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ข่าวดี ของ พระเจ้า เรือ่ง พระเยซู ครสิต์
เขียน โดย
มัทธวิ

หนังสือ ส่ี เล่ม แรก ของ พระคัมภีร ์พันธสัญญา ใหม่ ฮอ้ง กัน๋ วา่ หนังสือ 
ข่าวดี ยอ้น ได้ บอก ข่าวดี ของ จีวติ กับ ความ ต๋าย ของ พระเยซู ผู้ ต้ี พระเจ้า 
พระบิดา ส่ง มา เป้ือ จ้วย หื้อ มนษุย ์รอด ป๊น บาป โต้ษ ใน หนังสือ ข่าวดี ตึง ส่ี 
เล่ม น้ี ข่าวดี มัทธวิ เป๋น เล่ม แรก คง จะ ยอ้น วา่ ครสิตจักร ยุค แรก ถือ วา่ เล่ม 
น้ี เป๋น เรือ่ง ต้ี สําคัญ ต้ี สุด หนังสือ ข่าวดี กู้ เล่ม ได้ เล่า เถิง จีวติ พระเยซู กํา
สอน ก๋าน ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน กับ ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ของ พระองค์
หนังสือ ข่าวดี กู้ เล่ม เขียน มา จาก มุมมอง ของ ผู้ เขียน โดย ได้ฮบั ก๋าน ดลใจ๋ 
จาก พระวญิญาณ บรสุิทธิ์

ครสิตจักร สมัย ยุค แรก ก็ ยอม ฮบั วา่ ผู้ เขียน หนังสือ ข่าวดี เล่ม น้ี คือ มัทธวิ
เซิง่ เป๋น คน เก็บ ภาษี กับ ได้ เป๋น คน น่ึง ใน อคัร สาวก ตึง สิบ สอง คน ของ พระ
เยซู กับ เม่ือ ลูน มา ต้าน ก็ ได้ เป๋น อคัรทูต บ่ มี หลักฐาน แน่ ชดั วา่ มัทธวิ ได้ 
เขียน หนังสือ ข่าวดี เล่ม น้ี เม่ือ ใด ผู้ เชีย่ว ชาญ หลาย คน ถือ วา่ คง เขียน ขึ้น ใน 
หละหวา่ง ป๋ี ค�ศ� 60 - 70 ก่อน ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม จะ ถูก ทําลาย ใน ป๋ี ค�ศ�
70

มัทธวิ ได้ เขียน หนังสือ ข่าวดี เล่ม น้ี หื้อ จาว ยวิ ต้ี ฮบัเจ้ือ พระเยซู อาจ จะ 
เป๋น จาว ยวิ ต้ี อยู ่ใน แควน้ ซีเรยี กาวา่ ดินแดน ปาเลสไตน์ จาอัน้ หนังสือ เล่ม 
น้ี ได้ เน้น พระสัญญา ใน พระคัมภีร ์พันธสัญญา เก่า ต้ี เกิด ขึ้น ต๋าม น้ัน โดย 
พระเยซู เล่ม น้ี ตัง้เก๊า กับ ลําดับ ผะกุ๋น ของ พระเยซู น่ี ก็ แสดง หื้อ ผู้เจ้ือ จาว 
ยวิ ฮู ้วา่ พระเยซู เป๋น ลูกหลาน ของ อบัราฮมั กับ เป๋น พระครสิต์ ผู้ ต้ี เยยีะ หื้อ 
พระสัญญา ของ พระเจ้า เป๋น แต๊ มัทธวิ ได้ อา้ง กํา ตวายตัก๊ หลาย อยา่ง ใน 
พระคัมภีร ์พันธสัญญา เก่า เป้ือ แสดง หื้อ หนั วา่ ได้ เกิด ขึ้น แต๊ โดย พระเยซู
ต้าน ได้ เชื่อม โยง พันธสัญญา เก่า กับ พันธสัญญา ใหม่ แต่ เม่ือ พระเยซู ได้ 
หื้อ พระ มหา บัญชา (28:20) กับ หมู่ อคัร สาวก ไว้ ก็ แสดง วา่ หนังสือ ข่าวดี 
เล่ม น้ี ก็ บ่ ใจ้ เป้ือ บอก ก้า จาว ยวิ เต้าอัน้ แต่ บอก หื้อ กับ คน ตึง โลก ตวย

สิง่ สําคัญ แหม อยา่ง ใน หนังสือ ข่าวดี เล่ม น้ี คือ เรือ่ง แผ่น ดิน ของ 
พระเจ้า ต้ี ฮอ้ง แหม อยา่ง วา่ แผ่นดิน สวรรค์ มัทธวิ ได้ รวบรวม กํา เผียบ ของ 
พระเยซู ต้ี สอน วา่ แผ่นดิน ของ พระเจ้า เป๋น จาใด กับ ใน บท ต้ี 5-7 ต้าน รวม 
กํา สอน ของ พระเยซู ต้ี บอก วา่ ผู้ ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ พระเยซู ควร ใจ๊ จีวติ จาใด

ลําดับ ผะกุ๋น ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ พระเยซู
1 น้ี เป๋น บันทึก ราย จ้ือ ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ พระเยซู ครสิต์ ผู้ ต้ี เป๋น ลูก

หลาน ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ ใน ผะกุ๋น อบัราฮมั
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2 อบัราฮมั เป๋น ป้อ อสิอคั อสิอคั เป๋น ป้อ ยาโคบ ยาโคบ เป๋น ป้อ ยูดาห์ ตึง 
หมู่ น้อง บ่าว ของ เขา

3 ยูดาห ์เป๋น ป้อ เปเรศ กับ เศราห์ แม่ จ้ือ ทามาร์ เปเรศ เป๋น ป้อ เฮสโรน เฮ
สโรน เป๋น ป้อ ราม

4 ราม เป๋น ป้อ อมัมีนาดับ อมัมีนาดับ เป๋น ป้อ นาโชน นาโชน เป๋น ป้อ สัล
โมน

5 สัลโมน เป๋น ป้อ โบอาส แม่ จ้ือ ราหบั โบอาส เป๋น ป้อ โอเบด แม่ จ้ือ รูธ โอ
เบด เป๋น ป้อ เจสซี

6 เจสซี เป๋น ป้อ ดาวดิ ผู้ เป๋น กษัตรยิ์ ดาวดิ เป๋น ป้อ ซาโลมอน แม่ ของ ซา
โลมอน เกย เป๋น เมีย ของ อุรยีาห ์มา ก่อน

7 ซาโลมอน เป๋น ป้อ เรโหโบอมั เรโหโบอมั เป๋น ป้อ อาบียาห์ อาบียาห ์เป๋น 
ป้อ อาสา

8 อาสา เป๋น ป้อ เยโฮชาฟัท เยโฮชาฟัท เป๋น ป้อ โยรมั โยรมั เป๋น ป้อ อุสซี
ยาห์

9 อุสซียาห ์เป๋น ป้อ โยธาม โยธาม เป๋น ป้อ อาหสั อาหสั เป๋น ป้อ เฮเซคียาห์
10 เฮเซคียาห ์เป๋น ป้อ มนัสเสห์ มนัสเสห ์เป๋น ป้อ อาโมน อาโมน เป๋น ป้อ 

โยสิยาห์
11 โยสิยาห ์เป๋น ป้อ เยโคนิยาห์ ตึง หมู่ น้อง บ่าว คน อื่น ๆ ของ เขา ใน เวลา 

น้ัน หมู่ จาว ยวิ ถูก บังคับ ไป เป๋น เชลย ต้ี ประเทศ บาบิโลน
12 หลัง จาก เหตุก๋ารณ์ น้ัน แล้ว เยโคนิยาห ์ก็ มี ลูก จ้ือ เชอัลทิเอล เชอัลทิ

เอล เป๋น ป้อ เศรุบบาเบล
13 เศรุบบาเบล เป๋น ป้อ อาบียุด อาบียุด เป๋น ป้อ เอลียาคิม เอลียาคิม เป๋น 

ป้อ อาซอร์
14 อาซอร ์เป๋น ป้อ ศาโดก ศาโดก เป๋น ป้อ อาคิม อาคิม เป๋น ป้อ เอลีอูด
15 เอลีอูด เป๋น ป้อ เอเลอาซาร์ เอเลอาซาร ์เป๋น ป้อ มัทธาน มัทธาน เป๋น 

ป้อ ยาโคบ
16 ยาโคบ เป๋น ป้อ โยเซฟ ต้ี เป๋น ผัว นาง มารยี์ แม่ ของ พระเยซู ต้ี ฮอ้ง กัน๋ 

วา่ พระครสิต์
17 ยอ้น จาอัน้ ตัง้แต่ อบัราฮมั ลง มา จ๋น เถิง กษัตรยิ ์ดาวดิ นับ ได้ สิบ ส่ี 

เจ้น คน ถ้า นับ ต่อ จาก ดาวดิ ลง มา จ๋น เถิง ต๋อน ต้ี ถูก บังคับ ไป เป๋น เชลย ต้ี 
ประเทศ บาบิโลน ก็ นับ ได้ แหม สิบ ส่ี เจ้น คน ตัง้แต่ ถูก บังคับ ไป เป๋น เชลย 
จ๋น เถิง พระครสิต์ ก็ นับ ได้ แหม สิบ ส่ี เจ้น คน

พระเยซู ครสิต์ มา เกิด
18 เรือ่งราว ต้ี พระเยซู ครสิต์ มา เกิด น้ัน เป๋น จาอี ้คือ มารยี ์ต้ี เป๋น แม่ ของ 

พระเยซู ได้ หมัน้ กับ โยเซฟ ไว ้แล้ว แต่ ก่อน ต้ี ตึง สอง จะ อยู ่กิน๋ ตวย กัน๋ ป๋ากฏ 
วา่ มารยี ์มาน เหยี ก่อน โดย ฤทธิ ์เดช ของ พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ 19 โยเซฟ กู้ 
หมัน้ ของ มารยี ์น้ัน ก๊ึด ใจ๋ จะ ยกเลิก ก๋าน หมัน้ กับ นาง แต่ เขา เป๋น คน ถูก
ต้อง ต๋าม ธรรม บ่ อยาก หื้อ นาง อบั อาย จึง กะ จะ ยกเลิก โดย บ่ หื้อ ใผ ฮู ้เรือ่ง 
น้ี 20 หลังจาก ต้ี โยเซฟ ก๊ึด จะ เยยีะ จาอัน้ ทูตสวรรค์ ของ พระเจ้า องค์ น่ึง ก็ 
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เข้า ฝัน โยเซฟ บอก วา่ �โยเซฟ ลูก หลาน ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ เหย บ่ ถ้า กัว๋ ต้ี จะ 
ฮบั มารยี ์มา เป๋น เมีย เน่อ ยอ้น วา่ หละออ่น ใน ต๊อง ของ นาง น้ัน เกิด ขึ้น จาก 
ฤทธิ ์เดช ของ พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ 21 มารยี ์จะ เกิด ลูก ป้อจาย เม่ือ เกิด มา 
แล้ว หื้อ ตัง้ จ้ือ วา่ �เยซู�๑ ยอ้น วา่ ต้าน จะ จ้วย คน ของ ต้าน หื้อ รอด ป๊น บาป 
โต้ษ�

22 เรือ่ง ตึง หมด น้ี เกิด ขึ้น เป้ือ จะ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี พระเจ้า ได้ อู ้ผ่าน ตาง ผู้ 
เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ วา่ 23 �จะ มี แม่ญิง สาว บรสุิทธิ ์คน น่ึง 
มาน แล้ว ก็ เกิด ลูก ป้อจาย คน ตังหลาย จะ ฮอ้ง ต้าน วา่ อมิมานูเอล� แป๋ 
วา่ �พระเจ้า อยู ่กับ เฮา�

24 เม่ือ โยเซฟ ต่ืน ขึ้น มา ก็ ได้ เยยีะ ต๋าม ต้ี ทูตสวรรค์ ของ พระเจ้า สัง่ ไว้ คือ 
ฮบั มารยี ์มา เป๋น เมีย ของ เขา 25 แต่ บ่ ได้ มี อะหยงั กับ นาง จ๋น เต๊า ฮอด มารยี ์
เกิด ลูก แล้ว โยเซฟ ก็ ฮอ้ง จ้ือ ลูก คน น้ัน วา่ �เยซู�

2
หมู่ โหราจ๋ารย ์มา นมัสก๋าน พระเยซู

1 พระเยซู เกิด ต้ี หมู่บ้าน เบธเลเฮม ใน แควน้ ยูเดีย ใน สมัย ของ กษัตรยิ ์
เฮ โรด๒ เม่ือ ลูน มา มี หมู่ โหรา จ๋า รย์ ลุก ตัง วนั ออก เตียว ตาง มา ต้ี กรุง 
เยรูซาเล็ม 2 ถาม วา่ �หละออ่น คน น้ัน ต้ี เกิด มา เป๋น กษัตรยิ ์ของ จาว ยวิ 
อยู ่ต้ี ไหน หมู่ เฮา ฮู ้วา่ ต้าน เกิด มา แล้ว ยอ้น หนั ดาว ต้ี แสดง เถิง ก๋าน เกิด 
ของ ต้าน ป๋ากฏ ขึ้น มา ตัง วนัออก ก็ ปา กัน๋ เตียวตาง มา ต้ี น่ี เป้ือ นมัสก๋าน 
ต้าน� 3 เม่ือ กษัตรยิ ์เฮโรด ได้ ยนิ จาอัน้ ก็ ตุ๊ก อก ตุ๊ก ใจ๋ ขนาด หมู่ จาว กรุง 
เยรูซาเล็ม ก็ ปา กัน๋ ตุ๊ก ใจ๋ ตวย 4 กษัตรยิ ์เฮโรด ฮอ้ง หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ ตึง หมู่ 
ธรรมาจ๋ารย์ มา จุมนมุ กัน๋ ถาม วา่ �พระครสิต์ จะ เกิด ต้ี ไหน� 5หมู่ เขา ตอบ 
วา่ �ต้ี หมู่บ้าน เบธเลเฮม ใน แควน้ ยูเดีย ยอ้น วา่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน 
พระเจ้า ได้ เขียน ไว ้วา่
6 �หมู่ บ้าน เบธเลเฮม ใน แผ่นดิน ยูดาห์

บ่ ใจ้ หมู่บ้าน สะ เล็ก สะ หน้อย ใน หมู่ เมือง ต่าง ๆ ใน แผ่นดิน ยูดาห ์เน่อ
ยอ้น วา่ จะ มี เจ้านาย คน น่ึง ออก มา จาก หมู่ เจ้า

ต้ี จะ มา เป๋น ผู้นํา ต้ี เอา ใจ๋ ใส่ จาว อสิราเอล คน ของ เฮา�ก �
7 กษัตรยิ ์เฮโรด ก็ เจิญ หมู่ โหราจ๋ารย ์มา ปะ กัน๋ อยา่ง ลับ ๆ แล้ว อู ้กัน๋ ถาม 

เก่ียว กับ ดาว แก่น น้ัน ป๋ากฏ ขึ้น มา เม่ือ ใด 8 เม่ือ ฮู ้แล้ว ก็ หื้อ หมู่ โหราจ๋ารย ์ไป 
ต้ี หมู่บ้าน เบธเลเฮม สัง่ วา่ �ไป เซาะ หา หละออ่น คน น้ัน หื้อ ดี ๆ เต๊อะ เม่ือ ปะ 
แล้ว ขะใจ๋ ป๊ิก มา บอก เฮา เวย ๆ เป้ือ เฮา จะ ไป นมัสก๋าน ต้าน ตวย�
๑ 1:21 1:21 เยซู เป๋น ภาษา กรกี เซิง่ เป๋น กําเดียว กับ กํา วา่ โยชูวา ใน ภาษา ฮบีรู แป๋ วา่
องค์ พระผู้เป๋นเจ้า จ้วย หื้อ รอด ๒ 2:1 2:1 สมัย น้ี คือ กษัตรยิ ์เฮโรด มหาราช ต้ี 1
เซิง่ ปกครอง แควน้ ยูเดีย หละหวา่ง พ�ศ� 503 เถิง 539 ก 2:6 2:6 มคา� 5:2
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9 แล้ว หมู่ โหราจ๋ารย ์ก็ ลา ออก ไป ดาว แก่น ต้ี ต้าน เกย หนั ใน ตัง วนัออก นํา 
หน้า หมู่ เขา ไป จ๋น มา หยุด ตัด๊ สถาน ต้ี ต้ี หละออ่น คน น้ัน อยู่ 10 เม่ือ หมู่ โหรา
จ๋ารย ์หนั ดาว แก่น น้ัน ก็ ดี อก ดี ใจ๋ ขนาด 11 หมู่ เขา ปา กัน๋ เข้า ไป ใน บ้าน หลัง 
น้ัน ก็ ปะ หละออ่น กับ แม่ คือ มารยี์ ก็ กราบ ไหว ้กับ นมัสก๋าน แล้ว เปิด หบี 
สมบัติ เอา คํา กํายาน มดยอบ๓ ออก มา ถวาย เป๋น ของขวญั หื้อ พระองค์
12 แล้ว พระเจ้า เตือ๋น หมู่ โหราจ๋ารย ์ใน ความ ฝัน บ่ หื้อ ป๊ิก ไป หา กษัตรยิ ์เฮ
โรด แหม หมู่ เขา ก็ ใจ๊ เส้น ตาง ตัง อื่น เป้ือ ป๊ิก ไป บ้าน เมือง ของ ตัว๋เก่า

ปา พระเยซู หนี ไป ประเทศ อยีปิต์
13 เม่ือ หมู่ โหราจ๋ารย ์ป๊ิก ไป แล้ว ทูตสวรรค์ ของ พระเจ้า องค์ น่ึง มา เข้า 

ฝัน โยเซฟ บอก วา่ �ลุก ขึ้น ปา สอง แม่ ลูก หนี ไป อยู ่ต้ี ประเทศ อยีปิต์ เถิง 
แล้ว หื้อ อยู ่ต้ี หัน้ จ๋น กวา่ เฮา จะ บอก หื้อ ป๊ิก มา แหม ใหม่ ยอ้น วา่ กษัตรยิ ์เฮ
โรด ก่ําลัง จะ ส่ง คน มา ตวย ฆ่า ลูก�

14 โยเซฟ ก็ ลุก ขึ้น ปา ลูก กับ มารยี ์ออก เตียวตาง ไป ประเทศ อยีปิต์ ใน คืน 
น้ัน เลย 15 หมู่ เขา ปา กัน๋ อยู ่ต้ี ประเทศ อยีปิต์ จ๋น กษัตรยิ ์เฮโรด ต๋าย ก็ เป๋น 
ไป ต๋าม กํา ต้ี พระเจ้า ได้ บอก ไว ้ผ่าน ตาง ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ 
วา่ �เฮา ได้ ฮอ้ง ลูก ของ เฮา ออก มา จาก ประเทศ อยีปิต์�ข

เฮโรด สัง่ ฆ่า หละออ่น ป้อจาย ใน เบธเลเฮม
16 เม่ือ กษัตรยิ ์เฮโรด ฮู ้วา่ ต้าน โดน หมู่ โหราจ๋ารย ์จุ ก็ โขด ขนาด จึง สัง่ หื้อ 

ทหาร ไป ฆ่า หละออ่น ป้อจาย อายุ สอง ขวบ ลง มา กู้ คน ต้ี อยู ่ใน หมู่ บ้าน เบธเล
เฮม ตึง ตํา๋ หมู่ บ้าน ใก้ ๆ หัน้ ยอ้น วา่ กษัตรยิ ์เฮโรด ก๊ึด วา่ เป๋น เวลา สอง ป๋ี 
ผ่าน มา แล้ว ต้ี หมู่ โหราจ๋ารย ์ได้ หนั ดาว 17 เรือ่ง น้ี เกิด ขึ้น จาอี้ ก็ เป๋น ไป ต๋าม 
ต้ี พระเจ้า ได้ อู ้ผ่าน คน จ้ือ เยเรมีย์ ต้ี เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ 
วา่
18 �ได้ยนิ เสียง คน ใน หมู่ บ้าน รามาห์

เป๋น เสียง ไห ้เสียง หุย ยอ้น ความ เสียใจ๋ ขนาด
คือ เสียง นาง ราเชล ไห ้ๆ หุย ๆ เรือ่ง ลูก ตังหลาย ของ นาง

ใผ มา อู ้เล้าโลม จาใด นาง ตึง บ่ ยอม ฟัง
ยอ้น วา่ ลูก ตังหลาย ของ นาง บ่ มี แล้ว�ค

โยเซฟ ปา ครอบครวั ป๊ิก อสิราเอล
19 หลังจาก กษัตรยิ ์เฮโรด ต๋าย แล้ว ทูตสวรรค์ ของ พระเจ้า ได้ เข้า ฝัน โย

เซฟ ต๋อน อยู ่ใน ประเทศ อยีปิต์ บอก วา่ 20 �ลุก ขึ้น หื้อ ปา สอง แม่ ลูก ป๊ิก ไป ต้ี 
แผ่นดิน อสิราเอล บ่าเด่ียว น้ี คน ต้ี ต้องก๋าน จะ ฆ่า ลูก ได้ ต๋าย ไป หมด แล้ว�
๓ 2:11 2:11 ของขวญั ตึง สาม อยา่ง น้ี เป๋น ของ สําหรบั ถวาย กษัตรยิ์ ข 2:15 2:15 ฮชย�
11:1 ค 2:18 2:18 ยรม� 31:15
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21 โยเซฟ ก็ ลุก ขึ้น ปา ลูก กับ แม่ ป๊ิก ไป ต้ี แผ่นดิน อสิราเอล แหม ใหม่ 22 แต่ 
เม่ือ โยเซฟ ฮู ้วา่ อารเคลาอสั ได้ ขึ้น เป๋น กษัตรยิ ์ปกครอง แควน้ ยูเดีย แตน 
กษัตรยิ ์เฮโรด ป้อ ของ เขา ก็ กัว๋ บ่ ก้า ป๊ิก เข้า ไป ใน แควน้ ยูเดีย แต่ ใน ความ 
ฝัน โยเซฟ ได้ กํา เตือ๋น จาก พระเจ้า วา่ หื้อ เตียว ตาง ไป ต้ี แควน้ กาลิลี แตน
23 โยเซฟ ปา ครอบครวั ไป อยู ่ต้ี เมือง นาซาเรธ็ กํา ต้ี พระเจ้า เกย อู ้ผ่าน มา 
ตาง หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ก็ เกิด ขึ้น แต๊ วา่ �คน ตังหลาย จะ 
ฮอ้ง ต้าน วา่ จาว นาซาเรธ็�

3
ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา บอก หื้อ กลับใจ๋ จาก บาป

1 หลาย ป๋ี ผ่าน มา ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา บอก คน ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร ใน 
แควน้ ยูเดีย 2 วา่ �กลับใจ๋ จาก บาป เน่อ ยอ้น วา่ แผ่นดิน สวรรค์ ใก้ เข้า มา 
แผว แล้ว� 3 อสิยาห ์ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ได้ อู ้เถิง ยอหน์ คน น้ี 
วา่
�มี เสียง ฮอ้ง เอิน้ ของ คน น่ึง ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร วา่
�เกียม ใจ๋ หื้อ พรอ้ม

สําหรบั ก๋าน เข้า มา ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
จง แป๋ง หน ตาง ซ่ือ ๆ หื้อ พระองค์�ฅ �
4 ยอหน์ อยู ่ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร เขา ใจ๊ จีวติ อยา่ง เรยีบ งา่ย นุ่ง เส้ือผ้า 
ต้ี แป๋ง จาก ขน อูฐ มี สายฮา้ง หนัง มัด แอว แบบ เดียว กับ เอลียาห ์ผู้ เป๋น 
ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ใน สมัย โบราณ กิน๋ จัก๊แต๋น กับ น้ําเผิง้ ป่า เป๋น 
อาหาร 5 คน จํา๋นวน นัก จาก กรุง เยรูซาเล็ม ใคว ่แควน้ ยูเดีย ตึง ตํา๋ แถว 
แม่น้ํา จอรแ์ดน ปา กัน๋ มา ฟัง ยอหน์ เตสนา 6 เม่ือ หมู่ เขา สารภาพ บาป แล้ว
ยอหน์ ก็ หื้อ หมู่ เขา ฮบั บัพติศมา ใน แม่น้ํา จอรแ์ดน

7 แต่ เม่ือ ยอหน์ หนั หมู่ ฟารสีิ กับ หมู่ สะดูสี หลาย คน ปา กัน๋ มา เป้ือ จะ ฮบั 
บัพติศมา ยอหน์ วา่ หื้อ หมู่ เขา วา่ �หมู่ จ้าด งู ป๊ิด ใผ เตือ๋น หื้อ หมู่ เจ้า หลบ หนี 
จาก ก๋าน ลงโต้ษ ของ พระเจ้า ต้ี ก่ําลัง จะ มา เถิง 8 เยยีะ หื้อ ผ่อ กํา ลุ วา่ หมู่ 
เจ้า มี จีวติ ต้ี กลับใจ๋ จาก บาป แล้ว แต๊ ๆ ก่อน ต้ี มา ฮบั บัพติศมา 9 บ่ ดี ก๊ึด เอา 
คน เดียว วา่ �หมู่ เฮา บ่ ต้อง ถูก ลงโต้ษ ยอ้น วา่ หมู่ เฮา เป๋น ลูก หลาน ต๋านเต๊า 
ของ อบัราฮมั� เฮา จะ บอก หื้อ ฮู ้วา่ พระเจ้า จะ เยยีะ หื้อ บ่าหนิ หมู่ น้ี ก๋าย เป๋น 
ลูก หลาน ของ อบัราฮมั ก็ ได้ เน่อ 10 มุย ได้ เกียม แน ไว ้ต้ี ป๊ืน เก๊าไม้ แล้ว เก๊าไม้ 
กู้ เก๊า ต้ี เกิด หน่วย บ่ ดี จะ ถูก ตัด แล้ว ขวา้ง ใส่ ใน ก๋อง ไฟ

11 �เฮา หื้อ หมู่ เจ้า ฮบั บัพติศมา ด้วย น้ํา เป้ือ หื้อ หนั วา่ หมู่ เจ้า กลับใจ๋ จาก 
บาป แล้ว แต๊ ๆ แต่ จะ มี ผู้ น่ึง มา เม่ือ ลูน เฮา ต้ี ยิง่ใหญ่ เหลือ เฮา แม้แต่ จะ ติว้ 
เกิบ หื้อ พระองค์ ตัว๋ เฮา ยงั บ่ สมควร ต้ี จะ เยยีะ จาอัน้ เลย พระองค์ จะ หื้อ เจ้า 
ตังหลาย ฮบั บัพติศมา ด้วย พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ กับ ด้วย ไฟ 12 พระองค์ 
ฅ 3:3 3:3 อสย� 40:3
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เหมือน จาวนา มือ ของ พระองค์ กํา๋ ผาก หะ ข้าว ไว้ แล้ว พระองค์ จะ สะสาง 
ตะราง ตี ๋ข้าว จ๋น ใคว่ จะ เก็บ ข้าว เต้ง ไว ้ใน หลองข้าว ส่วน ข้าว ลีบ ก็ จะ เอา ไป 
เผา ไฟ ต้ี บ่ ฮูจั้ก ดับ�

พระเยซู ฮบั บัพติศมา จาก ยอหน์
13 ใน ต๋อน น้ัน พระ เยซู เตียว ตาง จาก แควน้ กา ลิ ลี มา หา ยอหน์ ต้ี 

แม่น้ํา จอรแ์ดน เป้ือ ขอ ฮบั บัพติศมา 14 แต่ ยอหน์ บ่ ยอม เยยีะ หื้อ อา้ง วา่
�พระองค์ ต้อง เป๋น คน หื้อ บัพติศมา แก่ ข้าพเจ้า บ่ ใจ้ ข้าพเจ้า เป๋น คน หื้อ 
บัพติศมา พระองค์�

15 แต่ พระเยซู ตอบ ยอหน์ วา่ �ใน เต้ือ น้ี หื้อ เป๋น จาอี ้ไป ก่อน ยอ้น วา่ 
หมู่ เฮา เปิง ดี เยยีะ กู้ อยา่ง ต๋าม ต้ี พระเจ้า ต้องก๋าน� ยอหน์ ก็ หื้อ บัพติศ
มา พระองค์ 16 เม่ือ พระเยซู ฮบั บัพติศมา แล้ว ก็ ผด ขึ้น มา จาก น้ํา แล้ว 
ฟ้า สวรรค์ ก็ แหวก ออก พระองค์ หนั พระวญิญาณ ของ พระเจ้า มี ฮูปฮา่ง 
เหมือน นกก๋าแก๋ ลง มา อยู ่บน พระองค์ 17 แล้ว มี เสียง จาก ฟ้า สวรรค์ วา่
�ต้าน ผู้ น้ี เป๋น ลูก ต้ี เฮา ฮกั เฮา เปิงใจ๋ แต๊ ๆ �

4
มาร มา ลองใจ๋ พระเยซู

1แล้ว พระวญิญาณ ก็ ปา พระเยซู เข้า ไป อยู ่ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร เป้ือ หื้อ 
มาร มา ลองใจ๋ พระองค์ 2 หลัง จาก พระเยซู บ่ กิน๋ ข้าว มา ได้ เป๋น เวลา ส่ี สิบ วนั 
ส่ี สิบ คืน แล้ว พระองค์ ก็ ใค่ อยาก กิน๋ ข้าว 3 มาร ก็ มา อู ้กับ พระองค์ วา่ �ถ้า 
ต้าน เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า หื้อ สัง่ บ่าหนิ หมู่ น้ี เป๋น เข้าหนมปัง แล่�

4 พระเยซู ตอบ มาร วา่ �พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่
�คน เฮา จะ เล้ียง จีวติ ด้วย อาหาร อยา่ง เดียว บ่ ได้

แต่ ต้อง เล้ียง จีวติ โดย ถ้อยกํา ต้ี ออก มา จาก ปาก ของ พระเจ้า กู้ กํา 
ตวย�ฆ �

5 ต่อ จาก น้ัน มาร ก็ ปา พระเยซู ไป กรุง เยรูซาเล็ม ปา ขึ้น ไป อยู ่บน หลังคา 
พระวหิาร 6 แล้ว บอก พระองค์ วา่ �ถ้า ต้าน เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า แต๊ ๆ
ก็ หื้อ โดด ลง ไป แล่ ยอ้น พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่
�พระเจ้า จะ สัง่ หื้อ ทูตสวรรค์ มา ปกปัก ฮกัษา ต้าน

เอา มือ ฮบั ต้าน ไว ้บ่ หื้อ ตีน๋ ไป ตุ๊บ ใส่ บ่าหนิ�ง �
7 พระเยซู ตอบ มาร วา่ �แต่ พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้เหมือน กัน๋ วา่
�หา้ม ลองดี องค์ พระผู้เป๋นเจ้า พระเจ้า ของ เจ้า�จ �

8 ต่อไป มาร ปา พระเยซู ขึ้น ไป บน ดอย ต้ี สูง ๆ หื้อ พระองค์ ผ่อ ความ จํา๋เรญิ
รุง่เรอืง ของ อาณาจักร ตึง หมด ใน โลก น้ี 9 มาร บอก พระเยซู วา่ �ถ้า ต้าน 
กราบ ไหว ้นมัสก๋าน เฮา เฮา จะ ยก ตึง หมด น้ี 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
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10 พระเยซู อู ้กับ มาร วา่ �ไอ ่ซาต๋าน ไป ไก๋ ๆ บ่าเด่ียว น้ี พระคัมภีร ์มี เขียน 
ไว ้วา่ �หื้อ นมัสก๋าน องค์ พระผู้เป๋นเจ้า พระเจ้า ของ เจ้า กับ ฮบัใจ๊ พระองค์ 
ผู้ เดียว เต้าอัน้�ฉ�
11 แล้ว มาร ก็ ละ พระเยซู ไป หมู่ ทูตสวรรค์ ก็ มา ผ่อกอย พระองค์

พระเยซู ตัง้เก๊า เยยีะ ก๋าน ใน แควน้ กาลิลี
12 เม่ือ พระเยซู ฮู ้ข่าว วา่ ยอหน์ โดน ยบั ขัง คอก พระองค์ ก็ ป๊ิก ไป แควน้ กา

ลิลี 13 ไป เถิง เมือง นาซาเรธ็ แล้ว ลวด ไป อยู ่เมือง คาเปอรนาอุม ต้ี อยู ่ฮมิ ฝ่ัง 
ทะเลสาบ กาลิลี ใน เขต แดน ของ เศบูลุน กับ นัฟทาลี 14 เป้ือ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม 
ต้ี อสิยาห ์ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ได้ อู ้วา่
15 �คน ใน ดินแดน เศบูลุน กับ ดินแดน นัฟทาลี

ต้ี อยู ่ตาง ไป ทะเลสาบ กาลิลี
ตัง วนัตก ของ แม่น้ํา จอรแ์ดน

เป๋น ดินแดน ของ แควน้ กาลิลี ต้ี คน ต่างจ้าด อยู่
16 คน ต้ี อยู ่ใน ความ มืด ได้ หนั แสง แจ้ง ต้ี ยิง่ใหญ่ แล้ว

คน ต้ี อยู ่ป๊ืน ฮม่ เงา แหง่ ความ ต๋าย น้ัน
แสง สวา่ง ก็ ได้ ส่อง มา เถิง หมู่ เขา แล้ว�ช
17 ตัง้แต่ น้ัน มา พระเยซู ก็ ตัง้ เก๊า บอก วา่ �หื้อ กลับใจ๋ จาก บาป เหยี ยอ้น วา่ 
แผ่นดิน สวรรค์ ใก้ เข้า มา แผว แล้ว�

พระเยซู เลือก สาวก ส่ี คน
18 วนั น่ึง ต๋อน ต้ี พระเยซู ก่ําลัง เตียว อยู ่ฮมิ ฝ่ัง ทะเลสาบ กาลิลี ก็ หนั ใส่ คน 

หา ป๋า สอง คน ป้ีน้อง คน อา้ย จ้ือ ซีโมน ต้ี ฮอ้ง แหม จ้ือ วา่ เปโตร กับ น้อง บ่าว 
จ้ือ อนัดรูว์ หมู่ เขา ก่ําลัง ต้อด แห อยู่ 19 พระองค์ ก็ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �ตวย เฮา 
มา เป๋น สาวก เฮา เต๊อะ เฮา จะ สอน หื้อ ต้าน เซาะ หา คน เหมือน เซาะ หา ป๋า�
20 ตึง สอง คน ก็ สวะ แห แล้ว ปา กัน๋ ตวย พระองค์ ไป ตัน บาด ตัน บ้วง

21 เม่ือ พระองค์ เตียว ต่อ ไป แหม น่อย ก็ หนั แหม สอง คน ป้ีน้อง คือ ยาก
อบ กับ ยอหน์ ตึง สอง คน เป๋น ลูกบ่าว ของ เศเบดี ก่ําลัง ซ่อม แห กับ ป้อ ของ 
เขา ใน เฮอื แล้ว พระองค์ ก็ ฮอ้ง สอง คน ป้ีน้อง น้ี มา 22 ยากอบ กับ ยอหน์ ก็ ละ 
เฮอื กับ ลา ป้อ แล้ว ตวย พระเยซู ไป บ่า เด่ียว น้ัน เลย

พระเยซู สอน กับ ฮกัษา คน ตังหลาย
23 พระเยซู เตียวตาง ไป ใคว ่แควน้ กาลิลี เป้ือ เตสนา สัง่ สอน ใน ธรรม

ศาลา ของ จาว ยวิ กับ บอก ข่าวดี เรือ่ง แผ่นดิน ของ พระเจ้า หื้อ คน ฮู้ ป๋าย 
บ่ ปอ ยงั ฮกัษา คน เป๋น พยาธ ิต่าง ๆ หื้อ หาย ตวย 24 เยยีะ หื้อ จ้ือ เสียง ของ 
พระองค์ ดัง ไป ใคว ่ประเทศ ซีเรยี หมู่ คน ก็ ปา คน ตังหลาย ต้ี เป๋น พยาธ ิต่าง ๆ
มา หา พระองค์ อยา่ง คน ต้ี เจ็บ ป่วย นัก 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
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คน เป๋น งอ่ย พระองค์ ก็ ได้ ฮกัษา หมู่ เขา จ๋น หาย กัน๋ หมด กู้ คน 25 พระเยซู 
ไป ตัง ใด คน จํา๋นวน นัก ก็ ตวย พระองค์ ไป มี ตึง คน ต้ี มา จาก แควน้ กาลิลี
แควน้ ทศบุรี กรุง เยรูซาเล็ม แควน้ ยูเดีย ตึง ดินแดน ตัง วนัออก ของ แม่น้ํา 
จอรแ์ดน ตวย

5
พระเยซู สอน คน ตังหลาย

1 เม่ือ พระเยซู หนั หมู่ คน ตวย มา เป๋น จํา๋นวน นัก พระองค์ ก็ ขึ้น ไป บน ดอย
แล้ว น่ัง อยู ่ต้ี หัน้ หมู่ สาวก ก็ เข้า มา หา พระองค์ 2 พระองค์ ตัง้เก๊า เตสนา สัง่ 
สอน หมู่ เขา วา่
3 �คน ใด ต้ี ตุ๊กยาก ตาง ฝ่าย วญิญาณ พระเจ้า โผด หื้อ คน น้ัน เป๋น สุข
ยอ้น วา่ เขา ได้ เป๋น คน ของ แผ่นดิน สวรรค์ แล้ว
4 คน ใด เป๋น ตุ๊ก โศกเศรา้ พระเจ้า โผด หื้อ คน น้ัน เป๋น สุข
ยอ้น วา่ เขา จะ ได้ ฮบั ก๋าน เล้าโลม ใจ๋ จาก พระเจ้า
5 คน ใด มี จิตใจ๋ ออ่นน้อม พระเจ้า โผด หื้อ คน น้ัน เป๋น สุข
ยอ้น วา่ เขา จะ ได้ ฮบั แผ่นดิน โลก เป๋น มรดก
6 คน ใด ใค่ เยยีะ ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า นัก เหลือ สิง่ อื่น ๆ

พระเจ้า โผด หื้อ คน น้ัน เป๋น สุข ยอ้น วา่ เขา จะ ได้ อิม่ อก อิม่ ใจ๋
7 คน ใด มี ใจ๋ เมตต๋า พระเจ้า โผด หื้อ คน น้ัน เป๋น สุข
ยอ้น วา่ พระเจ้า จะ เมตต๋า อนิดู เขา

8 คน ใด มี ใจ๋ บรสุิทธิ ์หมดใส จงฮกั ภักดี ต่อ พระเจ้า แต๊ ๆ
พระเจ้า โผด หื้อ คน น้ัน เป๋น สุข ยอ้น วา่ เขา จะ ได้ หนั พระเจ้า

9 คน ใด สรา้ง ความ สงบ สุข พระเจ้า โผด หื้อ คน น้ัน เป๋น สุข
ยอ้น วา่ พระเจ้า จะ ถือ วา่ เขา เป๋น ลูก ของ พระองค์

10 คน ใด โดน ค่ํา ยอ้น เยยีะ ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า
พระเจ้า โผด หื้อ คน น้ัน เป๋น สุข เขา ได้ เป๋น คน ของ แผ่นดิน สวรรค์ แล้ว

11 �เม่ือ ใด หมู่ ต้าน โดน ดู ถูก ดู แควน โดน ค่ํา ถูก ใส่ฮา้ย ต้ี บ่ เป๋น เรือ่ง 
แต๊ ยอ้น ติดต๋าม ตวย เฮา พระเจ้า โผด หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น สุข 12 จง จ้ืนจม ยนิดี 
เต๊อะ ยอ้น วา่ พระเจ้า มี รางวลั อนั ยิง่ใหญ่ ไว ้ใน สวรรค์ สําหรบั หมู่ ต้าน แล้ว
หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า สมัย เก่า ก่อน ก็ โดน ค่ํา จาอี ้เหมือน 
กัน๋

เกือ๋ กับ ความ เป่ง แจ้ง
13 �ต้าน ตังหลาย เผียบ เหมือน เกือ๋ สําหรบั คน ใน โลก น้ี๔ ถ้า เกือ๋ จ๋าง ไป 

