้าเยียะผ่านกู้อย่างได้ย้อนพระคริสต์เป๋ นผู้ตี้หื้อแฮงกับข้าพเจ้า
10

14 จาใดก็ ต๋าม

หมู่ต้านก็เยียะได้ดีตี้ได้จ้วยเหลือข้าพเจ้าต๋อนตี้ตุ๊กยาก

15 ต้านจาวฟีลิปปี ตังหลายฮู้ดีอยู่แล้วว่าตัง
้ แต่ข้าพเจ้าออกจากแคว้นมา

ซิโดเนี ยไปบอกข่าวดีนั ้น ก็บ่มีคริสตจักรสักตี้ตี้หื้อก๋านจ้วยเหลือข้าพเจ้า
มีก้าหมู่ต้านเต้าอัน
้ 16 แม้แต่ต๋อนตี้ข้าพเจ้าอยู่ในเมืองเธสะโลนิ ก๋าข หมู่
ต้าน ก็ ส่ง ความ จ้วยเหลือ ไป หื้อ ข้าพเจ้า หลาย เตื้อค 17 ข้าพเจ้า อู้ จาอี้ บ่ใจ้
ต้องก๋านฮับของอะหยังจากหมู่ต้าน แต่ ว่าข้าพเจ้าใค่ หื้อพระเจ้าปั๋ นปอน
หมู่ ต้าน นั กๆ ย้อน ได้ จ้วยเหลือ ข้าพเจ้า 18 ข้าพเจ้า ได้ ฮับ กู้ อย่าง ครบ แล้ว
กับ มี อย่าง เหลือ เฟือ ตวย ข้าพเจ้า มี กู้ อย่าง ตี้ จํา๋ เป๋ น ย้อน ได้ ฮบ
ั สิง่ ตี้ หมู่
ต้านฝากเอปาโฟรดิทัสมาหื้อ ของฝากหมู่นี้ เป๋นเหมือนเครือ
่ งปู่จาตี้หอม
หวานฅ เป๋นเครือ
่ งถวายตี้ พระเจ้ายอมฮับกับเปิงใจ๋ ตวย 19 กับพระเจ้าตี้
ข้าพเจ้าฮับใจ๊ จะจัดหากู้ สิง่ ตี้ หมู่ต้านต้องก๋านจากความมัง่ คัง่ ตี้ สมบูรณ์
ของ พระองค์ โดย ผ่าน ตาง พระเยซู คริสต์ 20 ขอ เกียรติ จง มี แก่ พระเจ้า
พระบิดาของเฮาตลอดไป อาเมน
21 ข้าพเจ้าฝากกํากึ๊ดเติงหาคนของพระเจ้าผู้ตี้เจื้อพระเยซู คริสต์กู้คน
หมู่ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตี้ อยู่ ตวย ข้าพเจ้า ก็ ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา ต้าน ตวย 22 คน ของ
ข
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พระเจ้า กู้ คน ตี้ นี่ ก็ ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา ต้าน ตวย โดย เฉพาะ คน ตี้ เยีย ะ ก๋าน
อยูใน
่ ฮัว้ ในวังของจักรพรรดิ
23 ขอหื้อพระคุณของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป๋ นเจ้า จงมีแก่ ต้านตัง
หลายเต๊อะ
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อใน
เมือง

โคโลสี

จดหมาย ฉบับ นี้ เขียน โดย เปาโล ต้าน เขียน ไป เถิง ผู้ เจื้อ ตี้ เมือง โค โล
สี ต๋อน ตี้ ติด คอก อยู่ ใน กรุ ง โรม ต้าน เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ขึ้น ประมาณ ปี๋
ค�ศ� 60
โคโลสี เป๋น เมือง สําคัญ ตี้ อยู่ ติด แม่น้ํา ไลคัส ตี้ ไหล ผ่าน แคว้น เอเชีย ตัง
วันตก ในสมัยนี้ อยูใน
่ ประเทศตุรกี โคโลสีอยูบ่
่ ไก๋จากเมืองเอเฟซัส เปาโล
ได้ บอกข่าวดี ในเมืองเอเฟซัสสองปี๋ ย้อนจาอัน
้ ข่าวดี นี้ ก็ แผ่ขยายไปแหม
หลาย เมือง ใน แคว้น เอเชีย (กิจ ก๋า น 19:10 ) เปาโล บอก ไว้ว่า จาว โคโลสี
ได้ยน
ิ ข่าวดีนี้ จากเอปาฟรัส คนตี้เกยได้ยน
ิ กําเตสนาของเปาโล แล้วก็ได้
มา เป๋น เปื้ อน ฮ่วม งาน ของ ต้าน ต่อ มา ต๋อน ตี้ เปาโล ติด คอก อยู่ใน กรุ ง โรม
ต้าน เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ เถิง ผู้ เจื้อ จาว โคโลสี ย้อน ว่า ต้าน ได้ยน
ิ ข่าว ว่า
หมู่เขากํ่าลังหลงไปต๋ามกําสอนตี้ผิด
เปาโลเตือ
๋ นหมู่ ผู้เจื้อในโคโลสี บ่หื้อเจื้อกําสอนตี้ ผิด ย้อนกําสอนหมู่ 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
้ พระองค์ เป๋น ผู้ ตี้ มี ฤทธิอํ
์ านาจ สูง สุด เหนื อ กู้ สิง่ กู้ อย่าง
ในโลกกาว่าในสวรรค์ กับหมู่เขาก็ ต้องใจ้จี วต
ิ อย่างบริสุทธิต๋
์ ามความต้อ
งก๋านของพระเจ้าตวย
กําตัก
๊ ตวาย
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ เป๋น อัครทูต ของ พระเยซู คริสต์
ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า กับ จาก ทิ โมธี น้ องบ่าว ใน ความ เจื้อ ของ
เฮา ตวย 2 เถิง คน ของ พระเจ้า ใน เมือง โคโลสี ตี้ เป๋น ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ใน พระ
คริสต์ ขอหื้อต้านตังหลายได้ ฮับพระคุณตึงสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา
ของเฮาเต๊อะ
1

พระคุณของพระเจ้า
เฮา ขอบ พระคุณ พระเจ้า ผู้ เป๋น พระบิดา ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระ
ผู้ เป๋ น เจ้า ของ เฮา ตลอด เมื่อ อธิษฐาน เผื่อ หมู่ ต้าน 4 ย้อน เฮา ได้ยน
ิ ว่า
หมู่ ต้าน เจื้อ วางใจ๋ พระเยซู คริสต์ กับ หมู่ ต้าน ฮัก คน ของ พระเจ้า ตัง หลาย
5 ความเจื้อวางใจ๋กับความฮักของต้านนี้ เกิดมาจากความหวังตี้เก็บไว้หื้อ
ต้านในสวรรค์ ความหวังนี้ ละ ตี้ หมู่ต้านได้ยน
ิ มาจากถ้อยกําตี้ เป๋นความ
6
จริง ก็ คือ ข่าวดี ตี้ มี คน มา บอก หมู่ ต้าน แล้ว ข่าวดี นั ้น กํ่า ลัง เกิด ผล กับ
3
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ขยายไปใคว่โลก อย่างเดียวกั ๋นกับตี้กํ่าลังเกิดกับหมู่ต้าน นั บตัง้ แต่ตี้ต้าน
ได้ ฟัง กับ เข้า ใจ๋ แต๊ๆ เกี่ยวกับ พระคุณ ของ พระเจ้า 7 เรือ
่ ง นี้ ต้าน ได้ เฮีย น
จาก เอปาฟรัส เขา เป๋น เปื้ อน ฮ่วม งาน ตี้ เฮา ฮัก เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ ตี้ ซื่อสัตย์ ของ
พระคริสต์ เปื้ อ เยีย ะ ก๋าน แตน เฮา 8 เขา บอก เฮา เถิง ความ ฮัก ตี้ ต้าน มี หื้อ
กั ๋น เป๋นความฮักตี้มาจากพระวิญญาณ
พระเยซูยิง่ ใหญ่ตี้สุดเหนื อกู้สิง่ กู้อย่าง
ย้อน จาอี้ นั บ ตัง้ แต่ ตี้ เฮา ได้ยน
ิ เรือ
่ ง เกี่ยวกับ หมู่ ต้าน เฮา ก็ อธิษฐาน
เผื่อ ต้าน บ่เกย ขาด เฮา ขอ พระเจ้า โผด หื้อ ต้าน ฮู้ ความ ต้อ งก๋าน ของ
พระเจ้า คือมีปั๋ ญญากู้ อย่าง กับความเข้าใจ๋ อย่างถองแกะถองแก๋นตี้ มา
จากพระวิญญาณ 10 เปื้ อต้านจะใจ๊จีวต
ิ ตี้เปิงเป๋นคนของพระเจ้า กับเยีย
ะ หื้อ พระองค์ ปอใจ๋ ใน กู้ อย่าง คือ หื้อ ต้าน เกิด ผล ใน ก๋าน ดี กู้ เรือ
่ ง กับ ฮู้ จัก
11
พระเจ้านั กขึ้น กับขอพระเจ้าจ้วยหื้อต้านเข้มแข็งขึ้นโดยฤทธิอํ
์ านาจตี้
ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ เปื้ อ ต้าน จะ มี ความ มัน
่ คง กับ ความ อดทน ใน กู้ อย่าง
ด้วย ความ ยินดี 12 และ ต้าน ก็ จะ ขอบพระคุณ พระบิดา ผู้ ตี้ เยีย ะ หื้อ ต้าน
ตัง หลาย สมควร จะ ฮับ ส่วน แบ่ง ตี้ พระเจ้า เก็บ ไว้ หื้อ คน ของ พระองค์ ใน
แผ่น ดิน แห่ง ความ เป่ง แจ้ง 13 พระเจ้า ได้ จ้วย เฮา หื้อ รอด ป๊น จาก อํานาจ
ของความมืด แล้วปาเฮาเข้าไปอยู่ในแผ่นดินของพระบุตรตี้ พระองค์ ฮัก
14 พระบุตรนั ้นเป๋ นผู้ตี้ไถ่เฮา คือยกโต้ษบาปหื้อเฮา
15 พระเยซู ผู้ ตี้ เฮา ผ่อ หัน ได้ ก็ สําแดง ภาพ สะท้อน ของ พระเจ้า ผู้ ตี้ เฮา
ผ่อ หัน บ่ได้ พระเยซู เป๋น ลูก คน เก๊า ตี้ ยิง่ ใหญ่ เหลือ กู้ สิง่ กู้ อย่าง ตี้ พระเจ้า
สร้าง มา 16 ย้อน ว่า พระเจ้า สร้าง กู้ สิง่ กู้ อย่าง ผ่าน ตาง พระ เยซู ตึง บน
สวรรค์ กับในโลก ตึงสิง่ ตี้ หันได้ กับผ่อหันบ่ได้ บ่ว่าจะเป๋นวิญญาณตี้ เป๋น
ใหญ่ เป๋น เจ้า เป๋น นาย เป๋น ผู้ ปกครอง กาว่า เป๋น ผู้ มี สิทธิอํานาจ ตึง หมด
ตึง เสี้ ยง นี้ พระเจ้า สร้าง มา ผ่าน ตาง พระเยซู กับ เปื้ อ พระเยซู 17 พระองค์
เป๋น อยู่ ก่อน สะป๊ะ กู้ อย่าง กับ ควบคุม กู้ อย่าง หื้อ เป๋น ระบบ กับ เป๋น อยู่ ต่อ
ไปได้ 18 พระองค์เป๋นเหมือนหัวของตั ๋วตี้เป๋นคริสตจักร พระองค์เป๋นเก๊า
ตี้ สร้าง คริสตจักร นี้ กับ เป๋น คน เก๊า ตี้ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ก่อน เปิ้ น เปื้ อ
พระองค์ จะ เป๋น ใหญ่ เหลือ กู้ สิง่ กู้ อย่าง 19 ย้อน ว่า พระเจ้า เปิง ใจ๋ ตี้ จะ หื้อ
พระเยซู มี ลักษณะตี้ สมบูรณ์ ของพระเจ้า 20 พระเจ้าเยียะหื้อกู้ สิง่ กู้ อย่าง
คืนดี กับ พระองค์ ผ่าน ตาง พระเยซู บ่ว่า สิง่ นั ้น อยู่ บน โลก กาว่า ใน สวรรค์
โดยเยียะหื้อเกิดสันติภาพผ่านตางเลือดของพระองค์บนไม้ก๋างเขน
21 ตะก่อนหมู่ต้านกับพระเจ้าแตกแยกกั ๋น กับในใจ๋ของต้านก็เป๋ นศัตรู ๋
ของ พระเจ้า ย้อน หมู่ ต้าน ได้ เยีย ะ ใน สิง่ ตี้ บ่ดี 22 แต่ บ่า เดี่ยวนี้ พระเจ้า ได้
หื้อต้านคืนดีกับพระองค์ ผ่านตางก๋านต๋ายฝ่ายเนื้ อหนั งของพระเยซู เปื้ อ
เมื่อพระองค์นําหมู่ต้านมาอยูต่
่ อหน้าพระเจ้า หมู่ต้านจะเป๋นคนตี้บริสุทธิ์
23
บ่มี ตํา๋ หนิ บ่มีตี้ ติ แต่ ต้านต้องยึดมัน
่ ในความเจื้อต่อไป บ่ดี เลิกหวังใน
9
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ข่าวดี ตี้ ต้าน ได้ยน
ิ มา แล้ว ตี้ คน ได้ บอก ไป ใคว่โลก ข้าพเจ้า เปาโล ก็ เป๋น ผู้
ฮับใจ๊บอกข่าวดีนี้
็ ของพระองค์
ก๋านเปิดเผยข้อลํ้าเลิก

24 บ่าเดี่ยวนี้ ข้าพเจ้าจื้นจมยินดีตี้ได้ทนตุ๊กสําหรับต้าน

ย้อนว่าข้าพเจ้า
มีส่วนในก๋านฮับความตุ๊กเปื้ อพระคริสต์ ความตุ๊กนี้ ต้องมีต่อไปแหม เปื้ อ
คริสตจักรตี้เป๋นตั ๋วของพระองค์ 25 ข้าพเจ้ามาเป๋นผู้ฮับใจ๊ของคริสตจักร
ต๋าม ตี้ พระเจ้า มอบ หน้า ตี้ นี้ หื้อ เปื้ อ บอก ข่าวดี ของ พระเจ้า หื้อ กับ หมู่ ต้าน
็ ตี้ซ่อนอยูหลาย
อย่างเต๋มตี้ 26 ข่าวดีนี้ คือข้อลํ้าเลิก
่
ยุคหลายสมัย บ่าเดี่ยว
นี้ พระเจ้าก็โผดเปิดเผยหื้อคนของพระองค์ฮู้แล้ว 27 พระเจ้าต้องก๋านหื้อ
็ ตี้ ยิง่ ใหญ่ กับ ดี เลิศ นี้ ก็ เปิด เผย หื้อ คน ต่าง
คน ของ พระองค์ ฮู้ ว่า ข้อ ลํ้า เลิก
จ้าดตวย คือพระคริสต์อยูใน
่ เฮา เยียะหื้อเฮามีความหวังตี้จะได้ฮบ
ั เกียรติ
ในสวรรค์
28 เฮา บอก เรือ
่ ง พระ คริสต์ ตึง เตือ
๋ น ตึง สัง่ สอน หื้อ กู้ คน ต๋าม ผญา
ปั๋ ญญา ตึง หมด ตี้ เฮา มี เปื้ อ กู้ คน ตี้ เป๋น 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 ย้อน จาอี้ ข้าพเจ้า จึง ฮํา เยีย ะ ก๋าน หนั ก โดย กํา๋ ลัง อัน ยิง่ ใหญ่ ตี้
พระองค์หื้อกับข้าพเจ้า เซิง่ เยียะก๋านอยูใน
่ ตั ๋วข้าพเจ้า

2

ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ฮู้ ว่า ข้าพเจ้า ฮํา เยีย ะ ก๋าน หนั ก เปื้ อ ต้าน
เปื้ อ จาว เมือง เลา ดี เซีย กับ เปื้ อ คน ตัง หลาย ตี้ บ่เกย หัน หน้า ข้าพเจ้า
2 ข้าพเจ้า เยีย ะ จาอี้ เปื้ อ หมู่ เขา จะ มี กํา
๋ ลัง ใจ๋ มี ความ ฮัก ตี้ จะ เยีย ะ หื้อ เขา
็
เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ มี ความ ฮู้ ความ เข้า ใจ๋ อย่าง เต๋ม ตี้ ใน ข้อ ลํ้า เลิก
1

ของพระเจ้า คือพระคริสต์ 3 เซิง่ ขุมสมบัติแห่งผญาปั๋ ญญากับความฮู้ตึง
หมดของพระเจ้าก็เก็บซ่อนอยูใน
่ พระองค์
4 ข้าพเจ้าบอกต้านเรือ
่ งนี้

เปื้ อบ่หื้อใผจุล่ายต้านโดยกําอู้ม่วนจ๋าหวาน
กับน่าเจื้อถือ
เถิงแม้ตั ๋วข้าพเจ้าบ่ได้อยู่ตี้หัน
้ แต่ใจ๋ก็อยู่กับต้าน
ข้าพเจ้ามีความจื้นจมยินดีตี้หันว่าต้านอยู่ตวยกั ๋นอย่างมีระเบียบวินัยใน
แบบผู้เจื้อ กับมีความเจื้อมัน
่ คงในพระคริสต์
5 ย้อนว่า

จีวต
ิ ตี้เต๋มบริบูรณ์ ในฝ่ายจิตวิญญาณ

ย้อน ว่า ต้าน ได้ ยอมฮับ พระเยซู คริสต์ เป๋น องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า แล้ว ก็
ขอ หื้อ ต้าน ใจ๊ จี วิต เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ พระเยซู คริสต์ ต่อ ไป 7 หื้อ
มัน
่ คง ใน ความ เจื้อ กับ วาง ใจ๋ ใน พระ เยซู กับ หื้อ จี วิต ของ ต้าน เติบโต ใน
ความ สัมพันธ์ กับ พระองค์ นั ก ขึ้น หื้อ เข้ม แข็ง ใน ความ เจื้อ ต๋าม ตี้ ต้าน ได้
เฮียนฮูเรื
้ อ
่ งนี้ มาแล้ว กับหื้อขอบพระคุณพระเจ้าอย่างล้นเหลือ
6

โคโลสี 2:8

396

โคโลสี 2:23

8 หละวังหื้อดี

ห้ามหื้อใผใจ๊หลักปรัชญาตี้น่าเจื้อถือ กับกําสอนตี้ม่วนหู
แต่ บ่มี แก่น สาน มา จุ ล่า ย ต้าน 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 ย้อน ว่า สภาพ ของ พระเจ้า ตี้ สมบูรณ์ กู้ อย่าง ก็ ได้ สําแดง ใน ตั ๋ว ของ พระ
เยซู แล้ว 10 กับ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน เต๋ม บริบูรณ์ ใน ฝ่าย จิต วิญญาณ
โดย เป๋น อัน นึ่ ง อัน เดียว กั ๋น กับ พระเยซู คริสต์ ตี้ เป๋น ใหญ่ เหลือ วิญญาณ
ตึง หมด ตี้ เป๋น ผู้ ปกครอง กับ ตี้ เป๋น ผู้ มี สิทธิ อํานาจ ตึง หมด 11 เมื่อ ต้าน
มา ฮับ เจื้อ พระคริสต์ ก็ เหมือน ได้ เข้า พิธี สุหนั ต แต่ บ่ใจ้ ก๋าน สุหนั ต ตี้ คน
เยีย ะ หื้อ แต่ เป๋น ก๋าน สุหนั ต ตาง จิต วิญญาณ โดย พระคริสต์ คือ ก๋าน ตัด
สันดาน บาป ของ เฮา ออก ไป 12 เมื่อ ต้าน ฮับ บัพ ติศ มา ก็ เหมือน ถูก ฝัง ไว้
กับพระคริสต์แล้ว กับพระเจ้าเยียะหื้อเป๋นขึ้นจากความต๋ายฮ่วมกับพระ
คริสต์ ย้อนต้านได้เจื้อในอํานาจของพระเจ้าผู้ได้เยียะหื้อพระองค์เป๋นขึ้น
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
พระเจ้าก็ หื้อต้านมีจี วต
ิ ใหม่ฮ่วมกับพระคริสต์ กับได้ ยกโต้ ษบาปหื้อต้าน
แล้ว 14 พระองค์ได้ยกเลิกบันทึกข้อหาตี้นาบโต้ษต้านย้อนก๋านฝ่าฝืนบท
บัญญัติ โดย ได้ ทําลาย บันทึก ข้อหา นี้ เมื่อ พระเยซู ถูก เขิง ไว้ ตี้ ไม้ ก๋าง เขน
15 พระเจ้า ยึด อํานาจ จาก วิญญาณ ตี้ เป๋ น ผู้ ปกครอง กับ ตี้ เป๋ น ผู้ มี สิทธิ
อํานาจ เหีย พระองค์ ได้ เยีย ะ หื้อ หมู่ นี้ ขาย ขี้ หน้า หื้อ กู้ คน หัน ว่า พระองค์
ได้ผาบหมู่นี้ แล้วเมื่อพระคริสต์ต๋ายบนไม้ก๋างเขน
16 ย้อนจาอี้บ่ต้องสนใจ๋เมื่อใผว่าต้านในสิง
่ ตี้กิน
๋ ตี้ดื่ม ตึงตี้ต้านบ่ได้เข้า
ฮ่วมงานตางศาสนา กาว่าพิธวั
ี นต้นเดือน กาว่าบ่นั บถือวันสะบาโต 17 สิง่
หมู่ นี้ เป๋น ก้า เงา ของ สิง่ ตี้ จะ มา ใน ปาย หน้า ตั ๋ว แต๊ๆ นั ้น คือ พระเยซู คริสต์
18 บ่ต้อง สนใจ๋ หมู่ คน ตี้ ว่า หื้อ ต้าน ว่า จะ บ่ได้ ฮับ รางวัล จาก พระเจ้า ย้อน
ต้านบ่ได้เยียะต๋ามตี้หมู่เขาสอน คือหื้อเป๋นคนถ่อมตั ๋วแต่บ่ได้ถ่อมใจ๋ กับ
นมัสก๋านทูตสวรรค์ คนหมูนี
่ ้ ถือว่าตั ๋วดีเหลือเปิ้ นย้อนหันนิ มิต หมูเขา
่ จ๋อง
19
หองโดยกํากึ๊ดตี้มาจากคนบ่ดาย หมู่เขาบ่ได้ยึดติดกับพระคริสต์ตี้เป๋น
หัวของตั ๋ว พระองค์เป๋นผู้ควบคุมหื้อตั ๋วได้ฮบ
ั ก๋านเลี้ยงดู กับหื้อกู้ส่วนยึด
กั ๋น ได้ โดย เอ็น ตึง ข้อ ต่อ ต่างๆ กับ เยีย ะ หื้อ ตั ๋ว เติบโต ขึ้น ต๋าม ตี้ พระเจ้า ต้อ
งก๋าน
20 เมื่อสันดานบาปของต้านได้ต๋ายตวยพระคริสต์ เยียะหื้อป๊ นจากก๋าน
ครอบงําของหมูวิ
่ ญญาณต่างๆ ในโลกนี้ เป๋นจาใดต้านยังยอมอยูใต้
่ กฎเก๋
21
ณฑ์ อํานาจ ของ โลก อยู่ ยก ตั ๋ว อย่าง ใน เรือ
่ ง ของ กิน
๋ “ห้าม หยุบ� “ห้าม
จิม� “ห้าม จิ� 22 ใน ตี้ สุด กฎ ต่างๆ หมู่ นี้ ก็ หมด ประโยชน์ เมื่อ ใจ๊ ไป แล้ว
กับ เป๋น กฎเก๋ ณฑ์ ตึง กํา สอน ตี้ คน กึ๊ด ขึ้น บ่ดาย 23 กฎ หมู่ นี้ ผ่อ เหมือน ว่า มี
ปั๋ ญญา ย้อน มี ก๋าน เคร่งครัด ตาง ศาสนา กับ ก๋าน ถ่อมตั ๋ว แต่ บ่ได้ ถ่อมใจ๋
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ตึง ก๋าน ทรมาน ตั ๋ว เก่า เปื้ อ ศาสนา แต่ มัน บ่ได้ จ้วย ใน ก๋าน ควบคุม สันดาน
บาปของคนเลย

3

จีวต
ิ ใหม่ตี้เป๋นคนของพระคริสต์
พระเจ้า เยีย ะ หื้อ ต้าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ฮ่วม กับ พระคริสต์ แล้ว
จาอัน
้ ก็ หื้อ จดจ่อ สิง่ ตี้ อยู่ บน สวรรค์ เซิง่ พระคริสต์ นั ่ง อยู่ ตัง ขวา มือ ของ
พระเจ้า 2 หื้อ กึ๊ด เถิง สิง่ ตี้ อยู่ บน สวรรค์ บ่ใจ้ สิง่ ตี้ อยู่ ใน โลก นี้ 3 ย้อน ว่า
ต้านได้ต๋ายจากสันดานบาปแล้ว จีวต
ิ ใหม่ตี้ต้านได้ฮบ
ั ก็ได้ซ่อนไว้กับพระ
คริสต์ในพระเจ้า 4 เมื่อพระคริสต์ผู้ตี้เยียะหื้อต้านมีจีวต
ิ ใหม่ ป๋ากฏขึ้นมา
ในโลกแหม ต้านก็ จะป๋ากฏขึ้นตวยกั ๋นกับพระองค์ กับมี ส่วนฮ่วมในพระ
สิรของ
ิ
พระองค์ตวย
5 ย้อน จาอัน
้ หื้อกํา๋ จัดสันดานบาปในตั ๋วต้านเหีย ยกตั ๋วอย่าง ก๋านเยีย
ะบาปตางเพศ ลามก ตั ๋ณหา เรือ
่ งบ่ดี ต่างๆ กับความโลภเซิง่ เป๋นเหมือน
ก๋านนั บถือฮูปเคารพ 6 ความโขดของพระเจ้าจะมาย้อนคนเยียะจาอี้ละ๑
1

7 ตะก่อน ต้าน ก็ เกย ใจ๊ จี วต
ิ จาอัน
้

ต้านก็ เกยเยียะสิง่ หมู่ นี้ 8 แต่ บ่าเดี่ยวนี้
หื้อต้านขว้างสิง่ หมู่นี้ หื้อหมด คือ ก๋านโขด ก๋านโมโห ก๋านกึ๊ดฮ้าย ก๋านใส่
ฮ้ายป้ายสี กับกําหยาบตี้ออกมาจากปาก 9 ห้ามจุกั ๋น ย้อนว่าต้านได้ขว้าง
จี วต
ิ เก่า กับ ก๋าน เยีย ะ บ่ดี ตี้ เกิด จาก จี วต
ิ นั ้น แล้ว 10 แล้ว ได้ ฮบ
ั จี วต
ิ ใหม่
เป๋นจี วต
ิ ตี้ พระเจ้าก้อยๆ เปี่ ยนหื้อเป๋นเหมือนพระผู้สร้างจี วต
ิ ใหม่นั ้นนั ก
ขึ้นติกๆ เปื้ อหื้อต้านฮูจ
้ ักพระองค์อย่างเต๋มตี้ 11 จีวต
ิ ใหม่นี้ บ่มีก๋านแบ่งว่า
เป๋นจาวยิวกาว่าเป๋นจาวกรีก เป๋นคนตี้เข้าพิธสุ
ี หนั ตกาว่าบ่ได้เข้า เป๋นคน
บ่มี วัฒนธรรม กาว่า คน เป๋น ป่า เถื่อน เป๋น ขี้ข้า กาว่า บ่ใจ้ สิง่ หมู่ นี้ บ่สําคัญ
ในสายต๋าของพระเจ้า ตี้สําคัญคือพระคริสต์อยูใน
่ จีวต
ิ กู้คนตี้เจื้อ
12 ย้อน จา อัน
้ เมื่อ พระเจ้า ได้ เลือก ต้าน เป๋น คน ของ พระองค์ เป๋น ผู้
บริสุทธิตี
์ ้พระองค์ฮัก ก็หื้อเป๋นคนมีเมตต๋า กรุ ณา ถ่อมใจ๋ อ่อนน้ อมถ่อม
ต๋น กับอดทน 13 หื้ออะลุ้มอะหล่วยต่อกั ๋น กับถ้ามีใผคนใดในหมู่ต้านบ่ปอ
ใจ๋ กั ๋น ก็ หื้อ ยกโต้ ษ หื้อ กั ๋น องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ยกโต้ ษ หื้อ ต้าน จาใด ก็ หื้อ
ยกโต้ ษ หื้อ กั ๋น จาอัน
้ 14 แล้ว นั ก เหลือ สิง่ หมู่ นี้ ก็ คือ หื้อ มี ความ ฮัก ย้อนว่า
ความฮัก ผูกพันหมู่เฮาไว้หื้อเป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋น
15 หื้อ สันติสุข ตี้ มา จาก พระคริสต์ นํา ปา จิต ใจ๋ ของ หมู่ ต้าน ย้อน ใน หมู่
ต้านกู้คนเป๋นส่วนต่างๆ ในตั ๋วเดียวกั ๋น กับพระเจ้าฮ้องหมู่ต้านหื้ออยูตวย
่
16
กั ๋น อย่าง มี สันติสุข หื้อ ขอบ พระคุณ พระเจ้า ตวย หื้อ ถ้อย กํา เรือ
่ ง พระ
คริสต์ อยู่ ใน ใจ๋ ของ ต้าน อย่าง เต๋ม ตี้ หื้อ สอน กับ เตือ
๋ น สติ กั ๋น ด้วย ปั๋ ญญา
ตึง หมด หื้อ ฮ้อง เพลง สดุดี เพลง นมัส ก๋า น กับ เพลง สรรเสริญ จาก จิต
วิญญาณ ด้วย ก๋าน ขอบ พระคุณ พระเจ้า 17 แล้ว อะหยัง ก็ ต๋าม ตี้ ต้าน อู้กา
๑

3:6 3:6 สําเนาโบราณบางฉบับมีข้อความเพิม
่ ว่า คนตี้บ่เจื้อฟัง
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ว่าเยียะ ก็หื้อเยียะในนามของพระเยซูองค์พระผู้เป๋นเจ้า กับขอบพระคุณ
พระเจ้าพระบิดา ผ่านตางพระเยซู
เปาโลสัง่ สอนหื้อเยียะต๋ามหน้าตี้ของตั ๋ว
ย้อนเป๋นสิง่ ตี้สมควรสําหรับแม่
19
ญิงตี้เป๋นคนขององค์พระผู้เป๋นเจ้า คนเป๋นผัวต้องฮักเมียตั ๋วเก่า ห้าม
อูแฮง
้
เยียะแฮงกับเปิ้ น 20 คนเป๋นลูกต้องเจื้อฟังป้อแม่ในกู้เรือ
่ ง ย้อนเป๋น
สิง่ ตี้ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ปอใจ๋ 21 คน เป๋น ป้อ บ่ดี เยีย ะ หื้อ ลูก เกี้ยด ย้อน ว่า
จะเยียะหื้อเขาหมดกํา๋ ลังใจ๋ 22 คนเป๋นขี้ข้าต้องเจื้อฟังเจ้านายของตั ๋วใน
โลกกู้เรือ
่ ง บ่ใจ้เยียะต่อหน้าเปื้ อหื้อเจ้านายปอใจ๋เต้าอัน
้ แต่หื้อเยียะจาก
นํ้าใสใจ๋ จริงอย่างมีความเก๋ งกั ๋วองค์ พระผู้เป๋นเจ้า 23 บ่ว่าหมู่ต้านจะเยีย
ะอะหยังก็ต๋าม ก็หื้อเต๋มอกเต๋มใจ๋เยียะ เหมือนกับว่าบ่ได้เยียะเปื้ อคนแต่
เยียะเปื้ อองค์พระผู้เป๋นเจ้า 24 หื้อจํา๋ ไว้ว่าต้านจะได้ฮบ
ั ส่วนแบ่งจากองค์
พระผู้เป๋นเจ้าเป๋นรางวัล ย้อนว่าต้านกํ่าลังฮับใจ๊เจ้านายตี้แต๊จริงคือพระ
คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 25 สําหรับ คน ตี้ เยีย ะ ผิด พระเจ้า จะ ลง โต้ษ ต๋าม
ความผิดนั ้นอย่างบ่หันแก่หน้าใผ
18 คนเป๋ นเมียต้องยอมหื้อผัวเป๋ นผู้นํา

4

1 คน เป๋ น เจ้า นาย หื้อ เยีย ะ ต่อ ขี้ข้า ของ ตั ๋ว อย่าง ยุติธรรม กับ เต้า กั ๋น หมด

หื้อจํา๋ ไว้ว่าต้านก็มีเจ้านายในสวรรค์เหมือนกั ๋น
เปาโลสอนเรือ
่ งก๋านใจ๊จีวต
ิ

2 หื้อเอาแต๊เอาว่าในก๋านอธิษฐาน หื้ออธิษฐานอย่างตื่นตั ๋วอยูเสมอ
่
กับ

มีใจ๋ขอบพระคุณพระเจ้า 3 กับอธิษฐานเผื่อหมู่เฮาตวย เปื้ อพระเจ้าจะได้
็ ของ พระคริสต์ ตี้ ข้าพเจ้า ติด
หื้อ โอกาส เฮา บอก ข่าวดี เกี่ยวกับ ข้อ ลํ้า เลิก
4
คอกอยู่นี้ ก็ย้อนเรือ
่ งนี้ กับอธิษฐานเปื้ อข้าพเจ้าจะได้บอกข่าวดีนี้ หื้อกับ
คนตังหลายอย่างชัดเจนต๋ามตี้ควรบอก 5 หื้อใจ๊สติปั๋ ญญาในก๋านใจ๊จีวต
ิ
6
ต่อคนตี้บ่เจื้อ จงใจ๊กู้ๆ โอกาสหื้อเป๋นประโยชน์ ต๋อนตี้อู้กับใผก็หื้อใจ๊กํา
อูกํ
้ าจ๋าตี้น่าฟังน่าสนใจ๋ เปื้ อจะได้ฮูว่
้ า จะตอบกู้คนอย่างดีตี้สุดได้จาใด
กําส่งต๊ายจดหมายเปาโล
ที คิกั ส น้ องบ่าว ใน ความ เจื้อ ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก เขา เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ ตี้ ซื่อสัตย์
กับ เป๋น เปื้ อน ฮ่วม งาน ใน องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ตวย กั ๋น เขา จะ เล่า เรือ
่ ง ตึง
หมดของข้าพเจ้าหื้อหมู่ต้านฟัง 8 ตี้ข้าพเจ้าส่งเขามาหาหมู่ต้านก็เปื้ อหื้อ
หมู่ ต้าน ฮู้ ว่า หมู่ เฮา เป๋น จาใด พ่อง กับ เขา จะ ได้ หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ หมู่ ต้าน ตวย
9 เขาจะมาตวยโอเนสิ มัส น้ องบ่าวในความเจื้อตี้ เฮาฮักกับตี้ ซื่อสัตย์ เขา
เป๋นจาวโคโลสีเหมือนกั ๋น สองคนนี้ จะเล่าเรือ
่ งกู้อย่างตี้เกิดขึ้นตี้นี่ หื้อหมู่
ต้านฟัง
10 อาริส ทารคัส คน ตี้ ติด คอก กับ ข้าพเจ้า ก็ ฝาก กํา กึ๊ด เติง มา หื้อ ต้าน
มาระโก ตี้ เป๋น ลูก ปี้ ลูก น้ อง ของ บารนาบัส ก็ ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา มา เหมือน
7
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กั ๋น (ต้าน ได้ ฮบ
ั กํา สัง่ เรือ
่ ง ของ มาระโก แล้ว ถ้า เขา มา หา ต้าน ก็ หื้อ ต้อน
ฮับ เขา ตวย) 11 เยซู ตี้ ฮ้อง แหม จื้อ ว่า ยุ สทัส ก็ ฝาก กํา กึ๊ด เติง มา ตวย ใน
หมู่ จาว ยิว มี แต่ สาม คน นี้ เต้า อัน
้ ตี้ เป๋น เปื้ อน ฮ่วม ฮับ ใจ๊ เปื้ อ แผ่น ดิน ของ
พระเจ้า หมู่ เขา หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ ข้าพเจ้า ได้ นั ก ขนาด 12 เอปาฟรัส ตี้ เป๋น จาว
โคโลสี เหมือน กั ๋น กับ เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ ของ พระเยซู คริสต์ ก็ ฝาก กํา กึ๊ด เติง หา
ต้านตวย เขาอธิษฐานอย่างหนั กเผื่อต้านบ่เกยขาด เปื้ อหื้อต้านมัน
่ คงใน
ความ เจื้อ เป๋น เหมือน คน ตี้ ใหญ่ แล้ว กับ เจื้อ มัน
่ ใน ก๋าน เยีย ะ ต๋าม ความ
ต้อง ก๋าน ของ พระเจ้า 13 ข้าพเจ้า ยืนยัน ได้ ว่า เขา เยีย ะ ก๋าน หนั ก เปื้ อ ต้าน
ตัง หลาย แต๊ๆ 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 กึ๊ด เติง มา หื้อ ต้าน เหมือน
กั ๋น 15 ข้าพเจ้าฝากกํากึ๊ดเติงมาหาปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลายตี้ เมืองเลาดี เซีย
กับเถิงนางนุมฟาตึงหมู่ผู้เจื้อตี้มาฮ่วมจุมนุมในบ้านของนางตวย 16 เมื่อ
ต้านตังหลายได้อ่านจดหมายฉบับนี้ แล้ว ก็ส่งไปหื้อผูเ้ จื้อตี้อยูใน
่ เมืองเลา
ดีเซียตวย กับหื้ออ่านจดหมายจากเมืองเลาดีเซียตี้ข้าพเจ้าเขียนตวยเน่ อ
17 หื้อ บอก อารคิปปั ส ว่า “หื้อ เยีย ะ ก๋าน ตี้ ได้ ฮบ
ั มอบหมาย จาก องค์ พระ ผู้
เป๋นเจ้าหื้อแล้วเหีย�
18 สุ ด ต๊าย นี้ ข้าพเจ้า เปาโล เป๋ น คน เขียน กํา อําลา นี้ ด้วย ลายมือ ของ ตั ๋ว
เก่า บ่ดี ลืมว่าข้าพเจ้าติดคอกอยู่ ขอหื้อพระคุณของพระเจ้าจงมีแก่ ต้าน
ตังหลายเต๊อะ

1 เธสะโลนิ ก๋า 1:1
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อใน
เมือง

เธสะโลนิ ก๋า
ฉบับตีนึ
้ ่ง

ผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ คือเปาโล ต้านเขียนเถิงผู้เจื้อในเมืองเธสะโลนิ
ก๋า ต้าน เขียน ขึ้น ประมาณ ปี๋ ค�ศ� 50-51 นี่ เป๋น จดหมาย ฉบับ แรก ตี้
เปาโลเขียนเปื้ อหื้อกํา๋ ลังใจ๋คริสตจักร
เปาโลบอกข่าวดีหื้อกับคนในเมืองเธสะโลนิ ก๋าหลังจากตีออก
้
จากเมือง
ฟีลิปปี เธสะโลนิ ก๋าเป๋นเมืองใหญ่กับสําคัญตี้สุดในแคว้นมาซิโดเนี ย เซิง่
อยูใน
่ อาณาจักรโรม สมัยนี้ อยูประเทศ
่
กรีก เปาโลเกยบอกข่าวดีในตี้อื่นๆ
แต่ ได้ ฮบ
ั ข่าว เกี่ยว กับ คริสตจักร เธสะโลนิ ก๋า ต๋อน ตี้ ต้าน กํ่า ลัง อยู่ ตี้ เมือง
โครินธ์ แล้วเปาโลก็เขียนจดหมายฉบับนี้ ขึ้นเปื้ อหื้อกํา๋ ลังใจ๋หมู่เขา กับได้
อธิบายเถิงบางสิง่ 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
เถิงต๋อนตี้ต้านเขียนจดหมายฉบับนี้ ต้านต้องออกจากเมืองเธสะโลนิ ก๋า
ตันที ย้อนว่าในเมืองมีก๋านจลาจล (กิจก๋าน 17:1-10) แต่ต้านยังห่วงหมู่
เขา อยู่ ต้าน เตือ
๋ น หมู่ ผู้ เจื้อ หื้อ ใจ๊ จี วต
ิ อย่าง บริสุทธิ์กับ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม
ต้าน สอนว่าพระเยซู คริสต์ จะมาเป๋น เตื้อ ตี้ สอง เปื้ อ จะมาฮับหมู่ ผู้เจื้อ หื้อ
ไปอยู่กับพระองค์ แต่ จะบ่มีใผฮู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด ย้อนจาอัน
้ ผู้เจื้อต้อง
มีความเจื้อต่อไปอย่างมัน
่ คง กับใจ๊จีวต
ิ อย่างตี้พระเจ้าเปิงใจ๋ เปื้ อหมู่เขา
จะพร้อมตี้จะได้อยูกั
่ บพระเจ้า เมื่อองค์พระผู้เป๋นเจ้าปิ๊ กมา
กําตัก
๊ ตวาย

กับสิ ลวานั ส๑ ตึงทิ โมธี ขอแสดง
ความนั บถือมา
เถิงปี้ น้ องของคริสตจักรในเมืองเธสะโลนิ ก๋า เซิง่ เป๋นของพระเจ้าพระ
บิดาตึงพระเยซูคริสต์ ขอหื้อต้านตังหลายได้ฮับพระคุณตึงสันติสุขเต๊อะ
1 จดหมายฉบับนี้ จากข้าพเจ้าเปาโล

ความเจื้อกับแบบอย่างของจาวเธสะโลนิ ก๋า
หมู่ เฮา ขอบพระคุณ พระเจ้า สําหรับ ต้าน ตัง หลาย อยู่ ตลอด กับ
อธิษฐาน เผื่อ ต้าน ตัง หลาย เป๋น ประจํา๋ 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 กับกึ๊ด
2

๑

1:1 1:1 สิลวานั ส กับ สิลาส เป๋นคนเดียวกั ๋น กิจก๋าน 15:12,40; 18:5

1 เธสะโลนิ ก๋า 1:4
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เถิงความอดทนของต้านตี้เกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้
เป๋นเจ้าของเฮา
4 ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ผู้ ตี้ พระเจ้า ฮัก หมู่ เฮา ฮู้ ว่า พระเจ้า ฮัก ต้าน ตัง
หลาย แล้วเลือกต้านมาเป๋นคนของพระองค์ 5 ย้อนต๋อนตี้หมูเฮา
่ นําข่าวดี
มา บอก หื้อ ต้าน ตัง หลาย ก็ บ่ใจ้ มา ก้า อู้ บ่ดาย แต่ มา ด้วย ฤทธิ์อํานาจ กับ
พระวิญญาณบริสุทธิตึ
่ ใจ๋ แต๊ๆ ต้านตังหลายก็ ฮู้แล้วว่าหมู่ เฮา
์ งความมัน
ใจ๊ จี วิต จาใด พ่อง ต้า มก๋าง หมู่ ต้าน เปื้ อ เป๋น ประโยชน์ ต่อ ต้าน ตัง หลาย
6 ส่วน ต้าน ตัง หลาย ก็ ได้ เอา จี วิต ของ หมู่ เฮา ตึง ของ องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า
เป๋น แบบ อย่าง แม้ ต้าน ปะ ความ ตุ๊ก ยาก นั ก ก็ ยัง ฮับ ถ้อยกํา นั ้น ด้วย ความ
จื้น จมยินดี ตี้ มา จาก พระวิญญาณ บริสุทธิ์ 7 ย้อนจาอัน
้ ต้าน ตัง หลาย จึง
ก๋ายเป๋นแบบอย่างแก่ ผู้เจื้อในแคว้นมาซิ โดเนี ย ตึงผู้เจื้อในแคว้นอาคา
ยา ตวย 8 ย้อน ต้าน ตัง หลาย ถ้อยกํา ของ พระเจ้า จึง ได้ เล่า ลือ ออก ไป จาก
เมือง เธสะโลนิ ก๋า บ่ใจ้ ก้า แคว้น มาซิ โดเนี ย กับ แคว้น อาคายา เต้า อัน
้ แต่
ได้ เล่า ลือ ไป แผว หลายๆ ตี้ จ๋น หมู่ เฮา บ่ต้อง อู้ อะหยัง เกี่ยวกับ ความ เจื้อ
ของต้านแหมแล้ว 9 ย้อนคนหมู่นั ้นเล่าเรือ
่ งตี้ต้านต้อนฮับหมู่เฮาดีขนาด
ตึงอู้เรือ
่ งตี้ต้านตังหลายบิน
่ หลังตํา๋ ฮูปเคารพปิ๊ กมาหาพระเจ้า เปื้ อฮับใจ๊
พระองค์ผูเป๋
้ นพระเจ้าเตี้ยงแต๊กับมีจีวต
ิ อยู่ 10 ตึงอูเถิ
้ งเรือ
่ งต้านตังหลาย
กองถ้า บุตร ของ พระเจ้า จาก สวรรค์ คือ พระเยซู คริสต์ ผู้ ตี้ พระเจ้า ได้ โผด
หื้อปิ๊ กเป๋นขึ้นจากความต๋าย ผูจ
้ ้วยหื้อเฮาป๊นจากโต้ษตี้จะมาปายหน้านั ้น

2
ก๋านงานของเปาโลในเมืองเธสะโลนิ ก๋า
ต้านฮู้แล้วว่าตี้หมู่เฮามาแอ่วหาต้านนั ้นก็ได้ผล
2
ดี จ้าดนั ก ต้านตังหลายฮู้ว่าหมู่ เฮาได้ ฮับความตุ๊กยากลําบาก ตึงได้ ฮับ
ก๋านดูแควนในเมืองฟีลิปปีก่อนตี้จะมาแผวเมืองเธสะโลนิ ก๋า แต่พระเจ้า
จ้วยหื้อหมู่เฮามีใจ๋ก้าตี้จะบอกข่าวดีของพระองค์หื้อต้านตังหลายฟัง แม้
ว่ามีคนแหมนั กต่อต้านเฮา 3 ก๋านบอกข่าวดีของเฮาแก่ต้านตังหลายบ่ได้
เกิดจากกํากึ๊ดตี้ บ่ถูกต้อง กาว่าเจตนาตี้ บ่บริสุทธิ์ กาว่ามีอุบายใดๆ แอบ
แฝง 4 แต่ ว่า พระเจ้า หัน ดี ตี้ จะ มอบ ก๋าน บอก ข่าวดี ไว้ กับ หมู่ เฮา เฮา จึง
บอก ข่าวดี นั ้น บ่ใจ้ เป๋น ตี้ ปอใจ๋ ของ มนุษย์ แต่ เปื้ อ เป๋น ตี้ ปอใจ๋ ของ พระเจ้า
ผู้กวดสอบจิตใจ๋เฮา 5 ต้านตังหลายก็ฮู้อยู่แล้ว กับพระเจ้าก็เป๋นพยานได้
ว่า หมู่เฮาบ่ได้อู้กํายกยอใดๆ กาว่าอู้กําใดๆ เปื้ อจะได้เงินคํา 6 เฮาบ่เซาะ
กํายกยอปอปั้ นจากคนตังหลาย บ่ว่าจากหมู่ต้าน กาว่าจากคนอื่น
1 ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลาย

เถิง แม้ ว่า หมู่ เฮา มี สิทธิ อํานาจ ตี้ จะ สัง่ หื้อ หมู่ ต้าน เยีย ะ จาอัน
้ ได้ ใน
ฐานะ ตี้ หมู่ เฮา เป๋น อัครทูต ของ พระคริสต์ แต่ ต๋อน ตี้ อยู่ กับ ต้าน ตัง หลาย
หมู่ เฮา อ่อนน้ อม ต่อ หมู่ ต้าน เหมือน แม่ ตี้ เลี้ยงดู ลูก ของ เขา 8 หมู่ เฮา ฮัก
7
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ต้าน นั ก ขนาด เฮา บ่ได้ ปั๋ น ก้า ข่าวดี ของ พระเจ้า หื้อ ต้าน เต้า อัน
้ แต่ เต๋ม ใจ๋
หื้อ แม้แต่ จี วต
ิ ของ หมู่ เฮา แก่ ต้าน ตวย ย้อน หมู่ ต้าน เป๋น คน ตี้ เฮา ฮัก 9 ปี้
น้ องตังหลายจํา๋ ได้แน่ นอนแล้วว่า ในต๋อนตี้เฮาบอกข่าวดีของพระเจ้าหื้อ
ฟังนั ้น หมู่เฮาเยียะก๋านหนั กมอกใดต้ามก๋างต้าน หมู่เฮาเยียะก๋านวันคํ่า
คืนฮุง่ เปื้ อเฮาจะบ่เป๋นภาระต่อหมู่ต้านสักคนเดียว
10 หมู่ ต้าน ตึง พระเจ้า ก็ เป๋ น พยาน ได้ ว่า เฮา เป๋ น คน ตี้ เยีย ะ ต๋าม ใจ๋
พระเจ้า เป๋น คน ซื่อสัตย์ กับ บ่มี ตํา๋ หนิ ใน หมู่ ต้าน ตี้ เป๋น ผู้ เจื้อ 11 ต้าน ตัง
หลายฮูแล้
้ วว่า หมู่เฮาได้ผ่อกอยหมู่ต้านกู้คนเหมือนป้อผ่อกอยลูก 12 คือ
หื้อ กํา๋ 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 ฮ่วม ใน แผ่น ดิน ของ พระเจ้า กับ ความ ยิง่ ใหญ่
ของพระองค์
13 ก็ มี เหตุผล แหม อย่าง นึ่ ง ตี้ เยีย ะ หื้อ เฮา ขอบพระคุณ พระเจ้า เป๋ น ประ
จํา๋ คือ ต๋อน ตี้ ต้าน ตัง หลาย ยอม ฮับ ถ้อย กํา ของ พระเจ้า ตี้ ได้ยน
ิ จาก หมู่
เฮา นั ้น ต้าน บ่ได้ ฮับ เอา เหมือน เป๋น กํา ของ คน แต่ ได้ ฮับ เอา เป๋น กํา ของ
พระเจ้า เซิง่ เป๋นจาอัน
้ แต๊ๆ ถ้อยกํานี้ กํ่าลังเกิดผลในต้านตังหลายตี้ เป๋น
14
ผู้ เจื้อ ปี้ น้ อง ตัง หลาย เหตุ 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
จากปี้ น้ องจาวยิวจ้าดเดียวกั ๋น เหมือนกับตี้คนจ้าดเดียวกับต้านเยียะต่อ
ต้าน 15 เซิง่ เป๋นหมู่ตี้ฆ่าพระเยซู องค์พระผู้เป๋ นเจ้า ตึงฆ่าหมู่ตี้เป๋นผู้เป๋น
ปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า ตึงไล่ หมู่เฮาออกมาจากเมืองต่างๆ ตี้เฮาเกย
บอก ข่าวดี ตวย หมู่ เขา ขัด ใจ๋ พระเจ้า เป๋น ศัตรู ต่
๋ อ คน ตัง หลาย 16 หมู่ เขา
ขัดขวางบ่หื้อเฮาบอกข่าวดีหื้อหมู่คนต่างจ้าด เซิง่ เป๋นตางตี้หมู่นั ้นจะฮับ
ความรอดป๊นบาปโต้ษ หมู่เขาเยียะจาอีก็
้ เตื่อมความบาปนั กขึ้นติกๆ แล้ว
ในตี้สุดพระเจ้าจะลงโต้ษหมู่เขาอย่างแน่ นอน
เปาโลใค่ไปแอ่วหาจาวเธสะโลนิ ก๋า
ส่วนหมู่เฮาเมื่อปั๊ ดจากหมู่ต้านไปเป๋นหว่างเป๋นคาว
นั ้น ก็ ห่าง ก้า ตั ๋ว แต่ ใจ๋ เฮา กึ๊ด เติง หา หมู่ ต้าน นั ก ขนาด ก็ เลย ฮิ หา ตาง ตี้
จะไปแอ่วหาต้านตังหลายแหม 18 หมู่เฮาใค่ มาแอ่วหาต้าน ส่วนข้าพเจ้า
เปาโล ก็ ฮิจะ ไป แอ่ว หา ต้าน วัน แล้ว วัน เล่า แต่ ซาต๋าน ก็ ขัด ขวาง ไว้ 19 เฮา
เยียะจาอัน
้ ย้อนว่าต้านเยียะหื้อหมูเฮา
่ มีความหวัง มีความจื้นจมยินดี ตึง
เยียะหื้อเฮาภู มิใจ๋ ตี้ จะฮับมงกุฎต่อหน้าพระเยซู องค์ พระผู้เป๋ นเจ้า ย้อน
งาน เฮา สําเร็จ ใน หมู่ ต้าน เมื่อ พระองค์ จะ ปิ๊ ก มา แหม 20 หมู่ เฮา ภู มิ ใจ๋ กับ
จื้นจมยินดีในหมู่ต้านแต๊ๆ
17 ปี้ น้ องตังหลาย

3

ใน ตี้ สุด หมู่ เฮา ก็ ทน บ่ได้ แล้ว ก็ เลย ตกลง ตี้ จะ อยู่ ใน เมือง เอเธนส์ คน
เดียว ต่อ ไป 2 แล้ว ส่ง ทิ โมธีน้ อง ของ เฮา มา แอ่ว หา ต้าน ตัง หลาย เขา เป๋น
1
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เปื้ อน ฮ่วม ฮับ ใจ๊ พระเจ้า ตวย กั ๋นใน ก๋าน บอก ข่าวดี ของ พระเยซู คริสต์ เฮา
ส่ง เขา มา เปื้ อ จ้วย ต้าน ตัง หลาย หื้อ มัน
่ คง ใน ความ เจื้อ กับ หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ หื้อ
ต้าน ตัง หลาย เจื้อ วางใจ๋ พระองค์ ต่อ ไป 3 เปื้ อ จะ บ่มี ใผ ใน หมู่ ต้าน บ่มัน
่ คง
ใน ความ เจื้อ ย้อน ว่า มี ก๋าน คํ่า อยู่บ่า เดี่ยวนี้ ต้าน ตัง หลาย ฮู้อยู่แล้ว ว่า หมู่
เฮาจะต้องปะก๋านคํ่านั ้น 4 เมื่อหมู่ เฮาอยู่ตวยต้านตังหลาย เฮาก็ ได้ บอก
ต้านไว้ก่อนแล้วว่า ต้านกับเฮาจะโดนคํ่า แล้วก็ เป๋นจาอัน
้ แต๊ ต๋ามตี้ ต้าน
ฮู้ อยู่ แล้ว 5 ย้อน จาอัน
้ ข้าพเจ้า เลย อดใจ๋ ต่อ ไป บ่ได้ จึง ได้ ส่ง ทิ โมธี มา ผ่อ
ความเจื้อของหมู่ต้านว่าเป๋นจาใดกั ๋นพ่อง กั ๋วว่าซาต๋านจะล่อลวงต้านหื้อ
หลงไป แล้วตี้หมู่เฮาได้อุตส่าห์เยียะก๋านหนั กไว้นั ้นก็จะบ่มีประโยชน์
กํารายงานของทิโมธี

6 บ่าเดี่ยวนี้ ทิ โมธีปิ๊ กจากหมู่ต้านมาเถิงหมู่เฮาแล้ว

และได้นําข่าวดีมา
บอก ว่า ต้าน ตัง หลาย ยังตัง้ มัน
่ คง อยู่ใน ความ เจื้อ กับ ความ ฮักเหมือน เดิม
เขา บอก แหม ว่า เมื่อ หมู่ ต้าน กึ๊ด เติง หา หมู่ เฮา หมู่ ต้าน ก็ ดี ใจ๋ ตึง ใฝ่ฝัน จะ
ได้หันหน้าหมู่เฮา เหมือนอย่างหมู่เฮาใค่หันหน้าหมู่ต้านเหมือนกั ๋น 7 ย้อน
จาอีปี้้ น้ องผู้เจื้อตังหลาย บ่ว่าเฮามีความตุ๊กยาก แต่หมู่เฮาได้ฮับกํา๋ ลังใจ๋
จาก ต้าน ตัง หลาย ย้อน ความ เจื้อ ของ ต้าน นั ้น ละ 8 เฮา ก็ โล่ง อก โล่ง ใจ๋ ตี้ ฮู้
ว่า ต้านยังมีความเจื้อมัน
่ คงในองค์พระผู้เป๋นเจ้า
9 หมู่เฮาจะขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับหมู่ต้านจาใดดี หื้อสมกับความ
จื้น จม ยินดี ตี้ หมู่ เฮา มี ย้อน หมู่ ต้าน เมื่อ อยู่ ต่อ พระเจ้า ของ เฮา 10 หมู่ เฮา
อธิษฐาน ต่อ พระเจ้า อย่าง ตัง้ ใจ๋ วัน คํ่า คืน ฮุง่ ตี้ จะ ได้ หัน หน้า หมู่ ต้าน แหม
เปื้ อเตื่อมแถ้งสิง่ ตี้ยังขาดอยูใน
่ ความเจื้อของต้านหื้อเต๋มบริบูรณ์
11 ขอ หื้อ พระเจ้า พระบิดา ของ หมู่ เฮา ตึง พระเยซู คริสต์ ของ หมู่ เฮา นํา
ตางหมู่ เฮามาแอ่วหาต้านตังหลายแหม 12 ขอองค์ พระผู้เป๋นเจ้าจ้วยหื้อ
ต้านตังหลายฮักกั ๋น กับฮักคนอื่นๆ นั กขึ้น หื้อเหมือนตี้ หมู่เฮาฮักต้านตัง
หลาย 13 ย้อนจาอัน
้ เฮาขอพระองค์เยียะหื้อจิตใจ๋ของต้านตังหลายมัน
่ คง
กับบริสุทธิบ่
่
เมื่อพระเยซู
์ มีตํา๋ หนิ ใดๆ ต่อหน้าพระเจ้าพระบิดาของหมูเฮา
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ หมู่ เฮา จะ ปิ๊ ก มา พุ่ม กับ หมู่ ผู้ บริสุทธิ์ ตึง หมด ของ
พระองค์

4

จีวต
ิ ตี้พระเจ้าเปิงใจ๋

1 สุ ดต๊ายนี้ ปี้ น้ องผูเ้ จื้อตังหลาย

เฮาเกยสอนหื้อใจ๊จีวต
ิ จาใดเปื้ อจะเป๋น
ตี้ เปิงใจ๋ พระเจ้า ต้านก็ ได้ เยียะจาอัน
้ อยู่แล้ว ในฐานะตี้ เฮาเป๋นปี้ น้ องกั ๋น
ในพระเยซู ก็ขออ้อนวอนว่า หื้อใจ๊จีวต
ิ จาอัน
้ ต่อไปนั กขึ้น 2 ต้านตังหลาย
ฮู้กําสอนตี้หมู่เฮาได้บอกต้านตังหลายในนามพระเยซู องค์พระผู้เป๋ นเจ้า
อยู่ แล้ว ว่า 3 พระเจ้า ใค่ หื้อ ต้าน ตัง หลาย เป๋น คน บริสุทธิ์ กับ เว้น จาก ก๋าน
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เยียะบาปตางเพศ 4 กู้คนก็ควรฮูว่
้ าจะควบคุมตั ๋วเก่าได้จาใด๒ แล้วใจ๊จีวต
ิ
5
อย่างบริสุทธิอย่
์ างมี เกียรติ บ่ใจ้ เยียะต๋ามกิเลสตั ๋ณหาเหมือนอย่างคน
ต่างจ้าดตี้ บ่ฮู้จักพระเจ้า 6 ในเรือ
่ งนี้ บ่ดี เยียะบาปกาว่าเยียะผิดต่อปี้ น้ อง
โดย เป๋น จู๊ กับ เมีย เขา ย้อน ว่า องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า จะ ลงโต้ ษ คน ตี้ เยีย ะ ผิด
จาอัน
้ เหมือนอย่างตี้ หมู่เฮาเกยบอกเกยเตือ
๋ นต้านตังหลายมาก่อนแล้ว
7 ย้อน ว่าพระเจ้า บ่ได้ ฮ้องหมู่ เฮา หื้อ เป๋ น คน ลามก แต่ หื้อ เป๋ น คน ตี้ ใจ๊ จี วต
ิ
8
อย่างบริสุทธิ์ คนใดบ่เอากฎระเบียบข้อนี้ เขาบ่ใจ้บ่ยอมฮับก้ามนุษย์เต้า
อัน
้ แต่บ่ยอมฮับพระเจ้าผู้มอบพระวิญญาณบริสุทธิหื
์ ้อกับต้านตวย

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 ใคว่ แคว้น มาซิ โดเนี ย อยู่
แล้ว แต่ ปี้ น้ อง ตัง หลาย หมู่ เฮา อ้อนวอน ต้าน หื้อ ฮัก หมู่ เขา นั ก ขึ้น แหม
11 จง ตัง
้ เป้า หมาย ไว้ว่า จะ อยู่ ตวย กั ๋น อย่าง สงบสุข บ่ยุง่ กับ เรือ
่ ง ของ คน
อื่น กับหื้อเลี้ยงจีวต
ิ ด้วยลําแข้งของตั ๋วเก่าเหมือนตี้หมู่เฮาได้บอกไว้แล้ว
12 ถ้าเยียะจาอีคน
้ ตี้ยังบ่เจื้อจะนั บถือจีวต
ิ ของต้าน กับต้านตังหลายบ่ต้อง
เปิ้ งใผเลย
9

เมื่อพระเยซูปิ๊ กมา

ปี้ น้ อง ตัง หลาย หมู่ เฮา ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู้ เรือ
่ ง เกี่ยว กับ คน ตี้ ล่วงหลับ
ไปแล้ว ว่าจะมีอะหยังเกิดขึ้นกับคนหมู่นั ้นพ่อง เปื้ อต้านจะบ่เศร้าเสียใจ๋
เหมือนคนอื่นตี้บ่มีความหวัง 14 แต่หมูเฮา
่ เจื้อว่าพระเยซูต๋ายแล้วกับเป๋น
ขึ้นจากความต๋าย เยียะหื้อหมู่เฮาเจื้อว่า พระเจ้าจะฮับผู้เจื้อตี้ล่วงหลับไป
แล้วนั ้นปิ๊ กมากับพระเยซู
13

15 ต๋อนนี้ หมู่เฮาจะบอกถ้อยกําจากองค์พระผู้เป๋ นเจ้าหื้อหมู่ต้าน

ก็คือ
วันตี้พระเยซูจะปิ๊ กมา หมู่คนตี้ต๋ายไปแล้วจะไปปะพระองค์ก่อนหมู่เฮาตี้
ยังมีจีวต
ิ อยู่ 16 คือว่าพระเยซูจะปิ๊ กมาจากสวรรค์ โดยมีกําสัง่ เอิน
้ เสียงดัง
ไปตวย มีเสียงของหัวหน้าทูตสวรรค์ไปตวย กับมีเสียงเป่าแกของพระเจ้า
แล้ว หมู่ คน ตี้ เจื้อ พระเยซู ตี้ ต๋าย ไป แล้ว จะ เป๋น ขึ้น มา ก่อน 17 หลัง จาก นั ้น
พระเจ้าจะฮับหมู่เฮาตี้ยังอยู่ในโลกขึ้นไปในเมฆ ไปเข้ากับคนหมู่นั ้น แล้ว
ไปปะพระเยซูบนต๊องฟ้าอากาศ ก็จะได้อยูตวย
่
พระองค์ตลอดไป 18 จาอัน
้
หื้อกํา๋ ลังใจ๋กั ๋นต๋ามถ้อยกํานี้ เต๊อะ

5
๒

หื้อเกียมตั ๋วไว้สําหรับวันปิ๊ กมา

4:4
4:4
แป๋ได้แหมอย่างว่า
เฮียนฮูตี
้ ้จะอยูกั
่ บเมียอย่างถูกต้อง

จะเฮียนฮูตี
้ ้จะมีเมียอย่างถูกต้อง

กาว่า
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ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ส่วน วัน เวลา ตี้ เรือ
่ ง นี้ จะ เกิด ขึ้น บ่จํา๋ เป๋ น ตี้ จะ
2
ต้องเขียนมาบอกหื้อฮู้ ย้อนว่าต้านตังหลายฮูดี
้ อยูแล้
่ วว่า วันอันยิง่ ใหญ่
ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จะ มา เหมือน ขโมย ตี้ มา ใน ต๋อน เมื่อ คืน 3 เมื่อ คน
ตังหลายอู้กั ๋นว่า “กู้อย่างสงบสุขปลอดภัยแล้ว� จู่ๆ ก๋านทําลายก็จะเกิด
ขึ้นกับเขาบ่าเดี่ยวนั ้นเลย เหมือนแม่มานเจ็บต๊องจะเกิดลูก หมู่เขาจะหนี
ไปตังใดก็ตึงบ่ป๊น
4 แต่ปี้ น้ องตังหลาย ต้านจะบ่ได้อยูใน
่ ความมืด เมื่อวันนั ้นมาแผว ต้าน
5
ก็จะบ่ตกใจ๋เหมือนขโมยมา ย้อนว่าต้านตังหลายเป๋นของความเป่งแจ้ง
เป๋น ของ เมื่อ วัน ตี้ เผียบ เหมือน คน เยีย ะ สิง่ ตี้ ดี เฮา ตัง หลาย บ่ใจ้ เป๋น ของ
ความมืด กาว่าเป๋นของเมื่อคืนตี้ เผียบเหมือนคนเยียะสิง่ ตี้ บ่ดี 6 ย้อนจา
อัน
้ ห้ามเมาหลับอย่างคนอื่นตี้บ่ฮู้ว่าพระเยซูจะปิ๊ กมาแหม แต่หื้อเฮาเฝ้า
หละวังตื่นตั ๋ว กับควบคุมตั ๋วเก่าอยู่เสมอ 7 ย้อนคนหลับก็หลับเมื่อคืน บ่ฮู้
เนื้ อ ฮู้ คิง คน กิน
๋ เหล้า ก็ เมา เหล้า เมื่อ คืน บ่ควบคุม ตั ๋วเก่า 8 แต่ เฮา เป๋น
ของ เมื่อ 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 ความ หวัง ตี้ พระเจ้า จะ จ้วย หื้อ หมู่
เฮา รอด ป๊น บาป โต้ษ มา สุบ หัว เหมือน เป๋น หมวก เหล็ก 9 ย้อน ว่า พระเจ้า
บ่ได้ เลือกหมู่ เฮามาลงโต้ ษ แต่ เลือกมาฮับความรอดป๊น บาปโต้ษ ตี้ ผ่าน
ตาง พระเยซู คริสต์ ของ เฮา 10 ผู้ ตี้ ต๋าย เปื้ อ เฮา เปื้ อ เฮา จะ อยู่ กับ พระองค์
เมื่อ พระองค์ ปิ๊ ก มา บ่ว่า เฮา ยัง เป๋น อยู่ กาว่า ต๋าย ไป แล้ว 11 ย้อนจาอัน
้ จง
หื้อกํา๋ ลังใจ๋กั ๋น จ้วยกํ๊าจูเซิง่ กั ๋นและกั ๋น เหมือนอย่างตี้ต้านตังหลายกํ่าลัง
เยียะอยูบ่
่ าเดี่ยวนี้
1

กําตักเตือ
๋ นสุดต๊าย
หมู่เฮาวิงวอนขอหื้อต้านเคารพนั บถือหมู่คนตี้ หมัน
่
เยียะก๋านฮับใจ๊ องค์ พระผู้เป๋ นเจ้า ตี้ เป๋นผู้นําตี้ เตือ
๋ นสติ ต้ามก๋างหมู่ ต้าน
13 หื้อ เคารพ นั บถือ กับ ฮัก หมู่ เขา นั กๆ ย้อน ก๋าน ตี้ หมู่ เขา เยีย ะ นั ้น กับ หื้อ
อยู่ตวยกั ๋นอย่างสงบสุข 14 ปี้ น้ องตังหลาย หมู่เฮาวิงวอนขอหื้อต้านเยียะ
ในสิง่ ต่อไปนี้ คือตักเตือ
๋ นคนตี้ขี้ค้านเยียะก๋าน หื้อกํา๋ ลังใจ๋คนตี้ขี้กั ๋ว จ้วย
คน ตี้ อ่อนใจ๋ กับ หื้อ มี ใจ๋ อดทน ต่อ คน ตัง หลาย 15 ห้าม ใผ คน ใด เยีย ะ ก๋าน
ฮ้ายตอบแตนก๋านฮ้าย แต่ตัง้ ใจ๋เยียะสิง่ ตี้ดีๆ อยู่เสมอต่อหมู่ของต้านตึง
คนอื่นตวย
16 หื้อ มี ใจ๋ จื้ นบาน อยู่ เสมอ 17 หื้อ อธิษฐาน เป๋ น ประ จํา
๋ 18 หื้อ ขอบ
พระคุณพระเจ้าสําหรับเหตุก๋ารณ์ ตี้เกิดขึ้นกู้อย่าง สิง่ หมู่นี้ พระเจ้าใค่หื้อ
ต้านตังหลายเยียะ ย้อนหมู่ต้านเป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋นกับพระเยซูคริสต์
19 ห้ามดับไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ๓
์ 20 ห้ามดูแควนกําทํานายตี้ปี้
21
น้ องผู้เจื้ออู้ออกมา แต่หื้อทดสอบกําทํานายนั ้น เปื้ อแน่ ใจ๋ว่ากํานั ้นมา
12 ปี้ น้ อง ตัง หลาย

๓

5:19 5:19 หมายเถิง ก๋านปิดกัน
้ ก๋านงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
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จาก พระเจ้า ถ้า เป๋น แต๊ ก็ หื้อ ยอมฮับ 22 หื้อ ละเว้น จาก สิง่ บ่ดี ตัง หลาย จ๋น
เสี้ยง
23 ขอ พระเจ้า ผู้ ตี้ หื้อ สันติสุข เยีย ะ หื้อ ต้าน ตัง หลาย เป๋ น คน บริสุทธิ์
สะอาด ตัง มวล ขอ พระองค์ ฮัก ษา วิญญาณ ตึง จิต ใจ๋ ตึง ตั ๋ว ของ ต้าน ไว้
หื้อ หมด ใส จาก ก๋าน ตํา๋ หนิ ติ เตีย
๋ น จ๋น แผว วัน ตี้ พระ เยซู คริสต์ ปิ๊ ก มา
24 พระเจ้า คือ ผู้ ตี้ ฮ้อง ต้าน ตัง หลาย พระองค์ จะ เยีย ะ จาอี้ อย่าง แน่ นอน
ย้อนว่าเป๋นผู้สัตย์ซ่ ือ
25 ปี้ น้ อง ตัง หลาย ขอ ต้าน อธิษฐาน เผื่อ หมู่ เฮา ตวย เน่ อ 26 หื้อ จูบ ตัก
๊ ต
27
วาย กั ๋น อย่าง เป๋น ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ข้าพเจ้า ขอ สัง่ ต้าน ตัง หลาย ใน นาม ของ
องค์พระผู้เป๋นเจ้าว่า หื้ออ่านจดหมายนี้ หื้อปี้ น้ องผู้เจื้อกู้คนตี้หัน
้ ฟังตวย
เน่ อ
28 ขอหื้อพระคุณของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป๋ นเจ้า จงมีแก่ ต้านตัง
หลายเต๊อะ อาเมน
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อใน
เมือง

เธสะโลนิ ก๋า
ฉบับตีสอง
้

จดหมายฉบับนี้ เขียนโดยเปาโล ต้านเขียนหลังจากตี้ส่งจดหมายฉบับ
แรก ไป เถิง ผู้ เจื้อ ใน เมือง เธสะโลนิ ก๋า บ่เมิน เต้า ใด จดหมาย ฉบับ นี้ เขียน
ขึ้นประมาณปี๋ 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 โมธี ตี้ ปิ๊ ก มา
จาก เมือง โคริน ธ์หลัง จาก ตี้ ไป แอ่ว หา เมือง เธสะโลนิ ก๋า เปาโล เลย เขียน
จดหมายเถิงหมู่ผู้เจื้อในเธสะโลนิ ก๋าแหมเตื้อเปื้ ออธิบายเถิงสิง่ ตี้ หมู่เขา
เข้าใจ๋ผิด
เปาโล บอก เถิง เรือ
่ ง วัน ตี้ พระเยซู คริสต์ จะ ปิ๊ ก มา ยัง มา บ่เถิง เตื้อ ต้าน
บอก เถิง สิง่ ตี้ จะ ต้อง เกิด ขึ้น ก่อน พระเยซู คริสต์ จะ ปิ๊ ก มา เป๋น เตื้อ ตี้ สอง
บ่มี ใผ ฮู้ได้ ว่า พระเยซู คริสต์ จะ ปิ๊ ก มา เมื่อ ใด ย้อน จาอัน
้ ผู้ เจื้อ ควร จะ เยีย ะ
ก๋าน อย่าง ซื่อสัตย์ เปื้ อ จะ เลี้ยง ดู ตั ๋ว เก่า ได้ บ่ควร ถ้า รอ พระเยซู คริสต์ ปิ๊ ก
มาโดยอยูบ่
่ ดาย แต่ควรจะเยียะต๋ามแบบอย่างของเปาโลตี้เยียะก๋านเปื้ อ
จะผ่อกอยตั ๋วเก่าแม้แต่ต๋อนตี้บอกข่าวดีตวย
กําตัก
๊ ตวาย

1 จดหมายฉบับนี้ จากข้าพเจ้าเปาโล

กับสิลวานั สตึงทิโมธี
เถิง ปี้ น้ องในคริสตจักรเมืองเธสะโลนิ ก๋า เซิง่ เป๋นของพระเจ้าพระบิดา
ของ เฮา ตึง พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า 2 ขอ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮับ
พระคุณตึงสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดากับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋ น
เจ้าตวยเต๊อะ
ก๋านตัดสินในวันตี้พระเยซูปิ๊ กมา

ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย เป๋น ก๋าน สมควร อยู่ แล้ว ตี้ หมู่ เฮา ต้อง
ขอบพระคุณ พระเจ้า สําหรับ หมู่ ต้าน อยู่ตลอด ย้อน ว่า ความ เจื้อ ของ ต้าน
จํา๋ เริญขึ้นติกๆ ขอบคุณพระเจ้าตี้ความฮักของต้านตี้มีต่อกั ๋นก็จํา๋ เริญนั ก
ขึ้น ติกๆ ตวย 4 หมู่ เฮา อวด ต้าน ตัง หลาย หื้อ คริสตจักร หลาย ตี้ หลาย แห่ง
ฟังว่า หมู่ต้านอดทนกับเจื้อวางใจ๋ พระเจ้าต้ามก๋างก๋านโดนคํ่า กับความ
ตุ๊กยากตี้หมู่ต้านทนอยูนั
่ ้น
3