เหยี จะ เยยีะ หื้อ เก็ม แหม ตึง บ่ ได้ บ่ มี ประโยชน์ อะหยงั แหม ต่อไป เอา ขวา้ง 
หื้อ คน ยํ่า เต้าอัน้ 14 ต้าน ตังหลาย เผียบ เป๋น ความ เป่งแจ้ง สําหรบั คน ใน 
โลก น้ี เมือง ต้ี แป๋ง ไว ้บน ดอย จะ เอา ซ่อน บ่ หื้อ คน หนั ตึง บ่ ได้ 15 เผียบ เหมือน 
๔ 5:13 5:13 เกือ๋ ป้องกัน๋ ของ กิน๋ บ่ หื้อ เน่า เจ้น เดียว กัน๋ คน ต้ี เผียบ เหมือน เกือ๋ จะ จ้วย ฮกัษา หื้อ จิตใจ๋ คน บ่ เสีย
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เม่ือ ต๋าม โกม ไฟ ก็ บ่ มี ใผ เอา ถัง มา ควบ ไว ้เหยี แต่ จะ เอา โกม น้ัน ตัง้ ไว ้บน ตัง่
เป้ือ จะ ส่อง แจ้ง เฮื่อฮา่ม หื้อ คน ตังหลาย ใน เฮอืน น้ัน ได้ หนั ถ่ี ๆ 16 หมู่ ต้าน ก็ 
เหมือน กัน๋ จง ส่อง แจ้ง ออก ไป หื้อ คน ตังหลาย ได้ หนั เป้ือ เม่ือ หมู่ เขา ได้ หนั 
ก๋าน ดี ต้ี ต้าน ตังหลาย เยยีะ ก็ จะ สรรเสรญิ พระเจ้า พระบิดา ของ ต้าน ผู้ ต้ี 
อยู ่ใน สวรรค์

พระเยซู สอน เรือ่ง บท บัญญัติ ต่าง ๆ
17 �จะ ไป ก๊ึด วา่ เฮา มา ยกเลิก บท บัญญัติ ของ โมเสส กาวา่ มา ยกเลิก กํา

สอน ต้ี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ได้ เขียน ไว้ เฮา บ่ ได้ มา ยกเลิก ของ 
หมู่ น้ัน เน่อ แต่ มา เยยีะ หื้อ ครบ ถูกต้อง ต๋าม ต้ี เขียน ไว ้น้ัน 18 เฮา บอก ความ 
จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ เม่ือ ฟ้า กับ ดิน ยงั มี อยู่ จะ บ่ มี อกัษร ตัว๋ ใด กาวา่ 
ขีด ๆ น่ึง จะ สูญหาย ไป จาก บท บัญญัติ จ๋น กวา่ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ใน บท บัญญัติ 
น้ัน จะ สําเรจ็ ครบ ถ้วน 19 ยอ้น จาอัน้ คน ใด บ่ เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ ข้อ เล็ก ๆ
หน้อย ๆ ยงั แอกขะแตก สอน คน อื่น หื้อ เยยีะ เหมือน ตัว๋ เก่า แหม คน น้ัน จะ 
ได้ จ้ือ วา่ เป๋น คน เล็ก หน้อย ต้ี สุด ใน แผ่นดิน สวรรค์ แต่ ถ้า คน ใด ตึง สอน ตึง 
ได้ เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ น้ัน คน น้ัน จะ ได้ จ้ือ วา่ เป๋น คน ยิง่ ใหญ่ ใน แผ่นดิน 
สวรรค์ 20 เฮา จะ บอก หื้อ ฮู ้วา่ ถ้า ต้าน ตังหลาย บ่ เยยีะ ต๋าม ความ ต้องก๋าน 
ของ พระเจ้า นัก เหลือ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์กับ หมู่ ฟาริสี ต้าน จะ เข้า แผ่นดิน 
สวรรค์ บ่ ได้ เลย

เรือ่ง ก๋าน โขด เก้ียด
21 �ต้าน ตังหลาย เกย ได้ ยนิ กําสอน ของ โมเสส ต้ี สอน คน ใน สมัย โบราณ 

วา่ �หา้ม ฆ่า คน�ซ ถ้า ใผ ฆ่า คน คน น้ัน จะ ถูก ตัดสิน ลงโต้ษ ต๋าม บท บัญญัติ
22 แต่ เฮา บอก ต้าน ตังหลาย วา่ ถ้า ใผ โขด๕ หื้อ ป้ีน้อง ของ ตัว๋ คน น้ัน จะ ถูก 
ตัดสิน ลงโต้ษ ถ้า ใผ ด่า ป้ีน้อง วา่ �ไอ ่ส่ึง ตึง� ก็ จะ ถูก ปา ขึ้น ศาล ของ สภา 
จาว ยวิ ถ้า ใผ ด่า ป้ีน้อง วา่ �ไอ ่งา่ว� คน น้ัน จะ ได้ ฮบั โต้ษ เถิง ตก หม้อหน้า
ฮก

23 �ยอ้น จาอัน้ ถ้า ต้าน เอา เครือ่ง ปู่จา มา เถิง แต้น ปู่จา แล้ว แต่ ก๊ึด ได้ วา่ 
ป้ีน้อง โขด หื้อ ต้าน ใน สิง่ ต้ี ต้าน ได้ เยยีะ ไป 24 หื้อ ต้าน วาง เครือ่ง ปู่จา น้ัน ไว ้
หัน้ แล้ว ขะใจ๋ ป๊ิก ไป คืนดี กับ ป้ีน้อง คน น้ัน เหยี ก่อน แล้ว ป๊ิก มา ถวาย ของ ปู่
จา แก่ พระเจ้า

25 �ถ้า เป๋น ถ้อย เป๋น ความ กับ ใผ คน ใด หื้อ ขะใจ๋ อู ้ตกลง กัน๋ เวย ๆ ใน หละ
หวา่ง ก๋าง ตาง ต้ี ก่ําลัง เตียว ไป ก่อน ต้ี ก่ําลัง จะ ขึ้น ศาล ถ้า บ่ จาอัน้ คน ต้ี เป๋น 
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 ไว ้เหยี 26 เฮา บอก ความ จรงิ 
แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ ต้าน จะ ออก จาก คอก ตึง บ่ ได้ จ๋น กวา่ จะ จ่าย ก้า ปรบั จ๋น 
ครบ กู้ บาท กู้ สตางค์ ๖เหยี ก่อน
ซ 5:21 5:21 อพย� 20:13 ๕ 5:22 5:22 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ มี ข้อความ วา่
โขด หื้อ ป้ีน้อง ของ ตัว๋ โดย บ่ มี สาเหตุ ๖ 5:26 5:26 ถ้า แป๋ ตรง ๆ กับ ภาษา กรกี จ้ือ คอดรนัเตส
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เรือ่ง ก๋าน มี จู๊
27 �ต้าน ตังหลาย ฮู ้กํา ต้ี โมเสส ได้ สอน ไว ้วา่ �หา้ม เป๋น จู๊ ผัว เมีย เป้ิน�ญ

28 แต่ เฮา จะ บอก ต้าน วา่ ถ้า ต้าน ผ่อ แม่ญิง แล้ว ก๊ึด ใน ตาง บ่ ดี ต้าน ก็ ได้ 
หลง ผิด เป๋น จู๊ ตาง ใจ๋ กับ แม่ญิง คน น้ัน แล้ว 29 ยอ้น จาอัน้ ถ้า แก่นต๋า เบื้อง 
ขวา ของ ต้าน เยยีะ หื้อ ต้าน เป๋น บาป ก็ หื้อ ควดั ต๋า เผิก น้ัน ขวา้ง ไป เหยี ยอ้น 
วา่ ถ้า เสีย อวยัวะ ไป อยา่ง น่ึง ก็ ยงั ดี เหลือ มี ตึง เน้ือ ตึง ตัว๋ ครบ หมด แต่ ต้อง 
ตก หม้อหน้าฮก 30 ถ้า มือ เบื้อง ขวา ของ ต้าน เยยีะ หื้อ ต้าน เป๋น บาป หื้อ ตัด 
มือ เบื้อง น้ัน ขวา้ง ไป เหยี ยอ้น วา่ ถ้า เสีย อวยัวะ ไป อยา่ง น่ึง ก็ ยงั ดี เหลือ มี ตึง 
เน้ือ ตึง ตัว๋ ครบ หมด แต่ ต้อง ถูก ส่ง ลง หม้อหน้าฮก

เรือ่ง ก๋าน ละ ผัว ละ เมีย
31 �โมเสส ก็ ได้ สอน ตวย วา่ �ถ้า ใผ คน ใด จะ ละ เมีย ก็ หื้อ เขียน ใบหยา่ 

หื้อ เมีย เหยี�ฎ 32 แต่ เฮา บอก ต้าน ตังหลาย วา่ ป้อจาย คน ใด ละ เมีย ยอ้น 
สาเหตุ อื่น ๆ นอกจาก ป้อจาย ไป เล่น จู๊ ก็ เยยีะ หื้อ เมีย ผิด เรือ่ง ก๋าน ล่วง 
ประเวณี เม่ือ มี ผัว ใหม่ ป้อจาย คน ใด ต้ี มา แต่งงาน กับ แม่ญิง คน น้ี ก็ ผิด 
เรือ่ง ก๋าน ล่วง ประเวณี เหมือน กัน๋

เรือ่ง ก๋าน สาบาน
33�ต้าน ตังหลาย เกย ได้ยนิ กํา สอน ของ โมเสส ต้ี สอน คน ใน สมัย โบราณ 

วา่ �หา้ม หื้อ เสีย กํา สาบาน แต่ หื้อ เยยีะ ตวย ต๋าม กํา สาบาน ต้ี ได้ ถวาย แก่ 
องค์ พระผู้เป๋นเจ้า น้ัน� 34 แต่ เฮา บอก ต้าน ตังหลาย วา่ บ่ ดี สาบาน เลย
ถ้า สาบาน โดย อา้ง เถิง สวรรค์ ก็ เหมือน อา้ง เถิง พระเจ้า ยอ้น วา่ สวรรค์ 
เป๋น ต้ี พระเจ้า น่ัง ปกครอง อยูฏ่ 35 กาวา่ บ่ ดี สาบาน โดย อา้ง เถิง โลก น้ี ใน 
กํา สาบาน ยอ้น วา่ โลก น้ี ก็ เป๋น ต้ี ฮอง ตีน๋ ของ พระเจ้า กาวา่ โดย อา้ง เถิง 
กรุง เยรูซาเล็ม ใน กํา สาบาน ยอ้น วา่ กรุง เยรูซาเล็ม ก็ เป๋น กรุง ของ พระ มหา 
กษัตรยิ์ อา้ง จาอี ้ก็ เหมือน อา้ง เถิง พระเจ้า ตวย 36กาวา่ จะ ใจ๊ หวั ของ ตัว๋ เก่า 
เป๋น ประกัน๋ ใน กํา สาบาน ก็ เยยีะ บ่ ได้ ยอ้น วา่ ผม บน หวั ของ ต้าน แม้ แต่ เส้น 
เดียว ก็ ยงั บ่ มี ป๋ัญญา เยยีะ หื้อ ดํากิก กาวา่ หงอก ขาว เผือะ ขาว เผือก ได้ เลย
37 ถ้า �ใจ้� ก็ บอก วา่ �ใจ้� ถ้า �บ่ ใจ้� ก็ บอก วา่ �บ่ ใจ้� อู ้มอกอี ้ปอ แล้ว
อู ้นัก เหลือ น้ี ก็ มา จาก มาร

เรือ่ง ก๋าน แก้แค้น
38 �ต้าน ตังหลาย ฮู ้กํา ต้ี โมเสส ได้ อู ้ไว ้วา่ �เอา แก่น ต๋า ส้าย แก่น ต๋า เอา 

เขี้ยว ส้าย เขี้ยว�ฒ 39 แต่ เฮา บอก ต้าน ตังหลาย วา่ บ่ ดี แก้แค้น คน ต้ี เยยีะ 
ผิด เยยีะ ฮา้ย ต่อ ต้าน ถ้า ใผ คน ใด ตบ แก้ม เผิก ขวา ของ ต้าน ก็ หื้อ บิน่ แก้ม 
เผิก ซ้าย หื้อ เขา ตบ แหม 40 ถ้า ใผ คน ใด ก็ ต๋าม ไป ฟ้อง ศาล เป้ือ ลู่ เอา เส้ือ ของ 
ต้าน เป๋น ก้า ไหม ก็ หื้อ ต้าน ถอด เส้ือ คุม แถม เขา ไป แหม ผืน 41 ถ้า ทหาร คน 
ใด เข หื้อ ต้าน แบก ของ ของ เขา เตียว ตวย ก้น เขา ไป ไก๋ น่ึง กิโลเมตร หื้อ ต้าน 
ยอม แบก ของ น้ัน เตียว ต่อ ไป แหม น่ึง กิโลเมตร เน่อ 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�
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หยงั จาก ต้าน ก็ หื้อ เขา ไป ถ้า มี ใผ มา ขอ ยมื อะหยงั จาก ต้าน ก็ จะ ไป บิน่ หลัง 
ตํา๋ เขา คน น้ัน เน่อ

หื้อ ฮกั ศัตรู๋
43 �ต้าน ตังหลาย ฮู ้กํา ต้ี โมเสส ได้ อู ้ไว ้วา่ �จง ฮกั เป้ือน บ้าน ของ ต้าน

แล้ว หื้อ จัง ศัตรู�๋ณ 44 แต่ เฮา บอก ต้าน ตังหลาย วา่ จง ฮกั ศัตรู ๋ของ ต้าน หื้อ 
อธษิฐาน เผื่อ คน ต้ี ค่ํา หมู่ ต้าน ตวย 45 ถ้า ต้าน ตังหลาย เยยีะ จาอี ้แล้ว ก็ 
แสดง วา่ ต้าน เป๋น ลูก แต๊ ๆ ของ พระบิดา ต้ี อยู ่ใน สวรรค์ ยอ้น วา่ พระองค์ ก็ 
เยยีะ หื้อ ตะวนั ส่อง แจ้ง หลึ แจ้ง หล้ึง ตึง คน บ่ ดี กับ คน ดี ก็ หื้อ ฝน ตก ลง มา ใส่ 
ตึง คน ต้ี เยยีะ ดี ตึง คน ต้ี เยยีะ ฮา้ย เหมือน กัน๋ หมด กู้ คน 46 ถ้า ต้าน ตังหลาย 
ฮกั ก้า คน ต้ี ฮกั ต้าน ต้าน จะ ได้ รางวลั อะหยงั ยอ้น วา่ แม้ แต่ คน เก็บ ภาษี ก็ 
ยงั ฮกั คน ต้ี ฮกั เขา เหมือน กัน๋ บ่ ใจ้ กา 47 ถ้า ต้าน เอา ก้า อู ้ตัก๊ตวาย หมู่ ญาติ 
ป้ีน้อง เป้ือน ฝูง ของ ตัว๋ เก่า อยา่ง เดียว เต้าอัน้ ต้าน จะ ดี เหลือ คน อื่น ๆ จาใด
ยอ้น วา่ คน ต้ี บ่ ฮู้จัก พระเจ้า ก็ เยยีะ อยา่ง เดียว กัน๋ 48 ยอ้น จาอัน้ หื้อ เป๋น คน 
ดี พรอ้ม กู้ อยา่ง เหมือน พระบิดา ของ ต้าน ต้ี อยู ่ใน สวรรค์ เป๋น ผู้ ดี พรอ้ม กู้ 
อยา่ง

6
เรือ่ง ก๋าน หื้อ ตาน

1�หละวงั หื้อ ดี เน่อ หา้ม แต่ง เยยีะ ความ ดี ตัง ศาสนา เป้ือ อวด คน อื่น เต้า
อัน้ ยอ้น วา่ ถ้า เยยีะ จาอัน้ ต้าน จะ บ่ ได้ ฮบั รางวลั สัก อยา่ง จาก พระบิดา ของ 
ต้าน ต้ี อยู ่ใน สวรรค์

2 �ยอ้น จาอัน้ เม่ือ ใด ก็ ต๋าม ต้ี ต้าน จ้วย เหลือ คน ตุ๊ก คน จ๋น ก็ หา้ม เยยีะ 
เหมือน กับ หมู่ คน หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด ต้ี หูม เป่า แก ใน ธรรมศาลา กาวา่ ต๋าม หน 
ตาง เป้ือ จะ หื้อ คน ยกยอ ปอป้ัน เขา เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่
หมู่ เขา ก็ ได้ ฮบั รางวลั เรยีบรอ้ย แล้ว จะ บ่ มี รางวลั จาก พระเจ้า เลย 3 ต๋อน ต้ี 
หื้อ ตาน น้ัน หา้ม หื้อ ใผ ฮู้ เหมือน กับ มือ ซ้าย หื้อ ตาน แต่ บ่ หื้อ มือ ขวา ฮู้ 4 เป้ือ 
วา่ ก๋าน หื้อ ตาน ของ ต้าน น้ัน จะ เป๋น ความ ลับ แล้ว พระบิดา ของ หมู่ ต้าน ผู้ 
ต้ี หนั สิง่ ต้ี หมู่ ต้าน ลัก เยยีะ ก็ จะ โผด หื้อ รางวลั แก่ ต้าน

เรือ่ง ก๋าน อธษิฐาน
5 �เม่ือ ต้าน อธษิฐาน ก็ หา้ม เยยีะ เหมือน หมู่ คน หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด ต้ี ซอบ ยนื 

อธษิฐาน ใน ธรรมศาลา กับ ต๋าม หนตาง เป้ือ อวด หื้อ คน อื่น ๆ หนั เฮา บอก 
ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ หมู่ เขา ได้ ฮบั รางวลั ของ เขา ไป แล้ว 6 ส่วน 
ต้าน ต๋อน ต้ี จะ อธษิฐาน ก็ หื้อ เข้า ไป ใน หอ้ง หบั ปะตู๋ แล้ว อธษิฐาน ต่อ พระ
บิดา ของ ต้าน ต้ี ผ่อ บ่ หนั แล้ว พระองค์ ผู้ ต้ี หนั สิง่ ต้ี ต้าน ลัก เยยีะ ก็ จะ โผด หื้อ 
รางวลั แก่ ต้าน
ณ 5:43 5:43 ลนต� 19:18
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7 �แล้ว ต๋อน ต้ี ต้าน อธษิฐาน อยู ่น้ัน ก็ หา้ม อู ้หล้ืม เก่า หล้ืม ใหม่ เหมือน 
คน ต้ี บ่ ฮู้จัก พระเจ้า เยยีะ กัน๋ ยอ้น วา่ หมู่ เขา ก๊ึด วา่ ถ้า เยยีะ จาอัน้ แล้ว หมู่ 
เขา ก็ จะ ได้ ฮบั กําตอบ จาก ก๋าน อธษิฐาน น้ัน 8 หา้ม เยยีะ เหมือน กับ คน หมู่ 
น้ัน เน่อ ยอ้น วา่ พระบิดา ฮู ้แล้ว วา่ ต้าน ต้องก๋าน อะหยงั พ่อง ก่อน ต้ี ต้าน จะ 
อา้ ปาก ขอ

9 � ตัง้แต่ น้ี ต่อ ไป หื้อ ต้าน ตังหลาย อธษิฐาน จาอี ้วา่
� ข้า แต่ พระบิดา ของ ข้า พระองค์ ตังหลาย ผู้ ต้ี อยู ่ใน สวรรค์
ขอ หื้อ นาม ของ พระองค์ เป๋น ต้ี นับถือ
10 ขอ หื้อ แผ่นดิน ของ พระองค์ มา ตัง้ อยู่
ขอ หื้อ คน ตังหลาย เยยีะ ตวย ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระองค์ ใน โลก น้ี 

เหมือน อยา่ง เดียว กัน๋ ต้ี เยยีะ ใน สวรรค์
11 ขอ โผด หื้อ ข้า พระองค์ ตังหลาย มี อาหาร กิน๋ ใน วนั น้ี
12 ขอ โผด ยก โต้ษ บาป ของ ข้า พระองค์ ตังหลาย
เหมือน กับ ต้ี ข้า พระองค์ ตัง หลาย ยก โต้ ษ หื้อ คน อื่น ต้ี เยยี ะ บ่ ดี ต่อ ข้า 

พระองค์ ตังหลาย
13 แล้ว ขอ บ่ หื้อ ปา ข้า พระองค์ ตังหลาย เข้า ไป หา ก๋าน ลองใจ๋
แต่ ขอ จ้วย หื้อ ป๊น จาก สิง่ บ่ ดี ๗�
14ยอ้น วา่ ถ้า หมู่ ต้าน จะ ยกโต้ษ หื้อ คน ต้ี เยยีะ บ่ ดี แก่ ต้าน พระบิดา ของ ต้าน 
ต้ี อยู ่ใน สวรรค์ ก็ จะ โผด ยกโต้ษ หื้อ ต้าน เหมือน กัน๋ 15 แต่ ถ้า ต้าน บ่ ยอม ยก
โต้ษ บาป หื้อ คน อื่น พระบิดา ของ ต้าน ก็ จะ บ่ ยอม โผด ยกโต้ษ บาป ของ ต้าน 
เหมือน กัน๋

ก๋าน สอน เรือ่ง ถือ ศีล อด อาหาร
16 �เม่ือ ต้าน ถือ อด อาหาร เต้ือ ใด ก็ ต๋าม หา้ม แป๋ง หน้าหมอง ต๋องเศรา้

เหมือน หมู่ คน หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด เยยีะ กัน๋ หมู่ เขา บ่ ซ่วย หน้า ล้าง ต๋า บ่ หว ีผม หื้อ 
ผ่อ เหมือน บ่ สบาย เป้ือ ใค่ หื้อ คน ตังหลาย หนั วา่ เขา ก่ําลัง ถือ ศีล อด อาหาร 
อยู่ แล้ว ยกยอ ปอป้ัน เขา แต่ เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ หมู่ เขา 
ได้ ฮบั รางวลั เรยีบรอ้ย แล้ว จะ บ่ มี รางวลั จาก พระเจ้า เลย 17 แต่ เม่ือ ใด ต้ี 
ต้าน ตังหลาย ถือ ศีล อด อาหาร อยู่ ขอ หื้อ ซ่วย หน้า ล้าง ต๋า กับ หว ีผม เหมือน 
ต้ี เกย เยยีะ ตึง วนั 18 เป้ือ จะ บ่ หื้อ ใผ ฮู ้เลย วา่ ต้าน ก่ําลัง ถือ ศีล อด อาหาร อยู่
แต่ พระบิดา ผู้ ต้ี ผ่อ บ่ หนั จะ หนั สิง่ ต้ี ต้าน ลัก เยยีะ ก็ จะ หื้อ รางวลั แก่ ต้าน

ก๋าน สอน เรือ่ง เข้า ของ เงนิ คํา
19 �หา้ม เอา ก้า เก็บ ฮอม ทรพัย ์สมบัติ ไว ้หื้อ ตัว๋ ใน โลก น้ี เซิง่ ขี้ เม่ียง กาวา่ 

แมง จะ มา ขบ กิน๋ เยยีะ หื้อ ทรพัย ์สมบัติ เสีย หาย ได้ กาวา่ ต้ี ขโมย จะ มา ลัก 
เอา ไป ได้ 20 แต่ หื้อ เก็บ ฮอม ทรพัย ์สมบัติ ไว ้ใน สวรรค์ ต้ี ขีเ้หม้ียง กับ แมง จะ 
มา ขบ กิน๋ เยยีะ หื้อ ทรพัย ์สมบัติ เสียหาย กาวา่ ขโมย เข้า บ้าน ลัก เอา ไป ตึง 
บ่ ได้ 21 ยอ้น วา่ ทรพัย ์สมบัติ ของ ต้าน อยู ่ต้ี ไหน จิตใจ๋ ของ ต้าน ก็ อยู ่ต้ี หัน้
๗ 6:13 6:13 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ มี ข้อความ น้ี เหตุ วา่ ราช อาํนาจ ฤทธิเ์ดช กับ เกียรติ
เป๋น ของ พระองค์ ตลอด ไป 
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22 �แก่นต๋า เผียบ เหมือน โกม ไฟ ส่อง แจ้ง ใน ตัว๋ ของ คน เฮา ถ้า แก่นต๋า 
ของ ต้าน ดี ตึง เน้ือ ตึง ตัว๋ ก็ เป่งแจ้ง ไป หมด 23 แต่ ถ้า แก่นต๋า ของ ต้าน บ่ ดี ตึง 
เน้ือ ตึง ตัว๋ ก็ มืด ไป หมด แล้ว ถ้า ก๊ึด วา่ ตัว๋ ต้าน เป่งแจ้ง แต่ แต๊ ๆ เป๋น ความ 
มืด ความ มืด น้ัน จะ มืด นัก เหลือ น้ัน ขนาด ไหน

24 �บ่ มี ใผ จะ ฮบั ใจ๊ เจ้านาย สอง คน พรอ้ม กัน๋ ได้ ยอ้น วา่ เขา จะ จัง นาย คน 
น่ึง แล้ว ก็ ฮกั นาย แหม คน น่ึง กาวา่ เขา ก็ จะ ซ่ือสัตย ์กับ นาย คน น่ึง แต่ จะ ดู 
ถูก ดู แควน นาย แหม คน น่ึง เจ้น เดียว กัน๋ ต้าน จะ ฮบัใจ๊ พระเจ้า แล้ว จะ ฮบั
ใจ๊ เงนิคํา พรอ้ม กัน๋ บ่ ได้

สอน เรือ่ง ก๋าน กระวน กระวาย
25 �ยอ้น จาอัน้ เฮา ขอ บอก ต้าน ตังหลาย วา่ บ่ ถ้า ฮอ้นใจ๋ จ้ี วี ้จ้อ หวอ้ เก่ียว

กับ จีวติ วา่ จะ เอา อะหยงั มา กิน๋ เอา อะหยงั มา ด่ืม กาวา่ เป๋น หว่ง เรือ่ง ของ 
ตัว๋ วา่ จะ เซาะ หา เส้ือผ้า ต้ี ไหน มา นุ่ง ยอ้น วา่ จีวติ สําคัญ นัก เหลือ ของ กิน๋
กับ ตัว๋ ของ คน เฮา ก็ สําคัญ นัก เหลือ ผ้า นุ่ง บ่ ใจ้ กา 26 แหงน ผ่อ นก ต้ี บิน อยู ่
บน ฟ้า ลอ มัน บ่ ได้ หวา่น บ่ ได้ เก็บ เก่ียว แล้ว ก็ บ่ ได้ เอา ข้าว สะสม ไว ้ใน หลอง
ข้าว แต่ พระบิดา ของ ต้าน ต้ี อยู ่ใน สวรรค์ เล้ียง นก หมู่ น้ัน ไว้ แล้ว หมู่ ต้าน 
ลอ มี ก้า นัก เหลือ นก หมู่ น้ัน บ่ ใจ้ กา 27 ใน หมู่ ต้าน มี ใผ พ่อง ต้ี ฮอ้นใจ๋ แล้ว 
ต่อ จีวติ ตัว๋ เก่า หื้อ ยาว ออก ไป แหม สัก หน้อย น่ึง ได้

28 �แล้ว เป๋น อะหยงั เถิง เป๋น หว่ง เรือ่ง ผ้า นุ่ง แยง ผ่อ ดอกไม้ ตํา๋ โต้ง ตํา๋ 
นา ลอ วา่ งอก งาม ขึ้น มา ได้ จาใด มัน บ่ ได้ เยยีะ ก๋าน บ่ ได้ ป่ัน ฝ้าย 29 แต่ เฮา 
จะ บอก หื้อ ต้าน ตังหลาย ฮู ้วา่ ขนาด กษัตรยิ ์ซาโลมอน ต้ี นับ วา่ รํา่รวย นัก 
ขนาด ก็ ยงั ใส่ เส้ือผ้า บ่ งาม เต้า ดอกไม้ หมู่ น้ี สัก ดอก เดียว 30 ถ้า พระเจ้า 
แต่งหยอ้ง ดอก หญ้า ตํา๋ โต้ง ตํา๋ นา เซิง่ อยู ่ได้ วนั น้ี วนั เดียว ตก แหม วนั ก็ จะ 
ถูก กํา๋ปือ เข้า ก๋องไฟ จาอัน้ แล้ว พระองค์ ก็ จะ แต่งหยอ้ง หมู่ ต้าน นัก เหลือ 
น้ัน แหม โอ หมู่ ต้าน มี ความ เจ้ือ หน้อย แต๊ ๆ 31 ยอ้น จาอัน้ บ่ ถ้า ฮอ้นใจ๋ วา่
�จะ มี อะหยงั กิน๋ พ่อง ก่อ� �จะ มี อะหยงั ด่ืม พ่อง ก่อ� กาวา่ �จะ มี อะหยงั 
มา นุ่ง พ่อง ก่อ� 32 ยอ้น วา่ คน ต้ี บ่ ฮู้จัก พระเจ้า ก็ ปา กัน๋ เซาะ หา สิง่ หมู่ น้ี แต่ 
พระบิดา ของ ต้าน ตังหลาย ต้ี อยู ่ใน สวรรค์ ฮู ้ดี อยู ่แล้ว วา่ สิง่ หมู่ น้ี จํา๋เป๋น 
สําหรบั ต้าน 33 แต่ สิง่ ต้ี สําคัญ ต้ี สุด สําหรบั หมู่ ต้าน ก็ คือ หื้อ เซาะ หา แผ่น
ดิน ของ พระเจ้า ก่อน กับ เยยีะ ตวย ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า แล้ว 
พระองค์ จะ เต่ือม แถ้ง สิง่ ต้ี จํา๋เป๋น ตึง หมด น้ี กับ หมู่ ต้าน 34 ยอ้น จาอัน้ ก็ 
บ่ ต้อง ฮอ้น ใจ๋ เรือ่ง วนั พูก วนั พูก ก็ มี เรือ่ง ฮอ้น ใจ๋ สําหรบั วนั พูก อยู ่แล้ว วนั 
ใด ๆ ก็ มี ป๋ัญหา ปอ สําหรบั วนั น้ัน อยู ่แล้ว

7
สอน เรือ่ง ก๋าน ตัดสิน คน อื่น

1�บ่ ดี ตัดสิน คน อื่น แล้ว พระเจ้า จะ บ่ ตัดสิน ต้าน 2ยอ้น วา่ ต้าน ตังหลาย 
จะ ตัดสิน คน อื่น จาใด พระเจ้า ก็ จะ ตัดสิน ต้าน ตังหลาย จาอัน้ เผียบ เหมือน 
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ต้าน ใจ๊ ต๋าง แก่น ใด ตวง หื้อ คน อื่น พระเจ้า ก็ จะ ใจ๊ ต๋าง แก่น น้ัน ตวง หื้อ ต้าน 
เหมือน กัน๋

3 �เป๋น จาใด ต้าน ผ่อ หนั ขี้ฝุ่น ต้ี อยู ่ใน ต๋า ป้ีน้อง ของ ต้าน แต่ ไม้ ตึง ดุ้น อยู ่
ใน ต๋า ตัว๋ เก่า ผ่อ บ่ หนั 4 เป๋น จาใด ต้าน อู ้กับ หมู่ ป้ีน้อง ของ ต้าน วา่ �หื้อ เฮา 
เขี่ย ขี้ฝุ่น ออก จาก ต๋า ของ เจ้า เนาะ� แต่ ต้ี ไหน ได้ มี ไม้ ตึง ดุ้น อยู ่ใน ต๋า ตัว๋ เก่า
5 คน หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด หื้อ จัก๊ ไม้ ตึง ดุ้น ออก จาก ต๋า ตัว๋ เก่า เหยี ก่อน แล้ว จะ ได้ 
ผ่อ หนั ถ่ี ๆ ก่อน ต้ี จะ ไป เขี่ย ขี้ฝุ่น ออก จาก ต๋า ของ ป้ีน้อง ได้ 6 �หา้ม เอา ของ 
ศักดิสิ์ทธิ ์ยื่น หื้อ หมา กับ บ่ ดี เอา ไข่ มุก โจ้ง หื้อ หมู ยอ้น วา่ หมา กับ หมู จะ เอา 
ตีน๋ ซอก ยํ่า ของ หมู่ น้ัน หื้อ จ๋ม ป๊ืน ตีน๋ ของ มัน ป๋าย บ่ ปอ จะ งวา้ย ป๊ิก มา ขบ 
ตวย

ก๋าน ฮอ้ง กับ ก๋าน เซาะ หา
7 �จง ขอ แล้ว จะ ได้ จง เซาะ แล้ว จะ ปะ จง ฮอ้ง ต้ี ปะตู๋ แล้ว จะ เปิด หื้อ

8 ยอ้น วา่ กู้ คน ต้ี ขอ ก็ จะ ได้ กู้ คน ต้ี เซาะ ก็ จะ ปะ กู้ คน ต้ี ฮอ้ง ต้ี ปะตู๋ ก็ จะ เปิด หื้อ 
เขา

9�มี ใผ ใน หมู่ ต้าน ถ้า ลูก ขอ ของ กิน๋ จะ เอา บ่าหนิ ยื่น หื้อ กิน๋ แตน กา 10กา
วา่ ถ้า ลูก ของ ต้าน ขอ ป๋า จะ เอา งู ป๊ิด หื้อ จาอัน้ กา 11 ยอ้น วา่ ต้าน ตังหลาย 
ต้ี เป๋น คน บาป ยงั ฮู้จัก เอา ของ ดี ๆ หื้อ ลูก แล้ว พระบิดา ต้ี อยู ่ใน สวรรค์ จะ 
บ่ เอา ของ ดี ๆ นัก เหลือ น้ัน หื้อ กับ คน ต้ี ขอ จาก พระองค์ กา 12 หื้อ เยยีะ ต่อ 
คน อื่น อยา่ง ต้ี ต้าน ต้องก๋าน หื้อ คน อื่น เยยีะ ต่อ ต้าน น่ี เป๋น ความหมาย ของ 
บท บัญญัติ ของ โมเสส กับ เป๋น กํา สอน ของ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน 
พระเจ้า

ปะตู๋ กีด กับ ปะตู๋ กวา้ง
13 �หื้อ เข้า ไป ตาง ปะตู๋ กีด ยอ้น วา่ ปะตู๋ ใหญ่ กับ หน ตาง โล่ง กวา้ง เตียว 

สบาย จะ ปา ไป เถิง ความ ฉิบหาย แล้ว ก็ มี คน จํา๋ นวน นัก เตียว ไป ตัง น้ี
14 ส่วน ปะตู๋ ต้ี กีด กับ หนตาง ต้ี เตียว ยาก จะ ปา ไป เถิง จีวติ แล้ว ก็ มี คน จํา๋
นวน หน้อย ต้ี เซาะ ปะ

ฮูจั้ก เก๊าไม้ ก็ ยอ้น หน่วย
15 �หื้อ หละวงั ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตัว๋ ป๋อม ต้ี มา หา ต้าน ตัง

หลาย ใน สภาพ เป๋น เหมือน แกะ แต่ ตัง ใน ใจ๋ น้ัน ต้ี แต๊ เป๋น เหมือน หมาป่า ขี้ 
สวก ขนาด 16 ต้าน จะ ฮู้จัก เขา ได้ ดี ก็ ผ่อ ต้ี ก๋าน เกิด ผล จาก ก๋าน งาน ของ เขา
มี ใผ พ่อง เก็บ หน่วย องุน่ ได้ จาก เก๊าไม้ ต้ี มี หนาม กาวา่ เก็บ หน่วย บ่าเด่ือ จาก 
เก๊า หญ้า ต้ี มี หนาม 17 ก็ อยา่ง เดียว กัน๋ เก๊าไม้ ต้ี ดี ก็ จะ ออก หน่วย ดี ส่วน เก๊า
ไม้ ต้ี บ่ ดี ก็ จะ ออก หน่วย ต้ี บ่ ดี 18 เป๋น ไป บ่ ได้ ต้ี เก๊าไม้ ดี จะ ออก หน่วย บ่ ดี กา
วา่ เก๊าไม้ บ่ ดี จะ ออก หน่วย ดี แต๊ ๆ 19 เก๊าไม้ กู้ เก๊า ต้ี ออก หน่วย บ่ ดี ก็ จะ ถูก ป้ัม 
ขวา้ง แล้ว เผา ไฟ เหยี 20 ยอ้น จาอัน้ ต้าน จะ ฮู ้ได้ จาใด วา่ คน ต้ี เป๋น ปาก เป๋น 
เสียง แตน พระเจ้า น้ัน เป๋น ตัว๋ แต๊ กาวา่ ตัว๋ ป๋อม ก็ หื้อ ผ่อ ต้ี ก๋าน เกิด ผล จาก 
ก๋าน งาน ของ เขา
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21 �บ่ ใจ้ กู้ คน ต้ี ฮอ้ง เฮา วา่ �องค์ พระผู้เป๋นเจ้า� แล้ว จะ ได้ เข้า ใน แผ่น
ดิน สวรรค์ แต่ คน ต้ี เยยีะ ตวย ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระบิดา ต้ี อยู ่ใน 
สวรรค์ เต้าอัน้ จะ เข้า ไป ใน แผ่นดิน น้ัน ได้ 22 เม่ือ วนั ตัดสิน ลงโต้ษ บาป มา 
แผว น้ัน ก็ จะ มี คน เป๋น จํา๋นวน นัก อู ้กับ เฮา วา่ �องค์ พระผู้เป๋นเจ้า หมู่ ข้า 
พระองค์ ตังหลาย ได้ อา้ง จ้ือ ของ พระองค์ ต๋อน ต้ี ก่ําลัง เยยีะ หน้า ต้ี เป๋น ปาก 
เป๋น เสียง แตน พระองค์ กับ ได้ อา้ง จ้ือ ของ พระองค์ ต๋อน ไล่ ผี ออก ตึง ได้ 
ออก จ้ือ ของ พระองค์ ต๋อน ต้ี เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์หลาย อยา่ง บ่ ใจ้ กา� 23 แต่ 
เฮา จะ บอก หมู่ ต้าน ซ่ือ ๆ วา่ �เฮา บ่ เกย ฮู้จัก หมู่ เจ้า สัก เต้ือ เจ้า เป๋น คน เยยี
ะ บ่ ดี ขะใจ๋ ปา กัน๋ หนี ไป หื้อ ป๊น หน้า เฮา เหยี�

กําเผียบ คน หลวก กับ คน งา่ว แป๋ง เฮอืน
24 �ยอ้น จาอัน้ กู้ คน ต้ี ได้ยนิ กําสอน หมู่ น้ี ของ เฮา แล้ว เยยีะ ตวย ก็ เผียบ 

เหมือน คน หลวก แป๋ง เฮอืน ของ ตัว๋ เอา ตีน๋ เสา เฮอืน จ่อม หล่อม ลง ใน หนิ 
เลิก็ เป้ือ เอา หนิ เป๋น ฐาน ของ เฮอืน น้ัน 25 ต๋อน ฝน ตก หนัก น้ํา ก็ ไหล แฮง กับ 
มี ลมหลวง ป๊ัด ตัง้ เฮอืน ซ้ํา แล้ว ซ้ํา แหม แต่ เฮอืน หลัง น้ัน ก็ บ่ โก้น หลุ แหลว 
ลง มา ยอ้น วา่ ได้ ฝัง ตีน๋ เสา ของ เฮอืน ลง บน ป๊ืน หนิ อยา่ง มัน่คง แล้ว 26 แต่ 
สําหรบั คน ต้ี ได้ ฟัง แล้ว บ่ เยยีะ ตวย กํา สอน หมู่ น้ี ของ เฮา เขา ก็ เผียบ เหมือน 
คน งา่ว แป๋ง เฮอืน อยู ่บน ป๊ืน ทราย 27 ต๋อน ฝน ตก หนัก น้ํา ก็ ไหล แฮง กับ มี 
ลม แฮง ป๊ัด ตัง้ เฮอืน ซ้ํา แล้ว ซ้ํา แหม แล้ว เฮอืน น้ัน ก็ โก้น ลง แหลว หมด นับ 
เป๋น ความ ฉิบหาย อยา่ง ใหญ่ หลวง แต๊ ๆ �

28 เม่ือ พระเยซู อู ้กํา เผียบ หมู่ น้ี จบ แล้ว จาว บ้าน จาว เมือง ตังหลาย ก็ 
ปา กัน๋ งดื ใน กําสอน ของ พระองค์ 29 ยอ้น วา่ พระองค์ สอน อยา่ง ผู้ ต้ี มี สิทธ ิ
อาํนาจ แต๊ ๆ บ่ เหมือน หมู่ ธรรมาจ๋ารย์