5 สิง
่ หมู่นี้ แสดงเถิงก๋านตัดสินอันยุติธรรมของพระเจ้า

ย้อนโดยความ
ตุ๊ก ตี้ หมู่ ต้าน ได้ อดทน พระเจ้า ก็ จะ นั บ ต้าน ตัง หลาย ว่า สมควร ตี้ จะ เข้า
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อยูใน
่ แผ่นดินของพระเจ้า ตี้หมู่ต้านกํ่าลังฮับความตุ๊กยากเปื้ ออาณาจักร
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 พระเจ้า ก็ จะ เยีย ะ หื้อ หมู่ เขา ฮับ ความ ตุ๊ก เหมือน กั ๋น
7 พระเจ้า จะ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ตี้ เดือดฮ้อ น อยู่ บ่า เดี่ยวนี้ ป๊ น ตุ๊ก กับ หมู่ เฮา
ตวย นี่ จะเกิดขึ้นในวันตี้พระเยซูองค์พระผู้เป๋ นเจ้าปิ๊ กมาจากสวรรค์ด้วย
เปล๋ ว ไฟ ฮ้อน ขนาด พร้อม กับ หมู่ ทูต สวรรค์ ของ พระองค์ ตี้ มี ฤทธิ์อํานาจ
ตวย 8 พระเจ้าจะลงโต้ษคนตี้บ่ฮูจ
้ ักพระองค์ ตึงตี้บ่ยอมเจื้อฟังข่าวดีของ
พระเยซูองค์พระผู้เป๋ นเจ้าของเฮา 9 คนหมู่นั ้นจะฉิ บหายตลอดไป จะถูก
แยกออกหื้อป๊นจากองค์พระผู้เป๋ นเจ้ากับอํานาจอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์
10 นี่ จะเกิดขึ้นในวันตี้พระเยซูจะปิ๊ กมาฮับเกียรติตึงความอัศจ๋รรย์ใจ๋จาก
หมู่ ผู้ บริสุทธิ์ตัง หลาย หมู่ ต้าน ก็ จะ อยู่ ใน หมู่ นั ้น ตวย ย้อน ว่า ได้ เจื้อ เรือ
่ ง
เกี่ยวกับพระองค์ตี้หมู่เฮาได้บอกหื้อหมู่ต้านฟัง
หมู่ เฮา ก็ หมัน
่ อธิษฐาน เผื่อ ต้าน ตัง หลาย บ่ขาด เฮา ขอ พระเจ้า จ้วย
ต้าน ใจ๊ จี วต
ิ หื้อ เปิง กับ จี วต
ิ 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 เยีย ะ ตึง เยีย ะ
ก๋านงานตี้เกิดจากความเจื้อของต้านหื้อได้ 12 แล้วจื้อของพระเยซู คริสต์
ของเฮาจะได้ฮับเกียรติ ย้อนสิง่ ตี้พระองค์เยียะในจีวต
ิ ของต้าน ตึงต้านก็
จะได้ฮบ
ั เกียรติตวย โดยพระคุณของพระเจ้ากับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้
เป๋นเจ้าของเฮา
11

2
คนบ่ดีคนนั ้น

1 ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลาย

ส่วนเรือ
่ งก๋านตี้พระเยซู คริสต์ของเฮาจะปิ๊ กมา
แล้วรวบรวมหมู่ เฮาไปอยู่กับพระองค์ นั ้น หมู่ เฮาขอวิงวอนต้านตังหลาย
ว่า 2 ห้ามใจ๋ บ่ดี กาว่าตกใจ๋ ง่ายเน่ อ เมื่อมีกําตวายตัก
๊ ก็ ดี กําอู้ก็ ดี กาว่ามี
จดหมาย อ้าง ว่า มา จาก หมู่ เฮา ก็ ดี ตี้ ว่า วัน อัน ยิง่ ใหญ่ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น
เจ้ามาแผวแล้ว 3 ห้ามต้านเจื้อกําจุหลอกของใผคนใด ย้อนว่ายังบ่เถิงวัน
นั ้น จ๋น กว่า จะ มี ก๋าน กบฏ อัน ยิง่ ใหญ่ ต่อ พระองค์ เกิด ขึ้น ก่อน แล้ว คน บ่ดี
คนนั ้นจะป๋ากฏตั ๋วขึ้น จุดหมายป๋ายตางของเขาก็ คือความฉิ บหาย 4 เขา
จะ ต่อสู้ ขัด ขวาง กับ ยก ตั ๋ว เก่า ขึ้น เหนื อ กู้ อย่าง ตี้ คน ฮ้อง ว่า เทพเจ้า กาว่า
สิง่ ตี้ คน เคารพ ปู่ จา กั ๋น เปื้ อ จะ แต่ง ตัง้ ตั ๋ว เก่า อยู่ใน พระวิหาร ของ พระเจ้า
แล้วป่าวบอกว่าตั ๋วเขาเป๋นพระเจ้า
5 ต้าน ตัง หลาย ควร ฮู้ เรือ
่ ง นี้ ข้าพเจ้า ได้ บอก ต๋อน ตี้ ยัง อยู่ ตวย กั ๋น แล้ว
6 กับต้านตังหลายก็ฮูสิ
็ คนบ่ดีนั ้นไว้อยูแล้
้ ง่ ตี้เกิด
่ ว เปื้ อบ่หื้อเขาป๋ากฏออก
7
มาจ๋นเถิงเวลาของเขาตี้พระเจ้ากํา๋ หนดไว้ คือว่าอํานาจบ่ดีตี้เลิ็กลับนั ้น
็ มันไว้จะถูกหื้อออกไป
กํ่าลังเยียะก๋านอย่างลับๆ อยู่ จ๋นแผวเวลาตี้ผูตี
้ ้เกิด

2 เธสะโลนิ ก๋า 2:8
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2 เธสะโลนิ ก๋า 3:5

8 แล้วคนบ่ดีคนนั ้นจะป๋ ากฏขึ้น

แต่เมื่อพระเยซูปิ๊ กมา พระองค์จะฆ่าเขา
โดย ลม หายใจ๋ จาก ปาก ของ พระองค์ แล้ว จะ ทําลาย เขา โดย รัศมี เป่ง แจ้ง
แห่ง ก๋าน ปิ๊ ก มา ของ พระองค์ 9 คน บ่ดี คน นั ้น จะ มา โดย มี อํานาจ ของ ซา
ต๋าน แล้วเยียะปาฏิหาริย์ ก๋านอัศจ๋รรย์ ตึงหมายสําคัญต่างๆ ตี้ แต่งเป๋น
เหมือน ของ พระเจ้า 10 เขา จะ ใจ๊ อุบาย กู้ อย่าง ล่อลวง คน ตี้ จะ ต้อง พินาศ
ย้อน หมู่ เขา บ่ยอม ฮัก ความ จริง ตี้ จะ จ้วย หมู่ เขา รอด ป๊น จาก ความ พินาศ
ได้ 11 ย้อนจาอีพระเจ้
้
าจึงเยียะหื้อหมู่เขาถูกก๋านหลอกลวง เปื้ อหมู่เขาจะ
12
เจื้อกําจุหมู่นี้ กู้อย่าง แล้วพระเจ้าจะตัดสินลงโต้ษคนตี้บ่เจื้อความจริง
แต่ปากั ๋นม่วนกับความบาป
ถูกเลือกหื้อเข้าสู่ความรอด

ปี้ น้ อง ตัง หลาย ผู้ ตี้ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ฮัก หมู่ เฮา ต้อง ขอบพระคุณ
พระเจ้า สําหรับ หมู่ ต้าน อยู่ ตลอด 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 โดย
พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ซ่วย ล้าง บาป หื้อ ต้าน บริสุทธิ์ กับ โดย ต้าน เจื้อ ใน
ความจริงเกี่ยวกับพระเยซู 14 พระเจ้าได้ ฮ้องต้านมาฮับความรอดนี้ ผ่าน
ตาง ข่าวดี ตี้ หมู่ เฮา บอก เปื้ อ ต้าน จะ มี ส่วน ฮ่วม ได้ ฮับ เกียรติ ตี้ พระ เยซู
คริสต์ ได้ ฮับ 15 ย้อน จาอัน
้ ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตัง หลาย หื้อ ตัง้ มัน
่ คง ไว้ หื้อ ยึด
ถือกําสอนตี้ได้เฮียนจากหมู่เฮาแล้ว บ่ว่าจะเป๋นกําอู้กาว่าเป๋นจดหมายก็
ต๋าม
16 ขอหื้อองค์พระเยซูคริสต์ของเฮา ตึงพระเจ้าพระบิดาของเฮา ผูตี
้ ้ฮัก
เฮา กับหื้อเฮามีกํา๋ ลังใจ๋ตลอดไป ตึงมีความหวังตี้มัน
่ คงโดยพระคุณของ
พระองค์ 17 เยียะหื้อต้าน มี กํา๋ ลังใจ๋ กับมี แฮงนั กขึ้น ตี้ จะเยียะกับ อู้สิง่ ดี กู้
อย่าง
13

3
ขออธิษฐานเผื่อหมู่เฮาตวย

1 สุ ดต๊ายนี้ ขอปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลายอธิษฐานเผื่อหมู่เฮา

หื้อถ้อยกําของ
องค์พระผู้เป๋ นเจ้าเล่าลือไปใคว่หมดเวยๆ ตึงได้ฮับเกียรติอย่างตี้ต้านหื้อ
เกียรติ มาแล้ว 2 ตึงหื้อหมู่เฮาป๊นจากคนบ่ดี ย้อนว่าบ่ใจ้ กู้ คนเจื้อถ้อยกํา
ของพระเจ้า 3 แต่ว่าองค์พระผู้เป๋ นเจ้าสัตย์ซ่ ือ จะหื้อต้านตังหลายมีแฮง
นั กขึ้น จะป้องกั ๋นต้านป๊นจากมารฮ้าย 4 เฮามีความมัน
่ ใจ๋จากองค์พระผู้
เป๋ น เจ้า ว่า ต้าน กํ่า ลัง เยีย ะ ต๋าม กํา สัง่ สอน ของ เฮา ตึง จะ เยีย ะ ต่อ ไป แหม
ตวย 5 ขอหื้อองค์พระผูเ้ ป๋นเจ้านําปาต้านตังหลาย หื้อฮูหื
้ ้อเข้าใจ๋นั กยิง่ ขึ้น
ไปแหมในเรือ
่ งความฮักของพระเจ้ากับความอดทนของพระเยซูคริสต์
หื้อหมัน
่ เยียะก๋าน บ่ดีขี้ค้าน

2 เธสะโลนิ ก๋า 3:6
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2 เธสะโลนิ ก๋า 3:18

6 ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลาย

หมู่เฮาขอสัง่ ต้านในนามพระเยซู คริสต์ของเฮา
ว่า หื้อหลีกออกจากหมู่คนขีค
้ ้าน ตี้บ่ได้เยียะต๋ามตี้หมู่เฮาสอน 7 ย้อนต้าน
ตังหลายก็ฮูอยู
้ แล้
่ วว่า ควรจะเยียะเหมือนหมู่เฮา เมื่อหมู่เฮาอยูตวย
่
ต้าน
8
ตังหลายนั ้น หมูเฮา
่ บ่ขีค
้ ้านเลย หมูเฮา
่ บ่กิน
๋ อาหารบ่ดายๆ จากใผสักคน
เลย แต่หมูเฮา
่ หมัน
่ เยียะก๋านหนั กตึงเมื่อวันเมื่อคืน เปื้ อบ่เป๋นภาระกับใผ
9 บ่ใจ้ ว่า หมู่ เฮา บ่มี สิทธิ์ตี้ จะ ฮับ ก๋าน เลี้ยงดู จาก ต้าน ตัง หลาย แต่ หมู่ เฮา
เยียะก๋านเปื้ อเป๋นแบบอย่างหื้อต้านตังหลายเยียะตวย 10 เมื่อหมู่เฮาอยู่
ตวย ต้าน ตัง หลาย เฮา สัง่ ไว้ว่า ถ้า ใผ บ่เยีย ะ ก๋าน ก็ ห้าม หื้อ เขา กิน
๋ 11 ย้อน
ได้ยน
ิ มา ว่า มี บาง คน ใน หมู่ ต้าน เป๋น คน ขี้ ค้าน บ่เยีย ะ ก๋าน อะหยัง เอา ก้า
แอ่วไปยุง่ เรือ
่ งของจาวบ้านเต้าอัน
้ 12 หมู่เฮาขอสัง่ กับเตือ
๋ นคนหมู่นั ้นใน
นาม พระเยซู คริสต์ ว่า ใจ๊ จี วต
ิ หื้อ มี ระเบียบ แบบแผน กับ เซาะหา กิน
๋ เอา
คนเดียว 13 ปี้ น้ องตังหลาย ห้ามอ่อนใจ๋ตี้จะเยียะก๋านดีใดๆ เลย
14 ถ้า ใผ บ่เจื้อ ฟัง กํา สัง
่ สอน ของ หมู่ เฮา ต๋าม จดหมาย ตี้ เขียน มา นี้ หื้อ
จํา๋ เอาไว้ กับห้ามคบกับเขา เปื้ อเขาจะฮู้สึกผิดแล้วอายตั ๋วเก่า 15 แต่ห้าม
ถือว่าเขาเป๋นศัตรู ๋ หื้อตักเตือ
๋ นเขาเหมือนเป๋นปี้ น้ องผู้เจื้อกั ๋น
กําปั๋ นปอน
ขอ หื้อ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า ผู้ ตี้ หื้อ สันติสุข โผด หื้อ ต้าน ตัง หลาย มี
สันติสุข ใน กู้ สิง่ กู้ อย่าง และ กู้ เวลา ขอ หื้อ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า อยู่ ตวย ต้าน
กู้คนเต๊อะ
17 สุ ดต๊ายนี้ ข้าพเจ้าเปาโลเขียนกําอําลานี้ เป๋ นลายมือของตั ๋วเอง โดย
เขียน ลง ต๊าย จดหมาย กู้ ฉบับ จาอี้ เปื้ อ คน ตัง หลาย จะ ฮู้ ว่า เป๋น จดหมาย ตี้
มาจากข้าพเจ้าแต๊ๆ
18 ขอหื้อพระคุณของพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป๋ นเจ้าของเฮา จงมีแก่
ต้านตังหลายกู้คนเต๊อะ อาเมน
16

1 ทิโมธี 1:1
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1 ทิโมธี 1:6

จดหมายจากเปาโลเขียนเถิง

ทิโมธี

ฉบับตีนึ
้ ่ง

นี่ เป๋น จดหมาย ตี้ เปาโล เขียน เถิง ทิ โมธี เปาโล ถือ ว่า ทิ โมธี เป๋น เหมือน
ลูก บ่าว ใน ความ เจื้อ กับ เป๋น เปื้ 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
จดหมาย ฉบับ นี้ เปาโล ฝาก กํา สอน ไป กับ ทิ โมธีเปื้ อ หื้อ สอน คริสตจักร กู้ ตี้
จดหมายฉบับนี้ บ่ได้เขียนหื้อก้าทิโมธีเต้าอัน
้ แต่มีกําสอนสําคัญสําหรับค
ริสตจักรตึงหมด เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ ประมาณปี๋ ค�ศ� 64
เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ไป เถิง ทิ โมธีต๋อน ตี้ เตียว ตาง ไป แคว้น มาซิ
โดเนี ย ต๋อนนั ้นเปาโลออกเตียวตางต่อไปแหมตี้นึ่ งแต่ละทิโมธีไว้ในเมือง
เอเฟซัสเปื้ อจะผ่อกอยคริสตจักรตี้หัน
้
ต๋อน นั ้น มี คน เข้า มา สอน ผิด ตี้ คริ สตจักร ใน เมือง เอเฟซัส เยีย ะ หื้อ ผู้
เจื้อ หลง ตาง ไป กับ กํา สอน หมู่ นั ้น เปาโล จึง เขียน เถิง ทิ โมธี เปื้ อ จะ สัง่ หื้อ
ต่อ ต้าน กํา สอน ตี้ ผิด หมู่ นั ้น ต้าน เน้ น เถิง ความ ฮับ ผิด ชอบ ของ ทิ โมธี ตี้
จะ สอน ผู้ เจื้อ ว่า ก๋าน อธิษฐาน เผื่อ ผู้นํา ใน กู้ ตี้ กู้ ตํา๋ แหน่ ง เป๋น สิง่ ตี้ สําคัญ
เปาโล สอน เรือ
่ ง ระเบียบ ใน ก๋าน นมัส ก๋า น พระเจ้า กับ สอน เกี่ยว กับ คน ตี้
จะเป๋นผู้นําในคริสตจักรต้องมีคุณสมบัติจาใด
กําตัก
๊ ตวาย
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ เป๋น อัครทูต ของ พระเยซู คริสต์
ต๋ามกําสัง่ ของพระเจ้าของเฮาผูเป๋
้ นผูจ
้ ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ กับต๋ามกํา
สัง่ ของ พระเยซู คริสต์ ผู้ หื้อ เฮา มี ความ หวัง 2 เถิง ทิ โมธี ลูก แต๊ๆ ใน ความ
เจื้อ ขอหื้อต้านตังหลายได้ฮับพระคุณความเมตต๋ากรุ ณาตึงสันติสุข จาก
พระเจ้าพระบิดากับจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮาเต๊อะ
1

กําเตือ
๋ นเรือ
่ งคนสอนหลักกําสอนตี้ผิด

3 ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ ต้าน อยู่ตี้ เมือง เอเฟซัส ต่อ ไป

อย่างตี้ เกยวิงวอนต๋อนตี้
ข้าพเจ้า เตียวตาง ไป แคว้น มาซิ โดเนี ย ย้อน ว่า ใน เมือง นั ้น มี บาง คน สอน
เรือ
่ งหลักกําสอนตี้ผิด ก็ขอต้านสัง่ หื้อคนหมู่นี้ เลิกสอนเหียเน่ อ 4 กับบอก
หมู่ เขา ว่า บ่ดี สนใจ๋ นิ ยาย สายเจี้ย ต่างๆ กับ ราย จื้อ ลําดับ ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน
ตี้ ยาวบ่ฮู้จักจบ ย้อนว่าสิง่ หมู่นี้ เยียะหื้อผิดหัวกั ๋น กับบ่จ้วยหื้อคนใจ๊ จี วต
ิ
5
ต๋าม ความ เจื้อ ใน พระเจ้า เลย กํา สัง่ ของ ข้าพเจ้า นี้ มี เป้า หมาย เปื้ อ เยีย ะ
หื้อผู้เจื้อตังหลายฮักกั ๋น เป๋นผลจากใจ๋ บริสุทธิ์ ตึงจิตสํานึ กตี้ ดี กับความ
เจื้อ อย่าง จริง ใจ๋ 6 แต่ บาง คน บ่สนใจ๋ ติด ต๋าม กํา สอน นี้ หลง ไป อู้ เรือ
่ ง บ่มี
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สาระแตนเหีย 7 หมู่เขาใค่เป๋นครู สอนบทบัญญัติของโมเสส แต่ฮู้บ่แต๊ใน
เรือ
่ 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 ไว้ ใจ๊ กับ คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม แต่ มี ไว้ ใจ๊ กับ คน ตี้ ซอบ
ฝ่าฝืนกฎตึงคนตี้ต่อต้าน คนตี้บ่ยําเก๋งพระเจ้ากับคนบาป คนบ่ดีกับคนตี้
บ่นั บถือพระเจ้า คนตีฆ่
้ าป้อแม่ตึงคนตี้ฆ่าคนอื่นตวย 10 คนตีล่
้ วงประเวณี
คนตี้ฮ่วมเพศกับเพศเดียวกั ๋น คนตี้ขายคน คนขีจุ
้ คนตี้เป๋นพยานเท็จ กับ
คน ตี้ เยีย ะ สะป๊ะ ขัด กับ หลัก กํา สอน ตี้ ถูก ต้อง 11 หลัก กํา สอน นี้ มี ใน ข่าวดี
ตี้พระเจ้ามอบหื้อข้าพเจ้านําไปบอก เป๋นข่าวดีตี้มาจากพระเจ้าผู้ยิง่ ใหญ่
กับสมควรได้ฮบ
ั ก๋านนมัสก๋าน
เปาโลขอบคุณความเมตต๋าของพระเจ้า
ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า ของ หมู่ เฮา
ตี้ หื้อ ข้าพเจ้า มี แฮง เยีย ะ ก๋าน ตี้ หัน ข้าพเจ้า เป๋น คน ซื่อสัตย์ กับ แต่ง ตัง้
ข้าพเจ้า เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ พระองค์ 13 แม้ ว่า ตะก่อน ข้าพเจ้า เกย อู้ บ่ดี เกี่ยวกับ
พระองค์ ตึงเซาะหาคํ่าคนของพระองค์ กับเป๋นคนเหีย
้ ม แต่ พระเจ้าก็ ยัง
เมตต๋า ข้าพเจ้า ย้อน หัน ว่า ข้าพเจ้า ยัง บ่ได้ เจื้อ พระเยซู กับ บ่ฮู้ เรือ
่ ง ว่า สิง่
14
ตี้ เยียะ ไป นั ้น บ่ดี องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ของ เฮา หื้อ พระคุณ แก่ ข้าพเจ้า นั ก
ขนาด ตึงโผดหื้อมีความเจื้อกับความฮักเหมือนพระเยซูคริสต์
12

กํา อู้ นี้ เจื้อ ถือ ได้ ตี้ กู้ คน สมควร ฮับ ไว้ อย่าง เต๋ม ตี้ คือ พระเยซู คริสต์
ได้เข้ามาในโลก เปื้ อจ้วยคนบาปหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ เซิง่ ข้าพเจ้าเป๋นคน
บาป ตี้ แย่ ตี้ สุด ใน หมู่ คน บาป ตัง หลาย 16 แต่ พระเจ้า เมตต๋า ข้าพเจ้า เปื้ อ
พระเยซู คริสต์ จะ ได้ เยีย ะ หื้อ หัน ว่า พระองค์ อดทน ขนาด หนั ก ต่อ คน บาป
หนา ตี้ สุด อย่าง ข้าพเจ้า เปื้ อ เป๋น ตั ๋ว อย่าง หื้อ กับ คน ตี้ จะ ฮับ เจื้อ พระองค์
แล้วมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ตลอดไป 17 พระเจ้าผู้เป๋นกษั ตริย์นิ รน
ั ดร์ตี้บ่มีวันต๋าย
ผูตี
้ ้ผ่อหันบ่ได้ ผูเป๋
้ นพระเจ้าองค์เดียว ขอเกียรติจงมีแก่พระเจ้าพระบิดา
ของเฮาตลอดไป อาเมน
18 ลูกทิโมธีเหย สิง
่ ตี้ข้าพเจ้าบอกหื้อต้านเยียะ ก็เป๋นไปต๋ามกําทํานาย
ตี้ อู้ เถิง ต้าน ตะก่อน หื้อ ใจ๊ กํา นี้ เหมือน เป๋น อาวุธ ใน ก๋าน ต่อสู้ คน ตี้ สอน
หลัก กํา สอน ตี้ ผิด 19 หื้อ ยึดถือ ความ เจื้อ ไว้หื้อ ดี กับ ฮัก ษา จิต สํานึ ก ตี้ ดี ไว้
ย้อน ว่า มี บาง คน เอา จิต สํานึ ก ตี้ ดี ขว้างเหีย เยียะ หื้อ ความ เจื้อ ของ เขา ถูก
ทําลายเหมือนเฮือแตก 20 ในคนหมู่นี้ มีสองคนคือฮีเมเนอัสกับอเล็กซาน
เดอร์ ข้าพเจ้า ยก หื้อ ซาต๋าน ไป แล้ว เปื้ อ หมู่ เขา จะ ฮับ บทเฮีย น สอน ใจ๋ ว่า
บ่ควรหมิน
่ ประมาทพระเจ้าแหมต่อไป
15

2
กําแนะนําก๋านอธิษฐานกับก๋านนมัสก๋าน
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ย้อนจาอัน
้ นั ก เหลือ เรือ
่ ง อื่นๆ ข้าพเจ้า ก็ ขอ วิงวอน หื้อ ต้าน อธิษฐาน
อ้อนวอน ขอ ร้อง กับ ขอบคุณ พระเจ้า หื้อ เยีย ะ จาอี้สําหรับกู้ คน เน่ อ 2 ตึง
กษั ตริยตั
์ งหลายกับผูมี
้ อํานาจกู้คนตวยเหมือนกั ๋น เปื้ อหมู่เฮาจะอยูอย่
่ าง
3
มีสันติสุขกับสงบสุข มีจีวต
ิ ตี้ยําเก๋งพระเจ้ากับเป๋นตี้น่านั บถือ เยียะจาอี้
เป๋นสิง่ ตี้ดี เป๋นตี้ปอใจ๋ของพระเจ้าผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของเฮา 4 ผู้
ตี้ ใค่ หื้อ กู้ คน รอด ป๊น บาป โต้ษ กับ ฮู้ จัก ความ จริง 5 ก็ เป๋น จาอัน
้ ย้อน ว่า มี
พระเจ้าองค์เดียวเต้าอัน
้ กับมีคนเดียวตี้เป๋นคนก๋างหละหว่างพระเจ้ากับ
มนุษย์ เปื้ อ หื้อ คืนดี กั ๋น คน นั ้น คือ พระเยซู คริสต์ 6 ผู้ ตี้ สละ จี วต
ิ เป๋น ก้า ไถ่
สําหรับ กู้ คน หื้อ ป๊น จาก อํานาจ ของ บาป กับ ความ ต๋าย เรือ
่ ง นี้ เกิด ขึ้น ต๋าม
เวลา ตี้ พระเจ้า กํา๋ หนด เปื้ อ เป๋น หลัก ฐาน ตี้ ยืนยัน ว่า พระเจ้า ใค่ จ้วย หื้อ
กู้ คน รอด ป๊น บาป โต้ษ 7 ย้อน จาอี้ พระเจ้า จึง แต่ง ตัง้ ข้าพเจ้า เป๋น อัครทูต
เปื้ อ ไป บอก กับ สอน เรือ
่ ง เกี่ยวกับ ความ เจื้อ กับ ความ จริง หื้อ คน ต่างจ้า ด
ข้าพเจ้าอูซื
้ ่ อบ่ได้ขี้จุ
8 เมื่อต้านตังหลายนมัสก๋านพระเจ้าตี้ไหนก็ต๋าม ข้าพเจ้าใค่หื้อป้ อจาย
ยก มือ อธิษฐาน๑ด้วย ใจ๋ บริสุทธิ์ บ่โขด ใน ใจ๋ กาว่า บ่เถียง กับ ใผ 9 ส่วน แม่
ญิงก็หื้อแต่งตั ๋วปอดี สุภาพเรียบร้อย ถูกก๋าละเทศะ บ่แป๋งผมหื้องามลํ้า
ไปกาว่าเอาคํา กาว่าไข่มุก มาแต่งหย้อง กาว่านุ่งเสื้อผ้ารากาแปงเปื้ อหื้อ
คนอื่นสนใจ๋ 10 แต่หื้อเยียะสิง่ ดีๆ จ้วยคนอื่น ก็เปิงกับแม่ญิงตี้อ้างตั ๋วเก่า
ว่าเป๋นคนนั บถือพระเจ้า
11 เมื่อ ฟัง ก๋าน สอน แม่ ญิง ควร จะ เฮีย น ฮู้ อย่าง เงียบๆ กับ ยอม เจื้อ ฟัง
อย่าง เต๋ม ใจ๋ 12 ข้าพเจ้า บ่ยอม หื้อ แม่ ญิง สัง่ สอน กาว่า มี อํานาจ เหนื อ ป้อ
จาย แต่หื้อแม่ญิงฟังอย่างเงียบๆ 13 ย้อนว่าพระเจ้าสร้างอาดัมก่อนแล้ว
สร้างเอวา ก 14 กับคนตี้ ถูกล่อลวงบ่ใจ้ อาดั ม แต่ เป๋นแม่ญิงตี้ ถูกซาต๋าน
ล่อลวงจ๋นเยียะบาป 15 จาใดก็ต๋ามแม่ญิงจะรอดป๊นบาปโต้ษได้ตางก๋าน
เกิดลูก ถ้ามัน
่ คงในความเจื้อ ความฮัก ความบริสุทธิ์ กับใจ๊จีวต
ิ หื้อเหมาะ
สม
1

3

ลักษณะตี้ดีของผู้ปกครองคริสตจักร
คือว่าเมื่อใผใค่เป๋นผู้ปกครองผ่อกอยคริสตจักร เขา
ก็ ใค่ เยีย ะ ก๋าน ตี้ มี เกียรติ 2 ผู้ ปกครอง นั ้น จะ ต้อง เป๋น คน บ่มี ตี้ ติ มี เมีย คน
เดียว ใจ๊ จี วต
ิ อย่างปอดี มีสติ บังคับตั ๋วได้ ดี เป๋นคนตี้ น่านั บถือ มีนํ้าใจ๋ ฮับ
แขก กับสอนคนอื่นได้ 3 บ่เป๋นขี้เหล้า บ่เป๋นคนซอบความรุ นแรง แต่เป๋น
คนสุภาพอ่อนน้ อม บ่ซอบผิดเถียงใผ กับบ่เป๋นคนขี้โลภเงินคํา 4 เขาต้อง
ผ่ อกอย ครอบครัว ของ ตั ๋ว ได้ ดี กับ อบรม หื้อ ลูก เต้า เจื้อ ฟัง กับ นั บถือ เขา
1 กําอู้นี้ เจื้อถือได้

๑

2:8 2:8 ก๋านยกมือขึ้นอธิษฐานเป๋นวัฒนธรรมของจาวยิวสมัยนั ้น
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5 ย้อนว่าคนใดบ่สามารถผ่อกอยครอบครัวของตั ๋วได้

คนนั ้นก็ จะผ่อกอย
คริสตจักรของพระเจ้าตึงบ่ได้ 6 คนนั ้นบ่ควรเป๋นคนฮับเจื้อใหม่ กั ๋วว่าเขา
จะหยิง่ แล้วจะถูกลงโต้ษแบบเดียวกับมาร 7 เขาต้องเป๋นคนตี้มีจื้อเสียง
ดี เป๋น ตี้ นั บถือ ของ คน ตัง หลาย ตี้ อยู่ นอก คริสตจักร ตวย เปื้ อ เขา จะ บ่ถูก
ว่าได้ กับจะบ่ถูกแฮ้วของมารตี้ดักไว้
ลักษณะตี้ดีของมัคนายกในคริสตจักร
สําหรับ มัคนายก ก็ เหมือน กั ๋น ต้อง เป๋น คน ตี้ มี จื้ อเสี ยง ดี เป๋น คน อู้ซื่อ
จริงใจ๋ บ่เมาเหล้า บ่เป๋นคนขี้โลภ 9 ส่วนหลักความเจื้อตี้พระเจ้าเปิดเผย
หื้อฮู้ จะต้องยึดมัน
่ ด้วยจิตสํานึ กตี้บริสุทธิ์ 10 หื้อเอาคนหมู่นี้ มาลองเยียะ
ก๋านผ่อก่อน ถ้าหันว่าเขาบ่มีข้อตํา๋ หนิ ก็หื้อเขาฮับใจ๊ได้ 11 มัคนายกตี้เป๋น
แม่ ญิง๒ก็ เหมือน กั ๋น ต้อง เป๋น คน มี จื้ อเสี ยง ดี บ่ว่า ฮ้าย ใส่ ความ คน อื่น มี
ความปอดีในก๋านใจ๊จีวต
ิ เป๋นคนซื่อสัตย์ในเรือ
่ งต่างๆ
12 มัคนายก ต้อง มี เมีย คน เดียว ต้อง ผ่ อกอย ครอบครัว ของ ตั ๋ว ได้ ดี
13 ย้อน ว่า มัคนายก ตี้ ฮับ ใจ๊ ได้ ดี คน ตัง หลาย จะ นั บถือ เขา เขา ก็ จะ แบ่ง
ปั๋ นความเจื้อของเขาเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์หื้อคนอื่นฟังได้อย่างบ่กั ๋วใผ
8

ความจริงเรือ
่ งความเจื้อของเฮา

14 เถิง แม้ ว่า ข้าพเจ้า หวัง จะ มา แอ่ว หา ต้าน เวยๆ

นี้ ก็ ต๋าม ข้าพเจ้า ก็ ยัง
เขียนจดหมายนี้ หื้อต้านอยู่ 15 ก็เปื้ อว่าถ้าข้าพเจ้ามาจ๊า ต้านจะฮู้ว่าจะใจ๊
จีวต
ิ จาใดในครอบครัวของพระเจ้า คือคริสตจักรของพระองค์ผู้มีจีวต
ิ อยู่
เซิง่ กํ๊าหลักกําสอนตี้ เป๋นความจริงแต๊ เหมือนฐานกับเสาตี้ เยียะหื้อบ้าน
็ แห่งศาสนาของเฮายิง่ ใหญ่ คือว่า
ตัง้ มัน
่ คง 16 แม่นแล้ว ข้อลํ้าเลิก
พระเยซูคริสต์มาป๋ากฏเป๋นคน
แล้ว พระวิญญาณ บริสุทธิ์แสดง หื้อ หัน ว่า พระองค์ เป๋น ตี้ ปอใจ๋ ของ
พระเจ้า
กับหมู่ทูตสวรรค์ได้หันพระองค์
แล้วคนตังหลายได้บอกเรือ
่ งพระองค์หื้อแก่คนกู้จ้าดฮู้
แล้วคนในโลกก็เจื้อพระองค์
กับพระเจ้าก็ฮับพระองค์ไปสวรรค์

4

กําตวายตัก
๊ เรือ
่ งคนจะละความเจื้อ
พระวิญญาณ บริสุทธิ์อู้ ไว้ ชัดเจน ว่า ต่อ ไป ปาย หน้า จะ มี บาง คน เลิก
เจื้อ แล้วไปเจื้อวิญญาณตี้ ขี้จุ กับฟังกําสอนของหมู่ ผีเหีย 2 กําสอนนี้ มา
จาก หมู่ คน หน้า ซื่อ ใจ๋ ก๊ด ขี้ จุ จิต สํานึ ก ของ หมู่ เขา เสีย ไป เหีย แล้ว เหมือน
ผิวหนั งตี้โดนเหล็กฮ้อนต้าดจ๋นต๋ายด้าน 3 หมู่เขาสอนว่า ห้ามเอาผัวเอา
เมีย กับ ห้าม กิน
๋ ของ กิน
๋ บาง อย่าง แต๊ๆ แล้ว พระเจ้า แป๋ง สิง่ หมู่ นี้ หื้อ คน ตี้
1

๒
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เจื้อ กับ ฮู้ จัก ความ จริง กิน
๋ ได้ โดย ขอบพระคุณ พระเจ้า 4 ย้อน ว่า ตึง หมด ตี้
พระเจ้าแป๋งมานั ้นดี หมู่ เฮาก็ บ่ควรจะกึ๊ดว่าของกิน
๋ บางอย่างบ่ดี กิน
๋ แต่
กิน
๋ ได้โดยก๋านขอบพระคุณ 5 ย้อนว่าถ้อยกําของพระเจ้ากับ กําอธิษฐาน
เยียะหื้อของนั ้นบริสุทธิแล้
์ ว
ผู้ฮับใจ๊ตี้ดีของพระเยซูคริสต์
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 ตวย นั ้น
7 บ่ดีสนใจ๋เรือ
่ งเล่าตี้บ่มีสาระกับนิ ยายสายเจี้ยตี้บ่เกี่ยวกับพระเจ้า แต่หื้อ
หมัน
่ เฝิ็กตั ๋วเก่าหื้อมีจีวต
ิ เป๋นตี้ยําเก๋งพระเจ้า 8 ก๋านเฝิ็กตั ๋วเปื้ อสุขภาพมี
ประโยชน์ อยู่พ่อง แต่ก๋านเฝิ็กจิตวิญญาณเปื้ อยําเก๋งพระเจ้ามีประโยชน์
เต๋มตี้ในจีวต
ิ บ่าเดี่ยวนี้ ตึงอนาคตต๋ามตี้พระเจ้าสัญญาไว้ 9 กําอูนี
้ ้ เจื้อถือ
10
ได้ตี้กู้คนสมควรฮับเอาไว้ ย้อนจาอัน
้ หมู่เฮาจึงอดทนเยียะก๋านหนั ก ก็
ย้อนว่าเฮามี ความหวังในพระเจ้าผู้มี จี วต
ิ อยู่ ตี้ เป๋นพระผู้จ้วย ของคนตัง
หลายหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ โดยเฉพาะคนตี้เป๋นผู้เจื้อ
11 หื้อสัง
่ กับสอนเรือ
่ งหมู่นี้ เน่ อ 12 บ่ดีหื้อใผมาดูแควนต้านย้อนเป๋นคน
หนุ่ม แต่หื้อเป๋นตั ๋วอย่างตี้ดีแก่ผู้เจื้อตังหลายในเรือ
่ งก๋านอู้ ก๋านเยียะตั ๋ว
13
ดี ความฮัก ความเจื้อ ตึงความบริสุทธิ์ ขอหื้อต้านเอาใจ๋ใส่ในก๋านอ่าน
พระคัมภีร๓
์ หื้อคนตังหลายฟัง กับในก๋านเตสนาตึงก๋านสอนตวยจ๋นกว่า
ข้าพเจ้า จะ มา หา ต้าน 14 หื้อ ใจ๊ ของ ประทาน ตี้ พระเจ้า หื้อ แก่ ต้าน ผ่าน กํา
ทํานาย เมื่อหมู่ผู้ปกครองวางมือบนหัวแต่งตัง้ ต้าน 15 หื้อเยียะหน้าตี้หมู่
นี้ โดยเอาใจ๋ใส่ หื้อดี เปื้ อหื้อกู้คนได้ฮู้ได้หันความจํา๋ เริญก้าวหน้าของต้าน
16 หื้อหละวังก๋านใจ๊ จี วต
ิ กับกําสอนของต้านหื้อดี หื้อเยียะเรือ
่ งตี้ข้าพเจ้า
สัง่ สอน ไว้ต่อ ไป ติกๆ ย้อน ว่า จะ จ้วย หื้อ ต้าน กับ คน ตี้ ฟัง ต้าน รอด ป๊น บาป
โต้ษ
6

5

หน้าตี้ต่อคนอื่น

1 ห้าม ว่า หื้อ ป้ อ จาย อายุ นั ก เหลือ ต้าน

แต่ หื้อเตือ
๋ นโดยอู้ม่วนๆ เหมือน
เปิ้ น เป๋น ป้อ สําหรับ ป้อ จาย หนุ่มๆ นั ้น ก็ หื้อ เยีย ะ กับ เขา เหมือน เป๋น น้ อง
2 ส่วน แม่ ญิง อายุ นั ก เหลือ ต้าน นั ้น ก็ หื้อ เยีย ะ กับ เปิ้ น เหมือน เป๋ น แม่ 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 หมู่ เขา 4 แต่ ถ้า แม่ หม้าย คน ใด มี ลูก กาว่า มี
หลาน ก็หื้อลูกหลานหมู่นั ้นเฮียนฮู้ตี้จะแสดงความยําเก๋งต่อพระเจ้า คือ
ก๋าน ผ่ อกอย ครอบครัว ของ ตั ๋ว เป๋น ก๋าน ส้าย บุญ คุณ ป้อ แม่ ตึง ป้อ อุย
๊ แม่
๓
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อุย
๊ ย้อน ว่า ก๋าน เยีย ะ จาอัน
้ พระเจ้า เปิง ใจ๋ 5 ส่วน แม่ หม้าย ตี้ อยู่ คน เดียว
บ่มีใผผ่อกอย เขาก็จะเปิ้ งปาพระเจ้ากับอธิษฐานอ้อนวอนตึงเมื่อวันเมื่อ
คืนบ่ขาด 6 แต่แม่หม้ายตี้ปล่อยตั ๋วปล่อยใจ๋ซอบม่วนก็ถือว่าเขาต๋ายแล้ว
ตาง จิต วิญญาณ แม้ ว่าตั ๋ว ยังมี จี วต
ิ อยู่ก็ ต๋าม 7 หื้อ เอา กํา สัง่ สอน หมู่ นี้ ไป
สอนหมู่เขา เปื้ อจะบ่มีใผคนใดถูกตํา๋ หนิ 8 ถ้าคนใดบ่ผ่อกอยญาติ 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 เป๋น คน ตี้ เกย แต่งงาน เตื้อ เดียว๔ 10 เขา จะ ต้อง มี จื้ อเสี
ยงดีในก๋านเยียะความดี เกยเอาใจ๋ใส่ผ่อกอยลูกเต้า มีนํ้าใจ๋ฮับแขก ถ่อม
ตั ๋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 ทะเบียน ว่า
จะบ่แต่งงานแหมกับจะฮับใจ๊พระเจ้าเต๋มตี้ 13 นอกจากนี้ เขาจะก๋ายเป๋น
คน ขี้ ค้าน เยีย ะ ก๋าน เอา ก้า แอ่ว แล้ว เป๋น คน ปาก บ่ดี กับ ซอบ ยุง่ เรือ
่ ง ของ
คนอื่น อู้สิง่ ตี้บ่ควรจะอู้ 14 ย้อนจาอัน
้ ข้าพเจ้าใค่หื้อแม่หม้ายตี้ยังสาวนั ้น
แต่งงานแหมใหม่ แล้วมีลูกมีเต้ากับผ่อกอยบ้านของตั ๋ว เปื้ อบ่หื้อหมู่ศัตรู ๋
ใส่ฮ้ายหมูเฮา
่ ได้ 15 ตี้ข้าพเจ้าอูจาอี
้
ก็
้ ย้อนว่า มีแม่หม้ายสาวๆ บางคนหลง
ผิดตวยซาต๋านไปแล้ว 16 ถ้าแม่ญิงคนใดตี้เป๋นผู้เจื้อมีญาติปี้ น้ องเป๋นแม่
หม้าย ก็ หื้อ จ้วยเหลือ ผ่ อกอย ญาติ ตี้ เป๋น แม่ หม้าย นั ้น เปื้ อ จะ บ่เป๋น ภาระ
ของคริสตจักร แล้วคริสตจักรก็จะได้จ้วยเหลือแม่หม้ายตี้ตุ๊กยากแต๊ๆ

ส่วน ผู้ ปกครอง ตี้ เป๋น ผู้นํา ตี้ ดี นั ้น สมควร ฮับ เกียรติ ตึง ก้า ตอบ แตน
ปอดีตวย โดยเฉพาะคนตี้เอาแต๊เรือ
่ งก๋านเตสนากับก๋านสัง่ สอน 18 ย้อน
ว่าพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า “บ่ดีเอาตะกร้อคอบปากงัวตี้กํ่าลังนวดข้าวอยู�
่
19
กับ “คน ใด เยีย ะ ก๋าน ก็ เปิง ได้ ฮับ ก้า จ้าง ตวย� ถ้า มี ใผ มา ฟ้อง ใส่ ความ
ผู้ ปกครอง คน นึ่ ง คน ใด บ่ดี ฟั่ ง เจื้อ เตื้อ จ๋น กว่า จะ มี พยาน สอง สาม คน มา
ยืนยัน ข้อหา นั ้น ก่อน 20 ถ้า ผู้ ปกครอง คน ใด เยีย ะ บาป หื้อ ฮ้อง เขา มา ตัก
เตือ
๋ น ต่อ หน้า คน ตัง หลาย ใน คริสตจักร เปื้ อ คน อื่น จะ เก๋ งกั ๋ว 21 ข้าพเจ้า
สัง่ ต้าน ต่อ หน้า พระเจ้า กับ ต่อ พระเยซู คริสต์ ตึง หมู่ ทูต สวรรค์ ตี้ พระองค์
เลือก ไว้ หื้อ ฮัก ษา กํา สัง่ สอน ตี้ อู้ มา แล้ว นี้ ไว้หื้อ ดี โดย บ่หัน แก่ หน้า ใผ กับ
โดยบ่ลําเอียง
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
บริสุทธิ์ ตี้ ต้าน มี อยู่ ไว้ หื้อ ดี 23 บ่ดี กิน
๋ ก้า นํ้า บ่ดาย อย่าง เดียว แต่ หื้อ กิน
๋
เหล้าองุน
่ สักหน้ อย เปื้ อจะจ้วยกระเพาะอาหารกับโรคตี้ เป๋นอยู่เจื่อๆ หื้อ
17
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ยังแควนขึ้น 24 บาปของบางคนหันง่าย จะฮับก๋านตัดสินลงโต้ษแน่ นอน
แต่ บาป ของ บาง คน จะ หัน เมื่อ ลูน 25 ส่วน ก๋าน ดี ก็ เหมือน กั ๋น ก๋าน ดี ของ
บางคนก็หันง่าย ก๋านดีของบางคนก็ยังบ่หันเตื้อ แต่จะซ่อนไว้บ่ได้

6

ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ตี้ เป๋น ขี้ข้า ควร ถือ ว่า เจ้า นาย ของ ตั ๋ว เป๋น คน ตี้ เปิง จะ
ได้ ฮับ ความ นั บถือ อย่าง เต๋ม ตี้ เปื้ อ ใผ จะ บ่ดู แควน นาม ของ พระเจ้า ตึง กํา
สอน ของ หมู่ เฮา ตวย 2 ส่วน หมู่ ขี้ข้า ตี้ มี เจ้า นาย เป๋น ผู้ เจื้อ ก็ บ่ดี นั บถือ เจ้า
นายหน้ อยลง ย้อนว่าเป๋นปี้ น้ องผู้เจื้อเหมือนกั ๋นแล้ว แต่ควรจะฮับใจ๊หมู่
เจ้า นาย นั ก ขึ้น แหม ย้อนว่าเจ้า นาย ตี้ ฮับ ประโยชน์ จาก ก๋าน ฮับ ใจ๊ ของ หมู่
ขี้ข้า นั ้น เป๋น ผู้ เจื้อ ตี้ ขี้ข้า ฮัก สิง่ ตี้ ข้าพเจ้า เขียน มา แล้ว หื้อ สัง่ สอน กับ จัก
๊
จวนหื้อเยียะต๋าม
1

กําสอนตี้บ่ถูกต้องกับความรวยตี้แต๊จริง

3 ถ้าคนใดสอนบ่เหมือนตี้ ว่ามานี้

กับขัดแย้งถ้อยกําตี้ถูกต้องของพระ
เยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป๋ นเจ้าของเฮา ตึงกําสอนตี้ สมกับตางของพระเจ้า
4 คน นั ้น ก็ เป๋ น คน จ๋องหอง เป๋ น คน บ่เข้า ใจ๋ อะหยัง สัก อย่าง เป๋ น คน ซอบ
ผิดเถียงกั ๋นในก๋านตี ความหมาย
๋
ของกําต่างๆ นั กลํ้าไป เยียะหื้อเกิดก๋าน
ขอยกั ๋น ก๋านผิดเถียงกั ๋น ก๋านใส่ฮ้ายกั ๋น ก๋านบ่ไว้วางใจ๋กั ๋น 5 กับก๋านเถียง
กั ๋นเป๋นประจํา๋ ในหมู่คนตี้ ใจ๋ ทรามกับบิน
่ หลังตํา๋ ความจริง เขากึ๊ดว่าก๋าน
6
ยํา เก๋ง พระเจ้า จะ เยีย ะ หื้อ เป๋น คน รวย แต่ คน ตี้ ยํา เก๋ง พระเจ้า กับ ปอใจ๋
เข้า ของ ตี้ มี อยู่ แล้ว ก็ ถือ ว่า มี คุณค่า อย่าง ใหญ่ หลวง 7 ย้อน ต๋อน เกิด มา
เฮา บ่ได้ เอา อะหยัง ติด ตั ๋ว มา เลย ต๋อน ต๋าย เฮา ก็ จะ เอา อะหยัง ติด ตั ๋ว ไป
ตวยบ่ได้ เหมือนกั ๋น 8 ถ้ามีของกิน
๋ มีเสื้อผ้านุ่งเต้าอี้ เฮาก็ น่าจะปอใจ๋ แล้ว
9 ส่วนคนตี้ใค่รวยก็ถูกลองใจ๋หื้อเยียะบาป เผียบเหมือนติดแฮ้วของความ
อยากในตางบ่หลวกตึงอันตราย เยียะหื้อหล้มจ๋มฉิ บหายวายวอด 10 ย้อน
ว่าก๋านฮักเงินกาว่าคําเป๋นเก๊าเหง้านึ่ งของความบ่ดีกู้อย่าง บางคนขี้โลภ
เงินคําก็เลิกเจื้อไปเหีย แล้วเยียะหื้อตั ๋วเองเป๋นตุ๊กขนาด
บางอย่างตี้ทิโมธีต้องจํา๋
แต่ ต้าน เป๋น คน ของ พระเจ้า หื้อ หนี จาก เรือ
่ ง ขี้ โลภ นี้ เหีย เน่ อ หื้อ ตัง้
เป้าหมายเป๋นคนตี้ถูกต้องต๋ามธรรม เป๋นคนยําเก๋งพระเจ้า เป๋นผูมี
้ ความ
12
เจื้อ ความฮัก ความอดทน กับความอ่อนน้ อม หื้อต่อสู้ อย่างเต๋มกํา๋ ลัง
เปื้ อ ฮัก ษา หลัก ความ เจื้อ ไว้ แล้ว ฮับ รางวัล คือ จี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ตี้ พระเจ้า ฮ้อง
ต้าน มา ฮับ ต๋อน ตี้ ต้าน ได้ เป๋น พยาน ตี้ ดี ใน ความ เจื้อ ของ ต้าน ต่อ หน้า คน
จํา๋ นวนนั ก
13 ข้าพเจ้าขอสัง
่ ต้านต่อหน้าพระเจ้าผูหื
้ ้อจีวต
ิ กับสิง่ ตังมวล กับต่อพระ
เยซูคริสต์ผูตี
้ ้บอกเรือ
่ งความจริงของพระองค์เองต่อหน้าปอนทิอส
ั ปีลาต
14
ตี้ศาล หื้อต้านเยียะต๋ามกําสัง่ นี้ หื้อดี โดยบ่มีตี้ติ จ๋นพระเยซูคริสต์ องค์
11
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พระผู้ เป๋ นเจ้า ของ เฮา จะ ปิ๊ ก มา แหม เตื้อ 15 เซิง่ จะ เกิด ขึ้น ต๋าม กํา๋ หนด
เวลาของพระเจ้า ผู้สมควรจะฮับก๋านนมัสก๋าน ผู้ครอบครององค์เดียว ผู้
เป๋นกษั ตริยเหนื
์
อกษั ตริยตั
์ งหลาย ผู้เป๋นเจ้าเหนื อเจ้าตังหลาย 16 ผู้เดียว
ตี้บ่มีวันต๋ายกับอยูใน
่ ความเป่งแจ้งตี้มนุษย์เข้าใก้บ่ได้ ผูตี
้ ้บ่มีมนุษย์คนใด
ตี้ เกย หัน กาว่า ผ่อ หัน ได้ ขอ เกียรติ กับ ฤทธิอํ
์ านาจ จง มี แก่ พระองค์ ตลอด
ไป อาเมน
17 สําหรับคนรวยในโลกนี้ หื้อสัง
่ หมู่เขาว่าบ่ดีหยิง่ กาว่าฝากความหวัง
ไว้กับ ทรัพย์สมบัติ ตี้ 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
ฮู้จักปั๋ นหื้อคนอื่นอย่างเต๋มใจ๋ตวย 19 เมื่อเยียะจาอี้แล้ว ก็นั บว่าเป๋นก๋าน
ฮอม ทรัพย์ สมบัติ ไว้หื้อ ตั ๋ว เก่า ใน สวรรค์ เซิง่ เป๋น รากฐาน ตี้ มัน
่ คง สําหรับ
อนาคต เปื้ อจะมีจีวต
ิ ตี้แต๊จริง
20 ทิโมธีเหย หื้อหละวังฮักษาสิง
่ ตี้พระเจ้ามอบหมายต้านหื้อดี หลีกหื้อ
ห่างจากคนตี้อูเรื
้ อ
่ งบ่มีสาระกับบ่เก๋งกั ๋วพระเจ้า กับเถียงกั ๋นในเรือ
่ งตี้เขา
กึ๊ด ว่าเป๋น “ความ ฮู้แต๊� แต่ บ่ใจ้ 21 บาง คน ยอมฮับ “ความ ฮู�
้ นี้ จึง หลง
จากความเจื้อตี้แต๊จริง
ขอหื้อพระคุณของพระเจ้าอยูกั
่ บต้านตังหลายเน่ อ
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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 ต๋อน นั ้น ทิ โมธียัง อยู่ ตี้ เมือง เอเฟซัส ผ่ อกอย คริ
สตจักรตี้หัน
้
เปาโล อ้อนวอน ทิ โมธี หื้อ ซื่อสัตย์ กับ มัน
่ คง กับ ข่าวดี อย่าง ตี้ เปาโล เกย
สอน ไว้ ต้าน อ้อนวอน ทิ โมธีหื้อ 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 ค ริ สต จักร ใน
จดหมาย ฉบับ นี้ เปาโล สอน ว่า พระ คัมภีร ์ กู้ ต๋อน พระเจ้า ดล ใจ๋ หื้อ เขียน
บ่ใจ๋ เป๋น ก๋าน สอน จาก คน บ่ดาย พระ คัมภีร ์ เป๋น ประโยชน์ ใน ก๋าน สอน
ความจริงกับก๋านอบรมคนหื้อใจ๊จีวต
ิ ตี้ถูกต้องต๋ามธรรม
กําตัก
๊ ตวาย
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ เป๋น อัครทูต ของ พระเยซู คริสต์
ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระเจ้า พระองค์ ใจ๊ ข้าพเจ้า ไป บอก คน ตัง หลาย
เกี่ยวกับจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ตี้พระเจ้าสัญญาว่าจะหื้อ โดยเป๋นอันนึ่ งอันเดียวกั ๋น
กับพระเยซูคริสต์
1

เถิง ลูก ทิ โมธี ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก ขอ หื้อ ต้าน ได้ ฮับ พระคุณ ความ เม ตต๋า
กรุ ณาตึงสันติสุข จากพระเจ้าพระบิดาของเฮากับจากพระเยซูคริสต์องค์
พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ
2

ก๋านขอบคุณพระเจ้ากับก๋านหื้อกํา๋ ลังใจ๋

3 ข้าพเจ้าขอบพระคุณกับอธิษฐานเผื่อต้านตึงเมื่อวันเมื่อคืนบ่เกยขาด

ต่อ พระเจ้า ผู้ ตี้ ข้าพเจ้า ฮับ ใจ๊ ด้วย จิต สํานึ ก ตี้ บริสุทธิ์ เหมือน ป้อ อุย
๊ แม่
4
หม่อน ตัง หลาย ของ ข้าพเจ้า ฮับ ใจ๊ พระองค์ เมื่อ กึ๊ด เถิง นํ้า ต๋า ไหล ของ
ต้านเมื่อจากกั ๋น เยียะหื้อข้าพเจ้าใค่ไปปะต้านนั กขึ้น จะเยียะหื้อข้าพเจ้า
จื้น จม ยินดี เป๋น ตี้ สุด 5 ข้าพเจ้า ยัง จํา๋ ได้ เถิง ความ เจื้อ ตี้ จริง ใจ๋ แต๊ๆ ของ
ต้าน เป๋น ความ เจื้อ ตี้ โลอิส แม่ อุย
๊ กับ ยู นีส แม่ ของ ต้าน มี มา ก่อน ข้าพเจ้า
เจื้อว่าบ่าเดี่ยวนี้ ต้านก็มีความเจื้อจาอัน
้ ตวย 6 ย้อนจาอี้ขอเตือ
๋ นหื้อฟื้ นฟู
ของประทานตี้ พระเจ้าหื้อ ต๋อนตี้ ข้าพเจ้าวางมือบนหัวต้านนั ้น 7 ย้อนว่า
พระเจ้า บ่ได้ หื้อ เฮา มี จิต ใจ๋ ตี้ ขี้ กั ๋ว แต่ หื้อ มี จิต ใจ๋ ตี้ เข้ม แข็ง มี ความ ฮัก กับ
ก๋านบังคับต๋นเอง
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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 หื้อเปิ้ งฤทธิของ
พระเจ้า แล้วยอมทนตุ๊กตวยกั ๋นกับข้าพเจ้า
์
9
เปื้ อ ข่าวดี นั ้น ดี กว่า พระเจ้า ได้ จ้วย หื้อ เฮา รอด ป๊น บาป โต้ษ กับ ฮ้อง เฮา
หื้อมี จี วต
ิ ตี้ บริสุทธิ์ บ่ใจ๊ ตี้ เฮาเยียะ แต่ เป๋นต๋ามแผนก๋านกับพระคุณของ
พระเจ้า พระคุณ นี้ พระเจ้า หื้อ เฮา ผ่าน ตาง พระเยซู คริสต์ ตัง้ แต่ เก๊า เหง้า
มา แล้ว 10 บ่า เดี่ยวนี้ พระเจ้า เปิด เผย หื้อ หัน พระคุณ นี้ แล้ว โดย ก๋าน มา
ของ พระ เยซู คริสต์ พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา ผู้ ตี้ ทําลาย
อํานาจ ของ ความ ต๋าย แล้ว หื้อ เฮา ได้ หัน จี วต
ิ ตี้ บ่มี วัน ต๋าย ผ่าน ตาง ข่าวดี
11 ข้าพเจ้า ได้ ฮับ แต่ง ตัง
้ หื้อ เป๋น ผู้ บอก ข่าวดี นี้ เป๋น อัคร ทูต กับ เป๋น ครู
12 ย้อน จาอี้ ข้าพเจ้า จึง ฮับ ความ ตุ๊ก ทรมาน อย่าง ตี้ เป๋ น อยู่ นี้ แต่ ข้าพเจ้า
ก็ บ่อาย ย้อน ข้าพเจ้า ฮู้ จัก ผู้ ตี้ ข้าพเจ้า เจื้อ วาง ใจ๋ กับ มัน
่ ใจ๋ ว่า พระองค์
สามารถฮักษาสิง่ ตี้ข้าพเจ้ามอบหื้อพระองค์ จ๋นกว่าวันสุดต๊ายมาแผว
8

13 หื้อ ยึดถือ กํา สอน ตี้ ถูก ต้อง ตี้ ต้าน เฮีย น จาก ข้าพเจ้า นี้ เป๋ น แบบ อย่าง

กับหื้อมัน
่ คงในความเจื้อตึงความฮักตี้เฮามีย้อนเป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋นกับ
พระเยซูคริสต์ 14 หื้อฮักษาสิง่ ดีตี้พระเจ้ามอบไว้หื้อต้าน โดยฮับก๋านจ้วย
เหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิตี
่
เฮาตังหลาย
์ ้อยูตวย
15 ต้านก็ ฮู้ว่าคนตังหลายในแคว้นเอเชียหนี ละข้าพเจ้าไปหมด

รวมตึง

ฟีเจลัสกับเฮอร์โมเกเนสสองคนนี้ ตวย
16 ขอ หื้อ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า เมตต๋า ต่อ ครอบครัว ของ โอเนสิ โฟรัส ตวย
เต๊อะ ย้อนว่าเขาเยียะหื้อข้าพเจ้าจื้นใจ๋เป๋นประจํา๋ กับบ่อายตี้ข้าพเจ้าติด
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 เขาจ้วยข้าพเจ้านั กขนาด ขอองค์ พระผู้เป๋ นเจ้าโผดเมตต๋าแก่เขาใน
วันสุดต๊ายนั ้น

2
ทหารผู้ซื่อสัตย์ของพระเยซูคริสต์

1 ส่วน ลูก ทิ โมธีเหย

จงเข้มแข็งโดยพระคุณตี้ มาจากก๋านเป๋นนํ้านึ่ งใจ๋
เดียวกั ๋นกับพระเยซูคริสต์ 2 หื้อนํากําสอนต่างๆ ตี้ข้าพเจ้าได้สอนต่อหน้า
คนตังหลายตี้เป๋นพยานนั ้น ไปสอนคนตี้เจื้อถือได้ ตี้สามารถสอนคนอื่น
ต่อได้
3 หื้อ ฮ่วมตุ๊ก ฮ่วมยาก ตวย กั ๋น กับ หมู่ เฮา เหมือน เป๋ น ทหาร ตี้ ดี ของ พระ
เยซูคริสต์ 4 บ่มีใผตี้มาเป๋นทหารแล้ว จะยุง่ เรือ
่ งตังบ้าน ย้อนว่าเขาใค่เยีย
5
ะ หื้อ ผู้ บังคับ บัญชา ปอ ใจ๋ นั ก กีฬา ตี้ เข้า แข่ง ก็ จะ ต้อง แข่ง ต๋าม กฎ กติกา
จึงจะได้ฮับรางวัลเมื่อมีชัย 6 จาวนาตี้เยียะก๋านหนั ก สมควรได้ฮับพืชผล
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ก่อนเปิ้ น 7 กึ๊ดผ่อเรือ
่ งตี้ข้าพเจ้าอู้กับต้านหื้อดี ย้อนองค์พระผู้เป๋ นเจ้าจะ
จ้วยหื้อต้านเข้าใจ๋เรือ
่ งตึงหมดนี้
8 กึ๊ด เถิง เรือ
่ ง พระ เยซู คริสต์ ผู้ ตี้ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ
ต๋าย กับเป๋นลูกหลานเจื๊อสายกษั ตริย์ดาวิด ต๋ามข่าวดีตี้ข้าพเจ้าบอกนั ้น
9 ย้อน บอก ข่าวดี นี้ ข้าพเจ้า จึง ทนตุ๊ก อยู่ บ่า เดี่ยวนี้ เถิง กับ เขา เอา เจื้ อก
เหล็ก มา ล่าม เหมือน เป๋น โจ๋ร แต่ ว่า ถ้อยกํา ของ พระเจ้า นั ้น จะ เอา เจื้ อก
เหล็ก มา ล่าม ไว้ ก็ บ่ได้ 10 ข้าพเจ้า จึง ยอม ทน ตุ๊ก กู้ อย่าง เปื้ อ หัน แก่ คน ตี้
พระเจ้า ได้ เลือก ไว้ แล้ว หมู่ เขา จะ ได้ ฮับ ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ ผ่าน ตาง
พระเยซูคริสต์ กับได้ฮบ
ั เกียรติอันยิง่ ใหญ่ตี้คงอยูตลอด
่
ไปตวย
11 กําอูนี
้ ้ เจื้อถือได้ คือถ้าเฮาต๋ายกับพระองค์ เฮาก็มีจีวต
ิ อยูกั
่ บพระองค์
12 ถ้าเฮาทนตุ๊กยาก เฮาก็จะได้ปกครองฮ่วมกับพระองค์
ถ้าเฮาบ่ยอมฮับพระองค์ พระองค์ก็จะบ่ยอมฮับเฮาเหมือนกั ๋น
13 ถ้าเฮาบ่ซื่อสัตย์ พระองค์ก็ยังซื่อสัตย์อยู่
ย้อนว่าพระองค์จะบ่ขัดแย้งตั ๋วพระองค์เอง
คนเยียะก๋านตี้พระเจ้าปอใจ๋
เตือ
๋ น เขา ตัง หลาย หื้อ หมัน
่ กึ๊ด เรือ
่ ง หมู่ นี้ กับ เน้ น หมู่ เขา ต่อ พระเจ้า
ว่า ห้ามเถียงกั ๋นในเรือ
่ งความหมายของกํา มันบ่มี ประโยชน์ แต่ จะเยียะ
หื้อคนตี้ ได้ ฟังหล้มจ๋มไปติกๆ 15 หื้อพยายามอย่างเต๋มตี้ เยียะหื้อพระเจ้า
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 อู้ บ่มี สาระ
กับ บ่เก๋ งกั ๋ว พระเจ้า ย้อน ว่า จะ เยีย ะ หื้อ คน นั ้น ห่างไก๋ จาก พระเจ้า ไป ติกๆ
17 กํา สอน จาอี้ ก็ ลาม ไป ใคว่ หมด เหมือน เป๋ น บ่า เฮง ฮี เมเนอั ส กับ ฟี เลทั
ส ก็ สอน จาอี้ 18 สอง คน นี้ หลง จาก ความ จริง ไป แล้ว หมู่ เขา อู้ ว่า ก๋าน เป๋น
ขึ้นจากความต๋ายได้ป๊นไปแล้ว หมู่เขาเยียะหื้อความเจื้อของบางคนหลง
ไป 19 แต่รากฐานตี้พระเจ้าวางไว้ก็แน่ นหนากับตัง้ มัน
่ อยู่ มีข้อเขียนไว้ว่า
“องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ฮู้ จัก คน ตัง หลาย ตี้ เป๋น ของ พระองค์� กับ “คน ตี้ อ้าง
ว่าเป๋นคนขององค์พระผู้เป๋นเจ้า ต้องเลิกเยียะความบ่ดีเหีย� ก
20 ใน บ้าน หลัง หลวง บ่ใจ้ มี ก้า ของใจ๊ ตี้ แป๋ ง จาก คํา กาว่า เงิน เต้า อัน
้ แต่
ยังมีของใจ๊ตี้แป๋งจากไม้กาว่าดินเหนี ยวตวย บางอย่างก็ใจ๊สําหรับโอกาส
พิเศษ แต่บางอย่างก็ใจ๊สําหรับงานประจํา๋ วัน 21 ถ้าคนใดซ่วยล้างตั ๋วเก่า
จาก สิง่ บ่ดี หมู่ นี้ แล้ว คน นั ้น ก็ เป๋น เหมือน ของใจ๊ ตี้ ใจ๊ สําหรับ โอกาส พิเศษ
ตี้ล้างหื้อบริสุทธิแล้
์ ว ก็เป๋นประโยชน์ สําหรับเจ้าของ แล้วก็พร้อมสําหรับ
ก๋านดีกู้อย่าง
22 หื้อต้านหนี จากตั ๋ณหาของคนหนุ่ม แต่หื้อล่นตวยเป้ าหมายตี้จะเป๋ น
คนถูกต้องต๋ามธรรม กับเป๋นผู้มีความเจื้อ ความฮัก กับสันติสุข ฮ่วมกับ
คนตี้อธิษฐานต่อองค์พระผู้เป๋ นเจ้าด้วยใจ๋บริสุทธิ์ 23 บ่ดีไปเถียงกั ๋นเรือ
่ ง
14
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บ่มี สาระ กับ บ่มี ปั๋ ญญา ต้าน ก็ ฮู้ว่า เยีย ะ จาอี้จะ เยีย ะ หื้อ ผิด หัว กั ๋น 24 ส่วน
ผู้ ฮับ ใจ๊ ของ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า จะ ต้อง บ่ผิด หัว กั ๋น แต่ ต้อง มี ใจ๋ เมตต๋า กับ
กู้ คน สอนคนอื่นได้ กับมี ความอดทน 25 เขาจะต้องแป๋งใจ๋ เย็นจี๊ แจ๋ งคน
ตี้ ต่อ ต้าน โดย มี ความ หวัง ว่า พระเจ้า อาจ จะ เยีย ะ หื้อ กลับ ใจ๋ ได้ แล้ว ฮู้ จัก
ความจริง 26 คนหมู่นี้ ก็จะได้สติ แล้วหลุดจากแฮ้วของมารตี้ยับหมู่เขาไว้
หื้อเยียะต๋ามใจ๋ของมัน

3

ลักษณะจิตใจ๋ของคนสมัยสุดต๊าย
วาระสุดต๊ายจะเป๋นเวลาตี้แย่ขนาด 2 จะมีคนหันแก่
ตั ๋ว หัน แก่ เงิน โอ้อวด จ๋องหอง 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 ฮ้าย คน อื่น
บ่ห้ามใจ๋ ทารุ ณ บ่ฮักความดี 4 ซอบหักหลัง ใจ๋ ฮอ
้ น หัวสูง กับฮักม่วนงัน
5
สัน เล้า แตน ตี้ จะ ฮัก พระเจ้า นั ก เหลือ หมู่ เขา นั บถือ ตาง ของ พระเจ้า ก้า
เปือก นอก แต่ ตัง ใน บ่ยอมฮับ อํานาจ ของ ตาง นั ้น ตี้ จะ เปี่ ยน จี วต
ิ ของ หมู่
เขา คนแบบนี้ ห้ามคบ
6 มี บาง คน ใน หมู่ เขา เข้า ไป ต๋าม เฮือน ต่างๆ แล้ว หลอกลวง จัก
๊ ฮู ดัง หมู่
แม่ญิงหัวอ่อน ตี้มีบาปนั กมีตั ๋ณหาต่างๆ หื้อตวยหมู่เขาไป 7 แม่ญิงหมู่นี้
ซอบ เฮีย น ฮู้ เรือ
่ ง ต่างๆ ตลอด แต่ ก็ บ่เกย เข้า ใจ๋ ความ จริง แต๊ๆ เลย 8 ยัน
เนส กับ ยัมเบรส์ ได้ ต่อ ต้าน โมเสส จาใด คน สอน ผิด หมู่ นี้ ก็ ต่อ ต้าน ความ
จริง จาอัน
้ หมู่ เขา มี จิต ใจ๋ เสื่อม ความ เจื้อ ของ หมู่ เขา ก็ บ่ใจ้ เป๋น ของ แต๊
9 แต่หมูเขา
่ จะไปได้บ่กี่นํ้า ย้อนว่าความบ่หลวกของหมู่เขาจะแมนออกมา
หื้อคนอื่นหัน เหมือนยันเนสกับยัมเบรส์นั ้น
1 หื้อเข้าใจ๋เน่ อว่า

กําแนะนําสุดต๊ายของเปาโล
แต่ ต้าน ได้ ตวย ต๋าม กํา สอน ตึง หมด ของ ข้าพเจ้า ตวย ต๋าม ก๋าน ใจ๊ จี
วิตของข้าพเจ้า ตึงเป้าหมายจี วต
ิ ความเจื้อ ความอดใจ๋ ความฮัก ความ
อดทน 11 ก๋านถูกคํ่า กับความตุ๊ก ต้านฮู้เถิงก๋านคํ่าตี้ ข้าพเจ้าต้องอดทน
ใน เมือง อัน ทิ โอก เมือง อิ โคนี ยูม กับ เมือง ลิ ส ตรา แต่ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
จ้วยหื้อข้าพเจ้ารอดป๊นจากสิง่ หมู่นั ้นกู้อย่าง 12 กู้คนตี้ใค่ใจ๊จีวต
ิ เยียะตวย
13
ต๋าม พระเจ้า โดย พระเยซู คริสต์ นั ้น จะ ต้อง ถูก คํ่า แน่ นอน แต่ คน บ่ดี
กับ หมู่ นั ก ต้มตุ๋นหลอกลวงจะฮ้ายนั กขึ้น เขาจะโก๋งคนอื่นแล้ว ถูก คนอื่น
โก๋ง เขา ตวย 14 สําหรับ ต้าน ก็ หื้อ ยึดถือ ใน สิง่ ตี้ ได้ เฮีย นฮู้ กับ เจื้อ อย่าง มัน
่
15
ใจ๋ ต่อ ไป ย้อน ว่า ต้าน ก็ ฮู้ จัก คน ตี้ ได้ สอน ต้าน มา ต้าน ก็ ฮู้ จัก พระคัมภีร ์
ศักดิส
์ ิทธิตั
์ ง้ แต่เป๋นหละอ่อนมาแล้ว ตี้เยียะหื้อต้านมีผญาปั๋ ญญาได้ เปื้ อ
นํา ต้าน ฮับ ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ โดย เจื้อ วางใจ๋ พระเยซู คริสต์ 16 พระ
คัมภีร กู
์ ้ ต๋อน พระเจ้า ดลใจ๋ หื้อ เขียน เปื้ อ เป๋น ประโยชน์ ใน ก๋าน สอน ความ
10
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จริง ก๋าน ตัก เตือ
๋ น คน หื้อ หัน เถิง ความ ผิด ก๋าน แก้ไข ข้อ บกพร่อง หื้อ คน ดี
ขึ้น กับ ก๋าน อบรม คน หื้อ ใจ๊ จี วต
ิ ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม 17 เปื้ อ เกีย ม คน ของ
พระเจ้าหื้อพร้อมตี้จะเยียะความดีกู้อย่าง

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 ปกครอง แผ่น ดิน ของ พระองค์ ข้าพเจ้า ขอ
เน้ นต้านว่า 2 หื้อบอกถ้อยกําของพระเจ้า เกียมตั ๋วหื้อพร้อมตี้จะบอก บ่ว่า
มี คน สนใจ๋ กาว่า บ่สนใจ๋ ก็ หื้อ จัก
๊ จวน คน อื่น แก้ไข ความ ผิด ตึง ว่า หื้อ กับ
หื้อกํา๋ ลังใจ๋ โดยก๋านสอนด้วยความอดทน 3 ย้อนว่าจะเถิงเวลานึ่ ง ตี้ คน
จะ ยอม ทน ฟัง หลัก กํา สอน ตี้ ถูก ต้อง บ่ได้ แต่ หมู่ เขา จะ รวบรวม ครู หลาย
คนเอาไว้หื้อมาอู้ในสิง่ ตี้หมู่เขาใค่ฟัง เปื้ อเอาใจ๋ตั ๋วหมู่เขาเอง 4 หมู่เขาจะ
บ่ฟังถ้อยกําตี้เป๋นความจริง แต่จะสนใจ๋ฟังนิ ยายต่างๆ 5 แต่สําหรับต้าน
นั ้น ขอหื้อมีสติรอบคอบในกู้เรือ
่ ง อดทนต่อความตุ๊กยาก เยียะหน้าตี้บอก
ข่าวดี กับเยียะพันธกิจของต้านหื้อสําเร็จ
6 ย้อน ว่า เถิง เวลา แล้ว ตี้ ข้าพเจ้า จะ ต้อง ต๋าย เลือด ของ ข้าพเจ้า ก็ เป๋ น
เหมือน นํ้า ตี้ ไว้ปู่ จา ตี้ กํ่า ลัง ถูก ถอก ออก 7 ข้าพเจ้า ได้ ต่อสู้ อย่าง เต๋ม กํ่า ลัง
ได้ ล่น แข่ง เถิง เส้น ชัย แล้ว ได้ ฮัก ษา ความ เจื้อ ไว้แล้ว 8 ตัง้ แต่ นี้ ไป รางวัล
แห่งก๋านมีชัยย้อนเยียะต๋ามความถูกต้องต๋ามธรรม กํ่าลังรอหื้อข้าพเจ้า
ฮับ อยู่ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ตี้ เป๋น ผู้ พิพากษา ตี้ ยุติธรรม จะ ยก รางวัล นี้ หื้อ
ข้าพเจ้าในวันตี้พระองค์จะปิ๊ กมา บ่ใจ้หื้อข้าพเจ้าคนเดียว แต่จะหื้อกู้คน
ตี้ตัง้ ใจ๋กองหาพระองค์ปิ๊ กมาแหมเตื้อ
1

กําอูส่
้ วนตั ๋วของเปาโล

หื้อ ขะใจ๋ มา หา ข้าพเจ้า เวยๆ หน้ อย 10 ย้อน ว่า เครสเซนส์ ไป แคว้น
กาลาเทีย แล้ว ทิตั ส ก็ ไป เมือง ดาลมาเทีย ส่วน เดมาส ได้ ฮัก หูม โลก นี้ จ๋น
ละ ข้าพเจ้า ไป เมือง เธสะโลนิ ก๋า 11 เหลือ ลูก๋ า เต้า อัน
้ ตี้ ยัง อยู่ กับ ข้าพเจ้า
ขอ ไป ตวย หา มาระโก ปา เขา มา ตวย เน่ อ ย้อน ว่า เขา จ้วย งาน ข้าพเจ้า ได้
12 ข้าพเจ้า ส่ง ที คิกั ส ไป เมือง เอเฟซัส แล้ว 13 เมื่อ ต้าน มา ขอ เอา เสื้อ คุม ตี้
ฝาก ไว้กับ คารปัส ใน เมือง โตรอัส ตึง หนั งสือ ของ ข้าพเจ้า มา ตวย สําคัญ ตี้
สุดก็คือหนั งสือตี้เขียนลงบนแผ่นหนั ง
9

14 อเล็กซานเดอร์ตี้ เป๋ น สล่า ตองแดงเยียะหื้อ ข้าพเจ้าเดือดฮ้อนอย่าง
หนั ก องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า จะ ลง โต้ษ เขา หื้อ สม กับ ตี้ เขา เยีย ะ นั ้น 15 ต้าน ก็
ควรหละวังเขาไว้หื้อดีเหมือนกั ๋น ย้อนว่าเขาได้ต่อต้านกําสอนของหมู่เฮา
อย่างเอาเป๋นเอาต๋าย
16 ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า สู้ คดี เตื้อ ตี้ นึ่ ง นั ้น บ่มี ใผ มา จ้วย ข้าพเจ้า สัก คน หมู่
เขาละข้าพเจ้าไปหมด ขอพระเจ้ายกโต้ษหื้อหมู่เขาตวย 17 แต่องค์พระผู้
เป๋ น เจ้า อยู่ ตวย ข้าพเจ้า หื้อ ข้าพเจ้า มี กํา๋ ลัง เข้ม แข็ง เปื้ อ ข้าพเจ้า จะ บอก

2 ทิโมธี 4:18
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ถ้อยกําของพระองค์ อย่างครบบริบูรณ์ แล้วคนต่างจ้าดตึงหมดจะได้ ฟัง
กับ พระเจ้า ได้ จ้วย ข้าพเจ้า หื้อ รอด จาก ปาก สิงโต 18 พระเจ้า ก็ จะ จ้วย หื้อ
ข้าพเจ้ารอดจากก๋านถูกเยียะฮ้ายกู้ อย่าง แล้วจะปาข้าพเจ้าเข้าแผ่นดิน
สวรรค์ของพระองค์อย่างปลอดภัยตวย ขอเกียรติจงมีแก่พระองค์ตลอด
ไป อาเมน
กําตัก
๊ ตวายสุดต๊าย
ข้าพเจ้า ขอ ฝาก กํา กึ๊ด เติง มา หา ปริ ส คา กับ อาควิลลา ตึง กู้ คน ใน
ครัว เฮือน ของ โอเนสิ โฟรัส ตวย 20 ส่วน เอรัส ทัส นั ้น ก็ ยัง อยู่ ตี้ เมือง โคริน
ธ์ ข้าพเจ้าได้ละโตรฟีมัสไว้ตี้เมืองมิเลทัสย้อนเขาป่วย 21 ขอหื้อพยายาม
อย่างเต๋มตี้มาแผวตี้นี่ หื้อตันก่อนยามหนาวเน่ อ ยูบูลัส ปูเดนส์ ลีนัส คลา
วเดีย กับหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อฝากกํากึ๊ดเติงมาหาต้านตวย
22 ขอองค์ พระผู้เป๋ นเจ้าอยู่กับต้าน ขอพระคุณของพระเจ้าอยู่กับต้าน
ตังหลายตวยเน่ อ
19
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิง

ทิตัส

เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ เถิง ทิตั ส ประมาณ ปี๋ ค�ศ� 65 ต๋อน ตี้
เปาโลอยูใน
่ เมืองนิ โคบุรใน
ี ประเทศกรีก
ทิตัสเป๋นจาวกรีก เป๋นคนตี้จ้วยเปาโลบอกข่าวดีหื้อคนตี้อยู่ในเมืองโค
รินธ์ ต่อมาเขาได้ เตียวตางไปกับเปาโลเถิงเกาะครีต กับเปาโลขอหื้อเขา
อยู่ตี้หัน
้ ต่อไปเปื้ อจะได้จ้วยหมู่ผู้เจื้อตี้หัน
้ เปาโลถือว่าทิตัสเป๋นลูกบ่าวใน
ความเจื้อแต๊ๆ ต๋อนตี้ทิตัสได้ฮบ
ั จดหมายจากเปาโล เขายังอยูตี
่ ้เกาะครีต
เซิง่ อยูตาง
่
ใต้แผ่นดินใหญ่ของประเทศกรีก
เปาโล เตือ
๋ น ทิตั ส เรือ
่ ง ก๋าน สอน ผิด กับ บอก หื้อ ต่อ ต้าน ผู้ ตี้ สอน ผิด ครู
สอนผิดหมู่ นี้ ได้ สอนว่า ผู้เจื้อต้องเยียะต๋ามกฎเก๋ ณฑ์ ต่างๆ เปื้ อจะได้ ฮบ
ั
ความรอดป๊นบาปโต้ษ แต่เปาโลบอกว่ากฎเก๋ณฑ์หมู่นี้ ก็ขัดแย้งกับข่าวดี
ตี้แต๊จริง เปาโลสอนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้นําคริสตจักรต้องเป๋นจาใด
กับต้านยังสอนหื้อผู้เจื้อฮูว่
้ า ควรอูกั
้ บควรเยียะตั ๋วต่อผู้นํารัฐบาลกับคนตี้
บ่ใจ้ผู้เจื้ออย่างใดดี
กําตัก
๊ ตวาย

1 จดหมายฉบับนี้ จากข้าพเจ้าเปาโล

ผู้ฮับใจ๊ของพระเจ้า ผู้เป๋นอัครทูต
ของพระเยซูคริสต์ เปื้ อจ้วยคนตี้พระเจ้าเลือกไว้หื้อมีความเจื้อนั กขึ้น กับ
จ้วยหื้อเข้าใจ๋ความจริงในตางของพระเจ้า
2 เซิง
่ ใจ๋ จะ ฮับ จี วต
ิ นิ รัน ดร์ ตี้
่ ความ จริง นี้ เยีย ะ หื้อ หมู่ เขา มี ความ มัน
3
พระเจ้า ผู้ บ่เกย จุ สัญญา ไว้ ก่อน สร้าง โลก มา แล้ว ว่า จะ หื้อ กับ เมื่อ เถิง
เวลาตี้พระเจ้าผูจ้
้ วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของเฮากํา๋ หนดไว้ พระองค์ก็เปิด
เผยถ้อยกํานี้ แล้ว โดยสัง่ หื้อข้าพเจ้าไปบอกหื้อคนอื่นฮู้
4 เถิง ทิตัส ลูกแต๊ๆ ในความเจื้ออันเดียวกั ๋น ขอหื้อต้านตังหลายได้ฮับ
พระคุณ ตึง สันติสุข จาก พระเจ้า พระบิดา ตึง พระเยซู คริสต์ ผู้ จ้วย หื้อ รอด
ป๊นบาปโต้ษของเฮาเต๊อะ
พันธกิจของทิตัสบนเกาะครีต
5 ตี้ ข้าพเจ้าละต้านไว้ตี้ เกาะครีตนั ้น ก็ เปื้ อหื้อต้านเยียะก๋านตี้ ยังบ่แล้ว
หื้อ แล้ว เหีย กับ หื้อ ตัง้ ผู้ ปกครอง ใน เมือง ต่างๆ ตี้ มี ค ริ สต จักร 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 เป๋น ผู้ ตี้ ฮับ มอบ งาน ของ พระเจ้า จะ ต้อง บ่มี ตี้ ติ
ใน จี วต
ิ บ่หยิง่ จ๋องหอง บ่ขี้ โขด บ่เป๋น ขี้ เหล้า บ่เป๋น คน ขี้ ห มิง้ บ่เซาะ หา
สตางค์ โดย ก๋าน โก๋ง 8 แต่ ผู้ ปกครอง นั ้น จะ ต้อง มี นํ้า ใจ๋ ซอบ ฮับ แขก ฮัก
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ความ ดี ควบคุม ตั ๋ว เอง ได้ ดี มี วินัย บริสุทธิกั
์ บ ยุติธรรม 9 เขา จะ ต้อง เป๋น
คนตี้ยึดมัน
่ ในกําสอนเรือ
่ งพระเยซู ต๋ามตี้เฮียนฮู้มา เปื้ อสามารถใจ๊หลัก
กํา สอน ตี้ ถูก ต้อง ไป หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ คน อื่น ได้ กับ จี๊ แจ๋ ง หื้อ กับ คน ตี้ ต่อ ต้าน กํา
สอนนั ้น
10 ข้าพเจ้า อู้ เรือ
่ ง นี้ ย้อน ว่า มี คน จํา๋ นวน นั ก ตี้ หลึ่ง บ่ยอม เจื้อ ฟัง อู้ ก้า
เรือ
่ งบ่มีสาระกับจุล่าย คนหมู่นี้ ส่วนนั กจะเป๋นจาวยิวตี้มาฮับเจื้อพระเยซู
แต่ ยืนยัน ว่า ต้อง เข้า พิธี สุหนั ต 11 จะ ต้อง เยีย ะ หื้อ คน หมู่ นี้ ย้าง ปาก เหีย
ย้อนว่าหมู่เขาเยียะหื้อหลายครอบครัวหลงจากความจริงโดยก๋านสอนตี้
บ่ควรดีสอนเปื้ อเงินคํากํ่าแก้ว 12 ตะก่อนมีผูตวายตั
้
ก
๊ จาวเกาะครีตคนนึ่ ง
เกย อู้ ไว้ว่า “จาว ครีต กู้ คน เป๋น คน ขี้ จุ เป๋น เหมือน สัตว์ฮ้าย เป๋น คน ขี้ ค้าน
กับเป๋นคนขี้กละ� 13 แล้วเขาหมู่นั ้นก็เป๋นอย่างตี้อู้มานี้ แต๊ๆ ต้านจึงต้อง
ว่าหื้อหมู่เขาแฮงๆ เปื้ อหมู่เขาจะมีความเจื้อตี้ถูกต้อง 14 กับจะบ่ไปสนใจ๋
นิ ยายของจาวยิวกับกฎข้อบังคับต่างๆ ของคนตี้บ่ยอมฮับความจริง 15 คน
ตี้ใจ๋บริสุทธิ์ ของกู้อย่างก็บริสุทธิสํ
์ าหรับเขา ส่วนคนตี้มีมลทินกับบ่เจื้อก็
บ่มี อะหยังบริสุทธิสํ
์ าหรับเขาสักอย่าง ย้อนว่ากํากึ๊ดกับจิตสํานึ กของเขา
ก็ มีมลทินไปหมดแล้ว ย้อนว่าจิตใจ๋ กับจิตสํานึ กของหมู่เขาก็ เสื่อมทราม
ไปหมดแล้ว 16 คนหมูนี
่ ้ อ้างว่าฮูจ
้ ักพระเจ้าดี แต่สิง่ ตี้หมูเขา
่ เยียะแสดงว่า
แต๊ๆ แล้ว บ่ฮู้จักพระเจ้าเลย คนหมู่นี้ น่าขี้จ๊ะ บ่เจื้อฟังใผ บ่เปิงตี้ จะเยียะ
ความดีอะหยังสักอย่าง

2

กําสอนตี้เป๋นประโยชน์
ต้องสอนเรือ
่ งตี้เข้ากั ๋นกับหลักกําสอนตี้ถูกต้อง 2 สอน
คนเฒ่าป้อจายหื้อมีความปอดีในก๋านใจ๊จีวต
ิ ตึงเป๋นคนตี้น่านั บถือ มีสติ
บังคับตั ๋วเก่าได้ดี ตึงเป๋นคนตี้เข้มแข็งในความเจื้อ มัน
่ คงในความฮัก กับ
มีความอดทน
3 ส่วนคนเฒ่าแม่ญิงก็ เหมือนกั ๋น สอนหมู่เขาหื้อมีจี วต
ิ ตี้เคารพยําเก๋ง
พระเจ้า บ่ดีไปอู้ใส่ ฮ้ายคนอื่นกาว่าเป๋นขี้เหล้า แต่หื้อเป๋นคนตี้สอนในสิง่
ดีๆ 4 เปื้ อจะเฝิ็กอบรมแม่ญิงสาวหื้อฮักลูกฮักผัว 5 เป๋นคนมีสติบังคับตั ๋ว
เก่า ได้ ดี กับ เป๋น คน บริสุทธิ์ เป๋น แม่ บ้าน แม่ เฮือน ตี้ ดี มี ความ เมตต๋า กับ
ยอมฟังกําผัว เปื้ อจะป้องกั ๋นบ่หื้อคนอื่นๆ ว่าถ้อยกําของพระเจ้าในตางตี้
บ่ดี
6 ใน ทํานอง เดียว กั ๋น หื้อ อ้อนวอน ป้ อ จาย หนุ่มๆ มี สติ บังคับ ตั ๋ว เอง ได้ ดี
7 ในกู้ สิง
่ กู้อย่างต้านต้องเยียะดีเป๋นตั ๋วอย่างต่อหมู่เขา เมื่อต้านสอน หื้อ
สอนอย่างซื่อสัตย์กับเอาแต๊เอาว่า 8 กับหื้อต๋ามหลักกําสอนตี้ถูกต้อง เปื้ อ
จะบ่มีใผตํา๋ หนิ ได้ ส่วนคนตี้ขัดขวางต้านก็จะอายขายหน้า ย้อนว่าหมู่เขา
บ่ฮูจะ
้ เอาอะหยังมาว่าหื้อหมู่เฮาได้
1 ส่วนต้านทิตัส
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9 สอนหมู่ขี้ข้าหื้อยอมฟังเจ้านายของต๋นกู้เรือ
่ ง

กับเยียะหื้อเจ้านายปอ
ใจ๋ บ่ดีเถียงเปิ้ น
แต่แสดงหื้อเจ้านายหันว่าเขาไว้ใจ๋
ได้ เปื้ อว่ากู้สิง่ ตี้หมู่เขาเยียะจะเยียะหื้อกําสอนของพระเจ้าพระผู้จ้วยหื้อ
รอดป๊นบาปโต้ษของเฮา เป๋นตี้น่าเหลื้อมใสศรัทธา
11 ตี้ ข้าพเจ้า อู้ จาอี้ ก็ ย้อน ว่า พระเจ้า เปิ ด เผย พระคุณ ของ พระองค์ เปื้ อ
จ้วยคนตังหลายหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ 12 โดยพระคุณนี้ พระเจ้าสอนหื้อเฮา
เลิกใจ๊ จี วต
ิ ตี้ บ่นั บถือพระเจ้า กับตัดกิเลสตั ๋ณหาของโลกนี้ เหีย แล้วสอน
หื้อ เฮา เป๋น คน มี สติ บังคับ ตั ๋ว เก่า ได้ เป๋น คน ยุติธรรม กับ เป๋น คน ตี้ ยํา เก๋ง
พระเจ้าในยุคนี้ 13 เฮาควรเยียะจาอี้ในต๋อนตี้เฮารอความหวังอันน่ายินดี
ความหวังนี้ คือก๋านป๋ากฏของรัศมีของพระเจ้าผู้ยิง่ ใหญ่กับพระผู้จ้วยหื้อ
รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา คือ พระเยซู คริสต์ 14 พระองค์ ต๋าย เปื้ อ เฮา เปื้ อ
ไถ่เฮาหื้อป๊นอํานาจบาปตึงหมดตึงเสี้ยง กับเปื้ อเยียะหื้อเฮาบริสุทธิ์ แล้ว
จะได้เป๋นคนของพระเจ้าตี้เอาแต๊เอาว่าในก๋านเยียะความดี
15 ย้อนจาอัน
้ หื้อสอนสิง่ หมู่นี้ ตึงกระตุ้นผู้เจื้อตี้หัน
้ หื้อเยียะตวย กับว่า
หื้อคนตี้บ่เยียะ ต้านมีสิทธิอํานาจเต๋มตี้จะเยียะจาอี้ บ่ดีหื้อใผดูแควนเฮา
ได้เน่ อ
10 กับห้ามลักเข้าของ

3
ก๋านใจ๊จีวต
ิ ตี้ถูกต้อง
หื้อ เตือ
๋ น ผู้ เจื้อ ตัง หลาย ยอมฮับ กับ เจื้อ ฟัง ผู้ มี อํานาจ กับ ผู้ ปกครอง
บ้านเมือง เตือ
๋ นหื้อพร้อมเยียะความดี กู้ อย่างอยู่ตลอด 2 กับบอกหมู่ เขา
ว่าห้ามใส่ฮา้ ยคนอื่น แต่หื้ออยูอย่
่ างสงบสุข แป๋งใจ๋หาคนอื่นกับอ่อนน้ อม
ต่อกู้คน
1

3 เมื่อตะก่อนเฮาก็เกยเป๋ นคนบ่หลวก

บ่เจื้อฟัง กับหลงผิด ตกเป๋นขี้ข้า
ของตั ๋ณหากับก๋านม่วนงันสันเล้า จีวต
ิ มีก้าเรือ
่ งขอยกั ๋น ตึงความบ่ดีเต๋ม
ไปหมด เฮาจังคนอื่น คนอื่นจังเฮาตวย 4 แต่เมื่อพระเจ้าผูจ้
้ วยหื้อรอดป๊น
บาปโต้ษของเฮาแสดงความฮักความเมตต๋าหื้อเฮาหันแล้ว 5 พระองค์ ก็
จ้วยหื้อเฮารอดป๊นบาปโต้ษ บ่ใจ๊ย้อนก๋านเยียะสิง่ ตี้ถูกต้องต๋ามธรรม แต่
ย้อน ความ เมตต๋า ของ พระองค์ พระองค์ ซ่วย ล้าง บาป ของ เฮา ออก ไป กับ
เยียะหื้อเฮาเป๋นคนใหม่ มีจีวต
ิ ใหม่ โดยฤทธิเดช
์ ของพระวิญญาณบริสุทธิ์
6 พระเจ้าหื้อพระวิญญาณบริสุทธิมา
อยู
่
กั
บ
เฮา
อย่างบ่มีข้อจํา๋ กัดโดยตาง
์
พระเยซูคริสต์ผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของเฮา 7 เปื้ อว่าเมื่อพระเจ้าเยีย
ะหื้อเฮาเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมโดยพระคุณของพระองค์ แล้ว เฮาก็ จะ
ได้ฮบ
ั มรดกต๋ามตี้เฮาหวังไว้ คือจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ 8 กําอูนี
้ ้ เจื้อถือได้ ข้าพเจ้าใค่
หื้อ ต้าน เน้ น เรือ
่ ง นี้ เปื้ อ ว่า คน ตี้ เจื้อ พระเจ้า จะ ได้ ทุ่มเท เยีย ะ ความ ดี เซิง่
เป๋นสิง่ ตี้ดีกับมีประโยชน์ สําหรับกู้คน
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9 แต่ หื้อ เลี่ยง ก๋าน เถียง กั ๋น ใน เรือ
่ งบ่เป๋น เรือ
่ งเกี่ยวกับ ลําดับ ราย จื้อ ป้อ
อุย
๊ แม่หม่อน กับผิดหัวกั ๋นเกี่ยวกับบทบัญญัติของโมเสส ย้อนว่าเยียะจา
อี้บ่เยียะหื้อเกิดประโยชน์ กับเสียเวลา 10 ถ้าคนใดซอบเยียะหื้อแตกแยก
หื้อเตือ
๋ นคนนั ้นสองเตื้อก็ปอ แล้วก็ห้ามยุง่ กับเขาแหม 11 ย้อนต้านฮูดี
้ อยู่
แล้วว่า เขาหมู่นั ้นเป๋นคนตี้หลงจากความจริง บาปหนา ก๋านเยียะบ่ดีของ
เขาก็แสดงหื้อหันว่าเขามีความผิด

บางอย่างตี้บ่ควรจะลืม
เมื่อ ข้าพเจ้า ส่ง อารเทมาส กาว่า ที คิกั ส มา หา ต้าน นั ้น หื้อ พยายาม
อย่าง เต๋ม ตี้ มา หา ข้าพเจ้า ตี้ เมือง นิ โคบุร เน่
ี อ ย้อน ว่า ข้าพเจ้า ตัดสิน ใจ๋ จะ
13
อยูตี
่ ้เมืองนี้ จ๋นเสี้ยงหน้าหนาวนี้ เต้าอัน
้
ขอพยายามจ้วยเหลือเศนาสตี้
เป๋นทนายความกับอปอลโลในสิง่ ตี้ ตึงสองคนจํา๋ เป๋ นต้องใจ๊ ในก๋านเตียว
ตาง เปื้ อหมู่เขาจะบ่ขาดอะหยัง 14 ปี้ น้ องผู้เจื้อบนเกาะครีตควรจะเฮียน
ฮู้ตี้จะตัง้ อกตัง้ ใจ๋เยียะความดี เปื้ อจ้วยเหลือคนตี้ขาดสิง่ ตี้จํา๋ เป๋ นในจีวต
ิ
ประจํา๋ วัน กับหมู่ต้านจะมีจีวต
ิ ตี้เป๋นประโยชน์
15 กู้คนตี้อยูตวย
่
ข้าพเจ้าฝากกํากึ๊ดเติงมาหาต้าน ขอฝากกํากึ๊ดเติงหา
หมู่ ผู้ เจื้อ ตี้ ฮัก เฮา ตวย ขอ หื้อ ต้าน ตัง หลาย จง ได้ ฮับ พระคุณ ของ พระเจ้า
เต๊อะเน่ อ
12
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จดหมายจากเปาโลเขียนเถิง

ฟีเลโมน

เปาโล เป๋น ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ไป เถิง เปื้ อน จื้อ ฟีเล โมน เซิง่ เป๋น
จดหมายส่วนตั ๋วเถิงฟีเลโมน ต้านได้เขียนขึ้นประมาณปี๋ ค�ศ� 60
เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ ต๋อนตี้ ต้านติดคอกอยู่ในกรุ งโรม ฟีเลโมน
อยู่ตี้ เมืองโคโลสี เป๋นคนรํา่ รวย เขามีขี้ข้าหลายคน ขี้ข้าคนนึ่ งตี้ จื้อโอเน
สิ มัส ได้ หนี ไปกรุ งโรม แล้วได้ ฮู้จักกับเปาโล เปาโลได้ บอกข่าวดี หื้อโอเน
สิ มัส ฟัง แล้ว โอเนสิ มัส ก็ ได้ ฮบ
ั เจื้อ เปาโล เลย เขียน จดหมาย ไป เถิง ฟีเล
โมน เปื้ อขอหื้อเขาฮับโอเนสิ มัสคืนมาเปื้ อจะเป๋นปี้ น้ องในพระคริสต์ จื้อ
โอเนสิมัสนั ้นมีความหมายว่า มีประโยชน์ เปาโลได้เล่นกํากับความหมาย
ของ จื้อ โอเนสิ มัส ใน จดหมาย ฉบับ นี้ เปาโล บอก ว่า โอเนสิ มัส คน นี้ จะ มี
ประโยชน์ ต่อเปาโลกับฟีเลโมน
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 ๋ว ต่อ โอเนสิ มัส หื้อ เป๋น เหมือน ปี้ น้ อง ใน
พระคริสต์ คน อื่นๆ ตี้ อ่าน จดหมาย ฉบับ นี้ เลย สามารถ ตี้ จะ เฮีย น ฮู้ เกี่ยว
กับสิง่ ตี้ควรเยียะต่อขี้ข้าของหมู่เขา หมู่เขาควรตี้จะมีความเมตต๋ากรุ ณา
ต่อขี้ข้า ก๋านมีขี้ข้าบ่ได้เป๋นสิง่ ผิดกฎหมายในอาณาจักรโรมสมัยนั ้น
กําตัก
๊ ตวาย
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ข้าพเจ้า เปาโล คน ตี้ โดน ขัง คอก เปื้ อ พระ เยซู
คริสต์ กับจากทิโมธีน้ องบ่าวในความเจื้อของเฮา
เถิง ฟีเลโมน ตี้เป๋นเปื้ อนฮักกับเปื้ อนฮ่วมฮับใจ๊กับเฮา 2 กับเถิงนางอัป
เฟีย น้ องสาว ใน ความ เจื้อ ตึง อารคิปปัส คน ตี้ ได้ ฮ่วม ต่อ สู้ ตวย กั ๋น ใน ก๋าน
บอกข่าวดีกับเฮา กับเถิงหมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อตี้มาจุมนุมในบ้านของต้านตวย
1

ขอ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮับ พระคุณ ตึง สันติสุข จาก พระเจ้า พระบิดา
ของเฮากับจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ
3

ความฮักกับความเจื้อของฟีเลโมน
ข้าพเจ้า ขอบ พระคุณ พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า ตลอด เมื่อ ข้าพเจ้า
อธิษฐานเผื่อต้าน 5 ย้อนข้าพเจ้าได้ยน
ิ ว่า ต้านเจื้อวางใจ๋พระเยซูองค์พระ
ผู้เป๋ นเจ้า กับฮักคนของพระเจ้าตังหลาย 6 ข้าพเจ้าอธิษฐานขอหื้อความ
เจื้อตี้เฮามีฮ่วมกั ๋น จะเยียะหื้อต้านเข้าใจ๋นั กขึ้นเถิงสิง่ ดีต่างๆ ตึงหมดตึง
เสี้ ยง ตี้ เฮา มี ใน พระคริสต์ 7 น้ อง เหย ความ ฮัก ของ ต้าน เยีย ะ หื้อ ข้าพเจ้า
มีความสุข กับมีกํา๋ ลังใจ๋นั กแต๊ๆ ย้อนต้านเยียะหื้อคนของพระเจ้าจื้นจม
ยินดี
4

ขอหื้อต้อนฮับโอเนสิมัสเหมือนปี้ น้ อง
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ย้อน จาอัน
้ เถิง แม้ ว่า ใน นาม พระเยซู คริสต์ ข้าพเจ้า ก้า ตี้ จะ สัง่ ต้าน
หื้อ เยีย ะ ใน สิง่ ตี้ ต้าน ควร จะ เยีย ะ 9 แต่ ข้าพเจ้า ก็ บ่เยีย ะ จาอัน
้ ย้อน หัน
แก่ ความ ฮัก ข้าพเจ้า ก็ เลย จะ อ้อนวอน ต้าน ดี กว่า ว่า ข้าพเจ้า เปาโล คือ
คน เฒ่า ตี้ โดน ขัง คอก อยู่ ย้อน หัน แก่ พระ เยซู คริสต์ 10 ข้าพเจ้า วิงวอน
ต้าน เรือ
่ ง โอเนสิ มัส เซิง่ ได้ มา เป๋น ลูก ของ ข้าพเจ้า ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า ติด คอก
11
อยู่ เมื่อ ตะก่อน เขา บ่เป๋น ประโยชน์ สําหรับ ต้าน แต่ บ่า เดี่ยว นี้ เขา เป๋น
ประโยชน์ แก่ ต้าน ตึง ข้าพเจ้า 12 ข้าพเจ้า ส่ง เขา ตี้ เป๋น ดวงใจ๋ ของ ข้าพเจ้า
มาหื้อกับต้าน 13 แต๊ๆ แล้วข้าพเจ้าใค่หื้อเขาอยู่ตี้นี่ เปื้ อจ้วยเหลือข้าพเจ้า
แตน ต้าน ใน ต๋อน ตี้ ข้าพเจ้า ยัง ติด คอก อยู่นี้ ย้อน ข่าวดี 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 เยีย ะ นั ้น ก็ จะ เป๋น ก๋าน เต๋ม ใจ๋ ใค่ เยีย ะ คน เดียว บ่ใจ้ โดน บังคับ
15 บ่แน่ เน่ อ ตี้ เขา ละ ต้าน ไป หว่าง นึ่ ง ก็ เปื้ อ ต้าน จะ ได้ เขา ปิ๊ ก คืน มา ตลอด
ไปก็ ได้ 16 เขาบ่ใจ้ ขี้ข้าแหมต่อไป แต่ ดี เหลือนั ้น คือเขาเป๋นปี้ น้ องผู้เจื้อตี้
ฮัก ข้าพเจ้า ฮัก เขา ขนาด แต่ ต้าน จะ ฮัก เขา นั ก เหลือ แหม บ่ใจ้ ใน ฐานะ ตี้
เป๋นคนเต้าอัน
้ แต่เป๋นผู้เจื้อขององค์พระผู้เป๋นเจ้าตวย
17 ย้อน จาอัน
้ ถ้า ต้าน ยัง นั บ ข้าพเจ้า เป๋น เปื้ อน ฮ่วม งาน ของ ต้าน ก็ หื้อ
ฮับเขาไว้เหมือนฮับตั ๋วข้าพเจ้าเอง 18 ถ้าเขาได้เยียะอะหยังผิดต่อต้าน กา
ว่า เป๋น หนี้ ต้าน ขอ หื้อ มา กึ๊ด เอา กับ ข้าพเจ้า เต๊อะ 19 ข้าพเจ้า เปาโล เขียน
กับ มือ ของ ตั ๋ว เก่า ว่า ข้าพเจ้า ยืนยัน จะ ส้าย หื้อ ตึง หมด แต่ ต้าน ก็ บ่ดี ลืม
เน่ อ ว่า ต้าน ก็ เป๋น หนี้ จี วต
ิ ข้าพเจ้า อยู่ เหมือน กั ๋น 20 แม่น ละ น้ อง เหย ขอ
หื้อข้าพเจ้าได้ประโยชน์ จากต้านต๋ามตี้เป๋นปี้ น้ องผู้เจื้อเดียวกั ๋นพ่องเต๊อะ
จ้วยเยียะหื้อข้าพเจ้าจื้นใจ๋ในพระคริสต์ตวย
21 ตี้ ข้าพเจ้า เขียน จดหมาย มา เถิง ต้าน ก็ ย้อน ว่า ข้าพเจ้า มัน
่ ใจ๋ ว่า ต้าน
จะเจื้อฟัง กับฮู้ว่าต้านจะเยียะนั กเหลือตี้ข้าพเจ้าขอ 22 แหมอย่างนึ่ ง ขอ
เกีย ม ตี้ พัก ไว้หื้อ ข้าพเจ้า ตวย ย้อน ข้าพเจ้า หวัง ว่า พระเจ้า จะ ส่ง ข้าพเจ้า
ปิ๊ กไปหาต้านตังหลายต๋ามกําอธิษฐานของหมู่ต้าน
8

กําส่งต๊าย
เอปาฟรัส ตี้ ติด คอก เปื้ อ พระเยซู คริสต์ ตวย ข้าพเจ้า นั ้น ฝาก กํา กึ๊ด
เติง มา หา ต้าน 24 กับ มาระ โก อา ริ ส ทาร คัส เด มาส กับ ลูก๋ า เซิง่ เป๋น
เปื้ อน ฮ่วม ฮับ ใจ๊ ของ ข้าพเจ้า ก็ ฝาก กํา กึ๊ด เติง มา หา ต้าน เหมือน กั ๋น 25 ขอ
พระคุณของพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป๋ นเจ้า อยู่กับจิตวิญญาณต้านตัง
หลายเต๊อะเน่ อ
23
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จดหมายเขียนเถิงหมูปี้่ น้ องผูเ้ จื้อจาว
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บ่มีใผแน่ ใจ๋ ได้ ว่าผู้เขียนจดหมายเถิงจาวฮีบรู เป๋นใผ ในจดหมายฉบับ
นี้ บ่มีกําตัก
๊ ตวาย กับบ่ได้บอกชัดเจนว่าเขียนเถิงใผ เถิงแม้วา่ ผูเชี
้ ย
่ วชาญ
พระคัมภีรคาด
์
ว่าผูเขี
้ ยนอาจจะเป๋นเปาโล บารนาบัส กาว่า อปอลโล แต่ก็
บ่มีใผฮูได้
้ อย่างแน่ นอน แต่ผูเ้ จื้อสมัยคริสตจักรยุคแรกยอมฮับจดหมาย
ฉบับ นี้ ว่า เป๋น ถ้อยกํา ตี้ พระเจ้า ดลใจ๋ หื้อ คน เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ คาด ว่า
คงเขียนขึ้นก่อนปี๋ ค�ศ� 70
จดหมายฉบับนี้ คงเขียนเถิงผู้เจื้อจาวยิวตี้ฮ้องแหมจื้อว่า จาวฮีบรู หมู่
เขา โดน คํ่า ย้อน ความ เจื้อ ของ หมู่ เขา เซิง่ อาจ จะ เยีย ะ หื้อ หมู่ เขา ละ ความ
เจื้อ ย้อน ก๋าน คํ่า นั ้น บ่มี ใผ ฮู้ ผู้ เจื้อ หมู่ นี้ อยู่ ตี้ ไหน พระธรรม กิจ ก๋า น ของ
อัครทูตรายงานว่า หลังสเทเฟนต๋ายแล้ว คริสตจักรต่างๆ ก็โดนคํ่าอย่าง
หนั ก แล้วหมู่ ผู้เจื้อก็ แตกขะแลขะแจไปหลายตี้ หลายแห่ง กับบอกข่าวดี
ในกู้ตี้ตี้ได้ไป (กิจก๋าน 8:1,4; 11:19) จดหมายเขียนเถิงจาวฮีบรู เซิง่ อาจ
จะเป๋นหมู่นึ่ งตี้ได้แตกขะแลขะแจไปตี้อื่นนั ้น
เนื้ อหา ใน จดหมาย อู้ เถิง จาว ฮีบรู ได้ ยก ข้อ พระคัมภีร ์พันธสัญญา เก่า
มา อ้าง หลาย ข้อ จดหมาย ฉบับ นี้ ได้ บอก ไว้ ว่า พระเจ้า พระ บิดา ส่ง พระ
เยซูคริสต์มาเปื้ อรับรองพันธสัญญาใหม่ ย้อนพระเยซูต๋ายบนไม้ก๋างเขน
เปื้ อ คน ตัง หลาย พันธสัญญา เก่า ตี้ รวม บท บัญญัติ กับ ก๋าน ถวาย สัตว์ ปู่
จา ก็ บ่มี ผล อะหยัง แล้ว กับ บ่จํา๋ เป๋ น แหม ต่อ ไป จดหมาย ฉบับ นี้ ได้ บอก
เถิงว่าพระเยซู คริสต์ ยิง่ ใหญ่เหลือตึงหมู่ทูตสวรรค์ ตึงหมู่ผู้เป๋นปากเป๋น
เสียงแตนพระเจ้าสมัยก่อนแม้แต่โมเสส ตี้เป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตน
พระเจ้า ตี้ ยิง่ ใหญ่ ตี้ สุด ใน สมัย พระคัมภีร ์พันธสัญญา เก่า กับ ได้ บอก ว่า
พระเยซู เป๋น มหา ปุโรหิต ตี้ ยิง่ ใหญ่ เหลือ มหา ปุโรหิต สมัย พันธสัญญา เก่า
ตึงหมด พระองค์ นั ่งอยู่ตังเผิกขวาของพระเจ้าในสวรรค์ กับอ้อนวอนขอ
พระเจ้าเผื่อผู้เจื้อตังหลาย
พระเจ้าอูผ่
้ านตางพระบุตรของพระองค์

1 เมิน มา แล้ว พระเจ้า อู้ กับ ป้ อ อุย
๊ แม่ หม่อน ของ เฮา

โดย ตาง ผู้ เป๋น ปาก
เป๋น เสียง แตน พระองค์ หลาย เตื้อ หลาย วิธี ตวย กั ๋น 2 แต่ ใน ยุค สุด ต๊าย นี้
พระเจ้า ได้ อู้ กับ เฮา โดย ตาง พระบุตร ผู้ ตี้ พระเจ้า ได้ แต่ง ตัง้ หื้อ เป๋น ผู้ ฮับ
มรดก กู้ อย่าง กับ พระเจ้า ได้ สร้าง จักรวาล โดย ตาง พระบุตร ตวย 3 พระ
บุตร สําแดง หื้อ หัน รัศมี ของ พระเจ้า กับ เป๋น ปิม เดียว กั ๋น กับ พระเจ้า พระ
บุตร กํ๊า จู กู้ อย่าง โดย กํา อู้ ตี้ มี ฤทธิ์ อํานาจ ของ พระองค์ เมื่อ พระบุตร ได้
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ล้าง บาป หื้อ คน ตัง หลาย แล้ว พระองค์ ก็ ได้ นั ่ง ตัง ขวา มือ ของ พระเจ้า ผู้ ตี้
ยิง่ ใหญ่ ตี้ สุด ใน สวรรค์ 4 จาอัน
้ พระบุตร ก็ ได้ เป๋น ใหญ่ เหลือ หมู่ ทูต สวรรค์
เหมือนกับจื้อตี้พระองค์ได้ฮบ
ั ก็ยิง่ ใหญ่เหลือจื้อของหมู่ทูตสวรรค์
5 ย้อนว่าบ่มีทูตสวรรค์ต๋นใดเลยตี้พระเจ้าเกยอูกั
้ บเปิ้ นว่า
“เจ้าเป๋นลูกของเฮา วันนี้ เฮาได้เป๋นป้อของเจ้าแล้ว�ก
กับบ่ได้อูกั
้ บทูตสวรรค์ต๋นใดว่า
“เฮาเป๋นป้อของเจ้า เจ้าเป๋นลูกของเฮา�
6 เมื่อพระเจ้าส่งพระบุตรตี้เป๋ นลูกคนเก๊าเข้ามาในโลกนี้ พระองค์ก็อูว่
้ า
ข
“หื้อหมู่ทูตสวรรค์ตังหลายของพระเจ้านมัสก๋านพระบุตร�
7 ส่วนหมู่ทูตสวรรค์ของพระองค์ พระเจ้าอูว่
้ า
“พระเจ้าเยียะหื้อหมู่ทูตสวรรค์ของพระองค์เป๋นเหมือนลม
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
ง
เป๋นตี้ฮองตีน
๋ ของต้าน�
14 ทูต สวรรค์ ตึง หมด เป๋ น ก้า วิญญาณ ตี้ ฮับ ใจ๊ พระเจ้า ตี้ พระองค์ ส่ง มา
จ้วยเหลือคนตี้จะได้ฮับความรอดป๊นบาปโต้ษ
ก 1:5 1:5 สดด� 2:7 ข 1:6 1:6 ฉธบ� 32:43 (ฉบับกรีก LXX) ค 1:7 1:7 สดด�
104:4 ฅ 1:9 1:9 สดด� 45:6,8-9 ฆ 1:12 1:12 สดด� 102:25-27 ง 1:13 1:13
สดด� 110:1

ฮีบรู 2:1

433

2

ฮีบรู 2:12

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 ถ้อยกํา ตี้ พระเจ้า อู้ ผ่าน หมู่ ทูต สวรรค์ ได้ ฮบ
ั
ก๋าน พิสูจน์ ว่า เป๋น ความ จริง คน ตี้ บ่เจื้อ ฟัง ตึง ฝ่าฝืน ก็ ได้ ฮับ โต้ษ อย่าง
สมควร 3 ถ้า จาอัน
้ หมู่ เฮา จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ จาใด ถ้า เฮา บ่ได้ เอา ใจ๋
ใส่ ความ รอด อัน ยิง่ ใหญ่ จาอี้ ความ รอด นี้ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า เป๋น ผู้ ตัง้ เก๊ า
บอก แล้วคนหมู่นั ้นตี้ได้ยน
ิ จากพระองค์ก็ยืนยันเรือ
่ งนี้ แก่เฮาตังหลายว่า
เป๋นความจริง 4 พระเจ้าก็ยืนยันตวย โดยพระองค์เยียะหมายสําคัญ ก๋าน
อัศจ๋รรย์ กับ ก๋าน ปาฏิหาริย์ ต่างๆ กับ หื้อ ของ ประทาน จาก พระวิญญาณ
บริสุทธิต๋
์ ามความต้องก๋านของพระองค์
1

ผู้ตี้ปาเฮาไปเถิงความรอดป๊นบาปโต้ษ

5 โลกใหม่ตี้เฮากํ่าลังอูเถิ
้ งนั ้น พระเจ้าบ่ได้ยกหื้อหมูทู
่ ตสวรรค์ปกครอง

เลย 6 แต่มีเขียนไว้ในพระคัมภีรต๋
์ อนนึ่ งว่า
“คนเฮาเป๋นใผตี้พระเจ้าต้องมากึ๊ดเถิง
คนเฮาเป๋นใผตี้พระเจ้าต้องมาเอาใจ๋ใส่
7 พระเจ้าเยียะหื้อหมู่เขาตํ่าเหลือหมู่ทูตสวรรค์สักหว่างนึ่ ง
กับหื้อหมู่เขาได้ฮบ
ั เกียรติกับกําสรรเสริญ
8 กับได้เยียะหื้อกู้สิง
่ อํานาจของหมู่เขา�จ
่ อยูใต้
ตี้ ว่าพระเจ้าเยียะหื้อกู้ อย่างอยู่ใต้ อํานาจของหมู่ เขานั ้น ก็ แสดงว่าบ่มีอะ
หยัง เลย ตี้ บ่อยู่ ใต้ อํานาจ ของ หมู่ เขา แต่ ต๋อน นี้ เฮา ยัง บ่หัน กู้ สิง่ กู้ อย่าง
อยู่ ใต้ อํานาจ ของ หมู่ เขา เลย 9 แต่ เฮา หัน ว่า พระ เยซู ผู้ ตี้ พระเจ้า เยีย ะ
หื้อ ตํ่า เหลือ หมู่ ทูต สวรรค์ หน้ อย นึ่ ง นั ้น บ่า เดี่ยว นี้ ก็ ได้ ฮับ เกียรติ กับ กํา
สรรเสริญ แล้ว ย้อน ว่า พระองค์ ได้ ยอม ฮับ ความ เจ็บ ปวด จ๋น ต๋าย ตี้ เป๋น
จาอี้ ก็ โดย พระคุณ ของ พระเจ้า พระเยซู เถิง ได้ ต๋าย เปื้ อ เฮา กู้ คน 10 ก็ เปิง
แล้ว ตี้ พระเจ้า ผู้ สร้าง กู้ สิง่ กู้ อย่าง กับ กู้ สิง่ เกิด ขึ้น มา เปื้ อ พระองค์ จะ เยีย
ะ หื้อ พระเยซู เป๋น ผู้ ตี้ สมบูรณ์ แบบ โดย ความ ตุ๊ก ทรมาน เปื้ อ ปา คน ของ
พระองค์จํา๋ นวนนั กมามีส่วนฮ่วมได้ฮับเกียรติของพระองค์ ย้อนพระเยซู
เป๋นผู้ตี้จะนําหมู่เขาหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ
11 ตึง พระเยซู ผู้ ตี้ เยีย ะ หื้อ คน ตัง หลาย บริสุทธิ์ กับ คน ตี้ พระองค์ เยีย ะ
หื้อ บริสุทธิแล้
้ พระเยซู ก็ บ่อาย ตี้ จะ
์ ว นั ้น ก็ มี พระบิดา องค์ เดียว กั ๋น จาอัน
ฮ้องคนหมู่นั ้นว่าเป๋นปี้ น้ องกั ๋น 12 เหมือนตี้พระเยซูได้อูกั
้ บพระเจ้าแล้วว่า
“ข้าพระองค์จะบอกจื้อของพระองค์แก่หมู่ปี้ น้ องของข้าพระองค์
กับจะสรรเสริญพระองค์ในตี้จุมนุมหมู่คนของพระองค์�ฉ
จ

2:8 2:8 สดด� 8:4-6

ฉ

2:12 2:12 สดด� 22:22

ฮีบรู 2:13

434

ฮีบรู 3:10

13 กับอูแหม
้
ว่า

“ข้าพเจ้าจะไว้วางใจ๋ในพระองค์�ช
กับอูแหม
้
ว่า
“ข้าพเจ้าตึงหมู่ลูกตังหลายตี้พระเจ้ายกหื้อแก่ข้าพเจ้าอยูตี
่ ้นี้ แล้ว�ซ
14 ย้อน หมู่ ลูก ตัง หลาย เป๋ น คน มี เลือด มี เนื้ อ จาใด พระเยซู ก็ ได้ มา เป๋ น
คน จาอัน
้ ตวย เปื้ อ ก๋าน ต๋าย ของ พระองค์ จะ เยีย ะ หื้อ มาร ตี้ มี อํานาจ แห่ง
ความต๋ายหมดอํานาจไป 15 กับเปื้ อจะได้จ้วยคนหมู่นั ้นตี้ตกเป๋นขี้ข้าของ
ความ กั ๋ว ต๋าย หื้อ มี อิสระ 16 แต๊ๆ แล้ว พระเยซู บ่ได้ มา จ้วย หมู่ ทูต สวรรค์
แต่ พระองค์ มา จ้วย ลูก หลาน ของ อับ ราฮัม 17 ย้อน จาอี้ พระเยซู จึง ต้อง
เป๋น เหมือน ปี้ น้ อง ของ พระองค์ กู้ อย่าง เปื้ อ จะ ได้ เป๋น มหา ปุโรหิต ตี้ มี เม
ตต๋า กับ ซื่อสัตย์ ตี้ จะ ฮับ ใจ๊ พระเจ้า กับ เปื้ อ คน ตัง หลาย จะ ฮับ ก๋าน ยกโต้ ษ
บาป 18 พระองค์ จ้วย หมู่ คน ตี้ กํ่า ลัง ถูก ลองใจ๋ ได้ ย้อน พระองค์ เกย ทน ตุ๊ก
ต๋อนตี้ถูกลองใจ๋มาก่อน

3
พระเยซูยิง่ ใหญ่เหลือโมเสส
ปี้ น้ อง ตัง หลาย ผู้ ตี้ เป๋น คน ของ พระเจ้า ตี้ พระองค์ ฮ้อง เหมือน กั ๋น ขอ
หื้อ มี ใจ๋ จดจ่อ ตี้ พระเยซู ผู้ ตี้ พระเจ้า ใจ๊ มา กับ เป๋น มหา ปุโรหิต ของ ความ
เจื้อของเฮา 2 พระองค์สัตย์ซ่ ือต่อพระเจ้าผู้ตี้แต่งตัง้ พระองค์ เหมือนกับ
โมเสส ซื่อสัตย์ ใน ก๋าน ฮับ ใจ๊ คน ใน บ้าน ของ พระเจ้า 3 แต่ จาใด ก็ ต๋าม พระ
เยซู ก็ สมควร ได้ ฮับ เกียรติ นั ก เหลือ โมเสส อย่าง กับ คน แป๋ง บ้าน มี เกียรติ
นั ก เหลือ ตั ๋ว บ้าน 4 ย้อน ว่า บ้าน กู้ หลัง ต้อง มี คน สร้าง 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 เป๋น พยาน เถิง สิง่ ตี้ พระเจ้า จะ อู้ ใน ปาย หน้า 6 แต่ พระคริสต์
นั ้นได้เยียะหน้าตี้ลูกตี้ปกครองคนในบ้านของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ เฮาก็
เป๋นคนในบ้านของพระองค์ ถ้าเฮายึดมัน
่ ในความก้ากับความหวังตี้เฮาภู
มิใจ๋นั ้น
ก๋านย้างพักของคนของพระเจ้า
7 ย้อนจาอัน
้ ก็เป๋นต๋ามตี้พระวิญญาณบริสุทธิอู
้ ว่า
์ ไว้
“วันนี้ ถ้าหมู่ต้านได้ยน
ิ เสียงของพระองค์
8 บ่ดีเยียะใจ๋หลึ่ง
เหมือนต๋อนตี้หมู่ป้ออุย
๊ แม่หม่อนของหมู่ต้านได้กบฏต่อพระเจ้า
ในหละหว่างมีก๋านลองดีต่อพระองค์ต๋อนอยูใน
่ ดินแดนทุรกั ๋นดาร
9 ตี้หัน
้ หมู่เขาได้ลองดีกับทดลองเฮา
กับได้หันสิง่ ตี้เฮาเยียะตลอดสี่สิบปี๋
10 ย้อนจาอีเฮา
้ จึงโขดคนหมู่นั ้น กับเฮาได้อูว่
้ า
1

ช

2:13 2:13 อสย� 8:17

ซ

2:13 2:13 อสย� 8:18
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‘ใจ๋ของหมู่เขาหลงผิดสะลวด กับหมู่เขาบ่เกยฮูจ
้ ักตางของเฮา�

11 เฮาจึงปฏิญาณต๋อนตี้เฮาโขดว่า

‘หมู่เขาบ่มีวันตี้จะได้เข้าไปย้างพักในตี้ของเฮา� �ญ
12 ปี้ น้ องตังหลายหละวังไว้หื้อดี ตี้ จะบ่มีใผสักคนในหมู่ ของต้านมีใจ๋ ฮ้าย
กับบ่ยอมเจื้อ แล้วหลงไปจากพระเจ้าผู้มีจีวต
ิ อยู่ 13 แต่จงหื้อกํา๋ ลังใจ๋กั ๋น
กู้ๆ วัน ตลอด เวลา ตี้ ยัง ฮ้อง กั ๋น ว่า “วัน นี้ � เปื้ อ จะ บ่มี ใผ คน ใด ใน หมู่ ต้าน
ถูก บาป ล่อลวง หื้อ หลึ่ง ไป 14 ย้อน เฮา มี ส่วน ฮ่วม กับ พระคริสต์ ถ้า เฮา ยึด
มัน
่ ในความเจื้อตี้เฮามีตัง้ 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
โมเสสได้ปาออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์บ่ใจ้กา 17 ใผตี้พระเจ้าโขดตลอดสี่
สิบปี๋ ก็คือคนตังหลายตี้เยียะบาป เซิง่ ได้ต๋ายในดินแดนทุรกั ๋นดารบ่ใจ้กา
18 กับใผตี้พระเจ้าปฏิญาณว่า จะบ่มีวันได้เข้าไปย้างพักในตี้ของพระองค์
ก็ คือ คน ตัง หลาย ตี้ บ่เจื้อ ฟัง บ่ใจ้ กา 19 ย้อน หมู่ เขา บ่เจื้อ เฮา จึง หัน ว่า หมู่
เขาบ่สามารถเข้าไปย้างพักอยูใน
่ ตี้ของพระองค์
16

4

พระ สัญญา ของ พระเจ้า ตี้ จะ หื้อ เฮา ได้ เข้า ไป ย้าง พัก อยู่ ใน ตี้ ของ
พระองค์ นั ้น ก็ ยัง มี อยู่ ย้อน จาอัน
้ หื้อ เฮา ตัง หลาย หละวัง ตั ๋ว ไว้ หื้อ ดี เปื้ อ
จะได้บ่มีใผคนใดในหมู่ต้านเสียโอกาสนั ้นไป 2 แต๊ๆ แล้วเฮาตังหลายก็ได้
ฮับข่าวดีเหมือนกั ๋นกับหมู่เขา แต่ข่าวดีตี้หมู่เขาได้ยินนั ้นบ่เป๋นประโยชน์
ต่อ เขา ย้อน ว่า เขา หมู่ นั ้น บ่ได้ เจื้อ 3 ส่วน หมู่ เฮา ผู้ ตี้ เจื้อ ก็ จะ ได้ เข้า ไป ย้าง
พักในตี้ของพระเจ้า ส่วนหมู่ตี้บ่ได้เจื้อก็จะเป๋นเหมือนตี้พระเจ้าได้อูว่
้ า
1

“ย้อนจาอัน
้ เฮาจึงปฏิญาณต๋อนตี้เฮาโขดว่า
‘หมู่เขาบ่มีวันตี้จะได้เข้าไปย้างพักในตี้ของเฮา� �๑
พระเจ้า ได้ อู้ จาอี้ แม้ ว่า งาน ของ พระองค์ เสร็จ แล้ว ตัง้ แต่ ต๋อน ตี้ พระองค์
สร้างโลก 4 ย้อนมีต๋อนนึ่ งในพระคัมภีรตี
์ ้พระองค์ได้อูเถิ
้ งวันตี้เจ็ดว่า “ใน
วัน ตี้ เจ็ด นั ้น พระเจ้า ได้ ย้าง จาก ก๋าน งาน ตึง หมด ของ พระองค์�ฎ 5 แต่ มี
แหม ข้อความ ตี้ เขียน เถิง เรือ
่ ง นี้ ว่า “หมู่ เขา บ่มี วัน ตี้ จะ ได้ เข้า ไป ย้างพัก
ใน ตี้ ของ เฮา�ฒ 6 หมู่ คน ตี้ ได้ยน
ิ ข่าวดี นี้ ก่อน หน้า นั ้น บ่ได้ เข้า ไป ย้างพัก
อยู่ กับ พระเจ้า ย้อน หมู่ เขา บ่เจื้อ ฟัง แต่ ก็ มี คน อื่นๆ บาง คน ตี้ จะ ได้ เข้า ไป
ย้างพัก นั ้น ตวย 7 จาอัน
้ พระเจ้า จึง กํา๋ หนด มา แหม วัน นึ่ ง คือ วัน ตี้ ฮ้อง ว่า
ญ 3:11 3:11 สดด� 95:7-11 ฎ 3:15 3:15 สดด� 95:7-8
ฎ 4:4 4:4 ปฐก� 2:2 ฒ 4:5 4:5 สดด� 95:11

๑

4:3 4:3 สดด� 95:11
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“วัน นี้ � พระองค์ ก็ ได้ อู้ เกี่ยว กับ “วัน นี้ � ใน หลาย ปี๋ ต่อ มา ผ่าน กษั ตริย์ ดา
วิดต๋ามข้อตี้เกยอ้างมาแล้วว่า
“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
พระเจ้าก็คงบ่อูเถิ
้ งวันย้างพักอื่นแหม 9 จาอัน
้ จึงยังมีก๋านย้างพักสะบาโต
10
สําหรับคนของพระเจ้า ย้อนว่าคนตี้ ได้ เข้าไปย้างพักในตี้ ของพระองค์
แล้ว นั ้น ก็ ได้ ย้าง จาก ก๋าน งาน ของ ตั ๋ว เก่า เหมือน กั ๋น กับ ตี้ พระเจ้า ได้ ย้าง
ก๋านงานของพระองค์ 11 ถ้าจาอัน
้ ขอหื้อเฮาฮิแต๊ๆ ตี้จะได้เข้าไปย้างพักใน
ตี้ของพระองค์ เปื้ อจะบ่มีใผหลงไปอย่างคนตี้บ่เจื้อฟังหมู่นั ้น
12 ถ้อยกําของพระเจ้านั ้นมีจี วต
ิ เยียะหื้อเกิดผล คมเหลือดาบสองคม
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 ตี้ พระเจ้า สร้าง
มา แล้ว ถูก ซ่อน บ่หื้อ พระองค์ หัน ได้ กู้ อย่าง ก็ ถูก เปิด เผย อย่าง บ่มี อะหยัง
ปิดบังไว้จากสายต๋าพระเจ้า ผู้ตี้เฮาตังหลายต้องรายงานตั ๋วต่อพระองค์
พระเยซูเป๋นมหาปุโรหิตตี้ยิง่ ใหญ่
เมื่อเฮามีมหาปุโรหิตยิง่ ใหญ่ตี้ได้เข้าไปอยู่ในสวรรค์แล้ว
คือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ก็หื้อเฮายึดมัน
่ ในความเจื้อตี้เฮาได้ยอม
15
ฮับ ไว้ พระองค์ เป๋น มหา ปุโรหิต ตี้ เข้า ใจ๋ กับ หัน ใจ๋ ใน ความ อ่อนแอ ของ
เฮา ย้อนพระองค์ ก็ เกยถูกลองใจ๋ เหมือนเฮากู้ อย่าง แต่ พระองค์ บ่ได้ เยีย
ะ บาป เลย 16 ย้อน จาอัน
้ ขอ หื้อ เฮา มัน
่ ใจ๋ ตี้ จะ เข้า มา หา ตี้ หน้า บัลลังก์ ของ
พระเจ้าผู้ตี้มีพระคุณ เปื้ อเฮาจะได้ฮับความเมตต๋า กับจะได้ฮบ
ั พระคุณตี้
จะจ้วยเหลือเฮาในยามตี้เฮาต้องก๋าน
14 ย้อนจาอัน
้

5

พระเจ้า เลือก มหา ปุโรหิต กู้ คน จาก คน นี่ ละ กับ ได้ ฮบ
ั ก๋าน แต่ง ตัง้ หื้อ
ฮับใจ๊พระเจ้า เป๋นตั ๋วแตนของคนตังหลาย เปื้ อเอาของถวายกับเครือ
่ งปู่
จามาถวาย เปื้ อ ไถ่ บาป 2 มหา ปุโรหิตหันอกหัน ใจ๋ คน บ่ฮู้เรือ
่ งตี้ ได้ หลงผิด
ย้อน ว่า มหา ปุโรหิต เอง ก็ มี ความ อ่อนแอ เหมือน กั ๋น 3 จาอัน
้ ต้าน จึง ต้อง
ถวายเครือ
่ งปู่จาเปื้ อไถ่บาปหื้อตั ๋วเก่าตึงคนอื่นตวย
4 บ่มี ใผ แต่ง ตัง
้ ตั ๋ว เก่า ใน ตํา๋ แหน่ ง มหา ปุโรหิต ตี้ มี เกียรติ นี้ ได้ แต่
พระเจ้า เลือก คน นั ้น เหมือน ตี้ พระองค์ ได้ เลือก อาโรน ด 5 พระคริสต์ ก็
เหมือนกั ๋น พระองค์ บ่ได้ ยกตั ๋วเก่าขึ้นเป๋นมหาปุโรหิต แต่ พระเจ้าได้ อู้กับ
พระองค์ว่า
“เจ้าเป๋นลูกของเฮา วันนี้ เฮาได้เป๋นป้อของเจ้าแล้ว�ต
6 พระเจ้ายังอูไว้
้ แหมต๋อนนึ่ งว่า
1

ณ
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ต๋อน ตี้ พระเยซู มี จี วต
ิ อยู่ ใน โลก นี้ พระองค์ ได้ อธิษฐาน กับ อ้อนวอน
ด้วยเสียงอันดังกับนํ้าต๋าไหลเถิงพระเจ้า ผู้ตี้สามารถจ้วยพระองค์หื้อป๊น
จาก ความ ต๋าย แล้ว พระเจ้า ก็ ฟัง ย้อน พระเยซู ยํา เก๋ง พระองค์ 8 เถิง แม้
ว่าพระเยซู เป๋นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ก็ได้เฮียนฮู้ตี้จะเจื้อฟังโดย
ก๋านทนตุ๊กทรมาน 9 เมื่อพระเจ้าเยียะหื้อพระเยซู สมบูรณ์ แบบแล้ว พระ
เยซูก๋ายเป๋นผู้ตี้เยียะหื้อกู้คนตี้เจื้อฟังพระองค์ ฮับความรอดป๊นบาปโต้ษ
ตี้ คง อยู่ตลอด ไป 10 โดย พระเจ้า ได้ แต่ง ตัง้ พระเยซู เป๋น มหา ปุโรหิต อย่าง
เมลคีเซเดค
7

เตือ
๋ นบ่หื้อหลงผิดไป
ยัง มี แหม หลาย อย่าง ตี้ เฮา จะ อู้ เกี่ยว กับ เรือ
่ ง พระ คริสต์ เป๋น มหา
ปุโรหิตเหมือนเมลคี เซเดค แต่ อธิบายหื้อฟังยากย้อนหมู่ต้านเฮียนฮู้เข้า
ใจ๋ จ๊า 12 แต๊ๆ แล้ว ต๋อน นี้ หมู่ ต้าน น่า จะ เป๋น ครู สอน ได้ แล้ว แต่ ต้าน ก็ ยัง
ต้องก๋านคนมาสอนหลักธรรมเบื้องต้นเกี่ยวกับถ้อยกําของพระเจ้าแหม
เหมือนว่าต้านยังต้องก๋านกิน
๋ นมอยู่ ต้านกิน
๋ ของกิน
๋ แข็งๆ บ่ได้ 13 คนใดตี้
ยังกิน
่ เป๋นหละอ่อนหน้ อย เขายังบ่เข้าใจ๋ว่าสิง่ ใดดีสิง่ ใดบ่ดี 14 แต่
๋ นมอยูก็
ของกิน
๋ แข็งๆ นั ้น เหมาะ สําหรับ คน ใหญ่ ตี้ ได้ เฝิ็ก จ๋น สามารถ ฮู้ ว่า สิง่ ใด ดี
สิง่ ใดบ่ดี
11

6

จาอัน
้ ขอ หื้อ เฮา ผ่าน หลัก กํา สอน เบื้องต้น เกี่ยวกับ พระคริสต์ แล้ว
พัฒนาความเข้าใจ๋ของเฮาหื้อเป๋นคนใหญ่ เฮาบ่ควรสอนซํ้าแหมในเรือ
่ ง
ก๋าน กลับ ใจ๋ จาก ก๋าน เยีย ะ บ่ดี ตี้ นํา ไป เถิง ความ ต๋าย กับ เรือ
่ ง ความ เจื้อ ใน
พระเจ้า 2 เรือ
่ งกําสอนเกี่ยวกับพิธีซ่วยล้าง ต่างๆ๒ เรือ
่ งพิธีวางมือ เรือ
่ ง
3
ก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋าย กับเรือ
่ งก๋านตัดสินลงโต้ษตลอดไป เฮาก็จะ
พัฒนาจาอีต่
้ อไป ถ้าพระเจ้ายอม
4 ส่วน ผู้ ตี้ เกย อยู่ ใน ความ เป่ ง แจ้ง ของ พระเจ้า เกย ได้ ฮับ ของ ประทาน
จากพระเจ้า กับได้มีส่วนฮ่วมในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 5 กับตี้เกยมีประสบ
ก๋า รณ์ ว่า ถ้อยกํา ของ พระเจ้า นั ้น ดี กับ อํานาจ ของ ยุค ตี้ จะ มา เถิง นั ้น เป๋น
จาใด 6 ถ้าคนหมู่นั ้นยังหลงไปก็เป๋นไปบ่ได้ตี้จะปาหมู่เขากลับใจ๋จากบาป
ได้ แหม ย้อน เหมือน กับ ว่า เขา ได้ เขิง พระบุตร ของ พระเจ้า บน ไม้ กาง เขน
แหมเตื้อ กับซะหน้าซะต๋าพระองค์ต่อหน้าคนตังหลาย
7 แผ่น ดิน ตี้ ได้ ฮบ
ั นํ้า ฝน อยู่ ตลอด กับ เกิด พืช ผัก เป๋น ประโยชน์ แก่ คน
ปูก เป๋นแผ่นดินตี้ได้ฮับปอนจากพระเจ้า 8 แต่แผ่นดินตี้มีหนามตึงหน้ อย
ตึงใหญ่เต๋มไปหมดก็บ่มีก้า กับเสี่ยงต่อก๋านถูกแจ้ง สุดต๊ายก็ถูกเผาไฟ
1

ถ

๒ 6:2 6:2 ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีกจะเป๋น พิธบัี พติศมาต่างๆ
5:6 5:6 สดด� 110:4
อาจหมายเถิง พิธบั
ี พติศมาของคริสเตียนกาว่าพิธซ่
ี วยล้างต่างๆ ของจาวยิว
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เปื้ อน ตี้ ฮัก ตัง หลาย เถิง แม้ ว่า หมู่ เฮา จะ อู้ จาอี้ เฮา ก็ มัน
่ ใจ๋ ว่า ต้าน
ตัง หลาย มี ปอน ตี้ ดี เหลือ เป๋น ปอน ตี้ จะ นํา ไป ฮับ ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ
10 พระเจ้า ยุติธรรม พระองค์ จะ บ่ลืม ก๋าน งาน ตี้ หมู่ ต้าน เยีย ะ กับ ความ ฮัก
ตี้ หมู่ ต้าน แสดง หื้อ พระองค์ หัน โดย ก๋าน ตี้ หมู่ ต้าน ได้ จ้วยเหลือ คน ของ
พระองค์ กับยังจ้วยอยู่แหมต่อไป 11 หมู่เฮาใค่ หื้อหมู่ต้านกู้ คนเอาแต๊ เอา
ว่าจ๋นเถิงตี้สุด เปื้ อหื้อแน่ ใจ๋ว่าสิง่ ตี้ต้านหวังไว้นั ้นจะเกิดขึ้นแต๊ 12 หมู่เฮา
บ่ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น คน ขี้ ค้าน แต่ หื้อ เอา อย่าง คน หมู่ นั ้น ตี้ เจื้อ วางใจ๋ กับ
อดทน ก็เลยได้ฮบ
ั สิง่ ตี้พระเจ้าได้สัญญาไว้ว่าจะหื้อ
9

พระสัญญาของพระเจ้าก็เป๋นแต๊
ต๋อน ตี้ พระเจ้า หื้อ สัญญา กับ อับ ราฮัม พระองค์ สาบาน โดย อ้าง เถิง
ตั ๋ว ของ พระองค์ เอง ย้อน บ่มี ใผ ใหญ่ เหลือ พระองค์ แหม แล้ว 14 พระองค์
อู้ ว่า “เฮา จะ ปั๋ น ปอน เจ้า อย่าง แน่ นอน กับ จะ หื้อ เจ้า มี ลูก หลาน จํา๋ นวน
นั ก�ท
15 หลัง จาก ตี้ อับ ราฮัม กอยถ้า อย่าง อดทน ต้าน ก็ ได้ ฮับ ต๋าม ตี้ พระเจ้า
สัญญาไว้
16 ส่วนคนเฮานั ้นสาบานโดยอ้างผูตี
้ ้ใหญ่เหลือตั ๋วเก่า กําสาบานยืนยัน
สิง่ ตี้ ได้ อู้ แล้ว กับ เยีย ะ หื้อ ก๋าน 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 ไว้ ฮู้ อย่าง แน่ นอน ว่า พระเจ้า จะ บ่มี วัน เปี่ ยนใจ๋ จาก สิง่ ตี้
พระองค์ตัดสินใจ๋จะเยียะ 18 สิง่ ตี้พระองค์สัญญากับสาบานเปี่ ยนตึงบ่ได้
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 พระวิหาร บน สวรรค์ เข้า ไป ใน
ตี้ๆ บริสุทธิตี
์ ้สุด 20 เป๋นตี้ตี้พระเยซูได้เข้าไปก่อนเฮาแล้วเปื้ อเฮาตังหลาย
พระองค์ได้เป๋นมหาปุโรหิตตลอดไปอย่างเมลคีเซเดค
13

7
ปุโรหิตอย่างเมลคีเซเดค

1 เมลคีเซเดคคนนี้ เป๋ นกษั ตริยเมื
์ องซาเลม

กับเป๋นปุโรหิตของพระเจ้า
ผู้ สูงสุด ต้าน ได้ ไป หา อับ ราฮัม ต๋อน ตี้ อับ ราฮัม กํ่า ลัง ปิ๊ ก มา จาก ก๋าน มี ชัย
เหนื อหมูกษั
่ ตริยต่
์ างๆ แล้วต้านได้ปั๋ นปอนอับราฮัมธ 2 อับราฮัมก็ได้ถวาย
ของ ตี้ ยึด มา นึ่ ง ใน สิบ ส่วน แก่ เมลคี เซเดค จื้อ เมลคี เซเดค มี ความ หมาย
ว่า “กษั ตริย์ตี้ เยีย ะ ต๋าม ความ ถูก ต้อง� กับ ต้าน เป๋น กษั ตริย์แห่ง เมือง ซา
เลม หมายเถิง “กษั ตริย์ แห่ง สันติสุข� 3 บ่มี เขียน ไว้ว่า ใผ เป๋น ป้อ แม่ ของ
ท
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ต้าน กาว่าป้ออุย
๊ แม่ หม่อนของต้านเป๋นใผ วันเกิดกาว่าวันต๋ายของต้าน
ก็ บ่มีเขียนบอกไว้ ต้านเป๋นเหมือนพระบุตรของพระเจ้า ตัด
๊ ตี้ ว่าต้านเป๋น
ปุโรหิตตลอดไป
4 กึ๊ด ผ่อ เต๊อะ ว่า เมลคี เซเดค ยิง
๊
่ ใหญ่ มอก ใด เถิง ขนาด อับ ราฮัม ป้อ อุย
แม่ หม่อน คน เก๊า ของ เฮา ยัง ถวาย ของ ตี้ ยึด มา ได้ นึ่ ง ใน สิบ หื้อ ต้าน 5 บท
บัญญัติของโมเสสสัง่ หื้อลูกหลานผะกุ๋นเลวีตี้ เป๋นปุโรหิตฮับส่วนแบ่งนึ่ ง
ใน สิบ จาก สิง่ ตี้ คน ตัง หลาย ได้ มา คือ มา จาก หมู่ ปี้ น้ อง ของ เขา เถิง แม้ ว่า
หมู่ ปี้ น้ องของเขาจะสืบเจื๊ อสายมาจากอับราฮัมเหมือนกั ๋น 6 แต่ เมลคี เซ
เดคนั ้นบ่ได้ สืบเจื๊ อสายมาจากผะกุ๋นเลวี ก็ ยังได้ ฮับนึ่ งในสิบส่วนจากอับ
ราฮัม แล้ว ได้ ปั๋ น ปอน อับ ราฮัม ผู้ ตี้ พระเจ้า หื้อ พระสัญญา 7 เฮา กู้ คน ฮู้ว่า
ผู้ ตี้ หื้อ ปอน ก็ ยิง่ ใหญ่ เหลือ ผู้ ตี้ ได้ ฮบ
ั ปอน 8 ส่วน ปุโรหิต ผะกุ๋น เลวีตี้ ได้ ฮบ
ั
นึ่ งในสิบส่วนเป๋นก้าคนตี้ต้องต๋าย แต่เมลคีเซเดคผู้ตี้ได้ฮบ
ั นึ่ งในสิบส่วน
9
เป๋นผู้ตี้พระคัมภีรได้
์ เขียนไว้ว่ายังมีจีวต
ิ อยู่ จะอู้จาอี้ก็ได้ว่าลูกหลานผะ
กุ๋นเลวีตี้ได้ฮับนึ่ งในสิบส่วนนั ้นได้ถวายนึ่ งในสิบส่วนแก่เมลคีเซเดคผ่าน
ตางอับราฮัมตวย 10 ย้อนว่าต๋อนตี้เมลคีเซเดคกับอับราฮัมปะกั ๋นนั ้น เลวี
ยังบ่เกิดเตื้อ แต่ว่าเลวีก็อยูใน
่ สายเลือดของอับราฮัมป้ออุย
๊ แม่หม่อนของ
เขา
11 จาใด ก็ ต๋าม ถ้า คน ตัง หลาย เป๋ น คน ดี สมบูรณ์ แบบ ได้ โดย ตาง ระบบ
ปุโรหิต ของ เผ่า เลวี เซิง่ บท บัญญัติ ของ โมเสส ก็ ตัง้ ขึ้น จาก ระบบ นี้ แล้ว
เป๋น จาใด จะ ต้อง มี ปุโรหิต อย่าง เมล คี เซ เดค แตน หมู่ ปุโรหิต ต๋าม แบบ
อย่างอาโรนแหม 12 ย้อนว่าเมื่อเปี่ ยนระบบปุโรหิตแล้ว บทบัญญัติก็ต้อง
เปี่ ยนตวยเปื้ อหื้อเข้ากั ๋น 13 องค์พระผู้เป๋ นเจ้าคนตี้เฮาอู้เถิงนี้ มาจากเผ่า
อื่น เซิง่ บ่มีใผในเผ่านี้ เกยเป๋นปุโรหิตฮับใจ๊ อยู่หน้าแต้นปู่ จาเลย 14 เฮากู้
คน ฮู้ดี อยู่แล้ว ว่า องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ของ เฮา สืบ เจื๊ อสาย มา จาก เผ่า ยู ดาห์
เซิง่ โมเสสบ่เกยอูเถิ
้ งว่าจะมีปุโรหิตมาจากเผ่านี้ เลย
พระเยซูเป๋นปุโรหิตเหมือนเมลคีเซเดค
สิง่ ตี้ เฮา ได้ อู้ มา แล้ว นั ้น ก็ ชัดเจน นั ก ขึ้น ย้อน มี ปุโรหิต แหม คน นึ่ ง
เกิด ขึ้น ต๋าม แบบ อย่าง เมลคี เซเดค 16 เซิง่ ผู้ ตี้ ได้ เป๋น ปุโรหิต นี้ นั ้น บ่ได้ ฮบ
ั
ก๋าน แต่ง ตัง้ ต๋าม บท บัญญัติ เรือ
่ ง เจื๊ อสาย แต่ ได้ ฮบ
ั ก๋าน แต่ง ตัง้ โดย ฤทธิ์
อํานาจของจีวต
ิ ตี้บ่เสี้ยงสุดเลย 17 ต๋ามตี้พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
น
“ต้านเป๋นปุโรหิตตลอดไปอย่างเมลคีเซเดค�
18 บท บัญญัติ เก่า นั ้น ได้ ยกเลิก ไป แล้ว ย้อน มี จุด อ่อน กับ บ่มี ประโยชน์
19 ย้อน บท บัญญัติ ของ โมเสส บ่ได้ เยีย ะ หื้อ อะหยัง สมบูรณ์ แบบ เลย แต่
ต๋อนนี้ เฮาได้ฮับความหวังตี้ดีเหลือตะก่อน เซิง่ โดยความหวังนี้ เฮาจึงเข้า
ใก้พระเจ้าได้
น 7:17 7:17 สดด� 110:4
15
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ป๋าย บ่ปอ พระเจ้า ยัง ยืนยัน เรือ
่ ง ความ หวัง นี้ โดย กํา ปฏิญาณ ของ
พระองค์ ส่วนคนอื่นๆ ได้เป๋นปุโรหิตโดยบ่มีกําปฏิญาณอะหยังเลย 21 แต่
พระเยซูได้เป๋นปุโรหิตโดยกําปฏิญาณ เมื่อพระเจ้าอูกั
้ บพระองค์ว่า
“องค์พระผู้เป๋นเจ้า๓ได้ปฏิญาณไว้แล้ว
20

กับจะบ่เปี่ ยนใจ๋
คือ ‘ต้านจะเป๋นปุโรหิตตลอดไป� �บ
22 ย้อนกําปฏิญาณของพระเจ้านี้ พระเยซูจึงเป๋ นผูกํ
้ ๊าประกั ๋นพันธสัญญา
ตี้ดีเหลืออันเก่า
23 ปุโรหิต ใน เผ่า เลวี นั ้น มี ก๋าน สืบ ตํา
๋ แหน่ ง ต่อๆ กั ๋น มา หลาย คน ย้อน
ปุโรหิต หมู่ นั ้น เมื่อ ต๋าย ก็ เยีย ะ หน้า ตี้ ต่อ บ่ได้ 24 แต่ พระเยซู ก็ เยีย ะ หน้า ตี้
เป๋นปุโรหิตตลอดไป ย้อนว่าพระองค์มีจีวต
ิ โดยบ่มีวันต๋าย 25 พระเยซู จึง
สามารถ จ้วย จี วต
ิ หมู่ คน ตี้ มา หา พระเจ้า โดย ตาง พระองค์ อย่าง สมบูรณ์
ย้อนพระเยซูยังมีจีวต
ิ อยูตลอด
่
เปื้ ออ้อนวอนพระเจ้าเผื่อหมู่เขา
มหา ปุโรหิต จาอี้ ก็ เปิง กับ เฮา ย้อน พระองค์ เป๋น ผู้ บริสุทธิ์ บ่มี ความ
ผิด บ่มี มลทิน พระเจ้า แยก พระองค์ ออก จาก คน บาป ตัง หลาย กับ ยก หื้อ
อยูสู
่ งเหลือสวรรค์ 27 พระเยซูบ่จํา๋ เป๋นต้องถวายเครือ
่ งปู่จากู้วัน บ่เหมือน
มหา ปุโรหิต คน อื่นๆ ตี้ ต้อง ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา เปื้ อ ไถ่ บาป หื้อ ตั ๋ว เก่า ก่อน
แล้วก้อยถวายเครือ
่ งปู่จาเปื้ อไถ่บาปหื้อคนตังหลาย แต่พระเยซูได้ถวาย
เครือ
่ งปู่จาเตื้อเดียวก็ปอ เมื่อพระองค์ถวายจีวต
ิ ของพระองค์เป๋นเครือ
่ ง
28
ปู่ จา ต๋าม บท บัญญัติ ของ โมเสส นั ้น คน เฮา ตี้ อ่อนแอ ได้ ฮบ
ั ก๋าน แต่ง ตัง้
หื้อ เป๋น มหา ปุโรหิต แต่ กํา ปฏิญาณ ของ พระเจ้า ตี้ มา หลัง บท บัญญัติ ได้
แต่งตัง้ พระบุตรผู้ตี้พระเจ้าเยียะหื้อสมบูรณ์ แบบตลอดไป
26

8
พระเยซูเป๋นมหาปุโรหิตของเฮา
สิง่ ตี้ สําคัญ ของ เรือ
่ ง ตี้ เฮา อู้ มา นี้ ก็ คือ ว่า เฮา มี มหา ปุโรหิต จาอี้ ผู้ ตี้
นั ่ง อยู่ ตัง ขวา บัลลังก์ ของ พระเจ้า ผู้ ตี้ ยิง่ ใหญ่ ตี้ สุด ใน สวรรค์ 2 กับ เป๋น ผู้ ตี้
เยีย ะ หน้า ตี้ ใน สถานตี้ ศักดิส
์ ิทธิตี
์ ้ สุด คือ ใน เต็นท์ ศักดิส
์ ิทธิตี
์ ้ แต๊ จริง เซิง่
3
พระเจ้า เป๋น ผู้ ตัง้ ขึ้น บ่ใจ้ คน ตัง้ มหา ปุโรหิต กู้ คน ได้ ฮับ ก๋าน แต่ง ตัง้ หื้อ
ถวายเครือ
่ งปู่จากับสัตว์ปู่จา ย้อนจาอีก็
้ จํา๋ เป๋นตี้มหาปุโรหิตคนนี้ ของเฮา
จะต้องเอาของมาถวายตวยเหมือนกั ๋น 4 ถ้าพระองค์อยู่ในโลกนี้ ก็คงบ่ได้
เป๋น ปุโรหิต ย้อน ว่า มี หมู่ ปุโรหิต ตี้ ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา ต่างๆ ต๋าม บท บัญญัติ
ของโมเสสอยู่แล้ว 5 ปุโรหิตหมู่นั ้นฮับใจ๊ ในสถานตี้ ศักดิส
์ ิทธิตี
์ ้ เฮียนแบบ
1