8
พระเยซู ฮกัษา คน เป๋น ขี้ตู้ด

1 เม่ือ พระเยซู เตียว ลง มา จาก ดอย แล้ว ก็ มี คน เป๋น หมู่ ใหญ่ ติดต๋าม 
พระองค์ ไป 2 ต๋อน น้ัน มี คน น่ึง เป๋น ขี้ตู้ด๘ มา คุกเข่า ไหว ้ต่อ หน้า พระองค์ อู ้
วา่ �พระองค์ เจ้า ข้า ถ้า พระองค์ ใค่ จ้วย ข้าพเจ้า หื้อ หาย ข้าพเจ้า ก็ จะ หาย 
แน่ ๆ �

3 พระเยซู ก็ ยื่น มือ ไป หยุบ ป้อจาย คน น้ัน แล้ว อู ้วา่ �เฮา ใค่ จ้วย จง หาย 
โรค เต๊อะ� แล้ว เขา ก็ หาย เป๋น ขี้ ตู้ด บ่า เด่ียว น้ัน เลย 4 พระเยซู สัง่ เขา วา่
�หา้ม เล่า เรือ่ง น้ี หื้อ ใผ ฟัง เน่อ แต่ หื้อ ไป แสดง ตัว๋ ต่อ ปุโรหติ แล้ว เอา เครือ่ง 
ปู่จา ไป ถวาย ต๋าม กําสัง่ ของ บท บัญญัติ ของ โมเสส เป้ือ แสดง หื้อ คน ตัง
หลาย ฮู ้วา่ เจ้า หาย โรค แล้ว�

ก๋าน ฮกัษา คน ฮบัใจ๊ นายรอ้ย ทหาร โรมัน
๘ 8:2 8:2 ความหมาย ใน ภาษา กรกี รวม เถิง โรค ผิวหนัง ทัว่ไป
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5 ต๋อน ต้ี พระเยซู เตียว เข้า ไป ใน เมือง คาเปอรนาอุม มี นายรอ้ย ทหาร 
โรมัน คน น่ึง เข้า มา ออ้นวอน เป้ือ ขอ ความ จ้วยเหลือ จาก พระองค์ 6 อู ้วา่
�ต้าน ครบั คน ฮบัใจ๊ ของ ข้าพเจ้า เป๋น งอ่ย ลุก บ่ ได้ นอน อยู ่ต้ี บ้าน เขา ตุ๊ก 
ลําบาก นัก ขนาด�

7 พระเยซู บอก นายรอ้ย คน น้ัน วา่ �เฮา จะ ไป โผด ฮกัษา เขา หื้อ หาย�
8แต่ เขา บอก พระองค์ วา่ �ต้าน ครบั ข้าพเจ้า บ่ ดี ปอ ต้ี จะ หื้อ ต้าน ลอด เข้า 

มา ใน จายคา เฮอืน ของ ข้าพเจ้า เน่อ ขอ ต้าน สัง่ กําเดียว เต้าอัน้ คน ฮบัใจ๊ 
ของ ข้าพเจ้า ก็ จะ หาย จาก พยาธ ิต้ี เขา เป๋น 9 ข้าพเจ้า อยู ่ใต้ วนัิย ของ ทหาร
กับ มี ทหาร อยู ่ใต้ บังคับ ของ ข้าพเจ้า ตวย ข้าพเจ้า สัง่ คน น่ึง วา่ �ไป� เขา ก็ 
ไป สัง่ คน น่ึง วา่ �มา� เขา ก็ มา ข้าพเจ้า บอก คน ฮบัใจ๊ วา่ �เยยีะ อนั น้ี เน่อ�
เขา ก็ เยยีะ�

10 เม่ือ พระเยซู ได้ยนิ กํา อู ้กํา จ๋า จาอัน้ ก็ งดื ใน ความ เจ้ือ ของ นายรอ้ย จึง 
อู ้กับ คน ต้ี ติดต๋าม วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ หื้อ ต้าน ตังหลาย ฮู ้วา่ เฮา บ่ เกย ปะ 
ใผ คน ใด ใน ประเทศ อสิราเอล ต้ี มี ความ เจ้ือ นัก ขนาด น้ี มา ก่อน เลย 11 เฮา 
บอก ต้าน ตังหลาย หื้อ ฮู ้วา่ จะ มี คน จํา๋นวน นัก มา จาก ตัง วนัออก กับ ตัง วนั
ตก เป้ือ มา ฮว่ม กับ อบัราฮมั อสิอคั ตึง ยาโคบ กิน๋ เล้ียง ฉลอง กัน๋ ใน แผ่นดิน 
สวรรค์ 12 แต่ คน ต้ี น่า จะ ได้ เข้า ไป อยู ่ใน แผ่นดิน น้ัน๙ จะ ต้อง ถูก ไล่ เหบิ 
ออก ไป อยู ่ใน ต้ี มืด ต้ี มี เสียง คน ไห ้หุย ขบ เขี้ยว เก๊ียว กาง อยา่ง เจ็บ ปวด�

13 แล้ว พระเยซู ก็ บอก กับ นายรอ้ย คน น้ัน วา่ �ป๊ิก ไป บ้าน ของ ต้าน ก่อน 
เต๊อะ ส่วน เรือ่ง ต้ี ต้าน ต้องก๋าน น้ัน ก็ จะ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี ต้าน เจ้ือ� เวลา เดียว 
กัน๋ น้ัน คน ฮบัใจ๊ ก็ หาย เป๋น ปกติ

พระเยซู ฮกัษา คน จํา๋นวน นัก
14 เม่ือ พระเยซู เข้า ไป ใน เฮอืน ของ เปโตร ก็ หนั แม่ เมีย ของ เขา บ่ สบาย 

เป๋น ไข้ นอน อยู่ 15 พระองค์ ก็ หยุบ มือ ของ นาง นาง ก็ หาย จาก ไข้ แล้ว นาง 
ลุก ขึ้น ฮบัใจ๊ ผ่อกอย พระองค์

16 เม่ือแลง วนั น้ัน หมู่ คน ปา กัน๋ เอา หลาย คน ต้ี โดน ผี เข้า มา หา พระเยซู
พระองค์ ก็ ใจ๊ กํา อู ้ขับ ไล่ ผี หื้อ ออก จาก คน หมู่ น้ัน แล้ว ยงั ได้ ฮกัษา คน เจ็บ
ป่วย กู้ คน หื้อ หาย ตวย 17 สิง่ ต้ี ได้ เกิด ขึ้น น้ี ก็ เป้ือ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี อสิยาห ์ผู้ 
เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า อู ้ไว ้วา่
�พระองค์ ได้ ฮบั เอา ความ เจ็บป่วย ของ หมู่ เฮา ไป เหยี

กับ แบก พยาธิ ของ เฮา ไว�้ด
ก๋าน ติดต๋าม พระเยซู

18 เม่ือ พระเยซู หนั คน เข้า มา แวด พระองค์ เป๋น หมู่ พระองค์ จึง สัง่ สาวก 
ปา ข้าม ไป แหม เผิก น่ึง ของ ทะเลสาบ 19 ต๋อน น้ัน มี ธรรมาจ๋ารย ์คน น่ึง เข้า 
มา อู ้กับ พระองค์ วา่ �ต้าน อาจ๋ารย์ ต้าน ไป ตาง ใด ข้าพเจ้า ขอ ตวย ต้าน ไป 
ตาง น้ัน�
๙ 8:12 8:12 หมายเถิง จาว ยวิ ด 8:17 8:17 อสย� 53:4
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20 พระเยซู บอก เขา วา่ �หมาไน ยงั มี ฮู อยู่ นก ใน อากาศ ยงั มี ฮงั นอน แต่ 
เฮา ผู้ เป๋น บุตรมนษุย๑์ ยงั บ่ มี ต้ี จะ ซุก หวั นอน�

21 มี สาวก แหม คน น่ึง บอก พระองค์ วา่ �พระองค์ เจ้า ข้า หื้อ ข้าพเจ้า ป๊ิก 
ไป ฝัง ศพ ป้อ ก่อน เต๊อะ�

22 พระเยซู ตอบ เขา วา่ �ตวย เฮา มา ก่อน ปล่อย หื้อ คน ต๋าย ฝัง คน ต๋าย 
เอา คน เดียว�

พระเยซู หา้ม ลม หลวง
23 เม่ือ พระเยซู ลง เฮอื แล้ว หมู่ สาวก ก็ ตวย พระองค์ ไป 24 ตันใด น้ัน ก็ มี 

ลมหลวง ตึง ฝน ตึง ลม แฮง เกิด ขึ้น ใน ทะเลสาบ คล่ืน ป๊ัด เอา น้ํา เข้า ใน เฮอื 
จ๋น เต๋ม แต่ พระเยซู ก็ ยงั นอน หลับ อยู่ 25 หมู่ สาวก เข้า มา ฮอ้ง พระเยซู ต่ืน
บอก วา่ �พระองค์ เจ้า ข้า ขะใจ๋ จ้วย กํา เต๊อะ หมู่ เฮา ก่ําลัง จะ จ๋ม น้ํา ต๋าย กัน๋ 
หมด แล้ว�

26พระเยซู ก็ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �กัว๋ เยยีะ หยงั มี ความ เจ้ือ หน้อย แต๊ ๆ � แล้ว 
พระองค์ ก็ ลุก ขึ้น มา หา้ม ลมหลวง ตึง คล่ืน ใหญ่ แล้ว ลม กับ คล่ืน ก็ หยุด เลย

27 หมู่ สาวก ก็ ปา กัน๋ งดื อู ้กัน๋ วา่ �ต้าน ผู้ น้ี เป๋น ใผ กัน๋ ขนาด ลม หลวง กับ 
คล่ืน แฮง ก็ ยงั เจ้ือ ฟัง ต้าน�

พระเยซู ไล่ ผี ออก ต้ี แควน้ กาดารา
28 เม่ือ ปา กัน๋ ข้าม ทะเลสาบ มา เถิง แหม เผิก ใน เขต ของ จาว กาดารา ก็ มี 

สอง คน ต้ี โดน ผี เข้า ออก มา จาก อุโมงค์ ฝัง ศพ เข้า มา หา พระองค์ สอง คน 
น้ี สวก ขนาด จ๋น บ่ มี ใผ ก้า เตียว ก๋าย เข้า ไป ใก้ ตํา๋ หมู่ หัน้ 29 ป้อจาย สอง คน น้ัน 
เอก็ ป๊ัด ใส่ พระเยซู วา่ �ต้าน เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า มา ยุง่ กับ หมู่ เฮา เยยี
ะ หยงั ต้าน ต้องก๋าน มา ทรมาน หมู่ เฮา ก่อน เวลา ต้ี พระเจ้า กํา๋หนด ไว ้แล้ว 
จาอัน้ กา�

30 จาก ต้ี หัน้ บ่ ปอ ไก๋ เต้าใด มี หมู หมู่ ใหญ่ ก่ําลัง เซาะ หา กิน๋ อยู ่ตํา๋ หมู่ หัน้
31ผี ต้ี เข้า สอง คน น้ัน ออ้นวอน พระองค์ วา่ �ถ้า ต้าน จะ ไล่ หมู่ ข้า ออก ไป แต๊ ๆ
ขอ หื้อ หมู่ ข้า ไป เข้า ใน หมู หมู่ น้ัน แตน เหยี เต๊อะ�

32 พระเยซู ก็ สัง่ ผี หมู่ น้ัน วา่ �ออก ไป� แล้ว หมู่ ผี ก็ ออก จาก ป้อจาย สอง 
คน น้ัน ไป เข้า ใน หมู่ หมู แตน แล้ว หมู ตึงหมด ก็ ปา กัน๋ ล่น ลง หน้าผา จิง๊ ลง ไป 
ใน ทะเล แก๊น น้ํา ต๋าย กัน๋ หมด 33 ส่วน หมู่ คน เล้ียง หมู ปา กัน๋ ล่น หนี เข้า ไป ใน 
เมือง แล้ว เล่า เรือ่ง ต้ี เกิด ขึ้น ตึงหมด หื้อ คน ตังหลาย ฟัง ตึง เล่า เหตุก๋ารณ์ 
ต้ี เกิด ขึ้น กับ ป้อจาย สอง คน ต้ี โดน ผี เข้า น้ัน ตวย 34 คน ตึง เมือง น้ัน ก็ ปา กัน๋ 
ออก มา หา พระเยซู เม่ือ ปะ พระองค์ แล้ว ก็ ปา กัน๋ ออ้นวอน ขอ หื้อ พระองค์ 
ออก ไป จาก เขตแดน ของ หมู่ เขา เหยี

๑ 8:20 8:20 พระเยซู ฮอ้ง ตัว๋ เก่า วา่ เป๋น บุตรมนษุย์ เป๋น จ้ือ ต้ี มา จาก พระธรรม ดาเนียล 7:13-14
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9
พระเยซู ฮกัษา คน เป๋น งอ่ย

1 พระเยซู ก็ ลง เฮอื ข้าม ทะเล สาบ ป๊ิก ไป เมือง คาเปอรนาอุม ต้ี เป๋น ต้ี อยู ่
ของ พระองค์ 2 มี คน ปา กัน๋ หาม คน งอ่ย นอน อยู ่ต้ีนอน คน น่ึง มา หา พระเยซู
เม่ือ พระองค์ หนั ความ เจ้ือ ของ หมู่ เขา ก็ อู ้กับ คน งอ่ย วา่ �ลูก เหย สบาย ใจ๋ 
เต๊อะ บาป ของ เจ้า ได้ โผด ยก หื้อ แล้ว เน่อ�

3 เม่ือ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์บาง คน ได้ยนิ จาอัน้ ก็ ก๊ึด ใน ใจ๋ วา่ �คน น้ี ก่ําลัง อู ้
หมิน่ ประมาท พระเจ้า�

4 พระเยซู ฮู ้กําก๊ึด ใน ใจ๋ ของ หมู่ เขา ก็ ถาม วา่ �เป๋น จาใด หมู่ ต้าน จึง ก๊ึด 
บ่ ดี ใน ใจ๋ จาอี้ 5 อนั ใด จะ งา่ย เหลือ กัน๋ ต้ี จะ วา่ �บาป ของ เจ้า ได้ โผด ยก 
แล้ว� กาวา่ �ลุก ขึ้น เตียว ไป เต๊อะ� 6 แต่ เป้ือ วา่ ต้าน ตังหลาย จะ ฮู ้วา่ บุตร
มนษุย ์๒มี สิทธ ิอาํนาจ ใน โลก ต้ี จะ โผด ยก โต้ษ บาป ได้� แล้ว พระองค์ ก็ อู ้กับ 
คน งอ่ย น้ัน วา่ �ลุก ขึ้น แบก ต้ีนอน ป๊ิก ไป บ้าน เต๊อะ� 7 คน งอ่ย น้ัน ก็ ลุก ขึ้น
แล้ว เตียว ป๊ิก บ้าน 8 เม่ือ จาว บ้าน จาว เมือง หนั จาอัน้ กู้ คน ก็ เก๋งกัว๋ แล้ว ปา 
กัน๋ สรรเสรญิ พระเจ้า ต้ี ยอม หื้อ คน มี สิทธ ิอาํนาจ เยยีะ จาอัน้ ได้ ตวย

พระเยซู ฮอ้ง มัทธวิ เป๋น สาวก
9 เม่ือ พระเยซู ออก จาก ต้ี หัน้ มา แล้ว ก็ หนั ป้อจาย คน น่ึง จ้ือ มัทธวิ น่ัง อยู ่

ต้ี ด่าน เก็บ ภาษี พระองค์ บอก เขา วา่ �ตวย เฮา มา เต๊อะ� มัทธวิ ก็ ลุก ขึ้น 
ตวย พระองค์ ไป

10 ต๋อน ต้ี พระเยซู กับ หมู่ สาวก กิน๋ ข้าว อยู ่ใน บ้าน ของ มัทธวิ คน เก็บ ภาษี 
กับ คน บาป หลาย คน ก็ เข้า มา ฮว่ม กิน๋ ข้าว ตวย 11 เม่ือ หมู่ ฟารสีิ หนั จาอัน้
ก็ อู ้กับ หมู่ สาวก ของ พระเยซู วา่ �เป๋น จาใด อาจ๋ารย ์ของ หมู่ ต้าน มา น่ัง กิน๋ 
ข้าว ฮว่ม กับ คน เก็บ ภาษี ตึง คน บาป จาอัน้�

12 เม่ือ พระเยซู ได้ยนิ จาอัน้ ก็ ตอบ วา่ �คน อยู ่ดี สบาย แข็งแฮง บ่ ต้อ
งก๋าน หมอ แต่ คน ต้ี บ่ สบาย ต้องก๋าน หมอ 13 หื้อ ป๊ิก ไป เฮยีน พระคัมภีร ์
ข้อ น้ี หื้อ ดี ๆ ต้ี พระเจ้า บอก วา่ �เฮา ต้องก๋าน ความ เมตต๋า บ่ ใจ้ ต้องก๋าน 
สัตว ์มา ปู่จา�ต ยอ้น เฮา บ่ ได้ มา เป้ือ ฮอ้ง หา คน ต้ี ก๊ึด วา่ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม 
ธรรม แต่ มา เป้ือ ฮอ้ง หา คน บาป�

เรือ่ง ก๋าน ถือ ศีล อด อาหาร
14 ส่วน สาวก ของ ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา มา ถาม พระเยซู วา่ �หมู่ เฮา ตึง 

หมู่ ฟาริสี ถือ ศีล อด อาหาร แต่ เป๋น จาใด สาวก ตังหลาย ของ ต้าน บ่ เยยีะ 
พ่อง�

15 พระเยซู ก็ ตอบ เป๋น กําเผียบ วา่ �เม่ือ เจ้าบ่าว ยงั อยู่ เป้ือน ๆ ของ เขา 
จะ เป๋น ตุ๊ก โศกเศรา้ ได้ จาใด แต่ จะ มี วนั น่ึง ต้ี เจ้าบ่าว จะ ถูก เอา ไป จาก หมู่ 
เขา เถิง ต๋อน น้ัน หมู่ เขา ก็ จะ ปา กัน๋ ถือ ศีล อด อาหาร
๒ 9:6 9:6 พระเยซู ฮอ้ง ตัว๋ เก่า วา่ เป๋น บุตรมนษุย์ เป๋น จ้ือ ต้ี มา จาก พระธรรม ดาเนียล 7:13-14
ต 9:13 9:13 ฮชย� 6:6
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16 �บ่ มี ใผ เอา ผ้า ใหม่ ไป ปะ เส้ือผ้า เก่า เน่อ ยอ้น วา่ ผ้า ใหม่ ต้ี ปะ ไป น้ัน 
เม่ือ หด ก็ จะ จัก๊ เส้ือผ้า ผืน เก่า ปุด นัก เหลือ เก่า 17 กับ บ่ มี ใผ เอา เหล้า องุน่ 
หมัก ๓ใหม่ ๆ ใส่ ถง หนัง เก่า ยอ้น วา่ เหล้า องุน่ หมัก ใหม่ น้ัน จะ เยยีะ หื้อ ถง 
หนัง เก่า แตก เหล้า องุน่ ก็ ฮัว่ ออก มา หมด ถง แก่น น้ัน ก็ จะ ใจ๊ บ่ ได้ แต่ เปิง ดี 
ต้ี จะ เอา เหล้า องุน่ หมัก ใหม่ ใส่ ใน ถง หนัง ใหม่ แล้ว เหล้า องุน่ กับ ถง หนัง ใจ๊ 
ได้ ตึง สอง�

พระเยซู จ้วย จีวติ หละออ่น กับ ฮกัษา แม่ญิง เป๋น เลือด ตก บ่ หยุด
18 ต๋อน ต้ี พระเยซู ก่ําลัง อู ้กํา เผียบ อยู ่น้ัน ก็ มี นาย ธรรมศาลา ของ จาว 

ยวิ คน น่ึง เข้า มา คุกเข่า ไหว ้ต่อ หน้า พระองค์ อู ้วา่ �ลูกสาว ของ ข้าพเจ้า 
ต๋าย บ่ ปอ เมิน มา น่ี ขอ พระองค์ โผด ไป วาง มือ บน ตัว๋ ของ เขา ลูกสาว ของ 
ข้าพเจ้า ก็ จะ ป๊ิก เป๋น ขึ้น มา แหม ใหม่�

19 พระเยซู ตึง หมู่ สาวก ของ พระองค์ ก็ ตวย เขา ไป
20 ต๋อน น้ัน ก็ มี แม่ญิง คน น่ึง เป๋น โรค เลือด ตก บ่ หยุด มา สิบ สอง ป๋ี แล้ว ตุ๊ก 

ทรมาน เหลือ ขนาด แม่ญิง คน น้ี ลักมอบ มา ตัง หลัง พระเยซู แล้ว ก็ หยุบ ตีน๋ 
เส้ือ คุม ของ พระองค์ 21 ยอ้น นาง ก๊ึด ใน ใจ๋ วา่ �ถ้า ได้ หยุบ ตีน๋ เส้ือ คุม ของ 
พระองค์ เต้าอัน้ เฮา ก็ จะ หาย แน่ ๆ �

22 ส่วน พระเยซู งวา้ย หลัง ป๊ิก มา หนั ใส่ ก็ อู ้กับ นาง วา่ �ลูก เหย สบาย ใจ๋ 
ได้ แล้ว เน่อ ความ เจ้ือ ของ เจ้า เยยีะ หื้อ เจ้า หาย โรค แล้ว� แล้ว นาง ก็ หาย 
บ่า เด่ียว น้ัน เลย

23 เม่ือ พระเยซู เตียว มา แผว เฮอืน ของ นาย ธรรมศาลา ก็ หนั หมู่ คน ปา 
กัน๋ เป่า ป่ี เป่า แน เล่น เพลง งาน ศพ กับ คน จํา๋นวน นัก เยยีะ เสียง ดัง วุน่ วะ วุน่ 
วาย 24 พระเยซู ก็ ไล่ คน หมู่ น้ัน วา่ �ออก ไป หื้อ หมด หละออ่น แม่ญิง คน น้ี 
ยงั บ่ ต๋าย เต้ือ ลอ ก่ําลัง นอน หลับ อยู ่บ่ ดาย� คน ตังหลาย ก็ ใค่หวั ใส่ พระองค์
25 หลัง จาก ไล่ คน หมู่ น้ัน ออก ไป หมด แล้ว พระเยซู ก็ เข้า ไป ใน หอ้ง แล้ว กํา๋ 
มือ หละออ่น ไว้ หละออ่น ก็ ลุก ขึ้น มา 26 เรือ่ง ต้ี เกิด ขึ้น น้ี ก็ เล่าลือ อู ้กัน๋ ไป ใคว ่
แควน้ น้ัน

พระเยซู ฮกัษา คน ต๋าบอด
27 เม่ือ พระเยซู ออก มา จาก เฮอืน ของ นาย ธรรมศาลา ก็ มี คน ต๋า บอด 

สอง คน ตวย มา ฮอ้ง เอิน้ เสียง ดัง วา่ �ต้าน ผู้ เป๋น บุตร ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ๔
เหย ขอ โผด อนิดู หมู่ เฮา ตวย เต๊อะ�

28 เม่ือ พระเยซู เข้า ไป ใน เฮอืน แล้ว คน ต๋า บอด ตึง สอง คน ก็ ตวย เข้า ไป
พระองค์ ถาม เขา วา่ �ต้าน ตึง สอง เจ้ือ วา่ เฮา จะ เยยีะ หื้อ ต๋า ของ ต้าน ผ่อ หนั 
ได้ จาอัน้ กา� คน ต๋าบอด สอง คน น้ัน ตอบ วา่ �ต้าน ครบั เฮา เจ้ือ แต๊ ๆ �
๓ 9:17 9:17 เหล้า องุน่ หมัก ใหม่ มี แก๊ส นัก ถ้า ใส่ ใน ถง หนัง เก่า จะ เยยีะ หื้อ ถง หนัง ปุด 
๔ 9:27 9:27 เป๋น ก๋าน อา้ง เถิง เจ๊ือสาย พิเศษ ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ ต้ี จาว ยวิ เจ้ือ วา่
เจ๊ือสาย คน น้ี จะ เป๋น พระเมสสิยาห์ ( พระครสิต์ )
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29พระเยซู เอา มือ จิ ต้ี แก่นต๋า ของ คน ตึง สอง อู ้วา่ �หื้อ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี ต้าน 
เจ้ือ เต๊อะ� 30 แล้ว เขา ตึง สอง คน ก็ ผ่อ หนั พระเยซู เตือ๋น เขา วา่ �หา้ม บอก 
เรือ่ง น้ี หื้อ ใผ คน ใด ฮู�้ 31 แต่ เม่ือ เขา ตึง สอง ไป แล้ว ก็ เล่า เรือ่ง ต้ี เกิด ขึ้น 
เก่ียว กับ พระองค์ หื้อ คน อื่น ใน แควน้ น้ัน ฮู ้จ๋น ใคว ่ไป หมด

พระเยซู ฮกัษา คน เป๋น ใบ้
32 ต๋อน ต้ี ป้อจาย ต้ี หาย ต๋า บอด สอง คน น้ัน ออก ไป จาก ต้ี หัน้ มี คน ปา ป้อ

จาย ต้ี โดน ผี เข้า มา หา พระเยซู ผี ได้ เยยีะ หื้อ เขา เป๋น ใบ้ 33 เม่ือ พระเยซู ไล่ ผี 
น้ัน ออก ไป แล้ว ป้อจาย คน น้ัน ก็ อู ้ได้ คน ตังหลาย ก็ งดื ปา กัน๋ อู ้วา่ �บ่ เกย ฮู ้
บ่ เกย หนั เรือ่ง จาอี ้ใน ประเทศ อสิราเอล มา ก่อน สัก เต้ือ�

34 แต่ หมู่ ฟารสีิ อู ้วา่ �คน น้ี ไล่ ผี ออก ได้ โดย ใจ๊ อาํนาจ ของ หวัหน้า ผี�

พระเยซู อู ้เรือ่ง จ้วย กัน๋ นํา คน มา เจ้ือ
35 พระเยซู เตียว ตาง ไป ใคว ่กู้ เมือง ตึง กู้ หมู่ บ้าน แล้ว สัง่ สอน ใน ธรรม

ศาลา ของ จาว ยวิ กับ บอก ข่าวดี เรือ่ง แผ่นดิน ของ พระเจ้า ก็ ฮกัษา พยาธ ิ
ตึง ก๋าน เจ็บป่วย ต่าง ๆ หื้อ คน ตังหลาย หาย ตวย 36 เม่ือ พระเยซู หนั คน ตัง
หลาย พระองค์ ก็ ฮู้สึก อนิดู หมู่ เขา ยอ้น วา่ หมู่ เขา ตุ๊กใจ๋ หลาย อยา่ง กับ บ่ มี 
ใผ จ้วย เผียบ เหมือน ฝูง แกะ ต้ี บ่ มี คน เล้ียง 37พระองค์ อู ้กับ หมู่ สาวก วา่ �มี 
คน นัก ต้ี พรอ้ม จะ ฮบั เจ้ือ เหมือน ข้าว เหลือง เต๋ม โต้ง แต่ คน งาน ต้ี จะ เก่ียว 
น้ัน ยงั มี หน้อย ล้ํา ไป 38 ยอ้น จาอัน้ หื้อ จ้วย กัน๋ ออ้นวอน ขอ พระเจ้า ผู้ เผียบ 
เหมือน เจ้า ของ นา หื้อ ส่ง คนงาน มา เป้ือ จ้วย กัน๋ เก่ียว พืช ผล ของ พระองค์ 
ตวย�

10
สาวก สิบ สอง คน ออก ไป บอก ข่าวดี

1 พระเยซู ฮอ้ง สาวก สิบ สอง คน มา แล้ว หื้อ สิทธ ิอาํนาจ หมู่ เขา เป้ือ จะ ไล่ 
ผี ฮา้ย๕ กับ ฮกัษา โรค ตึง ก๋าน เจ็บ ป่วย กู้ อยา่ง หื้อ หาย ได้ 2 หมู่ อคัร สาวก สิบ 
สอง คน มี จ้ือ วา่ ซีโมน ต้ี ฮอ้ง แหม จ้ือ วา่ เปโตร อนัดรูว์ ต้ี เป๋น น้อง บ่าว ของ 
ซีโมน เปโตร ยากอบ ยอหน์ ต้ี เป๋น น้องบ่าว ยากอบ ป้ีน้อง สอง คน น้ี เป๋น 
ลูก เศเบดี 3 ฟีลิป บารโธโลมิว โธมัส มัทธวิ คน เก็บ ภาษี ยากอบ ลูก ของ 
อลัเฟอสั ธดัเดอสั 4 ซีโมน ต้ี เป๋น คน ของ พรรค จ้าดนิยม กับ ยูดาส อสิคาริ
โอท ต๋อน เม่ือ ลูน คน น้ี ได้ หกัหลัง พระเยซู

5 เม่ือ พระเยซู ส่ง สาวก สิบ สอง คน น้ี ออก ไป ก็ สัง่ วา่ �หา้ม เข้า หา หมู่ 
คน ต่างจ้าด กาวา่ เข้า ไป ใน เมือง ของ หมู่ จาว สะมาเรยี 6 แต่ หื้อ ไป หา คน 
อสิราเอล ต้ี เผียบ เหมือน แกะ ของ พระเจ้า ต้ี หลง หาย ไป 7 ต๋อน ต้ี หมู่ ต้าน 
เตียว ไป น้ัน หื้อ บอก ไป ตวย วา่ �แผ่นดิน สวรรค์ มา ใก้ จะ แผว แล้ว เน่อ�
8 แล้ว ฮกัษา คน ป่วย หื้อ หาย เยยีะ หื้อ คน ต๋าย ไป แล้ว ป๊ิก เป๋น ขึ้น มา ใหม่ ฮกั
๕ 10:1 10:1 ใน ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ บ่ สะอาด 
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ษา คน เป๋น ขี้ตู้ด หื้อ หาย สะอาด ไล่ ผี ออก จาก คน ต้ี ถูก เข้า ต้าน ตังหลาย ได้ 
ฮบั ฤทธิ ์อาํนาจ น้ี มา บ่ ดาย ก็ หื้อ จ้วย เหลือ คน อื่น บ่ ดาย 9 บ่ ต้อง เอา สตางค์ 
ติด ตัว๋ ไป สัก เหรยีญ 10 บ่ ต้อง เอา ถง เส้ือผ้า แหม ผืน เกิบ กาวา่ ไม้เต๊า ไป 
ตวย ยอ้น วา่ คน ต้ี เยยีะ ก๋าน ก็ สมควร จะ ได้ ฮบั ก๋าน ผ่อกอย ใน สิง่ ต้ี เขา จํา๋ 
เป๋น ต้อง ใจ๊

11 �เม่ือ ต้าน ไป เถิง หมู่ บ้าน ใด กาวา่ เมือง ใด ก็ ต๋าม หื้อ เซาะ หา คน ต้ี เต๋ม
ใจ๋ ต้อนฮบั ต้าน แล้ว ยา้ง อยู ่กับ เขา คน น้ัน จ๋น กวา่ จะ ออก เตียว ตาง ต่อ ไป ต้ี 
อื่น แหม 12 เม่ือ เข้า ไป ใน เฮอืน ของ เขา ก็ หื้อ ป๋ัน ปอน เขา 13 ถ้า คน ใน เฮอืน 
น้ัน ยนิดี ต้อนฮบั หมู่ ต้าน ก็ หื้อ กําปอน น้ัน อยู ่กับ เขา แต่ ถ้า เขา บ่ ต้อนฮบั 
หมู่ ต้าน ก็ หื้อ กําปอน น้ัน ป๊ิก ยอ้น มา หา หมู่ ต้าน เหยี 14 ถ้า บ้าน ใด เมือง ใด 
บ่ ยนิดี ต้อนฮบั ต้าน บ่ ฟัง กํา อู ้ของ ต้าน เม่ือ ออก จาก บ้าน เมือง ของ เขา ก็ 
หื้อ ปัด ขี้ฝุ่น ต้ี ติด ตีน๋ ของ ต้าน ออก ๖เหยี ก่อน 15 เฮา บอก ความ จรงิ แก่ เจ้า 
ตังหลาย วา่ ใน วนั ตัดสิน ลงโต้ษ บาป น้ัน จาว เมือง โสโดม กับ เมือง โกโมราห ์
จะ มี โต้ษ เบา เหลือ จาว เมือง น้ัน แหมถ

พระเยซู เตือ๋น วา่ จะ เกิด เรือ่ง เดือดฮอ้น
16�ฟัง หื้อ ดี เน่อ เฮา ส่ง ต้าน ตังหลาย ออก ไป เผียบ เหมือน ส่ง แกะ เข้า ไป 

อยู ่ต้ามก๋าง หมู่ หมาป่า ยอ้น จาอัน้ ต้อง หลวก เหมือน งู ตึง ซ่ือใส ออ่นน้อม 
เหมือน นกก๋าแก๋ 17 หละวงั หื้อ ดี ยอ้น วา่ คน หมู่ น้ัน จะ ยบั ต้าน ตังหลาย ปา 
ไป ขึ้น ศาล แล้ว เฆ่ียน ลง โต้ษ ต้าน ต้ี ก๋าง ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ 18 หมู่ เขา 
จะ ปา ตัว๋ ต้าน ไป ยนื ต่อ หน้า เจ้าเมือง ต่อ หน้า กษัตรยิ์ ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน ติด
ต๋าม เฮา ต้าน จะ ต้อง เป๋น พยาน เรือ่ง เฮา หื้อ กษัตรยิ ์กับ เจ้าเมือง ตึง คน ต่าง
จ้าด ฟัง 19 เม่ือ ต้าน โดน ยบั บ่ ต้อง ฮอ้นอก ตกใจ๋ วา่ จะ อู ้อะหยงั กาวา่ จะ อู ้
จาใด ดี เม่ือ เถิง เวลา น้ัน ต้าน จะ ฮู ้วา่ จะ อู ้อะหยงั พ่อง 20 แต่ บ่ ใจ้ ตัว๋ ต้าน ต้ี อู้
แต่ เป๋น พระวญิญาณ ของ พระบิดา ต้ี อู ้ผ่าน ตัว๋ ต้าน

21 �ป้ีน้อง จะ หกัหลัง กัน๋ จ๋น ถูก ฆ่า ต๋าย ป้อ แม่ จะ หกัหลัง ลูก จ๋น ถูก ฆ่า 
ต๋าย หมู่ ลูก ๆ ก็ จะ ต่อต้าน ป้อ แม่ แล้ว เยยีะ หื้อ ถูก ฆ่า ต๋าย เหมือน กัน๋ 22 คน 
ตังหลาย จะ จัง หมู่ ต้าน ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน ได้ ติดต๋าม เฮา แต่ ถ้า ใผ ต้ี ทน ได้ จ๋น 
เถิง ต้ี สุด ก็ จะ ได้ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ 23 ถ้า เขา ค่ําเข ต้าน ใน เมือง น้ี ก็ 
หื้อ หนี ไป เมือง ปู๊น เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน วา่ ก่อน ต้ี หมู่ ต้าน จะ ไป เยยีะ 
ก๋าน หื้อ แล้ว จ๋น ใคว ่กู้ เมือง ของ จาว อสิราเอล บุตรมนษุย ์จะ มา แผว ก่อน

24�ลูกศิษย ์บ่ ใหญ่ เหลือ ครู กับ คน ฮบัใจ๊ บ่ ใหญ่ เหลือ เจ้านาย 25 ลูกศิษย ์
ขึ้น ไป เปียง ครู กาวา่ คน ฮบัใจ๊ เปียง นาย ของ ต๋น ก็ นัก แล้ว ถ้า คน ปา กัน๋ ฮอ้ง 
เฮา ต้ี เป๋น เจ้า ของ เฮอืน วา่ เบเอลเซบูล๗ แล้ว เขา จะ ฮอ้ง จ้ือ ต้าน ต้ี เป๋น 
สมาชกิ ใน ครอบครวั ฮา้ย เหลือ น้ัน สัก มอก ใด
๖ 10:14 10:14 เป๋น ก๋าน แสดง วา่ บ่ ยอม ฮบั หื้อ ผ่อ กิจก๋าน 13:51 ถ 10:15 10:15 ปฐก�
19:24-28 ๗ 10:25 10:25 เบเอลเซบูล เป๋น แหม จ้ือ น่ึง ต้ี ฮอ้ง ซาต๋าน ต้ี เป๋น หวัหน้า ของ ผี 
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26 �ยอ้น จาอัน้ บ่ ต้อง กัว๋ คน หมู่ น้ัน กู้ อยา่ง ต้ี ปิดบัง ซุก ไว ้จะ เปิด หื้อ หนั
ตึง ต้ี เป๋น ความ ลับ กู้ อยา่ง จะ ถูก เปิดเผย ออก มา หมด หล้ึง 27 สิง่ ใด ต้ี เฮา 
บอก หื้อ ต้าน ตังหลาย ใน ต้ี มืด ก็ หื้อ ไป บอก ใน ต้ี แจ้ง สิง่ ใด ต้ี เฮา ซูบซาบ 
บอก หื้อ ต้าน ก็ หื้อ เอิน้ บอก ต้ี ดาดฟ้า หลังคา ตึก 28 บ่ ต้อง กัว๋ คน ต้ี ฆ่า ได้ ก้า 
ตัว๋ แต่ บ่ มี อาํนาจ ฆ่า จิต วญิญาณ ของ ต้าน ได้ แต่ หื้อ กัว๋ พระเจ้า ผู้ ต้ี มี ฤทธิ ์
อาํนาจ ทําลาย ตึง ตัว๋ ตึง จิต วญิญาณ ของ ต้าน ใน หม้อหน้าฮก ได้ 29 นกจอก 
สอง ตัว๋ เป้ิน ขาย กัน๋ บาท เดียว บ่ ใจ้ กา ถ้า พระบิดา บ่ ยอม นก หมู่ น้ัน สัก ตัว๋ 
จะ ตก มา ต๋าย บน ป๊ืน ดิน ตึง บ่ ได้ 30 เส้น ผม ของ ต้าน มี ก่ี เส้น พระองค์ ก็ นับ ไว ้
หมด แล้ว 31 ยอ้น จาอี ้บ่ ต้อง กัว๋ เน่อ หมู่ ต้าน มี ก้า นัก เหลือ นกจอก หลาย ตัว๋ 
แหม ก่อน

32 �ถ้า คน ใด ยอมฮบั เฮา ต่อหน้า คน ใน โลก น้ี เฮา ก็ จะ ยอมฮบั เขา ต่อ
หน้า พระบิดา ของ เฮา ต้ี อยู ่ใน สวรรค์ 33 แต่ ถ้า คน ใด ต้ี บ่ ยอมฮบั เฮา ต่อหน้า 
คน ใน โลก น้ี เฮา ก็ จะ บ่ ยอมฮบั เขา ต่อหน้า พระบิดา ของ เฮา ต้ี อยู ่ใน สวรรค์ 
เหมือน กัน๋

34 �บ่ ดี ก๊ึด เอา คน เดียว วา่ เฮา มา ใน โลก น้ี เป้ือ นํา เอา ความ สงบ สุข มา 
หื้อ เน่อ แต่ เฮา เอา ดาบ มา 35 เฮา มา เป้ือ เยยีะ หื้อ
�ลูก บ่าว แตกแยก กับ ป้อ

ลูก สาว แตกแยก กับ แม่
ลูกใป๊ แตกแยก กับ แม่ ผัว

36 คน ใน สมาชกิ ครอบครวั เดียว กัน๋ จะ เป๋น ศัตรู ๋กัน๋�ท
37�คน ใด ต้ี ฮกั ป้อ กาวา่ ฮกั แม่ ของ ตัว๋ นัก เหลือ เฮา ก็ บ่ สมควร มา เป๋น สาวก 
ของ เฮา คน ต้ี ฮกั ลูก บ่าว ลูก สาว ของ ตัว๋ นัก เหลือ เฮา ก็ บ่ สมควร ต้ี จะ เป๋น 
สาวก ของ เฮา เหมือน กัน๋ 38 กับ คน ใด ต้ี บ่ ยอม แบก ไม้ ก๋าง เขน ๘ของ ตัว๋ แล้ว 
ตวย เฮา มา ก็ บ่ สมควร มา เป๋น สาวก ของ เฮา 39 คน ต้ี ใค่ ฮกัษา จีวติ ของ ตัว๋ 
ไว้ คน น้ัน จะ ฮกัษา จีวติ น้ัน บ่ ได้ ก็ จะ ต๋าย แต่ คน ยอม สละ จีวติ ของ ตัว๋ ยอ้น 
หนั แก่ เฮา ก็ จะ มี จีวติ นิรนัดร์