๓
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กับเป๋นก้าเงาของสิง่ ตี้ อยู่ในสวรรค์ เต้าอัน
้ เหมือนกับต๋อนตี้ โมเสสกํ่าลัง
จะแป๋งเต็นท์นั ้น พระเจ้าได้เตือ
๋ นว่า
“หื้อแป๋งกู้อย่างต๋ามแบบตี้เฮาได้สําแดงหื้อเจ้าหันต๋อนอยูบน
่ ดอยนั ้น�ป
6 แต่ หน้า ตี้ ปุโรหิต ตี้ พระเยซู ได้ ฮับ ก็ ยิง
่ ใหญ่เหลือหน้า ตี้ ของหมู่ ปุโรหิต
หมู่นั ้น เหมือนเดียวกั ๋นกับพันธสัญญาตี้พระองค์ได้เป๋นคนก๋างหละหว่าง
พระเจ้า กับ คน ก็ ยิง่ ใหญ่ เหลือ พันธ สัญญา ตี้ พระเจ้า เกย เยีย ะ ผ่าน ตาง
โมเสส ย้อน พันธสัญญา ใหม่ นี้ เกิด ขึ้น จาก พระสัญญา ตี้ ดี เหลือ 7 ย้อน
ว่าถ้าพันธสัญญาเก่าดี อยู่แล้ว ก็ บ่จํา๋ เป๋ นต้องมีพันธสัญญาใหม่มาแตน
8 แต่พระเจ้าตํา
๋ 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

“พันธสัญญาใหม่� พระองค์ ก็ ถือว่า
พันธสัญญาเก่านั ้นใจ๊บ่ได้แหมแล้ว สิง่ ตี้ใจ๊บ่ได้กับเก่าไปนั ้นแหมบ่เมินก็
จะหายไป
13 เมื่อ พระเจ้า ฮ้อง พันธสัญญา นี้ ว่า

9

ป

ก๋านนมัสก๋านในโลกนี้ กับในสวรรค์

8:5 8:5 อพย� 25:40
8:12 ยรม� 31:31-34
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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
์ ิทธิ์ ตี้ ตัง้ ขึ้น เต็นท์ นี้ มี สอง ห้อง ห้อง
จัน
๊ นอก ตี้ ฮ้อง ว่า ห้อง ศักดิส
์ ิทธิ์ มี ขา ตัง้ โกมไฟ โต๊ะ กับ เข้า หนมปัง ตี้ ตัง้
ถวายพระเจ้าวางอยู่บนโต๊ะ 3 หลังผ้ากัง้ มีแหมห้องเป๋นห้องจัน
๊ ในฮ้องว่า
ห้องตี้ศักดิส
่ งหอม มีหีบแห่งพันธ
์ ิทธิตี
์ ้สุด 4 ในห้องนี้ มีแต้นคําใจ๊เผาเครือ
สัญญา ตี้ ตังนอกเป๋นคํา ตังในหีบมี ไหคํา ตี้ ใส่ มานา มี ไม้ เต๊าของอาโรนตี้
แตกใบ อ่อน กับ มี แผ่น หิน แห่ง พันธสัญญาฝสอง แผ่น 5 บน หีบ นั ้น มี ฮูป
ปั้ นฮ้องว่า เครู บ๕ตี้แสดงว่าพระเจ้าอยู่ตี้หัน
้ ปีกของเครู บก๋างออกปกตัด
๊
ตี้พระเจ้ายกโต้ษบาปหื้อ๖ แต่ต๋อนนี้ เฮาอูเถิ
้ งเรือ
่ งหมู่นี้ นั กเหลือนี้ บ่ได้
1

6 เมื่อจัดเกียมกู้ อย่างต๋ามนี้ แล้ว

หมู่ปุโรหิตก็เข้าไปตี้ห้องจัน
๊ นอก เปื้ อ

เยียะหน้าตี้ของเขาเป๋นประจํา๋ 7 แต่มีก้ามหาปุโรหิตเต้าอัน
้ ตี้เข้าไปในห้อง

จัน
๊ ในปี๋ ละเตื้อ ต้องเอาเลือดเข้าไปถวายเปื้ อตั ๋วเก่ากับเปื้ อคนตังหลายตี้
เยีย ะ บาป โดย บ่ฮู้ ตั ๋ว 8 โดย สิง่ หมู่ นี้ พระวิญญาณ บริสุทธิ์เยีย ะ หื้อ หัน ว่า
ตาง ตี้ จะ เข้า ไป ใน สถานตี้ ศักดิส
์ ิทธิ์ตี้ สุด นั ้น ยัง บ่เปิด เตื้อ ตราบ ใด ตี้ ห้อง
จัน
๊ นอกยังอยู่ 9 นี่ เป๋นภาพตี้เยียะหื้อหันว่าในสมัยนี้ ก๋านนําเครือ
่ งปู่จาก็
ดี สัตว์ปู่จาก็ดี ตี้เอามาถวายหื้อพระเจ้า บ่สามารถซ่วยล้างจิตใจ๋คนตี้มา
นมัสก๋านพระเจ้าหื้อหมดใสได้ 10 สิง่ หมู่นี้ เป๋นก้าเรือ
่ งเกี่ยวกับของกิน
๋ กับ
พิธีซ่วย ล้าง ต่างๆ เป๋น กฎเก๋ ณฑ์ ตี้ เกี่ยวกับ เรือ
่ ง ภาย นอก เต้า อัน
้ จ๋น เถิง
เวลาตี้พระเจ้าจะเปี่ ยนเป๋นระบบใหม่
บ่า เดี่ยวนี้ พระคริสต์ ได้ มา เป๋น มหา ปุโรหิต ตี้ เยีย ะ หื้อ สิง่ ดีๆ ตี้ อยู่ตี้ นี่
แล้ว เกิดขึ้น พระองค์ ก็ เข้าไปในเต็นท์ ตี้ ยิง่ ใหญ่กับสมบูรณ์ เหลือเต็นท์ ตี้
อยู่ ใน โลก เป๋น เต็นท์ ตี้ คน บ่ได้ แป๋ง กับ บ่ได้ เป๋น สิง่ ตี้ พระเจ้า สร้าง ใน โลก
นี้ 12 พระเยซู บ่ได้ เอา เลือด แป๊ะ กาว่า เลือด งัว เข้า ไป เป๋น เครือ
่ งปู่ จา แต่
พระองค์เอาเลือดของตั ๋วเก่าเข้าไปในห้องตี้ศักดิส
์ ิทธิตี
์ ้สุด พระองค์เยียะ
จาอีเตื
้ ้ อเดียวก็ปอ แต่เยียะหื้อเฮารอดป๊นบาปโต้ษได้ตลอดไป 13 ถ้าเลือด
แป๊ะกับเลือดงัวตึงนํ้าขี้เต้าของลูกงัวตี้ถูกเผา ตี้เอาไปพรมคนตี้มีมลทิน
สามารถ ซ่วย ล้าง เขา หื้อ บริสุทธิต๋
์ าม บท บัญญัติ ได้ 14 แล้ว เลือด ของ พระ
เยซู คริสต์ จะซ่วย ล้าง เฮานั ก เหลือ นั ้นมอกใด ย้อนโดยตางพระวิญญาณ
ตี้ อยู่ ตลอด ไป พระคริสต์ ถวาย ตั ๋ว เป๋น เครือ
่ งปู่ จา ตี้ บ่มี ตํา๋ หนิ ต่อ พระเจ้า
เลือดของพระองค์ก็สามารถซ่วยล้างจิตสํานึ กของเฮาหื้อบริสุทธิป๊
์ นจาก
ก๋านเยียะตี้นําไปเถิงความต๋าย เปื้ อเฮาจะได้ฮับใจ๊พระเจ้าผู้มีจีวต
ิ อยู่
11

15 ย้อนจาอีพระเยซู
้
คริสต์จึงเป๋นคนก๋างนําพันธสัญญาใหม่มาหื้อ

เปื้ อ
คน ตัง หลาย ตี้ พระเจ้า ฮ้อง มา นั ้น จะ ได้ ฮบ
ั ปอน ตี้ คง อยู่ ตลอด ไป ต๋าม ตี้
ฝ

๕ 9:5 9:5 เครูบ เป๋นทูตสวรรค์ตี้มีปีกหมู่นึ่ ง
9:4 9:4 อพย� 31:18
เป๋นตัด
๊ บนฝาหีบตี้ปุโรหิตเอาเลือดของสัตว์ปู่จามาพรมปี๋ละเตื้อเป๋นพิธยกโต้
ี
ษบาป

๖
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พระเจ้า สัญญา ไว้ ย้อน พระ คริสต์ ได้ ต๋าย เปื้ อ ไถ่ หมู่ เขา หื้อ ป๊น จาก บาป ตี้
ได้เยียะไปต๋อนตี้ยังอยูภายใต้
่
สิทธิอํานาจของพันธสัญญาเก่า
16 ส่วนหนั งสือยกทรัพย์สมบัติหื้อนั ้น จะต้องพิสูจน์ ว่าเจ้าของหนั งสือ
นั ้น ต๋าย แล้ว 17 ย้อน ว่า หนั งสือ ยก ทรัพย์ สมบัติ จะ มี ผล บังคับ ใจ๊ ได้ ก็ ต่อ
เมื่อเจ้าของหนั งสือต๋ายแล้ว ถ้าเจ้าของหนั งสือยังมีจีวต
ิ หนั งสือนั ้นก็บ่มี
ผลอะหยัง 18 เหมือนเดียวกั ๋น พันธสัญญาอันเก่านั ้นจะมีผลบังคับใจ๊ได้ก็
ต่อเมื่อมีก๋านใจ๊เลือดเต้าอัน
้ 19 ต๋อนตี้โมเสสบอกบทบัญญัติกู้ข้อแก่จาว
อิสราเอลแล้ว ต้านก็เอาเลือดลูกงัวกับแป๊ะ๗สูนกับนํ้า แล้วเอาขนแกะสี
แดงสดมัดกิง่ ต้นหุสบมาพรมหนั งสือบทบัญญัติกับจาวอิสราเอล 20 ต้าน
อู้ ว่า “นี่ คือ เลือด แห่ง พันธ สัญญา ตี้ พระเจ้า สัง่ หื้อ หมู่ ต้าน เยีย ะ ต๋าม�
21 แล้ว โมเสส ได้ เอา เลือด พรม เต็นท์ ศักดิส
์ ิทธิ์ กับ กู้ สิง่ ตี้ ใจ๊ ใน ก๋าน นมัส
ก๋า น 22 แต๊ๆ แล้ว บท บัญญัติ บอก ว่า จะ ต้อง ใจ๊ เลือด ซ่วย ล้าง ของ เกือบ กู้
อย่าง หื้อ หมดใส จาก ก๋าน เป๋น มลทิน ถ้า บ่มี ก๋าน เสีย เลือด ก็ บ่มี ก๋าน ยกโต้
ษบาป
เลือดของพระคริสต์ซ่วยล้างบาปได้

23 ย้อนจาอัน
้ จึงจํา๋ เป๋ นต้องใจ๊เครือ
่ งปู่จาจาอี้ซ่วยล้างสิง่ ของต่างๆ

หมู่
นี้ ตี้ เป๋น ของ เฮีย น แบบ ใน สวรรค์ 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 สถาน ตี้ ศักดิส
์ ิทธิ์ ตี้ คน แป๋ง เฮีย น แบบ จาก สถาน ตี้ ศักดิส
์ ิทธิ์
แต๊ๆ ในสวรรค์ แต่พระองค์เข้าสู่สวรรค์นั ้น บ่าเดี่ยวนี้ พระองค์อยูต่
่ อหน้า
พระเจ้า เปื้ อ เฮา ตัง หลาย 25 กับ พระเยซู บ่ได้ ถวาย ตั ๋ว ของ พระองค์ หลาย
เตื้อ เหมือน มหา ปุโรหิต ตี้ ต้อง เอา เลือด ตี้ บ่ใจ้ ของ ตั ๋ว เก่า เข้า ไป ใน ห้อง ตี้
ศักดิส
้ พระคริสต์ก็ต้องทนตุ๊ก
์ ิทธิตี
์ ้สุดในเต็นท์นั ้นกู้ปี๋ 26 ย้อนถ้าเป๋นจาอัน
หลายเตื้อนั บตัง้ แต่สร้างโลกมา แต่แต๊ๆ แล้วพระองค์มาป๋ากฏในยุคสุด
ต๊ายเตื้อเดียวเต้าอัน
้ เปื้ อถวายตั ๋วเป๋นเครือ
่ งปู่จากํา๋ จัดบาปจ๋นหมดเสี้ยง
27 เฮากู้คนก็ต้องต๋ายเตื้อเดียว หลังจากนั ้นก็จะถูกพระเจ้าตัดสิน 28 ก็
เหมือน กั ๋น ตี้ พระ คริสต์ ก็ ถวาย ตั ๋ว เป๋น เครือ
่ ง ปู่ จา เตื้อ เดียว เปื้ อ ฮับ เอา
บาปของคนจํา๋ นวนนั กไป กับพระองค์จะปิ๊ กมาเป๋นเตื้อตี้สอง บ่ได้มาเปื้ อ
กํา๋ จัด บาป แต่ มา เปื้ อ นํา ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ มา หื้อ กับ หมู่ คน ตี้ รอถ้า
พระองค์

10

บ่ต้องถวายเครือ
่ งปู่จาแหมต่อไป
ตี้จะมาเถิง บ่ใจ้ของแต๊ ย้อนจาอี้บท
บัญญัติ จึง บ่สามารถ เยีย ะ หื้อ คน ตี้ มา นมัส ก๋า น พระเจ้า สมบูรณ์ แบบ โดย
ก๋านถวายเครือ
่ งปู่จาเหมือนเก่ากู้ๆ ปี๋ตลอด 2 ถ้าก๋านถวายเครือ
่ งปู่จาเยีย
1 บทบัญญัติเป๋ นก้าเงาของสิง
่ ดีๆ
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ะหื้อคนสมบูรณ์ แบบได้แต๊ๆ คนก็คงเลิกถวายเครือ
่ งปู่จาไปแล้ว ย้อนว่า
คน ตี้ มา นมัส ก๋า น จะ ฮับ ก๋าน ซ่วย ล้าง บาป จ๋น หมดใส เตื้อ เดียว ก็ ปอ แล้ว
เขา จะ บ่ฮู้ สึก ผิด ใน ความ บาป ของ เขา แหม ต่อ ไป 3 แต่ ก๋าน ถวาย เครือ
่ ง ปู่
จา จาอี้ เป๋น สิง่ ตี้ เตือ
๋ น หื้อ คน กึ๊ด เถิง เรือ
่ ง บาป ของ ตั ๋ว เก่า กู้ๆ ปี๋ 4 ย้อน ว่า
เป๋นไปบ่ได้ตี้เลือดแป๊ะเลือดงัวจะใจ๊ซ่วยล้างบาปหื้อหมดไป 5 ย้อนจาอัน
้
เมื่อพระคริสต์เข้ามาในโลกนี้ พระองค์อูกั
้ บพระเจ้าว่า
“พระองค์บ่ได้ต้องก๋านสัตว์ปู่จากับเครือ
่ งปู่จา
แต่พระองค์ได้เกียมตั ๋วตี้เป๋นเนื้ อหนั งหื้อข้าพระองค์
6 พระองค์บ่ได้ปอใจ๋สัตว์ตี้เผาปู่จา
กับเครือ
่ งปู่จาล้างบาปหมู่นั ้นเลย
7 แล้วข้าพระองค์อูว่
้ า

‘ข้าพระองค์อยูตี
่ ้นี้ ข้าแต่พระเจ้า

ข้าพระองค์มาแล้ว เปื้ อเยียะตวยต๋ามความต้องก๋านของพระองค์
อย่างตี้มีเขียนเถิงข้าพระองค์ในหนั งสือม้วน� �พ
8 พระองค์ตัง
้ เก๊าอูว่
้ า “พระองค์บ่ต้องก๋านสัตว์ปู่จา เครือ
่ งปู่จา สัตว์ตี้เผา
ปู่ จา กับ เครือ
่ ง ปู่ จา ล้าง บาป พระองค์ บ่ได้ ปอใจ๋ ใน สิง่ หมู่ นี้ � (เถิง แม้ ว่า
บทบัญญัติสัง่ หื้อเยียะจาอัน
้ ก็ต๋าม) 9 พระองค์อูแหม
้
ว่า “ข้าพระองค์อยูตี
่ ้
นี้ ข้าพระองค์มาเปื้ อเยียะตวยต๋ามความต้องก๋านของพระองค์� พระเจ้า
ก็ เลย ยกเลิก ระบบ เก่า ตี้ ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา เหีย เปื้ อ ตัง้ ระบบ ใหม่ ตี้ ถวาย
พระคริสต์ขึ้นแตน 10 ย้อนพระเยซูคริสต์ได้เยียะในสิง่ ตี้พระเจ้าต้องก๋าน
นี้ เฮา ตัง หลาย จึง ได้ ฮับ ก๋าน ซ่วย ล้าง บาป หื้อ หมดใส โดย พระเยซู คริสต์
ถวายตั ๋วของพระองค์เป๋นเครือ
่ งปู่จาเตื้อเดียวก็ปอ
ปุโรหิต กู้ คน ยืน หน้า แต้น ปู่ จา เยีย ะ หน้า ตี้ ของ ตั ๋ว เก่า กู้ วัน โดย ตี้ เขา
ถวายเครือ
่ งปู่จาอย่างเดียวกั ๋นกู้วันๆ แต่เครือ
่ งปู่จาหมู่นั ้นก็ซ่วยล้างบาป
หื้อ หมด ไป บ่ได้ เลย 12 แต่ พระเยซู คริสต์ ได้ ถวาย ตั ๋ว เป๋น เครือ
่ ง ปู่ จา เตื้อ
เดียว ตี้ มี ผล ตลอด ไป เปื้ อ ล้าง บาป แล้ว ก็ นั ่ง อยู่ เผิก ขวา มือ ของ พระเจ้า
13 ตัง
้ แต่ นั ้นมาพระองค์ ก็ รอถ้าจ๋นศัตรู ของ
๋
พระองค์ จะถูกเยียะหื้อเป๋นตี้
ฮอง ตีน
๋ พระองค์ 14 โดย ก๋าน ถวาย ตั ๋ว ของ พระองค์ เตื้อ เดียว พระองค์ ได้
เยียะหื้อหมูคน
่ ตี้ได้ฮับก๋านซ่วยล้างหื้อหมดใส เป๋นคนสมบูรณ์ แบบตลอด
ไป
15 พระวิญญาณบริสุทธิก็
่ งนี้ กับเฮาตวย พระองค์อูว่
้ า
์ ยืนยันเรือ
11

“องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า อู้ ว่า อัน นี้ เป๋น พันธสัญญา ตี้ เฮา จะ เยีย ะ กับ เขา ตัง
หลายหลังจากสมัยนั ้น
คือเฮาจะใส่บทบัญญัติของเฮาไว้ในจิตสํานึ กของหมู่เขา
กับเฮาจะเขียนมันไว้ในจิตใจ๋ของหมู่เขา�ฟ
17 กับอูแหม
้
ว่า
16
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“เฮาจะบ่จํา๋ บาปกับก๋านบ่ดีของเขาแหมเลย�ภ
18 เมื่อ มี ก๋าน ยกโต้ ษ บาป หื้อ แล้ว ก็ บ่ต้อง มี ก๋าน ถวาย เครือ
่ ง ปู่ จา ไถ่ บาป
แหม
กําเตือ
๋ นหื้อเจื้อฟังองค์พระผู้เป๋นเจ้า
ย้อน จา อัน
้ ปี้ น้ อง ตัง หลาย เฮา มี ความ มัน
่ ใจ๋ ตี้ จะ เข้า สู่ สถาน ตี้
20
ศักดิส
พระองค์ ได้ เปิด หนตาง ใหม่ ตี้
์ ิทธิ์ ตี้ สุด โดย เลือด ของ พระเยซู
หื้อ จี วต
ิ โดย ก๋าน ต๋าย ของ พระองค์ เฮา จึง ผ่าน ผ้า กัง้ เข้า ไป ตัง ใน สถาน
ตี้ ศักดิส
์ ิทธิ์ ได้ 21 เมื่อ เฮา มี ปุโรหิต ใหญ่ ตี้ ปกครอง คน ใน ครอบครัว ของ
พระเจ้าแล้ว 22 ก็หื้อเฮาเข้าใก้พระเจ้าด้วยความจริงใจ๋กับความเจื้ออย่าง
มัน
่ ใจ๋ โดยมีจิตสํานึ กตี้ได้ฮับก๋านซ่วยล้างหื้อหมดใสจากความฮูส
้ ึกผิดใน
บาป กับ โดย ตั ๋ว ของ เฮา ตี้ ได้ ฮับ ก๋าน ซ่วย ล้าง โดย นํ้า บริสุทธิ์ แล้ว 23 หื้อ
เฮา ยึด มัน
่ อย่าง บ่หวัน
่ ไหว ใน ความ หวัง ตี้ เฮา ยอมฮับ ไว้ แล้ว นั ้น ย้อน ว่า
พระองค์ ผู้ ตี้ ได้ หื้อ พระสัญญา เป๋น ผู้ สัตย์ ซ่ ือ 24 ขอ หื้อ เฮา กึ๊ด หื้อ ดี ว่า จะ
กระตุ้นกั ๋นหื้อมี ความฮักกับเยียะก๋านดี ได้ จาใดพ่อง 25 บ่ดี ขาดก๋านจุ มนุ
ม กั ๋น เหมือน บาง คน ตี้ เยีย ะ จาอัน
้ เจื่อๆ แต่ หื้อ เฮา หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ กั ๋น นั ก ขึ้นๆ
ย้อน ว่า ต้าน ตัง หลาย ก็ ฮู้ แล้ว ว่า วัน ตี้ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า จะ ปิ๊ ก มา ก็ ใก้ เถิง
แล้ว
26 ถ้า เฮา ฮู้ ความ จริง จาอี้ แล้ว แล้ว ยัง ตัง
้ ใจ๋ เยีย ะ บาป แหม ก็ จะ บ่มี
เครือ
่ งปู่จาไว้ล้างบาปหื้อเฮาเลย 27 มีแต่ความกั ๋วในก๋านรอถ้าก๋านตัดสิน
ของ พระเจ้า กับ ก๋าน รอถ้า ไฟ ฮ้อน ตี้ จะ ทําลาย ศัตรู ของ
๋
พระเจ้า 28 คน ใด
ตี้ บ่ยอม เจื้อ ฟัง บท บัญญัติ ของ โมเสส ถ้า มี หลัก ฐาน จาก พยาน สอง สาม
คน เขา ก็ ต้อง ถูก ฆ่า ต๋าย อย่าง บ่มี ก๋าน อิน ดู 29 กึ๊ด ผ่อ เต๊อะ คน ตี้ ยํ่า พระ
บุตร ของ พระเจ้า กับ ถือ ว่า เลือด แห่ง พันธสัญญา ตี้ เยีย ะ หื้อ เขา บริสุทธิ์
นั ้นบ่ศักดิส
์ ิทธิ์ กับดูแควนพระวิญญาณแห่งพระคุณ เขาสมควรจะได้ฮับ
โต้ษ นั ก เหลือ นั ้น มอกใด 30 ย้อน เฮา ฮู้ จัก ผู้ ตี้ อู้ ว่า “ก๋าน แก้ แค้น นั ้น เป๋น
หน้า ตี้ ของ เฮา เฮา จะ แก้ แค้น หมู่ เขา เอง�ม กับ พระองค์ อู้ แหม ว่า “องค์
พระผู้ เป๋ นเจ้า จะ ตัดสิน คน ของ พระองค์�ย 31 น่า กั ๋ว ขนาด ตี้ ต้อง อยู่ ใต้
อํานาจของพระเจ้าผู้ตี้มีจีวต
ิ อยู่
32 หื้อกึ๊ดเถิงสมัยตะก่อนตี้ต้านฮับเจื้อใหม่ๆ หมู่ต้านต้องต่อสู้ต่อความ
ตุ๊กยากลําบากขนาดหนั ก 33 ซํ้าเตื้อต้านถูกเยียะหื้อขายขี้หน้ากับโดนคํ่า
ซํ้าเตื้อต้านก็ฮ่วมตุ๊กกับคนตี้ถูกเยียะจาอัน
้ เหมือนกั ๋น 34 ต้านฮ่วมตุ๊กกับ
คน ตี้ ติด คอก กับ เมื่อ คน อื่น ยึด ทรัพย์ สมบัติ ของ ต้าน ไป ต้าน ก็ ยินดี ยอม
หื้อ ย้อน ต้าน ฮู้ ว่า ต้าน มี ทรัพย์ สมบัติ ตี้ ดี เหลือ นั ้น กับ เป๋น ทรัพย์ สมบัติ ตี้
อยูได้
่ ตลอดไป 35 ย้อนจาอัน
้ บ่ดีเอาความมัน
่ ใจ๋ของต้านขว้างไปเหีย เป๋น
ความมัน
่ ใจ๋ตี้จะเยียะหื้อต้านได้ฮบ
ั รางวัลอันยิง่ ใหญ่ 36 ต้านตังหลายต้อง
19
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อดทน เปื้ อว่าเมื่อต้านเยียะตวยต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้าแล้ว ต้าน
จะได้ฮับต๋ามตี้พระเจ้าสัญญาไว้ 37 พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
“แหมบ่เมินเต้าใด พระองค์ผู้ตี้จะมานั ้นก็จะมาแผวแล้ว พระองค์จะบ่รอ
จ๊า
38 คนถูกต้องต๋ามธรรมโดยความเจื้อของเขา จะมีจีวต
ิ
แต่ถ้าเขาบ่เจื้อแหมต่อไป เฮาก็จะบ่ปอใจ๋เขา�ร
39 ส่วน เฮา ตัง หลาย บ่ใจ้ เป๋ น คน ตี้ เลิก เจื้อ แล้ว ถูก ทําลาย แต่ เฮา เป๋ น ผู้ ตี้
เจื้อ จึงฮักษาจีวต
ิ ไว้ได้

11

ความเจื้อวางใจ๋

1 ความเจื้อคือความแน่ ใจ๋ในสิง
่ ตี้เฮาหวังไว้

เป๋นความมัน
่ ใจ๋ในสิง่ ตี้เฮา
ผ่อบ่หัน 2 ย้อนความเจื้อ คนสมัยก่อนจึงได้ฮบ
ั ก๋านยกย่องจากพระเจ้า
3 ย้อน ความ เจื้อ เฮา จึง เข้า ใจ๋ ว่า พระเจ้า สร้าง จักรวาล ขึ้น มา โดย ถ้อย
กําของพระองค์ จาอัน
้ สิง่ ตี้คนเฮาหันได้ก็เกิดจากสิง่ ตี้คนเฮาผ่อบ่หัน
4 ย้อน ความ เจื้อ อาแบล ได้ เอา เครือ
่ งปู่ จาตี้ ดี เหลือของคาอินมาถวาย
พระเจ้า ย้อน ความ เจื้อ อาแบล จึง ได้ ฮบ
ั ก๋าน ยกย่อง จาก พระเจ้า ว่า เป๋น
คนถูกต้องต๋ามธรรม โดยตี้พระองค์ยอมฮับของถวายของเขา ย้อนความ
เจื้อ เถิง แม้ ว่า อา แบล 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
ถูกต้องต๋ามธรรม 6 ถ้าคนใดบ่มีความเจื้อก็เป๋นไปบ่ได้ตี้พระเจ้าจะเปิงใจ๋
เขา ย้อนว่าคนตี้มาหาพระเจ้าต้องเจื้อว่าพระเจ้ามีแต๊ กับพระองค์จะหื้อ
รางวัลแก่คนหมู่นั ้นตี้เซาะหาพระองค์ 7 ย้อนความเจื้อ เมื่อโนอาห์ได้ฮบ
ั
กํา เตือ
๋ น จาก พระเจ้า เถิง เรือ
่ ง ใน ปายหน้า ตี้ ยัง ผ่อ บ่หัน เตื้อ โนอาห์ ก็ เจื้อ
ฟังกําเตือ
๋ นนั ้น แล้วเขาก็ได้แป๋งเฮือลําใหญ่เปื้ อจ้วยคนในครอบครัวของ
เขา หื้อ รอด ต๋าย ย้อน ความ เจื้อ ของ เขา เขา เยีย ะ หื้อ หัน ว่า โลก นี้ ผิด บาป
กับเขาได้เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมโดยความเจื้อ
8 ย้อน ความ เจื้อ เมื่อ อับ ราฮัม ได้ ฮบ
ั ก๋าน ฮ้อง จาก พระเจ้า หื้อ ไป อยู่ ตี้ ตี้
พระองค์ สัญญา ไว้ ว่า จะ หื้อ ต้าน ก็ เจื้อ ฟัง แล้ว ออก เตียวตาง ไป โดย บ่ฮู้
ว่า จะ ไป ตี้ ไหน ตัง ใด 9 ย้อน ความ เจื้อ ต้าน ได้ เข้า ไป อยู่ อาศัย ใน แผ่น ดิน ตี้
พระเจ้า สัญญา ว่า จะ หื้อ กับ อยู่ อย่าง คน ต่างด้าว ต้าน อาศัย อยู่ ใน เต็นท์
เหมือนกั ๋นกับอิสอัคกับยาโคบ เซิง่ ได้ฮบ
ั พระสัญญาเดียวกั ๋นจากพระเจ้า
10 ตี้ ต้าน เยีย ะ จาอี้ก็ ย้อน ว่า ต้าน กํ่า ลัง รอถ้า เมือง ตี้ ตัง
้ อยู่บนฐานตี้ มัน
่ คง
เซิง่ เป๋นเมืองตี้พระเจ้าเป๋นผู้ออกแบบกับแป๋งขึ้น
11 ย้อนความเจื้อ เถิงแม้ว่าอับราฮัมเฒ่าแล้ว กับซาราห์เมียของต้านก็
เป๋นหมันตวย อับราฮัมก็สามารถมีลูกได้ย้อนว่าต้านเจื้อว่าพระเจ้าจะฮัก
ร
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ษาพระสัญญาของพระองค์ 12 ย้อนจาอัน
้ ป้อจายคนนี้ ตี้เฒ่าจ๋นใก้จะต๋าย
ก็ยังเกิดลูกหลานสืบเจื๊อสายจํา๋ นวนนั กเหมือนดาวบนต๊องฟ้า กับเหมือน
เม็ดทรายจํา๋ นวนนั บจ๋นบ่ได้ตี้บนฝั่ งทะเล
13 คน หมู่ นี้ ต๋าย ไป โดย ยัง มี ความ เจื้อ อยู่ หมู่ เขา บ่ได้ ฮับ สิง
่ ตี้ พระเจ้า
สัญญาไว้ว่าจะหื้อ แต่ก็เหมือนได้หันอยู่ไก๋ๆ กับเกียมตั ๋วจะฮับด้วยความ
จื้น จม ยินดี เต้า อัน
้ หมู่ เขา ยอม ฮับ ว่า เป๋น ก้า คน แปลก หน้า กับ เป๋น คน
ต่างด้าว ใน โลก นี้ 14 คน ตี้ อู้ จาอี้ ส่อ หื้อ หัน ว่า กํ่า ลัง ผ่อ หา บ้าน เมือง ตี้ จะ
ได้ เป๋น ของ ตั ๋ว เก่า 15 ถ้า หมู่ เขา กึ๊ด เถิง บ้าน เมือง เก่า ตี้ จาก มา หมู่ เขา จะ
ปิ๊ ก ไป เหีย ก็ ได้ 16 แต่ หมู่ เขา ใค่ ได้ บ้าน เมือง ตี้ ดี เหลือ นั ้น คือ เมือง สวรรค์
ย้อนจาอัน
้ พระเจ้า จึง บ่อาย ตี้ หมู่ เขา ฮ้อง พระองค์ ว่า เป๋น พระเจ้า ของ หมู่
เขา ย้อนพระองค์เกียมเมืองนึ่ งไว้หื้อหมู่เขาแล้ว

17 ย้อน ความ เจื้อ เมื่อ พระเจ้า ทดสอบ อับ ราฮัม ต้าน ก็ ได้ เอา อิส อัค มา
ถวาย เป๋น เครือ
่ ง ปู่ จา ต้าน เป๋น ผู้ ตี้ ได้ ฮับ พระสัญญา จาก พระเจ้า เกี่ยวกับ
ลูกคนนี้ แต่ก็พร้อมตี้จะถวายลูกคนเดียวของตั ๋วเก่า 18 เถิงแม้ว่าพระเจ้า
ได้อูว่
้ า “ลูกหลานของอิสอัคเต้าอัน
้ จะนั บว่าเป๋นเจื๊อสายของเจ้า�ล 19 อับ
ราฮัม เจื้อ ว่า พระเจ้า เยีย ะ หื้อ คน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ได้ ก็ ถือ ได้ ว่า ต้าน
ได้อิสอัคคืนมาจากความต๋าย
20 ย้อน ความ เจื้อ อิส อัค ปั๋ น ปอน ยาโคบ กับ เอซาว สําหรับ จี วต
ิ ปายหน้า
ของหมู่เขา

ย้อน ความ เจื้อ ต๋อน ตี้ ยาโคบ กํ่า ลัง จะ ต๋าย ต้าน ได้ ปั๋ น ปอน ลูกๆ แต่
ละคนของโยเซฟ กับต้านได้ก้มนมัสก๋านพระเจ้าโดยมีไม้เต๊ายันตั ๋วไว้
22 ย้อน ความ เจื้อ ต๋อน ตี้ โย เซฟ ใก้ จะ ต๋าย ต้าน ได้ อู้ เถิง ก๋าน ตี้ จาว
อิสราเอล จะ อพยพ ออก จาก ประเทศ อียป
ิ ต์ กับ ได้ สัง่ หื้อ จัด ก๋า น เรือ
่ งก๋าน
ฝังกระดูกของต้าน
21

ย้อน ความ เจื้อ หลัง จาก โมเสส เกิด ป้อ แม่ ได้ ซ่อน ต้าน ไว้ เถิง สาม
เดือน ป้อ แม่ ของ โมเสส บ่กั ๋ว กํา สัง่ ของ กษั ตริย์ เลย ย้อน ตึง สอง หัน ว่า
โมเสสน่าฮักบ่เหมือนหละอ่อนคนอื่น
24 ย้อน ความ เจื้อ เมื่อ โมเสส เป๋ น คน ใหญ่ ขึ้น แล้ว ต้าน บ่ยอม หื้อ ใผ ฮ้อง
ต้าน ว่า เป๋น ลูก ของ ลูก สาว ฟาโรห์ 25 ต้าน เลือก ตี้ จะ ถูก ข่มเหง ฮ่วม กับ
คน ของ พระเจ้า แตน ตี้ จะ เยีย ะ บาป แล้ว มี ความ สุข สบาย สัก บึด สัก เมื่อ
26 ต้าน ถือ ว่า ก๋าน ยอม ถูก ดูถูก ดู แควน เปื้ อ พระ คริสต์ ยัง มี ก้า นั ก เหลือ
สมบัติต่างๆ ของประเทศอียป
ิ ต์ ย้อนต้านผ่อไปตังหน้าเถิงรางวัลตี้ จะได้
ฮับ 27 ย้อน ความ เจื้อ ต้าน ออก จาก ประเทศ อียป
ิ ต์ อย่าง บ่กั ๋ว ก๋าน โขด ของ
กษั ตริย์ ต้าน ตัง้ ใจ๋ แน่ว แน่ อย่าง กับ ได้ หัน พระเจ้า ผู้ ตี้ ผ่อ หัน บ่ได้ 28 ย้อน
ความเจื้อ ต้านได้ตัง้ มื้อปัสกากับสัง่ หื้อพรมเลือดตี้ขอบปะตู๋ เปื้ อทูตแห่ง
ความต๋ายตี้พระเจ้าส่งมา จะบ่ฆ่าลูกป้อจายคนเก๊าของจาวอิสราเอล
23

ล
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29 ย้อน ความ เจื้อ จาว อิสราเอล คน ของ พระเจ้า เตียว ข้าม ทะเล แดง
เหมือน เตียว บน ปื๊ น ดิน แห้ง แต่ เมื่อ จาว อียป
ิ ต์ ฮิ จะ ข้าม พ่อง หมู่ เขา ก็ จ๋ม
นํ้าต๋ายกั ๋นหมด
30 ย้อน ความ เจื้อ จาว อิสราเอล เตียว แวด เมือง เยรีโค ได้ เจ็ด วัน เยีย ะ
หื้อกํ่าแปงหล้มลงมา 31 ย้อนความเจื้อ แม่ญิงขายตั ๋วจื้อราหับได้ต้อนฮับ
คนสอดแนมไว้ เยียะหื้อนางบ่ได้ถูกฆ่าต๋ายฮ่วมกับคนตังหลายตี้บ่เจื้อฟัง
พระเจ้า
32 แล้วจะหื้อข้าพเจ้ายกตั ๋วอย่างแหมกา ข้าพเจ้าบ่มีเวลาปอตี้จะอูเถิ
้ ง
เรือ
่ งของกิเดโอน บาราค แซมสัน เยฟธาห์ ดาวิด ซามูเอล กับผู้เป๋นปาก
เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตัง หลาย 33 ย้อน ความ เจื้อ ของ คน หมู่ นี้ เขา ได้ ฮบ
จ๋นมีชัยเหนื อประเทศต่างๆ ได้เยียะสิง่ ตี้ถูกต้อง ได้ฮับสิง่ ต่างๆ ตี้พระเจ้า
สัญญาไว้ ได้ปิดปากสิงโต 34 ได้ดับไฟแฮงตี้กํ่าลังไหม้ กับได้รอดต๋ายจาก
คมดาบ เขาเกยเป๋นคนอ่อนแอ แต่ก๋ายเป๋นคนมีกํา๋ ลังนั กในสงคราม กับ
มีชัยเหนื อก๋องทัพต่างจ้าด
35 ย้อนความเจื้อ หมู่ แม่ ญิงได้ ฮับญาติ ปี้ น้ องของนางคืนมาจากความ
ต๋าย บางคนถูกทรมานจ๋นต๋าย แต่ก็บ่ยอมฮับก๋านป่อยหื้อมีอิสระ เปื้ อจะ
ได้ ฮับ จี วต
ิ ตี้ ดี เหลือ นั ้น เมื่อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 36 บาง คน โดน ดู ถูก ดู
แควนกับถูกเฆี่ยน แล้วบางคนก็ถูกล่ามเจื้อกเหล็กกับถูกขังคอก 37 บาง
คน ถูก บ่า หิน ตุ๊บ จ๋น ต๋าย บาง คน ถูก เล่ย จ๋น ตั ๋ว ปุด เกิง่ บาง คน ถูก ดาบ ฟัน
ต๋าย บางคนห่มหนั งแป๊ะหนั งแกะ บ่ได้อยูเป๋
่ นหลักเป๋นแหล่ง ตุ๊กจ๋นหมด
38
เนื้ อหมดตั ๋ว โดนคํ่ากับถูกเยียะฮ้าย โลกนี้ ก็บ่ดีปอสําหรับคนหมู่นี้ เลย
หมู่ เขา อยู่ บ่เป๋น หลัก เป๋น แหล่ง อาศัย อยู่ ต๋าม ดิน แดน ทุ รกั ๋นดาร กับ บน
ดอย อยูใน
่ ถํ้า กับเซาะโหม้งอยูพ่
่ อง
39 คนหมูนี
่ ้ กู้คนพระเจ้ายกย่องย้อนความเจื้อของหมูเขา
่
แต่ก็ยังบ่มีใผ

คนใดในหมู่ เขาได้ ฮับสิง่ ตี้ พระเจ้าสัญญาไว้ 40 พระเจ้า เกีย มสิง่ ตี้ ดี เหลือ
นั ้นไว้หื้อเฮา เปื้ อหมู่เขาจะได้สมบูรณ์ แบบฮ่วมกับหมู่เฮา

12
ก๋านตีส
๋ อนขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
1 ย้อนจาอัน
้

เมื่อเฮามีพยานจํา๋ นวนนั กอยูแวด
่
หัวแวดเก้าเฮาจาอีแล้
้ ว
ก็ หื้อเฮาละขว้างกู้ สิง่ กู้ อย่างตี้ ขวางเฮา กับบาปตี้ เกาะติดเฮาเหีย หื้อเฮา
อดทนแข่งล่นไปต๋ามตางตี้อยู่ตังหน้าเฮา 2 หื้อตัง้ ต๋าผ่อไปตี้พระเยซูผู้นํา
ตาง ความ เจื้อ กับ เยียะ หื้อ ความ เจื้อ นั ้น สมบูรณ์ พระองค์ อดทน ต่อ ความ
ตุ๊กทรมานบนไม้ก๋างเขน เปื้ อความจื้นจมยินดีตี้อยู่ต่อหน้าพระองค์ โดย
บ่กึ๊ด ว่า ก๋าน ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน เป๋น สิง่ น่า อาย แล้ว บ่า เดี่ยว นี้ พระองค์ นั ่ง
อยู่ตังขวาบัลลังก์ ของพระเจ้าแล้ว 3 หื้อต้านตังหลายกึ๊ดเถิงพระองค์ ผู้ตี้
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ได้ อดทน ต่อ ก๋าน ต่อ ต้าน อย่าง หนั ก จาอี้ จาก คน บาป เปื้ อ ว่า ต้าน จะ บ่อิด
อกอ่อนใจ๋กับหมดกํ่าลังใจ๋
4 ในเรือ
่ งก๋านต่อสู้กับบาป ต้านยังบ่ได้ต่อสู้จ๋นเถิงถูกฆ่าต๋ายเลย 5 ต้าน
ลืมถ้อยกําตี้ หื้อกํา๋ ลังใจ๋ แล้วกา ตี้ พระเจ้าได้ อู้กับต้านในฐานะตี้ ต้านเป๋น
ลูกว่า
“ลูกเหย หื้อเอาใจ๋ใส่ก๋านตีส
๋ อนขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
บ่ดีท้อใจ๋เมื่อพระองค์ตักเตือ
๋ นต้าน
6 ย้อนองค์พระผู้เป๋ นเจ้าตีส
๋ อนคนตี้พระองค์ฮัก
กับลงโต้ษคนตี้พระองค์ฮับเป๋นลูก�ว
7 หื้อ ทน ต่อ ความ ตุ๊ก ถือ ว่า เป๋ น ก๋าน ตี ส
๋ อน พระเจ้า เยีย ะ กับ ต้าน เหมือน
ต้านเป๋นลูก ย้อนว่ามีลูกคนใดพ่องตี้ป้อบ่เกยตีส
๋ อน 8 ถ้าต้านบ่ถูกตีส
๋ อน
เหมือน กับ ตี้ ลูกๆ ของ พระองค์ กู้ คน ได้ ฮับ ต้าน ก็ บ่ใจ้ ลูก แต๊ แต่ เป๋น ลูก
เลี้ยง 9 แหม อย่าง นึ่ ง เฮา ตัง หลาย มี ป้อ ตี้ เป๋น คน ตี้ กอย ตี ส
๋ อน เฮา กับ เฮา
ตังหลายก็ ยังนั บถือป้อของเฮา แล้วเฮาตังหลายบ่ดี ตี้ จะเจื้อฟังพระบิดา
ใน สวรรค์ ของ เฮา นั ก เหลือ นั ้น เปื้ อ จะ มี จี วต
ิ อยู่ กา 10 ป้อ ของ เฮา ใน โลก
นี้ ตี ๋สอน เฮา ต๋าม ตี้ เขา หัน ว่า เปิง สัก หว่าง นึ่ ง แต่ พระเจ้า ตี ๋สอน เฮา เปื้ อ
ประโยชน์ ของ เฮา เปื้ อ เฮา จะ บริสุทธิ์หมดใส เหมือน พระองค์ 11 ต๋อน ถูก
ตี ส
๋ อน นั ้น เฮา บ่ม่วน สัก หน้ อย มี แต่ ก๋าน เจ็บ ปวด แต่ หลัง จาก ตี้ เฮา ได้ ฮบ
ั
ก๋านเฝิ็กฝนจากก๋านตี ส
๋ อนนั ้น ผลก็ คือมีสันติสุขกับมีจี วต
ิ ตี้ ถูกต้องต๋าม
ธรรม
12 ย้อนจาอัน
้ จงเยียะหื้อแขนตี้ เมื่อยกับหัวเข่าตี้ อ่อนมีกํ่าลังขึ้น 13 หื้อ
เตียวบนตางตี้ถูกต้อง เปื้ อขาตี้เป๋นง่อยนั ้นจะบ่เป๋นนั กขึ้น แต่จะหายเป๋น
ปกติ
หื้อหละวังในก๋านใจ๊จีวต
ิ

14 หื้อ พยายาม อยู่ฮ่วม กับ คน ตัง หลาย อย่าง สงบ สุ ข กับ มี จี วต
ิ ตี้ บริสุทธิ์

ย้อนว่าใผตี้มีจีวต
ิ ตี้บ่บริสุทธิก็
้ นเจ้าเลย 15 หละวังหื้อ
์ จะบ่หันองค์พระผูเป๋
ดี บ่ดี หื้อใผคนใดบิน
่ หลังตํา๋ พระคุณของพระเจ้า บ่ดี หื้อฮากตี้ ขมงอกขึ้น
มา เยีย ะ หื้อ คน อื่น เดือดฮ้อ น กับ เยีย ะ หื้อ แหม หลาย คน เป๋น มลทิน 16 บ่ดี
หื้อใผคนใดเยียะผิดตางเพศ กาว่าเป๋นคนบ่นั บถือพระเจ้าเหมือนเอซาว
ผู้ ตี้ เอา สิทธิ์ลูก คน เก๊า แลก กับ ของกิน
๋ คาบ เดียว 17 ต้าน ตัง หลาย ก็ ฮู้ อยู่
แล้วว่า ต๋อนเมื่อลูนเอซาวต้องก๋านฮับปอนจากป้อ แต่ ป้อก็ บ่ยอมหื้อ เอ
ซาวก็บ่ฮูจะ
้ แก้ไขสิง่ ตี้เขาได้เยียะไปแล้วจาใด เถิงแม้ว่าเขาได้ไห้อ้อนวอน
ขอแล้วก็ต๋าม
18 หมู่ ต้าน บ่ได้ มา แผว ดอย ตี้ หยุบ ได้ เหมือน ตี้ จาว อิสราเอล ปะ ตี้ ดอย ซี
นาย ตี้ มี ไฟ ไหม้ ตี้ มืด ตึ๊ก ตี้ มืด มน กับ ตี้ ลม ปั๊ ด แฮง 19 ตี้ มี เสียง แก ดัง กับ
มี เสียง อู้ ของ พระเจ้า ตี้ คน ตัง หลาย ได้ ยิน แล้ว ก็ ปา กั ๋น อ้อนวอน หื้อ ย้าง อู้
20 ย้อนหมู่เขาทนฟังกําสัง
่ ของพระเจ้าบ่ได้ตี้ว่า “แม้แต่สัตว์ตี้จิดอยนี้ จะ
ว
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ต้อง ถูก เอา บ่า หิน ขว้าง จ๋น ต๋าย�ศ 21 สิง่ ตี้ หัน นั ้น น่า กั ๋ว ขนาด โมเสส เถิง
กับอูว่
้ า “ข้าพเจ้ากั ๋วจ๋นตั ๋วสัน
่ �ษ
22 แต่ต้านตังหลายได้มาแผวดอยศิโยน มาแผวกรุ งเยรู ซาเล็มตี้อยูใน
่
สวรรค์ เป๋นเมืองของพระเจ้าผู้มีจีวต
ิ อยู่ กับเป๋นตี้ตี้หมู่ทูตสวรรค์จํา๋ นวน
นั ก เป๋น หมื่นๆ จุ มนุม กั ๋นอย่าง จื้น จมยินดี 23 ต้าน ได้ มา แผว ตี้ จุ มนุม ของ
หมู่ตี้เป๋นลูกคนเก๊าผู้ตี้มีจื้อจดไว้แล้วในสวรรค์ ต้านได้มาแผวพระเจ้า ผู้
ตัดสินกู้ คน ต้านได้ มาแผววิญญาณของคนถูกต้องต๋ามธรรมตี้ พระองค์
เยีย ะ หื้อ สมบูรณ์ แบบ แล้ว 24 ต้าน ได้ มา แผว พระเยซู ผู้ เป๋น คน ก๋าง หละ
หว่าง พันธสัญญา ใหม่ กับ มา แผว เลือด ตี้ พรม แล้ว๘ เป๋น เลือด ตี้ แสดง
เถิงสิง่ ตี้ดีเหลือเลือดของอาแบล
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
่ หลัง ตํา๋ พระองค์
ตี้ เตือ
๋ นเฮาจากสวรรค์ จะหนี ป๊นกา 26 ในต๋อนนั ้นเสียงของพระเจ้าเยียะ
หื้อโลกสนั ่นปั่ นปื๊ น แต่ ต๋อนนี้ พระองค์ สัญญาว่า “แหมเตื้อนึ่ งเฮาจะเยีย
ะหื้อตึงโลก ตึงสวรรค์สนั ่นหวัน
่ ไหวไปตวยกั ๋น�ส 27 กําว่า “แหมเตื้อนึ่ ง�
หมาย ความ ว่า สิง่ ตี้ ถูก สร้าง มา ตึง หมด จะ ถูก สัน
่ ไหว แล้ว สิง่ ตี้ สัน
่ ไหว ได้
นั ้นจะถูกเอาออกไป เปื้ อจะเหลือแต่สิง่ ตี้มัน
่ คงบ่สัน
่ ไหว
28 ย้อน จา อัน
้ เมื่อ เฮา กํ่า ลัง ได้ ฮับ แผ่น ดิน ตี้ บ่สัน
่ ไหว ก็ หื้อ เฮา
ขอบพระคุณ กับ นมัส ก๋า น พระเจ้า ใน แบบ ตี้ พระองค์ เปิง ใจ๋ โดย ความ
เคารพกับยําเก๋ง 29 ย้อนว่าพระเจ้าของเฮานั ้นเป๋นเหมือนไฟตี้เผาทําลาย
กู้อย่าง

13
ก๋านเยียะตี้พระเจ้าเปิงใจ๋

1 หื้อฮักกั ๋นเหมือนปี้ เหมือนน้ องต่อไป 2 บ่ดี ลืมต้อนฮับแขกแปลกหน้า

ย้อน ว่า บาง คน ตี้ เยีย ะ จาอี้ ได้ ต้อนฮับ ทูต สวรรค์ อย่าง บ่ฮู้ ตั ๋ว 3 หื้อ กึ๊ด เถิง
หมู่คนตี้อยู่ในคอก เหมือนกับว่าต้านได้ติดคอกตวยเขา หื้อกึ๊ดเถิงคนตัง
หลายตี้ถูกทรมาน เหมือนกับว่าต้านก็ถูกทรมานเหมือนกับเขา
4 ขอหื้อจี วต
ิ ก๋านแต่งงานของต้านเป๋นตี้นั บถือของกู้คน กับหื้อผัวเมีย
ซื่อสัตย์ ต่อ กั ๋น ย้อน ว่า พระเจ้า จะ ลงโต้ ษ คน ตี้ เยีย ะ ผิด ตาง เพศ กับ ล่วง
ประเวณี
5 บ่ดี เป๋ นคนขี้โลภเงินคํา หื้อปอใจ๋ ในข้าวของตี้ ตั ๋วเก่ามี ย้อนพระเจ้าอู้
ว่า
“เฮาจะบ่ละต้าน เฮาจะบ่ขว้างต้านแน่ นอน�ห
6 ย้อนจาอัน
้ เฮาก็อูอย่
้ างมัน
่ ใจ๋ได้ว่า
“องค์พระผู้เป๋นเจ้าเป๋นผู้จ้วยเหลือข้าพเจ้า
ศ
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ข้าพเจ้าจะบ่กั ๋ว
ใผจะเยียะอะหยังข้าพเจ้าได้�ฬ
7 หื้อ กึ๊ด เถิง หมู่ ผู้นํา ของ ต้าน ผู้ ตี้ ได้ อู้ เรือ
่ ง ถ้อยกํา ของ พระเจ้า แก่ ต้าน
หื้อผ่อดีๆ ว่าตลอดจีวต
ิ ของหมู่เขาเป๋นจาใด แล้วหื้อเฮียนแบบความเจื้อ
ของเขา
8 พระเยซูคริสต์บ่เกยเปี่ ยนบ่ว่าจะเป๋ นตะวา วันนี้ กาว่าตลอดไป
9 บ่ดีหื้อกําสอนแปลกๆ เยียะหื้อต้านหลงไป ย้อนเป๋ นสิง
่ ตี้ดีตี้จะหื้อจิต
ใจ๋ของเฮาเข้มแข็งขึ้นโดยพระคุณ บ่ใจ้โดยก๋านเยียะต๋ามฮีตเก่าฮอยเดิม
เรือ
่ งก๋านกิน
้ เลย 10 เฮา
๋ เซิง่ บ่มีประโยชน์ แก่จิตใจ๋ของคนตี้ถือต๋ามจาอัน
มี แต้น ปู่ จา แต้น นึ่ ง เซิง่ ปุโรหิต ตี้ ฮับ ใจ๊ ใน เต็นท์ ศักดิส
์ ิทธิ์บ่มี สิทธิ์กิน
๋ ของ
ถวายจากแต้นนั ้น
11 มหา ปุโรหิต จะ เอา เลือด สัตว์ปู่ จา เข้า ไป ใน ห้อง ตี้ ศักดิส
์ ิทธิตี
์ ้ สุดเป๋น
เครือ
่ ง ปู่ จา ไถ่ บาป แต่ ตั ๋ว ของ สัตว์ หมู่ นั ้น จะ เอา ไป เผา นอก ค่าย 12 ย้อน
จาอัน
้ พระเยซู จึง ได้ ทนตุ๊ก นอก ปะตู๋ เมือง เหมือน กั ๋น เปื้ อ ซ่วย ล้าง บาป
ของ คน ตัง หลาย หื้อ บริสุทธิ์ โดย เลือด ของ พระองค์ เอง 13 จาอัน
้ หื้อ เฮา
ตัง หลาย ออก ไป หา พระเยซู นอก ค่าย กับ ยอม ฮับ กํา ดูถูก ดู แควน เหมือน
กั ๋น กับ พระองค์ 14 ใน โลก นี้ เฮา บ่มี เมือง ตี้ คง อยู่ได้ ตลอด ไป แต่ เฮา กํ่า ลัง
เซาะหาเมืองตี้กํ่าลังจะมาปายหน้า 15 ย้อนจาอัน
้ หื้อเฮาถวายกํายกย่อง
เป๋น เครือ
่ ง ปู่ จา แก่ พระเจ้า ตลอด โดย ตาง พระเยซู เครือ
่ งปู่ จา นั ้น ก็ คือ
กํา ยกย่อง สรรเสริญ พระองค์ ตี้ ยอมฮับ อย่าง เปิด เผย ว่า เฮา เจื้อ พระองค์
16 แล้วบ่ดี ลืมตี้ จะเยียะความดี กับจ้วยเหลือคนอื่น ย้อนว่าก๋านเยียะจาอี้
ก็เป๋นเครือ
่ งปู่จาตี้พระเจ้าเปิงใจ๋
17 หื้อต้านตังหลายเจื้อฟังกับยอมอยู่ใต้สิทธิอํานาจผู้นําของต้าน ย้อน
หมู่ เขา เฝ้า ผ่อ กอย จี วต
ิ ของ ต้าน อย่าง คน ตี้ ต้อง รายงาน ก๋าน งาน ของ เขา
หื้อกับพระเจ้า หื้อเจื้อฟังเขาเปื้ อเขาจะเยียะหน้าตี้นี้ อย่างจื้นจมยินดี บ่ใจ้
อย่างหน้าหมองต๋องเศร้า เซิง่ บ่เป๋นประโยชน์ ต่อต้านเลย
18 หื้อ อธิษฐาน เผื่อ เฮา เฮา แน่ ใจ๋ ว่า เฮา มี จิต สํานึ ก ตี้ บริสุทธิ์ กับ ใค่ มี จี
วิต ตี้ น่า ยกย่อง กู้ ด้าน 19 ข้าพเจ้า อ้อนวอน ต้าน แต๊ๆ ว่า หื้อ อธิษฐาน เผื่อ
ข้าพเจ้า เปื้ อข้าพเจ้าจะได้ปิ๊ กมาหาต้านแหมเวยๆ นี้
20 ขอ พระเจ้า ผู้ หื้อ สันติสุข ผู้ ตี้ เยีย ะ หื้อ ผู้ เลี้ยง แกะ ตี้ ยิง
่ ใหญ่ คือ พระ
เยซู องค์พระผู้เป๋ นเจ้าของเฮาเป๋นขึ้นจากความต๋าย โดยเลือดแห่งพันธ
สัญญา ตี้ เป๋น นิ รน
ั ดร์ 21 โผด หื้อ กู้ สิง่ กู้ อย่าง ตี้ ดี กับ ต้าน ตัง หลาย เปื้ อ หมู่
ต้าน จะ เยีย ะ ตวย ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ พระองค์ ขอ หื้อ พระองค์ เยีย ะ
ก๋านอยูใน
่ หมู่เฮาต๋ามตี้พระองค์เปิงใจ๋ โดยผ่านตางพระเยซูคริสต์ ขอหื้อ
พระองค์ได้ฮับเกียรติตลอดไป อาเมน
22 ปี้ น้ องตังหลาย ข้าพเจ้าขอหื้อต้านอดทนฟังกําเตือ
๋ นนี้ ย้อนข้าพเจ้า
ได้เขียนจดหมายเถิงหมู่ต้านสัน
้ ๆ เต้าอัน
้
ฬ
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ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ ต้าน ฮู้ ว่า ทิ โมธี น้ อง ของ เฮา ออก คอก แล้ว ถ้า เขา มา
แผวตี้นี่ เวย ข้าพเจ้ากับเขาก็จะไปหาต้าน
24 ข้าพเจ้าขอฝากกํากึ๊ดเติงมาหาผู้นําของต้านกับหมูคน
่ ของพระเจ้ากู้
คน หมู่ปี้ น้ องผู้เจื้อจากประเทศอิตาลีก็ฝากกํากึ๊ดเติงมาหาต้านตังหลาย
ตวย
25 ขอหื้อพระคุณของพระเจ้าอยูกั
่ บหมู่ต้านกู้คนเต๊อะ
23
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จดหมายจาก

ยากอบ

กํา ตัก
๊ ตวาย ใน จดหมาย ฉบับ นี้ บอก ว่า เขียน โดย ยากอบ เถิง แม้ ว่า ใน
พระคัมภีร ์ พันธสัญญา ใหม่ จะ มี คน จื้อ ยากอบ หลาย คน แต่ คริ สตจักร
สมัย ยุค แรก ก็ ได้ ยอมฮับ ว่า จดหมาย ฉบับ นี้ เขียน โดย ยากอบ น้ อง บ่าว
ของพระเยซู แม้ว่ายากอบบ่เจื้อว่าพระเยซูเป๋นพระคริสต์ต๋อนตี้พระองค์
มีจี วต
ิ อยู่ แต่ ต้านมาเจื้อในปายหลัง แล้วก็ ได้ มาเป๋นผู้นําในคริสตจักรตี้
กรุ งเยรู ซาเล็ม ยากอบเขียนจดหมายฉบับนี้ ขึ้นก่อนปี๋ 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 ขะแจ
ไป ยากอบ เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ต๋อน ตี้ เป๋น ผู้ นํา คริสตจักร ตี้ อยู่ ใน กรุ ง
เยรู ซาเล็ม ต้าน เขียน เปื้ อ หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ หมู่ ผู้ เจื้อ หื้อ มัน
่ คง ใน ความ เจื้อ หื้อ
อดทน ต้าม ก๋าง ก๋าน ทดลอง ใจ๋ กับ แสดง ความ มัน
่ คง ใน ความ เจื้อ ของ หมู่
เขาโดยก๋านเยียะสิง่ ต่างๆ ของเขา
ยากอบ สอน ว่า จํา๋ เป๋ น ตี้ จะ ต้อง อดทน ต้าม ก๋าง ก๋าน ทดลอง ใจ๋ กับ ก๋าน
ทดสอบ ความ เจื้อ ย้อน ว่า นี่ เป๋น วิธีตี้ จะ เยีย ะ หื้อ ความ เจื้อ นั ้น เข้ม แข็ง ขึ้น
กับ ต้าน ได้ สอน แหม ว่า ผู้ เจื้อ บ่ควร ก้า อู้ บ่ดาย ว่า มี ความ เจื้อ แต่ ควร เยีย ะ
ต๋ามความเจื้อนั ้นโดยแสดงความเมตต๋า โดยเฉพาะต่อคนตุ๊กคนจ๋น กับ
ใจ๊จีวต
ิ ตี้บริสุทธิกั
์ บซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า
1 จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ข้าพเจ้า

ยากอบ ผู้ฮับใจ๊ ของพระเจ้าตึงของพระ
เยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า ขอ ตัก
๊ ต วาย คน ของ พระเจ้า กู้ คน ตี้ แตก
ขะแลขะแจไปใคว่โลก
ก๋านขอโดยความเจื้อ

2 ปี้ น้ องผูเ้ จื้อตังหลาย

เมื่อหมู่ต้านปะกับก๋านทดลองใจ๋ในเรือ
่ งต่างๆ ก็
หื้อถือว่าเป๋นเรือ
่ งตี้น่าจื้นจมยินดีแต๊ๆ 3 ย้อนว่า หมู่ต้านฮูอยู
้ แล้
่ วว่า ก๋าน
ทดลองใจ๋ นั ้น จะ ทดสอบ ความ เจื้อ ของ หมู่ ต้าน เซิง่ จะ จ้วย หื้อ หมู่ ต้าน มี
ความอดทนได้ 4 หื้อหมู่ต้านเฮียนฮู้ตี้จะอดทนกับกู้สิง่ กู้อย่าง เปื้ อจะเป๋น
คนตี้สมบูรณ์ กับดีพร้อมกู้อย่าง
แต่ ถ้า ใผ คน ใด ใน หมู่ ต้าน ขาด ผญา ปั๋ ญญา ก็ หื้อ เขา ขอ จาก พระเจ้า
แล้ว พระเจ้า จะ หื้อ ย้อน พระองค์ ใจ๋ กว้าง กับ จะ หื้อ กู้ คน โดย บ่ว่า ใผ เลย
6 แต่เขาจะต้องขอโดยความเจื้อกับบ่อิกขะหลิกใจ๋ ย้อนว่าคนตี้อิกขะหลิก
ใจ๋ก็เป๋นเหมือนคลื่นในทะเลตี้ถูกลมปั๊ ดไปปั๊ ดมา 7 คนจาอัน
้ บ่ต้องหวังว่า
5
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จะได้ฮับอะหยังจากองค์พระผู้เป๋นเจ้าเลย 8 ย้อนเขาเป๋นคนบ่มัน
่ คง เอา
แน่ 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 รํา
่ รวย ก็ หื้อ ภู มิ ใจ๋ ตั ๋ว เก่า เหมือน กั ๋น เมื่อ พระเจ้า เยีย ะ หื้อ เขา ตก
ตํ่าลง ย้อนว่าคนรํา่ รวยก็จะเหีย
่ วแห้งต๋ายไปเหมือนดอกหญ้า 11 ย้อนว่า
เมื่อ ตะวัน ขึ้น แดด ก็ เผา หญ้า แล้ว ดอก มัน ก็ จะ เหีย
่ ว แห้ง หลวะ ออก จาก
ต้น แล้ว ความ งาม ของ มัน ก็ เสี้ ยง หมด คน รํา่ รวย ก็ จะ เป๋น จาอัน
้ เหมือน
กั ๋น หมู่เขาจะต๋ายไปในต๋อนตี้กํ่าลังวุน
่ วะวุน
่ วายกับก๋านงานของหมู่เขา
9

ห้ามหื้อใผล่อลวงเฮาได้
พระเจ้า จะ ปั๋ น ปอน คน ตี้ อดทน ต่อ ก๋าน ทด ลอง ใจ๋ ย้อน ว่า เมื่อ เขา
ผ่านก๋านทดสอบนี้ ได้แล้ว เขาก็จะได้ฮับมงกุฎแห่งจีวต
ิ ตี้พระเจ้าสัญญา
ว่า จะ หื้อ กับ คน ตี้ ฮัก พระองค์ 13 ห้าม หื้อ ใผ คน ใด ตี้ ถูก ล่อลวง นั ้น อู้ ว่า
“พระเจ้าล่อลวงเฮา� ย้อนบ่มีใผล่อลวงพระเจ้าหื้อเยียะบ่ดีได้ กับพระเจ้า
ก็ บ่ล่อลวงใผคนใดเหมือนกั ๋น 14 แต่ หมู่ เขาถูกล่อลวงโดยตั ๋ณหาของหมู่
เขาเองตี้นําปาหมู่เขาหลงตางไปจากพระเจ้า 15 เมื่อเกิดตั ๋ณหาฟักตั ๋วขึ้น
ใน ใจ๋ แล้ว ก็ เยีย ะ หื้อ เกิด บาป เมื่อ บาป อยู่ ใน ใจ๋ สมบูรณ์ แล้ว ก็ นํา ไป เถิง
ความต๋าย
16 ปี้ น้ องตี้ข้าพเจ้าฮักเหย ห้ามหื้อใผจุล่ายได้เน่ อ 17 ของตี้ดีกับดีพร้อม
กู้อย่างก็มาจากสวรรค์ คือมาจากพระเจ้า ผูตี
้ ้สร้างกู้อย่างตี้ส่องแสงในต๊
องฟ้า แต่พระองค์บ่เปี่ ยนแปลง บ่เหมือนกับสิง่ หมู่นั ้นกาว่าเงาของมันตี้
เปี่ ยนไปเปี่ ยนมา 18 เป๋นความต้องก๋านของพระองค์ ตี้หื้อเฮาเกิดใหม่โดย
ถ้อยกําตี้ เป๋นความจริง เปื้ อหื้อเฮาได้ เป๋นเก๊าเหง้าของกู้ อย่างตี้ พระองค์
สร้างขึ้น
12

ก๋านเจื้อฟังกับก๋านเยียะต๋าม
ปี้ น้ อง ตัง หลาย ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก จํา๋ ไว้เต๊อะ ว่า หื้อ ว่อง ใน ก๋าน ฟัง หื้อ จ๊า
ใน ก๋าน อู้ กับ จ๊า ใน ก๋าน โขด 20 ย้อน ว่า ความ โขด ของ คน บ่ได้ จ้วย หื้อ ใผ
คนใดมีจีวต
ิ ตี้ถูกต้องต๋ามธรรมของพระเจ้าเลย 21 จาอัน
้ หื้อเลิกใจ๊จีวต
ิ ตี้
สกปรกลามกกู้อย่าง กับกํา๋ จัดความบาปต่างๆ ในจีวต
ิ หื้อหมด แล้วน้ อม
ฮับถ้อยกําของพระเจ้าตี้ฝังไว้ในจิตใจ๋ของหมู่ต้าน เซิง่ ถ้อยกํานั ้นจ้วยหื้อ
หมู่ต้านรอดป๊นบาปโต้ษได้
19

22 หื้อ เยีย ะ ต๋าม กํา สัง
่ สอนของพระเจ้า

บ่ใจ้ ก้าฟังบ่ดาย ถ้าเยียะจาอัน
้
ก็ เป๋น ก๋าน จุ ตั ๋วเก่า 23 ย้อน ว่า คน ตี้ ได้ ก้า ฟัง แล้ว บ่เยีย ะ ต๋าม เขา ก็ เป๋น
เหมือนคนส่องผ่อหน้าตั ๋วเก่าในแว่น 24 ส่องเสร็จแล้วก็ไปเหีย แล้วก็ลืม
บ่า เดี่ยว นั ้น ว่า หน้า ตั ๋ว เก่า เป๋น จาใด 25 แต่ คน ตี้ เอา ใจ๋ ใส่ บท บัญญัติ ตี้ ดี
พร้อมของพระเจ้า เซิง่ เป๋นบทบัญญัติตี้เยียะหื้อคนมีอิสระ แล้วเอาใจ๋ใส่
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เยียะต๋ามต่อไป บ่ใจ้ก้าฟังแล้วก็ลืม แต่เยียะต๋ามกําสัง่ สอนนั ้น พระเจ้าก็
จะปั๋ นปอนในสิง่ ตี้เขาเยียะ
26 ถ้าใผกึ๊ดว่าตั ๋วเก่าเป๋ นคนเคร่งศาสนา แต่ ถ้าบ่ควบคุมลิน
้ ตั ๋วเก่าหื้อ
ดี เขา ก็ จุ ล่าย ตั ๋ว เขา เอง ก๋าน เคร่ง ศาสนา ของ เขา ก็ บ่มี ประโยชน์ อะหยัง
เลย 27 ศาสนาตี้บริสุทธิกั
์ บตี้แต๊จริงในสายต๋าของพระเจ้าพระบิดา ก็คือ
ก๋านจ้วยเหลือหละอ่อนกํ่าพร้ากับหมู่แม่หม้ายตี้ได้ฮบ
ั ความตุ๊กยาก และ
ฮักษาตั ๋วหื้อป๊นจากบาปของโลกนี้

2

บ่ดีลําเอียง

1 ปี้ น้ องผู้เจื้อตังหลาย

ในฐานะตี้หมู่ต้านได้เจื้อวางใจ๋ในพระเยซูคริสต์
องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า ตี้ ยิง่ ใหญ่ ของ เฮา ห้าม ลําเอียง เน่ อ 2 ถ้า มี คน นึ่ ง ใส่
แหวนคําแต่งตั ๋วดีเข้ามาในตี้จุมนุมของหมู่ต้าน กับมีแหมคนนึ่ งเป๋นคน
ตุ๊กแต่งตั ๋วซุกฮุกซุกฮุย
่ เข้ามาตวย 3 แล้วต้านก็สนใจ๋ก้าคนตี้แต่งตั ๋วดี อู้
กับเขาว่า “ขอเจิญต้านนั ่งตี้ สบายๆ ตี้ นี่ เต๊อะ� แต่ อู้กับคนตุ๊กว่า “ยืนอยู่
หัน
้ เนาะ บ่อัน
้ ก็ นั ่ง ตี้ ปื๊ น ฮิม ตีน
๋ เฮา เพ้� 4 ถ้า เป๋น จาอัน
้ หมู่ ต้าน ก็ แบ่ง จัน
๊
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 เป๋น คน รํา่ รวย ใน ความ เจื้อ กับ หื้อ มา ฮับ ส่วนแบ่ง ใน แผ่น ดิน สวรรค์ ตี้
พระเจ้าได้สัญญาไว้ว่าจะหื้อกับคนตี้ฮักพระองค์บ่ใจ้กา 6 แต่หมู่ต้านดูถูก
ดู แควน คน ตุ๊ก หมู่ คน รํา่ รวย บ่ใจ้ กา ตี้ คํ่า ต้าน กับ ลาก ตั ๋ว ต้าน ไป ขึ้น ศาล
7 หมู่เขานี้ บ่ใจ้กาตี้ดูแควนจื้อขององค์พระผู้เป๋ นเจ้าของหมู่ต้านตวย
8 ถ้า หมู่ ต้าน เยีย ะ ต๋าม บท บัญญัติ ของ พระเจ้า แต๊ๆ ตี้ เขียน ไว้ ใน พระ
คัมภีร ์ตี้ ว่า “จง ฮัก เปื้ อน บ้าน เหมือน 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 ต้าน
เป๋นผูฝ่
้ าฝืนบทบัญญัติ 10 ย้อนว่าใผตี้ฮักษาบทบัญญัติตึงหมด แต่ผิดก้า
ข้อเดียวเต้าอัน
้ ก็ถือว่าเยียะผิดบทบัญญัติตึงหมดตวย 11 ย้อนว่าพระเจ้า
ผู้ตี้อู้ว่า “ห้ามเป๋นจู๊ผัวเมียเปิ้ น� ก็อู้ว่า “ห้ามฆ่าคน� ถ้าหมู่ต้านบ่ได้เป๋น
จู๊ ผัว เมีย เขา แต่ ได้ ฆ่า คน ต้าน ก็ ได้ เป๋น ผู้ ฝ่าฝืน บท บัญญัติ แล้ว 12 จาอัน
้
บ่ว่าต้านจะอู้กาว่าเยียะอะหยังก็หื้อจํา๋ เอาไว้เต๊อะว่า พระเจ้าจะตัดสินลง
โต้ ษ ต้าน โดย ใจ๊ บท บัญญัติ ตี้ เยีย ะ หื้อ คน มี อิสระ 13 ย้อน ว่า เมื่อ พระองค์
ตัดสินลงโต้ษ พระองค์จะบ่เมตต๋ากับคนตี้บ่เมตต๋ากับคนอื่นตวย แต่ถ้า
คนมีเมตต๋ากับคนอื่น พระองค์ก็จะมีเมตต๋ากับเขาเมื่อตัดสินลงโต้ษ
ความเจื้อตี้บ่เยียะต๋ามก็บ่มีประโยชน์
ปี้ น้ อง ตัง หลาย มัน บ่มี ประโยชน์ อะหยัง เลย ถ้า คน นึ่ ง บอก ว่า เขา มี
ความเจื้อ แต่เขาก็บ่ได้เยียะต๋าม ความเจื้อนั ้นจะจ้วยหื้อเขารอดป๊นบาป
โต้ษได้กา 15 ถ้าปี้ น้ องผู้เจื้อบ่มีเสื้อผ้ากาว่าบ่มีอะหยังกิน
๋ 16 แล้วหมู่ต้าน
14
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คน นึ่ ง อู้ ว่า “ขอ พระเจ้า ปั๋ น ปอน ต้าน หื้อ อยู่ ดี มี สุข มี ผ้า ใส่ อบอุน
่ กับ อยู่
ดี กิน
ิ สําหรับ เขา เลย แล้ว จะ มี
๋ ดี เต๊อะ� แต่ ก็ บ่ได้ หื้อ สิง่ ตี้ จํา๋ เป๋ น ใน จี วต
ประโยชน์ อะหยัง 17 ก็ เหมือนกั ๋นกับเรือ
่ งความเจื้อ ถ้าเจื้ออย่างเดียวแต่
บ่ได้เยียะต๋าม ความเจื้อนั ้นก็บ่มีประโยชน์ เลย
18 แต่ บาง คน จะ อู้ ว่า “ต้าน มี ความ เจื้อ แต่ ตั ๋ว ข้าพเจ้า เป๋ น คน เยีย ะ�
ข้าพเจ้าจะบอกกับเขาว่า “ขอแสดงหื้อข้าพเจ้าหันความเจื้อของต้านโดย
ก๋านบ่ต้องเยียะต๋ามกําลอ แล้วข้าพเจ้าก็ จะแสดงความเจื้อของข้าพเจ้า
โดยก๋านเยียะต๋ามหื้อผ่อตวย� 19 ต้านเจื้อว่าพระเจ้ามี องค์ เดียวก็ ดี หมู่
ผี ฮ้าย๑ก็ เจื้อ เหมือน กั ๋น กับ มัน ก็ กั ๋ว จ๋น ตั ๋ว สัน
่ ถาบๆ ตวย 20 คน ง่าว เหย
ต้านใค่อยากหื้อข้าพเจ้าเยียะหื้อฮูก่
้ อ ว่าความเจื้อตี้บ่ได้เยียะต๋ามนั ้น บ่มี
21
ประโยชน์ เลย ก็หื้อผ่อสิง่ ตี้อับราฮัมป้ออุย
๊ แม่หม่อนของเฮาเยียะเต๊อะ
คือ ต้าน ได้ ถวาย ลูก บ่าว คือ อิส อัค บน แต้น ปู่ จา ก็ เยีย ะ หื้อ พระเจ้า ยอมฮับ
อับราฮัมเป๋นคนตี้ถูกต้องต๋ามธรรม 22 หันก่อ ความเจื้อกับก๋านเยียะตวย
ต๋ามของอับราฮัมก็ไปตวยกั ๋น จึงเยียะหื้อความเจื้อของอับราฮัมสมบูรณ์
23 ก็ เป๋ นไปต๋ามตี้ พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า “อับราฮัมเจื้อพระเจ้า แล้วย้อน
ความ เจื้อ ของ ต้าน ก็ เยียะ หื้อ พระเจ้า ยอมฮับว่า ต้าน เป๋น คน ถูก ต้อง ต๋าม
ธรรม� ย้อน จาอี้ อับ ราฮัม จึง ได้ จื้อ ว่า เป๋น เปื้ อน ของ พระเจ้า 24 หัน ก่อ ว่า
คนตี้พระเจ้ายอมฮับว่าเป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรมนั ้น ก็ย้อนก๋านเยียะของ
เขา บ่ใจ้มีก้าความเจื้ออย่างเดียว
25 อย่างเดียวกั ๋นกับนางราหับแม่ญิงขายตั ๋ว พระเจ้าก็ยอมฮับนางเป๋ น
คน ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ย้อน สิง่ ตี้ นาง เยีย ะ คือ ต๋อน ตี้ นาง หื้อ ตี้ ย้าง กับ หมู่
ส่งข่าวจาวยิวก กับจ้วยหมู่เขาหื้อหนี ไปตางอื่น 26 ก็ อย่างเดียวกั ๋นกับตั ๋ว
ตี้ บ่มี จิต วิญญาณ นั ้น ต๋าย แล้ว จาใด ความ เจื้อ ตี้ บ่ได้ เยีย ะ ตวย ต๋าม ก็ ต๋าย
แล้วจาอัน
้

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
หมู่เฮาตี้เป๋นครู นั ้น จะต้องโดนตัดสินเข้มงวดเหลือคนอื่น 2 เฮากู้คนเกย
เยีย ะ ผิด กั ๋น อยู่ เจื่อๆ ถ้า ใผ บ่เกย อู้ สิง่ ตี้ ผิด คน นั ้น ก็ เป๋น คน ดี พร้อม แต๊ๆ
กับจะควบคุมตั ๋วของตั ๋วเองได้ตวย 3 เหมือนกับถ้าเฮาเอาบังเหียนใส่ปาก
ม้า เปื้ อ หื้อ มัน เจื้อ ฟัง เฮา แล้ว เฮา ก็ จะ บังคับ มัน หื้อ ไป ไหน ก็ ได้ ต๋าม ตี้ เฮา
ต้องก๋าน 4 ผ่อเฮือหัน
้ ลอ เถิงแม้จะลําใหญ่ลําหลวง แล้วยังโดนลมหลวง
ปั๊ ด แฮง แหม แต่ หาง เสือ เฮือ อัน หน้ อยๆ ก็ บังคับ เฮือ หื้อ ไป ต๋าม ตาง ตี้ คน
บังคับ เฮือ ใค่ ไป ได้ 5 ลิน
่ ง
้ ก็ เหมือน เดียว กั ๋น เป๋น อัน หน้ อยๆ แต่ ก็ โว เรือ
ใหญ่ๆ ได้
1
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กึ๊ดผ่อลอ ไฟไหม้หน้ อยเดียวแต่สามารถลามไปเผาป่าใหญ่หื้อวอดวาย
ได้ 6 ลิน
้ ก็ เป๋น เหมือน ไฟ เป๋น สิง่ บ่ดี ตี้ สุด ตี้ อยู่ ต้า มก๋าง ส่วน อื่นๆ ของ ตั ๋ว
เฮา เยียะหื้อตึงตั ๋วเป๋นมลทิน มันเป๋นเหมือนไฟตี้มาจากหม้อหน้าฮกเผา
ทําลาย จี วต
ิ ของ เฮา หื้อ วอดวาย 7 สัตว์ กู้ อย่าง สามารถ เยีย ะ หื้อ เจื้ อง ได้
บ่ว่า จะ เป๋น 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
้ เป๋น สิง่ ตี้ บ่ดี
บังคับได้ยาก มีแต่ปิ๊ ดตี้เยียะหื้อต๋าย 9 เฮาใจ๊ลิน
้ สรรเสริญองค์พระผู้เป๋น
เจ้า ผู้ ตี้ เป๋น พระบิดา แล้ว เฮา ก็ ใจ๊ ลิน
้ นั ้น สาป แจ้ง คน ตี้ พระเจ้า สร้าง มา
ต๋ามแบบอย่างของพระองค์ 10 ตึงกําสรรเสริญ ตึงกําแจ้ง ก็ ออกมาจาก
ปาก อัน เดียว กั ๋น นี้ ปี้ น้ อง เหย ขอ เต๊อะ บ่ดี หื้อ เป๋น จาอัน
้ เน่ อ 11 ต๋า นํ้า จะ
12
มี ตึง นํ้า จืด ตึง นํ้า เก็ม ออก มา จาก ตี้ เดียว กั ๋น ได้ กา ปี้ น้ อง ตัง หลาย เหย
เก๊าบ่าเดื่อจะออกหน่วยเป๋นบ่ากอกเทศได้กา กาว่าเคือองุน
่ จะออกหน่วย
เป๋นบ่าเดื่อจาอัน
้ อี้ ต๋านํ้าจะมีตึงนํ้าเก็มกับนํ้าจืดออกตวยกั ๋น ก็ตึงเป๋นไป
บ่ได้เหมือนกั ๋น
ผญาปั๋ ญญาตี้แต๊จริง
มี ใผ พ่อง ใน หมู่ ต้าน ตี้ มี ผญา ปั๋ ญญา กับ ความ ฮู้ ความ เข้า ใจ๋ ดี ก็ หื้อ
เขาแสดงหื้อหันในก๋านใจ๊ จี วต
ิ ตี้ ถูกต้องของเขา คือก๋านเยียะโดยใจ๋ ถ่อม
14
สุภาพ อย่าง มี ผญา ปั๋ ญญา แต่ ถ้า ใน ใจ๋ ของ หมู่ ต้าน มี ความ ขมขื่น ย้อน
ขอยกั ๋นกับหันแก่ตั ๋ว ก็บ่ต้องอวดว่าตั ๋วมีผญาปั๋ ญญากับจุเปื้ อปิดบังความ
จริง 15 ผญา ปั๋ ญญา จาอี้ บ่ได้ มา จาก พระเจ้า เน่ อ แต่ มา จาก โลก นี้ บ่ใจ้
เป๋นของพระวิญญาณแต่เป๋นของผีปี๋ ศาจ 16 ย้อนว่าตี้ไหนมีก๋านขอยกั ๋น
กับ ก๋าน หัน แก่ ตั ๋ว ตี้ หัน
้ ก็ จะ วุน
่ วะ วุน
่ วาย มี ก๋าน เยีย ะ บ่ดี กู้ อย่าง 17 แต่
ผญาปั๋ ญญาตี้ มาจากพระเจ้านั ้นก็ คือ มีความบริสุทธิเป๋
์ นเก๊า แล้วต่อไป
ก็ คือ สร้าง ความ สงบสุข อะลุ้ม อะหล่วย กั ๋น ยอม ฮับ ฟัง คน อื่น มี ความ เม
ตต๋าเต๋มล้น เกิดผลดีโดยก๋านเยียะดี บ่ลําเอียงกับบ่เป๋นคนหน้าซื่อใจ๋ก๊ด
18 หมู่ ตี้ สร้าง ความ สงบสุ ข โดย หว่าน สันติสุข ลง ไป ก็ จะ ได้ เก็บ เกี่ยว ผล
คือจีวต
ิ ตี้พระเจ้าปอใจ๋
13

4

ก๋านเป๋นเปื้ อนกับโลก
ตี้หมู่ต้านผิดหัวกั ๋นกับสู้ฮบกั ๋นนั ้นย้อนอะหยัง ก็ย้อน
กิเลสตั ๋ณหาตี้สู้กั ๋นอยูใน
่ ใจ๋ของหมู่ต้านนั ้นเนาะ 2 หมู่ต้านใค่ได้อะหยังแต่
บ่ได้ หมู่ ต้าน ก็ ฆ่า กั ๋น เมื่อ โลภ ใค่ ได้ อะหยัง แต่ บ่ได้ ก็ ผิด หัว กั ๋น กับ ฮบ กั ๋น
ตี้ หมู่ ต้านบ่ได้ สิง่ ตี้ ต้องก๋านนั ้น ก็ ย้อนบ่ได้ ขอจากพระเจ้า 3 กับตี้ หมู่ ต้าน
ขอ แล้ว แต่ บ่ได้ ฮับ ก็ ย้อน ขอ ผิด หมู่ ต้าน ขอ เปื้ อ เอา ไป สนอง ตั ๋ณหา ของ
ตั ๋วเก่า 4 หมู่ คน บ่ซื่อสัตย์ ต้าน ตัง หลาย บ่ฮู้ กา ว่า ก๋าน เป๋น เปื้ อน กับ โลก
นี้ ก็ เต้า กับ เป๋น ศัตรู ๋ของ พระเจ้า จาอัน
้ ใผ ตี้ ใค่ อยาก เป๋น เปื้ อน กับ โลก ก็
1 หมู่ต้านฮู้ก่อว่า
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ตัง้ ตั ๋วเป๋นศัตรู ของ
๋
พระเจ้า 5 หมู่ต้านกึ๊ดว่าพระคัมภีรเขี
์ ยนไปเล่ยไปเท่ย
๒
กา ตี้ บอก ว่า “วิญญาณ ตี้ พระเจ้า ใส่ ไว้ใน จิต ใจ๋ หมู่ เฮา นั ้น พระองค์ ขาง
ขนาด� 6 แต่ พระคุณตี้ พระเจ้าโผดหื้อกับหมู่เฮานั ้นก็ นั กขึ้น อย่างตี้ พระ
คัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
“พระเจ้าต่อต้านคนตี้หยิง่ จ๋องหอง แต่ปั๋ นปอนคนตี้ถ่อมใจ๋�ข
7 ย้อน จาอัน
้ หื้อหมู่ต้านยอมต่อพระเจ้า หื้อต่อสู้ กับมาร แล้วมารก็ จะหนี
ละหมู่ต้านไป 8 หื้อหมู่ต้านเข้ามาอยูใก้
่ ๆ พระเจ้า แล้วพระองค์ก็จะอยูใก้
่ ๆ
หมู่ต้าน หมู่คนบาปเหย ซ่วยมือจากบาปเหีย คนบ่มัน
่ คงเหย จงเยียะหื้อ
9
จิตใจ๋ของเจ้าบริสุทธิเหี
์ ย จงใค่ไห้ใค่หุย กับตุ๊กโศกเหีย แตนตี้จะใค่หัวก็
หื้อเป๋นเศร้าโศก หื้อความจื้นจมยินดีเปี่ ยนเป๋นความตุ๊กใจ๋ 10 หื้อถ่อมตั ๋ว
ลงต่อหน้าองค์พระผู้เป๋นเจ้า แล้วพระองค์จะยกหมู่ต้านขึ้น
พระเจ้าเต้าอัน
้ ตี้มีสิทธิตั
์ ดสิน
ปี้ น้ อง ตัง หลาย ห้าม ใส่ ฮา้ ย ป้าย สี กั ๋น เน่ อ ย้อน คน ตี้ ใส่ ฮา้ ย กั ๋น กา
ว่า ตัดสิน ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ตวย กั ๋น ก็ เต้า กับ ว่า ได้ ใส่ ฮ้าย ป้าย สี กับ ตัดสิน บท
บัญญัติ ตวย ถ้า หมู่ ต้าน ตัดสิน บท บัญญัติ ต้าน ก็ บ่ได้ เป๋น ผู้ เยีย ะ ต๋าม บท
บัญญัติ แต่ เป๋น ผู้ ตัดสิน ไป เหีย 12 มี แต่ พระเจ้า เต้า อัน
้ เน่ อ ตี้ เป๋น ผู้ หื้อ
บทบัญญัติกับเป๋นผู้ตัดสิน พระองค์ มีฤทธิอํ
์ านาจตี้ จ้วยเฮาหื้อรอดกาว่า
ทําลายเฮาก็ได้ แล้วต้านเป๋นใผกั ๋นตี้จะไปตัดสินคนอื่น
11

หื้อพระเจ้าเป๋นผู้นําจีวต
ิ
เน่ อ ต้านตังหลายตี้ อู้ว่า “วันนี้ กาว่าวันพูกเฮาจะไปเมือง
นั ้น เมือง นี้ จะ อยู่ ตี้ หัน
้ สัก ปี๋ ก๊า ขาย หื้อ ได้ กํ่า ไฮ� 14 แต่ ต้าน ยัง บ่ฮู้ เลย ว่า
จี วต
ิ ของต้านวันพูกจะเป๋นจาใด ย้อนต้านก็ เป๋นเหมือนหมอกจ๋างๆ ตี้ อยู่
ได้ กํา เดียว แล้ว ก็ ก้อยๆ หาย ไป 15 หมู่ ต้าน สมควร จะ อู้ ว่า “ถ้า เป๋น ความ
ต้องก๋านขององค์ พระผู้เป๋นเจ้า เฮาก็ จะมีจี วต
ิ อยู่ แล้วเยียะสิง่ นั ้นสิง่ นี้ �
16 แต่ ต๋อนนี้ ต้านกํ่าลังคุยโวอวดตั ๋ว เซิง
้
่ ก็เป๋นสิง่ ตี้บ่ดีเลย 17 ย้อนจาอัน
คนตี้ฮู้อยู่แล้วว่า อะหยังเป๋นสิง่ ตี้ดีตี้จะต้องเยียะ แล้วบ่ยอมเยียะ คนนั ้น
ก็เป๋นบาป
13 ฟัง หื้อ ดีๆ

5

เตือ
๋ นคนรํา่ รวย
หมู่ คน รํา่ รวย ฟัง ไว้หื้อ ดี เน่ อ จง ไห้ หุย เหีย ย้อน ความ ตุ๊ก ตี้ จะ เกิด กับ
หมู่ต้าน 2 ข้าวของเงินคําของต้านก็ผุพังไป เสื้อผ้าของหมู่ต้านก็โดนแมง
ขบกิน
๋ 3 เงินกับคําของต้านก็จะเป๋นขี้เหมี้ยง ขี้เหมี้ยงนั ้นละก็จะเป๋นหลัก
ฐานมัดตั ๋วหมู่ต้านไว้ จะทําลายตั ๋วของหมู่ต้านเหมือนไฟเผา หมู่ต้านก็ได้
เก็บสมบัติไว้ต๋อนวันสุดต๊ายนี้ แล้ว 4 ฟังลอ คนงานตี้เยียะก๋านในนาของ
1

๒

4:5 4:5 แป๋ได้แหมอย่างว่า พระวิญญาณของพระเจ้า

ข

4:6 4:6 สภษ� 3:34

ยากอบ 5:5
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ยากอบ 5:20

ต้าน ตี้ ต้าน โก๋งก้าแฮง เขาก็ ฮ้องขึ้น มาแล้ว เสียง ของหมู่ เขาตี้ จ่ม ก็ ดังไป
เถิงหูขององค์ พระผู้เป๋นเจ้าผู้มี ฤทธิอํ
ิ
์ านาจสูงสุด 5 ต้านตังหลายใจ๊ จี วต
ในโลกอย่างอยู่ดีกิน
๋ ดีม่วนงันสันเล้า กับกิน
๋ จ๋นตุ้ยพร้อมหื้อเปิ้ นเอาไปฆ่า
6 หมู่ต้านได้ตัดสินลงโต้ษกับฆ่าคนตี้บ่มีความผิด ตี้บ่ได้ต่อสู้ต้าน
หื้ออดทนเหมือนจาวนากอยถ้าฝนตก
อดทนไว้จ๋นกว่าองค์พระผู้เป๋นเจ้าจะปิ๊ กมาเน่ อ
ผ่อ ลอ จาวนา ยัง อดทน กอย ถ้า ข้าว ตี้ มี ก้า จาก แผ่น ดิน อดทน กอย ถ้า หื้อ
ฝน ตก ตัง้ แต่ ต้น หละดู จ๋น แผว ป๋าย หละดู 8 หมู่ ต้าน ก็ ต้อง อดทน จาอัน
้
เหมือน กั ๋น จง ตัง้ อก ตัง้ ใจ๋ หื้อ ดี ย้อน ใก้ เถิง วัน ตี้ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จะ ปิ๊ ก
มาแล้ว 9 ปี้ น้ องตังหลาย บ่ต้องจ่มว่าอะหยังหื้อกั ๋นเน่ อ เปื้ อต้านจะบ่โดน
ตัดสินลงโต้ษจากพระเจ้า ผ่อลอ ผู้พิพากษาก็ใก้จะมาแผวแล้ว
10 ปี้ น้ องตังหลาย หื้อเอาอย่างความอดทนต่อความตุ๊กยากของผู้เป๋ น
ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตี้ ได้ อู้โดย สิทธิอํานาจ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
11 เฮา ถือ ว่า คน หมู่ นั ้น ตี้ ได้ อดทน ก็ เป๋ น สุ ข ต้าน ก็ เกย ได้ ยิน เรือ
่ ง ความ
อดทนของโยบแล้ว กับได้ฮูว่
้ าพระเจ้าได้หื้ออะหยังเขาพ่องต๋อนบัน
้ ป๋ายจี
วิตของเขา ตี้เป๋นจาอีก็
้ ย้อนองค์พระผูเป๋
้ นเจ้ามีความอินดูเขา กับมีความ
เมตต๋ากรุ 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� ก็ บอก ว่า “ใจ้� “บ่ใจ้� ก็
บอกว่า “บ่ใจ้� เปื้ อต้านจะบ่ต้องถูกตัดสินลงโต้ษจากพระเจ้า
7 ย้อนจาอัน
้ ปี้ น้ องเหย

ก๋านอธิษฐานหื้อเกิดผล
มี ใผ พ่อง ใน หมู่ ต้าน ตี้ มี ปั๋ ญหา ก็ หื้อ เขา อธิษฐาน แล้ว มี ใผ พ่อง ตี้ มี
ความ สุข ก็ หื้อ เขา ฮ้อง เพลง สรรเสริญ พระเจ้า 14 มี ใผ พ่อง ใน หมู่ ต้าน ตี้
เจ็บป่วย ก็หื้อเขาเจิญผูป
้ กครองของคริสตจักรมาอธิษฐานเผื่อเขา กับใจ๊
นํ้ามัน บ่า กอก เทศ เจิม เขา ใน นาม ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 15 เมื่อ อธิษฐาน
โดย ความ เจื้อ ก็ จะ 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
เกยเยียะไว้หื้อตวย 16 จาอัน
้ หื้อต้านสารภาพบาปต่อกั ๋น กับหื้ออธิษฐาน
เผื่อกั ๋น เปื้ อต้านจะได้ฮบ
ั ก๋านฮักษาหื้อหาย กําอธิษฐานของคนตี้ถูกต้อง
ต๋ามธรรมของพระเจ้านั ้นก็มีอํานาจกับเกิดผล
17 เอลียาห์ก็เป๋ นคนเหมือนอย่างหมูเฮา
่ เนี ยะ เมื่อต้านอธิษฐานเป๋นแต๊
เป๋นว่าขอบ่หื้อฝนตก ฝนก็บ่ตกเถิงสามปี๋เกิง่ ค 18 กับเมื่อต้านได้อธิษฐาน
แหมเตื้อขอหื้อฝนตก ฝนก็ตกลงมาจากต๊ องฟ้า แผ่นดินก็เกิดดอกออก
ผลขึ้นมา 19 ปี้ น้ องตังหลาย ถ้ามีใผในหมูต้
่ านตี้หลงไปจากความจริง แล้ว
20
มีคนปาเขาปิ๊ กคืนมา ก็หื้อจํา๋ เอาไว้เต๊อะว่า คนตี้ปาคนบาปปิ๊ กมาจาก
ค 5:17 5:17 1 พกษ� 17:1; 18:1
13

ยากอบ 5:20
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ยากอบ 5:20

ตางตี้ผิด ก็ได้จ้วยเขาหื้อรอดจากความต๋าย กับเยียะหื้อความบาปตี้มีนั ก
ขนาดของเขาได้ฮับก๋านยกโต้ษ

1 เปโตร 1:1

461

1 เปโตร 1:2

จดหมายจาก

เปโตร

ฉบับตีนึ
้ ่ง

ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ คือ เปโตร ผู้ เป๋น อัครทูต ต๋าม ตี้ ต้าน บอก ใน กํา
ตัก
๊ ตวาย ของ จดหมาย คริ สตจักร สมัย ยุค แรก ยอมฮับ ว่า เปโตร เป๋น ผู้
เขียน ในบทตี้ 5:12 มี เขียนบอกว่า เปโตรเขียนจดหมายฉบับนี้ ผ่านตาง
ลายมือ ของ สิ ล วานั ส (ฮ้อง แหม จื้อ ว่า สิ ลาส) เขา เป๋น เปื้ อน ของ เปาโล ผู้
เป๋น อัครทูต กับ เกย เตียว ตาง กับ เปาโล ใน ก๋าน ไป บอก ข่าวดี เป๋น บาง เตื้อ
(กิจก๋าน 15:40) เปโตรคงจะเขียนจดหมายฉบับนี้ หละหว่างปี๋ ค�ศ� 64
เถิง 68
เป โตร เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ไป เถิง หมู่ ผู้ เจื้อ ตี้ อยู่ ใน แคว้น ปอ นทัส
แคว้นกาลาเทีย แคว้นคัปปาโดเซีย แคว้นเอเชีย กับแคว้นบิธเี นี ย แคว้น
หมู่ นี้ อยู่ในภาคตะวันตกเฉี ยงเหนื อของแคว้นเอเชีย ติดกับทะเลดํา เซิง่
สมัยนี้ เป๋นส่วนนึ่ งในประเทศตุรกี หมู่ผู้เจื้อหมู่นี้ ส่วนใหญ่เป๋นคนต่างจ้า
ด เปโตรเขียนจดหมายฉบับนี้ โดยหื้อสิลวานั สเขียนต๋ามตี้เปโตรอู้ ต๋อนตี้
ตึงสองอยูใน
่ กรุ งโรม
เปโตร หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ หมู่ ผู้ เจื้อ หื้อ ใจ๊ จี วต
ิ อย่าง บริสุทธิ์ตี้ เยีย ะ หื้อ พระเจ้า
เปิง ใจ๋ แม้วา่ จะ อยู่ ต้า มก๋าง 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 ต้าน ก็
ตัก เตือ
๋ น ตวย แหม ว่า จี วต
ิ ของ คน ตี้ ซื่อสัตย์ต่อ พระเยซู คริสต์ ก็ จะ ปะ กับ
ความ ตุ๊ก ยาก อย่าง ความ ตุ๊ก ยาก ตี้ พระเยซู ได้ ปะ นั ้น เป๋น ตั ๋วอย่าง หื้อ กับ
ผู้เจื้อ เปโตรตักเตือ
๋ นหมู่เขาว่า พระคริสต์ จะปิ๊ กมา แล้วผู้เจื้อต้องเกียม
พร้อมสําหรับก๋านปิ๊ กมาของพระองค์ โดยฮับใจ๊ปี้ น้ องผู้เจื้อ กับหื้อฮักกั ๋น

กําตัก
๊ ตวาย
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก เปโตร อัครทูต ของ พระเยซู คริสต์ เถิง คน ตี้ เป๋น
เหมือนคนต่างด้าวของโลกนี้ ตี้พระเจ้าได้เลือกไว้ ตี้ได้แตกขะแลขะแจไป
อยู่ ต๋าม แคว้น ปอนทัส แคว้น กาลาเทีย แคว้น คัป ปาโดเซีย แคว้น เอเชีย
กับแคว้นบิธเี นี ย 2 ต๋ามตี้พระเจ้าพระบิดาได้กํา๋ หนดไว้เมินแล้ว พระองค์
หื้อพระวิญญาณซ่วยล้างหมู่ต้านหื้อบริสุทธิ์ เปื้ อหมู่ต้านจะได้เจื้อฟังพระ
เยซูคริสต์ กับได้เข้าเป๋นคนของพระองค์โดยเลือดของพระเยซูคริสต์ก
1

ขอพระเจ้าโผดหื้อพระคุณตึงสันติสุขกับหมู่ต้านนั กขึ้นเต๊อะ

ก

เฮามีความหวัง
1:2 1:2 อพย� 24:3-8

1 เปโตร 1:3
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1 เปโตร 1:16

3 สรรเสริญพระเจ้าพระบิดาของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป๋ นเจ้าของ

เฮา ย้อน ความ เมตต๋า อัน ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ ตี้ เยีย ะ หื้อ เฮา ได้ เกิด ใหม่
โดย ก๋าน เยีย ะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย จี วต
ิ ของ เฮา จึง มี ความ
4
หวัง ตี้ แน่ นอน กับ พระเจ้า ได้ เก็บ มรดก ไว้หื้อ กับ หมู่ ต้าน แล้ว ใน สวรรค์
เป๋นมรดกตี้บ่มีวันเสียหาย เน่าเปื่ อย กาว่าจ๋างหายไป 5 ย้อนหมู่ต้านเจื้อ
วางใจ๋ พระเจ้า พระองค์ จึง ปกป้อง หมู่ ต้าน โดย ฤทธิ์ เดช อัน ยิง่ ใหญ่ ของ
พระองค์ จ๋นกว่าหมู่ต้านจะได้ฮบ
ั ความรอดตี้จะเปิดเผยในวันสุดต๊ายนั ้น
6 เรือ
่ งนี้ เยียะหื้อหมู่ต้านมีความจื้นจมยินดีนั กขนาด เถิงแม้ว่าบ่าเดี่ยวนี้
จํา๋ เป๋ นจะต้องปะกับความตุ๊กยากในก๋านทดลองต่างๆ สักหว่างนึ่ ง 7 เปื้ อ
ทดสอบว่าหมู่ต้านมีความเจื้อแต๊ๆ 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 ทดสอบ เหมือน กั ๋น เมื่อ ผ่าน ก๋าน ทดสอบ
ได้ แล้ว หมู่ ต้าน ก็ จะ ได้ ฮับ ก๋าน ยกย่อง ความ ยิง่ ใหญ่ กับ เกียรติ ใน วัน ตี้
พระเยซู คริสต์ ปิ๊ ก มา สําแดง ตั ๋ว หื้อ กู้ คน หัน 8 เถิง แม้ ว่า หมู่ ต้าน บ่เกย หัน
พระเจ้า แต่หมู่ต้านก็ยังฮักพระองค์ ต๋อนนี้ หมู่ต้านก็ยังบ่หันพระองค์ แต่
หมู่ ต้าน ก็ เจื้อ วางใจ๋ พระองค์ กับ มี ความ สุข ตึง ความ จื้น จมยินดี จ๋น เสี้ ยง
สุด กํา อู้ ใด จะ มา เผียบ 9 ย้อน ว่า หมู่ ต้าน กํ่า ลัง ได้ ฮบ
ั เป้า หมาย ของ ความ
เจื้อแล้ว คือก๋านรอดป๊นบาปโต้ษ
10 ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง แตน พระเจ้า ได้ ต วาย ตัก
๊ เถิง พระคุณ ของ
พระเจ้า ตี้ หมู่ ต้าน จะ ได้ ฮบ
ั หมู่ เขา ก็ ฮิ เซาะ หา เกี่ยวกับ ความ รอด นี้ อย่าง
ละเอียด ถี่ ถ้วน 11 พระวิญญาณ ของ พระคริสต์ ตี้ อยู่ ใน ตั ๋ว หมู่ เขา บอก หมู่
เขาไว้ล่วงหน้าว่า พระคริสต์ จะมีความตุ๊กทรมาน แล้วปายหลังพระองค์
จะได้ฮับเกียรติ หมูเขา
่ อยากจะฮูว่
้ าเรือ
่ งนี้ จะเกิดขึ้นจาใด แล้วเวลานั ้นจะ
12
เกิดขึ้นเมื่อใด แต่พระเจ้าได้เปิดเผยหื้อหมู่เขาฮูว่
้ า สิง่ ตี้หมู่เขาอูเถิ
้ งตึง
หมดนั ้นก็บ่ใจ้เปื้ อหมู่เขา แต่เปื้ อหมู่ต้าน แล้วบ่าเดี่ยวนี้ ก็มีคนบอกข่าวดี
นี้ กับ หมู่ ต้าน โดย ฤทธิ์อํานาจ ของ พระวิญญาณ บริสุทธิ์ตี้ พระเจ้า หื้อ จาก
สวรรค์ ขนาดทูตสวรรค์ยังใค่อยากจะฮูเรื
้ อ
่ งนี้ เลย
หื้อมีจีวต
ิ ตี้บริสุทธิเหมื
อนพระเจ้า
์
ย้อน จาอัน
้ หมู่ ต้าน ต้อง เกีย ม ตั ๋ว เกีย ม ใจ๋ หื้อ ดี หื้อ ควบคุม ตั ๋ว เก่า ไว้
กับหื้อตัง้ ความหวังตึงหมดไปตี้พระคุณของพระเจ้าตี้หมู่ต้านจะได้ฮบ
ั ใน
14
วันตี้ พระเยซู คริสต์ ปิ๊ กมาสําแดงตั ๋วหื้อกู้ คนหัน หื้อเป๋นเหมือนลูกๆ ตี้
เจื้อ ฟัง ป้อ แม่ ห้าม เยีย ะ ต๋าม ตั ๋ณหา เหมือน อย่าง ต๋อน ตี้ หมู่ ต้าน ยัง บ่ฮู้จัก
พระเจ้าตะก่อน 15 แต่หื้อจีวต
ิ ของต้านบริสุทธิกู
์ ้อย่างเหมือนพระเจ้า ผู้ตี้
16
ฮ้องต้านมาเป๋นคนบริสุทธินั
์ ้น เหมือนตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า “หื้อ
13
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หมู่ ต้าน เป๋น คน บริสุทธิ์ ย้อน ว่า เฮา บริสุทธิ�
์ ข 17 หมู่ ต้าน ฮ้อง พระเจ้า ว่า
“พระบิดา� พระองค์ เป๋นผู้ตี้ ตัดสินต๋ามสิง่ ตี้ คนเยียะโดยบ่หันแก่ หน้าใผ
จาอัน
้ ก็ หื้อ หมู่ ต้าน ใจ๊ จี วต
ิ อย่าง เก๋ งกั ๋ว พระเจ้า ใน ต๋อน ตี้ ยัง อยู่ ใน โลก นี้
18 หมู่ ต้าน ฮู้ ว่า พระองค์ บ่ได้ ใจ๊ สิง
่ ตี้ เสื่อม สลาย ได้ อย่าง เงิน กาว่า คํา เป๋น
ก้า ไถ่ หื้อ หมู่ ต้าน มี อิสระ จาก ก๋าน ใจ๊ จี วต
ิ ตี้ บ่มี ประโยชน์ ตี้ สืบ ต่อๆ กั ๋น มา
จาก ป้อ อุย
๊ แม่ หม่อน 19 แต่ ใจ๊ เลือด ของ พระคริสต์ ตี้ มี ก้า นั ก ขนาด ตี้ เป๋น
เหมือนเลือดของลูกแกะตี้ บ่มี ตี้ ติ เลย 20 พระเจ้าได้ เลือกพระองค์ ไว้ก่อน
สร้างโลกนี้ แล้ว แต่ตี้ก้าหาหื้อพระองค์มาแสดงตั ๋วในยุคสุดต๊ายนี้ ก็เปื้ อ
หมู่ ต้าน 21 โดย ตาง พระคริสต์ นี้ ละ หมู่ ต้าน จึง มา เจื้อ วางใจ๋ พระเจ้า ผู้ ตี้
เยีย ะ หื้อ พระคริสต์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย กับ หื้อ เกียรติ พระองค์ ตวย จา
อัน
้ ความเจื้อกับความหวังของหมู่ต้านก็เลยอยูใน
่ พระเจ้า
22 เมื่อหมู่ต้านได้เจื้อฟังความจริงนั ้น๑ หมู่ต้านก็ ได้ ซ่วยล้างตั ๋วเก่าหื้อ
บริสุทธิแล้
้ หื้อ
์ ว ก็เลยมีความฮักหื้อกับปี้ น้ องผูเ้ จื้ออย่างจริงใจ๋ ย้อนจาอัน
ฮักกั ๋นจากใจ๋แต๊ๆ เน่ อ 23 ย้อนว่าหมู่ต้านได้เกิดใหม่แล้วจากถ้อยกําของ
พระเจ้าตี้มีจีวต
ิ ตลอดไป บ่ใจ้จากคนตี้มีวันต๋าย 24 เหมือนกับตี้มีเขียนไว้
ในพระคัมภีรว่์ า
“คนกู้คนก็เป๋นเหมือนหญ้า
เกียรติของหมู่เขาก็เป๋นเหมือนดอกหญ้า
หญ้าต๋าย ดอกมันก็หลุดหลวะไป
25 แต่ถ้อยกําขององค์พระผู้เป๋ นเจ้าจะอยูตลอดไป
่
�ค
ถ้อยกํานี้ ก็คือ ข่าวดีตี้มีคนมาบอกหื้อหมู่ต้านฮูแล้
้ ว

2

ย้อน จาอัน
้ หื้อ หมู่ ต้าน เอา สิง่ ตี้ บ่ดี กู้ อย่าง ขว้าง เหีย ตึง ก๋าน จุ ล่า ย กู้
แบบ ความหน้าซื่อใจ๋ก๊ด ก๋านข๋อยกั ๋น กับใส่ฮา้ ยป้ายสีกั ๋น 2 หื้อเป๋นอย่าง
หละอ่อนหน้ อย ตี้ใค่อยากกิน
๋ นมฝ่ายวิญญาณตี้บริสุทธิเปื้
์ อหมู่ต้านจะได้
เติบ ใหญ่ ฝ่าย จิต วิญญาณ ขึ้น แล้ว ฮับ ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ 3 หมู่ ต้าน ก็
ได้จิมแล้วลอว่าองค์พระผู้เป๋นเจ้านั ้นดีมอกใด
1

พระเยซูเป๋นศิลาตี้มีจีวต
ิ
หื้อ มา หา พระองค์ ผู้ ตี้ เป๋น ศิลา ตี้ มี จี วิต อยู่ เต๊อะ เถิง แม้ คน ใน โลก
เกยบ่ยอมฮับศิลานี้ แต่ พระองค์ ก็ เป๋นศิลาตี้ มีก้านั กขนาดในสายต๋าของ
พระเจ้าผู้ตี้ได้เลือกพระองค์มา 5 หมู่ต้านก็เป๋นศิลาตี้มีจีวต
ิ อยู่เหมือนกั ๋น
ตี้พระองค์กํ่าลังเอามาก่อสร้างเป๋นวิหารฝ่ายวิญญาณ เปื้ อเป๋นปุโรหิตตี้
บริสุทธิ์ เยียะหน้าตี้ ถวายเครือ
่ งปู่ จาฝ่ายจิตวิญญาณ ตี้ พระเจ้าปอใจ๋ กับ
6
ฮับไว้ผ่านตางพระเยซูคริสต์ อย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
4

ข

๑ 1:22 1:22 ความจริงนั้น อ้างเถิง
1:16
1:16 ลนต�
11:44-45; 19:2
ก๋านสอนเรือ
่ งพระเยซูตี้เป๋นความจริง ค 1:25 1:25 อสย� 40:6-8
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“ผ่อลอ เฮาวางศิลาก้อนนึ่ งไว้ในเมืองศิโยน
เป๋นศิลามุมเอกตี้มีก้านั กขนาด เซิง่ ได้เลือกไว้แล้ว
กับใผตี้เจื้อพระองค์ผู้ตี้เป๋นศิลาก้อนนั ้น
ก็จะบ่ผิดหวังเลย�ฅ
7 ย้อนจาอัน
้ พระองค์ก็มีก้านั กขนาดสําหรับหมู่ต้านตี้เจื้อ แต่สําหรับคน
ตี้บ่เจื้อนั ้น ก็เป๋นอย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“ศิลาตี้สล่าแป๋งเฮือนเอาขว้างไปแล้วนั ้น
ป๋ากฏว่าเป๋นศิลามุมเอก�ฆ
8 กับมีเขียนตวยว่า
“เป๋นศิลาตี้เยียะหื้อคนตังหลายข้องสะดุด
กับเป๋นศิลาตี้เยียะหื้อคนต้าว�๒
ตี้ หมู่ เขา ข้อง สะดุด นั ้น ย้อน หมู่ เขา บ่เจื้อ ฟัง ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ก็ เป๋น ไป
ต๋ามตี้พระเจ้าได้กํา๋ หนดไว้แล้ว
9 แต่ ต้าน เป๋ น หมู่ คน ตี้ พระเจ้า ได้ เลือก แล้ว เป๋ น ปุโรหิต ของ พระเจ้า
เป๋น จ้าด ตี้ บริสุทธิ์ กับ เป๋น คน ของ พระเจ้า ตี้ พระองค์ ได้ คัด เลือก ไว้ โดย
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
แจ้งตี้น่าอัศจ๋รรย์ของพระเจ้า 10 ตะก่อนหมู่ต้านบ่ได้เป๋นคนของพระเจ้า
กับ บ่ฮู้ จัก ความ เม ตต๋า ของ พระองค์ แต่ บ่า เดี่ยว นี้ หมู่ ต้าน เป๋น คน ของ
พระองค์แล้ว กับได้ฮบ
ั ความเมตต๋าจากพระองค์แล้วตวยง
ใจ๊จีวต
ิ หื้อเป๋นตั ๋วอย่างตี้ดี
ตี้ฮักเหย ข้าพเจ้าขอวิงวอนหมู่ต้านตี้เป๋นเหมือนคนต่างถิน
่
กับเป๋นคนต่างด้าวของโลกนี้ หื้อต้านหนี จากกิเลสตั ๋ณหาของเนื้ อหนั งตี้
ต่อ สู้ กั ๋น กับ จิต วิญญาณ ของ ต้าน หื้อ ได้ 12 ขอ หื้อ หมู่ ต้าน เยีย ะ แต่ ความ ดี
ต้ามก๋างหมู่ คนตี้ บ่ฮู้จักพระเจ้า เปื้ อว่าเมื่อหมู่ เขาใส่ ฮ้ายว่าหมู่ ต้านเยียะ
บ่ดี หมู่ เขาก็ จะหันเถิงความดี ของหมู่ ต้าน แล้วก็ จะได้ สรรเสริญพระเจ้า
ในวันตี้พระองค์มา
13 เปื้ อหันแก่องค์พระผูเ้ ป๋นเจ้า ขอหื้อหมูต้
่ านยอมอยูใต้
่ อํานาจของผูตี
้ ้
14
มีอํานาจกู้อย่าง บ่ว่าจะเป๋นจักรพรรดิผู้มีอํานาจสูงสุด กาว่าเจ้าเมือง
ต่างๆ ตี้ จักรพรรดิ นั ้นส่งมาหื้อลงโต้ ษคนตี้ เยียะบ่ดี กับยกย่องคนตี้ เยียะ
ดี 15 ย้อนว่าพระเจ้าต้องก๋านหื้อหมู่ ต้านย้างปากคนง่าวตี้ อู้บ่มีสาระโดย
ก๋านเยียะดี 16 หื้อหมู่ต้านใจ๊จีวต
ิ อย่างอิสระ แต่ห้ามใจ๊ความมีอิสระนี้ มา
เป๋นข้ออ้างในก๋านเยียะบ่ดี แต่หื้อใจ๊จีวต
ิ อย่างผูฮั
้ บใจ๊ของพระเจ้า 17 ต้อง
หื้อเกียรติกู้คน ต้องฮักปี้ น้ องผูเ้ จื้อตวยกั ๋น ต้องเก๋งกั ๋วพระเจ้า กับต้องหื้อ
เกียรติกษั ตริยของ
์
ตั ๋วตวย
ก๋านอดทนต่อความตุ๊กยาก
11 เปื้ อนๆ

ฅ 2:6
ง 2:10

2:6 อสย� 28:16
2:10 ฮชย� 2:23

ฆ

2:7 2:7 สดด� 118:22

๒

2:8 2:8 อสย� 8:14-15
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หมู่ ต้าน ตี้ เป๋น คน ฮับ ใจ๊ ก็ หื้อ ยอม เคารพ เจื้อ ฟัง เจ้า นาย ของ ตั ๋ว บ่ใจ้
ยอม เจื้อ ฟัง เจ้า นาย ตี้ ดี กับ มี นํ้า ใจ๋ เต้า อัน
้ แต่ หื้อ ยอม เจื้อ ฟัง เจ้า นาย ตี้
เหีย
้ ม ตวย 19 ใผ ตี้ ยอม ทน กับ ความ ตุ๊ก ยาก ตี้ บ่ยุติธรรม พระเจ้า ก็ จะ ปั๋ น
ปอนคนนั ้น ย้อนว่าก๋านเยียะจาอีเป๋
้ นสิง่ ตี้พระเจ้าปอใจ๋ 20 ก๋านตี้หมู่ต้าน
เยียะผิดแล้วอดทนต่อก๋านโดนบุบโดนเฆี่ยน มันน่ายกย่องตัด
๊ ใด แต่ก๋าน
ตี้ หมู่ ต้าน อดทน ต่อ ความ ตุ๊ก ยาก ย้อน เยีย ะ ดี ก็ เป๋น ตี้ ปอใจ๋ ของ พระเจ้า
21 พระเจ้า ฮ้อง หมู่ ต้าน มา ก็ เปื้ อ หื้อ อดทน ต่อ ความ ตุ๊ก ยาก เหมือน กับ ตี้
พระคริสต์ ยอม อดทน เปื้ อ หมู่ ต้าน พระองค์ ก็ ได้ เป๋น ตั ๋วอย่าง หื้อ หมู่ ต้าน
เยียะต๋ามแล้ว
22 พระองค์บ่เกยเยียะบาป กับบ่อูจุ
้ ใผ
23 เมื่อมีใผอูดู
้ แควนพระองค์ พระองค์ก็บ่เกยตอบโต้หมูเขา
่
เมื่อพระองค์
ได้ ฮับ ความ ตุ๊ก พระองค์ ก็ บ่เกย ขู่ ว่า จะ แก้ แค้น ใผ แต่ พระองค์ ได้ มอบ
กู้ เรือ
่ ง ไว้ หื้อ กับ พระเจ้า ผู้ ตี้ ตัดสิน อย่าง ยุติธรรม 24 พระองค์ ใจ๊ ตั ๋ว ของ
พระองค์ แบก บาป ของ หมู่ เฮา ไว้ บน ไม้ ก๋าง เขน นั ้น เปื้ อ หมู่ เฮา จะ ได้ ต๋าย
จาก ความ บาป แล้ว ใจ๊ จี วต
ิ ตี้ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม หมู่ ต้าน ได้ ฮบ
ั ก๋าน ฮัก ษา
25
หื้อ หาย ก็ ย้อน แผล จาก ตั ๋ว พระองค์ นี้ ละ ตะก่อน หมู่ ต้าน เกย เหมือน
แกะ ตี้ หลง ตาง ไป แต่ บ่า เดี่ยว นี้ ได้ ปิ๊ ก มา หา คน เลี้ยง แกะ ตี้ เป๋น ผู้ ผ่ อกอย
จิตวิญญาณของหมู่ต้านแล้ว
18

3
หน้าตี้ของผัวกับเมีย

1 ส่วน หมู่ ต้าน ตี้ เป๋ น เมีย ก็ เหมือน กั ๋น

หื้อยอมเจื้อ ฟัง ผัวของตั ๋ว เปื้ อ ว่า
ถ้า มี ผัว ของ บาง คน ตี้ บ่เจื้อ ฟัง ถ้อยกํา ของ พระเจ้า เมื่อ หมู่ เขา หัน จี วต
ิ ตี้
ดี งาม ของ หมู่ ต้าน ก็ จะ เยีย ะ หื้อ หมู่ เขา มา เจื้อ วางใจ๋ 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
3
บริสุทธิกั
์ บมีใจ๋ตี้ยําเก๋งพระเจ้า ความงามของหมู่ต้านบ่ควรมาจากภาย
นอก อย่างแป๋งผมงามๆ ใส่ แก้วแหวนเงินคํา กาว่าใส่ เสื้อผ้ารากาแปงๆ
4 แต่ หื้อ งาม มา จาก จิต ใจ๋ เป๋ น สิง
่ ตี้ บ่มี วัน หาย ไป คือ มี ใจ๋ สุภาพ อ่อนน้ อม
สงบ เสงีย
่ ม เซิง่ เป๋น สิง่ ตี้ มี ก้า นั ก ใน สายต๋า ของ พระเจ้า 5 หมู่ แม่ ญิง สมัย
ตะก่อน ตี้ เจื้อ พระเจ้า กับ เป๋น ผู้ บริสุทธิใน
์ สายต๋า พระองค์ ก็ มี ใจ๋ งาม จาอี้
6
เหมือนกั ๋น คือยอมเจื้อฟังผัว เหมือนกับนางซาราห์เจื้อฟังอับราฮัมกับ
ฮ้อง เขา ว่า “นาย ของ ข้า เจ้า� ถ้า ต้าน ตัง หลาย เยีย ะ ดี กับ บ่กั ๋ว อะหยัง หมู่
ต้านก็จะเป๋นเหมือนนาง๓
7 ส่วนหมู่ต้านตี้เป๋ นผัวก็เหมือนกั ๋น หื้ออยู่กิน
๋ กับเมียอย่างหันอกหันใจ๋
กั ๋น ย้อน ว่า หมู่ ต้าน มี กํา๋ ลัง นั ก เหลือ หมู่ นาง หมู่ ต้าน ต้อง ยกย่อง หมู่ นาง
๓
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ย้อน ว่า พระเจ้า โผด เมตต๋า ยก จี วต
ิ ของ หมู่ นาง หื้อ ได้ ฮบ
ั จี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ฮ่วม
กับ หมู่ ต้าน หื้อ เยีย ะ จาอี้ เน่ อ เปื้ อ บ่หื้อ มี อะหยัง มา เยีย ะ หื้อ กํา อธิษฐาน
ของหมู่ต้านบ่เป๋นผล
ยอมทนตุ๊กย้อนเยียะดี

8 สุ ดต๊ายนี้

ขอหื้อหมู่ต้านเป๋นนํ้านึ่ งใจ๋เดียวกั ๋น หันอกหันใจ๋กั ๋น ฮักกั ๋น
เหมือน ปี้ น้ อง มี ใจ๋ เมตต๋า กับ ฮู้ จัก ถ่อมใจ๋ 9 ถ้า ใผ เยีย ะ บ่ดี ต่อ ต้าน ก็ ห้าม
เยียะบ่ดีตอบเขา กาว่าด่าคนตี้ด่าต้าน แต่หื้อปั๋ นปอนหมู่เขาแตน ย้อนว่า
พระเจ้า ต้อ งก๋าน หื้อ หมู่ ต้าน เยีย ะ จาอี้ แล้ว พระองค์ จะ ได้ ปั๋ น ปอน หื้อ หมู่
ต้าน 10 ย้อนในพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
“ใผใค่อยากมีความสุข กับได้ปะวันตี้ดีๆ
ก็ห้ามใจ๊ลิน
้ ดี กับห้ามใจ๊ปากอูกํ
้ าจุ
้ อูบ่
11 หื้อเลิกเยียะบาป

แล้วหันมาเยียะดี
หื้อเซาะหาสันติสุขแล้วติดต๋ามสันติสุขนั ้นไป

12 ย้อนต๋าขององค์พระผู้เป๋ นเจ้าผ่อกอยกู้คนตี้ถูกต้องต๋ามธรรม

กับหูของพระองค์ก็ฟังกําอธิษฐานของเขา
แต่หน้าของพระองค์จะหันมาต่อสู้กับหมู่ตี้เยียะบ่ดีนั ้น�จ
13 ถ้าหมู่ต้านตัง
้ ใจ๋แต๊ๆ

ตี้จะเยียะดี ใผจะเยียะฮ้ายต้านได้ 14 แต่ถ้าหมู่
ต้านจะต้องโดนคํ่า ย้อนเยียะต๋ามใจ๋พระเจ้า ต้านก็เป๋นสุขแต๊ๆ บ่ต้องกั ๋ว
หมู่ เขา กับ บ่ต้อง กึ๊ด นั ก เน่ อ 15 แต่ หื้อ ใจ๋ ของ ต้าน เคารพ นั บถือ พระคริสต์
เป๋น องค์ พระผู้ เป๋ นเจ้า กับ เกีย ม ตั ๋ว ตลอด เวลา ตี้ จะ ตอบ กํา ถาม ของ กู้
คน ตี้ มา ขอ หื้อ ต้าน อธิบาย เถิง ความ หวัง ตี้ หมู่ ต้าน มี 16 หื้อ ตอบ หมู่ เขา
อย่าง สุภาพ กับ เคารพ อ่อนน้ อม หื้อ จิต สํานึ ก ใน ใจ๋ ของ หมู่ ต้าน 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 จะ ได้ ละอายใจ๋ ตั ๋วเก่า 17 ย้อน ว่า ถ้า เป๋น ตี้ เปิง ใจ๋
ของ พระเจ้า ตี้ จะ หื้อ หมู่ ต้าน ได้ ฮบ
ั ความ ตุ๊ก ย้อน ก๋าน เยีย ะ ดี ก็ ยัง ดี เหลือ
ได้ฮบ
ั ความตุ๊กย้อนก๋านเยียะบ่ดี 18 พระคริสต์ตุ๊กทรมานเปื้ อฮับโต้ษบาป
ของหมู่เฮาเตื้อเดียวก็ปอละ คือพระองค์ผู้ตี้บ่มีบาปต๋ายแตนหมู่คนบาป
เปื้ อจะปาหมู่เขาไปหาพระเจ้า ตั ๋วของพระองค์ถูกฆ่าต๋าย แต่พระเจ้าโผด
หื้อ จิต วิญญาณ ของ พระองค์ เป๋น ขึ้น มา มี จี วิต ใหม่ 19 กับ วิญญาณ ของ
พระองค์ ก็ ได้ ไป เตสนา หื้อ กับ หมู่ วิญญาณ ตัง หลาย ตี้ ถูก ขัง อยู่ 20 ตี้ สมัย
ตะก่อนเมินมาแล้ว วิญญาณหมู่นี้ บ่เจื้อฟังพระเจ้า ต๋อนตี้ โนอาห์ต่อเฮือ
นั ้น พระเจ้า ก็ อดทน ถ้า หื้อ หมู่ เขา กลับ ใจ๋ จาก บาป แต่ ก็ มี ก้า แปด คน เต้า
อัน
้ ตี้ อยู่ในเฮือแล้วรอดจากนํ้าท่วม 21 นํ้านี้ ละ ตี้ ก๋ายเป๋นสัญลักษณ์ ของ
พิธบั
ี พติศมา เซิง่ โดยพิธนี
ี ้ ต้านได้รอดป๊นบาปโต้ษแล้ว พิธนี
ี ้ บ่ใจ้เป๋นก๋าน
จ
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ล้าง ขี้ เปอะ ออก จาก ตั ๋ว แต่ เป๋น ก๋าน หื้อ สัญญา กับ พระเจ้า จาก จิต สํานึ ก
ตี้ ดี ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ จาอี้ เกิด ขึ้น ได้ โดย ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
ของ พระเยซู คริสต์ 22 พระองค์ ได้ ขึ้น ไป บน สวรรค์ แล้ว อยู่ ตัง ขวา มือ ของ
พระเจ้า พระองค์ ปกครอง หมู่ ทูต สวรรค์ ตึง หมด หมู่ วิญญาณ ตี้ มี อํานาจ
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
หื้อดีโดยหื้อกึ๊ดอย่างเดียวกับพระองค์ ย้อนว่าใผตี้ตุ๊กทรมานตางตั ๋ว ก็ได้
เลิกเยียะบาปแล้ว 2 แล้วหื้อใจ๊จีวต
ิ ตี้เหลือต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้า
บ่ใจ้ต๋ามกิเลสตั ๋ณหาอย่างคนทัว่ ไป 3 ย้อนตะก่อนหมู่ต้านได้ใจ๊จีวต
ิ อย่าง
คน ตี้ บ่ฮู้ จัก 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
่ วาย กั ๋น กับ นั บถือ ฮูป
๋ เลี้ยง วุน
เคารพตี้น่าขีจ
้ ๊ะ 4 คนหมู่นี้ ก็งืดว่า เยียะหยังหมู่ต้านบ่ไปหลงระเริงตวยกั ๋น
กับหมูเขา
่
หมูเขา
่ เลยอูดู
้ แควนหมูต้
่ าน 5 แต่หมูเขา
่ จะต้องตอบพระองค์ผู้
ตี้ เกียมพร้อมจะตัดสินกู้ คน ตึงคนตี้ มีจี วต
ิ อยู่กาว่าคนตี้ ต๋ายไปแล้วตวย
6 ย้อน จาอี้ ก็ มี ก๋าน บอก ข่าวดี หื้อ กับ คน ตี้ ต๋าย ไป แล้ว ตวย เปื้ อ หมู่ เขา จะ
ได้ มี จี วต
ิ ตาง จิต วิญญาณ อย่าง พระเจ้า เถิง แม้ หมู่ เขา ถูก พระเจ้า ตัดสิน
เหมือนอย่างคนตังหลาย
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 สําคัญ ตี้ สุด ก็ คือ หื้อ ฮัก กั ๋น นั กๆ ย้อน ความ
ฮัก ยกโต้ ษ บาป ตี้ นั ก ขนาด ได้ 9 หื้อ ต้อนฮับ ขับ สู้ กั ๋น อย่าง เต๋ม ตี้ โดย บ่จ่ม
อะหยัง 10 ต๋าม ตี้ แต่ ละ คน ได้ ฮบ
ั ของ ประทาน จาก ของ ประทาน อัน หลาก
หลายของพระเจ้า ก็หื้อใจ๊ของประทานนั ้นฮับใจ๊กั ๋นอย่างสัตย์ซ่ือ 11 ถ้าใผ
มีของประทานในก๋านอู้ ก็หื้ออูเป๋
้ นกําตี้มาจากพระเจ้า ใผตี้มีของประทาน
ตาง ฮับ ใจ๊ ก็ หื้อ ฮับ ใจ๊ อย่าง สุด กํา๋ ลัง ตี้ พระเจ้า หื้อ มา เปื้ อ ว่า กู้ คน จะ ได้
สรรเสริญ พระเจ้า ผ่าน ตาง พระเยซู คริสต์ จาก กู้ สิง่ กู้ อย่าง ตี้ หมู่ เขา เยีย ะ
ขอเกียรติกับฤทธิอํ
์ านาจจงมีแก่พระเจ้าตลอดไป อาเมน
7

ย้อนเป๋นคริสเตียนจึงต้องฮับความตุ๊ก
ตี้ข้าพเจ้าฮักเหย บ่ต้องงืดในความตุ๊กทรมานตี้กํ่าลังเกิดขึ้น
กับหมู่ต้าน มันบ่ใจ้ เรือ
่ งแปลกอะหยังแต่ เกิดขึ้นเปื้ อเป๋นก๋านทดสอบหมู่
ต้านเน่ อ 13 แต่หื้อจื้นจมยินดีตี้ต้านได้ฮ่วมตุ๊กกับพระคริสต์เต๊อะ เปื้ อว่า
เมื่อ พระคริสต์ ปิ๊ ก มา สําแดง ความ ยิง่ ใหญ่ หื้อ กู้ คน หัน หมู่ ต้าน ก็ จะ ได้ จื้น
จม ยินดี อย่าง เต๋ม ตี้ 14 เมื่อ มี คน ดู ถูก ดู แควน ต้าน ย้อน เป๋น คน ของ พระ
12 เปื้ อนๆ
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คริสต์ ต้าน ก็ เป๋น สุข แต๊ๆ ย้อน ว่า พระวิญญาณ อัน ยิง่ ใหญ่ ของ พระเจ้า ก็
อยู่ กับ หมู่ ต้าน แล้ว 15 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
ต้านต้องตุ๊กยากย้อนเป๋นคริสเตียน ก็บ่ต้องอาย แต่หื้อสรรเสริญพระเจ้า
เต๊อะ ตี้ หมู่ ต้าน ได้ ขึ้น จื้อ ว่า เป๋น คริสเตียน 17 เถิง เวลา แล้ว ตี้ พระเจ้า จะ
ตัดสิน ลง โต้ ษ โดย ตัง้ เก๊ า ตี้ คน ของ พระเจ้า ก่อน ลอง กึ๊ด ผ่อ เต๊อะ ถ้า
พระเจ้าตัง้ เก๊าตัดสินหมู่เฮาก่อน จะเกิดอะหยังขึ้นกับหมู่คนตี้บ่เจื้อข่าวดี
จากพระเจ้าพ่อง 18 อย่างตี้มีเขียนไว้ในพระคัมภีรว่์ า
“ถ้าคนตี้ถูกต้องต๋ามธรรมยังรอดป๊นบาปโต้ษเกือบจะบ่ได้
แล้ว คน บาป กับ คน ตี้ บ่เจื้อ พระเจ้า ลอ จะ เกิด อะหยัง ขึ้น กับ หมู่ เขา
พ่อง�ฉ
19 จา อัน
้ คน ตี้ ต้อง ปะ กับ ความ ตุ๊ก ยาก ย้อน เป๋น ความ ต้อ งก๋าน ของ
พระเจ้า ก็ หื้อ ฝาก จิต วิญญาณ ของ ตั ๋ว ไว้กับ พระเจ้า ผู้ สร้าง ตี้ สัตย์ ซ่ ือ กับ
หื้อเยียะดีต่อไป

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 พระ คริสต์ ได้ ฮับ กับ ข้าพเจ้า ก็ จะ มี ส่วน ใน ความ ยิง่ ใหญ่ ของ
พระ คริสต์ เมื่อ พระองค์ ปิ๊ ก มา หื้อ กู้ คน หัน 2 ขอ หื้อ หมู่ ต้าน ผ่ อกอย คน
ของพระเจ้าตี้เผียบเหมือนหมู่แกะตี้พระองค์ได้หื้อหมู่ต้านไว้ หื้อผ่อกอย
อย่างเต๋มอกเต๋มใจ๋ต๋ามตี้พระเจ้าต้องก๋าน บ่ใจ้โดนบังคับ บ่ใจ้ย้อนความ
โลภ แต่ ย้อน ว่า หมู่ ต้าน มี ใจ๋ ใค่ เยีย ะ จา อัน
้ แต๊ๆ 3 บ่ดี ใจ๊ อํานาจ ใน ก๋าน
ปกครอง คน หมู่ นั ้น ตี้ พระเจ้า ได้ หื้อ ไว้ แต่ จง เป๋น แบบ อย่าง ตี้ ดี หื้อ หมู่ เขา
4 เปื้ อ เมื่อ พระคริสต์ ผู้ ตี้ เป๋ น ผู้ เลี้ยง ตี้ ยิง
่ ใหญ่ ปิ๊ ก มา หมู่ ต้าน ก็ จะ ได้ ฮับ
มงกุฎอันยิง่ ใหญ่ตี้บ่มีวันเสื่อมไป
5 ส่วนคนตี้ อายุหน้ อยก็ เหมือนกั ๋น หื้อเจื้อฟังผู้ปกครองคริสตจักร แต่
แต๊ๆ กู้คนก็ต้องถ่อมตั ๋วถ่อมใจ๋ฮับใจ๊กั ๋นเหมือนตี้พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า
“พระเจ้าต่อต้านคนตี้หยิง่ จ๋องหอง
แต่ปั๋ นปอนคนตี้ถ่อมใจ๋�ช
6 ย้อนจาอัน
้ หื้อหมู่ต้านถ่อมตั ๋วลงอยู่ใต้อํานาจอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า
เปื้ อเมื่อเถิงเวลาตี้พระองค์กํา๋ หนดไว้ พระองค์จะยกหมู่ต้านขึ้น 7 หื้อเอา
ความบ่สบายใจ๋ ตึงหมดฝากไว้กับพระเจ้า ย้อนว่าพระเจ้าห่วงใยหมู่ ต้าน
8 หื้อหมู่ต้านควบคุมตั ๋วเก่า กับเฝ้าหละวังตื่นตั ๋วหื้อดี ย้อนมารตี้เป๋ นศัตรู ๋
ของ หมู่ ต้าน เป๋น เหมือน สิงโต คําราม เตียว เซาะ หา เหยื่อ กิน
๋ ไป ทัว่ 9 จง ใจ๊
1

ฉ

4:18 4:18 สภษ� 11:31

ช

5:5 5:5 สภษ� 3:34
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ความเจื้อตี้ มัน
่ คงต่อสู้ กับมาร ย้อนหมู่ต้านฮู้แล้วว่า ปี้ น้ องผู้เจื้อใคว่โลก
ก็ ปะ กับ ความ ตุ๊ก ยาก อย่าง เดียว กั ๋น นี้ 10 แต่ หลัง จาก ตี้ ต้าน ปะ กับ ความ
ตุ๊กยากได้สักกํานึ่ ง พระเจ้าผู้ตี้มีพระคุณหื้อเฮาอย่างเต๋มล้น ผู้ตี้ฮ้องหมู่
ต้านผ่านตางพระเยซูคริสต์ หื้อมามีส่วนฮ่วมได้ฮบ
ั เกียรติอันยิง่ ใหญ่ตี้คง
อยู่ตลอดไป พระองค์นี้ ละ จะฟื้ นฟูจีวต
ิ ของต้าน จะจ้วยหื้อต้านยึดมัน
่ ใน
ความเจื้อ จะเยียะหื้อจิตใจ๋ ของต้านเข้มแข็งกับจะเยียะหื้อต้านมัน
่ คงใน
ความเจื้อ 11 ขอฤทธิอํ
์ านาจจงมีแก่พระเจ้าตลอดไป อาเมน
กําส่งต๊าย

12 ข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายสัน
้ ๆ

ฉบับนี้ หื้อกับหมู่ต้านผ่านตางสิลวานั
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 เขียน มา ตึง
หมด นี้ เป๋น พระคุณ ตี้ แต๊ จริง ของ พระเจ้า หื้อ หมู่ ต้าน มัน
่ คง ใน พระคุณ นี้
เต๊อะ
13 คริสตจักรตี้เมืองบาบิโลนตี้พระเจ้าได้เลือกไว้เหมือนกับหมู่ต้าน ได้
ฝาก กํา กึ๊ด เติง มา หา หมู่ ต้าน มาระโก ตี้ เป๋น เหมือน ลูก ของ ข้าพเจ้า ก็ ฝาก
กํากึ๊ดเติงหาหมู่ต้านตวย 14 เมื่อหมู่ต้านปะกั ๋น ขอหื้อจูบตัก
๊ ตวายกั ๋นด้วย
ความฮัก ขอหื้อกู้คนตี้เป๋นของพระคริสต์มีสันติสุขเต๊อะเน่ อ
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จดหมายจาก

เปโตร

ฉบับตีสอง
้

ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ คือ เปโตร ผู้ เป๋น อัครทูต เซิง่ เป๋น ฉบับ ตี้ สอง ตี้
ต้านได้ เขียนไปเถิงหมู่ผู้เจื้อหมู่ เดียวกั ๋นกับตี้ ได้ ฮบ
ั จดหมายฉบับแรก เป
โตร เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ ขึ้น ก่อน ปี๋ ค�ศ� 68 คง จะ เป๋น ต๋อน ตี้ เปโตร ใก้
จะต๋าย
หมู่ ผู้ เจื้อ ตี้ ฮับ จดหมาย ฉบับ นี้ อยู่ ใน แคว้น เอเชีย เซิง่ สมัย นี้ อยู่ ใน
ประเทศตุรกี ต้านเขียนจดหมายฉบับนี้ ต๋อนตี้อยูกรุ
่ งโรม

เปโตรเขียนจดหมายฉบับนี้ เปื้ อเตือ
๋ นเรือ
่ งก๋านสอนผิดตี้ กํ่าลังเกิดขึ้น
ในคริสตจักรต่างๆ ผู้สอนผิดได้สอนว่า พระเยซูคริสต์บ่ใจ้เป๋นองค์พระผู้
เป๋น เจ้า แต๊ๆ เปโตร หื้อ กํา๋ ลัง ใจ๋ หมู่ ผู้ เจื้อ หื้อ เข้ม แข็ง ขึ้น ใน ความ เจื้อ โดย
หื้อ เฮีย นฮู้ ความ จริง เกี่ยวกับ พระเยซู นั ก ขึ้น ต้าน ได้ ตัก เตือ
๋ น หมู่ ผู้ เจื้อ
หื้อยึดมัน
่ ต๋ามกําสอนตี้ หมู่ เขาได้ ฮบ
ั จากหมู่ อัครทูต เปื้ อเกียมหมู่ เขาหื้อ
พร้อมสําหรับก๋านปิ๊ กมาของพระองค์ ต้านได้บอกหมู่เขาว่า วันตี้องค์พระ
ผู้เป๋นเจ้าจะปิ๊ กมา ก็ จะเป๋นเหมือนขโมยตี้ เข้ามาต๋อนเมื่อคืน คือบ่มีใผฮู้
ว่าจะมาเมื่อใด ย้อนจาอัน
้ หมู่เขาต้องใจ๊จีวต
ิ อย่างบริสุทธิ์ กับกอยถ้าก๋าน
ปิ๊ กมาขององค์พระผู้เป๋นเจ้าอย่างอดทน
กําตัก
๊ ตวาย
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ซี โมน เปโตร ตี้ เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ กับ เป๋น อัครทูต ของ
พระเยซูคริสต์
1

เถิง ผู้ ตี้ ได้ ฮับ ความ เจื้อ ตี้ มี ก้า นั ก ขนาด เหมือน เฮา ย้อน พระเจ้า ของ
เฮาตังหลาย คือพระเยซู คริสต์ พระผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของเฮานั ้น
ยุติธรรม 2 ขอ พระคุณ ตึง สันติสุข จง มี กับ หมู่ ต้าน นั กๆ ขึ้น เต๊อะ ย้อน หมู่
ต้านฮูจ
้ ักพระเจ้ากับพระเยซูองค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา
พระเจ้าหื้อเฮามีจีวต
ิ ตี้บริสุทธิ์

3 พระเจ้า ใจ๊ ฤทธิอํ
์ านาจของพระองค์ หื้อกู้ สิง่ กู้ อย่างตี้ จํา๋ เป๋ นในก๋านใจ๊

จี วต
ิ ติด ต๋าม พระองค์ แก่ เฮา ตี้ 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 โดย สิง
่ หมู่ นี้ ละ พระเจ้า ได้ หื้อ พระสัญญา ตี้ มี ก้า กับ ยิง่ ใหญ่ แก่ หมู่ เฮา
เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ ได้ หลุด ป๊น จาก สิง่ ตี้ เยีย ะ หื้อ จิต ใจ๋ เสื่อม ลง เซิง่ เกิด จาก
กิเลส ตั ๋ณ หา ตี้ มี อยู่ ใน โลก แล้ว ต้าน จะ ได้ ฮับ ก๋าน เปี่ ยน แปลง หื้อ เป๋น
เหมือน พระเจ้า 5 ย้อน จาอี้ หมู่ ต้าน จะ ต้อง เอา ใจ๋ ใส่ อย่าง เต๋ม ตี้ ตี้ จะ ใจ๊
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ความ ดี งาม เสริม ความ เจื้อ ของ หมู่ ต้าน กับ ใจ๊ ความ ฮู้ เสริม ความ ดี งาม
6 ใจ๊ ก๋าน บังคับ ตั ๋ว เสริม ความ ฮู้ ใจ๊ ความ อดทน เสริม ก๋าน บังคับ ตั ๋ว กับ ใจ๊
ความยําเก๋งพระเจ้าเสริมความอดทน 7 ใจ๊ความฮักเหมือนปี้ เหมือนน้ อง
เสริมความยําเก๋งพระเจ้า ใจ๊ความฮักตี้มีเสริมความฮักตี้มีต่อกั ๋นเหมือน
ปี้ น้ อง 8 ถ้า หมู่ ต้าน เป๋น อย่าง ตี้ บอก มา ตึง หมด นี้ กับ เสริม หื้อ เป๋น จาอี้ นั ก
ขึ้นๆ ต้านก็บ่ใจ้คนบ่มีประโยชน์ แต่เป๋นคนตี้เกิดผลแล้วในก๋านฮู้จักพระ
เยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า 9 แต่ คน ตี้ บ่ได้ เป๋น อย่าง ตี้ บอก มา ตึง หมด
นี้ ก็ เป๋น เหมือน คน สายต๋า สัน
้ ใก้ บอด กับ ลืม ไป ว่า บาป ของ ตั ๋ว พระเยซู
10
ล้างหื้อหมดแล้ว ย้อนจาอัน
้ ปี้ น้ องตังหลายเหย หื้อพยายามอย่างเต๋ม
ตี้ เน่ อ เปื้ อ จะ ได้ ยืนยัน ว่า พระเจ้า ได้ เลือก กับ ฮ้อง ต้าน หื้อ มา เป๋น คน ของ
พระองค์ ถ้าหมูต้
่ านเยียะจาอัน
้ หมูต้
่ านก็จะบ่มีวันหลงตางไปจากพระเจ้า
11 กับหมู่ ต้าน ก็ จะมี สิทธิเต๋
ั ดร์ของพระเยซู
์ มตี้ ตี้ จะเข้าไปในแผ่นดินนิ รน
คริสต์องค์พระผู้เป๋นเจ้า ผู้ตี้เป๋นพระผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของเฮา
12 ย้อน จาอัน
้ ข้าพเจ้า จะ เตือ
๋ น หมู่ ต้าน ติกๆ ใน เรือ
่ ง หมู่ นี้ เถิง แม้ หมู่
ต้าน จะ ฮู้ ดี กับ ตัง้ มัน
่ อยู่ ใน ความ จริง นั ้น ตี้ ได้ ฮับ แล้ว ก็ ต๋าม 13 ต๋อน ตี้
ข้าพเจ้า ยัง มี จี วต
ิ อยู่ นี้ ข้าพเจ้า หัน ว่า ควร จะ เตือ
๋ น ความ จํา๋ ของ หมู่ ต้าน
ไป ติกๆ 14 ย้อน ข้าพเจ้า ฮู้ ดี ว่า แหม บ่เมิน ข้าพเจ้า ก็ จะ ต๋าย ต๋าม ตี้ พระ
เยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป๋ นเจ้าของเฮาได้ บอกข้าพเจ้าอย่างเปิดเผยไว้แล้ว
15 จาอัน
้ ข้าพเจ้า จึง ต้อง ฮิ เตือ
๋ น ต้าน หื้อ กึ๊ด เถิง เรือ
่ ง หมู่ นี้ อยู่ ตลอด หลัง
จากตี้ข้าพเจ้าต๋ายไปแล้ว
ความยิง่ ใหญ่ของพระเยซู

16 เมื่อหมู่เฮาบอกว่าพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป๋ นเจ้าของเฮาจะปิ๊ กมา

โดยฤทธิอํ
์ านาจนั ้น หมู่ เฮาบ่ได้ เล่านิ ยายสายเจี้ยตี้ คนแต่งขึ้นมาอย่างดี
เน่ อ แต่หมู่เฮาได้หันความยิง่ ใหญ่ของพระองค์กับต๋าตั ๋วเก่า 17 ก็คือต๋อน
ตี้ พระองค์ ได้ ฮบ
ั เกียรติ กับ กํา สรรเสริญ จาก พระเจ้า พระบิดา นั ้น มี เสียง
จากผูตี
้ ้ยิง่ ใหญ่สูงสุด อูกั
้ บพระองค์ว่า “ต้านผูนี
้ ้ เป๋นลูกตี้เฮาฮัก เฮาปอใจ๋
18
ก
ต้านนั กขนาดเน่ อ�
หมู่เฮาเองก็ได้ยน
ิ เสียงจากฟ้าสวรรค์นั ้น ต๋อนตี้
หมู่เฮากับพระองค์อยูบน
่ ดอยศักดิส
้ หมู่เฮาจึงมีความมัน
่
์ ิทธินั
์ ้น 19 จาอัน
ใจ๋ นั ก ขึ้น 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
คริสต์ จะ ส่อง เข้า มา ใน ใจ๋ ของ หมู่ ต้าน 20 แต่ หมู่ ต้าน ต้อง เข้า ใจ๋ ข้อ นี้ ก่อน
ว่า ใผจะตี ความหมาย
๋
กําทํานายของผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าใน
พระคัมภีร เอา
์ คน เดียว บ่ได้ 21 ย้อน ว่า กํา ทํานาย หมู่ นี้ นั ้น เขา บ่ได้ กึ๊ด ขึ้น
มาคนเดียว แต่พระวิญญาณบริสุทธิดลใจ๋
หื้อเขาอูกํ
้ าตี้มาจากพระเจ้า
์
ก
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คนตี้สอนผิด
แต่ ใน สมัย ตะก่อน ก็ มี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตั ๋ว ป๋อม เกิด
ขึ้น ใน หมู่ คน ของ พระเจ้า ก็ อย่าง เดียว กั ๋น กับ ตี้ จะ มี ผู้ สอน ผิด เกิด ขึ้น ใน
หมู่ ต้าน หมู่เขาจะลักเอากําสอนตี้ บ่ถูกต้องต๋ามตางของพระเจ้ามาสอน
เซิง่ กํา สอน หมู่ นี้ จะ เยีย ะ หื้อ เกิด ความ ฉิ บหาย หมู่ เขา จะ บ่ยอมฮับ พระ
เยซู ผู้เป๋นเจ้านายตี้ จ้วยไถ่ เฮาหื้อรอดป๊นบาปโต้ษ เซิง่ จะเยียะหื้อหมู่เขา
ฉิ บหายบ่าเดี่ยวนั ้นเลย 2 จะมี หลายคนตี้ ป่อยตั ๋วต๋ามตั ๋ณหา กับย้อนหมู่
คน ตี้ สอน ผิด หมู่ นี้ ละ คน ตัง หลาย จึง ดูถูก ดู แควน ตาง แห่ง ความ จริง ไป
ตวย 3 โดยความโลภของหมู่เขา หมู่เขาจะแต่งเรือ
่ งขึ้นมาสอนเปื้ อหาผล
ประโยชน์ จากหมู่ต้าน กําตัดสินลงโต้ษหมู่เขาตี้ได้บอกไว้เมินมาแล้วนั ้น
ก็พร้อมอยูแล้
่ ว กับความฉิ บหายตี้จะเกิดกับหมู่เขาก็กํ่าลังจะมาเวยๆ นี้
1

ทูต สวรรค์ ตี้ ได้ เยีย ะ บาป นั ้น พระเจ้า ก็ บ่เว้น แต่ ได้ โจ้ง หมู่ เขา ไว้ ใน
หม้อหน้าฮก แล้วเอาเจื้อกเหล็กล่ามขังหมู่เขาไว้ในคอกตี้ดับมืด กอยถ้า
วัน ตัดสิน ลงโต้ ษ จาก พระเจ้า 5 ใน สมัย โบราณ พระเจ้า ก็ บ่ได้ เว้น หน้า ใผ
เหมือนกั ๋น พระเจ้าหื้อนํ้าท่วมโลกตี้มีแต่คนบ่ยําเก๋งพระเจ้า แต่พระองค์
ได้ ปกป้อง หื้อ รอด หมู่ เดียว เต้า อัน
้ คือ โน อาห์ ผู้ ตี้ บอก หื้อ คน เยีย ะ ต๋าม
ความถูกต้องต๋ามธรรมกับหมู่ของเขาแหมเจ็ดคน 6 เมืองโสโดมกับเมือง
โกโมราห์ ก็ เหมือน กั ๋น พระเจ้า ลงโต้ ษ หมู่ เขา โดย ใจ๊ ไฟ เผา กู้ สิง่ กู้ อย่าง
เปื้ อเป๋นตั ๋วอย่างหื้อคนบ่ยําเก๋งพระเจ้าหันว่าจะเกิดอะหยังขึ้นกับหมู่เขา
7 แต่ พระองค์ จ้วย จี วต
ิ โลท คน ตี้ เยีย ะ ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม ไว้ เขา ได้ ตุ๊ก ใจ๋
ขนาด ย้อน หมู่ คน บ่ดี ตัง หลาย เยีย ะ ก๋าน ลามก ไว้ 8 โลท เป๋น คน ตี้ ถูก ต้อง
ต๋ามธรรมตี้อยูต้
่ ามก๋างคนบ่ดีหมู่นั ้น เขาได้ฮูได้
้ หันในสิง่ ตี้คนบ่ดีเยียะกั ๋น
9
กู้วันๆ ใจ๋เขาก็เป๋นตุ๊กหนั ก ย้อนจาอัน
้ พระเจ้าจึงฮูว่
้ าจะจ้วยคนตี้ยําเก๋ง
พระเจ้าหื้อป๊นจากก๋านทดลองใจ๋ได้จาใด กับฮูว่
้ าจะขังคนบ่ดีไว้ลงโต้ษใน
วันตัดสินลงโต้ษบาปได้จาใด 10 โดยเฉพาะคนตี้หลงมัวเมาไปต๋ามกิเลส
ตั ๋ณหาของตั ๋ว กับเหยียดหยามสิทธิอํานาจขององค์พระผู้เป๋นเจ้า
4