40 �คน ต้ี ต้อนฮบั หมู่ ต้าน ก็ ต้อนฮบั เฮา คน ต้ี ต้อนฮบั เฮา ก็ ต้อนฮบั ผู้ ต้ี ใจ๊ 
เฮา มา ตวย 41 คน ต้ี ต้อนฮบั ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ยอ้น หนั วา่ 
เขา เป๋น จาอัน้ ก็ จะ ได้ ฮบั รางวลั แบบ เดียว กัน๋ กับ คน น้ัน กาวา่ คน ต้ี ต้อนฮบั 
คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ยอ้น วา่ เขา เป๋น จาอัน้ ก็ จะ ได้ ฮบั รางวลั แบบ เดียว กัน๋ 
กับ คน น้ัน 42 กาวา่ คน ต้ี เอา น้ํา เยน็ สัก แก้ว น่ึง หื้อ สาวก ต้ี ต่ําต้อย ต้ี สุด ยอ้น 
หนั วา่ เขา เป๋น สาวก ของ เฮา เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ คน น้ัน 
ก็ จะ ได้ ฮบั รางวลั แน่นอน�

11
พระเยซู ตอบ ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา

ท 10:36 10:36 มคา� 7:6 ๘ 10:38 10:38 ก๋าน ยอม แบก ไม้ ก๋าง เขน หมายเถิง
ก๋าน ยอม เสีย สละ ของ ตัว๋ เก่า เป้ือ หนั แก่ พระครสิต์
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1 เม่ือ พระเยซู สัง่ หมู่ สาวก ตึง สิบ สอง คน เรยีบรอ้ย แล้ว พระองค์ ก็ ออก 
จาก ต้ี หัน้ ไป เตสนา กับ สัง่ สอน ต๋าม เมือง ต่าง ๆ ใน ตํา๋ หมู่ แควน้ กาลิลี

2 ส่วน ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา ยงั อยู ่ใน คอก ได้ยนิ ข่าว เก่ียว กับ สิง่ ต่าง ๆ ต้ี 
พระครสิต์ เยยีะ อยู่ ก็ เลย หื้อ สาวก ของ ตัว๋ ไป หา พระเยซู 3 ถาม วา่ �ต้าน 
เป๋น ผู้ ต้ี จะ มา น้ัน กา กาวา่ จะ ต้อง กอง ถ้า คน อื่น แหม�

4พระเยซู ตอบ วา่ �ป๊ิก ไป บอก ยอหน์ ต๋าม ต้ี หมู่ ต้าน ได้ยนิ กับ ได้ หนั 5 คือ 
คน ต๋าบอด ก็ ผ่อ หนั ได้ คน งอ่ย ก็ เตียว ได้ คน ขี้ ตู้ด ก็ หาย สะอาดธ คน หู 
หนวก ก็ ได้ ยนิ คน ต๋าย ก็ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย กับ คน ตุ๊ก คน ยาก ก็ ได้ ฟัง 
ข่าวดี 6 คน ต้ี บ่ ขัดใจ๋ ใน สิง่ ต้ี เฮา อู ้กับ เยยีะ ก็ เป๋น สุข�

7 เม่ือ สาวก ของ ยอหน์ ได้ ป๊ิก ไป แล้ว พระเยซู ตัง้เก๊า อู ้กับ คน ตังหลาย 
เรือ่ง ยอหน์ วา่ �ต้าน ตังหลาย ไป ผ่อ อะหยงั ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร ไป ผ่อ ต้น 
ออ้ ถูก ลม ป๊ัด แกวง่ ไป แกวง่ มา จาอัน้ กา 8 ถ้า บ่ ใจ้ ออก ไป ผ่อ อะหยงั กัน๋ ไป 
ผ่อ คน แต่งตัว๋ งาม ๆ กา ยอ้น วา่ คน ต้ี แต่งตัว๋ อยา่ง ดี น้ัน ยอ่ม ปา กัน๋ อยู ่ใน 
วงั ปู๊น 9 ถ้า จาอัน้ หมู่ ต้าน ออก ไป ผ่อ อะหยงั กัน๋ ไป ผ่อ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง 
แตน พระเจ้า แม่น ก่อ แม่น แล้ว เฮา บอก ต้าน ตังหลาย วา่ ยอหน์ เป๋น นัก 
เหลือ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า แหม ก่อน 10 คือ ยอหน์ คน เนียะ มี 
กําเขียน เถิง ต้าน ไว ้วา่
�เฮา จะ ส่ง คน ส่ง ข่าว นํา หน้า ต้าน ไป ก่อน

เขา จะ เกียม คน๙ หื้อ พรอ้ม ก่อน ต้าน มา�น
11 เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ บ่ มี ใผ ต้ี ยิง่ใหญ่ เหลือ ยอหน์ ผู้ หื้อ 
บัพติศมา แต่ คน ต้ี เล็ก หน้อย ต้ี สุด ใน แผ่นดิน สวรรค์ น้ัน ก็ ยงั ใหญ่ เหลือ 
ยอหน์ แหม ก่อน 12 นับ ตัง้แต่ สมัย ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา เริม่ เตสนา มา จ๋น 
แผว บ่าเด่ียว น้ี แผ่นดิน สวรรค์ ก็ โดน โจ๋มตี ๋อยา่ง หนัก กับ หมู่ หวั รุนแรง 
ก็ ฮ ิเอา แผ่นดิน สวรรค์ หื้อ ได้ 13 ต้ี อู ้จาอัน้ ยอ้น วา่ ก่อน สมัย ยอหน์ ผู้ เป๋น 
ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตึงหมด กับ บท บัญญัติ ของ โมเสส เกย บอก ไว ้
เถิง เรือ่ง แผ่นดิน ของ พระเจ้า 14 ถ้า ต้าน ตังหลาย เจ้ือ กํา ของ หมู่ เขา แล้ว 
ต้ี อู ้วา่ เอลียาห ์จะ มา ก็ หมายเถิง ยอหน์ คน เนียะบ 15 ใผ ยอม ฟัง ก็ หื้อ ฟัง ไว ้
เต๊อะ

16 �เฮา จะ เผียบ คน ใน ยุค สมัย น้ี เหมือน กับ อะหยงั ดี หมู่ เขา ก็ เผียบ 
เหมือน กับ หละออ่น น่ัง เล่น อยู ่ก๋าง กาด ก๋าง ลี เอิน้ ฮอ้ง ใส่ กัน๋ วา่
17 �หมู่ เป้ิน เป่า ป่ี เป่า แน หื้อ ฟัง แล้ว

หมู่ ตัว๋ ก็ บ่ เต้น บ่ ฟ้อน ตวย
หมู่ เป้ิน ปา กัน๋ ฮอ้ง เพลง สําหรบั งาน ศพ หื้อ ฟัง

หมู่ ตัว๋ ก็ บ่ แป๋ง หน้า หมอง ต๋อง เศรา้ ตวย�
ธ 11:5 11:5 ลนต� 14:1-32 ๙ 11:10 11:10 ถ้า แป๋ ตรง ๆ กับ ภาษา กรกี กํา วา่ �เกียม คน�
เป๋น �เกียม ตาง� น 11:10 11:10 มลค� 3:1 บ 11:14 11:14 มลค� 4:5
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18 เม่ือ ยอหน์ มา เขา ก็ ถือ ศีล อด อาหาร บ่ กิน๋ เหล้า องุน่ หมู่ คน ก็ วา่ �คน น้ี 
มี ผี เข้า� 19 ส่วน บุตรมนษุย ์ได้ ตึง กิน๋ ตึง ด่ืม คน ตังหลาย ก็ วา่ �ผ่อ คน น้ี 
ลอ ขี้ กละ ขี้ เมา ตวย ป๋าย บ่ ปอ ยงั เป๋น เป้ือน กับ คน เก็บ ภาษี คบ กัน๋ กับ คน 
บาป� แต่ ป๋ัญญา ของ พระเจ้า น้ัน ก็ ได้ฮบั ก๋าน ยอมฮบั วา่ ถูกต้อง แล้ว จาก 
ผล ต้ี ออก มา�

พระเยซู วา่ หื้อ เมือง ต้ี บ่ ได้ กลับใจ๋ จาก บาป
20 แล้ว พระเยซู ก็ ตัง้เก๊า ตํา๋หนิ วา่ หื้อ เมือง ต่าง ๆ ต้ี พระองค์ ได้ เยยีะ ก๋าน 

อศัจ๋รรย ์ไว ้นัก เหลือ เป้ิน ยอ้น วา่ หมู่ เขา บ่ ยอม กลับใจ๋ จาก บาป 21 �ความ 
ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ เมือง โคราซิน กับ เมือง เบธไซดา ถ้า เฮา ไป เยยีะ ก๋าน 
อศัจ๋รรย ์แบบ เดียว กัน๋ น้ี ต้ี เมือง ไทระ กับ เมือง ไซดอน คน ตังหลาย ต้ี หัน้ ก็ 
จะ กลับใจ๋ จาก บาป ปา กัน๋ นุ่ง ผ้า กระสอบ กับ เอา ขี้เต้า ผุก ใส่ หวั ตัว๋ เก่า ไป 
เมิน แล้ว 22 เฮา บอก หื้อ เจ้า ฮู ้วา่ ใน วนั ตัดสิน ลงโต้ษ บาป น้ัน เมือง ไทระ 
กับ เมือง ไซดอน จะ มี โต้ษ เบา เหลือ หมู่ เจ้า แหม 23 ส่วน เมือง คาเปอรนาอุม
เจ้า ก๊ึด วา่ เจ้า จะ ถูก ยก ขึ้น เปียง ฟ้า สวรรค์ กา บ่ ใจ้ เน่อ แต่ เจ้า จะ ถูก โจ้ง ลง 
ไป ใน แดน คน ต๋าย เน่อ ยอ้น วา่ ก๋าน อศัจ๋รรย ์ต้ี เฮา ได้ เยยีะ หื้อ เจ้า หนั น้ี ถ้า 
เอา ไป เยยีะ ต้ี เมือง โสโดม เมือง น้ัน ก็ จะ ยงั มี อยู ่จ๋น เถิง ตึง วนั น้ี 24 เฮา บอก 
หื้อ ฮู ้วา่ ใน วนั ตัดสิน ลงโต้ษ บาป น้ัน โต้ษ ต้ี เมือง โสโดม จะ ฮบั น้ัน ยงั จะ เบา 
เหลือ โต้ษ ของ เจ้า แหม�

คน จะ ได้ พักผ่อน เม่ือ มา หา พระเยซู
25แล้ว พระเยซู ก็ อู ้วา่ �ข้า แต่ พระบิดา ผู้ เป๋น เจ้า ของ ฟ้า สวรรค์ กับ แผ่น

ดิน โลก ข้า พระองค์ ขอ สรรเสรญิ พระองค์ ยอ้น วา่ พระองค์ ได้ ปิดบัง เรือ่ง 
ต่าง ๆ หมู่ น้ี บ่ หื้อ ผู้ มี ผญา ป๋ัญญา ผู้ มี ก๋าน ศึกษา ได้ ฮู้ แต่ ได้ เปิด เผย หื้อ กับ 
หมู่ คน ต้ี ถ่อมใจ๋ เป๋น เหมือน หละออ่น หน้อย ๆ 26 ข้า แต่ พระบิดา เจ้า แม่น 
แล้ว พระองค์ ปอใจ๋ ต้ี จะ เยยีะ จาอัน้�

27 แล้ว พระองค์ ก็ อู ้กับ คน ตังหลาย วา่ �พระบิดา ได้ มอบ สิทธ ิอาํนาจ 
เหนือ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง หื้อ เฮา บ่ มี ใผ ฮูจั้ก พระบุตร นอก จาก พระบิดา บ่ มี ใผ ฮูจั้ก 
พระบิดา นอก จาก พระบุตร กับ คน ต้ี พระบุตร ต้องก๋าน เปิดเผย หื้อ ฮูจั้ก เต้า
อัน้

28 �ส่วน คน ตังหลาย ต้ี ฮู้สึก อดิ อก ออ่นใจ๋ กับ มี ภาระ หนัก หื้อ มา หา เฮา 
เต๊อะ แล้ว เฮา จะ หื้อ ต้าน ตังหลาย หาย อดิ หาย ออ่น กับ ได้ พักผ่อน หยอ่นใจ๋
29 ฮบั เฮา เป๋น ผู้นํา จีวติ แล้ว เฮยีน ฮู ้จาก เฮา ยอ้น วา่ ใจ๋ เฮา ออ่นน้อม ถ่อม 
ต๋น แล้ว ต้าน ตังหลาย จะ ได้ พักผ่อน 30ยอ้น เฮา จะ นํา จีวติ ของ ต้าน หื้อ ตวย 
ได้ งา่ย กับ ภาระ ของ เฮา ก็ มอก เหมาะ�

12
กําถาม เรือ่ง วนั สะบาโต



มัทธวิ 12:1 25 มัทธวิ 12:18

1 มี เต้ือ น่ึง พระเยซู เตียว ลัด ก๋าง โต้ง วนั น้ัน เป๋น วนั สะบาโต หมู่ สาวก 
ของ พระองค์ ใค่ อยาก กิน๋ ข้าว ก็ ปา กัน๋ เด็ด งวงข้าว มา เก็ด กิน๋ กัน๋ 2 เม่ือ หมู่ 
ฟารสีิ หนั เข้า ใส่ ก็ ถาม พระเยซู วา่ �ผ่อ หัน้ ลอ หมู่ สาวก ของ ต้าน เยยีะ ใน 
สิง่ ต้ี หา้ม เยยีะ ใน วนั สะบาโต�

3 พระเยซู ตอบ วา่ �หมู่ ต้าน บ่ เกย อา่น พระคัมภีร ์เรือ่ง ต้ี กษัตรยิ ์ดาวดิ 
เยยีะ ต๋อน ต้ี ต้าน กับ หมู่ คน ต้ี มา ตวย ใค่ อยาก กิน๋ ข้าว กา ป 4 ต้าน เข้า ไป ใน 
พระวหิาร ของ พระเจ้า แล้ว กิน๋ เข้าหนมปัง ต้ี ตัง้ ถวาย พระเจ้า เซิง่ ต๋าม กฎ
หา้ม ต้าน กับ หมู่ ของ ต้าน กิน๋ นอก จาก ปุโรหติ เต้าอัน้ ต้ี กิน๋ ได้ 5 หมู่ ต้าน ยงั 
บ่ เกย อา่น บท บัญญัติ ของ โมเสส กา ต้ี วา่ หมู่ ปุโรหติ ต้ี เยยีะ ก๋าน อยู ่ใน พระ
วหิาร ก็ เยยีะ ก๋าน ใน วนั สะบาโต เหมือน กัน๋ แต่ หมู่ เขา ก็ บ่ มี ความ ผิด 6 แล้ว 
เฮา บอก หื้อ ฮู ้วา่ มี คน น่ึง ต้ี อยู ่ต้ี น่ี ยิง่ใหญ่ เหลือ พระวหิาร แหม 7 ถ้า หมู่ ต้าน 
เข้าใจ๋ ความหมาย ของ ข้อ พระคัมภีร ์ต้ี วา่ �เฮา ต้องก๋าน ความ เมตต๋า บ่ ใจ้ 
ต้องก๋าน สัตว ์มา ปู่จา�ผ ต้าน คง จะ บ่ ตัดสิน ลงโต้ษ คน หมู่ น้ี ต้ี บ่ มี ความ ผิด 
แน่ ๆ 8 ยอ้น วา่ บุตรมนษุย ์เป๋น เจ้า เป๋น นาย เหนือ วนั สะบาโต�

พระเยซู ฮกัษา ป้อจาย มือ ลีบ
9พระเยซู ออก มา จาก ต้ี หัน้ แล้ว เข้า ไป ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ 10 มี ป้อ

จาย คน น่ึง อยู ่ต้ี หัน้ มือ เผิก น่ึง ของ เขา ลีบ จาว ยวิ บาง คน ได้ ถาม วา่ �หา้ม 
ฮกัษา คน เป๋น พยาธ ิใน วนั สะบาโต ก่อ� ต้ี เขา ถาม เป้ือ จะ หา เหตุ นาบ โต้ษ 
พระองค์

11 พระเยซู ก็ ตอบ หมู่ เขา วา่ �ถ้า คน ใด ใน หมู่ ต้าน มี แกะ อยู ่ตัว๋ เดียว แล้ว 
แกะ ตัว๋ น้ัน ตกลง ไป ใน น้ําบ่อ ใน วนั สะบาโต เขา คน น้ัน จะ บ่ จ้วย จัก๊ แกะ ขึ้น 
มา จาก บ่อ กา 12 คน ๆ เดียว ก็ มี ก้า นัก เหลือ แกะ ตัว๋ น่ึง หลาย เต้า ยอ้น จาอัน้ 
ควร จะ เยยีะ ก๋าน ดี ใน วนั สะบาโต�

13 แล้ว พระเยซู สัง่ คน มือ ลีบ น้ัน วา่ �เหยยีด มือ ของ เจ้า ออก มา� เขา ก็ 
เยยีะ ตวย ต๋าม แล้ว มือ ของ เขา ก็ หาย ดี เหมือน แหม เผิก น่ึง 14 แล้ว หมู่ ฟาริ
สี ก็ เลย ปา กัน๋ ออก ไป วางแผน วา่ จะ ฆ่า พระเยซู ได้ จาใด

พระเยซู คือ ผู้ ต้ี พระเจ้า เลือก
15 แต่ พระเยซู ฮู ้ตัว๋ เหยี ก่อน วา่ หมู่ เขา วางแผน จะ เยยีะ อะหยงั ก็ เลย 

ออก ไป จาก ต้ี หัน้ มี คน เป๋น จํา๋นวน นัก ตวย พระองค์ ไป พระองค์ ก็ ได้ ฮกั
ษา คน ป่วย หื้อ หาย กู้ คน 16 พระเยซู สัง่ หา้ม คน หมู่ น้ัน บ่ หื้อ บอก คน อื่น วา่
พระองค์ เป๋น ใผ 17 เป้ือ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม กํา ต้ี อสิยาห์ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง 
แตน พระเจ้า ได้ อู ้ไว ้แล้ว วา่
18 �คน ฮบัใจ๊ คน น้ี คือ คน ต้ี เฮา ได้ เลือก ไว ้แล้ว

ต้ี เฮา ฮกั กับ เปิงใจ๋ ขนาด
เฮา จะ หื้อ อาํนาจ กับ ต้าน โดย พระวญิญาณ ของ เฮา
ป 12:3 12:3 1 ซมอ� 21:1-9 ผ 12:7 12:7 ฮชย� 6:6
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ต้าน จะ บอก เรือ่ง ความ ยุติธรรม แก่ คน กู้ จ้าด
19 ต้าน จะ บ่ ผิด หวั ใผ กาวา่ ขึ้น เสียง ดัง

บ่ มี ใผ จะ ได้ ยนิ เสียง ของ ต้าน ต้ี ก๋าง กอง
20 ต้าน จะ บ่ หกั ไม้ ออ้ ต้ี จ๊ํา แล้ว ขวา้ง

กับ ต้าน จะ บ่ ดับ ไส้ โกมไฟ ต้ี เป๋น ควนั ใก้ จะ ดับ
ต้าน จะ เยยีะ จาอี ้จ๋น กวา่ ต้าน

จะ เยยีะ หื้อ ความ ยุติธรรม ได้ฮบั ชยั
21 ต้าน จะ เป๋น ความ หวงั ของ คน กู้ ๆ จ้าด�ฝ

พระเยซู ถูก หา วา่ เป๋น ของ ซาต๋าน
22 มี ป้อจาย คน น่ึง โดน ผี เข้า เยยีะ หื้อ เขา ต๋า บอด กับ เป๋น ใบ้ บาง คน ปา 

เขา มา หา พระเยซู พระองค์ ก็ ได้ ฮกัษา เขา หื้อ หาย จ๋น ผ่อ หนั กับ อู ้ได้ เหมือน 
เก่า 23 คน ตึงหมด ปา กัน๋ งดื ถาม กัน๋ วา่ �คน น้ี เป๋น บุตร ของ กษัตรยิ ์ดา
วดิ�๑ ได้ กา

24 เม่ือ หมู่ ฟาริสี ได้ยนิ จาอัน้ ก็ อู ้วา่ �ต้ี คน น้ี ไล่ ผี ออก ได้ ก็ ยอ้น วา่ ใจ๊ 
อาํนาจ ของ เบเอลเซบูล หวัหน้า ผี�

25 พระเยซู ฮู ้กําก๊ึด ของ หมู่ เขา ก็ ตอบ วา่ �อาณาจักร ต้ี แตกแยก กัน๋ จะ 
ฉิบหาย เมือง ใด กาวา่ ครอบครวั ใด แตกแยก กัน๋ ก็ จะ ตัง้ อยู ่บ่ ได้ 26 เหมือน 
เดียว กัน๋ ถ้า ซา ต๋าน ขับ ไล่ หมู่ ของ มัน เอง ก็ เหมือน ต่อ สู้ ตัว๋ เก่า แล้ว 
อาณาจักร ของ มัน จะ ตัง้ อยู ่ได้ จาใด 27 กับ ถ้า เฮา ไล่ ผี ออก โดย ใจ๊ อาํนาจ 
ของ เบเอลเซบูล หมู่ ของ ต้าน ไล่ ผี ออก โดย ใจ๊ อาํนาจ ของ ใผ จาอัน้ หมู่ 
ของ ต้าน น้ัน ละ จะ เป๋น ผู้ ตัดสิน เรือ่ง น้ี ได้ 28 แต่ ถ้า เฮา ไล่ ผี ออก โดย พระ
วญิญาณ ของ พระเจ้า แสดง วา่ แผ่นดิน ของ พระองค์ ก็ มา เถิง หมู่ ต้าน แล้ว

29 �กาวา่ ถ้า ใผ สามารถ เข้า ไป ปล้น เอา ทรพัย ์สมบัติ ใน บ้าน ของ คน ต้ี มี 
กํา๋ลัง นัก เขา ก็ ต้อง มัด เจ้าของ บ้าน ต้ี แข็งแฮง น้ัน เหยี ก่อน เถิง จะ สามารถ 
ปล้น ได้

30 �ถ้า ใผ บ่ ได้ อยู ่ฝ่าย เดียว กับ เฮา ก็ เป๋น ศัตรู ๋ต่อ เฮา ใผ บ่ ได้ จ้วย ฮอ้ง 
คน เข้า มา เปาะ มา ต้อม กับ เฮา ก็ เป๋น คน เยยีะ หื้อ คน แตก ขะแล ขะแจ ไป
31 ยอ้น จาอัน้ เฮา ขอ บอก หื้อ หมู่ ต้าน วา่ ความ บาป กับ กํา หมิน่ ประมาท 
พระเจ้า จะ ยก โต้ษ หื้อ ได้ กู้ อยา่ง แต่ พระเจ้า จะ บ่ ยกโต้ษ หื้อ คน ใด ต้ี อู ้หมิน่ 
ประมาท พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ 32 พระเจ้า ยงั จะ ยกโต้ษ หื้อ กับ คน ต้ี ด่า บุตร
มนษุย ์ได้ แต่ จะ ยกโต้ษ หื้อ คน ต้ี ด่า พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ตึง บ่ ได้ บ่ วา่ บ่า
เด่ียว น้ี กาวา่ ตลอด ผด ไป แผว ยุค หน้า�

กํา อู ้กํา จ๋า ส่อ วา่ คน น้ัน เป๋น จาใด
33พระเยซู อู ้แหม วา่ �ถ้า เก๊าไม้ ดี หน่วย ก็ จะ ออก มา ดี ถ้า เก๊าไม้ บ่ ดี หน่วย 

ออก มา ตึง บ่ ดี เฮา จะ ฮู ้วา่ เก๊า น้ัน เป๋น จาใด ก็ หื้อ ผ่อ ต้ี หน่วย ของ มัน 34 หมู่ 
ฝ 12:21 12:21 อสย� 42:1-4 ๑ 12:23 12:23 ถ้า แป๋ ตรง ๆ กับ ภาษา กรกี เป๋น ลูก ของ ดาวดิ
อา้งเถิง พระ เมสสิยาห์ กาวา่ พระครสิต์
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เจ้า เป๋น คน ต้ี เผียบ เหมือน งู ป๊ิด แล้ว คน บ่ ดี นัก อยา่ง เจ้า จะ อู ้สิง่ ดี ได้ จาใด
ยอ้น ใน ใจ๋ เป๋น จาใด ปาก ก็ อู ้มา จาอัน้ 35 คน ดี ก็ มี สิง่ ดี ๆ ใน ใจ๋ แล้ว ก็ จะ อู ้
สิง่ ดี ออก มา แต่ คน บ่ ดี ก็ มี สิง่ บ่ ดี ใน ใจ๋ แล้ว ก็ จะ อู ้สิง่ บ่ ดี ออก มา เหมือน กัน๋
36 เฮา จะ บอก ต้าน ตังหลาย วา่ ใน วนั ตัดสิน ลงโต้ษ บาป น้ัน ต้าน ตังหลาย 
จะ ต้อง ฮบัผิดชอบ ใน กํา อู ้ต้ี บ่ มี สาระ 37 กํา อู ้ของ หมู่ ต้าน จะ จ๊ี หื้อ หนั วา่ ต้าน 
จะ ป๊น โต้ษ กาวา่ จะ ถูก ตัดสิน ลงโต้ษ�

ผู้นํา ศาสนา ขอ พระเยซู เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย์
38 เวลา น้ัน มี หมู่ ฟารสีิ กับ ธรรมาจ๋ารย ์บาง คน บอก พระเยซู วา่ �อาจ๋า

รย์ ขอ ต้าน เยยีะ หมายสําคัญ หื้อ หมู่ เฮา หนั กํา ลอ วา่ ต้าน มา จาก พระเจ้า 
แต๊ ๆ �

39 พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �มี ก้า หมู่ คน บ่ ดี กับ คน บ่ ซ่ือสัตย ์ต่อ พระเจ้า ต้ี ฮอ้ง 
ขอ หื้อ เยยีะ หมายสําคัญ หื้อ ผ่อ แต่ พระเจ้า จะ บ่ เยยีะ หื้อ หนั เน่อ นอก จาก 
หมายสําคัญ ต้ี เกิด ขึ้น กับ โยนาห๒์ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 40 คือ 
โยนาห ์อยู ่ใน ต๊อง ป๋า ตัว๋ ใหญ่ เถิง สาม วนั สาม คืน จาใด บุตรมนษุย ์ก็ จะ อยู ่
ใต้ ผืน แผ่นดิน โลก เป๋น เวลา สาม วนั สาม คืน จาอัน้ เหมือน กัน๋ 41 จาว เมือง 
นีนะเวห ์จะ ยนื ขึ้น นาบโต้ษ คน สมัย น้ี ใน วนั ต้ี พระเจ้า ตัดสิน โลก ยอ้น วา่ 
เขา ตังหลาย ได้ กลับใจ๋ จาก บาป เม่ือ โยนาห ์ไป สัง่ สอน หมู่ เขา แต่ ต๋อน น้ี คน 
ต้ี เป๋น ใหญ่ เหลือ โยนาห ์อยู ่ส่อง หน้า หมู่ ต้าน แต่ ยงั บ่ มี ใผ กลับใจ๋ จาก บาป 
สัก คน 42 แล้ว ใน วนั น้ัน พระราชนีิ ของ ตัง ใต้ ก็ จะ ยนื ขึ้น นาบโต้ษ คน ใน 
สมัย น้ี ยอ้น วา่ พระนาง ได้ มา จาก ต้ี สุด ป๋าย แผ่นดิน โลก เป้ือ จะ มา ฟัง สติ 
ป๋ัญญา ของ กษัตรยิ ์ซาโลมอน แต่ บ่าเด่ียว น้ี คน ต้ี เป๋น ใหญ่ เหลือ กษัตรยิ ์
ซาโลมอน อยู ่ต้ี น่ี แล้ว หมู่ ต้าน ก็ บ่ ยอม ฟัง

ผี ฮา้ย ป๊ิก มา เข้า คน เก่า แหม
43 �ผี ฮา้ย ตัว๋ น่ึง เม่ือ ออก จาก ตัว๋ ของ คน ไป แล้ว ก็ ฮอ่น ไป ต๋าม ต้ี กัน๋ดาร 

แหง้แล้ง เป้ือ เซาะ หา ต้ี อยู ่ใหม่ แต่ ก็ เซาะ หา บ่ ปะ 44 ผี ฮา้ย ตัว๋ น้ัน เลย อู ้
ขึ้น วา่ �ข้า จะ ป๊ิก ไป เฮอืน หลัง เก่า ต้ี ได้ ออก มา แล้ว ดี กวา่� เม่ือ ผี ฮา้ย ป๊ิก 
มา แล้ว ก็ หนั วา่ เฮอืน หลัง เก่า น้ัน ยงั วา่ง บ่ มี ใผ อยู ่เต้ือ กับ เผี้ยว สะอาด 
เรยีบรอ้ย ดี 45 ผี ฮา้ย ตัว๋ น้ัน ก็ ไป จวน ผี ตัว๋ อื่น ๆ แหม เจ็ด ตัว๋ ต้ี ฮา้ย เหลือ มัน 
แหม แล้ว ปา กัน๋ เข้า มา อยู ่ใน เฮอืน หลัง น้ัน สุดต๊าย แล้ว คน ๆ น้ัน ก็ ซ้ํา ฮา้ย 
เหลือ เก่า แหม คน บ่ ดี ใน สมัย น้ี ก็ จะ มี สภาพ เหมือน จาอัน้ ตวย�

ใผ เป๋น ครอบครวั ของ พระองค์
46 ต๋อน ต้ี พระเยซู ก่ําลัง อู ้กับ หมู่ คน ตังหลาย แม่ กับ หมู่ น้อง บ่าว ของ 

พระองค์ ก็ มา ยนื ถ้า อยู ่ตัง นอก แน จะ อู ้กับ พระองค์ 47 มี คน มา บอก พระ
เยซู วา่ �แม่ กับ หมู่ น้อง บ่าว ของ อาจ๋ารย ์มา ยนื ถ้า อยู ่ตังนอก หมู่ เขา บอก 
วา่ ใค่ อู ้ตวย ต้าน�
๒ 12:39 12:39 ผ่อ ต้ี พระธรรม โยนาห์
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48พระเยซู บอก วา่ �ใผ เป๋น แม่ กับ ป้ีน้อง ของ เฮา� 49แล้ว พระเยซู ก็ จ๊ี ไป 
ต้ี หมู่ สาวก ของ พระองค์ อู ้วา่ �หมู่ เนียะ เป๋น แม่ กับ ป้ีน้อง ของ เฮา 50 ยอ้น
วา่ คน ต้ี เยยีะ ตวย ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระบิดา ของ เฮา ต้ี อยู ่ใน สวรรค์
คน น้ัน ก็ เป๋น ป้ีน้อง กับ เป๋น แม่ ของ เฮา�

13
กําเผียบ เรือ่ง ดิน ส่ี อยา่ง

1 ใน วนั เดียว กัน๋ น้ัน พระเยซู ออก จาก เฮอืน มา น่ัง อยู ่ฮมิ ทะเลสาบ 2 มี 
คน จํา๋นวน นัก ปา กัน๋ มา หลุ้ม พระองค์ พระเยซู ก็ ลง ไป น่ัง อยู ่ใน เฮอื คน ตัง
หลาย ก็ ยนื อยู ่ฮมิ ฝ่ัง 3 แล้ว พระองค์ ก็ เล่า เรือ่ง ต่าง ๆ เป๋น กําเผียบ สอน หมู่ 
เขา พระองค์ เล่า วา่ �มี จาวนา คน น่ึง ออก ไป หวา่น เม็ด พืช 4 ต๋อน ต้ี หวา่น 
อยู ่น้ัน บาง เม็ด ตก ต๋าม หน ตาง เตียว นก ก็ มา จิก กิน๋ เหยี หมด 5 บาง เม็ด ก็ 
ตก ลง ดิน ต้ี ป๊ืน ตัง ลุ่ม เป๋น บ่าหนิ เต๋ม ไป หมด มี ดิน บาง แตะแหยะ อยู ่ตัง บน
ก็ เยยีะ หื้อ เม็ด พืช น้ัน งอก ขึ้น เวย 6 แต่ เม่ือ โดน แดด เผา นัก ขึ้น ติก ๆ ก็ เหีย่ว 
แหง้ ต๋าย ยอ้น วา่ ฮาก อยู ่ต้ืน ล้ํา ไป 7 บาง เม็ด ตก ก๋าง ป่า หนาม ต้น หนาม น้ัน 
ก็ ใหญ่ ขึ้น มา งาํ ต้น น้ัน เหยี หมด 8 แต่ มี บาง เม็ด ตก บน ดิน ดี ก็ งอก งาม ใหญ่ 
ขึ้น เกิด ดอก ออก ผล รอ้ย เต้า พ่อง หก สิบ เต้า พ่อง สาม สิบ เต้า พ่อง 9 ใผ 
ยอม ฟัง ก็ หื้อ ฟัง ไว ้เต๊อะ�

พระเยซู จ๊ีแจ๋ง กําเผียบ เรือ่ง ดิน
10หมู่ สาวก ปา กัน๋ มา ถาม พระเยซู วา่ �เป๋น จาใด อาจ๋ารย ์เถิง สอน คน ตัง

หลาย หมู่ น้ัน เป๋น กําเผียบ�
11 พระเยซู ตอบ วา่ �ข้อ ล้ําเลิก็ เรือ่ง แผ่นดิน ของ สวรรค์ โผด หื้อ ต้าน ตัง

หลาย ฮู ้ได้ ส่วน หมู่ คน อื่น ๆ น้ัน บ่ โผด หื้อ ใผ ฮู ้สัก คน 12 คน ต้ี เข้าใจ๋ อยู ่แล้ว
ก็ จะ เข้าใจ๋ นัก ขึ้น จ๋น เหลือ ล้น ส่วน คน ต้ี บ่ เข้าใจ๋ กับ บ่ สนใจ๋ น้ัน แม้ สิง่ ต้ี เขา 
เข้าใจ๋ พระเจ้า ก็ จะ เยยีะ หื้อ เขา บ่ เข้าใจ๋ แหม เลย 13 ยอ้น จาอัน้ เฮา จึง ได้ อู ้
ได้ สอน หมู่ เขา เป๋น กําเผียบ เป้ือ หมู่ เขา ผ่อ แล้ว ผ่อ แหม ก็ บ่ หนั ฟัง แล้ว ฟัง 
แหม ก็ บ่ ได้ยนิ กับ บ่ เข้าใจ๋ 14 ก็ เป๋น ไป ต๋าม กํา ต้ี อสิยาห ์ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง 
แตน พระเจ้า ได้ บอก ไว ้วา่
�หมู่ เจ้า จะ ฟัง แล้ว ฟัง แหม แต่ จะ บ่ เข้าใจ๋

จะ ผ่อ แล้ว ผ่อ แหม แต่ จะ บ่ หนั
15 ยอ้น จิตใจ๋ ของ คน หมู่ น้ี หล่ึง

หมู่ เขา ปิด หู ปิด ต๋า เหยี
ถ้า บ่ จาอัน้ หมู่ เขา ก็ จะ หนั กับ ต๋า

ได้ยนิ กับ หู เข้าใจ๋ ด้วย จิตใจ๋ ของ หมู่ เขา
แล้ว ป๊ิก มา หา เฮา เป้ือ หื้อ เฮา ฮกัษา หมู่ เขา หื้อ หาย ดี�พ

พ 13:15 13:15 อสย� 6:9-10
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16 แต่ หมู่ ต้าน ได้ หนั กับ ต๋า ได้ ยนิ กับ หู ก็ เป๋น สุข 17 เฮา บอก ความ จรงิ แก่ 
ต้าน ตังหลาย วา่ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า กับ หมู่ คน ยาํเก๋ง 
พระเจ้า ตังหลาย ใค่ หนั สิง่ ต้ี ต้าน ตังหลาย หนั แต่ ก็ บ่ เกย หนั ใค่ ได้ยนิ สิง่ ต้ี 
ต้าน ตังหลาย ได้ยนิ แต่ ก็ บ่ เกย ได้ยนิ

ความหมาย ของ กําเผียบ
18 �ฟัง หื้อ ดี เน่อ ต่อ ไป น้ี เป๋น ความหมาย ของ กําเผียบ เรือ่ง คน หวา่น 

เม็ด พืช ต้ี เอา เม็ด พืช ไป หวา่น คือ วา่ 19 เม็ด ต้ี ตก ต๋าม หน ตาง เตียว ก็ 
เหมือน คน ต้ี ได้ ฟัง เรือ่ง แผ่นดิน ของ พระเจ้า แต่ บ่ เข้าใจ๋ แล้ว ซาต๋าน ก็ 
มา ลู่ เอา กํา น้ัน ต้ี หวา่น ลง ใน ใจ๋ ของ เขา ไป เหยี 20 เม็ด ต้ี ตก ลง ดิน ต้ี ป๊ืน ตัง 
ลุ่ม เป๋น บ่าหนิ เต๋ม ไป หมด เหมือน คน ต้ี ได้ ฟัง ถ้อยกํา แล้ว ก็ ฮบั ถ้อยกํา น้ัน 
ไว ้บ่า เด่ียว น้ัน อยา่ง จ้ืนจม ยนิดี 21 แต่ ฮาก ลง ดิน บ่ เลิก็ อยู ่ได้ บ่ เมิน เม่ือ 
เกิด ป๋ัญหา กาวา่ โดน ค่ํา ยอ้น ถ้อยกํา น้ัน เขา ก็ เลิก เจ้ือ ไป เหยี 22 เม็ด ต้ี ตก 
ก๋าง ป่า หนาม น้ัน ก็ เหมือน คน ต้ี ได้ ฟัง ถ้อยกํา แล้ว แต่ ยงั เป๋น หว่ง เรือ่ง 
ต่าง ๆ เก่ียว กับ จีวติ ใน โลก น้ี กับ หลง มัว เมา ข้าว ของ เงนิ คํา สิง่ หมู่ น้ี ก็ มา งาํ 
ถ้อยกํา ไว้ เยยีะ หื้อ ถ้อยกํา น้ัน บ่ เกิด ผล ใน จีวติ 23 ส่วน เม็ด ต้ี ตก บน ดิน ดี
ก็ เหมือน คน ต้ี ได้ ฟัง ถ้อยกํา แล้ว เข้าใจ๋ คน น้ัน ก็ เกิด ดอก ออก ผล รอ้ย เต้า 
พ่อง หก สิบ เต้า พ่อง กาวา่ สาม สิบ เต้า พ่อง�

กําเผียบ เรือ่ง ข้าว เจ๊ือ ดี กับ หญ้า ข้าวนก
24 พระเยซู เล่า กําเผียบ แหม เรือ่ง น่ึง หื้อ เขา ตังหลาย ฟัง วา่ �แผ่นดิน 

สวรรค์ เผียบ เหมือน คน น่ึง คัด ข้าว เจ๊ือ ดี มา หวา่น ใน นา ของ เขา 25 ตก ต๋อน 
เม่ือคืน น้ัน เม่ือ คน หลับ หมด แล้ว ศัตรู ๋ของ เขา ได้ มา หวา่น หญ้า ข้าวนก ลง 
ไป ใน นา ตัด๊ ต้ี เดียว กัน๋ แล้ว ก็ หนี ไป 26 เม่ือ เถิง เวลา ข้าว เจ๊ือ ดี น้ัน ออก งวง
หญ้า ข้าวนก ก็ งอก งาม ขึ้น มา ตวย 27 หมู่ คน ฮบัใจ๊ ก็ ถาม นาย ของ เขา วา่
�นาย ครบั นาย หวา่น ข้าว เจ๊ือ อยา่ง ดี ลง ใน นา บ่ ใจ้ กา แล้ว หญ้า ข้าวนก ขึ้น 
มา ได้ จาใด�

28 �นาย ตอบ วา่ �ศัตรู ๋เยยีะ� คน ฮบัใจ๊ ถาม วา่ �นาย จะ หื้อ หมู่ เฮา ไป 
หลก เอา หญ้า ข้าวนก ออก ขวา้ง เหยี ก่อน ก่อ�

29 �นาย ตอบ วา่ �บ่ ดี เยยีะ ยอ้น กัว๋ วา่ ต๋อน หลก หญ้า ข้าวนก จะ หลัน 
หลก ใส่ ข้าว เจ๊ือ ดี ติด มือ ออก มา ตวย 30 ป่อย หื้อ ตึง สอง ใหญ่ งาม ไป ตวย กัน๋ 
ก่อน จ๋น เถิง หน้า เก่ียว ก็ ได้ แล้ว เฮา จะ สัง่ หื้อ คน งาน เก่ียว หญ้า ข้าวนก ออก 
ก่อน มัด เป๋น หลุ้น ๆ เอา ไป เผา ไฟ เหยี แล้ว ป๊ิก มา เก่ียว ข้าว เจ๊ือ ดี น้ัน เอา ไป 
เก็บ ไว ้ใน หลองข้าว ของ เฮา� �

กําเผียบ เรือ่ง เม็ด มัสตารด์ กับ เจ๊ือ ผงฟู
31 พระเยซู เล่า กําเผียบ แหม เรือ่ง น่ึง หื้อ เขา ฟัง วา่ �แผ่นดิน สวรรค์

เผียบ เหมือน เม็ด มัสตารด์๓ เม็ด น่ึง ต้ี คน น่ึง เอา ไป ปูก ไว ้ใน สวน ของ เขา
๓ 13:31 13:31 เป๋น เครือ่งเทศ ชนิด น่ึง ต้ี มี ใน ดินแดน ปาเลสไตน์ จะ เป๋น เม็ด หน้อย ๆ
แต่ ต้น ของ มัน ใหญ่ 
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32 เป๋น เม็ด หน้อย ต้ี สุด ใน หมู่ เม็ด พืช ตังหลาย แต่ ถ้า ได้ ใหญ่ งอก งาม ขึ้น มา
ก็ สูง ใหญ่ เหลือ หมู่ จ๋น นก มา แป๋ง ฮงั บน กิง่ ของ เก๊า น้ัน ได้�

33 พระเยซู ก็ เล่า กําเผียบ แหม เรือ่ง น่ึง หื้อ เขา ฟัง วา่ �แผ่นดิน สวรรค์ 
เผียบ เหมือน เจ๊ือ ผงฟู ต้ี แม่ญิง คน น่ึง เอา มา สูน กับ แป้ง สาม ถัง เจ๊ือ น้ัน ก็ 
เยยีะ หื้อ แป้ง น้ัน ปุ๊ ขึ้น ตึง หมด�

34 พระเยซู เล่า เรือ่ง ตึงหมด น้ี หื้อ คน ตังหลาย ฟัง เป๋น กําเผียบ นอก จาก 
กําเผียบ แล้ว พระองค์ บ่ ได้ อู ้อะหยงั เลย 35ยอ้น จาอัน้ ก็ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี ผู้ เป๋น 
ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า เกย อู ้ไว ้วา่ �ข้าพเจ้า จะ อู ้ออก มา เป๋น กําเผียบ
จะ อู ้เรือ่ง ความ ลับ ต้ี ปิด บัง ไว ้ตัง้แต่ สรา้ง โลก มา แล้ว�ฟ

ความหมาย กําเผียบ เรือ่ง หญ้า ข้าวนก
36 พระเยซู แหละ ออก มา จาก คน ตังหลาย เข้า ไป ใน เฮอืน หมู่ สาวก เข้า 

มา หา พระองค์ อู ้วา่ �จ้วย อธบิาย เรือ่ง หญ้า ข้าวนก ใน นา น้ัน หื้อ ฟัง หน้อย 
เต๊อะ� 37พระเยซู ตอบ วา่ �คน ต้ี หวา่น ข้าว เจ๊ือ ดี น้ัน คือ บุตรมนษุย์ 38นา ก็ 
เผียบ เหมือน โลก น้ี ข้าว เจ๊ือ ดี ก็ เผียบ เหมือน คน ของ แผ่นดิน สวรรค์ หญ้า 
ข้าวนก เผียบ เหมือน คน ของ มาร 39 ศัตรู ๋ต้ี เข้า มา หวา่น เม็ด หญ้า ข้าวนก 
น้ัน ก็ คือ มาร หน้า เก่ียว ข้าว เผียบ เหมือน เป๋น วนั สิน้ โลก หมู่ คน งาน ต้ี ปา 
กัน๋ เก่ียว ข้าว ก็ เผียบ เหมือน หมู่ ทูตสวรรค์

40�หญ้า ข้าวนก ถูก หลก มัด เอา ไป เผา ไฟ จาใด ใน วนั สิน้ โลก คน ของ มาร 
ก็ จะ ถูก ปา ไป เผา ไฟ จาอัน้ 41 บุตรมนษุย ์จะ ส่ง หมู่ ทูตสวรรค์ ของ พระเจ้า 
มา เป้ือ รวบรวม คน ต้ี เยยีะ หื้อ คน อื่น เยยีะ บาป กับ คน ต้ี เยยีะ บ่ ดี ออก ไป 
จาก แผ่นดิน ของ พระองค์ 42 แล้ว จะ เอา คน หมู่ น้ี ไป โจ้ง ลง ใน เต๋าไฟ ต้ี ฮอ้น 
ขนาด ต้ี หัน้ มี ก้า เสียง ไห ้หุย อยา่ง เจ็บ ปวด ตึง ขบ เขี้ยว เก๊ียว กาง 43 ใน เวลา 
เดียว กัน๋ คน ของ พระเจ้า จะ ส่อง แสง เหมือน แสง ของ ตะวนั ใน แผ่นดิน 
ของ พระบิดา ของ หมู่ เขา ใผ ยอม ฟัง ก็ หื้อ ฟัง ไว ้เต๊อะ

เรือ่ง ข้าว ของ กับ ไข่มุก
44 �แผ่นดิน สวรรค์ เผียบ เหมือน วา่ มี อุง่ สมบัติ ซ่อน ไว ้ต้ี ก๋าง โต้ง เม่ือ มี 

คน มา ปะ เข้า ใส่ ก็ ดี ใจ๋ ขนาด เอา ป๊ิก เก็บ ซ่อน ไว ้เหมือน เก่า จึง ไป ขาย กู้ สิง่ กู้ 
อยา่ง ต้ี เขา มี แล้ว เอา สตางค์ ไป ซ้ือ ต้ี นา หัน้ เหยี

45 �แผ่น ดิน สวรรค์ ก็ เผียบ เหมือน ป้อ ก๊า ไป เซาะ ซ้ือ ไข่มุก เม็ด งาม
46 เม่ือ ปะ ไข่มุก ล้ํา ก้า เม็ด น่ึง เขา ก็ ไป ขาย กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี เขา มี เป้ือ เอา 
สตางค์ ไป ซ้ือ ไข่มุก งาม เม็ด น้ัน

เรือ่ง อวน ยบั ป๋า
47 �แหม อยา่ง น่ึง แผ่นดิน สวรรค์ เผียบ เหมือน อวน ต้ี ลาก ป๋า อยู ่ใน ทะเล

แล้ว ยบั ป๋า ได้ หลาย อยา่ง 48 เม่ือ ยบั ได้ ป๋า เต๋ม อวน แล้ว ก็ ลาก ขึ้น ฝ่ัง ปา 
ฟ 13:35 13:35 สดด� 78:2
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กัน๋ น่ัง เลือก เอา ก้า ป๋า ต้ี กิน๋ ได้ ใส่ ซ้า เก็บ ไว้ แล้ว เอา ป๋า ต้ี กิน๋ บ่ ได้ ขวา้ง เหยี
49 แล้ว ใน วนั สิน้ โลก ก็ จะ เป๋น จาอัน้ หมู่ ทูตสวรรค์ จะ แยก คน บ่ ดี ออก จาก 
คน ยาํเก๋ง พระเจ้า 50 ส่วน หมู่ คน บ่ ดี ก็ เอา ไป โจ้ง ใน เต๋าไฟ ต้ี ฮอ้น มี ก้า เสียง 
ไห ้หุย อยา่ง เจ็บ ปวด ตึง ขบ เขี้ยว เก๊ียว กาง

51 �ตึง หมด ตึง เส้ียง ต้ี เฮา อู ้มา น้ี หมู่ ต้าน เข้าใจ๋ กัน๋ ก่อ� หมู่ สาวก ตอบ 
วา่ �เข้าใจ๋ ดี แล้ว�

52 พระเยซู อู ้กับ หมู่ สาวก แหม วา่ �หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์กู้ คน ต้ี ได้ ฮบั เอา กํา
สอน เรือ่ง แผ่นดิน สวรรค์ แล้ว ก็ เผียบ เหมือน เจ้า ของ บ้าน คน น่ึง ต้ี ได้ เอา 
สมบัติ ล้ํา ก้า ตึง เก่า ตึง ใหม่ ออก มา จาก หอ้ง เก็บ ของ ของ ตัว๋�

พระเยซู ป๊ิก ไป เมือง นาซาเรธ็
53 เม่ือ พระเยซู เล่า กําเผียบ ต่าง ๆ แล้ว พระองค์ ก็ ไป จาก ต้ี หัน้ 54 ป๊ิก ไป 

เมือง นาซาเรธ็ บ้าน ของ พระองค์ แล้ว สัง่ สอน คน ใน ธรรมศาลา ของ จาว 
ยวิ หมู่ เขา ก็ ปา กัน๋ งดื อู ้กัน๋ วา่ �คน น้ี ไป ได้ ผญา ป๋ัญญา กับ ฤทธิ ์อาํนาจ เยยี
ะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์น้ี มา จาก ไหน 55 เขา เป๋น ลูก สล่า ไม้ แม่ จ้ือ มารยี์ มี น้องบ่าว 
จ้ือ ยากอบ โยเซฟ ซีโมน กับ ยูดาส บ่ ใจ้ กา 56 น้องสาว กู้ คน ก็ อยู ่เมือง เดียว 
กัน๋ กับ หมู่ เฮา ตวย บ่ ใจ้ กา แล้ว เขา ไป ได้ สิง่ ต่าง ๆ หมู่ น้ี มา จาก ต้ี ไหน กัน๋�
57 หมู่ เขา บ่ ยอมฮบั พระองค์ พระองค์ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง 
แตน พระเจ้า น้ัน จะ ได้ฮบั เกียรติ ใน กู้ ๆ ต้ี ยกเวน้ ใน บ้าน เมือง เดียว กัน๋ กับ 
ครอบครวั ของ ตัว๋ เต้าอัน้� 58 พระเยซู ก็ บ่ ได้ เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์ต้ี หัน้ นัก 
เต้าใด ยอ้น วา่ หมู่ เขา บ่ มี ความ เจ้ือ

14
เฮโรด ได้ยนิ เรือ่ง พระเยซู

1 เม่ือ กษัตรยิ ์เฮโรด ต้ี ปกครอง แควน้ กาลิลี ได้ยนิ เรือ่ง ราว ของ พระเยซู
2 ก็ อู ้กับ หมู่ ต้ี เป็ิกษา วา่ �เขา คน น้ี จะ ต้อง เป๋น ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา เป๋น ขึ้น 
จาก ความ ต๋าย แหม เต้ือ แน่ ๆ เขา เถิง เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์หมู่ น้ี ได้�

เฮโรด ฆ่า ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา
3 กษัตรยิ ์เฮโรด ก๊ึด จาอัน้ ยอ้น วา่ ต้าน ได้ ยบั ยอหน์ เอา เจ้ือก เหล็ก ล่าม ไว ้

ใน คอก ยอ้น หนัแก่ นาง เฮโรเดียส เมีย ฟีลิป น้อง บ่าว ของ ต๋น ภ 4 เซิง่ ยอหน์ 
เกย อู ้กับ เฮโรด วา่ �ต้าน บ่ มี สิทธิ ์เอา เมีย ของ น้อง มา เป๋น เมีย ของ ตัว๋�
5 เยยีะ หื้อ เฮโรด ใค่ ฆ่า ยอหน์ แต่ ก็ กัว๋ จาว เมือง ตังหลาย ต้ี นับถือ ยอหน์ วา่ 
เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า

6 ใน งาน วนั เกิด ของ กษัตรยิ ์เฮโรด ใน งาน น้ัน ลูก สาว ของ เฮโรเดียส 
ฟ้อน หื้อ เฮโรด กับ แขก ต้ี มา ใน งาน ผ่อ เฮโรด ปอ อก ปอ ใจ๋ ขนาด 7 จึง ได้ 
สัญญา ต่อ คน ตังหลาย วา่ นาง ขอ อะหยงั ก็ จะ หื้อ 8 นาง ก็ เลย ขอ ต๋าม ต้ี แม่ 
ภ 14:3 14:3 ลนต� 18:16; 20:21
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ของ นาง บอก คือ �ข้าเจ้า ขอ หวั ของ ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา ใส่ ถาด มา หื้อ ข้า
เจ้า ต้ี น่ี� 9 กษัตรยิ ์เฮโรด ก็ ตุ๊ก ใจ๋ ขนาด แต่ ได้ สัญญา ต่อหน้า แขก ตังหลาย 
ไว้ แล้ว ก็ สัง่ คน หื้อ เยยีะ ต๋าม ต้ี นาง ขอ 10 เฮโรด ก็ ใจ๊ คน ไป กก คอ ยอหน์ 
ขํา ใน คอก 11 แล้ว เอา หวั ใส่ ถาด มา หื้อ นาง คน น้ัน แล้ว นาง ก็ เอา ไป หื้อ แม่
12 ส่วน หมู่ สาวก ของ ยอหน์ ก็ มา ฮบั ศพ ของ ยอหน์ ไป ฝัง แล้ว ไป เล่า เรือ่ง ต้ี 
เกิด ขึ้น น้ี หื้อ พระเยซู ฟัง

พระเยซู เล้ียง หา้ ปัน คน
13 เม่ือ พระเยซู ได้ยนิ เรือ่ง ของ ยอหน์ แล้ว ก็ ลง เฮอื ไป ต้ี เงยีบ ๆ เป๋น ส่วน 

ตัว๋ คน ตังหลาย ต๋าม เมือง ต่าง ๆ ฮู ้ก็ ปา กัน๋ เตียว ตวย พระองค์ ไป 14 เม่ือ 
พระเยซู ขึ้น จาก เฮอื ก็ หนั คน เป๋น จํา๋นวน นัก พระองค์ ก็ ฮู้สึก อนิดู แล้ว ฮกั
ษา คน เป๋น พยาธ ิใน หมู่ น้ัน หื้อ หาย

15 ตก ต๋อน แลง หมู่ สาวก ก็ มา บอก พระเยซู วา่ �อาจ๋ารย์ บ่าเด่ียว น้ี ก็ ค่ํา 
นัก แก แล้ว ตํา๋ หมู่ น้ี ก็ ทุรกัน๋ดาร หื้อ คน หมู่ น้ี ป๊ิก ไป ก่อน บ๋อ เป้ือ จะ ได้ ไป 
เซาะ ซ้ือ ของกิน๋ กัน๋ ต๋าม หมู่ บ้าน ต่าง ๆ น้ัน�

16 แต่ พระเยซู ตอบ วา่ �หื้อ หมู่ เขา อยู ่กัน๋ ต้ี น่ี เต๊อะ แต่ หมู่ ต้าน ไป เซาะ 
ของ กิน๋ มา เล้ียง เขา เหยี�

17 หมู่ สาวก ตอบ วา่ �ต้ี น่ี หมู่ เฮา มี ก้า เข้าหนมปัง หา้ ก้อน กับ ป๋า สอง ตัว๋ 
เต้าอัน้�

18 พระเยซู บอก วา่ �เอา มา หื้อ เฮา ต้ี น่ี ลอ� 19 พระเยซู สัง่ คน ตังหลาย 
น่ัง ลง บน หญ้า แล้ว ฮบั เข้าหนมปัง หา้ ก้อน กับ ป๋า สอง ตัว๋ น้ัน มา แล้ว แหงน 
หน้า ขึ้น ไป ผ่อ ฟ้า สวรรค์ ขอบ พระคุณ พระเจ้า พระองค์ ก็ หกั เข้าหนมปัง 
แล้ว เอา เข้าหนมปัง กับ ป๋า น้ัน หื้อ หมู่ สาวก แจก คน ตังหลาย 20 คน ตึง หมด 
ได้ กิน๋ อิม่ กู้ คน แล้ว หมู่ สาวก ก็ เก็บ ของ กิน๋ ต้ี เหลือ ได้ สิบ สอง ซ้า เต๋ม ๆ 21 คน 
ต้ี กิน๋ อยู ่ต้ี หัน้ มี ป้อจาย ประมาณ หา้ ปัน คน แม่ญิง กับ หละออ่น บ่ ได้ นับ

พระเยซู เตียว บน น้ํา
22หลัง จาก น้ัน สัก กํา พระเยซู ก็ บอก หื้อ หมู่ สาวก ลง เฮอื ข้าม ฟาก ไป ก่อน

ส่วน พระองค์ ยงั อยู ่ต้ี หัน้ เป้ือ ส่ง คน ตังหลาย ป๊ิก บ้าน 23 เม่ือ ส่ง คน ตังหลาย 
ป๊ิก เมือ บ้าน หมด แล้ว พระองค์ ก็ ขึ้น ไป บน ดอย คน เดียว เป้ือ อธษิฐาน มืด 
ค่ํา แล้ว พระองค์ ก็ ยงั อยู ่ต้ี หัน้ คน เดียว 24 ส่วน เฮอื ของ หมู่ สาวก ได้ ออก จาก 
ฝ่ัง ไป จ้าดไก๋ แล้ว ก่ําลัง ถูก คล่ืน ลม ป๊ัด ไป ป๊ัด มา ยอ้น เฮอื ตอ ลม

25 ประมาณ ตี ๋สาม เถิง หก โมง เจ๊า พระเยซู เตียว บน น้ํา ไป หา หมู่ เขา
26 เม่ือ หมู่ สาวก หนั พระองค์ เตียว มา บน น้ํา ก็ ตกใจ๋ กัว๋ ปา กัน๋ ฮอ้ง เสียง 
ดัง วา่ �ผี�

27แต่ พระเยซู อู ้กับ หมู่ เขา ต๋อน น้ัน วา่ �แป๋ง ใจ๋ ดี ๆ ไว้ น่ี เฮา เน่อ บ่ ถ้า กัว๋�
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28 เปโตร อู ้วา่ �ถ้า เป๋น อาจ๋ารย ์แต๊ ๆ แล้ว ฮอ้ง ข้าพเจ้า เตียว บน น้ํา ไป หา 
กํา�

29 พระเยซู บอก วา่ �มา แหละ� เปโตร ก็ ออก จาก เฮอื เตียว บน น้ํา ไป หา 
พระเยซู 30 แต่ เม่ือ เปโตร หนั คล่ืน ลม แฮง ก็ กัว๋ เม่ือ ก่ําลัง จะ จ๋ม ลง น้ํา ก็ 
เอิน้ เสียง ดัง วา่ �อาจ๋ารย์ จ้วย กํา เต๊อะ�

31 พระเยซู ก็ ฟ่ัง ยื่น มือ จัก๊ ตัว๋ เขา ไว ้อู ้วา่ �ต้าน มี ความ เจ้ือ หน้อย แต๊ ๆ
สงสัย เยยีะ หยงั�

32 เม่ือ พระเยซู กับ เปโตร ขึ้น เฮอื แล้ว ลม ก็ ยา้ง 33หมู่ สาวก ต้ี อยู ่ใน เฮอื ปา 
กัน๋ มา กราบ ไหว ้พระเยซู แล้ว อู ้วา่ �ต้าน เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า แต๊ ๆ �

พระเยซู ฮกัษา คน ป่วย จํา๋นวน นัก
34หลัง จาก ข้าม ฟาก มา แล้ว ก็ มา แผว ฝ่ัง แควน้ เยนเนซาเรท 35 เม่ือ คน 

ต้ี หัน้ จํา๋ พระเยซู ได้ ก็ ส่ง ข่าว เอิน้ บอก กัน๋ ไป ใคว ่แควน้ คน ตังหลาย ก็ ปา คน 
ป่วย มา หา พระองค์ 36 เป้ือ ออ้นวอน ขอ หยุบ ตีน๋ เส้ือ ของ พระองค์ เต้าอัน้ ก็ 
ปอ แล้ว ใผ ต้ี ได้ หยุบ ตีน๋ เส้ือ คุม ของ พระองค์ ก็ หาย ป่วย กัน๋ หมด กู้ คน

15
กํา สอน เรือ่ง ความ บรสุิทธิ ์ตัง ใน ใจ๋

1 ต๋อน น้ัน มี หมู่ ฟารสีิ กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์บาง คน เตียว ตาง มา จาก กรุง 
เยรูซาเล็ม มา หา พระเยซู ถาม วา่ 2 �เป๋น จาใด หมู่ สาวก ของ ต้าน จึง ปา กัน๋ 
ดูถูก ดู แควน กําสอน ต๋าม ฮตี เก่า ฮอย เดิม ต้ี ป้ออุย๊ แม่หม่อน สอน ไว ้เรือ่ง 
ก๋าน ซ่วย มือ ต๋าม ธรรมเนียม ก่อน กิน๋ ข้าว�

3 พระเยซู จึง ตอบ หมู่ เขา วา่ �เป๋น จาใด หมู่ ต้าน เถิง ดูถูก ดู แควน กําสัง่ 
ของ พระเจ้า เรือ่ง ต้ี เอา ก้า หนั แต่ ฮตี เก่า ฮอย เดิม ต่าง ๆ ของ หมู่ ต้าน 4 ยอ้น 
พระเจ้า บอก วา่ �หื้อ เคารพ นับถือ ป้อ แม่ ของ ตัว๋�ม กับ �คน ใด ต้ี สาป แจ้ง 
ป้อ แม่ จะ ต้อง มี โต้ษ เถิง ต๋าย�ย 5 แต่ หมู่ ต้าน แอกขะแตก สอน วา่ �ทรพัย ์
สมบัติ ต้ี ควร จะ จ้วยเหลือ ป้อ แม่ น้ัน ก็ เปิง ดี ต้ี จะ เอา ไป ถวาย หื้อ กับ พระเจ้า 
แตน� 6 จาอี ้ละ หมู่ ต้าน ก็ เยยีะ หื้อ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า บ่ มี ผล ยอ้น ฮตี เก่า 
ฮอย เดิม ต้ี สอน ต่อ ๆ กัน๋ มา 7 หมู่ ต้าน เป๋น คน หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด อสิยาห ์อู ้ถูก 
แต๊ ๆ ต้ี ตวายตัก๊ เถิง ต้าน ตังหลาย วา่
8 �คน หมู่ น้ี นับถือ เฮา ก้า ปาก ของ เขา เต้าอัน้

แต่ ใจ๋ อยู ่หา่ง ไก๋ จาก เฮา
9 ก็ เลย บ่ มี ประโยชน์ ต้ี หมู่ เขา จะ นมัสก๋าน เฮา
ยอ้น เขา เอา กฎ ต้ี คน ตัง้ ขึ้น มา อา้ง เป๋น กําสัง่ ของ พระเจ้า�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
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10 แล้ว พระเยซู ก็ ฮอ้ง คน ตังหลาย เข้า มา อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �ฟัง หื้อ ดี ๆ
หื้อ เข้าใจ๋ แต๊ ๆ เน่อ 11 บ่ ใจ้ สิง่ ต้ี เข้า ปาก เยยีะ หื้อ คน เป๋น มลทิน ใน สาย ต๋า 
พระเจ้า เน่อ แต่ สิง่ ต้ี ออก มา จาก ปาก เยยีะ หื้อ คน เป๋น มลทิน�

12 หมู่ สาวก ของ พระเยซู เข้า มา บอก วา่ �อาจ๋ารย์ ฮู ้ก่อ ต้ี ต้าน อู ้ไป น้ัน 
เยยีะ หื้อ หมู่ ฟารสีิ ปา กัน๋ เจ็บใจ๋ ขนาด�

13 พระเยซู ตอบ เป๋น กําเผียบ วา่ �เก๊าไม้ เก๊า ใด ต้ี พระบิดา ของ เฮา ต้ี อยู ่
บน สวรรค์ บ่ ได้ ปูก ก็ จะ หลก ออก เหยี หมด ตึง ฮาก 14 บ่ ถ้า ไป ใส่ ใจ๋ หมู่ เขา 
เน่อ เขา หมู่ น้ัน เผียบ เหมือน คน นํา ตาง ต้ี ต๋า บอด ถ้า คน ต๋า บอด จู๋ง คน ต๋า 
บอด ตึง สอง คน ก็ จะ ปา กัน๋ ตก ขุม ตก บ่อ�

15 เปโตร บอก พระเยซู วา่ �ขอ จ้วย อธบิาย เรือ่ง กําเผียบ ต้ี ได้ เล่า ไป น้ัน 
หื้อ ข้าพเจ้า ตังหลาย แหม กํา เต๊อะ�

16 พระเยซู อู ้วา่ �ต้าน ตังหลาย ยงั บ่ เข้าใจ๋ แหม กา 17 บ่ ฮู ้กา ของ กู้ อยา่ง 
ต้ี เข้า ไป ใน ปาก ก็ จะ ลง ต๊อง แล้ว ก็ ถ่าย ออก ไป เหยี 18 แต่ กํา อู ้ต้ี ออก มา จาก 
ปาก น้ัน ก็ ออก มา จาก จิตใจ๋ สิง่ ต้ี ออก มา น้ี เยยีะ หื้อ คน เป๋น มลทิน 19 ยอ้น 
วา่ ก๋าน ก๊ึด ฮา้ย ก๋าน ฆ่า คน ก๋าน เล่น จู๊ ก๋าน เยยีะ บาป ตาง เพศ กู้ อยา่ง ก๋าน 
ลัก ของ ก๋าน ขี้ จุ ก๋าน ใส่ ฮา้ย คน อื่น ก็ ออก มา จาก จิตใจ๋ ของ คน 20 สิง่ หมู่ น้ี 
เยยีะ หื้อ เป๋น คน มลทิน ใน สายต๋า พระเจ้า แต่ เรือ่ง ต้ี บ่ ได้ ซ่วย มือ ก่อน กิน๋ 
ข้าว น้ัน บ่ ได้ เยยีะ หื้อ คน เป๋น มลทิน เน่อ�

พระเยซู จ้วย แม่ญิง ต่างจ้าด
21 แล้ว พระเยซู ก็ ออก มา จาก ต้ี หัน้ เตียว เข้า ไป ใน เขต เมือง ไทระ กับ 

เมือง ไซดอน 22 มี แม่ญิง จาว คานาอนั คน น่ึง ต้ี อยู ่ตํา๋ หมู่ หัน้ เข้า มา เอิน้ ฮอ้ง 
พระเยซู วา่ �พระองค์ เจ้า ข้า ต้าน ผู้ เป๋น บุตร ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ ขอ โผด อนิ
ดู ข้าเจ้า พ่อง เต๊อะ ลูกสาว ของ ข้าเจ้า โดน ผี เข้า เป๋น ตุ๊ก ทรมาน ขนาด�

23 ส่วน พระเยซู บ่ ยอม อู ้กับ แม่ญิง คน น้ัน สัก กํา หมู่ สาวก ก็ เข้า มา บอก 
พระองค์ วา่ �ไล่ เหบิ ไป ไก๋ ๆ เต๊อะ นาง ฮอ้ง เอิน้ ตวย ต๊ือ หมู่ เฮา มา บ่ ยอม 
ยา้ง�

24 พระเยซู งวา้ย หลัง ไป ตอบ แม่ญิง คน น้ัน วา่ �พระเจ้า ส่ง เฮา มา จ้วย 
ก้า คน อสิราเอล เต้าอัน้ ต้ี เป๋น เหมือน แกะ หลง�

25 แต่ แม่ญิง คน น้ัน ก็ เข้า มา คุกเข่า ต่อ หน้า พระเยซู แล้ว อู ้วา่ �พระองค์ 
เจ้า ข้า ขอ โผด จ้วย ข้าเจ้า ตวย เต๊อะ�

26 พระเยซู ตอบ วา่ �บ่ ถูกต้อง ต้ี จะ เอา ของกิน๋ ของ ลูก ไป โจ้ง หื้อ หมา�
27 แต่ แม่ญิง คน น้ัน ตอบ วา่ �แม่น แล้ว แต่ วา่ ต้าน เจ้า ข้า แม้ แต่ หมา ก็ 

ยงั ได้ กิน๋ เศษ ของกิน๋ ต้ี ตก จาก โต๊ะ ของ เจ้าของ�
28 พระเยซู ตอบ วา่ �หญิง เหย เจ้า มี ความ เจ้ือ นัก แต๊ ๆ สิง่ ต้ี เจ้า ขอ ก็ หื้อ 

เป๋น ไป ต๋าม ต้ี ต้องก๋าน น้ัน เต๊อะ� เวลา เดียว กัน๋ น้ัน ลูกสาว ของ นาง ก็ หาย 
เป๋น ปกติ

พระเยซู ฮกัษา คน ป่วย จํา๋นวน นัก
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29 พระเยซู ออก จาก ต้ี หัน้ เตียว เลาะ ฮมิ ฝ่ัง ทะเลสาบ กาลิลี แล้ว ก็ ขึ้น บน 
ดอย น่ัง อยู ่ต้ี หัน้ 30 มี หมู่ คน จํา๋นวน นัก มา หา พระองค์ ปา หมู่ คน งอ่ย คน 
ต๋า บอด คน พิก๋าน คน เป๋น ใบ้ ตึง คน ต้ี เป๋น พยาธ ิสะป๊ะ มา วาง นอน ใก้ ตีน๋ 
พระเยซู แล้ว พระองค์ ก็ โผด ฮกัษา หมู่ เขา จ๋น หาย กัน๋ หมด กู้ คน 31 จ๋น คน 
ตังหลาย ปา กัน๋ งดื เม่ือ ได้ หนั คน ใบ้ อู ้ได้ คน พิก๋าน ก็ หาย คน งอ่ย ก็ เตียว ได้
คน ต๋า บอด ก็ ผ่อ หนั ได้ แหม คน ตังหลาย ก็ ปา กัน๋ สรรเสรญิ พระเจ้า ของ จาว 
อสิราเอล

พระเยซู เล้ียง คน ส่ี ปัน คน
32 พระเยซู ฮอ้ง หมู่ สาวก มา หา อู ้วา่ �เฮา อนิดู คน หมู่ น้ี ขนาด ยอ้น หมู่ 

เขา อยู ่ตวย เฮา สาม วนั มา แล้ว บ่าเด่ียว น้ี บ่ มี อะหยงั กิน๋ สัก อยา่ง ถ้า เฮา หื้อ 
หมู่ เขา ป๊ิก บ้าน โดย บ่ ได้ กิน๋ อะหยงั เต้ือ หมู่ เขา ก็ จะ เป๋น ปิ หมด แฮง ก๋าง ตาง 
ก็ ได้�

33 หมู่ สาวก อู ้วา่ �ใน ต้ี ทุรกัน๋ดาร จาอี ้จะ ไป เซาะ ของกิน๋ ต้ี ไหน มา เล้ียง 
คน จํา๋นวน นัก มอก อี ้ได้�

34 พระเยซู ถาม หมู่ สาวก วา่ �หมู่ ต้าน มี เข้าหนมปัง ก่ี ก้อน� หมู่ สาวก 
ตอบ วา่ �มี เข้าหนมปัง เจ็ด ก้อน กับ ป๋า ตัว๋ หน้อย ๆ บ่ ก่ี ตัว๋�

35 พระองค์ สัง่ หื้อ คน ตังหลาย น่ัง ลง บน ป๊ืน ดิน 36 แล้ว พระองค์ ฮบั เอา 
เข้าหนมปัง เจ็ด ก้อน กับ ป๋า น้ัน มา อธษิฐาน ขอบพระคุณ พระเจ้า แล้ว ก็ หกั 
เข้าหนมปัง ตึง ป๋า ยื่น หื้อ หมู่ สาวก เอา ไป แจก คน ตังหลาย 37 กู้ คน กิน๋ อิม่ 
กัน๋ หมด แล้ว ยงั เก็บ ของกิน๋ ต้ี เหลือ ใส่ ก๋วย ได้ แหม เจ็ด แก่น เต๋ม ๆ 38 คน ตึง
หมด ต้ี น่ัง กิน๋ ของกิน๋ ตวย กัน๋ หัน้ นับ ก้า ป้อจาย ได้ ส่ี ปัน คน บ่ นับ แม่ญิง กับ 
หละออ่น 39 เม่ือ พระเยซู ส่ง กู้ คน ป๊ิก เมือ บ้าน หมด แล้ว พระองค์ ก็ ลง เฮอื 
ไป แควน้ มากาดาน

16
ขอ หื้อ พระเยซู เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย์

1 หมู่ ฟาริสี กับ หมู่ สะดูสี มา ทดลอง พระเยซู ขอ หื้อ เยยีะ หมายสําคัญ 
จาก ฟ้า สวรรค์ หื้อ ผ่อ เป้ือ จะ ฮู ้วา่ พระองค์ มา จาก พระเจ้า แต๊ ๆ ก่อ

2 พระเยซู ตอบ วา่ �วนั ใด ก็ ต๋าม ต๋อน เม่ือแลง ต้ี ต๊องฟ้า เป๋น สี แดง หมู่ 
ต้าน ก็ บอก วา่ �วนั พูก อากาศ จะ ดี� 3 แต่ ถ้า ต๋อน เจ๊า วนั ใด ต๊องฟ้า สี แดง 
กับ มืด อึมคึม ต้าน ก็ จะ บอก วา่ �วนั น้ี ฝน จะ ตก� ต้าน ตังหลาย แยง ผ่อ ต๊
องฟ้า แล้ว ก็ ฮู ้วา่ อากาศ วนั น้ี จะ เป๋น จาใด แต่ เม่ือ ต้าน หนั สิง่ ต้ี เฮา เยยีะ มา
เยยีะ หยงั ต้าน ตังหลาย ยงั บ่ ฮู ้บ่ เข้าใจ๋ วา่ หมายเถิง อะหยงั เต้ือ 4 มี ก้า หมู่ คน 
บ่ ดี กับ คน บ่ ซ่ือสัตย ์ต่อ พระเจ้า ต้ี ฮอ้ง ขอ หื้อ เยยีะ หมายสําคัญ หื้อ ผ่อ แต่ 
พระเจ้า จะ บ่ เยยีะ หื้อ หนั เน่อ นอก จาก หมายสําคัญ ต้ี เกิด ขึ้น กับ ลโยนาห ์ผู้ 
เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า� แล้ว พระเยซู ก็ ละ หมู่ เขา ไป
ล 16:4 16:4 มธ� 12:38-40
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เจ๊ือ ของ หมู่ ฟารสีิ กับ หมู่ สะดูสี
5 เม่ือ หมู่ สาวก ของ พระเยซู ปา กัน๋ ข้าม ไป แหม ฟาก น่ึง ของ ทะเลสาบ 

แล้ว หมู่ เขา ลืม เอา เข้าหนมปัง มา ตวย 6 พระเยซู เตือ๋น หมู่ เขา วา่ �หื้อ แน 
หละวงั เจ๊ือฟู ของ หมู่ ฟารสีิ กับ หมู่ สะดูสี ไว ้หื้อ ดี เน่อ�

7 หมู่ สาวก อู ้กัน๋ วา่ �ต้ี พระองค์ อู ้จาอี ้ก็ ยอ้น วา่ หมู่ เฮา ลืม เอา เข้าหนมปัง 
มา ตวย แน่ ๆ �

8 พระเยซู ฮู ้วา่ หมู่ เขา อู ้เรือ่ง อะหยงั กัน๋ อยู่ ก็ เลย อู ้วา่ �หมู่ ต้าน มี ความ 
เจ้ือ หน้อย เหยี แต๊ ๆ เยยีะ หยงั หมู่ ต้าน ปา กัน๋ อู ้เรือ่ง บ่ มี เข้าหนมปัง 9 หมู่ 
ต้าน ยงั บ่ เข้าใจ๋ เต้ือ กา จํา๋ ได้ อยู ่ก่อ ต๋อน ต้ี เฮา เอา เข้าหนมปัง หา้ ก้อน เล้ียง 
ตึง หา้ ปัน คน แล้ว เก็บ ของกิน๋ ต้ี เหลือ ใส่ ซ้า ได้ ก่ี แก่น 10 กับ เรือ่ง เข้าหนมปัง 
เจ็ด ก้อน เล้ียง ได้ ตึง ส่ี ปัน คน แล้ว เก็บ ของกิน๋ ต้ี เหลือ ใส่ ก๋วย นับ ได้ ก่ี แก่น ฮึ
11 เป๋น จาใด หมู่ ต้าน เถิง บ่ เข้าใจ๋ เต้ือ วา่ เฮา บ่ ได้ อู ้เรือ่ง เข้าหนมปัง แต่ เฮา 
เตือ๋น หมู่ ต้าน หื้อ แน หละวงั เจ๊ือ ของ หมู่ ฟารสีิ กับ หมู่ สะดูสี หื้อ ดี�

12 ใน ต้ี สุด หมู่ สาวก ก็ เข้าใจ๋ แล้ว วา่ พระเยซู บ่ ได้ อู ้เถิง เรือ่ง หละวงั เจ๊ือ ต้ี 
ใส่ ใน เข้าหนมปัง แต่ หื้อ หละวงั กําสอน ของ หมู่ ฟารสีิ กับ หมู่ สะดูสี

เปโตร บอก วา่ พระเยซู เป๋น พระครสิต์
13 เม่ือ พระเยซู มา เถิง แควน้ ซีซารยีา ฟีลิปปี พระองค์ ถาม หมู่ สาวก ของ 

พระองค์ วา่ �คน ตังหลาย อู ้กัน๋ วา่ บุตรมนษุย ์เป๋น ใผ กา�
14 หมู่ สาวก ตอบ วา่ �บาง คน ก็ วา่ เป๋น ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา บาง คน ก็ วา่ 

เป๋น เอลียาห์ เป๋น เยเรมีย ์ก็ มี กาวา่ เป๋น คน ใด คน น่ึง ใน หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น 
เสียง แตน พระเจ้า�

15 พระเยซู ก็ ถาม หมู่ เขา วา่ �หมู่ ต้าน ลอ ก๊ึด วา่ เฮา เป๋น ใผ�
16 ซีโมน ต้ี ฮอ้ง แหม จ้ือ วา่ เปโตร ตอบ วา่ �พระองค์ เป๋น พระครสิต์ เป๋น 

พระบุตร ของ พระเจ้า ต้ี มี จีวติ อยู�่
17พระเยซู ตอบ วา่ �ซีโมน ลูก ของ โยนาห ์เหย ต้าน ได้ ฮบั ปอน แต๊ ๆ ยอ้น 

วา่ เรือ่ง น้ี พระบิดา ของ เฮา ต้ี อยู ่ใน สวรรค์ เป๋น ผู้ เปิดเผย หื้อ ต้าน ฮู้ บ่ ใจ้ คน 
บอก หื้อ เน่อ 18 เฮา จะ บอก หื้อ ฮู ้วา่ ต้าน คือ เปโตร๔ ต้าน เป๋น เหมือน บ่าหนิ 
ต้ี เฮา จะ สรา้ง ครสิตจักร ของ เฮา ขึ้น ตัง้ ไว้ อาํนาจ ตึงหมด ของ ความ ต๋าย จะ 
มี ชยั เหนือ ครสิตจักร ของ เฮา น้ัน ตึง บ่ ได้ 19 เฮา จะ เอา ขะแจ๋ ต้ี ไข แผ่นดิน 
สวรรค์ ไว ้หื้อ ต้าน อะหยงั ก็ ต๋าม ต้ี ต้าน หา้ม ใน โลก น้ี พระเจ้า ก็ หา้ม สิง่ น้ัน 
ใน สวรรค์ แล้ว อะหยงั ก็ ต๋าม ต้ี ต้าน หื้อ เยยีะ ใน โลก น้ี พระเจ้า ก็ หื้อ เยยีะ สิง่ 
น้ัน ใน สวรรค์ เหมือน กัน๋� 20 แล้ว พระเยซู สัง่ หมู่ สาวก บ่ หื้อ บอก คน อื่น วา่
พระองค์ เป๋น พระครสิต์

พระเยซู ตวายตัก๊ ก๋าน ต๋าย ของ พระองค์
๔ 16:18 16:18 เปโตร แป๋ วา่ บ่าหนิ 
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21 ตัง้แต่ น้ัน เป๋น ต้น มา พระเยซู อธบิาย หื้อ หมู่ สาวก ของ พระองค์ ฟัง วา่
พระองค์ จะ ต้อง ไป กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว จะ ต้อง ฮบั ความ ตุ๊ก ทรมาน หลาย 
อยา่ง จาก หมู่ คน เฒ่า คน แก่ กับ หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ ตึง หมู่ ธรรมาจ๋ารย์ ใน ต้ี 
สุด พระองค์ จะ ถูก ฆ่า ต๋าย แต่ หลัง จาก น้ัน แหม สาม วนั พระเจ้า จะ เยยีะ หื้อ 
เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย

22 เม่ือ เปโตร ได้ยนิ จาอัน้ ก็ ปา พระเยซู ออก จาก หมู่ แล้ว วา่ หื้อ พระองค์ 
วา่ �อู ้จาอี ้ได้ จาใด พระเจ้า จะ บ่ หื้อ สิง่ น้ี เกิด ขึ้น แน่ ๆ �

23 พระเยซู ก็ งวา้ย หลัง มา อู ้กับ เปโตร วา่ �ไอ ่ซาต๋าน ไป หื้อ ป๊น หู ป๊น ต๋า
เจ้า ก่ําลัง ขัดขวาง เฮา ยอ้น วา่ เจ้า บ่ ได้ ก๊ึด อยา่ง พระเจ้า แต่ ก๊ึด อยา่ง คน�

24พระเยซู ก็ อู ้กับ หมู่ สาวก วา่ �ถ้า ใผ คน ใด ใค่ เป๋น สาวก ของ เฮา ก็ หื้อ คน 
น้ัน ตัด อก ตัด ใจ๋ แบก ไม้ ก๋าง เขน ของ ตัว๋ เก่า แล้ว ตวย เฮา มา 25 ยอ้น วา่ ถ้า 
คน ใด ใค่ ฮกัษา จีวติ ของ ตัว๋ ไว้ คน น้ัน จะ ฮกัษา จีวติ น้ัน บ่ ได้ ก็ จะ ต๋าย แต่ ถ้า 
คน ใด ยอม สละ จีวติ ของ ตัว๋ ยอ้น หนั แก่ เฮา คน น้ัน จะ มี จีวติ นิรนัดร์ 26 จะ 
มี ประโยชน์ อะหยงั ถ้า ได้ เป๋น เจ้าของ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ใน โลก น้ี แต่ ต้อง เสีย จี
วติ ของ ตัว๋ ไป เหยี ต้าน จะ เอา อะหยงั ไป แลก กับ จีวติ ของ ต้าน ป๊ิก คืน มา ได้
27 แต่ บุตรมนษุย ์จะ ป๊ิก มา ด้วย รศัมี ของ พระบิดา พรอ้ม กับ ทูตสวรรค์ ของ 
พระองค์ แล้ว บุตรมนษุย ์จะ มา ตัดสิน กู้ คน ต๋าม ต้ี แต่ ละ คน ได้ เยยีะ เอา ไว้
28 เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ หมู่ ต้าน บาง คน ต้ี ยนื อยู ่ต้ี น่ี จะ ยงั 
บ่ ต๋าย เต้ือ จ๋น กวา่ จะ ได้ หนั บุตรมนษุย ์เข้า มา อยา่ง กษัตรยิ ์ต้ี ยิง่ใหญ่�

17
พระเยซู มา อู ้ตวย โมเสส กับ เอลียาห์

1 หลัง จาก น้ัน หก วนั พระเยซู ปา เปโตร ยากอบ กับ ยอหน์ น้อง ของ 
ยากอบ ขึ้น ไป บน ดอย สูง ตวย กัน๋ บ่ มี คน อื่น ต้ี หัน้ 2 แล้ว ตัว๋ ของ พระองค์ ก็ 
เป่ียน ไป ต่อ หน้า ต่อ ต๋า หมู่ เขา หน้า ของ พระองค์ ส่อง แสง แจ้ง เหมือน ตะวนั
เส้ือผ้า ก็ ขาว จ๋น เหล้ือม มาบ ๆ 3 แล้ว หมู่ เขา ก็ หนั โมเสส กับ เอลียาห๕์ ก่ําลัง 
อู ้กับ พระเยซู อยู่

4 เปโตร อู ้กับ พระเยซู วา่ �พระองค์ เจ้า ข้า เป๋น สิง่ ดี แต๊ ๆ ต้ี หมู่ เฮา ได้ 
มา อยู ่ต้ี น่ี ถ้า พระองค์ ต้องก๋าน หมู่ เฮา จะ แป๋ง ตูบ ไว ้สาม หลัง หื้อ พระองค์
โมเสส กับ เอลียาห ์คน ละ หลัง�

5 เปโตร อู ้ลิน้ ยงั บ่ ตัน เข้า ปาก ก็ มี เมฆ สวา่ง แจ้ง หล้ึง มา หุม้ หมู่ เขา ไว้
แล้ว มี เสียง ออก มา จาก เมฆ วา่ �ต้าน ผู้ น้ี เป๋น ลูก ต้ี เฮา ฮกั เฮา ปอใจ๋ ต้าน 
นัก ขนาด เน่อ หื้อ เจ้ือฟัง ต้าน เต๊อะ�
๕ 17:3 17:3 เอลียาห ์กับ โมเสส เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ใน สมัย โบราณ ต้ี ต๋าย ไป แล้ว
แต่ มี จีวติ อยู ่กับ พระเจ้า
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6 เม่ือ หมู่ สาวก ได้ยนิ ก็ กัว๋ ขนาด ปา กัน๋ ก้ม กราบ ลง 7 พระเยซู เตียว มา 
หยุบ ตัว๋ หมู่ เขา อู ้วา่ �ลุก ขึ้น เต๊อะ บ่ ต้อง กัว๋� 8 เม่ือ หมู่ เขา แหงน หน้า ขึ้น 
ผ่อ ก็ บ่ หนั ใผ หนั ก้า พระเยซู เต้าอัน้

9 ต๋อน ต้ี ปา กัน๋ เตียว ลง มา จาก ดอย น้ัน พระองค์ สัง่ หมู่ เขา วา่ �หา้ม บอก 
หื้อ ใผ ฮู ้เน่อ วา่ หมู่ ต้าน ได้ หนั อะหยงั มา แล้ว พ่อง จ๋น กวา่ บุตรมนษุย ์จะ เป๋น 
ขึ้น จาก ความ ต๋าย เหยี ก่อน�

10 หมู่ สาวก ถาม วา่ �เป๋น จาใด หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์ปา กัน๋ อู ้วา่ เอลียาห ์ต้อง 
มา ก่อน พระครสิต์�

11 พระเยซู ตอบ วา่ �ถูก แล้ว ต้ี เอลียาห ์ต้อง มา ก่อน เป้ือ มา เกียม กู้ สิง่ กู้ 
อยา่ง หื้อ ป๊ิก เหมือน เก่า 12 แต่ เฮา จะ บอก หื้อ ฮู ้วา่ เอลียาห ์ได้ มา แล้ว หมู่ 
เขา บ่ ฮู ้วา่ เป๋น เอลียาห์ แต่ ปา กัน๋ เยยีะ บ่ ดี กับ เป้ิน ต๋าม ใจ๋ ของ หมู่ เขา เต้าอัน้ 
ยงั บ่ ปอ หมู่ เขา ก็ จะ ทรมาน บุตรมนษุย ์จาอัน้ เหมือน กัน๋� 13 หมู่ สาวก ก็ ฮู ้
วา่ ต้ี พระเยซู อู ้มา น้ัน หมายเถิง ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา

พระเยซู ฮกัษา หละออ่น ต้ี มี ผี เข้า
14 เม่ือ พระเยซู กับ หมู่ สาวก ป๊ิก ลง มา เถิง ต้ี หมู่ คน อยู ่กัน๋ ก็ มี ป้อจาย คน 

น่ึง มา คุก เข่า ส่อง หน้า พระองค์ 15 อู ้วา่ �พระองค์ เจ้า ข้า ขอ โผด อนิดู ลูก
บ่าว ของ ข้าพเจ้า ตวย เต๊อะ เขา เป๋น โรค ลม บ้า หมู ตุ๊ก ทรมาน ขนาด เกย ตก 
น้ํา ตก ไฟ เจ่ือ ๆ 16 ข้าพเจ้า เกย ปา ลูกบ่าว คน น้ี มา หา หมู่ สาวก ของ พระองค์
แต่ หมู่ เขา ฮกัษา หื้อ หาย บ่ ได้�

17 พระเยซู ตอบ วา่ �เฮอ่ หมู่ คน บ่ มี ความ เจ้ือ กับ เยยีะ บ่ ดี เฮา จะ ต้อง อยู ่
กับ หมู่ สู แหม เมิน สัก เต้าใด เฮา จะ ต้อง อดทน กับ หมู่ สู ไป แผว ไหน ปา หละ
ออ่น คน น้ัน มา น่ี แล่� 18 แล้ว พระเยซู สัง่ ผี ตัว๋ น้ัน หื้อ ออก มา ผี น้ัน ก็ ออก 
จาก หละออ่น คน น้ัน เวย บ่ ค้าน หละออ่น คน น้ัน ก็ หาย เป๋น ปกติ

19 เม่ือ พระเยซู อยู ่คน เดียว หมู่ สาวก ก็ มา ถาม พระองค์ วา่ �เป๋น จาใด 
หมู่ เฮา เถิง ไล่ ผี ตัว๋ น้ัน ออก บ่ ได้� 20 พระเยซู ตอบ หมู่ เขา วา่ �ยอ้น หมู่ ต้าน 
มี ความ เจ้ือ หน้อย ล้ํา ไป เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ ถ้า ต้าน ตัง
หลาย มี ความ เจ้ือ เต้า เม็ด มัสตารด์ เม็ด น่ึง แล้ว สัง่ ดอย ม่อน น้ี หื้อ ยา้ย จาก 
ต้ี น่ี ไป อยู ่ตัง ปู๊น ก็ จะ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี ต้าน วา่ น้ัน จะ บ่ มี อะหยงั ต้ี ต้าน ตังหลาย 
จะ เยยีะ บ่ ได้�๖

พระเยซู ตวายตัก๊ เถิง ก๋าน ต๋าย ของ พระองค์ แหม
22 เม่ือ พระเยซู กับ หมู่ สาวก มา จุมนมุ กัน๋ ต้ี แควน้ กาลิลี พระเยซู บอก กับ 

หมู่ เขา วา่ �จะ มี คน หกัหลัง บุตรมนษุย์ แล้ว มอบ พระองค์ หื้อ อยู ่ใน อาํนาจ 
ของ คน 23 แล้ว หมู่ เขา จะ ฆ่า พระองค์ หื้อ ต๋าย แต่ พระองค์ จะ เป๋น ขึ้น จาก 
๖ 17:20 17:20 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ มี ข้อ 21 ต้ี วา่ �จะ ไล่ ผี จาอี ้ออก บ่ ได้ นอก จาก อธษิฐาน
กับ อด อาหาร เต้าอัน้�
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ความ ต๋าย ใน วนั ต้ี สาม� หมู่ สาวก ก็ ปา กัน๋ แป๋ง หน้า หมอง ต๋อง เศรา้ เสียใจ๋ 
ขนาด

พระเยซู สอน เรือ่ง ก๋าน จ่าย ภาษี
24 เม่ือ พระเยซู กับ หมู่ สาวก เตียว ตาง มา เถิง เมือง คาเปอรนาอุม มี คน 

เก็บ สตางค์ ก้า บํารุง พระวหิาร มา ถาม เปโตร วา่ �อาจ๋ารย ์ของ ต้าน บ่ เสีย 
สตางค์ ก้า บํารุง พระวหิาร กา�ว

25 เปโตร ตอบ วา่ �เสีย ก่า บ่ เสีย จาใด� เม่ือ เปโตร เข้า ไป หา พระเยซู 
ใน เฮอืน พระองค์ ก็ อู ้ขึ้น ก่อน วา่ �ซีโมน ตัว๋ ต้าน ก๊ึด จาใด พ่อง คน ต้ี เป๋น 
กษัตรยิ ์ใน โลก น้ี เกย เก็บ ก้า ถา ต่าง ๆ จาก ใผ เก็บ จาก หมู่ ลูก ๆ ของ ต้าน กา
วา่ เก็บ จาก คน อื่น ๆ �

26 เปโตร ตอบ วา่ �เก็บ จาก คน อื่น ๆ � พระเยซู บอก วา่ �ถ้า จาอัน้ หมู่ ลูก ๆ
ของ พระองค์ ก็ บ่ ต้อง เสีย ก้าถา แม่น ก่อ 27แต่ เป้ือ บ่ หื้อ คน ต้ี มา เก็บ สตางค์ 
ก้า บํารุง โขด หื้อ ต้าน ไป จ่อม เบ็ด ต้ี ทะเลสาบ เม่ือ ได้ ป๋า ตัว๋ เก๊าหวัที หื้อ งา้ง 
ปาก ป๋า ออก แล้ว ต้าน จะ ปะ สตางค์ เหรยีญ น่ึง เชเขล หื้อ เอา สตางค์ น้ัน ไป 
จ่าย ก้า บํารุง พระวหิาร สําหรบั เฮา กับ ต้าน เต๊อะ�

18
ใผ ต้ี เป๋นใหญ่ เหลือ เป้ิน

1 มี ต๋อน น่ึง หมู่ สาวก มา ถาม พระเยซู วา่ �ใน แผ่นดิน สวรรค์ ใผ เป๋น ใหญ่ 
ต้ี สุด�

2 พระเยซู ฮอ้ง หละออ่น หน้อย คน น่ึง มา ยนื อยู ่ส่อง หน้า หมู่ สาวก 3 แล้ว 
อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ ถ้า หมู่ ต้าน บ่ ยอม 
เป่ียน ใจ๋ หื้อ เป๋น เหมือน หละออ่น หน้อย หมู่ น้ี ก็ จะ เข้า ไป ใน แผ่นดิน สวรรค์ 
ตึง บ่ ได้ 4 ยอ้น จา อัน้ ถ้า ใผ คน ใด ออ่นน้อม ถ่อม ต๋น เหมือน หละ ออ่น 
หน้อย ๆ คน น้ี ก็ จะ นับ ได้ วา่ เป๋น คน ต้ี ยิง่ใหญ่ เหลือ เป้ิน ใน แผ่นดิน สวรรค์

5 �แหม อยา่ง ใผ คน ใด ต้ี ต้อนฮบั คน ต้ี เป๋น เหมือน หละออ่น หน้อย จาอี้
ยอ้น หนั แก่ เฮา ก็ เผียบ เหมือน กับ วา่ คน น้ัน ได้ ต้อนฮบั เฮา ตวย 6 แต่ ถ้า ใผ 
คน ใด เยยีะ หื้อ คน ต้ี เป๋น เหมือน หละออ่น หน้อย ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ ใน เฮา หลง ผิด 
ไป สัก คน น่ึง ก็ หื้อ เอา บ่าหนิ โม่ ก้อน ใหญ่ ๆ มัด ติด คอ คน น้ัน แล้ว อุม้ โจ้ง ลง 
ใน ทะเล หื้อ ต๋าย เหยี ก็ ยงั ดี เหลือ

ก๋าน ลองใจ๋ หื้อ เยยีะ บาป
7 �ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ โลก น้ี ยอ้น วา่ สิง่ ต่าง ๆ ต้ี เยยีะ หื้อ คน หลง

ผิด แต่ ความ ฉิบหาย จะ เกิด ขึ้น กับ คน ต้ี เยยีะ หื้อ เกิด เรือ่ง จาอี ้น้ัน 8 ยอ้น 
จาอัน้ ถ้า มือ กา วา่ ตีน๋ ของ ต้าน เยยีะ หื้อ ตัว๋ ต้าน เป๋น บาป ก็ หื้อ กก ขวา้ง เหยี
ยอ้น วา่ ถ้า มี มือ กุด กาวา่ ตีน๋ ปุด แต่ ยงั มี จีวติ นิรนัดร์ ก็ ยงั ดี เหลือ มี มือ กา วา่ 
ตีน๋ ตึง สอง ข้าง ดี ครบ หมด แต่ ต้อง ตก ใน ไฟ ต้ี บ่ มี วนั ดับ 9 ถ้า แก่นต๋า ของ 
ว 17:24 17:24 อพย� 30:13; 38:26
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ต้าน เยยีะ หื้อ ตัว๋ ต้าน เป๋น บาป ก็ หื้อ ควดั ขวา้ง เหยี ยอ้น วา่ ถ้า เหลือ แก่นต๋า 
เผิก เดียว แต่ มี จีวติ นิรนัดร์ ก็ ยงั ดี เหลือ มี ต๋า ครบ ตึง สอง แก่น แต่ ต้อง ตก 
หม้อหน้าฮก

เรือ่ง แกะ หาย
10�หละวงั หื้อ ดี หา้ม ดูถูก ดู แควน คน ต้ี ต่ําต้อย หมู่ น้ี แม้ แต่ คน เดียว เฮา 

ขอ บอก หื้อ ต้าน ตังหลาย ฮู ้วา่ ทูตสวรรค์ ประจํา๋ ตัว๋ ของ หมู่ เขา เข้า เฝ้า พระ
บิดา ของ เฮา ต้ี ใน สวรรค์ ตลอด๗

12 �หมู่ ต้าน จะ ก๊ึด จาใด ถ้า ป้อจาย คน น่ึง มี แกะ รอ้ย ตัว๋ แล้ว มี ตัว๋ น่ึง หาย 
ไป เขา ก็ ละ แกะ เก้า สิบ เก้า ตัว๋ ไว ้บน ดอย แล้ว ไป ตวย เซาะ หา แกะ ตัว๋ ต้ี 
หาย 13 เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ เม่ือ เขา ปะ แกะ ตัว๋ ต้ี หาย ไป 
น้ัน แล้ว เขา จะ จ้ืนจมยนิดี ต้ี ได้ ปะ แกะ ตัว๋ น้ัน นัก เหลือ ต้ี มี เก้า สิบ เก้า ตัว๋ ต้ี 
บ่ ได้ หาย ไป แหม ก่อน 14 ก็ เหมือน เดียว กัน๋ กับ พระบิดา ของ ต้าน ตังหลาย ต้ี 
อยู ่ใน สวรรค์ ก็ บ่ ใค่ หื้อ คน ต่ําต้อย หมู่ น้ี คน ใด คน น่ึง หลง หาย ไป แม้ แต่ คน 
เดียว

กํา สอน เก่ียว กับ คน เยยีะ ผิด ต่อ เฮา
15 �ถ้า ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ เยยีะ บ่ ดี ต่อ ต้าน ก็ หื้อ ไป อธบิาย ตัว๋ ต่อ ตัว๋ หื้อ เขา หนั 

ความ ผิด ของ เขา ถ้า เขา ฟัง ต้าน ก็ นับ วา่ เขา กับ ต้าน ป๊ิก มา เป๋น ป้ีน้อง กัน๋ 
แหม 16 แต่ ถ้า เขา บ่ ยอม ฟัง ก็ หื้อ ปา แหม สัก คน สอง คน ตวย ต้าน ไป หา 
เขา เป้ือ วา่ เรือ่งราว ต้ี เกิด ขึ้น น้ัน จะ ได้ มี พยาน สอง สาม คน เถิง จะ เจ้ือถือ ได้
17 ถ้า เขา ยงั บ่ ยอม ฟัง แหม ก็ หื้อ เอา เรือ่ง น้ี ไป บอก ครสิตจักร แต่ ถ้า เขา ยงั 
บ่ ยอม ฟัง ครสิตจักร ก็ หื้อ เยยีะ กับ เขา เหมือน เป๋น คน ต้ี บ่ ฮูจั้ก พระเจ้า กาวา่ 
เขา เป๋น เหมือน คน เก็บ ภาษี ต้ี ขี้โก๋ง

18 �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ อะหยงั ก็ ต๋าม ต้ี ต้าน หา้ม ใน 
โลก น้ี พระเจ้า ก็ หา้ม สิง่ น้ัน ใน สวรรค์ แล้ว อะหยงั ก็ ต๋าม ต้ี ต้าน หื้อ เยยีะ ใน 
โลก น้ี พระเจ้า ก็ หื้อ เยยีะ สิง่ น้ัน ใน สวรรค์ เหมือน กัน๋

19 �เฮา บอก ต้าน แหม วา่ ถ้า หมู่ ต้าน ต้ี อยู ่ใน โลก น้ี สัก สอง คน ฮว่ม ใจ๋ กัน๋ 
ต้ี จะ ขอ สิง่ น่ึง สิง่ ใด พระบิดา ของ เฮา ต้ี อยู ่ใน สวรรค์ ก็ จะ เยยีะ สิง่ น้ัน หื้อ 
ต้าน เหมือน กัน๋ 20 ยอ้น วา่ ต้ี ไหน ก็ ต๋าม ต้ี มี สอง สาม คน มา จุมนมุ กัน๋ ใน นาม 
ของ เฮา เฮา ก็ จะ อยู ่กับ หมู่ เขา ต้ี หัน้�

กําเผียบ เรือ่ง เจ้าหน้ี บ่ ยอม ยกโต้ษ
21 ต๋อน น้ัน เปโตร เข้า มา ถาม พระเยซู วา่ �อาจ๋ารย์ ถ้า ป้ีน้อง เยยีะ ผิด ต่อ 

เฮา ติก ๆ เฮา จะ ยกโต้ษ หื้อ ก่ี เต้ือ ดี แผว เจ็ด เต้ือ ปอ ก่อ�
22 พระเยซู ตอบ วา่ �อึ บ่ ใจ้ เจ็ด เต้ือ เน่อ แต่ ต้อง เป๋น เจ็ด คูณ แหม เจ็ด 

สิบ เต้ือ�
23 �ต้ี เป๋น จาอี ้ยอ้น วา่ แผ่นดิน สวรรค์ เผียบ เหมือน กับ เจ้า องค์ น่ึง ต้ี ต้อ

งก๋าน จะ สะสาง หน้ี ต้ี หมู่ คน ฮบัใจ๊ ติด ค้าง อยู่ 24 เม่ือ ลง มือ จัด ก๋าน บัญชี ก็ 
ปา คน ฮบัใจ๊ คน น่ึง ต้ี เป๋น หน้ี อยู ่น่ึง หม่ืน ตะลันต์๘ เข้า มา 25แต่ เขา มี สตางค์ 
๗ 18:10 18:10 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ มี ข้อ 11 คือ �ยอ้น วา่ บุตรมนษุย ์ได้ ลง มา ใน โลก น้ี
เป้ือ จ้วย คน หลง หาย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ� ๘ 18:24 18:24 น่ึง ตะลันต์ มี ก้า เต้า กับ ก้า แฮง 15
ป๋ี



มัทธวิ 18:26 41 มัทธวิ 19:6

บ่ ปอ ส้าย หน้ี เจ้า องค์ น้ัน ก็ เลย สัง่ หื้อ เอา ตัว๋ คน ฮบัใจ๊ คน น้ี ตึง ลูก เมีย กับ ข้าว 
ของ กู้ อยา่ง ต้ี เขา มี เอา ไป ขาย เหยี หื้อ หมด เป้ือ เอา สตางค์ มา ส้าย หน้ี

26 �คน ฮบัใจ๊ คน น้ัน ก็ คุกเข่า ลง ออ้นวอน ต่อ เจ้า องค์ น้ัน วา่ �ขอ เวลา 
หื้อ แหม หน้อย เต๊อะ จะ เอา สตางค์ ตึง หมด มา ใจ๊ หน้ี หื้อ จ๋น ครบ กู้ บาท กู้ 
สตางค์� 27 เจ้า องค์ น้ัน มี ความ อนิดู คน ฮบัใจ๊ คน น้ัน เลย ยก หน้ี ตึงหมด หื้อ
แล้ว ป่อย ตัว๋ ไป

28 �บ่ากอง คน ฮบัใจ๊ คน น้ัน ออก ไป แล้ว ไป ปะ เป้ือน ต้ี เป๋น คน ฮบัใจ๊ ตวย 
กัน๋ ต้ี เป๋น หน้ี เขา อยู ่น่ึง รอ้ย เดนารอินั๙ เขา ก็ เข้า ไป บีบ คอ เป้ือน คน ฮบัใจ๊ 
คน น้ัน แล้ว สัง่ วา่ �ส้าย สตางค์ ต้ี เป๋น หน้ี มา บ่าเด่ียว น้ี เลย�

29 �เป้ือน คน ฮบัใจ๊ ต้ี เป๋น ลูก หน้ี ก็ คุก เข่า ลง ออ้นวอน วา่ �ขอ เวลา แหม 
สัก หน้อย เต๊อะ แล้ว เฮา จะ เอา สตางค์ ตึงหมด มา ส้าย หน้ี หื้อ จ๋น ครบ�

30 �แต่ เขา บ่ ยอม เลย สัง่ หื้อ ยบั เป้ือน คน ฮบัใจ๊ คน น้ัน ไป ขัง คอก ไว ้จ๋น 
กวา่ จะ ส้าย หน้ี จ๋น ครบ ตึงหมด ก่อน 31 เม่ือ คน ฮบัใจ๊ คน อื่น ๆ หนั เหตุก๋ารณ์ 
ต้ี เกิด ขึ้น ก็ ฮูสึ้ก สลด ใจ๋ เลย ไป เล่า เรือ่ง ต้ี เกิด ขึ้น น้ี หื้อ เจ้า องค์ น้ัน ฟัง

32 �เจ้า องค์ น้ัน ฮอ้ง คน ฮบัใจ๊ คน เก่า มา หา อู ้วา่ �ไอ ่ขี้ข้า ใจ๋ ดํา เฮา ได้ ยก 
หน้ี หื้อ เจ้า ตึงหมด แล้ว ยอ้น วา่ เจ้า ได้ ออ้นวอน เฮา 33 เจ้า ก็ น่า จะ อนิดู เป้ือน 
คน ฮบัใจ๊ คน อื่น ๆ เหมือน อยา่ง ต้ี เฮา อนิดู เจ้า ตวย บ่ ใจ้ กา� 34 เจ้า องค์ น้ัน 
โขด ขนาด เลย เอา คน ฮบัใจ๊ คน น้ี ขัง คอก แล้ว ก็ หื้อ ลง โต้ษ เขา จ๋น กวา่ จะ 
ส้าย หน้ี จ๋น ครบ

35 �พระบิดา ของ เฮา ต้ี อยู ่ใน สวรรค์ จะ เยยีะ จาอี ้กับ หมู่ ต้าน กู้ คน เหมือน 
กัน๋ ถ้า หมู่ ต้าน บ่ ยอม ยกโต้ษ หื้อ กับ ป้ีน้อง จาก ใจ๋ แต๊ ๆ �

19
เรือ่ง ของ ผัว เมีย ละ กัน๋

1 หลัง จาก ต้ี พระเยซู อู ้เรือ่ง หมู่ น้ี แล้ว ก็ ออก จาก แควน้ กาลิลี เตียว ตาง 
เข้า ไป แควน้ ยูเดีย ต้ี อยู ่แหม เผิก น่ึง ของ แม่น้ํา จอรแ์ดน 2 มี คน ติดต๋าม 
พระเยซู ไป เป๋น จํา๋นวน นัก พระองค์ ก็ ฮกัษา คน เป๋น พยาธ ิใน หมู่ เขา ต้ี หัน้

3หมู่ ฟารสีิ บาง คน มา ลอง เจิง พระเยซู ถาม วา่ �จะ ผิด บท บัญญัติ ก่อ ถ้า 
ผัว จะ ละ เมีย เหยี บ่ วา่ จะ มี สาเหตุ มา จาก เรือ่ง อะหยงั ก็ ต๋าม�

4 พระเยซู ตอบ วา่ �หมู่ ต้าน บ่ เกย อา่น กา วา่ ต๋อน เก๊าหวัที พระ ผู้ สรา้ง ได้ 
สรา้ง คน เป๋น ป้อจาย กับ แม่ญิง 5 พระเจ้า อู ้วา่ �ยอ้น จาอัน้ ป้อจาย จะ แยก 
จาก ป้อ แม่ ของ ตัว๋ ไป อยู ่ฮว่ม ผูกพัน กัน๋ กับ เมีย ตึง สอง คน จะ ก๋าย เป๋น คน ๆ
เดียว กัน๋�ศ 6 กับ จะ บ่ เป๋น สอง คน แหม ต่อ ไป แต่ เป๋น คน ๆ เดียว กัน๋ ยอ้น 
จาอัน้ สิง่ ต้ี พระเจ้า ได้ มัด ได้ ปัน เข้า ตวย กัน๋ แล้ว บ่ ดี หื้อ ใผ มา เต เขา ตึง สอง 
ออก จาก กัน๋ เน่อ�
๙ 18:28 18:28 1 เดนารอินั เต้า กับ ก้า แฮง ป้อจาย 1 วนั ศ 19:5 19:5 ปฐก� 2:24
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7 หมู่ ฟารสีิ ถาม แหม วา่ �เป๋น จาใด โมเสส เถิง สัง่ หื้อ เขียน ใบหยา่ หื้อ เมีย 
เหยี แล้ว ก็ ละ นาง ไป ได้ เลย�

8 พระเยซู ตอบ วา่ �โมเสส ยอม หื้อ หมู่ ต้าน ละ เมีย ได้ ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน 
หลึกหล่ึง แต่ พระเจ้า บ่ ได้ ตัง้ใจ๋ หื้อ เป๋น ไป จาอัน้ ตัง้แต่ เก๊า แต่ เหงา้ 9แต่ เฮา 
บอก ต้าน ตังหลาย วา่ ป้อจาย คน ใด ละ เมีย แล้ว ไป มี เมีย ใหม่ ยอ้น สาเหตุ 
อื่น ๆ เวน้ แต่ เมีย ไป เล่นจู๊ ก็ ถือ วา่ ผิด เรือ่ง ก๋าน ล่วง ประเวณี�๑

10 หมู่ สาวก อู ้กับ พระเยซู วา่ �ถ้า มี ข้อ น้ี ข้อ เดียว ต้ี ป้อจาย จะ ละ เมีย ได้
บ่ แต่งงาน เหยี เลย จะ ดี เหลือ ก่อน�

11 พระเยซู ตอบ วา่ �บ่ ใจ้ วา่ กู้ คน ยอมฮบั กํา น้ี ได้ แต่ จะ มี บาง คน เต้าอัน้ 
ต้ี พระเจ้า เยยีะ หื้อ ฮบั ได้ 12 อยา่ง บาง คน เกิด มา เป๋น จาอัน้๒ บาง คน ถูก ยบั 
ต๋อน เหยี และ บาง คน บ่ แต่งงาน ยอ้น หนั แก่ แผ่นดิน สวรรค์ ถ้า ใผ ยอมฮบั 
กําสอน น้ี ได้ ก็ หื้อ ยอมฮบั เต๊อะ�

พระเยซู ป๋ัน ปอน หละออ่น
13 ต๋อน น้ัน มี บาง คน ปา หละออ่น หน้อย ๆ ของ หมู่ เขา เข้า มา หา พระเยซู

เป้ือ หื้อ พระองค์ วาง มือ กับ อธษิฐาน เผื่อ แต่ หมู่ สาวก วา่ หื้อ 14 แต่ พระเยซู 
บอก วา่ �หื้อ หมู่ หละออ่น เข้า มา หา เฮา เต๊อะ บ่ ดี หา้ม เขา ไว้ ยอ้น วา่ แผ่น
ดิน สวรรค์ เป๋น ของ คน ต้ี เผียบ เหมือน หละออ่น หมู่ น้ี� 15 หลัง จาก ต้ี พระ
เยซู วาง มือ ป๋ัน ปอน หละออ่น หมู่ น้ัน แล้ว พระองค์ ก็ ออก ไป จาก ต้ี หัน้

พระเยซู อู ้กับ เศรษฐี เรือ่ง จีวติ นิรนัดร์
16 มี ป้อจาย คน น่ึง มา หา พระเยซู ถาม วา่ �อาจ๋ารย์ ข้าพเจ้า จะ ต้อง เยยี

ะ ความ ดี อะหยงั พ่อง เถิง จะ ได้ จีวติ นิรนัดร�์
17พระเยซู ตอบ วา่ �เป๋น จาใด ต้าน เถิง ถาม เฮา วา่ อะหยงั ดี มี ก้า พระเจ้า 

เต้าอัน้ ต้ี ดี ถ้า ต้าน ต้องก๋าน จะ มี จีวติ นิรนัดร ์ก็ ต้อง เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ�
18 ป้อจาย คน น้ัน ถาม วา่ �ข้อ ไหน พ่อง� พระเยซู ตอบ วา่ �ข้อ ต้ี วา่ �หา้ม 

ฆ่า คน หา้ม เป๋น จู๊ ผัว เมีย เป้ิน หา้ม ลัก ของ ของ เป้ิน หา้ม เป๋น พยาน ต้ี อู ้
บ่ แต๊ 19 จง เคารพ นับถือ ป้อ แม่ ของ ตัว๋ษ แล้ว จง ฮกั เป้ือน บ้าน เหมือน ฮกั 
ตัว๋ เก่า�ส �

20 ป้อจาย หนุ่ม คน น้ัน ตอบ วา่ �ข้อ ต่าง ๆ ใน บท บัญญัติ น้ี ข้าพเจ้า ได้ ถือ 
ฮกัษา กู้ ข้อ บ่ ได้ ขาด อยู ่แล้ว ยงั มี อะหยงั ต้ี จะ ต้อง เยยีะ แหม ก่อ�

21 พระเยซู ตอบ วา่ �ถ้า ต้าน ต้องก๋าน เป๋น คน ดี พรอ้ม ใน สายต๋า ของ 
พระเจ้า ต้าน จะ ต้อง ไป ขาย ของ กู้ อยา่ง ต้ี ต้าน มี อยู่ แล้ว เอา สตางค์ ไป แจก 
คน ตุ๊ก คน จ๋น ต้าน จึง จะ มี สมบัติ ใน สวรรค์ แล้ว ตวย เฮา มา เป๋น สาวก ของ 
เฮา เต๊อะ�
๑ 19:9 19:9 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ มี ข้อความ วา่ กับ คน ใด ต้ี ฮบั แม่ญิง ต้ี หยา่ แล้ว น้ัน มา เป๋น เมีย
ก็ ผิด ประเวณี ตวย ๒ 19:12 19:12 ถ้า แป๋ ตรง ๆ กับ ภาษา กรกี คือ
�บาง คน เป๋น ขันที ตัง้แต่ เกิด� ษ 19:19 19:19 อพย� 20:12-16; ฉธบ� 5:16-20
ส 19:19 19:19 ลนต� 19:18
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22 เม่ือ ป้อจาย หนุ่ม คน น้ัน ได้ยนิ จาอัน้ ก็ เตียว ออก ไป ด้วย ใจ๋ เป๋น ตุ๊ก
ยอ้น วา่ เขา รวย นัก ขนาด

23 พระเยซู อู ้กับ หมู่ สาวก วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่
คน รวย จะ เข้า ใน แผ่นดิน สวรรค์ ก็ ยาก นัก แก 24 เฮา ขอ บอก หมู่ ต้าน แหม 
เต้ือ วา่ ตัว๋ อูฐ ลอด เข้า ฮู เข็ม ยงั งา่ย เหลือ ต้ี คน รวย จะ เข้า ใน แผ่นดิน ของ 
พระเจ้า แหม ก่อน�

25 เม่ือ หมู่ สาวก ได้ยนิ จาอัน้ ก็ ปา กัน๋ งดื ขนาด ถาม วา่ �ถ้า จาอัน้ ใผ จะ 
รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้�

26 พระเยซู ผ่อ หมู่ สาวก แล้ว อู ้วา่ �สําหรบั คน เป๋น ไป บ่ ได้ อยู ่แล้ว แต่ 
สําหรบั พระเจ้า กู้ สิง่ กู้ อยา่ง เป๋น ไป ได้ ตึงหมด�

27 เปโตร ถาม พระเยซู วา่ �ผ่อ ลอ หมู่ เฮา ได้ ละ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง เป้ือ ติดต๋าม 
อาจ๋ารย ์มา แล้ว หมู่ เฮา จะ ได้ อะหยงั ตอบ แตน พ่อง�

28 พระเยซู ตอบ วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ ใน ยุค ใหม่
บุตรมนษุย ์จะ น่ัง บน บัลลังก์ อนั ยิง่ใหญ่ แล้ว ต้าน ตังหลาย ต้ี ได้ ตวย เฮา ก็ 
จะ ได้ น่ัง บน บัลลังก์ สิบ สอง ต้ี เป้ือ ตัดสิน สิบ สอง ผะกุ๋น ของ คน อสิราเอล
29 กู้ คน ต้ี ละ บ้าน กาวา่ ละ ป้ีน้อง ละ ป้อ แม่ ละ ลูก ๆ กาวา่ ละ ไฮ ่นา ยอ้น หนั
แก่ เฮา ก็ จะ ได้ ฮบั ผล ตอบ แตน เป๋น รอ้ย เต้า กับ จะ ได้ ฮบั จีวติ นิรนัดร ์ตวย
30 แต่ มี หลาย คน ต้ี เป๋น คน ตังเก๊า ใน ต๋อน น้ี จะ ก๋าย เป๋น คน ตังป๋าย กับ คน 
ตังป๋าย ต๋อน น้ี จะ ก๋าย ไป เป๋น คน ตังเก๊า�

20
กําเผียบ เรือ่ง คน งาน ฮบั ก้า จ้าง เต้า กัน๋

1 �แผ่นดิน สวรรค์ เผียบ เหมือน เจ้าของ สวน คน น่ึง ต้ี ออก จาก เฮอืน ไป 
เจ๊า มืด เป้ือ ไป จ้าง คน งาน มา เยยีะ ก๋าน ใน สวน องุน่ ของ เป้ิน 2 เม่ือ ตกลง 
กัน๋ แล้ว วา่ จะ หื้อ ก้า แฮง น่ึง เดนารอินั ต่อ วนั แล้ว ก็ ส่ง คน งาน เข้า ไป เยยีะ 
ก๋าน ใน สวน องุน่

3 �ประมาณ เก้า โมง เจ๊า เจ้าของ สวน ก็ เตียว เข้า ไป ต้ี กาด แหม ก็ หนั บาง 
คน ยนื อยู ่บ่ ดาย บ่ ได้ เยยีะ ก๋าน อะหยงั 4 เจ้าของ สวน อู ้วา่ �ถ้า หมู่ เจ้า ไป 
เยยีะ ก๋าน ใน สวน องุน่ ของ เฮา เฮา จะ หื้อ ก้า จ้าง ต๋าม สมควร� 5 คน หมู่ น้ัน 
ก็ ตกลง ไป เยยีะ ก๋าน ใน สวน องุน่ ประมาณ เติงตอน เจ้า ของ สวน ก็ ออก ไป 
แหม บ่าย สาม โมง แล้ว ก็ ยงั ออก ไป เยยีะ จาอัน้ เหมือน กัน๋ 6 ประมาณ หา้ 
โมง แลง เจ้าของ สวน ก็ ออก ไป แหม เต้ือ ก็ หนั บาง คน ยนื อยู ่บ่ ดาย เป้ิน ก็ 
เข้า ไป ถาม คน หมู่ น้ัน วา่ �เป๋น จาใด หมู่ เจ้า เถิง ยนื ต้ี น่ี บ่ เยยีะ ก๋าน อะหยงั 
วนั ค่ํา จาอี�้

7 �เขา หมู่ น้ัน ตอบ วา่ �บ่ มี ใผ จ้าง หมู่ เฮา� เจ้าของ สวน ก็ จวน หมู่ เขา วา่
�ไป เยยีะ ก๋าน ต้ี สวน องุน่ ของ เฮา บ๋อ�
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8 �ตก เม่ือแลง วนั น้ัน เถิง เวลา เลิก งาน แล้ว เจ้า ของ สวน สัง่ หวัหน้า คน 
งาน วา่ �ไป ฮอ้ง คน งาน ตึงหมด มา แล้ว จ่าย ก้า แฮง หื้อ หมู่ เขา จ่าย ต๋าม 
ลําดับ ตัง้แต่ คน มา เม่ือลูน จ๋น เถิง คน ต้ี มา เก๊าหวัที�

9 �คน งาน ต้ี มา เม่ือลูน ต๋อน หา้ โมง แลง ได้ ก้า แฮง ไป คน ละ น่ึง เดนารอินั
10 หมู่ คน งาน ฮบัจ้าง ต้ี มา ก่อน ก็ คาด วา่ จะ ได้ นัก เหลือ น้ัน แต่ ก็ ได้ คน ละ น่ึง 
เดนารอินั เต้า กัน๋ หมด 11 เม่ือ หมู่ เขา ฮบั ก้า แฮง ไป แล้ว ก็ จ่ม วา่ หื้อ เจ้าของ 
สวน วา่ 12 �คน หมู่ น้ัน เยยีะ ก๋าน จัว้โมง เดียว แต่ ได้ ก้า แฮง เต้า กับ หมู่ เฮา ต้ี 
เยยีะ ก๋าน ฮมิ ต๋าย อยู ่ก๋าง แดด ฮอ้น วนั ค่ํา�

13 �เจ้าของ สวน องุน่ ก็ ตอบ คน น่ึง ใน หมู่ คน น้ัน วา่ �เป้ือน เหย เฮา บ่ ได้ 
โก๋ง เจ้า เน่อ ก็ ตกลง ก้า แฮง กัน๋ ไว ้แล้ว วา่ น่ึง เดนารอินั บ่ ใจ้ กา 14 ฮบั ก้า แฮง 
ของ เจ้า แล้ว ไป เหยี เต๊อะ เฮา ปอ ใจ๋ จะ จ่าย หื้อ คน ต้ี เฮา จ้าง มา เม่ือลูน เต้า 
กับ ต้ี เฮา จ่าย หื้อ เจ้า 15 เฮา มี สิทธิ ์ต้ี จะ เยยีะ จาอี ้กับ สตางค์ ของ เฮา กาวา่ 
เจ้า ขอย ยอ้น เฮา ใจ๋ กวา้ง จาอัน้ กา�

16 �แต่ มี หลาย คน ต้ี เป๋น คน ตังเก๊า ใน ต๋อน น้ี จะ ก๋าย เป๋น คน ตังป๋าย กับ 
คน ตังป๋าย ต๋อน น้ี จะ ก๋าย ไป เป๋น คน ตังเก๊า�

พระเยซู ตวายตัก๊ เรือ่ง ก๋าน ต๋าย ของ พระองค์ แหม เต้ือ
17 ต๋อน ต้ี พระเยซู ก่ําลัง เตียว ตาง ไป กรุง เยรูซาเล็ม พระองค์ ฮอ้ง สาวก 

ตึง สิบ สอง คน หื้อ ออก จาก คน ตังหลาย มา อยู ่เปาะ กัน๋ แล้ว อู ้กับ หมู่ เขา วา่
18 �ผ่อ เน่อ หมู่ เฮา ก่ําลัง จะ ไป กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว บุตรมนษุย ์จะ ถูก หกั
หลัง หื้อ อยู ่ใน อาํนาจ ของ หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย์ เขา หมู่ น้ัน 
จะ ตัดสิน ลงโต้ษ ต้าน เถิง ต๋าย 19 แล้ว จะ มอบ ต้าน หื้อ กับ คน ต่างจ้าด เฆ่ียน 
ตี ๋กับ เยาะเยย้ แล้ว ก็ ปา ไป เขิง ต้ี ไม้ ก๋าง เขน จ๋น ต๋าย แต่ ใน วนั ต้ี สาม พระเจ้า 
จะ เยยีะ หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย�

พระเยซู สอน เรือ่ง ก๋าน ฮบัใจ๊ คน อื่น
20 แม่ ของ ยากอบ กับ ยอหน์ ต้ี เป๋น ลูกบ่าว ของ เศเบดี สาม คน แม่ ลูก ปา 

กัน๋ มา หา พระเยซู นาง คุกเข่า ลง แล้ว ขอ หื้อ พระองค์ เยยีะ หื้อ นาง อยา่ง น่ึง
21 พระเยซู ถาม นาง วา่ �มี เรือ่ง อะหยงั กา� นาง ตอบ วา่ �เม่ือ พระองค์ 

ขึ้น เป๋น เจ้า องค์ น้ัน แล้ว ขอ หื้อ ลูกบ่าว ตึง สอง คน ของ ข้าเจ้า น่ัง อยู ่เผิก ขวา 
คน น่ึง เผิก ซ้าย คน น่ึง ตวย เน่อ�

22 พระเยซู ตอบ วา่ �หมู่ ต้าน บ่ ฮู ้วา่ ก่ําลัง ขอ อะหยงั ต้าน จะ กิน๋ น้ํา จาก 
ถ้วย แหง่ ความ ตุ๊ก ต้ี เฮา จะ กิน๋ ได้ กา� เขา ตึง สอง ตอบ วา่ �ได้ ก่า�

23 พระเยซู บอก เขา วา่ �หมู่ ต้าน จะ ได้ กิน๋ จาก ถ้วย ของ เฮา แน่นอน แต่ ต้ี 
จะ หื้อ ใผ น่ัง เผิก ขวา เผิก ซ้าย ของ เฮา น้ัน บ่ ใจ้ เฮา เป๋น คน จัด หื้อ น่ัง เน่อ แต่ 
พระบิดา ของ เฮา เต้าอัน้ ต้ี เป๋น ผู้ เลือก วา่ จะ หื้อ ใผ น่ัง ตัด๊ ไหน�

24 เม่ือ หมู่ สาวก แหม สิบ คน ได้ยนิ จาอัน้ ก็ ปา กัน๋ โขด สอง คน ป้ีน้อง น้ัน
25 พระเยซู ก็ ฮอ้ง หมู่ เขา ตึงหมด มา หา แล้ว อู ้วา่ �ต้าน ตังหลาย ก็ ฮู ้แล้ว วา่ 
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ผู้ ปกครอง ของ คน ต่างจ้าด วาง ตัว๋ เป๋น นาย เหนือ เขา ตังหลาย หมู่ ผู้นํา ก็ 
ใจ๊ อาํนาจ เหนือ เขา ตังหลาย ตวย 26 แต่ สําหรบั หมู่ ต้าน น้ัน บ่ เป๋น จาอัน้ เน่อ
ใน หมู่ ต้าน ถ้า ใผ คน ใด ใค่ เป๋น ใหญ่ ก็ หื้อ เขา เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ หมู่ ต้าน 27 ถ้า ใผ 
คน ใด ใค่ เป๋น ใหญ่ เหลือ เป้ิน ก็ ต้อง ยอม สมัคร ใจ๋ เป๋น คน ฮบัใจ๊ ของ หมู่ ต้าน
28 เหมือน เดียว กัน๋ กับ บุตรมนษุย ์ต้ี บ่ ได้ มา เป้ือ หื้อ คน อื่น ฮบัใจ๊ แต่ มา เป้ือ 
ฮบัใจ๊ คน อื่น แล้ว ก็ สละ จีวติ ของ ต้าน เป้ือ เป๋น ก้า ไถ่ คน จํา๋นวน นัก หื้อ รอด 
ป๊น บาป โต้ษ�

พระเยซู ฮกัษา คน ต๋า บอด สอง คน
29 ต๋อน ต้ี พระเยซู กับ สาวก ก่ําลัง ออก จาก เมือง เยรโีค มี คน เตียว ไป ตวย 

เป๋น จํา๋นวน นัก 30 มี คน ต๋า บอด สอง คน น่ัง อยู ่ฮมิ หนตาง เม่ือ ได้ยนิ วา่ พระ
เยซู ก่ําลัง เตียว ก๋าย มา ก็ ฮอ้ง เอิน้ เสียง ดัง วา่ �องค์ พระผูเ้ป๋นเจ้า บุตร ของ 
กษัตรยิ ์ดาวดิ เหย ขอ โผด อนิดู เฮา สอง คน ตวย เต๊อะ�

31 คน ตังหลาย ปา กัน๋ ด่า คน ต๋า บอด สอง คน น้ัน หื้อ ดัก เหยี แต่ เขา ก็ เอิน้ 
ดัง ขึ้น ติก ๆ วา่ �องค์ พระผู้เป๋นเจ้า บุตร ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ เหย ขอ โผด อนิ
ดู หมู่ เฮา สอง คน น่อย เต๊อะ�

32 พระเยซู ก็ เลย หยุด แล้ว ฮอ้ง มา ถาม วา่ �เจ้า ต้องก๋าน หื้อ เฮา เยยีะ อะ
หยงั หื้อ กา�

33 คน ต๋า บอด ตอบ วา่ �องค์ พระผูเ้ป๋นเจ้า หมู่ เฮา ใค่ ผ่อ หนั�
34 พระเยซู อนิดู เขา ก็ เลย เอา มือ จิ ต้ี แก่นต๋า ของ เขา เขา ตึง สอง ก็ ผ่อ หนั 

บ่า เด่ียว น้ัน เลย แล้ว เขา ก็ ตวย พระองค์ ไป

21
พระเยซู ขี่ ลา เข้า กรุง เยรูซาเล็ม

1 เม่ือ พระเยซู กับ หมู่ สาวก เข้า มา ใก้ กรุง เยรูซาเล็ม ก็ มา แผว หมู่ บ้าน 
เบธฟาย ีบน ดอย บ่ากอกเทศ ก็ ใจ๊ สาวก สอง คน เข้า ไป ก่อน 2 สัง่ วา่ �เข้า ไป 
ใน หมู่ บ้าน ตัง หน้า หัน้ เน่อ ตันที ต้ี เข้า ไป แล้ว จะ ปะ แม่ ลา กับ ลูก ของ มัน มัด 
อยู ่ต้ี หัน้ หื้อ แก้ เจ้ือก จู๋ง มา หื้อ เฮา ตึง สอง ตัว๋ 3 ถ้า มี คน ถาม หื้อ ตอบ เขา วา่
องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ต้องก๋าน ใจ๊ เขา ก็ จะ หื้อ มา เลย ตันที�

4 สิง่ ต้ี เกิด ขึ้น น้ี ก็ เป้ือ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 
อู ้ไว ้วา่
5 �หื้อ บอก จาว เมือง ศิโยน ๓วา่

�ผ่อ หัน้ ลอ กษัตรยิ ์ของ หมู่ เจ้า ก่ําลัง มา หา เจ้า ตังหลาย
พระองค์ สุภาพ ออ่นโยน ขี่ หลัง ลา

ขี่ หลัง ลูก ลา มา�ห �
๓ 21:5 21:5 ศิโยน หมายเถิง กรุง เยรูซาเล็ม ห 21:5 21:5 ศคย� 9:9
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6 สาวก สอง คน น้ัน ก็ ไป แล้ว เยยีะ ต๋าม ต้ี พระเยซู สัง่ 7 เขา จู๋ง ลา สอง ตัว๋ แม่ 
ลูก มา หื้อ พระเยซู เอา เส้ือผ้า ของ หมู่ เขา ปู๋ บน หลัง ลา พระองค์ ก็ ขึ้น ขี่ 8 หมู่ 
คน จํา๋นวน นัก ปา กัน๋ เอา เส้ือผ้า ของ ตัว๋ ปู๋ บน หนตาง บาง คน ก็ ฟัน กิง่ ไม้ มา 
ยาย ต๋าม หนตาง ตวย 9 หมู่ คน ต้ี เตียว นํา หน้า กับ เตียว ตวย หลัง พระเยซู ปา 
กัน๋ โห ่ฮอ้ง เสียง ดัง วา่
�โฮซันนา๔ แก่ บุตร ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ

ขอ พระเจ้า ป๋ัน ปอน ผู้ ต้ี มา ใน นาม องค์ พระผู้เป๋นเจ้า
โฮซันนา ใน ต้ี สูงสุด�
10 เม่ือ พระเยซู เข้า ไป ใน กรุง เยรูซาเล็ม คน ตึง เมือง แตกต่ืน ถาม กัน๋ วา่
�คน น้ี เป๋น ใผ กา�

11 คน ตังหลาย ตอบ วา่ �คน น้ี จ้ือ เยซู เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน 
พระเจ้า มา จาก หมู่ บ้าน นาซาเรธ็ ใน แควน้ กาลิลี�

พระเยซู เข้า ไป ใน พระวหิาร
12 พระเยซู เข้า ไป ใน บรเิวณ พระวหิาร แล้ว ไล่ เหบิ หมู่ คน ต้ี ก่ําลัง ซ้ือ ขาย 

ของ กัน๋ อยู ่ต้ี หัน้ กับ ป๊ึด โต๊ะ ของ คน ฮบั แลก สตางค์ กับ ยู ้ต้ี น่ัง ของ คน ขาย 
นกก๋าแก๋ ขวา้ง ตวย 13 พระองค์ อู ้กับ คน หมู่ น้ัน วา่ �มี กํา เขียน ไว ้ใน พระ
คัมภีร ์วา่ �พระวหิาร ของ เฮา จะ ฮอ้ง วา่ เป๋น ต้ี สําหรบั อธษิฐาน�ฬ แต่ หมู่ 
เจ้า มา เยยีะ หื้อ ก๋าย เป๋น ถ้ํา ของ โจ๋ร เหยี�อ

14 มี คน ต๋า บอด กับ คน งอ่ย ปา กัน๋ เข้า มา หา พระเยซู ต้ี พระวหิาร แล้ว 
พระองค์ ฮกัษา หมู่ เขา หื้อ หาย 15 เม่ือ หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์
หนั สิง่ อศัจ๋รรย ์ต่าง ๆ ต้ี พระเยซู เยยีะ กับ ได้ยนิ เสียง หละออ่น โห ่เอิน้ กัน๋ ใน 
บรเิวณ พระวหิาร วา่ �โฮซันนา แก่ บุตร ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ� หมู่ เขา ก็ ปา กัน๋ 
โขด พระเยซู

16 หมู่ เขา ถาม พระเยซู วา่ �ต้าน บ่ ได้ยนิ ต้ี หละออ่น หมู่ น้ี โห ่เอิน้ กัน๋ กา�
พระเยซู ตอบ วา่ �ได้ยนิ ก่า หมู่ ต้าน บ่ เกย อา่น ปะ ใน พระคัมภีร ์พ่อง กา ต้ี 
วา่ �พระเจ้า ได้ เกียม หละออ่น กับ หละออ่น เกิด ใหม่ ๆ หื้อ ฮอ้ง ถวาย กํา 
สรรเสรญิ พระองค์�ฮ �

17 พระเยซู ก็ ละ หมู่ เขา แล้ว ก็ ออก จาก กรุง เยรูซาเล็ม ไป นอน ต้ี หมู่ บ้าน 
เบธานี

พระเยซู ด่า ต้น บ่าเด่ือ ต้ี บ่ มี หน่วย
18 เม่ือ แจ้ง เจ๊า ต๋อน พระเยซู ก่ําลัง เตียว ป๊ิก เข้า กรุง เยรูซาเล็ม พระองค์ 

อยาก กิน๋ ข้าว 19 เม่ือ พระองค์ หนั ใส่ เก๊า บ่าเด่ือ อยู ่ฮมิ ตาง ก็ เตียว เข้า ไป 
ใก้ แต่ บ่ มี อะหยงั บน เก๊า มี ก้า ใบ เต้าอัน้ พระองค์ ก็ บอก บ่าเด่ือ เก๊า น้ัน วา่
๔ 21:9 21:9 กํา น้ี เป๋น ภาษา ฮบีรู มี ความหมาย วา่ �ขอ โผด จ้วย หื้อ รอด�
จาว ยวิ ใจ๊ เป๋น กํา สรรเสรญิ พระเจ้า ฬ 21:13 21:13 อสย� 56:7 อ 21:13 21:13 ยรม�
7:11 ฮ 21:16 21:16 สดด� 8:2
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�หา้ม ออก หน่วย แหม ซ้ํา เน่อ� บ่ากอง วา่ หื้อ แล้ว บ่าเด่ือ เก๊า น้ัน ก็ เหีย่ว 
แหง้ ต๋าย ขํา หน้า ขํา ต๋า

20 เม่ือ หมู่ สาวก หนั ก็ ปา กัน๋ งดื ถาม พระเยซู วา่ �เป๋น ไป ได้ จาใด เก๊า บ่า
เด่ือ เหีย่ว แหง้ ต๋าย เวย จาอี�้

21 พระเยซู ตอบ วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ ถ้า ต้าน มี 
ความ เจ้ือ บ่ อกิขะหลิก ใจ๋ สัก หน้อย ต้าน ก็ จะ เยยีะ จาอี ้ได้ เหมือน กัน๋ จะ 
เยยีะ ได้ นัก เหลือ น้ี แหม ตวย บ่ วา่ จะ สัง่ ดอย ม่อน น้ี ยา้ย ลง ไป ใน ทะเล เหยี ก็ 
จะ เป๋น ไป จาอัน้ 22 ถ้า ต้าน เจ้ือ ต้าน ก็ จะ ได้ ฮบั กู้ อยา่ง ต๋าม ต้ี ต้าน อธษิฐาน 
ขอ�

ผู้นํา ศาสนา ต๊า พระเยซู เรือ่ง สิทธ ิอาํนาจ
23 พระ เยซู เข้า ไป ใน บรเิวณ พระ วหิาร ต๋อน ต้ี ก่ํา ลัง สอน อยู ่น้ัน หมู่ 

หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ เข้า มา ถาม พระองค์ วา่ �ต้าน มี สิทธ ิ
อาํนาจ อะหยงั เยยีะ สิง่ หมู่ น้ี ใผ หื้อ สิทธ ิอาํนาจ ต้าน�

24 พระเยซู ตอบ วา่ �เฮา จะ ถาม หมู่ ต้าน สัก ข้อ น่ึง ก่อน ถ้า หมู่ ต้าน ตอบ 
เฮา เฮา เถิง จะ บอก วา่ เฮา ใจ๊ สิทธ ิอาํนาจ ของ ใผ มา เยยีะ สิง่ หมู่ น้ี 25 ลอง 
ตอบ เฮา มา กํา ลอ วา่ สิทธ ิอาํนาจ ของ ยอหน์ ต้ี เขา หื้อ บัพติศมา น้ัน มา จาก 
ไหน มา จาก พระเจ้า กาวา่ มา จาก คน� หมู่ เขา ก็ เป็ิกษา กัน๋ วา่ �ถ้า หมู่ เฮา 
จะ วา่ �มา จาก พระเจ้า� ต้าน ก็ จะ ยอ้น ถาม หมู่ เฮา แหม วา่ �แล้ว เป๋น จาใด 
บ่ เจ้ือ ยอหน์� 26 แต่ ถ้า หมู่ เฮา จะ วา่ �มา จาก คน� ก็ กัว๋ คน ตังหลาย จะ 
โขด ยอ้น วา่ คน ตังหลาย ปา กัน๋ เจ้ือ วา่ ยอหน์ เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน 
พระเจ้า�

27หมู่ เขา ก็ เลย ตอบ พระองค์ วา่ �หมู่ เฮา บ่ ฮู ้เน่อ� พระเยซู ก็ บอก หมู่ เขา 
วา่ �ถ้า จาอัน้ เฮา ก็ จะ บ่ บอก เหมือน กัน๋ วา่ เฮา ใจ๊ สิทธ ิอาํนาจ ของ ใผ เยยีะ 
สิง่ หมู่ น้ี

กําเผียบ เรือ่ง ลูกบ่าว สอง คน
28 �บอก กํา ลอ วา่ หมู่ ต้าน ก๊ึด จาใด เก่ียว กับ เรือ่ง ต้ี จะ เล่า ต่อ ไป น้ี คือ ป้อ

จาย คน น่ึง มี ลูก บ่าว สอง คน เขา บอก ลูก บ่าว คน เก๊า วา่ �ลูก ป้อ วนั น้ี ไป เยยี
ะ ก๋าน ใน สวน องุน่ ของ ป้อ กํา เน่อ�

29 �ลูก บ่าว คน เก๊า ตอบ วา่ �อึ บ่ ไป� แต่ เม่ือลูน เขา เป่ียนใจ๋ ไป
30 �จาก น้ัน ป้อ ก็ ไป บอก ลูก บ่าว คน หล้า เหมือน กัน๋ วา่ �ลูก ป้อ วนั น้ี ไป 

เยยีะ ก๋าน ใน สวน องุน่ ของ ป้อ กํา เน่อ� ลูก บ่าว คน หล้า ตอบ วา่ �ตกลง ครบั
ผม จะ ไป เยยีะ� แต่ เขา ก็ บ่ ได้ ไป เยยีะ สัก กํา

31 �ขอ ถาม วา่ ลูก บ่าว สอง คน น้ี คน ใด ต้ี เจ้ือ ฟัง เยยีะ ต๋าม กํา สัง่ ของ 
ป้อ� หมู่ เขา ตอบ วา่ �ลูก บ่าว คน เก๊า� พระเยซู ก็ บอก หมู่ เขา วา่ �เฮา บอก 
ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ คน เก็บ ภาษี กับ แม่ญิง ขาย ตัว๋ จะ ได้ เข้า ใน 
แผ่นดิน สวรรค์ ก่อน หมู่ ต้าน เน่อ 32 ยอ้น วา่ ยอหน์ ได้ มา จ๊ี ตาง หื้อ หนั วา่ จะ 
ใจ๊ จีวติ อยา่ง ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ได้ จาใด หมู่ ต้าน ก็ บ่ ยอม เจ้ือ ยอหน์ แต่ คน 
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เก็บ ภาษี กับ แม่ญิง ขาย ตัว๋ ได้ เจ้ือ ยอหน์ เถิง แม้ ต้าน ตังหลาย ได้ หนั สิง่ หมู่ 
น้ี แล้ว แต่ ก็ ยงั บ่ ยอม กลับใจ๋ จาก บาป มา เจ้ือ ยอหน์ เลย

กําเผียบ เรือ่ง สวน องุน่ กับ คน เจ้า
33 �ฟัง กําเผียบ ต้ี จะ เล่า น้ี หื้อ ดี เรือ่ง มี อยู ่วา่ เจ้า ของ สวน คน น่ึง เยยี

ะ สวน องุน่ เขา ล้อม ฮัว้ แวด สวน ไว ้หมด เจาะ หนิ แป๋ง เป๋น บ่อ ยํ่า องุน่ กับ 
แป๋ง ป้อม สําหรบั เฝ้า สวน ไว้ แล้ว หื้อ คน มา เจ้า ส่วน เจ้าของ ก็ เตียวตาง ไป 
อยู ่ต่าง ประเทศ 34 เม่ือ เถิง หน้า เก็บ หน่วย องุน่ เจ้าของ สวน ก็ หื้อ ลูกจ้าง ไป 
หา หมู่ คน เจ้า เป้ือ ฮบั ส่วน แบ่ง องุน่ ต้ี เป๋น ส่วน แบ่ง ของ เขา

35 �แต่ หมู่ คน เจ้า ก็ ยบั ลูกจ้าง หมู่ น้ัน ไว้ แล้ว ปา กัน๋ บุบ ตี ๋คน น่ึง ฆ่า เหยี 
คน น่ึง กับ เอา บ่าหนิ ขวา้ง คน ต้ี สาม จ๋น ต๋าย 36 เจ้าของ สวน ก็ ส่ง หมู่ ลูกจ้าง 
มา หา แหม จํา๋นวน นัก เหลือ เต้ือ ต้ี แล้ว แต่ ก็ ถูก หมู่ คน เจ้า สวน ปา กัน๋ เยยีะ 
จาอัน้ แหม 37 สุดต๊าย เจ้าของ สวน ส่ง ลูกบ่าว ของ เขา ไป เจ้า ของ สวน อู ้วา่
�คน เจ้า หมู่ น้ัน ก็ จะ นับถือ ลูก บ่าว ของ เฮา พ่อง�

38 �แต่ เม่ือ หมู่ คน เจ้า หนั ใส่ ลูก บ่าว เจ้าของ สวน มา ก็ อู ้กัน๋ วา่ �น่ี ลอ คน 
ต้ี จะ ฮบั มรดก หมู่ เฮา จ้วย กัน๋ ฆ่า มัน เหยี เต๊อะ แล้ว มรดก น้ัน จะ ตก เป๋น ของ 
หมู่ เฮา� 39 หมู่ เขา ก็ ยบั ลูก บ่าว เจ้าของ สวน น้ัน อุม้ โจ้ง ออก ไป นอก สวน 
แล้ว ก็ ฆ่า 40 เม่ือ เจ้า ของ สวน ป๊ิก มา เขา จะ เยยีะ จาใด กับ คน เจ้า หมู่ น้ี�

41 หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ คน เฒ่า คน แก่ ตอบ วา่ �เจ้า ของ สวน จะ ฆ่า คน 
บ่ ดี หมู่ น้ัน หื้อ ต๋าย อยา่ง ตุ๊ก ทรมาน แล้ว ก็ หื้อ คน ต้ี ยอม แบ่ง องุน่ หื้อ กับ เจ้า 
ของ สวน เม่ือ เถิง หน้า เก็บ หน่วย เจ้า ต่อ�

42 พระเยซู บอก หมู่ เขา วา่ �หมู่ ต้าน บ่ เกย อา่น พระคัมภีร ์ข้อ น้ี กา ต้ี วา่
�ศิลา ต้ี สล่า แป๋ง เฮอืน เอา ขวา้ง ไป แล้ว น้ัน

ป๋ากฏ วา่ เป๋น ศิลามุมเอก
สิง่ น้ี มา จาก องค์ พระผู้เป๋นเจ้า

ต้ี หมู่ เฮา หนั กับ ต๋า ก็ งดื แต๊ ๆ �ก
43 เฮา จะ บอก หื้อ ฮู ้วา่ แผ่นดิน ของ พระเจ้า จะ ถูก ยดึ เอา ไป จาก หมู่ ต้าน
แล้ว ก็ ยก หื้อ กับ คน ต้ี เยยีะ ต๋าม กําสัง่ ของ พระเจ้า 44 คน ใด ก็ ต๋าม ต้ี โก้น เต๋ง 
บ่าหนิ ก้อน น้ี เขา ก็ จะ แหลว เป๋น บ่าหลิน่ ติน่ ต่อน ถ้า บ่าหนิ ก้อน น้ี ตก เต๋ง ใส่ 
ใผ คน น้ัน ก็ จะ แหลว ไป เลย�๕

45 เม่ือ หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ ฟารสีิ ได้ยนิ กําเผียบ เรือ่ง น้ี ของ พระเยซู
ก็ ฮู ้วา่ พระองค์ ก่ําลัง อู ้เถิง หมู่ เขา 46 หมู่ เขา ก็ ปา กัน๋ หา ตาง ต้ี จะ ยบั พระองค์
แต่ ก็ กัว๋ คน ตังหลาย ยอ้น วา่ มี คน จํา๋นวน นัก เจ้ือ วา่ พระเยซู เป๋น ผู้ เป๋น ปาก 
เป๋น เสียง แตน พระเจ้า
ก 21:42 21:42 สดด� 118:22-23 ๕ 21:44 21:44 บาง ฉบับ บ่ มี ข้อ น้ี 
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22
กําเผียบ เรือ่ง ก๋าน เจิญ คน มา งาน เล้ียง

1พระเยซู เล่า เรือ่ง เป๋น กําเผียบ หื้อ หมู่ เขา ฟัง แหม วา่ 2�แผ่นดิน สวรรค์ 
เผียบ เหมือน กษัตรยิ ์ต้ี ได้ จัด งาน เล้ียง ฉลอง แต่งงาน หื้อ ลูกบ่าว ของ ต้าน
3 เม่ือ เกียม เสรจ็ แล้ว กษัตรยิ ์ส่ง คน ฮบัใจ๊ ไป ฮอ้ง แขก ต้ี เจิญ ไว ้หื้อ มา งาน 
ได้ แล้ว แต่ ก็ บ่ มี ใผ ยอม มา 4 กษัตรยิ ์ก็ ส่ง คน ฮบัใจ๊ คน อื่น ไป ฮอ้ง แหม สัง่ 
หื้อ บอก จาอี ้วา่ �เฮา ได้ ฆ่า หมู่ งวั ตัว๋ ตุ้ย ๆ ไว้ กู้ อยา่ง พรอ้ม แล้ว หื้อ มา งาน 
เล้ียง ฉลอง ก๋าน แต่งงาน น้ี ได้ เลย�

5 �แต่ บ่ มี ใผ สนใจ๋ สัก คน ต่าง คน ต่าง ไป เยยีะ ก๋าน ของ ตัว๋ เหยี คน น่ึง 
ไป เยยีะ ไฮ ่เยยีะ นา แหม คน น่ึง ก็ ไป ก๊า ขาย เหยี 6 คน อื่น ๆ ก็ ยบั หมู่ คน ฮบั
ใจ๊ ต้ี มา บอก น้ัน แล้ว บุบ ฆ่า เหยี 7 กษัตรยิ ์โขด ขนาด เลย ส่ง ก๋อง ทัพ มา ฆ่า 
ฆาตกร หมู่ น้ัน แล้ว เผา เมือง ของ หมู่ เขา ตวย

8�กษัตรยิ ์อู ้กับ คน ฮบัใจ๊ ของ พระองค์ วา่ �งาน เล้ียง ฉลอง ก๋าน แต่งงาน 
ก็ เกียม ไว ้พรอ้ม แล้ว แต่ แขก ต้ี เฮา ได้ เจิญ ไว ้น้ัน บ่ เปิง ต้ี จะ มา ใน งาน ของ 
เฮา 9 หื้อ ออก ไป ต๋าม กู้ ฮอ่ม ตาง เตียว เม่ือ ปะ ใผ ก็ เจิญ มา ใน งาน น้ี หื้อ หมด
10 แล้ว หมู่ คน ฮบัใจ๊ ออก ไป ต๋าม หนตาง แล้ว ก็ เจิญ กู้ คน ต้ี หมู่ เขา ปะ ตึง คน 
ดี ตึง คน บ่ ดี แล้ว ปา มา จ๋น ใน ต้ี สุด หอ้ง ฮบั แขก ก็ มี คน มา เต๋ม หอ้ง

11 �เม่ือ กษัตรยิ ์เข้า มา ผ่อ แขก ต้ี มา ก็ หนั ใส่ ป้อจาย คน น่ึง แต่งตัว๋ บ่ เปิง 
กับ งาน แต่งงาน 12 พระองค์ ก็ อู ้วา่ �เป้ือน เหย เข้า มา ต้ี น่ี ได้ จาใด เส้ือ คุม 
สําหรบั งาน แต่ง ก็ บ่ มี� ป้อจาย น้ัน ก็ ปาก บ่ ออก 13 กษัตรยิ ์ก็ สัง่ หมู่ คน ฮบั
ใจ๊ วา่ �มัด ตีน๋ มัด มือ คน น้ี แล้ว โจ้ง ออก ไป ตัง นอก ตัด๊ ต้ี มืด ต้ี มี เสียง คน ไห ้
หุย ขบ เขี้ยว เก๊ียว กาง อยา่ง เจ็บปวด� �

14 พระเยซู ก็ สรุป วา่ �มี หลาย คน ต้ี ได้ฮบั เจิญ มา แต่ มี คน หน้อย ต้ี จะ ถูก 
เลือก ไว�้

กําถาม เก่ียว กับ ก๋าน เสีย ภาษี
15 หมู่ ฟารสีิ ก็ ออก ไป วางแผน หา ตาง เอา ผิด กํา อู ้ของ พระเยซู 16 หมู่ เขา 

ก็ เลย ส่ง สาวก ของ ตัว๋ กับ หมู่ ต้ี สนับ สนนุ เฮโรด ไป ถาม พระเยซู วา่ �อา
จ๋ารย์ หมู่ เฮา ฮู ้วา่ อาจ๋ารย ์เป๋น คน สัตย์ซ่ือ สอน เรือ่ง ตาง ของ พระเจ้า ต๋าม 
ความ จรงิ โดย บ่ ได้ เอาใจ๋ ใผ ยอ้น อาจ๋ารย ์บ่ หนัแก่ หน้า ใผ เลย 17 ถ้า จาอัน้ 
จ้วย บอก หมู่ เฮา กํา ลอ วา่ อาจ๋ารย ์ก๊ึด วา่ จาใด ต้ี จะ เสีย ภาษี หื้อ ซีซาร์ เฮา 
ควร จะ เสีย ดี กาวา่ บ่ ควร เสีย ดี�

18 แต่ พระเยซู ฮู ้กําก๊ึด ฮา้ย ของ หมู่ เขา พระองค์ เลย อู ้ยอ้น ไป วา่ �หมู่ คน 
หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด ต้าน จะ มา จับ ผิด เฮา เยยีะ หยงั 19 เอา เหรยีญ ต้ี ใจ๊ เสีย ภาษี 
มา หื้อ เฮา ผ่อ ลอ� หมู่ เขา ก็ ยื่น เหรยีญ เดนาริอนั เหรยีญ น่ึง หื้อ พระองค์
20 พระเยซู ถาม หมู่ เขา วา่ �ฮูป กับ จ้ือ ต้ี อยู ่บน เหรยีญ น้ี เป๋น ของ ใผ�
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21 หมู่ เขา ตอบ วา่ �เป๋น ของ ซีซาร�์ พระเยซู ก็ บอก หมู่ เขา วา่ �ของ ของ 
ซีซาร ์ก็ เอา ไป หื้อ ซีซาร์ แต่ ของ ของ พระเจ้า ก็ หื้อ พระเจ้า�

22 เม่ือ ได้ยนิ จาอัน้ หมู่ เขา ก็ งดื แล้ว ละ พระองค์ ไว ้ปา กัน๋ ออก ไป
หมู่ สะดูสี แน ยบั ผิด พระเยซู

23 ใน วนั น้ัน สะดูสี บาง คน มา หา พระเยซู คน หมู่ น้ี ถือ วา่ บ่ มี ก๋าน เป๋น ขึ้น 
จาก ความ ต๋าย หมู่ เขา ถาม พระองค์ วา่ 24�อาจ๋ารย์ บท บัญญัติ ของ โมเสส 
เขียน ไว ้วา่ �ถ้า ป้อจาย คน ใด ต๋าย แต่ ยงั บ่ ตัน มี ลูก เต้ือ น้องบ่าว เขา ก็ ต้อง 
ฮบั เอา ป้ี ใป๊ มา เป๋น เมีย เหยี กับ หื้อ มี ลูก สืบ เจ๊ือสาย ของ อา้ย ไว�้ข 25 สมมุติ 
วา่ ใน หมู่ เฮา น้ี มี ป้อจาย ต้ี เป๋น ป้ีน้อง กัน๋ เจ็ด คน อา้ย เก๊า แต่งงาน ยงั บ่ ตัน มี 
ลูก ก็ ต๋าย ไป เหยี น้องบ่าว คน ถัด มา ฮบั นาง มา เป๋น เมีย ต่อ 26 น้องบ่าว คน 
ต้ี สอง ก็ ต๋าย บ่ มี ลูก เหมือน กัน๋ แล้ว ก็ เป๋น อยา่ง เดียว กัน๋ กับ น้องบ่าว คน ต้ี 
สาม จ๋น เถิง คน ต้ี เจ็ด ต้ี ต้อง ฮบั เอา ป้ีใป๊ มา เป๋น เมีย ต่อ ๆ กัน๋ มา 27 แล้ว สุด
ต๊าย แม่ญิง คน น้ัน ก็ ต๋าย ตวย 28 เม่ือ เถิง วนั ต้ี เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย น้ัน แม่
ญิง คน น้ี จะ เป๋น เมีย ของ ใผ ยอ้น วา่ ตึง เจ็ด คน น้ัน ก็ เกย เป๋น ผัว ของ นาง มา 
หมด แล้ว�

29 พระเยซู ตอบ หมู่ เขา วา่ �หมู่ ต้าน เข้าใจ๋ ผิด แล้ว ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน บ่ เข้า
ใจ๋ พระคัมภีร ์กับ บ่ ฮู้จัก ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระเจ้า 30 เม่ือ เถิง วนั ต้ี กู้ คน เป๋น 
ขึ้น จาก ความ ต๋าย จะ บ่ แต่งงาน กัน๋ กาวา่ ยก หื้อ เป๋น ผัว เป๋น เมีย กัน๋ แหม
แต่ จะ เป๋น เหมือน ทูตสวรรค์ 31 ส่วน เรือ่ง ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย น้ัน
หมู่ ต้าน บ่ เกย อา่น กา ต้ี พระเจ้า อู ้วา่ 32 �เฮา เป๋น พระเจ้า ต้ี อบัราฮมั อสิอคั
กับ ยาโคบ นับถือ�ค พระองค์ บ่ เป๋น พระเจ้า ของ คน ต๋าย แต่ เป๋น พระเจ้า 
ของ คน ต้ี มี จีวติ�

33 เม่ือ คน ตังหลาย ได้ยนิ จาอี ้ก็ ปา กัน๋ งดื ใน กําสอน ของ พระเยซู

บัญญัติ ข้อ ใด สําคัญ ต้ี สุด
34 เม่ือ หมู่ ฟารสีิ ได้ยนิ วา่ หมู่ สะดูสี จับ ผิด ใน กํา อู ้พระเยซู บ่ ได้ หมู่ เขา ก็ 

มา จุมนุม กัน๋ เป้ือ ถาม พระเยซู แหม เต้ือ 35 มี ผู้ ชาํนาญ บท บัญญัติ คน น่ึง
ลองเจิง พระองค์ วา่ 36 �อาจ๋ารย์ ใน บท บัญญัติ ตึง หมด ข้อ ใด สําคัญ เหลือ 
เป้ิน�

37 พระเยซู ตอบ วา่ � �จง ฮกั องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า พระเจ้า ของ ต้าน จ๋น สุด 
จิต สุด ใจ๋ กับ สุด ผญา ป๋ัญญา ของ เจ้า�ฅ 38 คือ เป๋น บท บัญญัติ ข้อ เก๊า กับ 
เป๋น ข้อ ต้ี สําคัญ ต้ี สุด 39 ส่วน ข้อ สอง ต้ี สําคัญ ปอ ๆ กัน๋ คือ �จง ฮกั เป้ือน บ้าน 
เหมือน ฮกั ตัว๋ เก่า�ฆ 40 บท บัญญัติ กับ หนังสือ ของ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง 
แตน พระเจ้า ต้ี ได้ เขียน ไว้ ก็ ขึ้น อยู ่กับ บท บัญญัติ สอง ข้อ น้ี�

เจ๊ือสาย กษัตรยิ ์ดาวดิ ใหญ่ เหลือ กษัตรยิ ์ดาวดิ
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41 ต๋อน ต้ี หมู่ ฟาริสี มา จุมนุม กัน๋ อยู ่ต้ี หัน้ พระเยซู ได้ ถาม หมู่ เขา วา่
42 �หมู่ ต้าน ก๊ึด จาใด พ่อง เรือ่ง เก่ียว กับ พระครสิต์ ต้าน เป๋น เจ๊ือสาย ของ 
ใผ� หมู่ ฟารสีิ ตอบ วา่ �เป๋น เจ๊ือสาย ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ�

43 พระ เยซู ถาม ต่อ วา่ �แล้ว เป๋น จาใด เม่ือ กษัตรยิ ์ดา วดิ อู ้โดย พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ ์น้ัน จึง ฮอ้ง พระครสิต์ วา่ �องค์ พระ ผู้ เป๋นเจ้า� ยอ้น 
กษัตรยิ ์ดาวดิ ได้ อู ้วา่
44 �พระเจ้า อู ้กับ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ ข้าพเจ้า วา่
�หื้อ น่ัง ตัง ขวา มือ ของ เฮา

จ๋น เต๊า ฮอด เฮา จะ เยยีะ หื้อ ศัตรู ๋ของ ต้าน
อยู ่ลุ่ม ป๊ืน ตีน๋ ของ ต้าน�ง �
45 ใน เม่ือ กษัตรยิ ์ดา วดิ ฮอ้ง พระองค์ วา่ �องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า� แล้ว 
พระองค์ จะ เป๋น เจ๊ือสาย ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ ได้ จาใด� 46บ่ มี ใผ ตอบ พระเยซู 
ได้ สัก คน นับ ตัง้แต่ วนั น้ัน เป๋น ต้น มา ก็ บ่ มี ใผ ก้า เข้า มา ถาม อะหยงั พระองค์ 
แหม เลย

23
พระเยซู เตือ๋น หื้อ ฮู ้เก่ียว กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์กับ หมู่ ฟารสีิ

1 พระเยซู อู ้กับ คน ตังหลาย ตึง หมู่ สาวก ของ พระองค์ วา่ 2 �หมู่ ธรรมา
จ๋ารย ์กับ หมู่ ฟาริสี มี อาํนาจ ต้ี จะ สอน ต้าน ตังหลาย เรือ่ง บท บัญญัติ ของ 
โมเสส 3 อะหยงั ต้ี เขา สอน ก็ หื้อ เจ้ือ ฟัง กับ เยยีะ ตวย ต๋าม กําสอน น้ัน แต่ 
สิง่ ต้ี หมู่ เขา เยยีะ หา้ม เยยีะ ตวย เน่อ ยอ้น วา่ คน หมู่ น้ี สอน อยา่ง น่ึง แต่ เยยี
ะ แหม อยา่ง น่ึง 4 เขา ตัง้ กฎ ต้ี ยาก ๆ หื้อ คน ตังหลาย ยดึ ถือ เผียบ เหมือน หมู่ 
เขา เอา ของ หนัก ๆ หื้อ คน อื่น แบก ไว้ แต่ หมู่ เขา ก็ บ่ ยอม จ้วย จิ สัก หน้อย