คน หมู่ นี้ เป๋น คน หลึก กับ จ๋องหอง ดู แควน แม้แต่ หมู่ เทพเจ้า อย่าง บ่กั ๋ว
เลย 11 เถิง แม้ หมู่ ทูต สวรรค์ ตี้ มี ฤทธิ์อํานาจ นั ก เหลือ ก็ บ่ได้ ดู แควน เมื่อ
ฟ้องโต้ษหมู่นั ้นต่อหน้าองค์พระผู้เป๋นเจ้าเลย 12 แต่หมู่สอนผิดหมู่นี้ เป๋น
เหมือน สัตว์ตี้ เยีย ะ ต๋าม สันดาน ใน ตั ๋ว บ่มี สมอง ดู ถูก ดู แควน ใน สิง่ ตี้ ตั ๋ว
เก่า บ่เข้า ใจ๋ เลย เกิด มา เปื้ อ หื้อ คน อื่น เอา ไป ฆ่า เต้า อัน
้ คน หมู่ นี้ ก็ จะ ถูก
ทําลายเหมือนสัตว์หมู่นั ้น 13 หมู่เขาหื้อตุ๊กแก่คนอื่นจาใด ตุ๊กนั ้นก็จะเถิง
ตั ๋วหมู่เขาจาอัน
้ หมู่เขาเมากิน
๋ เลี้ยงม่วนงันสันเล้าในต๋อนเมื่อวัน หมู่เขา
เป๋นมลทินกับมีตํา๋ หนิ ต้ามก๋างหมูต้
่ าน กับเมื่อกิน
่
๋ เลี้ยงกับหมู่ต้าน หมูเขา
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ก็ เยีย ะ หื้อ หมู่ ต้าน ต้อง ขาย ขี้ หน้า ตี้ หมู่ เขา ปอใจ๋ กับ ก๋าน จุ ล่า ย ต่างๆ ของ
หมู่ เขา 14 หมู่ เขา จัง้ เซาะ แม่ ญิง มา หลับ นอน ตวย ตลอด เยีย ะ บาป บ่ฮู้จัก
ปอ ป๋ายบ่ปอยังจุล่ายคนใจ๋บ่เข้มแข็งหื้อเยียะบาปตวยแหม คนหมู่นี้ โลภ
จ๋น เป๋น สันดาน พระเจ้า จึง สาป แจ้ง หมู่ เขา 15 หมู่ เขา ได้ ละ ตาง ตี้ ถูก ต้อง
แล้ว หลง ไป ต๋าม ตาง ของ บาลาอัม ลูก ของ เบโอร์๑คน ตี้ ซอบ ก้า จ้าง ตี้ ได้
จากก๋านงานตี้ บ่ดี๒ 16 แต่ บาลาอัมก็ โดนตํา๋ หนิ ในความผิดของเขา โดย
ลาตี้อยูดี
่ ดีก็อูภาษา
้
คนได้ แล้วผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าคนนั ้นจึง
เลิกเยียะในสิง่ ตี้ง่าวๆข
17 คน สอน ผิด หมู่ นี้ ก็ เผียบ เหมือน ต๋า นํ้า ตี้ แห้ง ขอด กับ เหมือน เมฆ
ตี้ โดน ลม หลวง ปั๊ ด ไป พระเจ้า ได้ เกีย ม ตี้ มืด ตี้ สุด ไว้ สําหรับ หมู่ เขา แล้ว
18 ย้อน ว่า หมู่ เขา ได้ ก้า อู้ โม้ เรือ
่ ง บ่มี สาระ ของ ตั ๋ว กับ ใจ๊ กิเลสตั ๋ณหา ของ
สันดานบาปจุล่ายคนตี้กํ่าลังหนี จากก๋านใจ๊จีวต
ิ ตี้บ่ดี 19 หมู่ตี้สอนผิดหมู่
นั ้นสัญญาว่าจะหื้อคนหมู่นี้ มีอิสระ แต่ตั ๋วเก่ายังตกเป๋นขี้ข้าของนิ สัยตี้จะ
ทําลายตั ๋วเก่าอยู่ ใผก๊านอะหยัง ก็ตกเป๋นขี้ข้าของสิง่ นั ้น 20 จาอัน
้ ใผตี้ป๊น
จากสิง่ ตี้บ่ดี ตางโลกนี้ ได้แล้ว โดยก๋านฮู้จักพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป๋น
เจ้า ผู้ ตี้ เป๋น พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา แต่ หมู่ เขา ยอม ก๊าน
หื้อ กิเลสตั ๋ณหา เหีย แล้ว ปิ๊ ก ไป หา ตาง โลก อย่าง เก่า สุด ต๊าย สิง่ ตี้ จะ เกิด
ขึ้น กับ หมู่ เขา จะ ฮ้าย เหลือ ต๋อน แรก แหม 21 ย้อน ถ้า บ่ฮู้ จัก ตาง ตี้ ถูก ต้อง
ตัง้ แต่ เก๊า ก็ ยัง ดี เหลือ ฮู้ จัก แล้ว แต่ บิน
่ หลัง ตํา๋ กํา สัง่ สอน อัน ศักดิส
์ ิทธิ์ตี้
22
พระเจ้า หื้อ เขา ไว้เหีย สิง่ ตี้ เกิด ขึ้น กับ หมู่ เขา ก็ เป๋น ไป ต๋าม กํา สุภาษิ ต ตี้
ว่า “หมาก็ปิ๊ กไปกิน
๋ ฮากของตั ๋วเก่า� กาว่า “หมูตี้ล้างตั ๋วหื้อสะอาดแล้ว ก็
ปิ๊ กไปบุ่นขี้เปอะแหม�ค

3
พระเยซูจะปิ๊ กมาแหมเตื้อ
เปื้ อน ตี้ ฮัก เหย นี่ เป๋น จดหมาย ฉบับ ตี้ สอง แล้ว ตี้ ข้าพเจ้า เขียน มา หา
หมู่ ต้าน ใน จดหมาย ตึง สอง ฉบับ นี้ ข้าพเจ้า ใค่ เตือ
๋ น ความ จํา๋ หมู่ ต้าน โดย
เรือ
่ ง หมู่ นี้ เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ มี กํา กึ๊ด ตี้ บริสุทธิ์ 2 เปื้ อ ว่า หมู่ ต้าน จะ ได้ กึ๊ด เถิง
กํา ของ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตี้ บริสุทธินั
์ ้น ตี้ ได้ อู้ ไว้ตะก่อน
กับกึ๊ดเถิงกําสัง่ สอนขององค์พระผู้เป๋นเจ้าผู้จ้วยหื้อรอดป๊นบาปโต้ษของ
เฮา เซิง่ หมู่อัครทูตของหมู่ต้านได้บอกไว้ 3 หื้อต้านฮู้ข้อนี้ ก่อนเต๊อะว่า ใน
ยุคสุดต๊าย จะมีคนเยียะต๋ามกิเลสตั ๋ณหาของตั ๋ว แล้วหมู่เขาจะมาใค่ หว
ั
เส้ย หมู่ ต้าน ว่า 4 “พระคริสต์ สัญญา ว่า จะ ปิ๊ ก มา บ่ใจ้ กา แล้ว มี ไหน ละ ป้อ
1

๑

๒ 2:15
2:15
2:15
สําเนาโบราณบางฉบับว่าโบโซร์
2:15
บาลาอัมอยูใน
่ สมัยโบราณตี้เกยเยียะกาถาอาคม
ข 2:16 2:16 กดว�
เขาได้ฮับจ้างแจ้งจาวอิสราเอลโดยบ่เจื้อฟังพระเจ้าย้อนหันแก่เงิน
22:4-35 ค 2:22 2:22 สภษ� 26:11

2 เปโตร 3:5

474

2 เปโตร 3:18

อุย
๊ แม่ หม่อน ของ เฮา ก็ ต๋าย กั ๋น ไป หมด ละ แต่ กู้ สิง่ กู้ อย่าง ก็ ยัง เหมือน เก่า
อย่างตี้เป๋นมาตัง้ แต่พระเจ้าสร้างโลก� 5 ตี้หมู่เขาอู้จาอัน
้ ย้อนว่าหมู่เขา
ตัง้ ใจ๋ลืมความจริงข้อนี้ ตี้ว่า เมินมาแล้ว โดยถ้อยกําของพระเจ้า ต๊องฟ้า
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 ล้าง โลก
เก่า 7 แล้ว โดย ถ้อยกํา เดียว กั ๋น นั ้น พระเจ้า สัง่ หื้อ เก็บ ฮัก ษา ต๊ องฟ้า กับ
แผ่น ดิน โลก ตี้ ยัง เหลือ อยู่ บ่า เดี่ยว นี้ ไว้หื้อ ไฟ เผา ใน วัน ตัดสิน ลง โต้ษ บาป
กับคนตี้บ่ยําเก๋งพระเจ้าจะถูกทําลายไปเหีย
8 ปี้ น้ องตี้ข้าพเจ้าฮักเหย ห้ามลืมความจริงข้อนี้ เน่ อ คือ สําหรับพระเจ้า

แล้ววันเดียวก็เต้ากับปันปี๋ ปันปี๋ก็เต้ากับวันเดียว 9 องค์พระผูเป๋
้ นเจ้าบ่ได้
จ๊าตี้ จะเยียะต๋ามสัญญา เหมือนตี้ บางคนกึ๊ดกั ๋น แต่ ได้ อดทนกับหมู่ต้าน
ย้อน พระองค์ บ่ใค่ หื้อ ใผ คน ใด ต้อง ถูก ทําลาย ไป แต่ ใค่ หื้อ กู้ๆ คน กลับ ใจ๋
จาก บาป 10 แต่ วัน อัน ยิง่ ใหญ่ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จะ มา เหมือน ขโมย
วัน นั ้น ดวง ดาว ต่างๆ ใน ต๊ องฟ้า จะ หาย ไป พร้อม กั ๋น โดย เสียง สนั ่น ปั่ น ปื๊ น
ของลูกไฟ แผ่นดินโลกกับสิง่ ตี้มีอยูบน
่ โลกจะถูกเผาทําลายจ๋นหมด๓
เมื่อ ฮู้ ว่า สิง่ ต่างๆ หมู่ นี้ จะ ต้อง ถูก ทําลาย ไป จาอี้ แล้ว ก็ หื้อ หมู่ ต้าน
กึ๊ด เอา เต๊อะ ว่า จะ ใจ๊ จี วต
ิ จาใด หื้อ บริสุทธิ์กับ ยํา เก๋ง พระเจ้า 12 ต๋อน ตี้ กํ่า
ลัง กอย ถ้า วัน อัน ยิง่ ใหญ่ ของ พระเจ้า จง เฮ่ง วัน หื้อ มา เถิง เวยๆ วัน นั ้น ไฟ
จะ เผา ทําลาย ต๊ องฟ้า ตึง ดวง ดาว ต่างๆ ใน ต๊ องฟ้า ก็ จะ ไน่ ไป 13 แต่ ต๋าม
สัญญาของพระเจ้านั ้น เฮาจึงตัง้ หน้าตัง้ ต๋ากอยถ้าสวรรค์ใหม่กับโลกใหม่
เซิง่ เป๋นตี้ตี้มีก้าความยุติธรรม
11

14 จาอัน
้

เปื้ อนตี้ฮักเหย เมื่อหมู่ต้านได้ตัง้ หน้าตัง้ ต๋ากอยถ้าสิง่ หมู่นี้ อยู่
นั ้น ก็หื้อฮิมีใจ๋ตี้สงบสุข บ่มีมลทินกับบ่มีตี้ติในสายต๋าของพระเจ้า 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
หมู่ต้าน ต๋ามสติปั๋ ญญาตี้พระเจ้าได้หื้อกับเขานั ้น 16 จดหมายกู้ฉบับของ
เขาก็ เขียนเถิงเรือ
่ งหมู่นี้ มีข้อความบางอย่างตี้ เข้าใจ๋ ยากอยู่ในจดหมาย
ของ เขา เซิง่ เยีย ะ หื้อ คน บ่หลวก กับ จิต ใจ๋ บ่มัน
่ คง เอา ไป อธิบาย อย่าง ผิดๆ
เหมือนอย่างตี้หมู่เขาเยียะกับข้ออื่นๆ ในพระคัมภีร ์ จึงเยียะหื้อตั ๋วหมู่เขา
ต้องฉิ บหายไป
ย้อน จาอัน
้ เปื้ อน ตี้ ข้าพเจ้า ฮักเหย เมื่อ หมู่ ต้าน ได้ ฮู้เรือ
่ งนี้ ก่อน แล้ว
ก็ หื้อ หละวัง ตั ๋ว หื้อ ดี เปื้ อ จะ ได้ บ่หลง ไป ต๋าม กํา สอน ตี้ ผิดๆ ของ คน บ่ดี หมู่
นั ้น แล้วเยียะหื้อความมัน
่ คงของหมู่ต้านเสียไปเหีย 18 แต่ขอหื้อพระคุณ
กับ ความ ฮู้ ของ ต้าน จํา๋ เริญ ขึ้น ติกๆ ใน เรือ
่ ง ของ พระเยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้
17

๓
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จดหมายจาก

ยอห์น

ฉบับตีนึ
้ ่ง

คริสตจักร สมัย ยุค แรก ยอมฮับ ว่า ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ คือ ยอห์น ผู้
เป๋นอัครทูต ต้านเขียนจดหมายฉบับนี้ เมื่อต๋อนเฒ่าแล้ว กับอยู่ตี้เมืองเอ
เฟซัส ต้านคงเขียนจดหมายฉบับนี้ ขึ้นหละหว่างปี๋ ค�ศ� 85-90
ยอห์นเขียนจดหมายฉบับนี้ ไปเถิงหมูผู
่ เ้ จื้อในคริสตจักรต่างๆ ตี้อยูรอบ
่
เมืองเอเฟซัสในแคว้นเอเชีย เซิง่ เขาเป๋นศิษยาภิบาลอยูตี
่ ้หัน
้

ยอห์นเน้ นความสําคัญของความฮักในจีวต
ิ ของผู้เจื้อ ต้านสอนว่าเป๋น
สิง่ ตี้ สําคัญ นั ก ขนาด ตี้ ผู้ เจื้อ ต้อง ฮัก กั ๋น ต้าน ก็ ได้ ตัก เตือ
๋ น ผู้ ตี้ ได้ อ่าน
จดหมาย ฉบับ นี้ ว่า เรือ
่ ง ตี้ พระเยซู คริสต์ เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า แต๊ๆ
นั ้น ก็เป๋นความจริง กับก๋านตี้พระเยซูต๋ายบนไม้ก๋างเขนก็เยียะหื้อคนตัง
หลาย ได้ คืนดี กับ พระเจ้า กับ มี ความ สัมพันธ์ กับ พระองค์ ยอห์น สอน หื้อ
หัน ว่า ใผ เป๋น ผู้ เจื้อ แต๊ๆ ก็ คือ คน นั ้น จะ ยอมฮับ ว่า พระเยซู เป๋น พระบุตร
ของพระเจ้า กับใจ๊จีวต
ิ อย่างบริสุทธิ์
ถ้อยกําแห่งจีวต
ิ

1 หมู่เฮาขอบอกเรือ
่ งของผู้นึ่ ง

เซิง่ มีมาตัง้ แต่เมื่อเก๊าหัวทีแล้ว เซิง่ หมู่
เฮาได้ยน
ิ กับหันมากับต๋า ได้แยงผ่ออย่างละเอียด กับได้หยุบได้ซวามมา
กับมือของหมู่ เฮา คือผู้ตี้ ฮ้องกั ๋นว่าถ้อยกําตี้ หื้อจี วต
ิ 2 เมื่อจี วต
ิ ของผู้นั ้น
มาป๋ากฏ หมู่เฮาก็ได้หัน กับเป๋นพยานบอกหื้อหมู่ต้านฟังเถิงผู้ตี้เป๋นจีวต
ิ
3
นิ รน
ั ดร์ เซิง่ เกย อยู่ กับ พระบิดา และ ได้ มา ป๋า กฏ หื้อ หมู่ เฮา หัน หมู่ เฮา ก็
บอก สิง่ ตี้ หมู่ เฮา ได้ หัน กับ ได้ยน
ิ นั ้น หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง ตวย เปื้ อ ว่า หมู่ ต้าน จะ
ได้มีสามัคคีธรรมกับหมู่เฮา สามัคคีธรรมนี้ คือก๋านสามัคคีธรรมตี้หมู่เฮา
มีกับพระบิดาตึงกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ตวย 4 หมู่เฮาจึง
เขียนเรือ
่ งหมู่นี้ มาเถิงหมู่ต้าน เปื้ อหมู่เฮา๑จะได้มีความจื้นจมยินดีอย่าง
เต๋มตี้
พระเจ้าเป๋นความเป่งแจ้ง

5 นี่ คือ เรือ
่ งตี้ หมู่ เฮาได้ยน
ิ จากพระเยซู คริสต์

กับบอกหมู่ ต้านหื้อฮู้ คือ
พระเจ้า เป๋น ความ เป่ง แจ้ง ตึง บ่มี ความ มืด ใน พระองค์ เลย 6 ถ้า เฮา อู้ ว่า
เฮา มี สามัคคีธรรม กับ พระเจ้า แต่ เฮา ยัง ใจ๊ จี วต
ิ อยู่ ใน ความ มืด เฮา ก็ จุ
7
กับ บ่ได้ เยีย ะ ต๋าม ความ จริง แต๊ๆ แต่ ถ้า เฮา ใจ๊ จี วต
ิ อยู่ ใน ความ เป่ง แจ้ง
เหมือน กับ ตี้ พระเจ้า อยู่ ใน ความ เป่ง แจ้ง เฮา ก็ มี สามัคคีธรรม กั ๋น เลือด
๑
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ของ พระเยซู พระบุตร ของ พระเจ้า ตี้ ต๋าย นั ้น ก็ ซ่วย ล้าง ความ บาป กู้ อย่าง
ของเฮาจ๋นหมดจ๋นเสี้ยง
8 ถ้าเฮาอูว่
้ าเฮาบ่มีบาป เฮาก็จุตั ๋วเก่า กับเฮาก็บ่ได้ฮูจ
้ ักความจริง 9 แต่
ถ้า เฮา สารภาพ บาป ของ เฮา พระเจ้า ผู้ สัตย์ ซ่ ือ กับ เยีย ะ ใน สิง่ ตี้ ถูก ต้อง
ตลอด จะยกโต้ ษบาปหื้อเฮา พระองค์ จะซ่วยล้างเฮาหื้อหมดใสจากบาป
กู้อย่างตวย 10 แต่ถ้าเฮาอูว่
้ า เฮาบ่ได้เยียะบาป ก็เต้ากับเฮาอูว่
้ าพระเจ้าขี้
จุ กับกําสัง่ สอนของพระองค์ก็บ่ได้อยูใน
่ ใจ๋เฮาเลย

2
พระเยซูเป๋นผู้จ้วยของเฮา

ต้าน ตัง หลาย ตี้ เผียบ เหมือน ลูก ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก เหย ข้าพเจ้า เขียน เรือ
่ ง
หมู่นี้ มาเถิงต้าน เปื้ อว่าหมู่ต้านจะบ่เยียะบาป แต่ถ้าใผเยียะบาป เฮาก็มี
ผู้จ้วยอ้อนวอนพระบิดาแตนเฮา คือพระเยซู คริสต์ ผู้ตี้ ถูกต้องต๋ามธรรม
2 พระองค์เป๋ นเครือ
่ งปู่จาฮับเอาความบาปของเฮาไป พระองค์บ่ได้ฮับเอา
ความบาปของหมู่เฮาเต้าอัน
้ แต่ฮับเอาของคนตึงโลกไปตวย
1

3 ถ้า เฮา ฮัก ษา กํา สัง
่ ของพระเจ้า

เฮาก็ จะมัน
่ ใจ๋ ได้ ว่า เฮาฮู้จักพระองค์
แต๊ๆ 4 คน ตี้ อู้ ว่า เฮา ฮู้ จัก พระเจ้า แต่ บ่ได้ เยีย ะ ต๋าม กํา สัง่ ของ พระองค์ ก็
เป๋นคนขีจุ
้ เขาบ่ได้ฮูจ
้ ักความจริง 5 แต่คนตี้เยียะต๋ามถ้อยกําของพระเจ้า
นั ้น ความฮักของพระองค์ ก็ สมบูรณ์ ในคนนั ้นอย่างแต๊ จริง สิง่ นี้ เยียะหื้อ
เฮา แน่ ใจ๋ ว่า เฮา มี ความ สัมพันธ์ กับ พระองค์ 6 คน ตี้ อู้ ว่า ตั ๋ว เก่า มี ความ
สัมพันธ์กับพระองค์ ก็ต้องใจ๊จีวต
ิ เหมือนกับพระเยซูตวย

กําสัง่ หื้อเฮาฮักคนอื่น
ต้าน ตัง หลาย ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก เหย ข้าพเจ้า บ่ได้ เขียน กํา สัง่ ใหม่ ขึ้น เน่ อ
แต่ เขียน กํา สัง่ เก่า ตี้ ต้าน ตัง หลาย มี อยู่ แล้ว ตัง้ แต่ เก๊า เหง้า กํา สัง่ เก่า อัน
นั ้นต้านตังหลายเกยได้ยน
ิ มาแล้ว 8 กําสัง่ ตี้ข้าพเจ้าเขียนหื้อต้านนั ้น ก็ยัง
นั บว่าใหม่อยู่ ต้านจะหันความจริงของกําสัง่ ใหม่นี้ ได้ในพระคริสต์ กับใน
ตั ๋ว หมู่ ต้าน ย้อน ว่า ความ มืด กํ่า ลัง ผ่าน ป๊น ไป ความ เป่ง แจ้ง อัน แต๊ จริง ก็
ได้ส่องเข้ามาแล้ว
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 คนนั ้นก็ยังอยูใน
่ ความมืด 10 คนตี้ฮักปี้ น้ องผูเ้ จื้อของเขาก็อยูใน
่ ความ
เป่งแจ้ง เขาจะบ่มีอะหยังเลยตี้จะเป๋นเหตุหื้อเขาเยียะบาป 11 แต่คนตี้ยัง
จังปี้ น้ องผู้เจื้อของตั ๋วก็ยังอยู่ในความมืด เขาเผียบเหมือนกํ่าลังเตียวอยู่
ใน ความ มืด เขา บ่ฮู้ ว่า กํ่า ลัง เตียว ไป ตี้ ไหน ย้อน ความ มืด เยีย ะ หื้อ ต๋า ของ
เขาบอดไปเหียแล้ว
12 ลูกๆ เหย ตี้ข้าพเจ้าเขียนจดหมายนี้ มาเถิงหมู่ต้าน ก็ย้อนพระเจ้าได้
ยกโต้ษบาปของหมู่ต้านแล้ว ย้อนหันแก่พระเยซูคริสต์
7
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คน ตี้ เป๋น ป้อ อุย
๊ ตัง หลาย ข้าพเจ้า เขียน เถิง หมู่ ต้าน ย้อน ว่า ต้าน ตัง
หลายฮู้จักพระองค์ผู้เป๋นอยู่ตัง้ แต่เก๊าหัวทีแล้ว คนเป๋นคนหนุ่มตังหลาย
ข้าพเจ้าเขียนเถิงหมู่ต้าน ย้อนหมู่ต้านมีชัยเหนื อมารแล้ว
14 คนตี้เป๋ นลูกตังหลาย ข้าพเจ้าเขียนเถิงหมูต้
่ าน ย้อนว่าต้านตังหลาย
ฮู้จัก พระบิดา คน ตี้ เป๋น ป้อ อุย
๊ ตัง หลาย ข้าพเจ้า เขียน เถิง หมู่ ต้าน ย้อน ว่า
ต้านตังหลายฮูจ
้ ักพระองค์ผู้เป๋นอยูตั
่ ง้ แต่เก๊าหัวทีแล้ว คนตี้เป๋นคนหนุ่ม
ตังหลาย ข้าพเจ้าเขียนเถิงหมู่ต้าน ย้อนหมู่ต้านมีแฮงมีกํา๋ ลังนั ก กับถ้อย
กําของพระเจ้าอยูใน
่ ใจ๋ต้านตังหลาย กับหมู่ต้านมีชัยเหนื อมารแล้ว
15 ห้าม ฮัก โลก ตึง สิง
่ ของ ใน โลก นี้ เน่ อ ถ้า คน ใด ฮัก โลก นี้ คน นั ้น ก็ บ่ฮัก
พระบิดา 16 ย้อนกู้สิง่ กู้อย่างในโลกนี้ คือกิเลสตั ๋ณหาของเนื้ อหนั ง กิเลส
ตั ๋ณหา ของ ต๋า กับ ก๋าน อวด ตั ๋ว ว่า มี ทรัพย์ สมบัติ นั ก สิง่ หมู่ นี้ บ่ได้ มา จาก
พระบิดา แต่มาจากโลกนี้ 17 โลกนี้ ตึงกิเลสตั ๋ณหาของโลกกํ่าลังสิน
้ สุดไป
แต่คนตี้เยียะต๋ามความต้องก๋านของพระเจ้าจะมีจีวต
ิ อยูตลอด
่
ไป
13

บ่ดีติดต๋ามศัตรู ของ
๋
พระคริสต์
ลูกๆ เหย ต๋อน นี้ เป๋น ยุค สุด ต๊าย แล้ว ต๋าม ตี้ ต้าน ตัง หลาย เกย ได้ยน
ิ
ว่าศัตรูของ
๋
พระคริสต์กํ่าลังจะมา บ่าเดี่ยวนี้ ศัตรูของ
๋
พระคริสต์ก็ได้มากั ๋น
นั กแล้ว ย้อนจาอัน
้ เฮาจึงฮูว่
้ าต๋อนนี้ เป๋นยุคสุดต๊าย 19 ศัตรู หมู
๋ ่นี้ เป๋นหมู่ตี้
ได้ละหมู่เฮาไป แต่หมู่เขาบ่ได้เป๋นคนของหมู่เฮาแต๊ๆ ถ้าเป๋นก็จะต้องอยู่
ตวยเฮาต่อไป แต่หมู่เขาละหมู่เฮาไปแล้ว แสดงว่าบ่มีใผสักคนในหมู่เขา
ตี้เป๋นคนของหมู่เฮาแต๊ๆ
20 แต่ หมู่ ต้าน ได้ ฮบ
ั ก๋าน เจิม จาก พระองค์ ผู้ บริสุทธิ์นั ้น จาอัน
้ หมู่ ต้าน
21
จึงฮูความ
้
จริง ตี้ข้าพเจ้าเขียนเถิงหมู่ต้าน บ่ใจ้ว่าย้อนหมู่ต้านบ่ฮูความ
้
จริง นี้ แต่ ย้อน ว่า หมู่ ต้าน ฮู้ แล้ว กับ ยัง ฮู้ แหม ว่า กํา จุ กํา ล่า ย บ่ได้ ออก มา
จากความจริง
22 ใผ เป๋ น คน ขี้ จุ ก็ คือ คน ตี้ อู้ ว่า พระเยซู บ่ใจ้ พระคริสต์ คน นั ้น ละ เป๋ น
ศัตรู ๋ ของ พระคริสต์ เขา บ่ยอมฮับ พระบิดา ตึง พระบุตร ตวย 23 คน ใด ตี้
บ่ยอมฮับพระบุตร คนนั ้นก็บ่มีความสัมพันธ์กับพระบิดา คนใดตี้ยอมฮับ
พระบุตรคนนั ้นก็มีความสัมพันธ์กับพระบิดาตวย
24 ขอ หื้อ หมู่ ต้าน เก็บ ฮัก ษา กํา สัง
่ สอน ตี้ ต้าน ได้ยน
ิ มา ตัง้ แต่ เก๊า ย้อน
ว่าถ้าต้านฮักษากําสัง่ สอนนี้ ไว้ ต้านก็จะติดสนิ ทกับพระบุตรตึงพระบิดา
ตลอดไป 25 อันนี้ เป๋นสิง่ ตี้พระเยซูได้สัญญาไว้กับหมู่เฮา คือหื้อเฮามีจีวต
ิ
นิ รน
ั ดร์
26 ข้อความตึงหมดตี้ข้าพเจ้าเขียนมาหื้อต้านตังหลายนี้ เป๋ นเรือ
่ งเกี่ยว
กับ คน หมู่ นั ้น ตี้ ฮิ มา จุ ล่า ย ต้าน ตัง หลาย 27 ส่วน ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮับ ก๋าน
เจิมจากพระองค์แล้ว พระวิญญาณบริสุทธิก็
์ อยู่กับต้านตังหลาย จึงบ่จํา๋
เป๋ น ต้อง มี ใผ มา สอน ต้าน ตัง หลาย แหม ย้อน ว่า พระวิญญาณ นั ้น ได้ สอน
18
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ต้านหื้อฮู้หมดแล้ว กับสิง่ ตี้พระองค์สอนก็เป๋นความจริงบ่ใจ้จุ ก็หื้อเยียะ
ต๋ามกําสัง่ สอนของพระองค์ แล้วจีวต
ิ ของต้านจะติดสนิ ทกับพระองค์
28 บ่าเดี่ยวนี้ ลูกๆ เหย จงติดสนิ ทกับพระคริสต์ เปื้ อว่าเมื่อพระองค์มา
ป๋ากฏ เฮาตังหลายจะมีความมัน
่ ใจ๋ จะบ่อายต่อหน้าพระองค์เมื่อพระองค์
มา 29 ต้านตัง หลายฮู้แล้ว ว่าพระคริสต์ เยียะในสิง่ ตี้ ถูก ต้องตลอด จาอัน
้
ต้านก็ต้องฮูว่
้ าคนตี้เยียะในสิง่ ตี้ถูกต้องก็เป๋นลูกของพระเจ้า

3
เฮาเป๋นลูกของพระเจ้า

1 ลอง กึ๊ด ผ่อ เต๊อะ พระบิดา ฮัก เฮา นั ก ขนาด ไหน เถิง ได้ ฮ้อง เฮา ว่า เป๋ น
ลูกของพระองค์ แล้วเฮาก็ เป๋นจาอัน
้ แต๊ๆ โลกบ่ฮู้จักเฮาก็ ย้อนว่าโลกบ่ฮู้
2
จักพระองค์ ต้านตี้ฮักตังหลาย ต๋อนนี้ เฮาได้เป๋นลูกของพระเจ้าแล้ว เฮา
ยังบ่ฮู้ว่าต่อไปตังหน้าเฮาจะเป๋นจาใด แต่เฮาฮู้ว่าเมื่อพระคริสต์มาป๋ากฏ
เฮาจะเป๋นเหมือนพระองค์ ย้อนว่าเฮาจะหันพระองค์ ต๋ามตี้ พระองค์ เป๋น
แต๊ๆ 3 กู้คนตี้มีความหวังในพระคริสต์จาอี้ ก็จะเยียะตั ๋วหื้อบริสุทธิเหมื
อน
์
อย่างตี้พระคริสต์บริสุทธิ์

กู้ คน ตี้ เยีย ะ บาป ก็ เยีย ะ ผิด บท บัญญัติ ของ พระเจ้า ย้อน ว่า บาป เป๋น
ก๋านผิดต่อบทบัญญัติของพระเจ้า 5 หมู่ ต้านก็ ฮู้แล้วว่า ก๋านตี้ พระคริสต์
มา ป๋า กฏ นั ้น ก็ เปื้ อ มา ฮับ เอา ความ บาป ของ คน ตัง หลาย ไป จ๋น หมด จ๋น เสี้
ยง ใน พระองค์ นั ้น บ่มี ความ บาป อัน ใด เลย 6 คน ใด ตี้ ติด สนิ ท กับ พระองค์
ก็ จะ บ่เยีย ะ บาป แหม ต่อ ไป ส่วน คน ตี้ ยัง เยีย ะ บาป อยู่ คน นั ้น ยัง บ่เกย หัน
พระองค์ ยังบ่ฮูจ
้ ักพระองค์ตวย
4

ลูก ตี้ ข้าพเจ้า ฮัก เหย ห้าม หื้อ ใผ มา จัก
๊ จู๋ง หื้อ หลง ไป เน่ อ คน ตี้ เยีย ะ ใน
สิง่ ตี้ถูกต้องก็เป๋นคนถูกต้องต๋ามธรรม เหมือนพระคริสต์เป๋นคนถูกต้อง
ต๋าม ธรรม ของ พระเจ้า 8 คน ใด ตี้ ยัง เยีย ะ บาป อยู่ คน นั ้น ก็ เป๋น ของ มาร
ย้อน ว่า มาร ได้ เยีย ะ บาป มา ตัง้ แต่ เมื่อ เก๊ า หัวที แล้ว นี่ เป๋น เหตุ ตี้ พระบุตร
ของพระเจ้ามาป๋ากฏ เปื้ อมาทําลายก๋านงานของมารเหีย
9 คน ใด ตี้ เกิด จาก พระเจ้า คน นั ้น จะ บ่เยีย ะ บาป แหม ต่อ ไป ย้อน ว่า ตั ๋ว
เขา มี เจื๊อ ของ พระเจ้า อยู่ เขา เป๋น ลูก ของ พระเจ้า แล้ว จึง เยีย ะ บาป แหม
บ่ได้ 10 จาอัน
้ เฮาจึงฮูได้
้ ว่าใผเป๋นลูกของพระเจ้า ใผเป๋นลูกของมาร คนตี้
บ่เยียะสิง่ ตี้ถูกต้อง กาว่าบ่ได้ฮักปี้ น้ องผู้เจื้อของตั ๋ว ก็บ่ใจ้ลูกของพระเจ้า
7

เฮาต้องฮักเซิง่ กั ๋นและกั ๋น

11 หมู่ต้านได้ยน
ิ ได้ฟังกําสอนนี้ มาตัง้ แต่เก๊าแต่เหง้าแล้วว่า

หื้อเฮาฮัก
กั ๋น และ กั ๋น ห้าม เป๋น เหมือน 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 แต่ ก๋าน
ของน้ องบ่าวนั ้นถูกต้องต๋ามธรรม
12
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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 เฮา ฮู้ ได้ ย้อน เฮา ฮัก ปี้ น้ อง ผู้
เจื้อ ของ เฮา ส่วน คน ตี้ บ่ฮัก คน อื่น ก็ เหมือน เป๋น คน ตี้ ยัง อยู่ ใน ความ ต๋าย
15 คนใดตี้ จังปี้ น้ องผู้เจื้อของเขาก็ เป๋ นฆาตกร หมู่ ต้านฮู้แล้วว่าคนตี้ เป๋ น
ฆาตกร จะ บ่มี จี วต
ิ นิ รัน ดร์ 16 จาอี้ เฮา จึง ฮู้ ว่า ความ ฮัก เป๋น จาใด คือ พระ
คริสต์ ได้ สละจี วต
ิ ของพระองค์ เปื้ อเฮาตัง หลาย เฮาก็ สมควรจะสละจี วต
ิ
ของเฮาเปื้ อปี้ น้ อง ผู้ เจื้อของเฮาตวย 17 คนตี้ มี ทรัพย์สมบัตินั ก เมื่อหันปี้
น้ อง ผู้ เจื้อ ของ เขา ยาก จ๋น ต้อง ก๋าน ความ จ้วย เหลือ แต่ ใจ๋ จืด ใจ๋ ดํา บ่ยอม
จ้วย แล้ว เขา อู้ ได้ จาใด ว่า เขา ฮัก พระเจ้า 18 ลูก ตี้ ฮัก ตัง หลาย เหย หื้อ เฮา
ฮักกั ๋นแต๊ๆ โดยก๋านเยียะสิง่ ตี้ดีหื้อกั ๋น บ่ใจ้ก้าอูบ่
้ ดายเน่ อ
13

ย้อน จา อี้ เฮา จึง ฮู้ ว่า เฮา อยู่ ฝ่าย ความ จริง กับ เฮา สามารถ ตี้ จะ มี
สันติสุข ต่อ หน้า พระเจ้า 20 เถิง แม้ ว่า ใจ๋ ของ เฮา จะ ฟ้อง ว่า เฮา ผิด เฮา ก็
ฮูว่
้ าพระเจ้านั ้นเป๋นใหญ่เหลือใจ๋ของเฮา กับพระองค์ฮูหมด
้
กู้สิง่ กู้อย่าง
19

ต้าน ตี้ ฮัก ตัง หลาย ถ้า ใจ๋ เฮา บ่ฟ้อง ว่า เฮา เยีย ะ ผิด เฮา ก็ มี ความ มัน
่
ใจ๋ตี้จะเข้าหาพระเจ้า 22 กับเฮาจะได้ฮบ
ั กู้สิง่ ตี้เฮาขอจากพระเจ้า ย้อนว่า
เฮาเยียะต๋ามกําสัง่ ของพระองค์กับเยียะสิง่ ตี้พระองค์ปอใจ๋ 23 กําสัง่ ของ
พระองค์ คือหื้อเฮาเจื้อวางใจ๋ พระเยซู คริสต์ พระบุตรของพระองค์ กับหื้อ
เฮาฮักกั ๋นเหมือนอย่างตี้พระองค์ได้สัง่ เฮาไว้ 24 คนตี้เยียะต๋ามกําสัง่ ของ
พระเจ้า ก็ ติด สนิ ท กับ พระเจ้า แล้ว พระเจ้า ก็ ติด สนิ ท กับ เขา ตวย เฮา ฮู้ ว่า
พระเจ้าติดสนิ ทกับเฮา ย้อนว่าพระวิญญาณตี้พระองค์หื้อกับเฮาก็อยู่ใน
ใจ๋ของเฮา
21

4
ยอห์นเตือ
๋ นหื้อหละวังผู้สอนผิด

ต้าน ตี้ ฮัก ตัง หลาย ห้าม เจื้อ กู้ คน ตี้ อ้าง ว่า อู้ โดย พระวิญญาณ แต่ หื้อ
ทดสอบหมู่ เขาว่ามี วิญญาณตี้ มาจากพระเจ้าแต๊ ก่อ ย้อนว่ามี ผู้เป๋นปาก
เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตั ๋ว ป๋อม นั ก ขนาด ออก มา ใคว่โลก แล้ว 2 ก๋าน ตี้ หมู่
ต้าน จะ สามารถ ฮู้ จัก พระวิญญาณ ของ พระเจ้า ได้ คือ ถ้า คน ตี้ อ้าง ตั ๋ว นั ้น
ยอมฮับ ว่า พระเยซู คริสต์ มา 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
ิ ว่าศัตรู ของ
๋
พระคริสต์กํ่าลังจะมา กับบ่าเดี่ยวนี้ ก็อยูใน
่ โลกนี้ แล้ว
1

ลูกๆ เหย หมู่ ต้าน เป๋น ของ พระเจ้า จึง มี ชัย เหนื อ คน หมู่ นั ้น เน่ อ ย้อน
ว่าพระวิญญาณตี้อยูใน
่ หมู่ต้านยิง่ ใหญ่เหลือวิญญาณตี้อยูใน
่ คนของโลก
5
นี้ หมู่เขาเป๋นของโลกนี้ ย้อนจาอัน
้ สิง่ ตี้หมู่เขาอูก็
้ มาจากโลกนี้ กับคนใน
6
โลก ก็ ฟัง หมู่ เขา แต่ หมู่ เฮา เป๋น ของ พระเจ้า คน ตี้ ฮู้ จัก พระเจ้า ก็ ฟัง เฮา
4
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แต่ คนตี้ บ่เป๋นของพระเจ้าก็ บ่ฟังเฮา จาอัน
้ เฮาจึงสามารถฮู้ได้ ว่าคนไหน
มีวิญญาณของความจริง กาว่ามีวิญญาณตี้จุล่าย
ความฮักมาจากพระเจ้า
ต้าน ตี้ ฮัก ตัง หลาย ขอ หื้อ เฮา ฮัก กั ๋น ไว้ เน่ อ ย้อน ว่า ความ ฮัก นั ้น มา
จากพระเจ้า คนตี้ฮักเซิง่ กั ๋นและกั ๋น ก็เป๋นลูกของพระเจ้ากับฮูจ
้ ักพระเจ้า
8 ส่วน คน ตี้ บ่ได้ ฮัก เซิง
่ กั ๋น และ กั ๋น ก็ บ่ฮู้ จัก พระเจ้า ย้อน ว่า พระเจ้า เป๋น
ความ ฮัก 9 นี่ คือ วิธี ตี้ พระเจ้า แสดง ความ ฮัก ต่อ เฮา คือ พระองค์ ส่ง พระ
บุตร องค์ เดียว ของ พระองค์ มา อยู่ ใน โลก นี้ เปื้ อ เฮา จะ มี จี วต
ิ นิ รัน ดร์โดย
10
ผ่านตางพระบุตรของพระองค์นั ้น ความฮักก็เป๋นจาอีละ
้ บ่ใจ้ว่าเฮาฮัก
พระเจ้าแต่ว่าพระองค์ฮักเฮา จึงส่งพระบุตรของพระองค์มาเป๋นเครือ
่ งปู่
จาเปื้ อฮับเอาความบาปของเฮาไป
11 ต้านตี้ฮักตังหลาย ถ้าพระเจ้าฮักเฮาขนาดนี้ เฮาก็ควรจะฮักกั ๋นตวย
12 บ่มี ใผ เกย หัน พระเจ้า แต่ ถ้า เฮา ฮัก กั ๋น พระเจ้า ก็ เป๋ น นํ้า นึ่ ง ใจ๋ เดียว กั ๋น
กับเฮา ความฮักของพระองค์ก็สมบูรณ์ ในจีวต
ิ ของเฮา
7

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 พระองค์ หื้อ พระวิญญาณ อยู่ ใน ใจ๋ ของ
เฮา 14 เฮา ได้ หัน แล้ว กับ เป๋น พยาน บอก คน ตัง หลาย ว่า พระบิดา ส่ง พระ
บุตร ของ พระองค์ มา เป๋น ผู้ จ้วย หื้อ โลก นี้ รอด ป๊น บาป โต้ษ 15 คน ตี้ ยอม
ฮับ ว่า พระเยซู เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า พระเจ้า ก็ เป๋น นํ้า นึ่ ง ใจ๋ เดียว กั ๋น
กับ คน นั ้น กับ คน นั ้น ก็ เป๋น นํ้า นึ่ ง ใจ๋ เดียว กั ๋น กับ พระเจ้า 16 ย้อน จา อัน
้
เฮา ตัง หลาย เถิง ฮู้ ตึง ไว้ วาง ใจ๋ ใน ความ ฮัก ตี้ พระเจ้า มี ต่อ เฮา พระเจ้า
เป๋น ความ ฮัก คน ตี้ ฮัก พระเจ้า กับ ฮัก คน อื่น ก็ เป๋น นํ้า นึ่ ง ใจ๋ เดียว กั ๋น กับ
พระเจ้า พระองค์ ก็ เป๋น นํ้า นึ่ ง ใจ๋ เดียว กั ๋น กับ คน นั ้น 17 ย้อน จาอี้ ความ ฮัก
ของ พระเจ้า จึง สมบูรณ์ ใน หมู่ เฮา เฮา ก็ เลย มี ความ มัน
่ ใจ๋ ใน วัน ตัดสิน ลง
โต้ ษ บาป ย้อน ว่า พระ คริสต์ เป๋น จาใด เฮา ก็ เป๋น จา อัน
้ ใน โลก นี้ 18 เมื่อ
พระเจ้าฮักเฮา เฮาก็บ่มีความกั ๋วย้อนความฮักตี้สมบูรณ์ ของพระองค์นั ้น
ได้ ไล่ ความ กั ๋ว ออก ไป หมด แล้ว ความ กั ๋ว นั ้น เกี่ยวกับ ก๋าน ถูก ลงโต้ ษ กับ
คนตี้ยังกั ๋วนั ้นก็แสดงว่าความฮักของพระองค์ยังบ่สมบูรณ์ ในคนนั ้นเตื้อ
13

ตี้ หมู่ เฮา ฮัก ก็ ย้อน ว่า พระเจ้า ฮัก เฮา ก่อน 20 ถ้า คน ใด อู้ ว่า “เฮา ฮัก
พระเจ้า� แต่ ยัง จัง ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ของ ตั ๋ว อยู่ คน นั ้น ก็ ขี้ จุ ย้อน คน ตี้ บ่ฮัก ปี้
น้ องผูเ้ จื้อของตั ๋วตี้ผ่อหันได้ แล้วจะฮักพระเจ้าตี้ผ่อบ่หันได้จาใด 21 นี่ เป๋น
กํา สัง่ ตี้ พระเจ้า หื้อ กับ เฮา คือ คน ตี้ ฮัก พระเจ้า ต้อง ฮัก ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ของ ตั ๋ว
เก่าตวย
19

5
ลูกของพระเจ้ามีชัยเหนื อโลกนี้ แล้ว

1 ยอห์น 5:1

482

1 ยอห์น 5:18

1 คนตี้ เจื้อว่าพระเยซู เป๋ นพระคริสต์

ก็ได้จื้อว่าเป๋นลูกของพระเจ้า กับ
คน ตี้ ฮัก ป้อ ก็ จะ ฮัก ลูกๆ ของ เขา ตวย 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 ความหมาย ของ ก๋าน ฮัก พระเจ้า คือ เฮา จะ เยีย ะ ต๋าม กํา สัง
่ ของพระองค์
กับกําสัง่ ของพระองค์ก็บ่ยาก 4 ย้อนคนตี้เป๋นลูกของพระเจ้าก็มีชัยเหนื อ
โลก ความเจื้อของเฮาเองคือตางตี้ จะมี ชัยเหนื อ โลกได้ 5 ใผตี้ มี ชัยเหนื อ
โลกนี้ ได้ ก็คือคนตี้เจื้อว่าพระเยซูเป๋นพระบุตรของพระเจ้า
2

พระเจ้าอูกั
้ บเฮาเรือ
่ งของพระบุตร

6 พระเยซู คริสต์ เป๋ น ผู้ ตี้ มา โดย นํ้า กับ เลือด

พระองค์ บ่ได้ มาโดยนํ้าเต้า
อัน
้ แต่ มา โดย นํ้า กับ เลือด พระวิญญาณ ก็ ยืนยัน ว่า เรือ
่ ง นี้ เป๋น ความ จริง
ย้อน พระวิญญาณ เป๋น ความ จริง 7 มี อยู่ สาม อย่าง ตี้ ยืนยัน ว่า เรือ
่ ง นี้ เป๋น
8
ความ จริง คือ พระวิญญาณ นํ้า กับ เลือด ตึง สาม อย่าง นี้ ยืนยัน เหมือน
กั ๋น หมด 9 ถ้า เฮา เจื้อ ถือ พยาน ตี้ เป๋น มนุษย์ได้ กํา พยาน ของ พระเจ้า ก็ น่า
เจื้อ ถือ นั ก เหลือ นั ้น แหม ย้อน ว่า พระเจ้า เอง เป๋น พยาน หื้อ กับ พระบุตร
ของพระองค์ 10 คนตี้เจื้อวางใจ๋ในพระบุตรของพระเจ้า ก็มีกําพยานของ
พระเจ้าอยูใน
่ ใจ๋ของเขาแล้ว คนตี้บ่เจื้อพระเจ้าก็หาว่าพระเจ้าขีจุ
้ ย้อนว่า
เขาบ่เจื้อในกํายืนยันของพระเจ้าตี้เกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์ 11 สิง่ ตี้
พระเจ้ายืนยันกับเฮาคือ พระองค์ได้หื้อจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์กับเฮาแล้ว กับเฮาได้
จี วต
ิ นั ้น ผ่าน ตาง พระบุตร ของ พระองค์ 12 คน ตี้ ติด สนิ ท กับ พระบุตร ของ
พระเจ้า ก็ มี จี วต
ิ นั ้น แต่ คน ตี้ บ่ติด สนิ ท กับ พระบุตร ของ พระเจ้า ก็ บ่มี จี วต
ิ
นั ้น
จีวต
ิ นิ รน
ั ดร์

13 ข้าพเจ้าเขียนเรือ
่ งนี้ เถิงหมู่ต้านตี้เจื้อวางใจ๋ในพระบุตรของพระเจ้า

เปื้ อ หมู่ ต้าน จะ ฮู้ว่า ต้าน มี จี วต
ิ นิ รน
ั ดร์ 14 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 พระเจ้า ปอใจ๋
พระองค์ ก็ จะ โผด ฟัง เฮา 15 ถ้า เฮา ฮู้ ว่า พระองค์ ฟัง เฮา บ่ว่า เฮา จะ ขอ อะ
หยังก็ต๋าม เฮาก็ฮูว่
้ าพระเจ้าจะหื้อต๋ามตี้เฮาขอนั ้น
คน ตี้ หัน ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ ของ ตั ๋ว เก่า เยีย ะ บาป แต่ เป๋น บาป ตี้ บ่นํา ไป เถิง
ความต๋าย เขาควรจะอธิษฐานต่อพระเจ้าหื้อนําปี้ น้ องคนนั ้นกลับใจ๋ จาก
บาป แล้วพระเจ้าจะหื้อจีวต
ิ กับปี้ น้ องคนนั ้น ข้าพเจ้ากํ่าลังอู้เถิงคนตี้เยีย
ะบาปตี้ บ่นําไปเถิงความต๋าย แต่ บาปตี้ นําไปเถิงความต๋ายก็ มีเหมือนกั ๋น
ข้าพเจ้า บ่ได้ อู้ หื้อ ต้าน อธิษฐาน สําหรับ คน ตี้ เยีย ะ บาป จาอัน
้ เน่ อ 17 ก๋าน
เยียะผิดกู้อย่างเป๋นความบาป แต่บาปบางอย่างตี้บ่นําไปเถิงความต๋ายก็
มี
18 เฮา ฮู้ ว่า คน ตี้ เป๋ น ลูก ของ พระเจ้า จะ บ่เยีย ะ บาป แหม ต่อ ไป พระบุตร
ของพระเจ้าก็ ผ่อกอยหื้อเขาปลอดภัย มารฮ้ายจะบ่สามารถเยียะอะหยัง
16

1 ยอห์น 5:19

483

1 ยอห์น 5:21

เขาได้ 19 เฮาฮู้ว่าเฮาเป๋นลูกของพระเจ้า เถิงแม้ว่ามารกํ่าลังครอบครอง
โลกนี้ อยู่ก็ต๋าม 20 แต่เฮาก็ฮู้ว่าพระบุตรของพระเจ้ามาแล้ว กับหื้อความ
เข้าใจ๋กับเฮา เปื้ อเฮาจะฮู้จักพระเจ้าผู้เป๋นความจริง เฮามีความสัมพันธ์
กับ พระองค์ ผู้ เป๋น ความ จริง นั ้น โดย ความ สัมพันธ์ ตี้ เฮา มี กับ พระ เยซู
คริสต์ พระบุตร ของ พระองค์ พระองค์ ผู้ นี้ เป๋น พระเจ้า เตี้ย ง แต๊ กับ เป๋น ผู้
ตี้เยียะหื้อคนมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ 21 ลูกๆ เหย จงหละวังตั ๋ว ห้ามไปเกี่ยวข้องกับ
ฮูปเคารพเน่ อ

2 ยอห์น 1

484

2 ยอห์น 7

จดหมายจาก

ยอห์น

ฉบับตีสอง
้

คริสตจักร สมัย ยุค แรก ยอมฮับ ว่า ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ คือ ยอห์น ผู้
เป๋นอัครทูต ต้านเขียนจดหมายฉบับนี้ ขึ้นหละหว่างปี๋ ค�ศ� 85-90
ยอห์น เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ แล้ว ฝาก ไว้กับ เปื้ อน บาง คน ของ ต้าน ตี้ ได้
มาแอ่วหาต้าน หมู่เขาได้บอกต้านเถิงเรือ
่ งก๋านสอนผิดในคริสตจักรของ
หมู่เขา ในข้อตี้นึ่ ง ยอห์นได้อ้างเถิงแม่ญิงตี้พระเจ้าได้เลือกไว้ แม่ญิงคน
นี้ คงอ้างเถิงผู้เจื้อในคริสตจักรของเปื้ อนต้าน เซิง่ อยู่ในแคว้นเอเชีย เซิง่
ในสมัยนี้ อยูใน
่ ประเทศตุรกี
ยอห์น เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ เปื้ อ เตือ
๋ น เรือ
่ ง ก๋าน สอน ของ ผู้ สอน ผิด ตี้
เตียวตางไปต๋ามคริสตจักรต่างๆ แล้วสอนว่า พระเยซูคริสต์บ่ใจ้พระบุตร
ของ พระเจ้า แต๊ๆ ยอห์น ได้ อ้อนวอน ผู้ เจื้อ หื้อ เจื้อ ฟัง กํา สัง่ ต่างๆ ของ พระ
คริสต์
กําตัก
๊ ตวาย

เถิงต้านแม่ญิง๑ตี้พระเจ้าได้
เลือกไว้ กับลูกๆ ของต้าน ตี้ข้าพเจ้าฮักแต๊ๆ บ่ใจ้ข้าพเจ้าคนเดียวเน่ อ แต่
กู้ คนตี้ ฮู้จัก ความจริงก็ ฮักหมู่ ต้าน ตวย 2 ตี้ หมู่ เฮาฮักต้าน ก็ ย้อนหมู่ เฮามี
ความจริงอยูใน
่ ใจ๋ กับความจริงนี้ จะอยูกั
่ บหมู่เฮาตลอดไป
3 ขอ หื้อ พระเจ้า พระบิดา กับ พระเยซู คริสต์ พระบุตร ของ พระบิดา หื้อ
พระคุณ ความ เมตต๋า กับ สันติสุข กับ หมู่ เฮา ใน ต๋อน ตี้ หมู่ เฮา มี จี วต
ิ ต๋าม
ความจริงกับมีความฮักต่อกั ๋นและกั ๋น
1 จดหมายฉบับนี้ จากข้าพเจ้าผู้ปกครอง

ก๋านใจ๊จีวต
ิ อยูใน
่ ความจริง
ข้าพเจ้า ดี ใจ๋ นั ก ขนาด ตี้ ฮู้ ว่า ลูกๆ ของ ต้าน บาง คน ใจ๊ จี วต
ิ ต๋าม ความ
5
จริง นั ้น เหมือน กับ ตี้ พระบิดา ได้ สัง่ หมู่ เฮา ไว้ แล้ว ต๋อน นี้ ต้าน แม่ ญิง
เหย ข้าพเจ้าบ่ได้เขียนกําสัง่ ใหม่หื้อกับต้าน แต่นี่ เป๋นกําสัง่ ตี้หมู่เฮามีมา
ตัง้ แต่เก๊าแล้ว คือขอหื้อฮักกั ๋น 6 ความฮักนี้ ตี้ข้าพเจ้าอู้มาหมายเถิงก๋าน
เยีย ะ ต๋าม กํา สัง่ ของ พระเจ้า กํา สัง่ นี้ คือ หื้อ ฮัก กั ๋น และ กั ๋น เหมือน กับ ตี้ หมู่
ต้านเกยได้ยน
ิ มาแล้วตัง้ แต่เก๊า
7 มีหมูขี
่ จุ
้ นั กขนาดออกมาใคว่โลกนี้ คนหมูนี
่ ้ บ่ยอมฮับว่าพระเยซูคริสต์
ได้ เข้า มา ใน โลก นี้ เป๋น มนุษย์ แต๊ๆ คน จาอี้ เป๋น ตึง คน ขี้ จุ เป๋น ตึง ศัตรู ของ
๋
4

๑

1:1 1:1 แม่ญิงนี้ อาจจะหมายเถิง แม่ญิงคนนึ่ ง กาว่า อาจจะหมายเถิงคริสตจักร ส่วนลูกๆ
ของนางอาจอ้างเถิงสมาชิกคริสตจักรนั ้น

2 ยอห์น 8

485

2 ยอห์น 13

พระคริสต์ 8 หละวังตั ๋วหื้อดี เปื้ อบ่หื้อสิง่ ตี้หมู่เฮาได้ลงแฮงไปแล้วนั ้นต้อง
เสียไป กับต้านจะได้ฮับรางวัลนั ้นอย่างเต๋มตี้
9 คนไหนตี้ล่นลํ้าหน้าไป กับบ่ได้ยึดถือกําสัง
่ สอนของพระคริสต์ คนนั ้น
ก็บ่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า ส่วนคนไหนตี้ยึดถือกําสัง่ สอนนี้ คนนั ้นก็มี
ความสัมพันธ์กับพระบิดาตึงพระบุตรตวย 10 ถ้ามีใผมาหาต้านแล้วบ่ได้
สอนอย่างตี้ พระคริสต์ สอน ก็ บ่ดี ไปต้อนฮับเขาเข้าบ้านกาว่าไปตัก
๊ ตวาย
เขา 11 ย้อนถ้าคนไหนต้อนฮับเขา ก็เต้ากับว่าคนนั ้นมีส่วนฮ่วมในสิง่ บ่ดีตี้
เขาเยียะตวย
12 ข้าพเจ้า ยัง มี แหม หลาย เรือ
่ ง ตี้ ใค่ บอก ต้าน แต่ บ่อยาก เขียน เป๋น
จดหมาย ข้าพเจ้า หวัง ว่า จะ ได้ มา แอ่ว หา ต้าน แล้ว อู้ กั ๋น ต่อ หน้า เปื้ อ เฮา
จะได้มีความสุขฮ่วมกั ๋นอย่างเต๋มตี้
13 ลูกๆ ของ น้ องสาว๒ต้าน ตี้ พระเจ้า ได้ เลือก ไว้ ก็ ฝาก ความ กึ๊ด เติง มา
หื้อต้านตวย

๒

1:13 1:13 อ้างเถิงสมาชิกคริสตจักรแหมตี้นึ่ ง

3 ยอห์น 1
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3 ยอห์น 10

จดหมายจาก

ยอห์น

ฉบับตีสาม
้

ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ คือ ยอห์น ผู้ เป๋น อัคร ทูต ต้าน เขียน จดหมาย
ฉบับ นี้ ต๋อน ตี้ ต้าน เฒ่า แล้ว จดหมาย ฉบับ นี้ เขียน ขึ้น หละหว่าง ปี๋ ค�ศ�
85-90
ยอห์น เขียน จดหมาย ฉบับ นี้ เถิง ป้อ จาย คน นึ่ ง จื้อ กายอัส ต้าน ขอ หื้อ
กายอัส จ้วย แก้ ปั๋ ญหา ใน คริสตจักร ตี้ อยู่ ใก้ๆ หัน
้ คือ ใน คริสตจักร นี้ มี คน
จื้อ เดเมตริ อส
ั ตี้ บ่ยอมฮับ สิทธิ อํานาจ ของ ยอห์น คริ สตจักร นี้ คง อยู่ ใน
แคว้นเอเชีย สมัยนี้ อยูใน
่ ประเทศตุรกี
ยอห์น เน้ น เถิง ความ สําคัญ ของ ก๋าน ติด ต๋าม ความ จริง ตี้ อยู่ ใน กํา สอน
ของพระเยซูอย่างมัน
่ คง กับก๋านใจ๊จีวต
ิ โดยความฮัก

กําตัก
๊ ตวาย
จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ข้าพเจ้า ผู้ ปกครอง เถิง กายอัส เปื้ อน ฮัก เปื้ อน ตี้
ข้าพเจ้า ฮัก แต๊ๆ 2 เปื้ อน ตี้ ฮัก เหย ข้าพเจ้า ขอ อธิษฐาน หื้อ ต้าน จํา๋ เริญ ใน
กู้ อย่าง กับ มี สุขภาพ ตี้ ดี เหมือน กับ ตี้ จิต วิญญาณ ของ ต้าน กํ่า ลัง เป๋น อยู่
3 เมื่อ ใด ตี้ มี ปี้ น้ อง ผู้ เจื้อ บาง คน มา บอก ว่า ต้าน ยัง ยึด มัน
่ อยู่ ใน ความ จริง
กับ ยัง ใจ๊ จี วต
ิ ต๋าม ความ จริง นั ้น ข้าพเจ้า ดี ใจ๋ ขนาด 4 บ่มี อะหยัง เยีย ะ หื้อ
ข้าพเจ้าดี ใจ๋ นั กไปเหลือนี้ แหมแล้ว เมื่อได้ยน
ิ ว่าลูกๆ ของข้าพเจ้าใจ๊ จี วต
ิ
ต๋ามความจริงนั ้น
1

ก๋านใจ๊จีวต
ิ ต่อกั ๋นในคริสตจักร
เปื้ อน ตี้ ฮัก เหย ต้าน เยีย ะ หื้อ หัน เถิง ความ ซื่อสัตย์ ของ ต้าน เมื่อ ต้าน
จ้วยเหลือปี้ น้ องผูเ้ จื้อ แม้แต่บางคนตี้ต้านบ่เกยฮูจ
้ ักมาก่อนเลย 6 หมู่เขา
ได้ อู้ เถิง ความ ฮัก ของ ต้าน หื้อ คริสตจักร ตี้ นี่ ฟัง ก็ จะ เป๋น ก๋าน ดี นั ก ขนาด
ถ้าต้านจะจ้วยส่งหมู่เขาเตียวตางต่อไปต๋ามตี้พระเจ้าปอใจ๋ 7 ย้อนหมู่เขา
เตียวตางไป เปื้ อฮับใจ๊พระคริสต์๑ กับบ่ยอมฮับความจ้วยเหลือจากคนตี้
บ่ฮู้จักพระเจ้า 8 ย้อนจาอัน
้ หมู่เฮาควรจะจ้วยเหลือคนจาอี้ เปื้ อจะได้ฮ่วม
ฮับใจ๊กับหมู่เขาในก๋านเปิดเผยความจริงตวย
5

9 ข้าพเจ้าได้เขียนเถิงคริสตจักร แต่ดีโอเตรเฟสคนตี้ซอบเป๋ นใหญ่ในค

ริสตจักรนั ้น เขาบ่ยอมฟังหมูเฮา
่ เลย 10 รอถ้าหื้อข้าพเจ้ามาเถิงก่อนเต๊อะ
แล้ว จะ จี๊ หื้อ หัน ว่า เขา ได้ เยีย ะ อะหยัง ลง ไป พ่อง รวม ตึง เรือ
่ ง ตี้ เขา ไป เล่า
ขวัญใส่ ฮา้ ยหมู่ เฮา ป๋ายบ่ปอเขาบ่ยอมต้อนฮับปี้ น้ องผู้เจื้อหมู่ นั ้นตี้ เตียว
๑

1:7 1:7 ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีกเป๋นกําว่า พระนาม

3 ยอห์น 11

487

3 ยอห์น 15

ตางมา แล้วยังไปสัง่ ห้ามผู้เจื้อคนอื่นตี้ อยากต้อนฮับคนหมู่นั ้นแหมตวย
ถ้าใผบ่เยียะต๋าม เขาก็จะไล่คนนั ้นออกจากคริสตจักร
11 เปื้ อนตี้ฮักเหย ห้ามเอาอย่างสิง
่ ตี้บ่ดี แต่หื้อเอาอย่างสิง่ ตี้ดี คนตี้เยีย
ะ ดี นั ้น ก็ เป๋น ของ พระเจ้า ส่วน คน ตี้ เยีย ะ บ่ดี นั ้น ก็ บ่เกย ฮู้ จัก พระเจ้า 12 กู้
คน อู้ ยกย่อง เดเมตริอส
ั ก๋าน ใจ๊ จี วต
ิ ต๋าม ความ จริง ของ เขา ก็ เยีย ะ หื้อ หัน
ว่า เขา สมควร ได้ ฮบ
ั ก๋าน ยกย่อง หมู่ เฮา ก็ ยกย่อง เขา ตวย กับ ต้าน ก็ ฮู้ว่า ตี้
ข้าพเจ้าอูมา
้ ตึงหมดนี้ เป๋นความจริง
13 ข้าพเจ้า ยัง มี แหม หลาย เรือ
่ ง ตี้ ใค่ บอก ต้าน แต่ บ่อยาก เขียน เป๋น
จดหมาย 14 ข้าพเจ้า หวัง ว่า จะ ได้ ปะ ต้าน เวยๆ นี้ แล้ว เฮา จะ ได้ อู้ กั ๋น ต่อ
หน้า
15 ขอ พระเจ้า หื้อ สันติสุข กับ ต้าน เปื้ อนๆ ตี้ นี่ ฝาก ความ กึ๊ด เติง มา หื้อ
ต้าน จ้วยฝากความกึ๊ดเติงหื้อกับเปื้ อนๆ แต่ละคนตี้หัน
้ ตวย

ยูดา 1

488

ยูดา 6

จดหมายจาก

ยูดา

จดหมาย ฉบับ นี้ เขียน โดย ยูดา ต้าน เป๋น น้ อง บ่าว ของ ยากอบ กับ พระ
เยซู ยูดาคงเขียนจดหมายฉบับนี้ ขึ้นหละหว่างปี๋ ค�ศ� 70-80

ยูดาเขียนจดหมายนี้ เถิงหมู่ผู้เจื้อ เซิง่ ผู้เชีย
์ ๊ดว่าเป๋น
่ วชาญพระคัมภีรกึ
ผู้ เจื้อ จาว ยิว ตี้ อยู่ ใน ดิน แดน ปาเลสไตน์ ย้อน ยูดา ได้ อ้างอิง หลาย ข้อ ใน
พระคัมภีรพั
์ นธสัญญาเก่า
ยูดา เตือ
๋ น เรือ
่ ง ก๋าน สอน ผิด เหมือน ตี้ เปโตร เตือ
๋ น ใน จดหมาย ฉบับ ตี้
สอง ของ เขา ผู้ สอน ผิด หมู่ นี้ เตียว ตาง ไป ค ริ สต จักร หลาย ตี้ แล้ว สอน
หื้อ หมู่ ผู้ เจื้อ บ่ต้อง ใจ๊ จี วต
ิ อย่าง บริสุทธิ์ กับ มี ศีล ธรรม ย้อน หมู่ เขา ได้ ฮบ
ั
ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ โดย พระคุณ ของ พระเจ้า ผ่าน ตาง พระเยซู คริสต์
แล้ว ยูดาก็เตือ
๋ นผู้ตี้อ่านจดหมายของเขาว่า หื้อจํา๋ สิง่ ตี้ได้เฮียนจากอัคร
ทูตแต๊ๆ ไว้ กับบ่ดีหลงไปเจื้อกําสอนของหมู่สอนผิดหมู่นี้
กําตัก
๊ ตวายของยูดา

จดหมาย ฉบับ นี้ จาก ยู ดาส๑ตี้ เป๋น ผู้ ฮับ ใจ๊ ของ พระเยซู คริสต์ กับ เป๋น
น้ องบ่าวของยากอบ
เถิง คน ตัง หลาย ตี้ พระเจ้า ฮ้อง มา หื้อ เป๋น คน ตี้ พระเจ้า พระบิดา ฮัก กับ
เป๋นคนตี้พระเยซูได้ปกปักฮักษาไว้ 2 ขอความเมตต๋า กับสันติสุข ตึงความ
ฮักจงมีแก่หมู่ต้านนั กๆ ขึ้นเต๊อะเน่ อ
1

เตือ
๋ นหมู่คนตี้บ่ยําเก๋งพระเจ้า

เปื้ อน ตี้ ฮัก เหย ข้าพเจ้า ตัง้ ใจ๋ ขนาด ตี้ จะ เขียน เถิง หมู่ ต้าน เกี่ยว กับ
ความรอดตี้เฮามีฮ่วมกั ๋น แต่หันว่าจํา๋ เป๋นตี้ข้าพเจ้าจะต้องเขียนมาหื้อกํา๋
ลัง ใจ๋ หมู่ ต้าน ใน ก๋าน ต่อสู้ เปื้ อ หลัก ความ เจื้อ ตี้ พระเจ้า ได้ มอบ หื้อ กับ คน
ของพระองค์เตื้อเดียวสําหรับตลอดไป 4 ย้อนมีบางคนตี้บ่ยําเก๋งพระเจ้า
ได้ลักเข้ามาในหมู่เฮา หมู่เขาเป๋นคนตี้ถือเอาพระคุณของพระเจ้ามาเป๋น
ข้อ อ้างใน ก๋าน ป่อย ตั ๋ว ต๋าม ตั ๋ณหา กับ ได้ ละ ขว้าง พระเยซู คริสต์ ผู้ เป๋น ตึง
เจ้านายตึงองค์พระผู้เป๋ นเจ้าองค์เดียวของเฮาไป พระคัมภีรได้
์ เขียนเถิง
คนหมู่นี้ ไว้เมินมาแล้วว่าหมู่เขาจะต้องได้ฮบ
ั โต้ษจากพระเจ้า
3

5 เถิงแม้หมู่ต้านจะฮูเรื
้ อ
่ งนี้ ดีอยูแล้
่ ว

แต่ข้าพเจ้าก็ใค่เตือ
๋ นความจํา๋ หมู่
ต้าน แหม เตื้อ ตี้ จะ หื้อ กึ๊ด เถิง ใน เรือ
่ ง ตี้ ว่า องค์ พระผู้ เป๋ น เจ้า ได้ จ้วย คน
ของพระองค์ออกจากประเทศอียป
ิ ต์ แต่ต๋อนหลังพระองค์ก็ได้ทําลายคน
ตี้บ่เจื้อวางใจ๋หมู่นั ้นเหีย 6 กับเรือ
่ งตี้ว่าหมู่ทูตสวรรค์ตี้บ่ปอใจ๋สิทธิอํานาจ
๑

1:1 1:1 จื้อยูดาสเป๋นกําเดียวกับ ยูดา ในภาษากรีก แต่ออกเสียงบ่เหมือนกั ๋น

ยูดา 7
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ยูดา 19

ของ ต๋น ตี้ พระเจ้า หื้อ แต่ ได้ ละขว้าง ตี้ อยู่ ของ ตั ๋ว ไป พระเจ้า ได้ สัง่ ล่าม หมู่
เขาไว้โดยเจื้อกเหล็กตี้บ่มีวันปุดอยู่ในตี้ตี้มืด เปื้ อถ้าก๋านตัดสินลงโต้ษใน
วันอันยิง่ ใหญ่นั ้น 7 ลองกึ๊ดเถิงเมืองโสโดม เมืองโกโมราห์กับเมืองตุ๋มใก้
ตุ๋มฮิมหมู่นั ้นลอ ก็เป๋นอย่างเดียวกั ๋น หมู่เขาเยียะบาปตางเพศ กับใจ๊จีวต
ิ
ผิด เพศ พระเจ้า จึง ลงโต้ ษ หมู่ เขา ไว้ใน ตี้ ตี้ มี ไฟ ไหม้ บ่ฮู้ จัก ดับ นี่ ก็ เป๋น ตั ๋ว
อย่างเอาไว้เตือ
๋ นหมู่เฮา
8 คนบ่ยําเก๋งพระเจ้าหมู่นั ้นก็เยียะบาปเหมือนกั ๋น หมู่เขาอ้างว่าหมู่เขา
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 คาเอล ตี้ เป๋น
หัวหน้าทูตสวรรค์ เมื่อต้านเถียงกับมารว่าใผจะได้ศพของโมเสสไป ต้าน
ยัง บ่อู้ ดู แควน มาร เลย แต่ ต้าน อู้ ก้า ว่า “หื้อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ว่า หื้อ เจ้า
เอา เต๊อะ� 10 แต่ คน หมู่ นี้ อู้ดู แควน ใน สิง่ ตี้ ตั ๋ว เก่า บ่เข้า ใจ๋ ส่วน เรือ
่ ง ตี้ หมู่
เขาเข้าใจ๋ต๋ามสันดานในตั ๋วอย่างสัตว์ตี้บ่มีสมองนั ้น ก็เยียะหื้อหมู่เขาถูก
ทําลายไปเหีย 11 ความฉิ บหายก็จะเกิดกับหมู่เขา ย้อนว่าหมู่เขาเยียะตั ๋ว
เหมือน คาอินก กับ ยอม เยีย ะ ผิด เหมือน บาลาอัม ตี้ ใค่ ได้ สตางค์ข หมู่ เขา
จะ ต้อง โดน ลงโต้ ษ เหมือน โคราห์ ตี้ ต่อ ต้าน โมเสส ผู้ ตี้ ได้ ฮบ
ั สิทธิ อํานาจ
12
ค
จากพระเจ้า
หมู่เขาเป๋นหมู่ตี้เยียะหื้องานเลี้ยงของหมู่ต้าน ตี้จัดเปื้ อ
แสดงความฮักต่อกั ๋นเสียไป หมู่เขาฮ่วมกิน
๋ เลี้ยงกับหมู่ต้านโดยบ่ละอาย
เลย หมู่ เขา เอาใจ๋ ใส่ ก้า ตั ๋ว เก่า เต้า อัน
้ หมู่ เขา เหมือน เมฆ บ่มี ฝน ตี้ ลอย ไป
ต๋ามลม เป๋นเหมือนเก๊ าไม้ตี้ บ่มีหน่วยเมื่อเถิงเวลาต้องออกหน่วย กับถูก
หลกฮากออกต๋ายตึงหมด 13 หมู่เขาเป๋นเหมือนคลื่นแฮงในทะเลตี้ซัดเอา
สิง่ ตี้ น่า ละอาย ของ ตั ๋ว ขึ้น มา เหมือน ฟอง เป๋น เหมือน ดาว ตี้ หลุด ออก จาก
หมู่ พระเจ้าได้เกียมตี้ตี้มืดตึ๊กตี้บ่มีวันเสี้ยงสุดหื้อหมู่เขาไว้แล้ว 14 เอโนค
เป๋นเจื๊อสายของอาดัมนั บลงมาเจ็ดเจ้น ได้ตวายตัก
๊ เถิงคนหมูนี
่ ้ ไว้ว่า “ผ่อ
หัน
้ เต๊อะ องค์ พระผู้เป๋นเจ้ามากับหมู่ทูตสวรรค์ บริสุทธิของ
พระองค์ เป๋น
์
หมื่นๆ 15 เปื้ อ ตัดสิน กู้ คน กับลงโต้ ษคนตี้ บ่ยําเก๋ง พระเจ้า กู้ คน สําหรับกู้
อย่างตี้หมู่เขาเยียะไปโดยบ่ยําเก๋งพระองค์ กับกําอู้บ่ดีต่อพระเจ้าของคน
บาปตี้บ่ยําเก๋งพระองค์�
16 คนหมู่นี้ ขีจ
้ ่มกับซอบติคนอื่นตลอด ซอบเยียะต๋ามตั ๋ณหาของตั ๋ว กับ
ขี้อวด ซอบเลียแข้งเลียขาคนอื่นเปื้ 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 เถิง ยุค สุด ต๊าย จะ มี คน เซ้ย ต้าน
คน หมู่ นี้ จะ ซอบ เยีย ะ ต๋าม กิเลส ตั ๋ณหา ของ ตั ๋ว� 19 คน หมู่ นี้ ละ ตี้ เยีย ะ
17
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หื้อ หมู่ ต้าน แตกแยก กั ๋น หมู่ เขา ใจ๊ จี วต
ิ ต๋าม คน ใน โลก นี้ หมู่ เขา บ่มี พระ
วิญญาณของพระเจ้า
20 แต่ ส่วน หมู่ ต้าน เปื้ อน ตี้ ฮัก เหย หื้อ ก่อ ตั ๋ว ขึ้น บน ความ เจื้อ ตี้ บริสุทธิ์
ตี้ สุด แล้ว หื้อ พระวิญญาณ บริสุทธิ์จ้วย ต้าน อธิษฐาน 21 หื้อ ยึด มัน
่ อยู่ ใน
ความ ฮัก ของ พระเจ้า ใน หละหว่าง ตี้ หมู่ ต้าน กอย ถ้า พระเยซู คริสต์ องค์
พระผู้เป๋นเจ้าของเฮา มาโผดหื้อหมู่ต้านมีจีวต
ิ นิ รน
ั ดร์ ย้อนความเมตต๋า
ของ พระองค์ 22 หื้อ เมตต๋า กับ คน ตี้ ยัง สงสัย อยู่ 23 หื้อ จ้วย ดึง แหม คน หื้อ
รอดจากก๋องไฟ หื้อเมตต๋ากับคนอื่นๆ แต่หื้อหละวังตั ๋วดีๆ หื้อขี้จ๊ะแม้แต่
เสื้อผ้าตี้เปื้ อนบาปของหมู่เขา
ส่วนสุดต๊ายของจดหมาย
พระเจ้า ผู้ ตี้ ฮัก ษา หมู่ ต้าน ไว้ บ่หื้อ ก้น ลง กับ จะ นํา หมู่ ต้าน ไป ยืน อยู่
ต่อ หน้า พระสิร ของ
ิ
พระองค์ อย่าง คน ตี้ บ่มี ตํา๋ หนิ กับ มี ความ จื้น จมยินดี
25 พระองค์ เป๋ น พระเจ้า องค์ เดียว เต้า อัน
้ เป๋น พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป
โต้ษ ของ เฮา ผ่าน ตาง พระ เยซู คริสต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา ขอ หื้อ
เกียรติ ความ ยิง่ ใหญ่ ฤทธิอํ
์ านาจ ตึง สิทธิอํานาจ จง มี แก่ พระองค์ ตึง ใน
อดีต บ่าเดี่ยวนี้ กับตลอดไปเต๊อะ อาเมน
24
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ตีได้
้ เปิดเผยหื้อยอห์น

คริ สตจักร ยุค แรก ยอมฮับ ว่า พระธรรม วิวรณ์ เป๋น ก๋าน บันทึก นิ มิต ตี้
เขียน โดย ยอห์น ผู้ เป๋น อัครทูต ของ พระเยซู เขา คง เขียน พระธรรม เล่ม นี้
ขึ้นหละหว่างปี๋ ค�ศ� 95-96 ในสมัยของจักรพรรดิโดมิเตียน
ยอห์น หัน นิ มิต ก็ เลย เขียน บันทึก จดหมาย เถิง หมู่ ผู้ เจื้อ ตี้ โดน คํ่า เข ใน
แคว้นเอเชีย เซิง่ ในสมัยนี้ อยู่ในประเทศตุรกี บันทึกนี้ ก็นํามาใจ๊สําหรับผู้
เจื้อ กู้ คน ตี้ กํ่า ลัง ตุ๊ก ทรมาน ใคว่โลก ยอห์น เขียน นิ มิต นี้ ไว้ต๋อน ตี้ เขา เป๋น
นั 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 เถิง แม้วา่ ผู้ เจื้อ จะ โดน คํ่า จาก ผู้ ปกครอง
โลกนี้ แต่หมู่เขาก็ตัง้ ต๋ากอยด้วยความหวังเถิงเวลาตี้พระเยซูจะมาปาไป
อยูกั
่ บพระองค์
ยอห์นอูเกี
้ ่ยวกับหนั งสือเล่มนี้
1 นี่ คือ สิง
่ ตี้ พระเจ้า มอบ หื้อ พระเยซู คริสต์ เปิด เผย กับ หมู่ ผู้ ฮับ ใจ๊ ของ
พระองค์ เปื้ อ หื้อ ฮู้ เถิง สิง่ ต่างๆ ตี้ จะ เกิด ขึ้น แหม บ่เมิน นี้ พระเยซู คริสต์
ได้ ส่ง ทูต สวรรค์ ของ พระองค์ ไป บอก เรือ
่ ง ต่างๆ นี้ กับ ยอห์น ผู้ ฮับ ใจ๊ ของ
2
พระองค์ ยอห์น ได้ เป๋น พยาน เถิง กู้ สิง่ กู้ อย่าง ตี้ เขา หัน คือ ถ้อยกํา ของ
พระเจ้าตึงกําพยานตี้พระเยซูคริสต์ได้เปิดเผยหื้อฮู้ 3 พระเจ้าจะปั๋ นปอน
คนตี้ได้อ่านกําตวายตัก
๊ นี้ หื้อคนตังหลายฟัง ตึงจะปั๋ นปอนคนตี้ได้ฟังแล้ว
เยียะต๋ามตวย ย้อนว่าเวลาตี้เหตุก๋ารณ์ หมู่นี้ จะเกิดขึ้นก็ใก้เข้ามาแล้ว
ยอห์นส่งข่าวไปเถิงคริสตจักรตึงเจ็ด

4 จากยอห์น

เถิงคริสตจักรตึงเจ็ดตี้อยูใน
่ แคว้นเอเชีย
ขอ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮับ พระคุณ กับ สันติสุข จาก พระเจ้า ผู้ เป๋น อยู่
ตลอด ใน อดีต บ่า เดี่ยวนี้ กับ ตี้ จะ มา ใน ปายหน้า กับ จาก วิญญาณ ตึง เจ็ด
ตี้เฝ้าอยูต่
่ อหน้าบัลลังก์ของพระองค์ 5 กับจากพระเยซูคริสต์ผู้เป๋นพยาน
ตี้ซื่อสัตย์ เป๋นคนเก๊าหัวทีตี้เป๋นขึ้นจากความต๋ายกับเป๋นผู้มีอํานาจเหนื อ
กษั ตริยตั
์ งหลายในโลกนี้
พระเยซู คริสต์ ฮัก เฮา กับ ได้ จ้วย หื้อ เฮา มี อิสระ จาก บาป ของ เฮา ผ่าน
ตางเลือดของพระองค์เอง 6 พระองค์เยียะหื้อเฮาเป๋นครอบครัวปุโรหิตตี้
ฮับใจ๊พระเจ้าพระบิดาของพระองค์ ขอเกียรติกับฤทธิอํ
์ านาจจงมีแก่พระ
เยซูคริสต์ตลอดไป อาเมน
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7 ผ่อเต๊อะ

พระเยซูกํ่าลังจะมาในหมู่เมฆ
กู้คนจะหันพระองค์ แม้แต่คนตี้แตงพระองค์

กู้เผ่าพันธุใน
์ โลกจะโศกเศร้าย้อนพระองค์
จะเป๋นต๋ามนั ้นอย่างแน่ นอน อาเมน
8 พระเจ้าผูเป๋
้ นอยูตลอด
่
ในอดีต บ่าเดี่ยวนี้ กับ ตี้จะมาในปายหน้า เป๋น
ผู้ มี ฤทธิ์อํานาจ สูงสุด อู้ ว่า “เฮา 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 ฤทธิ์อํานาจ สูง
สุด�
ยอห์นหันพระคริสต์
ปี้ น้ องของหมู่ต้าน ตี้เป๋นเปื้ อนฮ่วมในความตุ๊กยาก
ฮ่วมอยูใน
่ แผ่นดินของพระเยซู ตึงฮ่วมในความอดทนกับหมู่ต้านย้อนติด
ต๋ามพระองค์ ตี้เฮาเป๋นนั กโต้ษอยูบน
่ เกาะปัทมอสนี้ ก็ย้อนว่าได้บอกถ้อย
กําของพระเจ้า กับเป๋นพยานของพระเยซู 10 ในวันขององค์พระผูเป๋
้ นเจ้า
นั ้น พระวิญญาณ บริสุทธิได้
ิ เสียง ดัง เหมือน
์ ดลใจ๋ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ได้ยน
11
เสียงแกมาจากตังหลัง เสียงนั ้นอูว่
้ า “หื้อเขียนกู้สิง่ กู้อย่างตี้ต้านหันลง
ไว้ในหนั งสือ แล้วส่งไปหื้อคริสตจักรตึงเจ็ด คือคริสตจักรตี้อยู่ในเมืองเอ
เฟซัส เมืองสเมอร์นา เมืองเปอร์กามัม เมืองธิยาทิรา เมืองซาร์ดิส เมือง
ฟิลาเดลเฟีย กับเมืองเลาดีเซีย�
12 เมื่อข้าพเจ้าเหลียวไปผ่อตังเสียงตี้อู้มานั ้น ก็หันขาตัง
้ โกมไฟคําเจ็ด
อัน 13 ต้า มก๋าง ขา ตัง้ โกมไฟ หมู่ นั ้น ข้าพเจ้า หัน คน นึ่ ง เซิง่ ผ่อ เหมือน กับ
บุตรมนุษย์ นุ่ง เสื้อ คุม ยาว จ๋น เถิง ตีน
๋ กับ มี สาย สะปาย คํา ตี้ อก 14 ผม บน
หัว ของ พระองค์ ขาว เหมือน ขน แกะ กับ ขาว เหมือน หิมะ ต๋า ของ พระองค์
เหมือนเปล๋ วไฟ 15 ตีน
๋ ของพระองค์เหมือนตองแดง ตี้ถูกหลอมในเต๋าไฟ
จ๋นเกลี้ยงเป๋นมันเหลื้อมมาบๆ เสียงของพระองค์ เหมือนเสียงนํ้าไหลดัง
สนั ่น ปั่ น ปื๊ น 16 ใน มือ ขวา ของ พระองค์ กํา๋ ดาว อยู่ เจ็ด ดวง มี ดาบ สอง คม
ออก มา จาก ปาก พระองค์ กับ หน้า ของ พระองค์ เหมือน กับ ตะวัน ตี้ กํ่า ลัง
ส่องแสงแจ้งขนาด
17 เมื่อ ข้าพเจ้า หัน พระองค์ ก็ โก้น ลง ฮิม ตีน
๋ ของพระองค์ เหมือนกับคน
ต๋าย พระองค์ วาง มือ ขวา บน ตั ๋ว ข้าพเจ้า แล้ว อู้ ว่า “บ่ต้อง กั ๋ว เฮา เป๋น เก๊า
กับเป๋นป๋าย 18 เฮาเป๋นผู้ตี้ มีจี วต
ิ อยู่ เฮาเกยต๋าย แต่ บ่าเดี่ยวนี้ เฮามีจี วต
ิ
อยู่ ตลอด ไป เฮา เป๋น ผู้ มี อํานาจ เหนื อ ความ ต๋าย กับ แดน คน ต๋าย๒ 19 หื้อ
เขียนสิง่ ตี้ ต้านได้ หัน หื้อเขียนเถิงเหตุ ก๋ารณ์ ตี้ กํ่าลังเป๋นอยู่บ่าเดี่ยวนี้ กับ
็ บของดาวตึงเจ็ด
เหตุก๋ารณ์ ตี้จะเกิดขึ้นตวย 20 นี่ เป๋นความหมายอันเลิกลั
ดวงตี้ต้านหันในมือขวาของเฮา กับขาตัง้ โกมไฟคําตึงเจ็ดอัน ดาวตึงเจ็ด
9 ข้าพเจ้าคือยอห์น

๑

1:8
1:8 ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีกจะเป๋นกําว่า อัลฟา
ในภาษากรีกเป๋นอักษรตั ๋วเก๊า โอเมกา เป๋นอักษรตั ๋วสุดต๊าย
ถ้าแป๋ตรงกับภาษากรีกเป๋นกําว่า ขะแจ๋แห่งความต๋าย

กับ

๒

โอเมกา
1:18

อัลฟา
1:18
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ดวง นั ้น หมายเถิง หมู่ ทูต สวรรค์ ของ คริสตจักร ตึง เจ็ด แห่ง ขา ตัง้ โกมไฟ
ตึงเจ็ดอันนั ้นก็หมายเถิงคริสตจักรตึงเจ็ดตี้นั ้นละ

2

ส่งข่าวไปเถิงคริสตจักรในเมืองเอเฟซัส

1 “หื้อเขียนเถิงทูตสวรรค์ของคริสตจักรในเมืองเอเฟซัสว่า

พระองค์ ผู้ตี้ กํา๋ ดาวตึงเจ็ดดวงในมือขวา กับเตียวอยู่ก๋างขาตัง้ โกมไฟ
คําตึงเจ็ดอันอู้ว่า 2 เฮาฮู้สิง่ ตี้หมู่ต้านเยียะ ฮู้เถิงก๋านหนั กตี้หมู่ต้านเยียะ
ฮู้ เถิง ความ อดทน อย่าง หนั ก ของ หมู่ ต้าน ฮู้ ว่า หมู่ ต้าน ทน บ่ไหว กับ คน บ่ดี
หมู่ นั ้น กับ หมู่ ต้าน ก็ ได้ ทดสอบ คน หมู่ นั ้น ตี้ แอบ อ้าง เป๋น หมู่ อัครทูต แต๊ๆ
บ่ใจ้ แล้ว หมู่ ต้าน ก็ หัน 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 เฮา มี ข้อ
ตี้ จะ ต่อ ว่า พ่อง คือ หมู่ ต้าน ฮัก เฮา กับ ฮัก กั ๋น หน้ อย ลง เหลือ เมื่อ เก๊ า หัวที
ตี้ ต้าน เกย มี นั ้น 5 ย้อน จาอัน
้ ลอง กึ๊ด ผ่อ ลอ ว่า หมู่ ต้าน ได้ หลงผิด ไป จาก
สภาพเก่ามอกใด หื้อกลับใจ๋จากบาปแล้วปิ๊ กไปเยียะเหมือนเก่าตี้เกยเยีย
ะตัง้ แต่หัวทีนั ้น ถ้าบ่จาอัน
้ เฮาจะมาหาหมู่ต้าน กับจะเอาขาตัง้ โกมไฟคํา
ของ หมู่ ต้าน ออก ไป จาก ตี้ ของ มัน เหีย 6 แต่ หมู่ ต้าน ก็ ยัง มี ข้อ ดี อยู่ คือ หมู่
ต้านจังในสิง่ ตี้หมู่นิ โคเลาส์เยียะ เซิง่ ตั ๋วเฮาก็จังเหมือนกั ๋น
7 “ใผ ยอม ฟัง ก็ หื้อ ฟัง สิง
่ ตี้ พระวิญญาณ บอก กับ คริสตจักร ต่างๆ เต๊อะ
แล้วใผตี้มีชัย เฮาจะหื้อกิน
ิ เซิง่ อยูใน
่ สวนสวรรค์
๋ หน่วยจากเก๊าไม้แห่งจีวต
ของพระเจ้าก
ส่งข่าวไปคริสตจักรเมืองสเมอร์นา

8 “หื้อเขียนเถิงทูตสวรรค์ของคริสตจักรในเมืองสเมอร์นาว่า

“พระองค์ ตี้ เป๋น เก๊า กับ เป๋น ป๋าย ผู้ ตี้ เกย ต๋าย กับ ปิ๊ ก เป๋น ขึ้น มา ใหม่ อู้ ว่า
แต่ แต๊ๆ แล้วหมู่ต้านเป๋น
คน รํา่ รวย เฮา ฮู้ ว่า หมู่ ต้าน ถูก ใส่ ฮ้าย จาก คน หมู่ นั ้น ตี้ ฮ้อง ตั ๋ว เก่า ว่า เป๋น
จาวยิวแต่บ่ได้เป๋น หมู่เขาเป๋นคนของซาต๋าน 10 บ่ต้องกั ๋วเลยเถิงสิง่ ตี้หมู่
ต้าน จะ ต้อง ทน ตุ๊ก ทรมาน นั ้น ฟัง หื้อ ดี เน่ อ มาร จะ ยับ หมู่ ต้าน บาง คน ขัง
คอก เปื้ อ ทดสอบ หมู่ ต้าน ต้าน ตัง หลาย จะ ทน ตุ๊ก ทรมาน เป๋น เวลา สิบ วัน
แต่ จง ซื่อสัตย์ ต่อ เฮา ตลอด จ๋น ต๋าย แล้ว เฮา จะ หื้อ มงกุฎ แห่ง จี วต
ิ แก่ หมู่
ต้าน
11 “ใผยอมฟังก็หื้อฟังสิง
่ ตี้พระวิญญาณบอกกับคริสตจักรต่างๆ เต๊อะ
แล้วใผตี้มีชัย จะบ่ได้ฮบ
ั อันตรายจากความต๋ายเตื้อสุดต๊าย๓
9 เฮา ฮู้ว่า หมู่ ต้าน มี ความ ตุ๊ก ลําบาก กับ ยากจ๋น

ส่งข่าวไปคริสตจักรเมืองเปอร์กามัม

12 “หื้อเขียนเถิงทูตสวรรค์ของคริสตจักรในเมืองเปอร์กามัมว่า

ก

2:7 2:7 ปฐก� 2:9; 3:22-24

๓

2:11 2:11 อ้างเถิง ต๋ายในฝ่ายวิญญาณ
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“พระองค์ ผู้ กํา๋ ดาบ สอง คม อู้ ว่า 13 เฮา ฮู้ ว่า ตี้ ตี้ หมู่ ต้าน อยู่ นั ้น เป๋น ตี้ ซา
ต๋านปกครองอยู่ กับเฮาก็ ฮู้ว่าหมู่ต้านยังจงฮักภักดี ต่อเฮา หมู่ต้านบ่เกย
หยุด ไว้วางใจ๋ เฮา เลย แม้ ใน ต๋อน ตี้ อัน ที พาส พยาน ตี้ ซื่อสัตย์ ของ เฮา ถูก
ฆ่า ต้า มก๋าง หมู่ ต้าน ใน ตี้ ตี้ ซาต๋าน อยู่ 14 แต่ เฮา มี ข้อ ตี้ จะ ต่อ ว่า พ่อง คือ
บางคนในหมู่ต้านถือต๋ามกําสอนของบาลาอัม คนตี้แนะนําวิธก
ี ๋านหื้อบา
ลาค จุ ล่า ย จาว อิสราเอล หื้อ เยีย ะ บาป โดย จุ หื้อ กิน
๋ ของกิน
๋ ตี้ เกย เอา ไป ปู่
จาฮูปเคารพกับเยียะบาปตางเพศ 15 ในหมู่ต้านก็มีบางคนตี้ถือตวยต๋าม
กําสอนของหมู่ นิ โคเลาส์ เหมือนกั ๋น 16 ย้อนจาอัน
้ หื้อกลับใจ๋ จากบาป ถ้า
บ่อัน
้ เฮา จะ มา หา ต้าน เวยๆ นี้ แล้ว จะ ต่อสู้ กับ คน หมู่ นั ้น ด้วย ดาบ ตี้ ออก
จากปากของเฮา
17 “ใผยอมฟังก็หื้อฟังสิง
่ ตี้พระวิญญาณบอกกับคริสตจักรต่างๆ เต๊อะ
แล้วใผตี้มีชัย เฮาจะหื้อมานาขตี้เก็บซ่อนอยู่ กับจะหื้อหินสี ขาวเซิง่ เขียน
จื้อใหม่แก่คนนั ้น บ่มีใผฮูจื
้ ้ อนั ้นนอกจากคนตี้ได้ฮบ
ั เต้าอัน
้
ส่งข่าวไปเถิงคริสตจักรในเมืองธิยาทิรา

18 “หื้อเขียนเถิงทูตสวรรค์ของคริสตจักรในเมืองธิยาทิราว่า

พระองค์ผูตี
้ ้เป๋นพระบุตรของพระเจ้า เซิง่ มีต๋าเหมือนเปล๋วไฟกับ มีตีน
๋
19
เหมือนตองแดงตี้ เหลื้อมมาบๆ อู้ว่า เฮาฮู้สิง่ ตี้ หมู่ ต้านเยียะ กับความ
ฮัก ความเจื้อ ก๋านฮับใจ๊ ตึงความอดทนตี้หมู่ต้านมี เฮาฮูว่
้ าบ่าเดี่ยวนี้ หมู่
20
ต้าน เยีย ะ นั ก เหลือ ตี้ เกย เยีย ะ เมื่อ เก๊ า หัวที แหม ก่อน แต่ เฮา มี เรือ
่ ง ตี้
จะ ต่อ ว่า หมู่ ต้าน คือ หมู่ ต้าน อดทน ฟัง แม่ ญิง คน นั ้น ตี้ จื้อ เยเซเบล ผู้ ตี้ ยก
ตั ๋ว เก่า ว่า เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า กํา สอน ของ นาง ล่อลวง ผู้
ฮับใจ๊ ของเฮาหื้อเยียะบาปตางเพศ กับหื้อกิน
๋ ของกิน
๋ ตี้ เกยเอาไปปู่ จาฮูป
21
เคารพ แล้ว เฮา ได้ หื้อ โอกาส นาง กลับ ใจ๋ จาก บาป แต่ นาง ก็ บ่ยอม หยุด
เยีย ะ สิง่ บ่ดี หมู่ นั ้น ของ นาง 22 ผ่อ เน่ อ เฮา จะ เยีย ะ หื้อ แม่ ญิง คน นั ้น นอน
บนตี้นอนคนป่วย แล้วคนตังหลายตี้ล่วงประเวณี กับนาง เฮาจะหื้อเขาได้
ฮับความตุ๊กทรมาน เว้นแต่ว่าคนหมูนั
่ ้นจะย้างเยียะบาปตี้ได้เยียะกับนาง
23 เฮาจะฆ่าหมู่ลูกศิษย์ของนาง แล้วคริสตจักรตังหลายจะฮูว่
้ า เฮาเป๋นผู้
ตี้หยัง่ ฮูกํ
้ ากึ๊ดกับจิตใจ๋ของคน เฮาจะตอบแตนหมู่ต้านแต่ละคนต๋ามสิง่ ตี้
หมู่ต้านได้เยียะลงไป 24 สําหรับหมู่ต้านตี้เหลืออยู่ในเมืองธิยาทิรา ตี้บ่ได้
เยียะต๋ามกําสอนของนาง กับยังบ่ฮู้จักสิง่ ตี้ บางคนฮ้องว่า ‘ความจริงอัน
็ ตี้ มาจากซาต๋าน� เฮาจะบ่มอบภาระอื่นหื้อหมู่ต้านแหม 25 แต่สิง่
ลํ้าเลิก
ตี้หมู่ต้านมีอยูแล้
่ วนั ้น ก็หื้อฮักษาไว้หื้อดีจ๋นกว่าเฮาจะมา
26 “คนตี้มีชัย กับเยียะต๋ามความต้องก๋านของเฮาไว้จ๋นเถิงตี้สุ ด เฮาจะ
หื้อเขามีอํานาจปกครองจ้าดตังหลาย
27 ‘เขาจะปกครองจ้าดตังหลายโดยคทาเหล็ก
ข 2:17 2:17 อพย� 16:31
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เขา จะ เยีย ะ หื้อ หมู่ นั ้น แตก ออก เป๋น เสี่ยงๆ เหมือน กับ หม้อ ดิน เผา ตี้
โดนตุ๊บ�ค
28 เฮา จะ หื้อ อํานาจ กับ เขา อย่างเดียว กับ ตี้ เฮา ได้ ฮบ
ั จากพระบิดาของเฮา
กับเฮาจะมอบดาวประจํา๋ ฮุง่ หื้อแก่ คนนั ้น 29 ใผยอมฟังก็ หื้อฟังสิง่ ตี้ พระ
วิญญาณบอกกับคริสตจักรต่างๆ เต๊อะ

3
ส่งข่าวไปเถิงคริสตจักรในเมืองซาร์ดิส

1 “หื้อเขียนเถิงทูตสวรรค์ของคริสตจักรในเมืองซาร์ดิสว่า

“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 ฮู้ ว่า ใผ ก็ ถือ ว่า หมู่
ต้าน มี จี วต
ิ ตี้ เจื้อ วางใจ๋ เฮา แต่ แต๊ๆ หมู่ ต้าน ได้ ต๋าย แล้ว ใน ฝ่าย วิญญาณ
2 ตื่นขึ้นมาเหียเต๊อะ หื้อเสริมสิง
่ อยของหมูต้
่ านนั ้นหื้อแข็ง
่ ดีตี้เหลืออยูหน้
แฮง ขึ้น ก่อน ตี้ มัน จะ ต๋าย ไป ย้อน เฮา หัน ว่า สิง่ ตี้ หมู่ ต้าน เยีย ะ ตึง หมด นั ้น
บ่ดี ปอในสายต๋าพระเจ้าของเฮา 3 ย้อนจาอัน
้ หื้อจดจํา๋ กําสอนตี้ หมู่ ต้าน
ได้ฮบ
ั ฟังไว้ หื้อเจื้อฟังต๋ามนั ้นกับกลับใจ๋จากบาปเหีย ถ้าหมูต้
่ านบ่ยอมตื่น
ขึ้นมา เฮาจะมาหาหมูต้
่ านเหมือนขโมย แล้วหมูต้
่ านจะบ่ตันฮูตั
้ ๋วว่าเฮาจะ
มาหาเมื่อใดเปื้ อจะลงโต้ษต้าน 4 แต่จาใดก็ต๋ามยังมีสองสามคนในเมือง
ซาร์ดิ ส ตี้ ได้ ฮัก ษา เสื้อผ้า ของ ตั ๋ว หื้อ สะอาด อยู่ ก็ เปิง แล้ว ตี้ หมู่ เขา จะ ใส่
เสื้อสี ขาวสะอาดเตียวไปกับเฮา 5 คนตี้ มี ชัย จะได้ ใส่ เสื้อผ้าสี ขาวเหมือน
หมู่ เขา แล้ว เฮา จะ บ่ลบ จื้อ ของ เขา ออก จาก หนั งสือ แห่ง จี วต
ิ แต่ เฮา จะ
ยืนยัน ต่อ หน้า พระบิดา ของ เฮา กับ ต่อ หน้า หมู่ ทูต สวรรค์ ของ พระองค์ ว่า
คนๆ นี้ เป๋นของเฮา
6 “ใผยอมฟังก็หื้อฟังสิง
่ ตี้พระวิญญาณบอกกับคริสตจักรต่างๆ เต๊อะ
ส่งข่าวไปคริสตจักรเมืองฟิลาเดลเฟีย

7 “หื้อเขียนเถิงทูตสวรรค์ของคริสตจักรในเมืองฟิลาเดลเฟียว่า

“พระองค์ผู้บริสุทธิซื
์ ่ อสัตย์ ตี้กํา๋ ลูกขะแจ๋ของกษั ตริย์ดาวิด คือผู้ตี้เปิด
ปะตู๋แล้วจะบ่มีใผหับได้ เป๋นผู้ตี้หับปะตู๋แล้วก็บ่มีใผเปิดได้ อูว่
้ า 8 เฮาฮูสิ
้ ง่
ตี้ หมู่ ต้านเยียะ ผ่อหื้อดี เฮาได้ เปิดปะตู๋ หื้อหมู่ ต้านตี้ บ่มี ใผหับได้ เฮาฮู้ว่า
หมู่ต้านมีแฮงหน้ อย แต่หมู่ต้านก็ได้เยียะตวยกําสอนของเฮา กับบ่ได้ละ
ความ เจื้อ วางใจ๋ ใน เฮา 9 ส่วน หมู่ คน ตี้ เป๋น ของ ซาต๋าน ตี้ จุ ว่า เป๋น จาว ยิว
แต่ แต๊ๆ บ่ได้ เป๋น ผ่อ ไว้หื้อ ดี เฮา จะ เยีย ะ หื้อ หมู่ เขา มา หมอบ ลง ไหว้ตี้ ตีน
๋
ของ หมู่ ต้าน กับ เยีย ะ หื้อ คน หมู่ นั ้น ฮู้ว่า เฮา ฮัก หมู่ ต้าน 10 ย้อน ว่า หมู่ ต้าน
เจื้อฟังกําสัง่ ตี้บอกหื้ออดไว้ เฮาจะปกป้องหมู่ต้านจากเวลาแห่งความตุ๊ก
ค

2:27 2:27 สดด� 2:8-9
วิญญาณตึงเจ็ดของพระเจ้า

ฅ

3:1 3:1 วว� 1:4

๔
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ยากตี้จะมาทดสอบคนบนโลกนี้ 11 เฮาจะมาเวยๆ นี้ แต่สิง่ ตี้หมู่ต้านมีอยู่
แล้ว นั ้น ก็ หื้อ ฮัก ษา ไว้หื้อ ดี เปื้ อ จะ บ่มี ใผ มา ลู่ เอา มงกุฎฆไป จาก หมู่ ต้าน
ได้ 12 เฮาจะตัง้ คนตี้มีชัยนั ้นเป๋นเสาหลักในพระวิหารของพระเจ้าของเฮา
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 พระเจ้า ตี้ จะ
ลง มา จาก สวรรค์ จาก พระเจ้า ของ เฮา แล้ว เฮา จะ เขียน จื้อ ใหม่ ของ เฮา ไว้
บนตั ๋วของเขาตวย
13 “ใผยอมฟัง ก็หื้อฟังสิง
่ ตี้พระวิญญาณบอกกับคริสตจักรตางๆ เต๊อะ
ส่งข่าวไปคริสตจักรเมืองเลาดีเซีย

14 “หื้อเขียนเถิงทูตสวรรค์ของคริสตจักรในเมืองเลาดีเซียว่า

“นี่ เป๋น กํา อู้ ของ พระองค์ ผู้ ตี้ ได้ จื้อ ว่า อาเมน ผู้ ตี้ เป๋น พยาน ตี้ ซื่อสัตย์
กับ แต๊ จริง พระเจ้า ได้ สร้าง กู้ สิง่ กู้ อย่าง ขึ้น มา ผ่าน ตาง ผู้ นี้ พระองค์ อู้ ว่า
15 เฮาฮู้สิง
่ ตี้หมู่ต้านเยียะ หมู่ต้านบ่ฮ้อนบ่หนาวต่อเฮา เฮาใค่หื้อหมู่ต้าน
ฮูฮ้
้ อนฮูหนาว
้
เลือกเอาอย่างใดอย่างนึ่ งเหีย 16 ย้อนว่าหมูต้
่ านอุน
่ ๆ บ่ดาย
บ่ฮ้อน แต๊ บ่หนาว แต๊ เฮา จะ ถุย เจ้า ออก จาก ปาก ของ เฮา 17 หมู่ ต้าน อู้ ว่า
‘ข้ารํา่ รวยกับมัง่ คัง่ บ่ขาดเหลืออะหยังเลย� แต่หมู่ต้านบ่ฮู้ว่าตั ๋วหมู่ต้าน
นั ้นน่าสมเพชเวทนา น่าอินดู ยากจ๋น ต๋าบอด กับป๋วยตั ๋วอยู่ 18 เฮาแนะนํา
หื้อหมู่ต้านซื้อคําตี้ได้หลอมด้วยไฟหื้อบริสุทธิแล้
์ วจากเฮา เปื้ อหมู่ต้านจะ
ได้ รํา่ รวย แต๊ๆ หื้อ หมู่ ต้าน ซื้อ เสื้อผ้า สี ขาว ไป ใส่ เปื้ อ จะ ได้ บ่ต้อง อาย ย้อน
ป๋วย ตั ๋ว อยู่ แล้ว หื้อ ซื้อ ยา มา ใส่ ต๋า ของ หมู่ ต้าน เปื้ อ จะ ได้ ผ่อ หัน 19 เฮา ฮัก
ใผเฮาก็จะตักเตือ
๋ นกับตีส
๋ อนเปื้ อสอนคนนั ้น ย้อนจาอัน
้ หื้อกระตือรือร้น
กับกลับใจ๋จากบาป 20 ผ่อเต๊อะ เฮายืนฮ้องอยูตี
่ ้ปะตู๋ ถ้าใผได้ยน
ิ เสียงของ
เฮา แล้ว เปิด ปะตู๋ ฮับ เฮา จะ เข้า ไป ตัง ใน แล้ว กิน
๋ ข้าว กิน
๋ นํ้า ฮ่วมกั ๋นกับ คน
นั ้น 21 เฮาจะหื้อสิทธิกั
บ
คน
นั
้
น
ตี
้
มี
ชั
ย
ได้
นั
่
ง
บน
บั
ล
ลั
ง
ก์
กับเฮา เหมือนกับ
์
ตี้เฮามีชัยแล้วได้นั ่งกับพระบิดาของเฮาบนบัลลังก์ของพระองค์
22 “ใผ ยอม ฟัง ก็ หื้อ ฟัง สิง
่ ตี้ พระ วิญญาณ บอก กับ ค ริ สต จักร ต่างๆ
เต๊อะ�

4

ก๋านนมัสก๋านพระเจ้าในสวรรค์
หลัง จาก นั ้น ข้าพเจ้า หัน ปะตู๋ สวรรค์ เปิด อ้า อยู่ ตัด
๊ หน้า แล้ว ข้าพเจ้า
ได้ยน
ิ เสียง ตี้ เกย อู้ กับ ข้าพเจ้า เตื้อ 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
ใดนั ้น พระวิญญาณบริสุทธิได้
์ ดลใจ๋ข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าก็หันบัลลังก์ใน
สวรรค์กับมีผู้นึ่ งนั ่งอยู่บนนั ้น 3 ผู้ตี้นั ่งอยู่บนบัลลังก์นั ้นส่องสว่างเหมือน
หิน เจียระไน มี ตึง สี เขียว กับ สี แดง กับ มี ฮุง้ แจ้ง สดใส เหมือน แก้ว มรกต
1

ฆ

3:11 3:11 วว� 2:10
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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 แมบ กับ ฟ้า ฮ้อง ดัง ออก มา
จาก บัลลังก์ กับ มี โกมไฟ เจ็ด อัน ลุก แจ้ง อยู่ หน้า บัลลังก์ เซิง่ คือ วิญญาณ
ตึงเจ็ดตี้ฮับใจ๊พระเจ้า 6 ตัด
๊ หน้าบัลลังก์นั ้น ผ่อเหมือนทะเลแก้วตี้ใสอย่าง
แก้วเจียระไน
ส่วน ตัด
๊ ก๋าง บริเวณ รอบ บัลลังก์ มี สิง่ มี จี วต
ิ สี่ ต๋น เซิง่ มี แก่น ต๋า อยู่รอบ
7
ตั ๋วเต๋มไปหมดตึงตังหน้าตังหลัง สิง่ มีจีวต
ิ ตั ๋วตี้นึ่ งเหมือนสิงโต ตั ๋วตี้สอง
เหมือน งัว ปู๊ ตั ๋ว ตี้ สาม มี หน้า ต๋า เหมือน คน ตั ๋ว ตี้ สี่ เหมือน นก อินทรีกํ่า ลัง
บิน 8 สิง่ มี จี วต
ิ ตึง สี่ ต๋น นี้ แต่ ละ ต๋น มี หก ปีก กับ มี แก่น ต๋า เต๋ม ไป หมด ตึง
รอบตั ๋วกับในปีกตวย ตึงเมื่อวันตึงเมื่อคืน บ่เกยหยุดอูว่
้ า
“บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์
คือองค์พระผู้เป๋นเจ้าพระเจ้าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจสูงสุด

ผู้เป๋นอยูตลอด
่
ในอดีต บ่าเดี่ยวนี้ กับตี้จะมาในปายหน้า�
9 เมื่อ ใด ตี้ สิง
ิ ตึง สี่ ต๋น อู้ กํา สรรเสริญ ถวาย เกียรติ กับ ขอบพระคุณ
่ มี จี วต
พระองค์ ผู้ตี้ นั ่งอยู่บนบัลลังก์ ผู้เซิง่ มี จี วต
ิ อยู่ตลอดไป 10 ผู้อาวุโสตึงซาว
สี่ คน ก็ ก้ม ลง กราบ นมัส ก๋า น พระองค์ ผู้ ตี้ นั ่ง อยู่ บน บัลลังก์ กับ มี จี วต
ิ อยู่
ตลอดไป 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
โดยก๋าจํ๊าเจ็ดดวง 2 จากนั ้นข้าพเจ้าหันทูตสวรรค์ผู้มีอํานาจองค์นึ่ ง บอก
เสียงอันดังว่า “ใผสมควรตี้จะได้แกะก๋าจํ๊าตี้ติดอยู่ กับเปิดหนั งสือม้วนนี้
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 ไห้แล้ว ไห้แหม
ย้อนยังบ่มีใผสมควรจะเปิดหนั งสือม้วนนี้ กับอ่านข้อความตังในนั ้น 5 แต่
มีผู้อาวุโสคนนึ่ งอู้กับข้าพเจ้าว่า “บ่ดี ไห้เน่ อ ผ่อหัน
้ ลอ สิงโตจากเผ่าของ
ยู ดาห์ ผู้ เป๋น เจื๊ อสาย อัน ยิง่ ใหญ่ ของ กษั ตริย์ ดาวิด มี ชัย แล้ว กับ สามารถ
แกะก๋าจํ๊าตึงเจ็ดดวง แล้วเปิดหนั งสือม้วนนี้ ออกได้�
1
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6 แล้วข้าพเจ้าก็ หันลูกแกะ๕ตั ๋วนึ่ งยืนอยู่ตัด
๊ ก๋างใก้ๆ

กับบัลลังก์ สิง่ มีจี
วิต ตึง สี่ ต๋น กับ หมู่ ผู้ อาวุโส แวด มัน อยู่ ผ่อ เหมือน ว่า ลูก แกะ ตั ๋ว นั ้น เกย ถูก
ฆ่ามาแล้ว มันมีเจ็ดเขากับเจ็ดต๋า เซิง่ เป๋นวิญญาณตึงเจ็ดตี้ฮับใจ๊พระเจ้า
ตี้พระองค์ส่งออกไปใคว่โลก 7 แล้วลูกแกะตั ๋วนั ้นก็เตียวเข้ามาฮับหนั งสือ
ม้วนนั ้นจากมือขวาของพระเจ้าผู้ตี้นั ่งอยู่บนบัลลังก์ 8 เมื่อลูกแกะตั ๋วนั ้น
ฮับ หนั งสือ ม้วน นั ้น แล้ว สิง่ มี จี วต
ิ ตึง สี่ ต๋น กับ หมู่ ผู้ อาวุโส ตึง ซาว สี่ คน ก็
ก้มกราบลงต่อหน้าลูกแกะตั ๋วนั ้น แต่ละคนมีพิณกับกํา๋ สลุงคําตี้มีเครือ
่ ง
หอม เต๋ม ไป หมด เซิง่ เป๋น กํา อธิษฐาน ของ คน ของ พระเจ้า 9 หมู่ เขา ก็ ฮ้อง
เพลงบทใหม่ว่า
“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 บัลลังก์ กับ สิง่ มี จี วต
ิ ตึง สี่ ต๋น ตึง ผู้ อาวุโส ตัง
หลาย 12 ทูตสวรรค์ก็ฮ้องด้วยเสียงอันดังว่า
“ลูกแกะตั ๋วนั ้นตี้ถูกฆ่า ก็สมควรจะได้ฮบ
ั
ฤทธิอํ
า
นาจ
ความ
มั
ง
่
คั
ง
่
ผญา
ปั๋
ญญา
กํ
า๋ ลัง
์
เกียรติยศ พระสิร ิ กับกําสรรเสริญ�
13 จาก นั ้น ข้าพเจ้า ก็ ได้ยน
ิ เสียง สิง่ มี จี วต
ิ ตึง หมด ใน สวรรค์ บน แผ่น ดิน
โลก ใต้ปื๊ นแผ่นดินโลกกับในทะเล ก็คือกู้สิง่ กู้อย่างตี้มีจีวต
ิ อยูใน
่ จักรวาล
ฮ้องสรรเสริญว่า
“ขอกําสรรเสริญ เกียรติยศ พระสิร ิ กับฤทธิอํ
์ านาจ
จงมีแก่พระองค์ผู้ตี้นั ่งอยูบน
่ บัลลังก์ กับแก่ลูกแกะตั ๋วนั ้น
ตลอดไป�
14 จากนั ้นสิง
ิ ตึงสี่ต๋นก็อู้ว่า “อาเมน� แล้วผู้อาวุโสตึงหมดก็ก้มลง
่ มีจีวต
กราบนมัสก๋าน

6

ก๋าจํ๊าอันตี้นึ่ งเถิงหก
ข้าพเจ้า หัน ลูก แกะ ตั ๋ว นั ้น เปิด ก๋า จํ๊า อัน ตี้ นึ่ ง ออก มา จาก ตึง หมด เจ็ด
อัน ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงของสิง่ มีจีวต
ิ ต๋นนึ่ งในสี่ต๋นนั ้น อู้เสียงดังอย่างฟ้า
ฮ้อ ง ว่า “มา เต๊อะ� 2 ข้าพเจ้า หัน ม้า ขาว ตั ๋ว นึ่ ง อยู่ ตัด
๊ หน้า ผู้ ตี้ ขี่ ม้า ตั ๋ว นั ้น
1

๕
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กํา๋ กันธนู กับได้ ฮบ
ั มงกุฎ แล้วก็ ขี่ม้าออกไปอย่างผู้มีชัย เปื้ อจะไปเอาชัย
3
แหมเตื้อ เมื่อลูกแกะเปิดก๋าจํ๊าตี้สองออก ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงของสิง่ มีจี
วิตแหมต๋นนึ่ งอู้ว่า “มาเต๊อะ� 4 จากนั ้น ม้าแหมตั ๋วนึ่ งสีแดงไฟก็ออกมา
ผู้ ตี้ ขี่ อยู่ บน หลัง ม้า ได้ ฮบ
ั อํานาจ ตี้ จะ เอา สันติสุข ไป จาก โลก เปื้ อ เยีย ะ หื้อ
คนฆ่ากั ๋นเอง ผู้ขี่ม้าได้ ฮบ
ั ดาบใหญ่เล่มนึ่ ง 5 เมื่อลูกแกะเปิดก๋าจํ๊าตี้ สาม
ออก ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียง ของ สิง่ มี จี วต
ิ ต๋น ตี้ สาม อู้ว่า “มา เต๊อะ� ข้าพเจ้า
ก็หันม้าสีดํา กับผู้ตี้ขี่นั ้นกํา๋ ต๋าจัง้ ไว้ในมือ 6 ข้าพเจ้าได้ยินเสียงนึ่ งเหมือน
กับ ว่า มา จาก ต้า มก๋าง ตี้ สิง่ มี จี วต
ิ ตึง สี่ ต๋น อยู่ อู้ ว่า “ข้าว สาลี นึ่ ง ลิตร มี ก้า
เต้า กับ ก้า แฮง นึ่ ง วัน ข้าว บาร์เลย์ สาม ลิตร มี ก้า เต้า กับ ก้า แฮง นึ่ ง วัน แต่
ห้ามเยียะหื้อนํ้ามันกับเหล้าองุน
่ เสียหาย�
7 เมื่อ ลูก แกะ เปิ ด ก๋า จํ๊า ตี้ สี่ ออก ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียง ของ สิง่ มี จี วต
ิ ต๋น ตี้
สี่ อู้ว่า “มาเต๊อะ� 8 แล้วข้าพเจ้าก็ หันม้าสี ซีดตั ๋วนึ่ งอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า ผู้
ตี้ ขี่ม้าตั ๋วนี้ มี จื้อว่า ความต๋าย กับแดนคนต๋ายก็ ตวยหลังมาติดๆ ตึงสอง
ได้ ฮบ
ั อํานาจ ตี้ จะ ฆ่า นึ่ ง ใน สี่ ของ คน ใน โลก นี้ ด้วย คม ดาบ ความ อดอยาก
โรคระบาด กับ หมู่ สัตว์ฮ้าย ต่างๆ ตี้ อยู่ บน แผ่น ดิน โลก 9 เมื่อ ลูก แกะ เปิด
ก๋าจํ๊าตี้ ห้าออก ข้าพเจ้าก็ หันวิญญาณหลายดวงอยู่ปื๊ นแต้นปู่ จา เป๋นหมู่
วิญญาณ ของ คน ตี้ ถูก ฆ่า ย้อน ว่า หมู่ เขา ได้ เป๋น พยาน ตี้ บอก ถ้อยกํา ของ
พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ 10 วิญญาณหมู่นั ้นเอิน
้ ฮ้องเสียงดังว่า “องค์ พระผู้
เป๋ น เจ้า ตี้ บริสุทธิกั
์ บ ซื่อสัตย์ เจ้า ข้า พระองค์ จะ หื้อ เฮา ถ้า ไป แหม เมิน เต้า
ใด ตี้ พระองค์ จะ ตัดสิน กับ ลงโต้ ษ คน บน โลก นี้ ตี้ ได้ ฆ่า หมู่ เฮา� 11 แล้ว
เขา หมู่ นั ้น กู้ คน ก็ ได้ ฮับ เสื้อ คุม สี ขาว กับ พระองค์ บอก หมู่ เขา หื้อ ถ้า ต่อ ไป
แหมกําเดียว จ๋นกว่าหมู่ปี้ น้ องผู้ฮับใจ๊พระคริสต์จะถูกฆ่าอย่างกับหมู่เขา
จ๋นครบจํา๋ นวนตี้ ต้องก๋าน 12 เมื่อลูกแกะเปิดก๋าจํ๊าตี้ หกออก ข้าพเจ้าหัน
แผ่นดินไหวอย่างแฮง ตะวันก็ มืดดําไปเหมือนผ้ากระสอบสี ดําๆ เดือนก็
ก๋ายเป๋นสีแดงเหมือนเลือด 13 ดาวบนต๊องฟ้าก็ตกลงมาบนแผ่นดินโลก
เหมือน กับ หน่วย บ่า เดื่อ ตี้ ยัง บ่ตัน สุก ถูก ลมหลวง ปั๊ ด หล่น ลง มา จาก เก๊า
14 ต๊ องฟ้า ก็ หาย ไป เหมือน หนั งสือ ม้วน ตี้ กิก
๊ เก็บไว้ ดอยกับเกาะตังหลาย
ก็ ย้าย ไป จาก ตี้ เก่า 15 จาก นั ้น กษั ตริย์ ตัง หลาย ใน โลก นี้ หมู่ ผู้ ยิง่ ใหญ่ หมู่
แม่ทัพทหารใหญ่ หมู่คนรํา่ รวย คนตี้มีอํานาจกับกู้คนตี้เป๋นขี้ข้า กับคนตี้
มีอิสระ ก็ ปากั ๋นไปซ่อนอยู่ในถํ้ากับในฮ่อมบ่าหินผาต่างๆ บนดอย 16 หมู่
เขาฮ้องขอดอยกับหินผาว่า “ขอหื้อตกลงมาใส่หมู่เฮากําเต๊อะกับซ่อนหมู่
เฮาเอาไว้ เปื้ อว่าพระองค์ ตี้ นั ่งอยู่บนบัลลังก์ จะได้ ผ่อบ่หัน กับลูกแกะตั ๋ว
นั ้นจะลงโต้ษหมู่เฮาบ่ได้ 17 ย้อนว่าวันตี้พระเจ้ากับลูกแกะตั ๋วนั ้นจะลงโต้
ษกู้คนได้มาเถิงแล้ว ใผจะรอดจีวต
ิ จากก๋านลงโต้ษนี้ ได้กา�
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จาวอิสราเอลจํา๋ นวนแสนสี่หมื่นสี่ปันคน
หลัง จาก นั ้น ข้าพเจ้า หัน ทูต สวรรค์ สี่ องค์ ยืน อยู่ ตี้ สี่ แจ่ง ของ โลก กับ
ห้าม ลม ตึง สี่ ทิศ ไว้บ่หื้อ ปั๊ ด บน แผ่น ดิน โลก บน ทะเล กาว่า เก๊ า ไม้ เก๊า ไหน
แหม 2 แล้วข้าพเจ้าก็หันทูตสวรรค์แหมองค์นึ่ งมาจากตางทิศตะวันออก
กํา๋ ก๋า จํ๊า ของ พระเจ้า ผู้ มี จี วต
ิ อยู่ แล้ว ต้าน เอิน
้ เสียง ดัง ฮ้อง ทูต ตึง สี่ องค์
ตี้ ได้ ฮบ
ั อํานาจ จาก พระเจ้า เยีย ะ หื้อ แผ่น ดิน โลก กับ ทะเล นั ้น เสีย หาย ว่า
3 “ห้าม เยีย ะ หื้อ แผ่น ดิน โลก กาว่า ทะเล กาว่า เก๊ า ไม้ เสีย หาย เตื้อ จ๋น กว่า
เฮาจะได้ จํ๊า ก๋า ไว้ตี้ หน้า ผากของผู้ฮับใจ๊ พระเจ้า ของเฮาเหียก่อน� 4 แล้ว
จาก นั ้น ข้าพเจ้า ก็ ได้ยน
ิ จํา๋ นวน คน ตี้ ได้ ฮบ
ั จํ๊า ก๋า แล้ว คือ นึ่ ง แสน สี่ หมื่น สี่
ปันคน ตี้มาจากกู้เผ่าของจาวอิสราเอล
5 จากเผ่ายูดาห์ นึ่ งหมื่นสองปั นคน เผ่ารู เบน นึ่ งหมื่นสองปั นคน เผ่ากาด
นึ่ งหมื่นสองปันคน
6 เผ่า อาเชอร์ นึ่ ง หมื่น สอง ปั น คน เผ่า นั ฟ ทาลี นึ่ ง หมื่น สอง ปั น คน เผ่า
มนั สเสห์ นึ่ งหมื่นสองปันคน
7 เผ่า สิ เมโอน นึ่ ง หมื่น สอง ปั น คน เผ่า เลวี นึ่ ง หมื่น สอง ปั น คน เผ่า อิส สา
คาร์ นึ่ งหมื่นสองปันคน
8 เผ่า เศบู ลุน นึ่ ง หมื่น สอง ปั น คน เผ่า โยเซฟ นึ่ ง หมื่น สอง ปั น คน กับ เผ่า
เบนยามิน นึ่ งหมื่นสองปันคน
1

หมู่คนมาจากกู้จ้าด
หลัง จาก นั ้น ข้าพเจ้า ก็ ผ่อ หัน คน จํา๋ นวน นั ก ขนาด นั บ ปอ บ่แป๊ ตี้ มา
จาก กู้ ประเทศ กู้ เผ่า กู้ เจื๊อ จ้าด กับ กู้ ภาษา ยืน อยู่ ต่อ หน้า บัลลังก์ กับ ต่อ
หน้า ลูก แกะ นั ้น หมู่ เขา ใส่ เสื้อ คุม สี ขาว ใน มือ กํา๋ ใบ ปาล์ม 10 หมู่ เขา เอิน
้
ฮ้องเสียงดังว่า
“ความรอดป๊นบาปโต้ษเป๋นของพระเจ้าของเฮา
ผู้ตี้นั ่งอยูบน
่ บัลลังก์
ตึงเป๋นของลูกแกะตั ๋วนั ้นตวย�
11 ทูต สวรรค์ ตึง หมด ตี้ ยืน แวด บัลลังก์ แวด หมู่ ผู้ อาวุโส กับ แวด สิง
ิ
่ มี จี วต
ตึง สี่ ต๋น นั ้น ก็ ก้ม หน้า ลง กราบ อยู่ ต่อ หน้า บัลลังก์ แล้ว นมัส ก๋า น พระเจ้า
12 อูว่
้ า
“อาเมน ขอ กํา สรรเสริญ พระ สิร ิ ผญา ปั๋ ญญา กํา โมทนา ขอบคุณ
เกียรติยศ อํานาจ กับ ฤทธิ์ เดช จง มี แก่ พระเจ้า ของ เฮา ตลอด ไป
อาเมน�
13 จาก นั ้น ผู้ อาวุโส คน นึ่ ง ถาม ข้าพเจ้า ว่า “หมู่ คน ตี้ ใส่ เสื้อ คุม สี ขาว นี้
เป๋นใผพ่อง หมู่เขามาจากตี้ไหนกั ๋น� 14 ข้าพเจ้าตอบต้านว่า “ต้านเจ้าข้า
ต้าน ก็ ฮู้ แล้ว ว่า หมู่ เขา เป๋น ใผ� ผู้ อาวุโส จึง บอก ว่า “คน หมู่ นี้ คือ คน ตี้ มา
จาก ความ ตุ๊ก ยาก ลําบาก ตี้ หนั ก ขนาด หมู่ เขา ซัก เสื้อ คุม ของ หมู่ เขา ด้วย
เลือด ของ ลูก แกะ ตั ๋ว นั ้น จ๋น ขาว สะอาด 15 หมู่ เขา เถิง ได้ มา อยู่ ต่อ หน้า
บัลลังก์ ของ พระเจ้า กับ ฮับ ใจ๊ พระองค์ ตึง เมื่อ วัน ตึง เมื่อ คืน ใน พระวิหาร
9
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ของ พระองค์ กับ พระองค์ ตี้ นั ่ง อยู่ บน บัลลังก์ จะ ปกปัก ฮัก ษา กับ อยู่ ตวย
หมู่เขา 16 หมู่เขาจะบ่อยากข้าวอยากนํ้าแหม ความฮ้อนจากแสงแดดจะ
บ่เผาหมู่เขาแหมต่อไป 17 ย้อนว่าลูกแกะตั ๋วนั ้นตี้อยู่ตัด
๊ ก๋างใก้กับบัลลังก์
จะ ผ่อ กอย หมู่ เขา เหมือน กับ คน เลี้ยง แกะ ต้าน จะ ปา หมู่ เขา ไป หา ต๋า นํ้า
แห่งจีวต
ิ 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 ฮับ แก เจ็ด อัน 3 แล้ว ทูต สวรรค์ แหม องค์ นึ่ ง กํา๋
กระถาง ไฟ คํา เข้า มา ยืน อยู่ ตี้ แต้น ปู่ จา พระเจ้า ได้ หื้อ เครือ
่ งหอม จํา๋ นวน
นั ก ขนาด กับ ทูต องค์ นั ้น เปื้ อ ใจ๊ เผา ถวาย ฮ่วม กับ กํา อธิษฐาน ของ คน ของ
พระเจ้าบนแต้นปู่จาคําตี้อยูหน้
่ าบัลลังก์ 4 ควันของเครือ
่ งหอมในกระถาง
ตี้ ทูต สวรรค์ กํา๋ อยู่ นั ้น กับ กํา อธิษฐาน ของ คน ของ พระเจ้า ก็ ลอย ขึ้น ไป หา
พระเจ้า 5 จากนั ้นทูตสวรรค์เอาไฟจากแต้นปู่จามาใส่ลงในกระถาง แล้ว
เอา กระถาง นั ้น โจ้ง ลง ไป บน แผ่น ดิน โลก เยีย ะ หื้อ เกิด ฟ้า แมบ ฟ้า ฮ้อง
เสียงดัง กับแผ่นดินไหว
1

ทูตสวรรค์ตึงเจ็ดเป่าแก

จาก นั ้น ทูต สวรรค์ ตึง เจ็ด องค์ ก็ ปา กั ๋น เกีย ม พร้อม ตี้ จะ เป่า แก ตึง เจ็ด
อัน ของ เขา 7 เมื่อ ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ นึ่ ง เป่า แก ขึ้น บ่า เห็บ กับ ไฟ ตี้ สูน กับ
เลือด ก็ตกลงมาบนแผ่นดินโลก เยียะหื้อนึ่ งในสามของโลก รวมตึงนึ่ งใน
สามของเก๊าไม้ กับหญ้าตี้เขียวจุ้มก็ถูกไฟเผาไปหมด
6

เมื่อ ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ สอง เป่า แก ขึ้น มี สิง่ นึ่ ง ตี้ ผ่อ เหมือน ดอย ใหญ่
ขนาดตี้ กํ่าลังลุกไหม้ เป๋นไฟ ถูกโจ้งลงไปในทะเล เยียะหื้อนึ่ งในสามของ
ทะเล ก๋าย เป๋น เลือด 9 นึ่ ง ใน สาม ของ สิง่ มี จี วต
ิ ใน ทะเล กับ นึ่ ง ใน สาม ของ
เฮือตึงหมดก็ถูกทําลายไป
8

10 เมื่อ ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ สามเป่ าแกขึ้นก็ มี ดาวใหญ่แก่น นึ่ ง เป๋ น เหมือน

โกมไฟ ลุก แจ้ง อยู่ ตก ลง มา จาก ต๊ องฟ้า ลง ไป ตี้ นึ่ ง ใน สาม ของ แม่น้ํา ตัง
หลายกับต๋านํ้าตังหลาย 11 ดาวแก่นนี้ จื้อว่า บอระเพ็ด เยียะหื้อนํ้านึ่ งใน
สามขมกับเยียะหื้อคนจํา๋ นวนนั กขนาดตี้กิน
๋ นํ้านั ้นต๋ายไปย้อนนํ้าขม
12 เมื่อทูตสวรรค์องค์ตี้สี่เป่ าแกขึ้น เยียะหื้อนึ่ งในสามของตะวัน เดือน
กับ ดาว ต่างๆ ถูก ทําลาย จ๋น มืด ไป เยีย ะ หื้อ นึ่ ง ใน สาม ของ เมื่อ วัน กับ เมื่อ
คืนมืดไป 13 ต๋อนตี้ข้าพเจ้าผ่ออยูนั
่ ้น ก็ได้ยน
ิ เสียงนกอินทรีตั ๋วนึ่ งตี้บินอยู่
ก๋างอากาศฮ้องเสียงดังว่า “ฉิ บหาย ฉิ บหาย ฉิ บหาย จะมีแก่คนบนโลกนี้
ย้อนว่าทูตสวรรค์แหมสามองค์กํ่าลังจะเป่าแกขึ้นมาแหมแล้ว�

วิวรณ์ 9:1

502

9

วิวรณ์ 9:20

เมื่อ ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ ห้า เป่า แก ขึ้น ข้าพเจ้า ก็ หัน ดาว แก่น นึ่ ง ตี้ ได้ ตก
็ ตี้ สุด
จากต๊ องฟ้าลงบนแผ่นดินโลก ดาวแก่นนั ้นได้ ฮบ
ั ลูกขะแจ๋ ขุมตี้ เลิก
2 เมื่อดาวแก่นนั ้นเปิ ดขุมตี้เลิก
็ ตี้สุด ก็มีควันปุ้งออกมาเหมือนควันตี้ออก
มาจากเต๋าไฟขนาดใหญ่ ควันนี้ บังตะวันกับต๊องฟ้าหื้อมืดมิดไปหมด 3 มี
ฝูงจัก
๊ แต๋นบินออกมาจากควันนี้ ลงมาบนแผ่นดินโลก หมู่จัก
๊ แต๋นนี้ ได้ฮบ
ั
4
อํานาจจากพระเจ้าหื้อเดือดได้เหมือนแมงป่องในโลก แต่พระองค์บ่หื้อ
ทําลายหญ้า พืชผักต่างๆ กาว่าเก๊าไม้ แต่หื้อทําลายก้าคนตี้บ่มีก๋าจํ๊าของ
พระเจ้าอยู่บนหน้าผากเต้าอัน
้ 5 พระเจ้าห้ามจัก
๊ แต๋นหมู่นี้ ว่า บ่หื้อฆ่าหมู่
เขา แต่ หื้อ ทรมาน เป๋น เวลา ห้า เดือน หื้อ เจ็บ ปวด เหมือน แมงป่อง เดือด
6 ใน หว่าง นั ้น คน ตัง หลาย จะ เซาะหา ความ ต๋าย แต่ ก็ บ่ปะ หมู่ เขา ใค่ ต๋าย
แต่ความต๋ายได้หนี ไปเหีย
7 จัก
๊ แต๋น หมู่ นี้ ผ่อ เหมือน ม้า ตี้ เกีย ม จะ ออก ฮบ บน หัว ของ จัก
๊ แต๋น สุบ
8
สิง่ ตี้ เหมือน กับ มงกุฎ คํา หน้า เหมือน กับ หน้า ของ คน ผม บน หัว เหมือน
กับ ผม ของ แม่ ญิง เขี้ยว เหมือน เขี้ยว ของ สิงโต 9 กับ มี เกราะ กั ๋น หน้าอก
เหมือน เกราะ เหล็ก เสียง ปีก บิน เหมือน เสียง ของ ม้า กับ รถ ฮบ เป๋น จํา๋
นวน นั ก ขนาด ตี้ ฟั่ ง เข้า สู่ สงคราม 10 หาง มี เหล็ก ใน เหมือน หาง แมงป่อง
อํานาจ ตี้ จะ เยีย ะ ฮ้าย คน ตลอด ห้า เดือน นั ้น อยู่ ตี้ หาง ของ มัน 11 จัก
๊ แต๋น
็
หมู่ นี้ มี ทูต ของ ขุม ตี้ เลิก ตี้ สุด เป๋น กษั ตริย์ ปกครอง หมู่ มัน อยู่ ทูต องค์ นี้ มี
จื้อภาษาฮีบรู ว่า อาบัดโดน กับภาษากรีกว่า อปอลลิโยน (คือผู้ทําลาย)
1

12 เรือ
่ ง ฉิ บหาย อัน ตี้ นึ่ ง ผ่าน ไป แล้ว ผ่อ เต๊อะ ยัง มี เรือ
่ ง ฉิ บหาย หลวง
แหมสองอย่างตี้กํ่าลังจะเกิดขึ้นปายหน้า
13 เมื่อ ทูต สวรรค์ ตี้ หก เป่ า แก ขึ้น ข้าพเจ้า ก็ ได้ยน
ิ เสียง มา จาก หงอน ตี้
งอนตึงสี่แจ่งของแต้นปู่จาตี้แป๋งจากคํา ตี้ตัง้ อยูตั
่ ด
๊ หน้าพระเจ้า 14 เสียง
นั ้นสัง่ ทูตสวรรค์องค์ตี้หกตี้กํา๋ แกว่า “หื้อแก้มัดทูตสวรรค์ตึงสี่ตี้ถูกมัดไว้
ตี้แม่น้ําใหญ่คือแม่น้ํายูเฟรติส� 15 แล้วทูตสวรรค์ตึงสี่ตี้พระเจ้าได้เกียม
ไว้สําหรับ จัว้ โมง นี้ วัน นี้ เดือน นี้ ปี๋ นี้ ก็ ถูก ปล่อย ออก มา เปื้ อ หมู่ เขา จะ ได้
ฆ่าคนเหียนึ่ งในสามของคนตึงหมด 16 ข้าพเจ้าได้ยน
ิ ว่า จํา๋ นวนของก๋อง
ทัพทหารม้ามีอยู่สองร้อยล้านคน 17 ในนิ มิตนั ้นข้าพเจ้าหันลักษณะของ
ม้า กับ คน ขี่ นั ้น เป๋น จาอี้คือ คน ขี่ ม้า มี เกราะ กั ๋น หน้าอก สี แดง เหมือน ไฟ สี
นํ้าเงินเข้มเหมือนพลอย กับสีเหลืองเหมือนกํามะถัน หัวของม้าตังหลาย
ก็ เหมือน หัว สิงโต ปาก ก็ มี ไฟ ควัน กับ กํามะถัน ปุ้ง ออก มา ตวย 18 คน นึ่ ง
ใน สาม ต๋าย โดย สาม อย่าง นี้ ตี้ เยีย ะ หื้อ เกิด ความ ฉิ บหาย คือ ไฟ ควัน กับ
กํามะถันตี้ปุ้งออกมาจากปากของม้าหมู่นั ้น 19 ย้อนว่าฤทธิของ
ม้านั ้นอยู่
์
ตี้ปากกับหาง หางของม้าเหมือนงูตี้มีหัวไว้เยียะฮ้ายต่อคนได้
20 คนตังหลายตี้เหลืออยู่

ตี้บ่ได้ถูกฆ่าจากความฉิ บหายสามอย่างนี้ ยัง
คง บ่ได้ กลับ ใจ๋ เลิก เจื้อ ใน สิง่ ต่างๆ ตี้ หมู่ เขา สร้าง ขึ้น มา กับ มือ ของ ตั ๋ว เก่า
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หมู่ เขา บ่ได้ เลิก กราบ ไหว้ หมู่ ผี ปี๋ ศาจ กาว่า ฮูป เคารพ ตี้ เอา คํา เงิน ตอง
เหลือง หิน กับ ไม้ มา แป๋ง ฮูป เคารพ หมู่ นั ้น บ่สามารถ ผ่อ หัน กาว่า ได้ยน
ิ
กาว่าเตียวได้ 21 หมูเขา
่ บ่ได้กลับใจ๋จากก๋านฆ่าฟันกั ๋น ตึงก๋านใจ๊เวทมนตร์
กาถา ก๋านเยียะบาปตางเพศ กับก๋านลักขโมย

10

ทูตสวรรค์กับหนั งสือม้วนเล่มหน้ อย
ข้าพเจ้า ได้ หัน ทูต สวรรค์ ตี้ มี ฤทธิ์ นั ก ขนาด แหม องค์ นึ่ ง ลง มา จาก
สวรรค์ มี เมฆ หุม
้ ตั ๋ว กับ มี ฮุง้ อยู่ รอบ หัว ใบ หน้า เหมือน ตะวัน กับ มี ขา เป๋น
เหมือนเสาต้นใหญ่ ตี้ เต๋มไปด้วยเปล๋ วไฟ 2 ในมือของต้านมี หนั งสือม้วน
หน้ อยๆ ตี้ ก๋างออกอยู่ ตีน
๋ ขวาของต้านยํ่าอยู่บนทะเล ส่วนตีน
๋ ซ้ายยํ่าอยู่
บน แผ่น ดิน 3 ต้าน ฮ้อง เสียง ดัง เหมือน สิงโต คําราม เมื่อ ต้าน ฮ้อง เสียง
ฟ้าฮ้องตึงเจ็ดเสียงก็ดังขึ้น 4 เมื่อเสียงฟ้าฮ้องตึงเจ็ดดังขึ้น ข้าพเจ้าก็กํ่า
ลังจะเขียนต่อ แต่ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงจากสวรรค์บอกว่า “หื้อเก็บสิง่ ตี้ฟ้า
ฮ้อ ง ตึง เจ็ด บอก กับ ต้าน ไว้นั ้น เป๋น ความ ลับ ห้าม เขียน ข้อความ หมู่ นั ้น ลง
ไปเน่ อ� 5 จากนั ้น ทูตสวรรค์ตี้ข้าพเจ้าหันยืนอยู่ตังบนทะเล กับบนแผ่น
ดินนั ้น ได้ ยกมือขวาของต้านขึ้นฟ้า 6 แล้วสาบานโดยอ้างเถิงพระองค์ 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 “พระเจ้า จะ บ่จ๊า แหม ต่อ ไป แล้ว ตี้
จะ เยีย ะ ต๋าม แผน ของ พระองค์� 7 ใน เวลา ตี้ ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ เจ็ด จะ เป่า
แก นั ้น พระเจ้า จะ เยีย ะ หื้อ แผนก๋า น อัน เลิ็ กลับ ของ พระองค์ สําเร็จ ต๋าม
ตี้ พระองค์ ได้ บอก ไว้ กับ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตี้ เป๋น ผู้ ฮับ
ใจ๊ ของ พระองค์ 8 จาก นั ้น เสียง ตี้ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ จาก สวรรค์ ก็ บอก ข้าพเจ้า
แหม เตื้อ นึ่ ง ว่า “ไป ฮับ ม้วน หนั งสือ ตี้ เปิด อยู่ใน มือ ของ ทูต สวรรค์ ตี้ ยืน อยู่
ตึงบนทะเลกับบนแผ่นดินมาเหีย�
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
ยังอยูใน
่ ปากจะหวานเหมือนนํ้าเผิง้ � 10 ข้าพเจ้าจึงฮับหนั งสือม้วนหน้ อย
จากมือทูตสวรรค์มากิน
๋ เมื่อหนั งสือม้วนหน้ อยอยู่ในปากก็หวานเหมือน
นํ้า เผิง้ แต่ เมื่อ ตก ลง ต๊อง ก็ บ่ม่วน ต๊อง 11 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ได้ยน
ิ เสียง บอก
ว่า “ต้าน จะ ต้อง บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ใน เรือ
่ ง แผน ก๋าน ของ พระองค์
ต่อเผ่าพันธุตั
์ งหลาย จ้าดต่างๆ ภาษาต่างๆ กับหมู่กษั ตริย�
์
1

11
พยานตึงสอง
ข้าพเจ้าก็ได้ฮบ
ั ไม้ออ
้ ยาวอันนึ่ งไว้ใจ๊เป๋นไม้วัดมอก 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
1 หลังจากนั ้น
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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 เมือง ตี้ บริสุทธิ์ เป๋น เวลา สี่ สิบ สอง เดือน 3 แล้ว เฮา
จะ ส่ง พยาน ของ เฮา ไป สอง คน กับ หื้อ ฤทธิอํ
์ านาจ หมู่ เขา หมู่ เขา จะ นุ่ง ผ้า
กระสอบ แล้วบอกถ้อยกําของเฮาเป๋นเวลานึ่ งปันสองร้อยหกสิบวัน�
4 พยาน ตึง สอง นั ้น ก็ คือ เก๊า บ่า กอก เทศ สอง เก๊า กับ ขา ตัง
้ โก ม ไฟ
สอง อันง เซิง่ พยาน ตึง สอง นี้ เป๋น ผู้ ตี้ ยืน อยู่ ต่อ หน้า องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผู้
ปกครองโลกนี้ 5 ถ้ามีใผฮิตี้จะเยียะฮ้ายพยานตึงสองนี้ ก็จะมีไฟออกจาก
ปากของหมู่เขาตึงสอง เผาทําลายศัตรู นั
๋ ้นเหีย ถ้ามีใผพยายามเยียะฮ้าย
6
เขาตึงสอง ก็จะต้องต๋ายจาอี้ พยานตึงสองนี้ มีฤทธิอํ
์ านาจตี้จะตึดต๊อง
ฟ้า บ่หื้อ ฝน ตก ต๋อน ตี้ หมู่ เขา กํ่า ลัง บอก ถ้อย กํา ของ พระเจ้า อยู่ หมู่ เขา มี
ฤทธิอํ
์ านาจเยียะหื้อแหล่งนํ้าตึงหมดก๋ายเป๋นเลือด กับมีฤทธิอํ
์ านาจตี้จะ
เยีย ะ หื้อ เกิด ความ ฉิ บหาย ต่างๆ บน โลก กี่ เตื้อ ก็ ได้ ต๋าม ตี้ ต้อง ก๋าน 7 เมื่อ
็ ตี้ สุด
หมู่ เขา เป๋น พยาน เสร็จ แล้ว จะ มี สัตว์ฮ้าย ตั ๋ว นึ่ ง ขึ้น มา จาก ขุม ตี้ เลิก
8
ออกมาต่อสู้ กับหมู่เขา สัตว์นั ้นจะมีชัยกับฆ่าหมู่เขาเหีย ศพของเขาตึง
สอง จะ 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 เขน เหมือน กั ๋น เซิง่ ได้ จื้อ เป๋น กํา
เผียบว่า โสโดมกับอียป
ิ ต์ 9 คนจากกู้เจื๊อจ้าด กู้เผ่า กู้ภาษา กับกู้ประเทศ
จะปักต๋าผ่อศพของหมูเขา
่ เป๋นเวลาสามวันเกิง่ กับจะบ่ยอมหื้อเอาศพนั ้น
10
ไปฝัง คนบนโลกนี้ ก็ จะมี ความสุข ย้อนเขาตึงสองต๋ายแล้ว หมู่ เขาจะ
เลี้ยง ฉลอง กับ หื้อ ของ ขวัญ แก่ กั ๋น ย้อน ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า
ตึง สอง คน นี้ ได้ เยีย ะ หื้อ คน หมู่ นั ้น ตี้ อยู่ บน โลก ทน ตุ๊ก ทรมาน 11 แต่ หลัง
จากผ่านไปสามวันเกิง่ พระเจ้าหื้อลมหายใจ๋ตี้หื้อจีวต
ิ กับเขาตึงสองแหม
หมู่เขาก็ลุกขึ้นยืน หมู่คนตี้หันก็อกสัน
่ ขวัญหาย 12 เขาตึงสองได้ยน
ิ เสียง
ดัง จาก สวรรค์ อู้ กับ หมู่ เขา ว่า “หื้อ ขึ้น มา ตี้ นี่ � มี เมฆ มา ฮับ หมู่ เขา ขึ้น ไป
บนสวรรค์ หมู่ศัตรู ของ
๋
หมู่เขาก็หันตวย 13 ในเวลาเดียวกั ๋นก็เกิดแผ่นดิน
ไหวอย่างแฮง เยียะหื้อนึ่ งในสิบส่วนของเมืองนั ้นถูกทําลายลง มีคนต๋าย
เจ็ดปันคนจากแผ่นดินไหว ส่วนคนตี้ เหลืออยู่ก็ อกสัน
่ ขวัญหาย ก็ ปากั ๋น
สรรเสริญพระเจ้าตี้ปกครองในสวรรค์
14 เรือ
่ งฉิ บหายอันตี้สองผ่านไปแล้ว ผ่อเต๊อะ เรือ
่ งฉิ บหายอันตี้สามกํ่า
ลังจะเกิดขึ้นในเวยๆ นี้
แกตี้เจ็ด
เมื่อ เสียง แก จาก ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ เจ็ด ดัง ขึ้น ก็ มี เสียง หลาย เสียง ใน
สวรรค์ดังขึ้นอูว่
้ า
“แผ่นดินของโลกนี้ ได้ก๋ายเป๋นแผ่นดินขององค์พระผู้เป๋นเจ้าของเฮากับ
พระคริสต์ของพระองค์
15
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แล้วพระองค์จะปกครองตลอดไป�
16 หมู่ผูอาวุ
้
โสซาวสี่คนตี้นั ่งอยูบน
่ บัลลังก์ของต๋นตัด
๊ หน้าพระเจ้า ก็ก้มลง
กราบนมัสก๋านพระเจ้า 17 กับอูว่
้ า
“ข้าพเจ้าตังหลายขอบคุณพระองค์ องค์พระผู้เป๋นเจ้า
พระเจ้าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจสูงสุด
ผู้ตี้เป๋นอยูใน
่ บ่าเดี่ยวนี้ กับในอดีต
ย้อนว่าพระองค์ได้ใจ๊อํานาจอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์แล้ว
กับได้ตัง้ เก๊าปกครองแผ่นดินโลก
18 จ้าดตังหลายตี้บ่ได้เจื้อพระองค์ปากั ๋นโขดแค้น
แต่ บ่า เดี่ยว นี้ เถิง เวลา แล้ว ตี้ พระองค์ จะ แสดง ความ โขด ของ
พระองค์
เถิงเวลาตี้พระองค์จะตัดสินคนตี้ต๋ายไปแล้ว
กับ เถิง เวลา ตี้ หมู่ ผู้ ฮับ ใจ๊ ของ พระองค์ คือ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน
พระเจ้าจะได้ฮับรางวัล
ฮ่วม กับ คน ของ พระองค์ คือ คน หมู่ นั ้น ตี้ เคารพ ยํา เก๋ง พระองค์ ตึง
ผู้ใหญ่กับผู้น้อย
เถิง เวลา แล้ว ตี้ พระองค์ จะ ทําลาย คน หมู่ นั ้น ตี้ ได้ ทําลาย แผ่น ดิน
โลก�
19 จาก นั ้น พระวิหาร ของ พระเจ้า ใน สวรรค์ ก็ เปิ ด ออก ข้าพเจ้า หัน หีบ ใส่
พันธ สัญญา ของ พระองค์ ใน พระ วิหาร นั ้น กับ มี ฟ้า แมบ กับ ฟ้า ฮ้อง ดัง
แผ่นดินไหว กับลมหลวงมีบ่าเห็บตกหนั กขนาด

12
แม่ญิงกับมังกร
หลัง จาก นั ้น ก็ มี หมายสําคัญ อัน ยิง่ ใหญ่ เกิด ขึ้น บน ต๊ องฟ้า คือ มี แม่
ญิงคนนึ่ งนุ่งตะวันเป๋นเสื้อผ้า มีเดือนอยู่ปื๊ นตีน
๋ บนหัวของนางมีมงกุฎตี้
2
เป๋นดาวสิบสองดวง แม่ ญิงคนนี้ ต๊อง นางฮ้องอย่างเจ็บปวดย้อนว่าใก้
จะ เกิด ลูก แล้ว 3 ข้าพเจ้า ก็ ได้ หัน สิง่ ตี้ เป๋น หมายสําคัญ แหม อย่าง นึ่ ง เกิด
ขึ้น บน ต๊ องฟ้า มี มังกร แดง ใหญ่ ตั ๋ว นึ่ ง มี เจ็ด หัว สิบ เขา แต่ ละ หัว มี มงกุฎ
ใส่อยู่ 4 หางแกว่งกวัด
๊ เอานึ่ งในสามของดาวบนต๊องฟ้าขว้างตกลงมาบน
โลก แล้ว ก็ ยืน อยู่ ตัด
๊ หน้า แม่ ญิง ตี้ กํ่า ลัง จะ เกิด ลูก คน นั ้น เปื้ อ แน จะ กิน
๋
5
ลูก ของ นาง ตัน ที ตี้ เกิด ออก มา แม่ ญิง คน นั ้น ได้ เกิด ลูก ป้อ จาย คน ตี้ จะ
ปกครอง จ้าด ตัง หลาย ด้วย คทา เหล็ก แต่ พระเจ้า ก็ ฮับ เอา ลูก ของ นาง ไป
อยูตวย
่
บนบัลลังก์ของพระองค์ 6 แล้วนางก็ได้หนี เข้าไปในดินแดนทุรกั ๋น
ดาร ไปตี้พระเจ้าได้เกียมไว้สําหรับนาง เปื้ อนางจะได้ฮบ
ั ก๋านผ่อกอยเป๋น
เวลานึ่ งปันสองร้อยหกสิบวัน
1
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ต่อ มา ได้ เกิด สงคราม ขึ้น บน สวรรค์ มี คา เอล จ กับ ทูต ตี้ ติด ต๋าม
เขา ได้ ต่อสู้ กับ มังกร ตั ๋ว นั ้น แต่ มังกร ตั ๋ว นั ้น กับ หมู่ ตี้ ติด ต๋าม มัน ก็ ต่อสู้
ตอบโต้ 8 ฝ่าย มังกร ก๊าน มัน กับ หมู่ ตี้ ติด ต๋าม จึง อยู่ บน สวรรค์ บ่ได้ แหม
ต่อไป 9 มังกรใหญ่ตี้เป๋นงูโบราณนั ้น เซิง่ ฮ้องกั ๋นว่า มาร กาว่า ซาต๋าน ผู้
ตี้ล่อลวงมนุษย์ตึงโลก ก็ถูกยูโจ้
้ งลงมาบนโลกพร้อมกับหมู่ตี้ติดต๋าม
10 หลังจากนั ้นข้าพเจ้าก็ได้ยน
ิ เสียงดังขึ้นในสวรรค์ว่า
“บ่าเดี่ยวนี้ พระเจ้าจ้วยเฮาหื้อรอดแล้ว กับพระเจ้าจะใจ๊ฤทธิอํ
์ านาจของ
พระองค์ปกครองแผ่นดินของพระองค์
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 เมื่อมังกรหันว่าถูกยู้ขว้างลงบนแผ่นดินโลกแล้ว ก็ได้ ไล่ เซาะหาแม่
ญิง ตี้ เกิด ลูก ป้อ จาย คน นั ้น 14 แต่ แม่ ญิง นั ้น ได้ ฮบ
ั ปีก ของ นก อินทรีใหญ่
สองปีก เปื้ อนางจะได้ บินเข้าไปในตี้ ดินแดนทุรกั ๋นดาร ไปตี้ ตี้ ได้ จัดเกียม
ไว้สําหรับ นาง เปื้ อ นาง จะ ได้ ฮบ
ั ก๋าน ผ่อ กอย ตลอด เวลา สาม ปี๋ เกิง่ กับ จะ
ได้ อยู่ ห่าง จาก มังกร ตั ๋ว นั ้น 15 แล้ว มังกร ก็ ได้ พ่น นํ้า ออก จาก ปาก เหมือน
กับ แม่น้ํา ไหล เปื้ อ ตี้ จะ หื้อ นํ้า ปั๊ ด แม่ ญิง คน นั ้น ไป 16 แต่ แผ่น ดิน โลก ได้
จ้วยแม่ญิงนั ้น โดยแยกออกเป๋นฮ่อมดูดนํ้าตี้มังกรนั ้นได้พ่นออกมาจาก
ปากไหลลงไปในฮ่อมนั ้นเหีย 17 เยียะหื้อมังกรโขดแค้นแม่ญิงคนนั ้นนั ก
ขนาด จึงไปเยียะสงครามกับลูกหลานตี้เหลืออยู่ของนาง หมู่เขาคือคนตี้
เจื้อ ฟัง บท บัญญัติ ของ พระเจ้า กับ กํา พยาน ของ พระเยซู เกี่ยวกับ พระเจ้า
18 มังกรนั ้นได้ไปยืนอยูตี
่ ้ฮิมฝั่ งทะเล
7

13
สัตว์ฮ้ายสองตั ๋ว
ข้าพเจ้าก็ได้หันสัตว์ฮ้ายตั ๋วนึ่ งขึ้นมาจากทะเล มีเจ็ดหัว
กับสิบเขา กู้ เขามี มงกุฎใส่ อยู่ กับกู้ หัวมี จื้อตี้ ดู แควนพระเจ้าเขียนติดอยู่
1 หลังจากนั ้น
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สัตว์ฮ้าย ตี้ ข้าพเจ้า หัน นี้ มี ลักษณะ เหมือน เสือ ดาว มี ตีน
๋ เหมือน ตีน
๋ หมี
กับปากเหมือนปากสิงโต มังกรได้หื้อฤทธิอํ
์ านาจ บัลลังก์ กับสิทธิอํานาจ
อัน ยิง่ ใหญ่ ของ มัน แก่ สัตว์ ฮ้าย ตั ๋ว นั ้น 3 หัว นึ่ ง ของ มัน ผ่อ ดีๆ เหมือน มี
แผลตี้ถูกฟันเกือบต๋าย แต่ได้ฮักษาจ๋นหายดีแล้ว คนตึงโลกปากั ๋นงืดกับ
ตวยสัตว์ฮ้ายนั ้นไป 4 หมู่ เขาก็ นมัสก๋านมังกร ย้อนว่ามังกรได้ หื้ออํานาจ
แก่สัตว์ฮ้ายตั ๋วนั ้น หมู่เขาก็นมัสก๋านสัตว์ฮ้ายนั ้นตวย อู้ว่า “ใผจะมีฤทธิ์
อํานาจเหมือนสัตว์ตั ๋วนี้ ใผจะสู้ได้�
5 พระเจ้ายอมหื้อสัตว์ฮ้ายโอ้อวดเกี่ยวกับสิทธิอํานาจของมัน ย้อนจาอี้
สัตว์ฮ้ายจึงดูแควนพระเจ้า พระเจ้าก็ยอมหื้อมันมีสิทธิอํานาจได้เถิงสี่สิบ
สองเดือน 6 สัตว์ฮ้ายจึงตัง้ เก๊าอู้ดูแควนพระเจ้า ดูแควนจื้อของพระองค์
กับสถานตี้ตี้พระองค์อยู่ ตึงหมู่ตี้อยู่บนสวรรค์ตวย 7 สัตว์ตั ๋วนี้ ได้ฮบ
ั ฤทธิ์
อํานาจตี้จะเยียะสงครามกับคนของพระเจ้า กับมีชัยเหนื อหมูเขา
่ ตวย มัน
ได้ฮับสิทธิอํานาจเหนื อกู้เผ่า กู้จ้าด กู้ภาษา กับกู้บ้านเมือง 8 กู้คนบนโลก
นี้ จะ ปา กั ๋น ไป นมัส ก๋า น มัน นอกจาก คน ตี้ มี จื้อ จด ไว้ ใน หนั งสือ แห่ง จี วต
ิ
ก่อนพระเจ้าสร้างโลก คือหนั งสือของลูกแกะตั ๋วนั ้นตี้ถูกฆ่านั ้น
9 ใผยอมฟังก็หื้อฟังไว้เต๊อะ
10 คนตี้ถูกกํา
๋ หนดหื้อเป๋นเชลย
คนนั ้นก็จะต้องเป๋นเชลย
คนตี้ถูกกํา๋ หนดหื้อถูกฆ่าด้วยดาบ
คนนั ้นก็จะต้องถูกฆ่าด้วยดาบ
นี่ หมายเถิงว่าคนของพระเจ้าจะต้องอดทนกับซื่อสัตย์
11 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หัน สัตว์ฮ้าย แหม ตั ๋ว นึ่ ง ขึ้น มา จาก แผ่น ดิน โลก มัน มี
สอง เขา เหมือน ลูก แกะ แต่ อู้ เหมือน มังกร 12 มัน ใจ๊ สิทธิ อํานาจ ตึง หมด
ของสัตว์ฮ้ายตั ๋วหัวทีต่อหน้าสัตว์ฮ้ายตั ๋วนั ้น มันเยียะหื้อกู้คนบนโลกนมัส
ก๋า น สัตว์ ฮ้าย ตั ๋ว หัวที ตี้ มี แผล ตี้ ถูก ฟัน เกือบ ต๋าย แต่ ได้ ฮัก ษา จ๋น หาย ดี
แล้ว 13 สัตว์ฮ้ายตั ๋วตี้ สองนี้ ได้ เยียะหมายสําคัญอันยิง่ ใหญ่ต่างๆ จ๋นเถิง
ขนาด หื้อ มี ไฟ ตก จาก สวรรค์ ลง มา บน แผ่น ดิน โลก ต่อ หน้า ต่อ ต๋า คน ตัง
หลาย 14 มัน จุ ล่าย หมู่ คน ตี้ อยู่บน โลก โดยหมายสําคัญ ต่างๆ ตี้ มัน ได้ ฮบ
ั
อนุญาต หื้อ เยีย ะ ต่อ หน้า สัตว์ ฮ้าย ตั ๋ว หัวที นั ้น มัน สัง่ หื้อ คน ตี้ อยู่ บน โลก
แป๋งฮูปปั้ นเป๋นฮูปสัตว์ฮ้ายตั ๋วตี้ ถูกดาบฟันแต่ ยังบ่ต๋าย 15 สัตว์ตั ๋วตี้ สอง
นั ้นได้ ฮบ
ั สิทธิอํานาจตี้ จะหื้อลมหายใจ๋ กับฮูปปั้ นของสัตว์ฮ้ายตั ๋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 สัตว์ฮ้ายตั ๋วตี้สองนี้ บังคับกู้คน ตึงคนตํ่าต้อยกับคนยิง
่ ใหญ่ ตึงคนรวย
กับคนตุ๊ก ตึงคนตี้มีอิสระกับเป๋นขี้ข้า หื้อฮับเครือ
่ งหมายไว้ตี้มือขวากาว่า
หน้าผาก 17 เปื้ อบ่หื้อใผซื้อขายอะหยังได้ นอกจากจะมีเครือ
่ งหมายตี้เป๋น
จื้อของสัตว์ฮ้าย กาว่าหมายเลขแตนจื้อของสัตว์ฮ้ายนั ้นอยู่ 18 ในเรือ
่ งนี้
จะ ต้อง ใจ๊ สติ ปั๋ ญญา หื้อ ดี ใผ ตี้ หลวก ก็ จะ สามารถ กึ๊ด ความหมาย ของ ตั ๋ว
2
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เลข ของ สัตว์ฮ้าย นั ้น ได้ ย้อน ตั ๋ว เลข นั ้น แตน จื้อ ของ คนๆ นึ่ ง ตั ๋ว เลข ของ
เขาคือหกร้อยหกสิบหก

14
ลูกแกะตั ๋วนั ้นกับคนนึ่ งแสนสี่หมื่นสี่ปันคน

1 จากนั ้นข้าพเจ้าผ่อหันลูกแกะตั ๋วนั ้นยืนอยูตี
่ ้ดอยศิโยนฮ่วมกับคนนึ่ ง

แสนสี่ หมื่นสี่ ปันคน ตี้ มีจื้อของพระองค์ กับจื้อของพระบิดาของพระองค์
เขียน อยู่ บน หน้า ผาก 2 กับ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียง จาก สวรรค์ เหมือน เสียง
นํ้า ไหลดังสนั ่นปั่ น ปื๊ น กาว่าเหมือน เสียงฟ้า ฮ้อง เสียงตี้ ข้าพเจ้าได้ยน
ิ นั ้น
เหมือน เสียง ของ หมู่ นั ก ดนตรีกํ่า ลัง ดีด พิณ อยู่ 3 หมู่ เขา กํ่า ลัง ฮ้อง เพลง
บท ใหม่ ต่อ หน้า บัลลังก์ ต่อ หน้า สิง่ มี จี วต
ิ ตึง สี่ ต๋น กับ หมู่ ผู้ อาวุโส บ่มี ใผ
สามารถ ฮ้อง เพลง บท ใหม่ นี้ ได้ นอกจาก คน นึ่ ง แสน สี่ หมื่น สี่ ปัน คน จาก
แผ่น ดิน โลก ตี้ พระองค์ ได้ ไถ่ หื้อ มี อิสระ นั ้น 4 คน หมู่ นี้ บ่เกย แปด เปื้ อน
จาก ก๋าน มี เพศ สัมพันธ์ กับ แม่ ญิง หมู่ เขา ติด ต๋าม 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
เก็บเกี่ยวเอามาปู่จาพระเจ้ากับลูกแกะ 5 หมู่เขาบ่ขีจุ
้ กับบ่มีตี้ติเลย
ทูตสวรรค์สามองค์

6 แล้วข้าพเจ้าหันทูตสวรรค์แหมองค์นึ่ งเหาะไปก๋างอากาศ

ทูตสวรรค์
องค์ นั ้น มี ข่าวดี ตี้ เป๋น นิ รัน ดร์ ตี้ จะ บอก หื้อ กับ คน ตัง หลาย บน โลก คือ
กู้ ประเทศ กู้ เผ่า กู้ ภาษา กับ กู้ เจื๊อ จ้าด 7 ทูต สวรรค์ นั ้น อู้ เสียง ดัง ขนาด
ว่า “หื้อเก๋งกั ๋วพระเจ้า หื้อสรรเสริญพระองค์ ย้อนเวลาของพระองค์ตี้จะ
ตัดสิน คน ตัง หลาย มา เถิง แล้ว หื้อ นมัส ก๋า น พระองค์ ผู้ สร้าง ฟ้า สวรรค์
แผ่นดินโลก ทะเล กับแหล่งนํ้าตังหลาย�
8 จากนั ้นทูตสวรรค์องค์ตี้สองได้ตวยทูตสวรรค์องค์ตี้นึ่ งไป กับบอกว่า
“บาบิโลน เมืองอันยิง่ ใหญ่หล้มจ๋มแล้ว ได้หล้มจ๋มแล้ว เมืองตี้เยียะหื้อกู้
จ้าดกิน
่ ของราคะตั ๋ณหาตี้จะล่วงประเวณี กับเมืองนั ้น�๗
๋ เหล้าองุน
9 แล้วทูตสวรรค์องค์ตี้สามก็ตวยทูตสวรรค์สององค์นั ้นมา กับเอิน
้ บอก

ว่า “ถ้า คน ไหน นมัส ก๋า น สัตว์ ฮ้าย กับ ฮูป ปั้ น ของ มัน กับ ฮับ เครือ
่ งหมาย
10
ของ มัน อยู่ บน หน้า ผาก กาว่า บน มือ คน นั ้น จะ ต้อง กิน
่ แห่ง
๋ เหล้า องุน
ความ โขด ของ พระเจ้า โดย บ่ได้ ผสม อะหยัง กับ เขา จะ ถูก ทรมาน ด้วย ไฟ
กํามะถันต่อหน้าหมู่ทูตสวรรค์บริสุทธิกั
์ บต่อหน้าลูกแกะ 11 ควันแห่งก๋าน
ทรมาน คน หมู่ นี้ จะ ลอย ขึ้น ตลอด เวลา กับ ตลอดไป คน ตี้ นมัส ก๋า น สัตว์
ฮ้าย กับ ฮูป ปั้ น ของ มัน กับ คน ตี้ ได้ ฮบ
ั เครือ
่ งหมาย แตน จื้อ มัน จะ บ่มี วัน ได้
ย้างจากก๋านถูกทรมานเลยตึงเมื่อวันตึงเมื่อคืน 12 จาอัน
้ คนของพระเจ้า
๗

14:8 14:8 แป๋ได้แหมอย่างนึ่ งว่า “เมืองตี้เยียะหื้อกู้จ้าดกิน
่ ตี้เยียะหื้อเกิดราคะตั ๋ณหาตี้จะล่ว
๋ เหล้าองุน
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จะ ต้อง มี ความ อดทน คน หมู่ นี้ คือ คน ตี้ ฮัก ษา บท บัญญัติ ของ พระเจ้า กับ
ซื่อสัตย์ต่อพระเยซู�
13 หลัง จาก นั ้น ข้าพเจ้า ก็ ได้ยน
ิ เสียง จาก สวรรค์ อู้ ว่า “หื้อ เขียน ว่า
ตัง้ แต่นี้ ไปคนตี้ต๋ายย้อนติดต๋ามองค์พระผู้เป๋นเจ้าอย่างซื่อสัตย์ พระเจ้า
ก็ จะ ปั๋ นปอน หมู่ เขา� พระวิญญาณ อู้ ว่า “แม่น แล้ว เป๋น เรือ
่ ง แต๊ หมู่ เขา
จะได้ย้างจากก๋านหนั กของเขา ย้อนผลตอบแตนจากก๋านงานต่างๆ ตี้หมู่
เขาได้เยียะนั ้นจะติดต๋ามหมู่เขาไป�
ก๋านเก็บเกี่ยวพืชผลแผ่นดินโลก

14 แล้วข้าพเจ้าก็ผ่อไปหันเมฆสีขาว กับมีผูนึ
้ ่ งผ่อเหมือนกับบุตรมนุษย์

นั ่ง อยู่บน เมฆ นั ้น บน หัว มี มงกุฎ คํา ใน มือ กํา๋ เคียว ตี้ คม ขนาด 15 แล้ว ทูต
สวรรค์ แหม องค์ นึ่ ง ก็ ออก มา จาก พระวิหาร กับ ฮ้อง บอก ผู้ ตี้ นั ่ง อยู่บน เมฆ
เสียง อัน ดัง ว่า “ใจ๊ เคียว ของ พระองค์ เก็บ เกี่ยว ไป เต๊อะ ย้อน ว่า เถิง เวลา
เกี่ยวแล้ว กับพืชผลบนโลกนั ้นก็สุกงอมแล้ว� 16 แล้วผูตี
้ ้นั ่งบนเมฆจึงใจ๊
เคียวเกี่ยวลงบนแผ่นดินโลก พืชผลบนโลกก็ถูกเก็บเกี่ยว
17 จาก นั ้น ก็ มี ทูต สวรรค์ แหม องค์ นึ่ ง ออก มา จาก พระวิหาร บน สวรรค์
กํา๋ เคียว ตี้ คม ขนาด มา เหมือน กั ๋น 18 มี ทูต สวรรค์ แหม องค์ นึ่ ง ตี้ มี ฤทธิ์
อํานาจ เหนื อ ไฟ๘ออก มา จาก แต้น ปู่ จา ต้าน ได้ ฮ้อง บอก ทูต สวรรค์ องค์ ตี้
กํา๋ เคียวคมนั ้นด้วยเสียงอันดังว่า “ใจ๊ เคียวของต้านเก็บเกี่ยวปุ๊กองุน
่ หมู่
19
นั ้น จาก เคือ บน แผ่น ดิน โลก เต๊อะ ย้อน หน่วย องุน
่ หมู่ นั ้น สุก แล้ว� จา
อัน
้ ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ มี เคียว จึง เกี่ยว ลง บน แผ่น ดิน โลก กับ รวบรวม ปุ๊ก
องุน
่ หมู่ นั ้น โจ้ง ลง ไป ใน บ่อ ยํ่า องุน
่ ขนาด ใหญ่ แห่ง ความ โขด ของ พระเจ้า
20 หน่วยองุน
่ หมู่นั ้นถูกยํ่าอยูใน
่ บ่อยํ่าองุน
่ นอกเมือง แล้วมีเลือดไหลออก
จาก บ่อ ยํ่า องุน
่ สูง ประมาณ เมตร เกิง่ ไหล นอง ไป เป๋น ระยะ ตาง สาม ร้อย
กิโลเมตร

15

ทูตสวรรค์กับความฉิ บหายเจ็ดอย่าง
แล้ว ข้าพเจ้า ได้ หัน หมาย สําคัญ ใน สวรรค์ แหม อย่าง นึ่ ง ตี้ ยิง่ ใหญ่
มหัศจ๋รรย์ มี ทูต สวรรค์ เจ็ด องค์ ตี้ จะ เยีย ะ หื้อ โลก เกิด ความ ฉิ บหาย เจ็ด
อย่างสุดต๊าย ย้อนความโขดของพระเจ้าจะเสี้ยงสุดลงเมื่อความฉิ บหาย
หมู่นี้ เกิดขึ้น 2 ข้าพเจ้าหันสิง่ ตี้ผ่อเหมือนทะเลแก้วป๋นไฟ กับมีหมู่คนยืน
อยูฮิ
่ มทะเลแก้วนั ้นกํา๋ พิณตี้พระเจ้าหื้อไว้ หมูคน
่ นี้ คือคนตี้มีชัยเหนื อสัตว์
ฮ้ายตึงฮูปปั้นของมัน ตึงตั ๋วเลขตี้แตนจื้อมันตวย 3 หมู่เขาฮ้องเพลงของ
โมเสสผู้ฮับใจ๊ของพระเจ้ากับเพลงของลูกแกะตั ๋วนั ้น เขาฮ้องว่า
1

๘

14:18 14:18 แป๋ได้แหมอย่างว่า “มีหน้าตี้ผ่อกอยไฟ�
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“ข้าแต่องค์พระผู้เป๋นเจ้าพระเจ้าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจสูงสุด
สิง่ ตี้พระองค์เยียะนั ้นยิง่ ใหญ่กับมหัศจ๋รรย์นั กขนาด
ข้าแต่กษั ตริยของ
์
คนกู้จ้าด๙
วิถีตางต่างๆ ของพระองค์นั ้นถูกต้องกับยุติธรรม
4 พระองค์เจ้าข้า
ใผพ่องจะบ่เก๋งกั ๋วพระองค์
มีใผพ่องจะบ่หื้อเกียรติจื้อของพระองค์
ย้อนมีแต่พระองค์เต้าอัน
้ ตี้บริสุทธิ์
คนกู้จ้าดจะมานมัสก๋านพระองค์
ย้อนว่าก๋านเยียะตี้ยุติธรรมของพระองค์ได้เปิดเผยหื้อหันแล้ว�
5 หลังจากนั ้น ข้าพเจ้าหันพระวิหารคือเต็นท์ ศักดิส
์ ิทธิแห่
์ งสักขีพยาน
ใน สวรรค์ เปิด ออก 6 หมู่ ทูต สวรรค์ เจ็ด องค์ ตี้ ได้ ฮบ
ั หน้า ตี้ ตี้ เยีย ะ หื้อ เกิด
ความ ฉิ บหาย เจ็ด อย่าง นั ้น ออก มา จาก พระวิหาร หมู่ เขา แต่ง ตั ๋ว ด้วย ผ้า
ลินินตี้ ขาวสะอาดเป๋นมันเหลื้อม กับฮัดสายสะปายสี ทองไว้รอบอก 7 สิง่
มีจีวต
ิ ต๋นนึ่ งในสี่ต๋นนั ้นได้เอาสลุงคําเจ็ดแก่น มอบหื้อทูตสวรรค์เจ็ดองค์
นั ้น สลุง คํา นั ้น มี ความ โขด ของ พระเจ้า ผู้ มี จี วต
ิ อยู่ตลอด ไป ใส่ เอา ไว้เต๋ม
8
ไปหมด แล้วพระวิหารก็มีควันจากรัศมีกับฤทธิอํ
์ านาจของพระเจ้าเต๋ม
ไป หมด จึง บ่มี ใผ สามารถ เข้า ไป ใน พระวิหาร นั ้น ได้ จ๋น กว่า ความ ฉิ บหาย
ตึงเจ็ดของทูตสวรรค์เจ็ดองค์นั ้นจะเสี้ยงสุดลง

16
สลุงเจ็ดใบตี้ใส่ความโขดของพระเจ้า

1 แล้วข้าพเจ้าก็ ได้ยน
ิ เสียงตี้ ดังออกมาจากพระวิหารสัง่ หมู่ทูตสวรรค์

ตึง เจ็ด องค์ ว่า “เอา สลุง ตึง เจ็ด ตี้ มี ความ โขด ของ พระเจ้า นั ้น ถอก ลง บน
แผ่นดินโลก�
2 ทูตสวรรค์องค์ตี้นึ่ งจึงออกไปถอกสลุงของต๋นลงบนแผ่นดินโลก เยีย
ะหื้อคนตี้มีเครือ
่ งหมายของสัตว์ฮ้ายกับนมัสก๋านฮูปปั้ นของมัน เป๋นแผล
ปุ๊ปองปวดแสบปวดฮ้อนไปตึงตั ๋ว
3 ทูตสวรรค์ องค์ตี้สองก็ถอกสลุงของต๋นลงในทะเล เยียะหื้อทะเลก๋าย
เป๋นเลือดเหมือนเลือดของคนต๋าย สิง่ มีจีวต
ิ ในทะเลก็ต๋ายหมด
4 ทูตสวรรค์องค์ตี้สามก็ถอกสลุงของต๋นลงในแม่น้ํากับต๋านํ้าตังหลาย
แล้วนํ้าหมู่นั ้นก็ก๋ายเป๋นเลือด
5 ข้าพเจ้าได้ยน
ิ ทูตสวรรค์ตี้มีสิทธิอํานาจเหนื อนํ้านั ้น อูว่
้ า
“พระองค์ผู้เป๋นอยูใน
่ บ่าเดี่ยวนี้ กับในอดีต พระองค์เป๋นผู้บริสุทธิ์
พระองค์ยุติธรรมแล้ว ตี้ได้ตัดสินลงโต้ษจาอี้
6 ย้อนหมู่เขาได้เยียะหื้อเลือดของคนของพระองค์
๙

15:3 15:3 สําเนาโบราณบางฉบับ แป๋ว่า “ของกู้ยุคกู้สมัย�
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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
9
ตะวันมีอํานาจตี้จะเผาคนตังหลายด้วยไฟ ความฮ้อนอันใหญ่หลวงนั ้น
ได้ เผา คน ตัง หลาย หมู่ เขา ก็ แจ้ง ด่า จื้อ ของ พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิ์อํานาจ เหนื อ
ความฉิ บหายหมู่ นี้ แต่ หมู่ เขาก็ ยังบ่ได้ กลับใจ๋ จากบาป กับบ่ได้ สรรเสริญ
พระเจ้า
10 ทูตสวรรค์ องค์ ตี้ ห้าก็ ถอกสลุงคําของต๋นลงบนบัลลังก์ ของสัตว์ฮ้าย
แล้ว แผ่น ดิน ของ มัน ก็ ตก อยู่ ใน ความ มืด คน ตี้ อยู่ ใน แผ่น ดิน นั ้น ก็ ขบ ลิน
้
11
ของตั ๋วย้อนความเจ็บปวด หมูเขา
่ ก็แจ้งด่าพระเจ้าตี้ปกครองในสวรรค์
ย้อนความเจ็บปวดจากแผลปุ๊ปองของหมูเขา
่
แต่หมูเขา
่ ก็บ่ได้กลับใจ๋จาก
สิง่ บ่ดีตี้หมู่เขาได้เยียะ
12 ทูตสวรรค์ องค์ ตี้ หกถอกสลุงคําของต๋นลงในแม่น้ําใหญ่ คือแม่น้ํายู
เฟรติส เยียะหื้อนํ้าแห้งแก็ก เปื้ อเกียมตางสําหรับหมู่กษั ตริยตี
์ ้มาจากตัง
13
วัน ออก ข้าพเจ้า ก็ หัน วิญญาณ ฮ้าย สาม ตั ๋ว ตี้ ผ่อ เหมือน กบ ตั ๋ว นึ่ ง ออก
จากปากมังกร ตั ๋วนึ่ งออกจากปากสัตว์ฮ้ายฉ กับแหมตั ๋วนึ่ งออกจากปาก
ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตั ๋ว ป๋อม 14 วิญญาณ ฮ้าย หมู่ นั ้น เยีย ะ
หมายสําคัญ หมูมั
่ นออกไปหากษั ตริยตั
์ งหลายตี้อยูใน
่ โลก เปื้ อหื้อกษั ตริย์
หมู่ นั ้น ไป ฮ่วม กั ๋น เยีย ะ สงคราม ใน วัน ยิง่ ใหญ่ ของ พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิอํ
์ านาจ
สูงสุด
15 “ฟัง หื้อ ดี เฮา จะ มา หา หมู่ ต้าน เหมือน ขโมย คน ตี้ ตื่น ตั ๋ว กับ เกีย ม
เสื้อผ้าของตั ๋วเก่าไว้พร้อมตี้ จะใส่ ก็ เป๋นสุข เขาจะบ่ได้ ป๋วยตั ๋วหื้ออายต่อ
หน้าคนตังหลาย�
16 แล้ว หมู่ มัน ก็ ได้ ฮ้อง หมู่ กษั ตริย์ ตัง หลาย หื้อ มา จุ มนุ ม กั ๋น ใน สถานตี้
แห่งนึ่ ง ในภาษาฮีบรู ฮ้องว่า “อารมาเกดโดน�๒
17 ทูตสวรรค์ องค์ ตี้ เจ็ดถอกสลุงของตั ๋วลงไปในอากาศ มี เสียงดังออก
มา จาก บัลลังก์ ใน พระวิหาร ว่า “สําเร็จ แล้ว� 18 หลัง จาก นั ้น ก็ มี ฟ้า แมบ
ฟ้า ฮ้อ ง ดัง สนั ่น ปั่ น ปื๊ น กับ เกิด แผ่น ดิน ไหว ใหญ่ เป๋น แผ่น ดิน ไหว ตี้ ฮ้าย
แฮงตี้สุดนั บตัง้ แต่มีมนุษย์อยู่ในโลกนี้ มา 19 เมืองใหญ่นั ้น๓ถูกแบ่งออก
เป๋นสามส่วน บ้านเมืองของจ้าดตังหลายก็ถูกทําลายลง พระเจ้าบ่ลืมลง
โต้ษ เมือง บาบิ โลน ตี้ ยิง่ ใหญ่ ตวย พระองค์ หื้อ นาง กิน
๋ จาก ถ้วย ตี้ ใส่ เหล้า
๑

16:6

16:6 ในวัฒนธรรมยิวสมัยนั ้นก๋านกิน
๋ เลือดเป๋นสิง่ ตี้บ่ดีนั กขนาด

ฉ

16:13

๒ 16:16
16:13 วว�
13:11-15
16:16 กํานี้ หมายเถิง ดอยของมาเกดโด
๓ 16:19
เซิง่ มาเกดโดเป๋นสถานตี้ตี้จาวอิสราเอลเกยฮบกั ๋น 2 พกษ� 23:29; ศคย� 5:19
16:19 คือเมืองบาบิโลน
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องุน
่ แห่ง ความ โขด แค้น ของ พระองค์ 20 หมู่ เกาะ ตัง หลาย ก็ หาย ไป หมด
ดอย ตัง หลาย ก็ เซาะ หา บ่ปะ 21 มี บ่า เห็บ ก้อน ใหญ่ หล่น ลง มา จาก ต๊ อง
ฟ้า ตก ใส่ คน ตัง หลาย แต่ ละ ก้อน หนั ก ประมาณ ห้า สิบ กิโลกรัม คน ตัง
หลาย ปา กั ๋น แจ้ง ด่า พระเจ้า ย้อน ความ ฉิ บหาย ตี้ เกิด จาก บ่า เห็บ นี้ ฮ้า ย
แฮงขนาด

17
แม่ญิงตี้นั ่งบนหลังสัตว์ฮ้าย

1 ทูตสวรรค์องค์นึ่ งจากเจ็ดองค์ตี้กํา
๋ สลุงเจ็ดใบนั ้น เข้ามาอูกั
้ บข้าพเจ้า

ว่า “มาเพ้กําลอ มาผ่อก๋านลงโต้ษตี้กํ่าลังจะเกิดขึ้นกับแม่ญิงขายตั ๋วตี้มี
จื้อเสียงโด่งดัง ตี้นั ่งอยู่บนแม่น้ําหลายสาย 2 หมู่กษั ตริยใคว่
์
แผ่นดินโลก
ได้ล่วงประเวณี กับนาง กับหมู่คนบนโลกก็ได้กิน
่ ของนางจ๋นเมา
๋ เหล้าองุน
คือได้ล่วงประเวณี กับนาง� 3 จากนั ้นพระวิญญาณดลใจ๋ข้าพเจ้า แล้วทูต
สวรรค์องค์นั ้นปาข้าพเจ้าไปตี้ดินแดนทุรกั ๋นดาร ตี้หัน
้ ข้าพเจ้าหันแม่ญิง
คน นึ่ ง นั ่ง อยู่ บน สัตว์ ฮ้าย สี แดง สด ตั ๋ว นั ้น บน ตั ๋ว สัตว์ ฮ้าย นั ้น มี จื้อ ต่างๆ
ตี้ ดู แควน พระเจ้า เต๋ม ไป หมด สัตว์ตั ๋ว นี้ มี เจ็ด หัว สิบ เขา 4 แม่ ญิง คน นั ้น
ใส่ เสื้อผ้าสี ม่วงกับสี แดงสด ตั ๋วนางแต่งหย้องด้วยคํา เพชรนิ ลจินดากับ
ไข่มุก ในมือของนางมีถ้วยคําตี้มีสิง่ น่าขี้จ๊ะกับสิง่ สกปรกเต๋มไปหมดจาก
ก๋านล่วงประเวณี ของนาง 5 บนหน้าผากของนางมีจื้อเขียนไว้ เซิง่ มีความ
หมาย เลิ็ กลับ ว่า “เมือง บาบิ โลน ตี้ ยิง่ ใหญ่ แม่ ของ หมู่ แม่ ญิง ขายตั ๋ว กับ
แม่ของสิง่ ตี้น่าขี้จ๊ะตึงหมดบนโลก�
6 ข้าพเจ้า หัน แม่ ญิง คน นั ้น เมา เลือด จาก คน ของ พระเจ้า คือ เลือด ของ
คน ตี้ ต๋าย ย้อน เป๋น พยาน หื้อ กับ พระเยซู เมื่อ ข้าพเจ้า หัน นาง ข้าพเจ้า งืด
ขนาด 7 ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น จึง ถาม ข้าพเจ้า ว่า “จะ งืด ไป เยีย ะ หยัง เฮา จะ
อธิบาย เถิง ความ หมาย ตี้ ซ่อน อยู่ ของ แม่ ญิง คน นั ้น กับ สัตว์ ฮ้าย ตี้ มี เจ็ด
หัว สิบ เขา ตี้ นาง ขี่ อยู่ หื้อ เจ้า 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 จาก ขุม ตี้ เลิก
ตี้สุด กับจะต้องปะกับความฉิ บหาย จากนั ้นคนบนโลกนี้ ตี้บ่มีจื้อจดไว้ใน
หนั งสือแห่งจีวต
ิ ก่อนก๋านสร้างโลกมาแล้วก็จะงืด ย้อนหมูเขา
่ จะหันสัตว์
ฮ้ายตั ๋วนั ้นตี้เตื้อนึ่ งเกยมีจีวต
ิ กับต๋อนนี้ บ่มีจีวต
ิ แล้ว แต่จะปิ๊ กมาแหมเตื้อ
นึ่ ง�
9 “เรือ
่ ง นี้ ต้อง ใจ๊ สติ ปั๋ ญญา กับ ความ เข้า ใจ๋ หัว ตึง เจ็ด ของ สัตว์ ฮ้าย
หมาย เถิง ดอย ตึง เจ็ด ตี้ แม่ ญิง ขาย ตั ๋ว คน นั ้น นั ่ง อยู่ กับ ยัง หมาย เถิง
กษั ตริย์ เจ็ด องค์ ตวย 10 กษั ตริย์ ห้า องค์ เก๊า ต๋าย ไป แล้ว แหม องค์ ยัง
ปกครองอยูบ่
่ าเดี่ยวนี้ ส่วนองค์สุดต๊ายยังบ่มาเตื้อ เมื่อกษั ตริยองค์
์
นั ้นมา
11
ก็ถูกกํา๋ หนดหื้อมาอยู่กําเดียวเต้าอัน
้
ส่วนสัตว์ฮ้ายตี้เตื้อนึ่ งเกยมีจีวต
ิ
แต่ บ่า เดี่ยวนี้ บ่มี จี วต
ิ แล้ว นั ้น ก็ คือ กษั ตริย์ องค์ ตี้ แปด ตี้ เกย เป๋น กษั ตริย์
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องค์ นึ่ งในเจ็ดองค์ นั ้น ก็ กํ่าลังจะไปสู่ ความฉิ บหายของมัน� 12 “ส่วนเขา
สิบ อัน ตี้ หัน นั ้น หมายเถิง กษั ตริย์ สิบ องค์ ตี้ ยัง บ่ได้ ขึ้น ปกครอง แผ่น ดิน
ของ ต๋น แต่ จะ ได้ ฮบ
ั สิทธิ อํานาจ ตี้ จะ เป๋น กษั ตริย์ ปกครอง ฮ่วม กับ สัตว์
ฮ้ายตั ๋วนั ้น เป๋น เวลานึ่ งจัว้ โมง 13 หมู่ กษั ตริย์ตึงสิบ องค์ นี้ ก็ จะฮ่วมใจ๋ ปา
กั ๋นมอบฤทธิอํ
์ านาจ กับสิทธิอํานาจหื้อกับสัตว์ฮ้ายตั ๋วนั ้น 14 หมู่เขาจะฮบ
กับ ลูก แกะ ตั ๋ว นั ้น แต่ ลูก แกะ จะ มี ชัย เหนื อ หมู่ เขา ย้อน พระองค์ เป๋น องค์
พระผู้ เป๋ น เจ้า เหนื อ เจ้า ตัง หลาย กับ เป๋น กษั ตริย์ เหนื อ กษั ตริย์ ตัง หลาย
คน ตี้ อยู่ กับ พระองค์ นั ้น คือ คน ตี้ พระองค์ ฮ้อง กับ เลือก ย้อน หมู่ เขา นั ้น
ซื่อสัตย์�
15 ทูต สวรรค์ อู้ กับ ข้าพเจ้า แหม ว่า “แม่น้ํา หลาย สาย ตี้ เจ้า หัน แม่ ญิง
ขายตั ๋วนั ่งอยู่นั ้นก็คือ เจื๊อจ้าดต่างๆ หมู่คนต่างๆ ประเทศต่างๆ กับภาษา
ต่างๆ 16 สัตว์ฮ้ายตั ๋วนั ้นกับเขาตึงสิบตี้ต้านหัน จะปากั ๋นจังแม่ญิงขายตั ๋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
ได้ดลใจ๋หื้อหมู่เขาเยียะตวยต๋ามแผนก๋านของพระองค์ โดยก๋านเยียะหื้อ
หมู่ เขา ตกลง ฮ่วมใจ๋ กั ๋น ตี้ จะ มอบ สิทธิ อํานาจ ใน ก๋าน ปกครอง หื้อ กับ สัตว์
ฮ้าย จ๋นกว่าสิง่ ตี้พระเจ้าอูไว้
้ จะสําเร็จ 18 ส่วนแม่ญิงตี้เจ้าหันนั ้น คือเมือง
ใหญ่ตี้ปกครองเหนื อกษั ตริยตั
์ งหลายบนโลกนี้ �๔

18
เมืองบาบิโลนถูกทําลาย
ต่อ จาก นั ้น ข้าพเจ้า หัน ทูต สวรรค์ แหม องค์ นึ่ ง ลง มา จาก สวรรค์ ทูต
สวรรค์องค์นี้ มีฤทธิอํ
์ านาจนั กขนาด รัศมีจากตั ๋วของทูตสวรรค์องค์นี้ เยีย
ะหื้อแผ่นดินโลกแจ้งหลึ้ง 2 เขาเอิน
้ เสียงดังว่า
“เมืองบาบิโลนอันยิง่ ใหญ่ หล้มจ๋มแล้ว ได้หล้มจ๋มแล้ว
ก๋ายเป๋นตี้อยูของ
่
ผีปี๋ศาจกับผีฮ้าย๕กู้ตั ๋ว
เมืองนั ้นได้ก๋ายเป๋นตี้อยูของ
่
นกกู้ตั ๋วตี้บ่สะอาด
(กับเป๋นตี้อยูของ
่
สัตว์ฮ้ายกู้ตั ๋วตี้บ่สะอาด๖) กับน่าขี้จ๊ะ
3 ย้อนเมืองนั ้นเยียะหื้อกู้จ้าดกิน
่
๋ เหล้าองุน
ของราคะตั ๋ณหาตี้จะล่วงประเวณี กับเมืองนั ้น
กษั ตริยตั
์ งหลายในโลกได้ล่วงประเวณี กับเมืองนั ้น
ป้อก๊าตังหลายในโลกก็รํา่ รวยนั กขึ้นจากความมัง่ คัง่
กับความฟุ่มเฟือยของเมืองนั ้น�
4 ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงแหมเสียงนึ่ งจากสวรรค์อูว่
้ า
“คนของเฮา ออกมาจากเมืองนั ้นเหีย
1

๔

17:18 17:18 หมายเถิง กรุ งโรม ๕ 18:2 18:2 ในภาษากรีก เป๋นกําว่า บ่สะอาด
18:2 สําเนาโบราณบางฉบับบ่มีข้อความนี้

๖
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หมู่เจ้าจะบ่ได้มีส่วนฮ่วมในความบาปต่างๆ ของเมืองนั ้น
กับเจ้าจะบ่ต้องถูกทรมานจากความฉิ บหาย
ตี้กํ่าลังจะเกิดขึ้นกับเมืองนั ้น
5 ย้อนความบาปของเมืองนั ้นก๋องสู งเถิงสวรรค์
แล้วพระเจ้าบ่เกยลืมก๋านใจ๊จีวต
ิ ตี้บ่ดีของเขา
6 หื้อเยียะกับเมืองนั ้นเหมือนกับตี้เมืองนั ้นเยียะกับคนอื่น
หื้อตอบแตนเมืองนั ้นเป๋นสองเต้าของสิง่ ตี้เมืองนั ้นได้เยียะ
หื้อถอกเหล้าใส่ถ้วยหื้อเมืองนั ้นกิน
๋ แฮงเป๋นสองเต้าของถ้วยตี้เมือง
นั ้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

“กษั ตริย์ ตัง หลาย ใน โลก ตี้ ได้ ล่วง ประเวณี กับ เมือง นั ้น กับ ฮ่วม ใน
ความ มัง่ คัง่ ฟุ่มเฟือย ของ เมือง นั ้น จะ ไห้ หอน วอนตุ๊ก เมื่อ หมู่ เขา หัน ควัน
ไฟตี้ เผาไหม้เมืองนั ้น 10 หมู่เขาจะยืนอยู่ห่างๆ เมืองนั ้น ย้อนกั ๋วเจ็บปวด
ทรมานไปตวย หมู่เขาจะอูว่
้ า
9

‘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 นก๊าของหมู่เขาแหมต่อไป 12 บ่ว่าจะเป๋นคํา เงิน เพชรพลอย ไข่มุก ผ้า
ลินิน ผ้าสีม่วง ผ้าไหม ผ้าสีแดงสด ไม้หอมกู้อย่าง กับสิง่ ของต่างๆ ตี้แป๋ง
จากงาจ๊าง ตี้แป๋งจากไม้รากาแปง ตองแดง เหล็ก กับหินอ่อน 13 อบเชย
เครือ
่ ง เทศ เครือ
่ ง หอม มดยอบ กํายาน เหล้า องุน
่ นํ้ามัน บ่า กอก แป้ง
ละเอียด ข้าวสาลี งัว แกะ ม้า รถม้า ขี้ข้า กับเชลย
14 “หมู่ป้ อก๊าจะอูว่
้ า
‘หมู่สิง่ ของต่างๆ ตี้เจ้าหลงใหลนั ้น
ได้หายไปจากเจ้าแล้ว
ตึงความหรู หรากับสิง่ ตี้เยียะหื้อเจ้างามนั ้น
ได้หายไปแล้ว
เจ้าจะบ่มีวันได้ปะสิง่ หมู่นี้ แหมเลย�
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หมู่ ป้อ ก๊า ตี้ รํา่ รวย จาก ก๋าน ขาย สิ นก๊า หื้อ กับ เมือง นั ้น จะ ยืน อยู่ ห่างๆ
ย้อนกั ๋วตี้จะได้ฮ่วมในความเจ็บปวดทรมานตี้เมืองนั ้นได้ฮบ
ั หมู่เขาจะไห้
หอนวอนตุ๊ก 16 กับอูว่
้ า
15

‘ฉิ บหาย ฉิ บหายแต๊ๆ สําหรับเมืองตี้ยิง่ ใหญ่
ตี้เกยเอาผ้าลินินอย่างดี ผ้าสีม่วง กับผ้าสีแดงสด
คํา เพชรพลอย กับไข่มุก มาแต่งหย้อง
17 ภายในจัว
้ โมงเดียว

ทรัพย์สมบัติหมู่นี้ ได้ถูกทําลายจ๋นหมดจ๋นเสี้ยง�

“หมู่กัปตันเฮือกับผูโดยสาร
้
ลูกเฮือ กับคนตังหลายตี้มีอาชีพตางทะเล
ก็ยืนอยูห่
่ างๆ จากเมืองบาบิโลนนั ้น 18 เมื่อหมู่เขาหันควันไฟจากก๋านเผา
เมือง นั ้น หมู่ เขา อู้ ว่า ‘บ่มี เมือง ไหน ตี้ เกย เป๋น เหมือน เมือง อัน ยิง่ ใหญ่ นี้ �
19 หมู่เขาจะเอาขี้ฝุ่นใส่หัวของเขากับไห้หอนวอนตุ๊กว่า
‘ฉิ บหาย ฉิ บหายแต๊ๆ สําหรับเมืองอันยิง่ ใหญ่
กู้คนตี้มีเฮือเตียวทะเลนั ้น

ก็รํา่ รวยมาจากความมัง่ คัง่ ของเมืองนี้
แต่บ่าเดี่ยวนี้ มันถูกทําลายลงภายในจัว้ โมงเดียว
20 สวรรค์เหย

ขอหื้อดีใจ๋กับสิง่ ตี้เกิดขึ้นกับเมืองนั ้น
คนของพระเจ้า กับหมู่อัครทูต
ตึงหมู่ผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าจงดีใจ๋เต๊อะ
ตี้พระองค์ตัดสินลงโต้ษเมืองนั ้น
ย้อนสิง่ ตี้เมืองนั ้นได้เยียะกับหมู่เจ้า� �

จาก นั ้น ทูต สวรรค์ ตี้ มี ฤทธิ์องค์ นึ่ ง ได้ ยก หิน ก้อน นึ่ ง ขนาด ใหญ่ เต้า
กับบ่าหินโม่แป้งอันใหญ่โจ้งลงไปในทะเล แล้วอูว่
้ า
21

“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
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1 ต่อจากนั ้น 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�
4 ต่อจากนั ้นหมู่ผู้อาวุโสตึงซาวสี่ คนกับสิง
ิ ตึงสี่ ต๋น ก็ก้มลงนมัสก๋า
่ มีจีวต
นพระเจ้าตี้นั ่งอยูบน
่ บัลลังก์ แล้วอูว่
้ า
“อาเมน สรรเสริญพระเจ้า�
5 แล้วมีเสียงออกมาจากบัลลังก์ว่า
“ต้านตังหลายตึงผู้ใหญ่ ผู้น้อยตี้เป๋นผู้ฮับใจ๊ตี้เก๋งกั ๋วพระเจ้า
จงสรรเสริญพระเจ้าของเฮาตังหลายกั ๋นเต๊อะ�
6 แล้ว ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียง เหมือน เสียง ของ คน จํา๋ นวน นั ก ขนาด เสียง นั ้น
เหมือนเสียงนํ้าตกดังสนั ่นปั่ นปื๊ นกับเสียงฟ้าฮ้องกึกก้อง เสียงนั ้นอูว่
้ า
“สรรเสริญองค์พระผู้เป๋นเจ้า
พระเจ้าผู้มีฤทธิอํ
์ านาจสูงสุด กับผู้ตี้เป๋นกษั ตริย์
7 หื้อข้าพเจ้าตังหลายจื้นจมยินดี

กับสรรเสริญพระเจ้าเต๊อะ

มีความสุข

ย้อนว่าเวลาแห่งก๋านแต่งงานของลูกแกะตั ๋วนั ้นได้มาเถิงแล้ว
เจ้าสาวของพระองค์ก็ได้เกียมตั ๋วไว้พร้อมแล้ว
8 พระองค์หื้อนางใส่ผ้าลินินเนื้ อละเอียดสะอาดสดใส�
(ผ้าลินินตี้งดงามนั ้น หมายเถิงสิง่ ดีๆ ตี้คนของพระเจ้าได้เยียะ)

“เขียนลงไปว่า คนตี้ ได้ ฮบ
ั เจิญมา
ใน งาน แต่งงาน ของ ลูก แกะ นั ้น ก็ เป๋น สุข แต๊ๆ� ต้าน อู้ แหม ว่า “สิง่ หมู่ นี้
เป๋นกําอู้ตี้ แต๊ จริงของพระเจ้า� 10 ข้าพเจ้าก็ ก้มลงแผวตีน
๋ เปื้ อนมัสก๋าน
ทูตสวรรค์องค์นั ้น แต่ต้านอู้ว่า “ห้ามเยียะจาอัน
้ เน่ อ ย้อนเฮาเป๋นผู้ฮับใจ๊
เหมือนกับต้านกับปี้ น้ องผู้เจื้อกู้คน ตี้ยึดมัน
่ ในกําพยานตี้พระเยซู ได้เปิด
เผยหื้อฮู้ ย้อนจาอัน
้ จงนมัสก๋านพระเจ้าเต๊อะ ย้อนกําพยานตี้พระเยซูได้
เปิดเผยนั ้น เป๋นสิง่ ตี้ดลใจ๋หื้อผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้าอู�
้
9 แล้ว ทูต สวรรค์ นั ้น อู้กับ ข้าพเจ้าว่า

ผู้ตี้ขี่ม้าสีขาว
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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 พระองค์ ได้ ตัดสิน ลง โต้ษ กับ เยีย ะ สงคราม
ต๋าม ความ ยุติธรรม 12 ต๋า ของ พระองค์ นั ้น ผ่อ เหมือน เปล๋ วไฟ มี มงกุฎ
อยู่หลายอันบนหัวของพระองค์ มี จื้อเขียนไว้บนตั ๋วของพระองค์ บ่มี ใผฮู้
จื้อนั ้นนอกจากพระองค์ เต้าอัน
้ 13 พระองค์ นุ่งเสื้อคุมตี้ เต๋มไปด้วยเลือด
จื้อของพระองค์คือ “พระกําของพระเจ้า� 14 หมู่ก๋องทัพแห่งสวรรค์ขี่ม้า
สี ขาว ตวย พระองค์ มา หมู่ เขา นุ่ง ผ้า ลินิน เนื้ อ ละเอียด สี ขาว สะอาด 15 มี
ดาบ คม ขนาด เถี่ยน นึ่ ง ออก มา จาก ปาก ของ พระองค์ ดาบ นี้ เอา ไว้ใจ๊ ผาบ
จ้าด ตัง หลาย พระองค์ จะ ใจ๊ คทา เหล็ก ปกครอง คน หมู่ นั ้น พระองค์ จะ ยํ่า
องุน
่ ในบ่อยํ่าองุน
่ แห่งความโขดของพระเจ้าผูมี
้ ฤทธิอํ
์ านาจสูงสุด 16 มีจื้อ
เขียนอยู่ตี้ เสื้อคุมกับตี้ เก๊าขาของพระองค์ ว่า “พระองค์ เป๋นองค์ พระผู้เป๋
นเจ้าเหนื อเจ้านายตังหลาย กับเป๋นกษั ตริยเหนื
์
อกษั ตริยตั
์ งหลาย�
17 แล้ว ข้าพเจ้า หัน ทูต สวรรค์ องค์ นึ่ ง ยืน อยู่ บน ตะวัน กับ ฮ้อง เสียง ดัง
บอกหมู่นกตี้บินอยูก๋
่ างอากาศว่า “มาเต๊อะ มาฮ่วมจุมนุมกั ๋นในงานเลี้ยง
ตี้ ยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า 18 เปื้ อจะได้ กิน
๋ จิน
๊ ของหมู่กษั ตริย์ แม่ทัพนายก๋ อง
กับ หมู่ ทหาร จิน
๊ ม้า จิน
๊ คน ขี่ ม้า กับ จิน
๊ ของ คน ตึง หมด ตึง ของ คน ตี้ เป๋น
ขี้ข้า คนตี้มีอิสระ คนตี้เป๋นผู้น้อยเป๋นผู้ใหญ่�
19 แล้ว ข้าพเจ้า หัน สัตว์ ฮ้าย กับ หมู่ กษั ตริย์ ใน โลก ตึง ก๋อง ทัพ ของ หมู่
เขา มา จุ มนุ ม กั ๋น เปื้ อ เยีย ะ สงคราม กับ ผู้ ตี้ ขี่ ม้า กับ ก๋ องทัพ ของ พระองค์
20 แต่ สัตว์ ฮ้าย นั ้น ถูก ยับ กับ ผู้ เป๋ น ปาก เป๋ น เสียง แตน พระเจ้า ตั ๋ว ป๋ อม ตี้
เกย เยีย ะ ก๋าน อัศจ๋รรย์ ต่อ หน้า สัตว์ ฮ้าย นั ้น ก๋าน อัศจ๋รรย์ นี้ จุ ล่า ย คน ตี้ มี
เครือ
่ งหมาย ของ สัตว์ฮ้าย นั ้น กับ นมัส ก๋า น ฮูป ปั้ น ของ มัน ตึง สอง ก็ ถูก ยับ
โจ้ง ลง ไป ตึง เป๋น ใน ไฟ กํามะถัน ตี้ กํ่า ลัง ลุก ไหม้ อยู่ 21 ผู้ ตี้ ขี่ ม้า นั ้น ใจ๊ ดาบ ตี้
ออก มา จาก ปาก ของ พระองค์ ฆ่า หมู่ ก๋ องทัพ นั ้น หมู่ นก ตัง หลาย ก็ กิน
๋ จิน
๊
ของคนหมู่นั ้นจ๋นอิม
่
11

20
เวลานึ่ งปันปี๋

1 ข้าพเจ้าหันทูตสวรรค์องค์นึ่ งลงมาจากสวรรค์

ในมือกํา๋ ขะแจ๋ของขุม
2
็
ตี้เลิกตี้สุดกับเจื้อกเหล็กเส้นใหญ่ ต้านได้ยับมังกรใหญ่ตี้เป๋นงูโบราณ ตี้
ฮ้องกั ๋นว่า มารกาว่าซาต๋าน แล้วเอาเจื้อกเหล็กล่ามมันไว้นึ่ งปันปี๋ 3 แล้ว
็ ตี้ สุด กับ ใส่ ขะแจ๋ ปะตู๋ ตาง
ทูต สวรรค์ ก็ โจ้ง มังกร ตั ๋ว นี้ ลง ไป ใน ขุม ตี้ เลิก
เข้า แล้วจํ๊าก๋าขังมันไว้อย่างแน่ นหนา เปื้ อมันจะบ่สามารถไปล่อลวงจ้าด
ต่างๆ ได้ แหม เป๋น เวลา นึ่ ง ปัน ปี๋ หลัง จาก นั ้น จะ ปล่อย หื้อ มัน ออก มา แหม
เป๋นเวลาสัน
้ ๆ
ช
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แล้ว ข้าพเจ้า หัน บัลลังก์ ต่างๆ กับ ผู้ ตี้ นั ่ง อยู่ บน บัลลังก์ นั ้น หมู่ เขา ได้
ฮับสิทธิอํานาจตี้จะตัดสิน หมู่เขาเป๋นหมู่วิญญาณของผู้ตี้ถูกกกคอ ย้อน
ได้ บอก กํา พยาน ตี้ พระเยซู ได้ เปิด เผย หื้อ ฮู้ กับ ย้อน ได้ บอก ถ้อยกํา ของ
พระเจ้า หมู่ เขา บ่ได้ นมัส ก๋า น สัตว์ ฮ้าย กา ว่า ฮูป ปั้ น ของ มัน กับ บ่ได้ ฮับ
เครือ
่ งหมาย ของ มัน ติด บน หน้า ผาก กาว่า บน มือ ของ หมู่ เขา หมู่ เขา เป๋น
ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว ได้ ปกครอง ฮ่วม กับ พระคริสต์ เป๋น เวลา นึ่ ง ปัน ปี๋
5 (ส่วนคนต๋ายคนอื่นๆ ตี้เหลือ บ่ได้เป๋ นขึ้นจากความต๋าย จ๋นกว่าจะผ่าน
ไปนึ่ งปันปี๋) นี่ คือก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋ายเตื้อตี้นึ่ ง 6 หมู่คนตี้มีส่วนฮ่วม
ในก๋านเป๋นขึ้นจากความต๋ายเตื้อตี้นึ่ งนี้ ก็เป๋นสุขกับเป๋นผู้บริสุทธิ์ ความ
ต๋าย เตื้อ ตี้ สอง จะ บ่มี อํานาจ เหนื อ หมู่ เขา เลย หมู่ เขา จะ เป๋น ปุโรหิต ของ
พระเจ้ากับของพระคริสต์ กับจะปกครองฮ่วมกับพระองค์เป๋นเวลานึ่ งปัน
ปี๋
ซาต๋านก๊าน
7 เมื่อ เวลา นึ่ ง ปั น ปี๋ ผ่าน ไป แล้ว ซาต๋าน จะ ถูก ปลดปล่อย ออก มา จาก
คอก ตี้ ขัง มัน 8 มัน จะ ออก ไป หลอกลวง กู้ จ้าด ใน โลก นี้ ตี้ มี จื้อ ว่า โกก กับ
มาโกกซ มัน จะ รวบรวม จ้าด ตัง หลาย เปื้ อ ไป เยีย ะ สงคราม หมู่ เขา จะ มี
จํา๋ นวน นั ก ขนาด เหมือน กับ เม็ด ทราย ตี้ อยู่ ต๋าม ฮิม ฝั่ ง ทะเล 9 ข้าพเจ้า หัน
หมู่ เขา ยก ก๋ องทัพ ข้าม โลก มา ล้อม ตี้ อยู่ ของ คน ของ พระเจ้า ตี้ เป๋น เมือง
ตี้ พระองค์ ฮัก แต่ จะ มี ไฟ ตก ลง มา จาก สวรรค์ เผา ทําลาย ก๋อง ทัพ หมู่ นั ้น
10 มาร เซิง
่ ได้ หลอกลวง หมู่ เขา นั ้น ถูก โจ้ง ลง ไป ใน บึง ไฟ กํามะถัน ตี้ กํ่า ลัง
ลุก ไหม้ ใน บึง นั ้น มี สัตว์ฮ้าย ตึง ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตั ๋ว ป๋อม
อยูตวย
่
หมู่มันตึงหมดได้ฮับความตุ๊กทรมานตึงวันตึงคืนตลอดไป
4

ก๋านตัดสินของพระเจ้าเตื้อสุดต๊าย
แล้ว ข้าพเจ้า หัน บัลลังก์ ใหญ่ สี ขาว กับ พระเจ้า ผู้ ตี้ นั ่ง อยู่ บน บัลลังก์
นั ้น เมื่อพระองค์มาป๋ากฏ แผ่นดินโลกกับสวรรค์ก็หายไปบ่เหลือฮอยหื้อ
ใผหันแหมเลย 12 ข้าพเจ้าหันคนตังหลายตี้ ต๋ายไปแล้ว บ่ว่าผู้ยิง่ ใหญ่กา
ว่า ผู้ หน้ อย ยืน อยู่ต่อ หน้า บัลลังก์ นั ้น มี หนั งสือ หลาย เล่ม เปิด ออก อยู่ กับ
มี หนั งสือ แหม เล่ม นึ่ ง ถูก เปิด ออก ตวย คือ หนั งสือ แห่ง จี วต
ิ คน ต๋าย หมู่
นั ้น ได้ ฮบ
ั ก๋าน ตัดสิน ต๋าม สิง่ ตี้ เขา เยีย ะ ไป ตี้ ได้ บันทึก ไว้ใน หนั งสือ หมู่ นั ้น
13 คนตังหลายตี้ต๋ายอยูใน
่ ทะเลก็ขึ้นมา ความต๋ายกับแดนคนต๋ายก็ได้ส่ง
คนตังหลายตี้ อยู่ตี้ หัน
้ ขึ้นมาเหมือนกั ๋น หมู่คนต๋ายกู้ คนได้ ฮบ
ั ก๋านตัดสิน
ต๋ามสิง่ ตี้หมู่เขาได้เยียะลงไป 14 หลังจากนั ้นความต๋ายกับแดนคนต๋ายก็
ถูก กํา๋ โจ้ง ลง สู่ บึง ไฟ บึง ไฟ นี้ ละ คือ ความ ต๋าย เตื้อ สุด ต๊าย 15 ถ้า ใผ บ่มี จื้อ
จดไว้ในหนั งสือแห่งจีวต
ิ ก็จะถูกโจ้งลงไปในบึงไฟนั ้น
11
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สวรรค์ใหม่กับโลกใหม่
ข้าพเจ้าหันสวรรค์ใหม่กับโลกใหม่ ย้อนว่าสวรรค์เก่ากับ
โลกเก่านั ้นหายไปแล้ว กับบ่มีทะเลแหมต่อไป 2 ข้าพเจ้าหันเมืองบริสุทธิ์
คือ กรุ ง เยรู ซาเล็ม แห่ง ใหม่ เซิง่ มา จาก พระเจ้า ลง มา จาก 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 ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียง ดัง จาก บัลลังก์ อู้ ว่า “ผ่อ เต๊อะ ตี้ อยู่
ของ พระเจ้า ก็ อยู่ กับ มนุษย์ แล้ว พระองค์ จะ อยู่ กับ หมู่ เขา หมู่ เขา จะ เป๋น
คน ของ พระองค์ พระเจ้า เอง ก็ จะ อยู่กับ หมู่ เขา เป๋น พระเจ้า ของ หมู่ เขา๗
4 พระองค์ จะ เจ๊ด นํ้า ต๋า กู้ หยด จาก ต๋า ของ หมู่ เขา แล้ว จะ บ่มี ความ ต๋าย
ความ เศร้า โศก ก๋าน ไห้ฮ้อง กาว่า ความ เจ็บ ปวด แหม ต่อ ไป ย้อน สิง่ เก่าๆ
ตี้เกยเป๋นมาได้ป๊นไปแล้ว�
5 หลังจากนั ้น ผู้ตี้นั ่งอยูบน
่ บัลลังก์อูว่
้ า “ผ่อนี่ เต๊อะ เฮากํ่าลังสร้างกู้สิง่
กู้อย่างขึ้นมาใหม่� กับอู้แหมว่า “เขียนเรือ
่ งนี้ ไว้ ย้อนกําอู้หมู่นี้ เจื้อถือได้
6
เป๋น เรือ
่ ง แต๊� แล้ว พระเจ้า อู้ กับ ข้าพเจ้า ว่า “สําเร็จ แล้ว เฮา เป๋น อัลฟา
กับ โอเมกา คือเป๋นจุดตัง้ เก๊ากับจุดสุดต๊าย ถ้าใผใค่กิน
้ ้น
๋ นํ้า เฮาจะหื้อผูนั
7
กิน
ิ โดยบ่ต้องซื้อ คนตี้ มีชัยจะเป๋นคนตี้ ได้ ฮบ
ั สิง่ หมู่
๋ จากต๋านํ้าแห่งจี วต
8
นี้ ตึงหมด กับเฮาจะเป๋นพระเจ้าของเขา เขาจะเป๋นลูกของเฮา แต่คนตี้
ขี้ แขะ คน ตี้ ละ ความ เจื้อ ไป คน ตี้ เยีย ะ สิง่ ตี้ น่า ขี้ จ๊ะ คน ตี้ ฆ่า คน คน ตี้ ล่วง
ประเวณี คนตี้ใจ๊เวทมนตร์กาถา คนตี้กราบไหว้ฮูปเคารพ กับกู้คนตี้อู้ขี้จุ
ขี้ล่าย จะอยู่ในบึงไฟกํามะถันตี้กํ่าลังลุกไหม้ นั ่นจะเป๋นความต๋ายเตื้อสุด
ต๊าย�
1 หลังจากนั ้น

กรุ งเยรู ซาเล็มใหม่
จาก นั ้น ทูต สวรรค์ องค์ นึ่ ง ใน เจ็ด องค์ ตี้ กํา๋ สลุง ใบ ตี้ เต๋ม ไป ด้วย ความ
ฉิ บหาย เจ็ด อย่าง สุด ต๊าย มา อู้ กับ ข้าพเจ้า ว่า “มา นี่ กํา ลอ เฮา จะ หื้อ
เจ้า หัน เจ้า สาว ตี้ เป๋น เมีย ของ ลูก แกะ ตั ๋ว นั ้น� 10 ต๋อน ตี้ พระ วิญญาณ
ดล ใจ๋ ข้าพเจ้า นั ้น ทูต สวรรค์ ก็ ปา ข้าพเจ้า ไป ดอย ตี้ สูง ใหญ่ ขนาด แล้ว
หื้อ ข้าพเจ้า ผ่อ เมือง ตี้ บริสุทธิ์ คือ 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 ความ เป่ง แจ้ง นั ้น เหมือน กับ เพชรพลอย ตี้ มี รากา แปง นั ก ขนาด
เหมือนพลอยสีเขียวสดใสอย่างหินเจียระไน 12 เมืองนั ้นมีกํ่าแปงสูงใหญ่
ตี้ มี ปะตู๋ อยู่ สิบ สอง บาน แต่ ละ บาน มี ทูต สวรรค์ ยืน เฝ้า อยู่ นึ่ ง องค์ แต่ ละ
ปะตู๋ก็มีจื้อนึ่ งจากสิบสองผะกุ๋นของอิสราเอลเขียนไว้ 13 แต่ละทิศมีปะตู๋
อยู่สามบาน ตึงทิศเหนื อ ทิศใต้ ทิศตะวันออก กับทิศตะวันตก 14 กํ่าแปง
9
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เมือง แป๋ง อยู่ บน ฐาน หิน สิบ สอง ก้อน บน ฐาน หิน แต่ ละ อัน นั ้น มี จื้อ ของ
อัครทูตสิบสองคนของลูกแกะตั ๋วนั ้นเขียนติดไว้คนละฐาน

ทูต สวรรค์ องค์ ตี้ อู้ กับ ข้าพเจ้า กํา๋ ไม้ วัด มอก คํา เปื้ อ ตี้ จะ เอา ไว้ วัด
ขนาดของเมือง ตึงปะตู๋ กับกํ่าแปงต่างๆ 16 เมืองนั ้นเป๋นฮูปสี่เหลี่ยมเต้า
กั ๋นกู้ ด้าน เซิง่ มี ความยาวเต้ากับความกว้าง ทูตองค์ นั ้นจึงได้ เอาไม้ มอก
วัด ขนาด ของ เมือง เซิง่ วัด ความ กว้าง ความ ยาว กับ ความ สูง ได้ เต้า กั ๋น
หมด คือ สอง ปัน สี่ ร้อย กิโลเมตร 17 ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น วัด กํ่า แปง เมือง ได้
สูง ร้อย สี่ สิบ สี่ ศอก๘ต๋าม มอก วัด ของ มนุษย์ ตี้ ทูต สวรรค์ ก็ ใจ๊ เหมือน กั ๋น
18 กํ่าแปงนั ้นแป๋ งจากแจสเพอร์ ตั ๋วของเมืองนั ้นแป๋ งจากคําบริสุทธิ์ เซิง
่
19
ใส เหมือน แก้ว ฐาน หิน สิบ สอง ฐาน ของ กํ่า แปง เมือง แต่ง หย้อง ด้วย
เพชรพลอย ต่างๆ ฐาน ตี้ นึ่ ง เป๋น แจสเพอร์ ฐาน ตี้ สอง เป๋น ไพลิน ฐาน ตี้
สามเป๋นหินโมรา ฐานตี้สี่เป๋นมรกต 20 ฐานตี้ห้าเป๋นหินโอนิ กซ์ ฐานตี้หก
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 ไข่มุก
ขนาดใหญ่สิบสองเม็ด ปะตู๋ ละนึ่ งเม็ด ถนนหนตางของเมืองแป๋งจากคํา
บริสุทธิเซิ
์ ง่ ใสเหมือนแก้ว
15

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 ้น ก็ คือ พระวิหาร นั ้น เอง 23 เมือง นี้ บ่จํา๋
เป๋ นต้องมีแสงสว่างจากดวงตะวันกาว่าดวงเดือน ย้อนรัศมีของพระเจ้า
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
ความมัง่ คัง่ ของต๋นเข้ามาสู่ เมืองนี้ 25 ปะตู๋เมืองจะเปิดตลอดเวลาบ่มีวัน
หับ ย้อน เมือง นี้ บ่มี เมื่อ คืน 26 จ้าด ตัง หลาย จะ นํา ทรัพย์ สมบัติ กับ ความ
มัง่ คัง่ ของ เขา เข้า มา สู่ เมือง นี้ 27 สิง่ ตี้ บ่บริสุทธิจะ
์ บ่สามารถ เข้า ไป ได้ เลย
รวม ตึง คน ตี้ เยีย ะ สิง่ น่า ขี้ จ๊ะ กาว่า อู้ ขี้ จุ ตวย คน ตี้ จะ เข้า ไป ได้ จะ ต้อง เป๋น
คนตี้มีจื้อจดอยูใน
่ หนั งสือแห่งจีวต
ิ ของลูกแกะตั ๋วนั ้นเต้าอัน
้
22

22
แม่น้ําตี้หื้อจีวต
ิ

1 จาก นั ้น ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น หื้อ ข้าพเจ้า ผ่อ แม่น้ํา เซิง
ิ
่ มี นํ้า ตี้ หื้อ จี วต

นํ้า
นั ้นใสเหมือนแก้วเจียระไน ไหลออกมาจากบัลลังก์ของพระเจ้ากับของลูก
แกะตั ๋วนั ้น 2 มันไหลลงมาตี้ก๋างถนนหนตางของเมือง ฮิมสองฝั่ งของแม่
นํ้ามีเก๊าไม้ตี้หื้อจีวต
ิ ตี้ออกหน่วยปี๋ละสิบสองเตื้อ เดือนละเตื้อ ส่วนใบของ
เก๊านั ้นเอาไว้ฮักษาจ้าดตังหลายหื้อหายโรค 3 ในเมืองบ่มีสิง่ ใดตี้พระเจ้า
๘

21:17 21:17 อาจอ้างเถิง ความหนา
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สาป แจ้ง เลย บัลลังก์ ของ พระเจ้า กับ ของ ลูก แกะ ตั ๋ว นั ้น จะ อยู่ ใน เมือง นี้
กับ หมู่ ผู้ ฮับ ใจ๊ ของ พระองค์ จะ กราบ ไหว้พระองค์ 4 หมู่ เขา จะ หัน หน้า ของ
พระองค์ กับจื้อของพระองค์จะอยูบน
่ หน้าผากของหมู่เขา 5 จะบ่มีเมื่อคืน
แหมต่อไป จะบ่มีใผต้องก๋านแสงจากโกมไฟกาว่าแสงตะวัน ย้อนพระเจ้า
องค์พระผู้เป๋นเจ้าจะเป๋นแสงสว่างหื้อหมู่เขา หมู่เขาจะปกครองตลอดไป
พระเยซูจะมา
6 แล้วทูตสวรรค์องค์นั ้นอูกั
้ บข้าพเจ้าว่า “กําอูหมู
้ นี
่ ้ เจื้อถือได้ เป๋นความ

จริง องค์พระผู้เป๋นเจ้าผู้เป๋นพระเจ้าของจิตวิญญาณของผู้เป๋นปากเป๋น
เสียง แตน พระองค์ ได้ ส่ง ทูต สวรรค์ ของ พระองค์ หื้อ ไป แสดง หื้อ หมู่ ผู้ ฮับ
ใจ๊ของพระองค์หันเถิงสิง่ ต่างๆ ตี้จะต้องเกิดขึ้นเวยๆ นี้ �
7 “ผ่อเต๊อะ

เฮากํ่าลังจะมาเวยๆ นี้ คนตี้เจื้อฟังกําตวายตัก
๊ ตี้ได้เปิดเผย
ไว้แล้วในหนั งสือเล่มนี้ ก็เป๋นสุข�
ข้าพเจ้า คือ ยอห์น คน ตี้ ได้ยน
ิ กับ ได้ หัน สิง่ ต่างๆ หมู่ นี้ เมื่อ ข้าพเจ้า
ได้ยน
ิ กับได้หันแล้ว ข้าพเจ้าก็ก้มตั ๋วลงเปื้ อจะหมอบลงนมัสก๋านตี้ตีน
๋ ทูต
9
สวรรค์ตี้ได้เยียะหื้อข้าพเจ้าหันสิง่ ต่างๆ หมู่นี้ แต่ทูตสวรรค์องค์นั ้นบอก
ข้าพเจ้าว่า “บ่ดีเยียะจาอี้ ย้อนเฮาก็เป๋นเปื้ อนผู้ฮับใจ๊ตวยกั ๋นกับเจ้า กับปี้
น้ องของเจ้าตี้เป๋นผู้เป๋นปากเป๋นเสียงแตนพระเจ้า ตึงกู้คนตี้เจื้อฟังถ้อย
กําในหนั งสือเล่มนี้ จงนมัสก๋านพระเจ้าเต๊อะ�
10 แล้ว ต้าน อู้ กับ ข้าพเจ้า ว่า “ห้าม เก็บ กํา ตวายตัก
๊ ตี้ ได้ เปิด เผย ไว้ ใน
หนั งสือ เล่ม นี้ เป๋น ความ ลับ ย้อน ใก้ 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 ส่วน
คนตี้เยียะถูกก็หื้อเยียะจาอัน
้ ต่อไป คนบริสุทธิก็
์ หื้อเป๋นคนบริสุทธิต่
์ อไป�
8

“ฟัง หื้อ ดี เฮา กํ่า ลัง จะ มา เวยๆ นี้ จะ เอา รางวัล มา ตวย เปื้ อ จะ ตอบ
แตนแต่ละคนต๋ามตี้เขาเยียะ 13 เฮาคืออัลฟากับโอเมกา เป๋นเก๊ากับเป๋น
ป๋าย เป๋น จุด ตัง้ เก๊ า กับ จุด สุด ต๊าย 14 หมู่ คน ตี้ ซ่วย ล้าง เสื้อ คุม ของ ต๋น ก็
เป๋นสุข เขาจะได้มีสิทธิกิ
ิ กับผ่านปะตู๋เข้าไปในเมือง
์ น
๋ จากเก๊าไม้ตี้หื้อจีวต
15
ได้ ส่วน คน ตี้ อยู่นอก เมือง เป๋น หมู่ หมา คือ คน ตี้ ใจ๊ เวทมนตร์กาถา คน
ตี้ ล่วง ประเวณี คน ตี้ ฆ่า คน อื่น คน ตี้ กราบ ไหว้ฮูป เคารพ กับ คน ตี้ ฮัก ก๋าน
ขี้ จุ กับ จุ อยู่ ตลอด เวลา 16 เฮา คือ เยซู ได้ ส่ง ทูต สวรรค์ ของ เฮา หื้อ มา เป๋น
พยานกับหมู่ต้าน เกี่ยวกับสิง่ ต่างๆ หมู่นี้ เปื้ อเป๋นประโยชน์ แก่หมู่ต้านใน
คริสตจักร ต่างๆ เฮา สืบ เจื๊ อสาย มา จาก ครอบครัว ของ กษั ตริย์ ดาวิด เฮา
คือดาวประจํา๋ ฮุง่ ตี้สุกใส�
12

พระวิญญาณ กับ เจ้า สาว อู้ ว่า “มา เต๊อะ� ขอ หื้อ คน ตี้ ได้ยน
ิ เรือ
่ ง นี้ อู้
ว่า “มาเต๊อะ� ขอหื้อคนตี้ใค่อยากกิน
ั นํ้า
๋ นํ้ามา ใผก็ต๋ามตี้ใค่ได้ก็จะได้ฮบ
แห่งจีวต
ิ โดยบ่ต้องซื้อเลย
17
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ข้าพเจ้า ยอห์น ขอ เตือ
๋ น กู้ คน ตี้ ได้ยน
ิ กํา ตวายตัก
๊ ตี้ ได้ เปิด เผย ไว้แล้ว
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 ไว้แล้ว ใน หนั งสือ เล่ม นี้ ออก ไป
พระเจ้า ก็ จะ ตัด สิทธิ์ เขา บ่หื้อ กิน
ิ กับ บ่หื้อ เข้า ไป
๋ ผล จาก เก๊ า ไม้ แห่ง จี วต
ใน เมือง บริสุทธินั
์ ้น ต๋าม ตี้ เขียน ไว้ใน หนั งสือ เล่ม นี้ 20 พระองค์ ผู้ ตี้ ได้ เป๋น
พยานเรือ
่ งนี้ อู้ว่า “แม่นแล้ว เฮากํ่าลังจะมาเวยๆ นี้ � อาเมน ขอหื้อพระ
เยซู องค์พระผู้เป๋ นเจ้ามาเวยๆ เต๊อะ 21 ขอหื้อหมู่ต้านกู้คนได้ฮบ
ั พระคุณ
จากพระเยซูองค์พระผู้เป๋นเจ้าเต๊อะ อาเมน
18