5 �เขา ฮ ิเยยีะ กู้ อยา่ง เป้ือ อวด คน เต้าอัน้ เขา แป๋ง แอบ็ ใส่ ข้อ พระคัมภีร ์
แก่น ใหญ่ เหลือ เป้ิน มัด ต้ี ตัว๋ แล้ว ใส่ เส้ือ คุม ต้ี มี พู่ หอ้ย ยาว เหลือ เป้ิน 6 เขา 
ซอบ น่ัง ตัด๊ ต้ี มี เกียรติ ใน งาน เล้ียง กับ ต้ี สําคัญ ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ
7 หมู่ เขา ซอบ หื้อ คน ไหว ้ก๋าง กาด ก๋าง ลี กับ ซอบ หื้อ คน ตังหลาย ฮอ้ง เขา วา่
�อาจ๋ารย�์

8 �แต่ หา้ม หื้อ คน อื่น ฮอ้ง หมู่ ต้าน วา่ �อาจ๋ารย�์ ยอ้น วา่ ต้าน ตังหลาย 
มี อาจ๋ารย ์คน เดียว กับ หมู่ ต้าน ก็ เป๋น ป้ีน้อง กัน๋ ตึงหมด 9 หา้ม ฮอ้ง คน บน 
โลก น้ี วา่ �พระบิดา� ยอ้น วา่ ต้าน ตังหลาย มี พระบิดา องค์ เดียว ต้ี อยู ่ใน 
สวรรค์ คือ พระเจ้า 10 หา้ม หื้อ คน ใด ฮอ้ง ต้าน ตังหลาย วา่ �เจ้านาย� ยอ้น 
วา่ ต้าน ตังหลาย มี เจ้านาย คน เดียว คือ พระครสิต์ 11 ใน หมู่ ต้าน คน ต้ี เป๋น 
ใหญ่ เหลือ เป้ิน จะ ต้อง เป๋น คน ต้ี ฮบัใจ๊ ต้าน ตังหลาย 12 คน ต้ี ยก ตัว๋ ขึ้น คน 
น้ัน จะ ถูก เต็ก หื้อ ต่ํา ลง ส่วน คน ต้ี ถ่อม ตัว๋ ลง ก็ จะ ได้ฮบั ก๋าน ยก ขึ้น

พระเยซู ด่า หมู่ ผู้นํา ศาสนา
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13 �ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์กับ หมู่ ฟาริสี ยอ้น วา่ 
หมู่ เจ้า เป๋น คน หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด หมู่ เจ้า ได้ กีด กัน๋ คน อื่น บ่ หื้อ ไป แผว แผ่นดิน 
สวรรค์ เซิง่ หมู่ เจ้า ก็ บ่ ยอม เข้า ไป เม่ือ คน อื่น ฮ ิจะ เข้า ไป หมู่ เจ้า เอง ก็ ขวาง 
ไว ้เหยี ๖

15 �ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์กับ หมู่ ฟารสีิ เจ้า เป๋น คน 
หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด ต้ี ต้อง ฮบั ความ ตุ๊ก หมู่ เจ้า ยอม ข้าม น้ํา ข้าม ทะเล เป้ือ เซาะ หา 
คน ก้า คน เดียว หื้อ เข้า ฮตี ศาสนา ยวิ เม่ือ เข้า ฮตี แล้ว ก็ เยยีะ หื้อ เขา สมควร 
ต้ี จะ ตก หม้อหน้าฮก นัก เหลือ เจ้า ตังหลาย แหม สอง เต้า

16 �ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ คน นํา ตาง ต้ี ต๋า บอด ต้ี ต้อง ฮบั ความ ตุ๊ก
หมู่ เจ้า สอน วา่ �ถ้า คน ใด ก็ ต๋าม เม่ือ สาบาน โดย อา้ง พระวหิาร ก็ บ่ มี ความ
หมาย อะหยงั แต่ ถ้า คน ใด สาบาน อา้ง คํา ของ พระวหิาร เขา จะ ต้อง เยยี
ะ ตวย กํา สาบาน ต้ี ได้ อา้ง แล้ว น้ัน หื้อ ได้� 17 หมู่ คน งา่ว ป๋าย บ่ ปอ ต๋า บอด 
แหม อนั ไหน สําคัญ เหลือ กัน๋ คํา ใน พระวหิาร กาวา่ พระวหิาร ต้ี เยยีะ หื้อ คํา 
น้ัน เป๋น สิง่ ศักดิสิ์ทธิ์ 18 หมู่ เจ้า ยงั อู ้แหม วา่ �ถ้า คน ใด ก็ ต๋าม สาบาน โดย 
อา้ง แต้น ปู่จา ก็ บ่ มี ความหมาย อะหยงั แต่ ถ้า คน ใด สาบาน โดย อา้ง เครือ่ง 
ปู่จา บน แต้น ปู่จา น้ัน เขา จะ ต้อง เยยีะ ตวย กํา สาบาน ต้ี ได้ วา่ น้ัน หื้อ ได้�
19 เจ้า คน ต๋า บอด แต๊ ๆ อะหยงั สําคัญ เหลือ กัน๋ เครือ่ง ปู่จา กาวา่ แต้น ปู่จา
อนั ใด ต้ี เยยีะ หื้อ เครือ่ง ปู่จา น้ัน ศักดิสิ์ทธิ์ 20 ยอ้น จาอี ้ใผ ก็ ต๋าม ต้ี สาบาน 
โดย อา้ง แต้น ปู่จา เขา ก็ สาบาน โดย อา้ง แต้น ปู่จา ตึง เครือ่งปู่จา กู้ อยา่ง ต้ี 
อยู ่บน แต้น น้ัน ตวย 21 คน ต้ี สาบาน โดย อา้ง พระวหิาร เขา ก็ สาบาน โดย 
อา้ง พระวหิาร ผด แผว พระเจ้า ผู้ ต้ี อยู ่ใน พระวหิาร ตวย 22 กับ คน ต้ี สาบาน 
โดย อา้ง สวรรค์ ก็ สาบาน โดย อา้ง บัลลังก์ ของ พระเจ้า ตึง พระองค์ ต้ี น่ัง อยู ่
บน บัลลังก์ น้ัน ตวย

23 �ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์กับ หมู่ ฟารสีิ เจ้า เป๋น คน 
หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด ยอ้น หมู่ เจ้า ถวาย สิบลด จาก หอมด่วน เม็ด ผักจี กับ ยีห่รา่
แต่ สิง่ ต้ี สําคัญ เหลือ น้ัน ใน บท บัญญัติ คือ ความ ยุติธรรม ความ เมตต๋า กับ 
ความ ซ่ือสัตย ์ก็ ละเลย เหยี ส่วน ก๋าน ถวาย สิบลด เจ้า ก็ ควร เยยีะ อยู่ แต่ 
บ่ ดี ละ สิง่ สําคัญ หมู่ น้ัน ตวย 24 คน นํา ตาง ต้ี ต๋า บอด หมู่ เจ้า กรอง แมง ตัว๋ 
หน้อย ๆ ออก จาก น้ํา กิน๋ แต่ ลืน อูฐ เข้า ไป ตึง ตัว๋

25 �ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์กับ หมู่ ฟารสีิ เจ้า เป๋น คน 
หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด หมู่ เจ้า ล้าง ถ้วย จาน ก้า ตัง นอก เต้าอัน้ แต่ ตัง ใน น้ัน มี ก้า 
ความ โลภ กับ ความ มัว เมา ใน กิเลส เต๋ม ไป หมด 26 หมู่ ฟารสีิ ต๋า บอด หื้อ หมู่ 
เจ้า ล้าง ตัง ใน ถ้วย จาน หื้อ สะอาด เหยี ก่อน แล้ว ตัง นอก ก็ จะ สะอาด ไป ตวย
๖ 23:13 23:13 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ มี ข้อ 14
คือ �ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์กับ หมู่ ฟารสีิ
เจ้า เป๋น คน หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด ต้ี ต้อง ฮบั ความ ตุ๊ก ยอ้น วา่ หมู่ เจ้า ยดึ เอา สมบัติ ของ หมู่ แม่ หม้าย ไป เป๋น ของ ตัว๋ เก่า เหยี
แล้ว ก็ ขี้แต่ง อธษิฐาน ยาว ๆ ยอ้น จาอัน้ เจ้า ตังหลาย จะ ต้อง ฮบั โต้ษ ใหญ่ หลวง�
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27 �ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์กับ หมู่ ฟารสีิ เจ้า เป๋น คน 
หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด ยอ้น หมู่ เจ้า เผียบ เหมือน อุโมงค์ ฝัง ศพ ต้ี ตา สี ขาว ตัง นอก 
ผ่อ งาม แต๊ ๆ แต่ ตัง ใน มี ก้า กระดูก คน ต๋าย กับ สิง่ ต้ี เป๋น มลทิน กู้ อยา่ง เต๋ม 
ไป หมด 28 เหมือน กับ หมู่ เจ้า ต้ี หื้อ คน หนั วา่ เป๋น คน เยยีะ สิง่ ต้ี ถูกต้อง ต๋าม 
ธรรม แต่ แต๊ ๆ ใน ตัว๋ เจ้า มี ความ หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด กับ ความ บ่ ดี เต๋ม ไป หมด

29 �ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์กับ หมู่ ฟารสีิ เจ้า เป๋น คน 
หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด ยอ้น หมู่ เจ้า ได้ แป๋ง อุโมงค์ ฝัง ศพ ต้ี เปิง กับ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น 
เสียง แตน พระเจ้า แล้ว แต่ง หยอ้ง หลุม ฝัง ศพ ของ คน หมู่ ต้ี เยยีะ ถูกต้อง 
ต๋าม ธรรม 30 หมู่ เจ้า ก็ อู ้วา่ �ถ้า เฮา อยู ่ใน สมัย ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ เฮา น้ัน
เฮา จะ บ่ ยอม ฮว่ม มือ กับ เขา ต้ี ฆ่า หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า หมู่ 
น้ี แน่ ๆ � 31 เป๋น ก๋าน แสดง หื้อ หนั วา่ หมู่ เจ้า ยอมฮบั วา่ ตัว๋ เก่า เป๋น ลูก หลาน 
ของ คน หมู่ น้ัน ต้ี ฆ่า ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 32 ยอ้น จาอัน้ หื้อ 
เยยีะ บาป ต้ี ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เจ้า ได้ ตัง้เก๊า เยยีะ ไว ้หื้อ เสรจ็ เหยี เต๊อะ

33 �หมู่ จ้าด งู หมู่ จ้าด งู ป๊ิด หมู่ เจ้า จะ ป๊น จาก หม้อ หน้า ฮก ได้ จาใด
34 ยอ้น จาอัน้ เฮา จะ ส่ง ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า คน ต้ี มี ป๋ัญญา
กับ ธรรมาจ๋ารย ์มา หา เจ้า ตังหลาย แล้ว เจ้า ตังหลาย ก็ จะ ยบั เขา หมู่ น้ัน ไป 
ฆ่า เหยี พ่อง ไป เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน พ่อง ไป เฆ่ียน ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ 
พ่อง ไล่ หมู่ เขา หนี จาก เมือง น่ึง ไป แหม เมือง น่ึง พ่อง 35 ยอ้น จาอัน้ โต้ษ จะ 
มา เถิง หมู่ เจ้า น่ี ละ ต้ี ได้ ฆ่า คน ต้ี บรสุิทธิ์ ตัง้แต่ อาแบล ต้ี ถูก ฆ่า ต๋าย จ๋น เถิง 
เศคารยิาห ์ลูก ของ เบเรคิยาห์ ต้ี ถูก ฆ่า ต๋าย หละหวา่ง พระวหิาร กับ แต้น ปู่
จา จ 36 เฮา บอก ความ จรงิ แก่ เจ้า ตังหลาย วา่ โต้ษ ต้ี ได้ ฆ่า คน หมู่ น้ัน ก็ จะ 
มา เถิง คน ใน ยุค น้ี อยา่ง แน่นอน

พระเยซู เตือ๋น คน ใน กรุง เยรูซาเล็ม
37 �โอ เยรูซาเล็ม เยรูซาเล็ม เหย เจ้า คือ ผู้ ต้ี ได้ ฆ่า ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง 

แตน พระเจ้า แล้ว เอา บ่าหนิ ขวา้ง คน หมู่ น้ัน ต้ี พระเจ้า ส่ง มา หา หมู่ เจ้า จ๋น 
ต๋าย หลาย เต้ือ เฮา ใค่ เอา ลูก ของ เจ้า มา ไว ้ใน ออ้ม อก เหมือน แม่ ไก่ กก ลูก 
อยู ่ใต้ ปีก ของ มัน แต่ เจ้า บ่ ยอม 38 ผ่อ หื้อ ดี เน่อ เฮอืน ของ เจ้า๗ จะ ถูก ละ 
ขวา้ง หื้อ ฮา้ง ไป เหยี 39 เฮา ขอ บอก เจ้า ตังหลาย ไว ้เน่อ วา่ ตัง้แต่ น้ี ต่อ ไป 
ปาย หน้า เจ้า ตังหลาย จะ บ่ หนั เฮา แหม แล้ว จ๋น กวา่ หมู่ เจ้า จะ เอิน้ วา่ �ขอ 
พระเจ้า ป๋ัน ปอน ผู้ ต้ี มา ใน นาม ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า�ฉ �

24
ก๋าน ทําลาย พระวหิาร ก่อน สิน้ โลก

จ 23:35 23:35 2 พศด� 24:20-22 ๗ 23:38 23:38 เฮอืน ของ เจ้า อา้ง เถิง
กรุง เยรูซาเล็ม ตึง พระวหิาร ฉ 23:39 23:39 สดด� 118:26
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1 ต๋อน ต้ี พระเยซู ก่ําลัง เตียว ออก จาก บรเิวณ พระวหิาร หมู่ สาวก มา จ๊ี หื้อ 
พระองค์ ผ่อ ตึก ต่าง ๆ ใน บรเิวณ พระวหิาร 2 พระองค์ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �ต้าน 
ตังหลาย หนั ตึก หมู่ น้ี ก่อ เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ บ่าหนิ ต้ี 
ซ้อน กัน๋ หมู่ น้ี จะ ถูก เต ขวา้ง จ๋น บ่ หนั วาง ซ้อน กัน๋ เลย สัก ก้อน�

3 ต๋อน ต้ี พระ เยซู ก่ํา ลัง น่ัง อยู ่บน ดอย บ่ากอกเทศ หมู่ สาวก มา ถาม 
พระองค์ เป๋น ก๋าน ส่วน ตัว๋ วา่ �ขอ บอก หมู่ เฮา กํา เต๊อะ วา่ สิง่ หมู่ น้ี จะ เกิด 
ขึ้น เม่ือ ใด แล้ว วนั ต้ี พระองค์ จะ ป๊ิก มา กับ วนั สิน้ โลก จะ มี หมายสําคัญ อะ
หยงั พ่อง�

4 พระองค์ ตอบ วา่ �หละวงั หื้อ ดี หา้ม หื้อ ใผ จุล่าย ต้าน เน่อ 5 ยอ้น วา่ จะ 
มี หลาย คน อา้ง จ้ือ ของ เฮา วา่ �เฮา เป๋น พระครสิต์� แล้ว จุล่าย หื้อ หลาย 
คน หลง เจ้ือ 6 ต้าน ตังหลาย จะ ได้ยนิ เรือ่ง สงคราม กับ ได้ ข่าว ลือ วา่ เกิด 
สงคราม ตึง ใก้ ตึง ไก๋ ก็ บ่ ถ้า ตก อก ตก ใจ๋ ยอ้น เรือ่ง จาอี ้จะ ต้อง เกิด ขึ้น ก่อน
แต่ ยงั บ่ เถิง วนั เส้ียง สุด ของ โลก เต้ือ 7 ประเทศ น่ึง จะ สู้ฮบ กับ แหม ประเทศ 
น่ึง อาณาจักร น่ึง ก็ จะ สู้ฮบ กับ แหม อาณาจักร น่ึง จะ เกิด ก๋าน กัน้ ข้าว อยาก 
น้ํา กับ แผ่นดิน จะ ไหว หลาย ต้ี 8 แต่ เหตุก๋ารณ์ หมู่ น้ี ก็ เผียบ เหมือน ก๋าน ตัง้
เก๊า เจ็บ ต๊อง ก่อน เกิด ลูก

9 �หมู่ ต้าน จะ ถูก ยบั ไป ทรมาน แล้ว ถูก ฆ่า คน จะ จัง ต้าน ใคว ่ไป หมด
ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน ได้ ติดต๋าม เฮา 10 เถิง ต๋อน น้ัน หลาย คน จะ เลิก เจ้ือ จะ หกั
หลัง กัน๋ กับ จะ จัง กัน๋ ตวย 11 จะ มี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตัว๋ ป๋อม 
หลาย คน แล้ว มา จุล่าย คน จํา๋นวน นัก 12 คน ตังหลาย จะ บ่ มี ความ ฮกั หื้อ 
กัน๋ แหม ต่อ ไป ยอ้น วา่ ความ บ่ ดี จะ นัก ขึ้น ติก ๆ 13 แต่ ถ้า ใผ ต้ี ทน ได้ จ๋น เถิง 
ต้ี สุด จะ ได้ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ 14 คน จะ บอก ข่าวดี เรือ่ง แผ่นดิน ของ 
พระเจ้า ไป ใคว ่ตึง โลก เป้ือ กู้ จ้าด จะ ได้ยนิ ข่าวดี น้ี แล้ว วนั สิน้ โลก จะ มา เถิง

ความ หล้มจ๋ม ครัง้ ใหญ่ หลวง
15 �ดาเนียล ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า เกย อู ้เถิง �สิง่ ต้ี มา ยํ่า 

สิง่ ศักดิสิ์ทธิ์ ต้ี เยยีะ หื้อ เกิด ความ ฉิบหาย�ช เม่ือ ต้าน หนั สิง่ น้ัน ตัง้ อยู ่ใน 
สถาน ต้ี ศักดิสิ์ทธิ์ ( หื้อ คน ต้ี อา่น กํา น้ี เข้าใจ๋ ความหมาย หื้อ ดี ) 16 ก็ หื้อ คน 
ต้ี อยู ่ใน แควน้ ยูเดีย ขะใจ๋ หนี ไป อยู ่บน ดอย เวย ๆ 17 คน ต้ี อยู ่บน ดาดฟ้า 
หลังคา บ้าน หา้ม ลง มา กาวา่ ป๊ิก เข้า ไป เก็บ คัว ใน บ้าน 18 คน ต้ี อยู ่ต๋าม โต้ง 
ต๋าม นา หา้ม ป๊ิก ไป เอา เส้ือ คุม ต้ี บ้าน หื้อ ลวด หนี ไป เลย 19 ใน หวา่ง น้ัน 
ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ แม่มาน กับ แม่ ลูก หน้อย ต้ี ลูก ยงั กิน๋ นม อยู่
20 หื้อ ออ้นวอน ขอ พระเจ้า ต้ี จะ บ่ ต้อง หนี ใน หน้า หนาว กาวา่ ใน วนั สะบาโต
21ยอ้น วา่ ยาม น้ัน จะ เกิด ความ ตุ๊กยาก ลําบาก อยา่ง ใหญ่ หลวง ขนาด อยา่ง 
ต้ี บ่ เกย เกิด ขึ้น มา ก่อน เลย นับ ตัง้แต่ โลก เกิด ขึ้น จ๋น เถิง บ่าเด่ียว น้ี กับ จะ 
บ่ มี จาอี ้เกิด ขึ้น แหม เลย 22 ถ้า พระเจ้า บ่ หยอ้ วนั เวลา หมู่ น้ัน หื้อ สัน้ ลง ก็ 
ช 24:15 24:15 ดนล� 9:27; 11:31; 12:11
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จะ บ่ มี ใผ รอด จีวติ เลย แต่ ยอ้น วา่ พระองค์ หนั แก่ คน ต้ี พระองค์ ได้ เลือก ไว ้
เป๋น ของ พระองค์ แล้ว ก็ หื้อ เวลา น้ัน สัน้ ลง 23 ใน เวลา น้ัน ถ้า มี คน ใด มา บอก 
วา่ �ผ่อ ลอ พระครสิต์ อยู ่หัน้� กาวา่ �พระครสิต์ อยู ่น้ี� หา้ม เจ้ือ เขา เน่อ
24 ยอ้น วา่ จะ มี พระครสิต์ ตัว๋ ป๋อม กับ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตัว๋ 
ป๋อม เกิด ขึ้น แล้ว หมู่ เขา ก็ จะ เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์กับ หมายสําคัญ ต่าง ๆ เป้ือ 
จุล่าย แม้ แต่ คน ต้ี พระเจ้า ได้ เลือก ไว ้แล้ว ถ้า เป๋น ไป ได้ 25 ฟัง ไว ้หื้อ ดี เน่อ
เฮา ได้ เตือ๋น หมู่ ต้าน ไว ้ก่อน แล้ว

26 �ยอ้น จาอัน้ ถ้า มี ใผ มา บอก ต้าน ตังหลาย วา่ �หัน้ ลอ พระครสิต์ อยู ่ต้ี 
ดินแดน ทุรกัน๋ดาร� หา้ม ออก ไป หา เขา กาวา่ ถ้า มี คน บอก วา่ �พระครสิต์ 
หลบ อยู ่น่ี ลอ� ก็ หา้ม เจ้ือ เน่อ 27 ยอ้น วา่ เม่ือ บุตรมนษุย ์ป๊ิก มา จะ เผียบ 
เหมือน กับ ฟ้า แมบ ตัง วนัออก อยู ่ตัง วนัตก ก็ หนั แจ้ง หล้ึง 28 เหมือน กับ ต้ี 
ไหน มี ซาก ศพ ต้ี หัน้ ก็ จะ มี หมู่ แฮง้ หลุ้ม ต๋อม กัน๋ เต๋ม ไป หมด

29 �ตันที ต้ี เวลา ตุ๊ก ยาก ลําบาก น้ัน ผ่าน ป๊น ไป แล้ว
�ตะวนั จะ มืด ต๊ึก

เดือน จะ บ่ ส่อง แสง
ดาว จะ หยวะ ตก จาก ต๊องฟ้า

หมู่ ผู้ มี อาํนาจ ตังหลาย ใน ต๊องฟ้า ก็ จะ สัน่ไหว เฝ่ือน คลอน�ซ
30 �ใน เวลา น้ัน จะ มี หมายสําคัญ บน ต๊องฟ้า บอก หื้อ ฮู ้วา่ บุตรมนษุย ์ก่ําลัง 
ป๊ิก มา คน ตังหลาย หมด ตึง โลก จะ ไห ้สน่ัน ป่ัน ป๊ืน หมู่ เขา จะ หนั บุตรมนษุย ์
ลง มา บน เมฆ ใน ต๊องฟ้า ด้วย ฤทธิ ์อาํนาจ กับ รศัมี อนั ยิง่ใหญ่ 31 พระองค์ 
จะ ส่ง หมู่ ทูตสวรรค์ ของ พระองค์ มา พรอ้ม กับ เสียง แก ต้ี ดัง ขนาด หมู่ ทูต
สวรรค์ น้ัน จะ มา รวบรวม คน ต้ี พระองค์ เลือก ไว ้แล้ว จาก ตึง ส่ี ทิศ ตัง้แต่ 
ขอบ ฟ้า เผิก น่ึง จ๋น เถิง สุด ขอบ ฟ้า แหม เผิก น่ึง

หื้อ เฮยีน ฮู ้จาก เก๊า บ่าเด่ือ
32 �หื้อ เฮยีน ฮู ้จาก เรือ่ง เก๊า บ่าเด่ือ คือ เม่ือ กิง่ บ่าเด่ือ โป่ง ใบ ใหม่ ต้าน ก็ 

ฮู ้วา่ ใก้ จะ เถิง หน้า ฮอ้น แล้ว 33 ก็ เหมือน เดียว กัน๋ เม่ือ ต้าน ตังหลาย หนั เหตุ
ก๋ารณ์ ต้ี เฮา บอก แล้ว ก็ หื้อ ฮู ้วา่ ใก้ เถิง เวลา ต้ี พระองค์ จะ ป๊ิก มา ใก้ จะ เถิง 
เวลา แต๊ ๆ แล้ว เน่อ 34 เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ คน ใน ยุค น้ี 
จะ ยงั บ่ ต๋าย ก่อน เหตุก๋ารณ์ ต้ี วา่ หมู่ น้ี จะ เกิด ขึ้น 35 ต๊องฟ้า กับ โลก จะ ยุบ 
หาย ไป แต่ ถ้อยกํา ของ เฮา จะ บ่ สูญหาย ไป เลย

พระเจ้า เต้าอัน้ ต้ี ฮู ้วา่ เม่ือ ใด จะ เถิง เวลา
36 �แต่ วา่ วนั น้ัน เวลา น้ัน ต้ี สิง่ หมู่ น้ี จะ เกิด ขึ้น บ่ มี ใผ ฮู ้สัก คน หมู่ ทูต

สวรรค์ ก็ บ่ ฮู้ บุตร ของ พระเจ้า ก็ บ่ ฮู้ มี ก้า พระบิดา องค์ เดียว เต้าอัน้ ต้ี ฮู้
37 เม่ือ บุตรมนษุย ์จะ มา ก็ จะ เป๋น อยา่ง เดียว กับ ใน สมัย ของ โนอาห์ 38 คือ 
วา่ ใน สมัย ของ โนอาห ์น้ัน ก่อน ต้ี น้ํา จะ ท่วม โลก คน ตังหลาย ได้ กิน๋ กับ ด่ืม มี 
ซ 24:29 24:29 อสย� 13:10; 34:4
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ก๋าน แต่งงาน กัน๋ ตึง ยก ลูก หื้อ เป๋น ผัว เมีย กัน๋ จ๋น เถิง วนั ต้ี โนอาห ์ได้ เข้า ไป 
ใน เฮอื 39 คน ตังหลาย หมู่ น้ี บ่ ฮู ้ตัว๋ เลย วา่ จะ เกิด เหตุก๋ารณ์ อะหยงั ขึ้น เต๊า 
ฮอด น้ํา ท่วม ป๊ัด ปา คน หมู่ น้ี ไป หมด เม่ือ บุตรมนษุย ์จะ มา ก็ จะ เป๋น จาอัน้ 
เหมือน กัน๋ 40 ใน ยาม น้ัน ป้อจาย สอง คน ต้ี ก่ําลัง เยยีะ นา คน น่ึง จะ ถูก ฮบั 
ไป แต่ แหม คน น่ึง จะ ถูก ละ ไว้ 41 กับ แม่ญิง สอง คน ก่ําลัง โม่ แป้ง อยู ่ตวย กัน๋
คน น่ึง จะ ถูก ฮบั ไป แต่ แหม คน น่ึง จะ ถูก ละ ไว้

42 �ยอ้น จาอัน้ หมู่ ต้าน จง หละวงั ตัว๋ หื้อ ดี ยอ้น ต้าน บ่ ฮู ้วา่ องค์ พระผู้เป๋น
เจ้า ของ ต้าน จะ ป๊ิก มา เม่ือ ใด วนั ไหน กัน๋ แน่ 43 หื้อ จํา๋ ไว ้วา่ ถ้า เจ้าของ บ้าน ฮู ้
ตัว๋ วา่ ขโมย จะ ลัก เข้า มา ต๋อน เม่ือคืน เวลา ใด เขา ก็ จะ แน หละวงั บ่ หื้อ ขโมย 
งดั เข้า มา ใน บ้าน ได้ แน่ ๆ 44 เหมือน เดียว กัน๋ ต้าน ตังหลาย จง เกียม ตัว๋ ไว ้
หื้อ พรอ้ม ยอ้น วา่ บุตรมนษุย ์จะ มา ใน เวลา ต้ี หมู่ ต้าน ก๊ึด บ่ เถิง

45 �ใผ คน ใด ต้ี เป๋น คน ฮบัใจ๊ ต้ี ซ่ือสัตย ์กับ หลวก ต้ี เจ้านาย มอบ หน้าต้ี หื้อ 
เป๋น หวัหน้า คน ฮบัใจ๊ คน อื่น ๆ เป้ือ แจก ของกิน๋ ต๋าม เวลา 46 เม่ือ เจ้านาย 
ป๊ิก มา หนั เขา ยงั เยยีะ ก๋าน อยู ่อยา่ง ดี คน ฮบัใจ๊ คน น้ัน ก็ เป๋น สุข 47 เฮา บอก 
ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ เจ้านาย จะ ตัง้ หื้อ เขา ผ่อกอย กู้ อยา่ง ต้ี เป๋น 
ของ เป้ิน 48 แต่ ถ้า คน ฮบัใจ๊ คน น้ัน เป๋น คน บ่ ดี แล้ว ก๊ึด ใน ใจ๋ วา่ �แหม เมิน 
อยู ่กวา่ เจ้านาย จะ ป๊ิก มา� 49 แล้ว ตัง้เก๊า บุบ ตี ๋คน ฮบัใจ๊ คน อื่น ๆ กับ ปา กัน๋ 
ตึง กิน๋ ตึง ด่ืม กับ หมู่ เป้ือน ขี้ เหล้า 50 เจ้านาย ของ เขา ก็ จะ ป๊ิก มา ใน วนั เวลา 
ต้ี เขา บ่ ฮู ้กับ บ่ ตัน ฮู้คิง 51 แล้ว ก็ จะ ลงโต้ษ เขา อยา่ง หนัก ตึง ไล่ หื้อ ไป อยู ่
ตวย หมู่ คน หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด ตัด๊ ต้ี มี เสียง คน ไห ้หุย ขบ เขี้ยว เก๊ียว กาง อยา่ง เจ็บ 
ปวด�

25
กํา เผียบ เรือ่ง เป้ือน เจ้าสาว สิบ คน

1 �ใน เวลา น้ัน แผ่นดิน สวรรค์ จะ เผียบ เหมือน เป้ือน เจ้าสาว สิบ คน กํา๋ 
โกม ไฟ ออก มา ถ้า ฮบั เจ้าบ่าว 2 ใน แม่ญิง หมู่ น้ัน มี หา้ คน เป๋น คน งา่ว แหม 
หา้ คน เป๋น คน หลวก 3 แม่ญิง งา่ว หา้ คน น้ัน เอา โกม ไฟ ไป แต่ บ่ ได้ เอา น้ํามัน 
สํารอง ไป ตวย 4 แต่ แม่ญิง หลวก หา้ คน น้ัน เอา น้ํามัน สํารอง ใส่ ก๋า ไป พรอ้ม 
กับ โกม ไฟ ตวย 5 เป๋น เวลา เมิน ขนาด แต่ เจ้าบ่าว ก็ ยงั บ่ มา เต้ือ แม่ญิง สาว 
ตึง สิบ คน ก็ ใค่หลับ แล้ว ก็ หลับ ไป

6 �เม่ือ เถิง เวลา เต้ียง คืน ก็ มี เสียง เอิน้ ฮอ้ง วา่ �เจ้าบ่าว มา แล้ว ขะใจ๋ 
ออก มา ต้อนฮบั เน่อ�

7 �เป้ือน เจ้าสาว ตึง หมด สิบ คน ก็ ต่ืน แล้ว แป๋ง ไส้ โกม ไฟ ของ ตัว๋ หื้อ 
พรอ้ม 8 หมู่ แม่ญิง งา่ว อู ้กับ หมู่ แม่ญิง หลวก วา่ �ขอ แบ่ง น้ํามัน ของ หมู่ 
เจ้า หื้อ หมู่ เฮา พ่อง เต๊อะ โกม ไฟ ของ หมู่ เฮา ก่ําลัง จะ ดับ อยู ่แล้ว�

9 �หมู่ แม่ญิง หลวก ตอบ วา่ �บ่ ได้ ก้า น้ํามัน ต้ี มี อยู ่น้ี มี ปอ สําหรบั ตัว๋ เฮา 
เต้าอัน้ หมู่ เจ้า ไป เซาะ ซ้ือ จาก คน ขาย เอา คน เดียว เต๊อะ�
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10 �ต๋อน ต้ี หมู่ แม่ญิง งา่ว ออก ไป เซาะ ซ้ือ น้ํามัน เจ้าบ่าว ก็ มา แผว เป้ือน 
เจ้าสาว ต้ี พรอ้ม อยู ่แล้ว ได้ ไป งาน เล้ียง แต่งงาน กับ เจ้าบ่าว แล้ว ปะตู๋ ก็ หบั

11 �ต่อ มา เม่ือ หมู่ แม่ญิง งา่ว หา้ คน ป๊ิก มา ก็ ปา กัน๋ ฮอ้ง วา่ �ต้าน เจ้า ๆ
จ้วย ไข ปะตู๋ หื้อ เฮา กํา เต๊อะ�

12 �แต่ เจ้าบ่าว ตอบ วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ หมู่ เจ้า วา่ เฮา บ่ ฮู้จัก หมู่ 
เจ้า เลย�

13 �ยอ้น จาอัน้ หื้อ ต้าน ตังหลาย เฝ้า หละวงั อยู ่ตลอด ยอ้น ต้าน บ่ ฮู ้วนั 
เวลา ต้ี เฮา จะ ป๊ิก มา

กําเผียบ เรือ่ง คน ฮบัใจ๊ สาม คน
14 �แผ่นดิน สวรรค์ ก็ เผียบ เหมือน ป้อจาย คน น่ึง ต้ี ก่ําลัง จะ ออก เตียว 

ตาง ไป เมือง ไก๋ เขา ฮอ้ง หมู่ คน ฮบัใจ๊ เข้า มา หา แล้ว มอบ ข้าว ของ เงนิ คํา หื้อ 
ฮบัผิดชอบ 15 ต้าน หื้อ สตางค์ หา้ ตะลันต์ แก่ คน ต้ี น่ึง หื้อ สอง ตะลันต์ แก่ 
คน ต้ี สอง แล้ว ก็ หื้อ คน ต้ี สาม ตะลันต์ เดียว โดย แบ่ง หื้อ ต๋าม ความ สามารถ 
ของ แต่ ละ คน แล้ว ต้าน ก็ ออก เตียว ตาง 16 คน ฮบัใจ๊ ต้ี ได้ หา้ ตะลันต์ ก็ เอา 
ไป เป๋น ตืน ก๊า ขาย เลย แล้ว ก็ ได้ ก่ําไฮ มา แหม หา้ ตะลันต์ 17 คน ฮบัใจ๊ ต้ี ได้ 
สอง ตะลันต์ ก็ เอา ไป เป๋น ตืน ก๊า ขาย เหมือน กัน๋ แล้ว ก็ ได้ ก่ําไฮ มา แหม สอง 
ตะลันต์ 18 สําหรบั คน ฮบัใจ๊ ต้ี ได้ ตะลันต์ เดียว ก็ ขุด ดิน เป๋น ฮอ่ม แล้ว ซ่อน 
สตางค์ ของ เจ้านาย ไว ้ใน หัน้ เหยี

19 �เวลา ผ่าน ไป เมิน แล้ว เจ้านาย ป๊ิก มา จึง ฮอ้ง หมู่ คน ฮบัใจ๊ สาม คน มา 
ถาม วา่ ได้ เอา สตางค์ ไป เยยีะ อะหยงั กัน๋ พ่อง 20 คน ฮบัใจ๊ ต้ี ได้ หา้ ตะลันต์
เอา ตึง ตืน ตึง ก่ําไฮ แหม หา้ ตะลันต์ มา หื้อ นาย แล้ว ก็ บอก วา่ �นาย เจ้าข้า
สตางค์ ต้ี หื้อ ข้าพเจ้า ไว ้หา้ ตะลันต์ ผ่อ น่ี ลอ ตืน หา้ ตะลันต์ ข้าพเจ้า ได้ ก่ําไฮ 
มา เปาะ แหม หา้ ตะลันต์�

21 �นาย ก็ อู ้กับ เขา วา่ �ดี แล้ว เจ้า เป๋น คน ฮบัใจ๊ ต้ี ดี กับ ซ่ือสัตย์ เจ้า 
ซ่ือสัตย ์ใน สิง่ เล็ก ๆ หน้อย ๆ เฮา จะ ตัง้ หื้อ เจ้า ผ่อกอย ของ จํา๋นวน นัก มา 
ฮว่ม ยนิดี กับ นาย ของ เจ้า เต๊อะ�

22 �แล้ว คน ฮบัใจ๊ ต้ี ได้ สอง ตะลันต์ ก็ เข้า มา อู ้วา่ �นาย เจ้าข้า สตางค์ 
ต้ี หื้อ ข้าพเจ้า ไว ้สอง ตะลันต์ ผ่อ น่ี ลอ ตืน สอง ตะลันต์ ข้าพเจ้า ได้ ก่ําไฮ มา 
เปาะ แหม สอง ตะลันต์�

23 �นาย ก็ อู ้กับ เขา วา่ �ดี แล้ว เจ้า เป๋น คน ฮบัใจ๊ ต้ี ดี กับ ซ่ือสัตย์ เจ้า 
ซ่ือสัตย ์ใน สิง่ เล็ก ๆ หน้อย ๆ เฮา จะ ตัง้ หื้อ เจ้า ผ่อกอย ของ จํา๋นวน นัก มา 
ฮว่ม ยนิดี กับ นาย ของ เจ้า เต๊อะ�

24 �แล้ว คน ฮบัใจ๊ ต้ี ได้ ตะลันต์ เดียว ก็ เข้า มา อู ้วา่ �นาย เจ้าข้า ข้าพเจ้า 
ฮู ้วา่ ต้าน เป๋น คน เขี้ยว ต้าน เก็บเก่ียว สิง่ ต้ี ต้าน บ่ ได้ ปูก แล้ว ก็ เก็บ พืช ผล ต้ี 
ต้าน บ่ ได้ หวา่น 25 ข้าพเจ้า กัว๋ ก็ เลย เอา สตางค์ ตะลันต์ เดียว ไป ขุด ขุม ซ่อน 
ไว ้ใน ดิน เหยี ผ่อ น่ี ลอ สตางค์ ตะลันต์ เดียว ของ ต้าน�

26 �นาย ก็ ตอบ เขา วา่ �ไอ ่ขี้ ข้า บ่ ดี ขี้ค้าน เจ้า ก็ ฮู ้วา่ เฮา เก็บเก่ียว ใน สิง่ 
ต้ี เฮา บ่ ได้ ปูก กับ เก็บ พืชผล ต้ี เฮา บ่ ได้ หวา่น 27 ถ้า จาอัน้ เป๋น จาใด บ่ เอา 
สตางค์ น้ัน ไป ฝาก ธนาคาร ไว้ เม่ือ เฮา ป๊ิก มา ก็ จะ ได้ สตางค์ ตึง ต้น ตึง ดอก�
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28 �แล้ว เจ้านาย ก็ สัง่ หื้อ เอา สตางค์ น่ึง ตะลันต์ จาก เขา ไป หื้อ คน ต้ี มี สิบ 
ตะลันต์ 29 ยอ้น คน ต้ี มี อยู ่แล้ว ก็ จะ เต่ือม นัก ขึ้น จ๋น เหลือ ล้น ส่วน คน ต้ี บ่ มี
แม้ แต่ สิง่ ต้ี เขา มี อยู ่น้ัน ก็ จะ เอา ไป จาก เขา เหยี 30 จาก น้ัน ก็ สัง่ หื้อ เอา คน 
ฮบัใจ๊ บ่ มี ประโยชน์ คน น้ัน โจ้ง ออก ไป ต้ี มืด ตัง นอก เหยี ต้ี หัน้ จะ มี เสียง ไห ้
หุย ขบ เขี้ยว เก๊ียว กาง อยา่ง เจ็บปวด

บุตรมนษุย ์จะ ตัดสิน ลงโต้ษ กู้ คน
31 �เม่ือ บุตรมนษุย ์จะ ป๊ิก มา โดย รศัมี อนั ยิง่ใหญ่ ฮว่ม กับ หมู่ ทูตสวรรค์

พระองค์ จะ น่ัง บน บัลลังก์ ต้ี เต๋ม ไป ด้วย รศัมี ต้ี มา จาก สวรรค์ 32คน เจ๊ือ จ้าด 
ต่าง ๆ จะ มา เปาะ กัน๋ ส่อง หน้า บุตรมนษุย์ พระองค์ จะ แบ่ง หมู่ เขา ออก เป๋น 
สอง หมู่ เหมือน กับ คน เล้ียง แกะ ต้ี แยก แกะ ออก จาก แป๊ะ 33 พระองค์ จะ 
เอา แกะ ไว ้ตัง ขวา มือ ส่วน แป๊ะ ก็ จะ เอา ไว ้ตัง ซ้าย มือ

34 �แล้ว พระองค์ ผู้ เป๋น กษัตรยิ ์จะ อู ้กับ หมู่ ต้ี อยู ่ตัง ขวา มือ วา่ �ต้าน ตัง
หลาย ต้ี ได้ฮบั ปอน จาก พระบิดา ของ เฮา เจิญ ฮบั อาณาจักร ต้ี ได้ เกียม ไว ้
สําหรบั ต้าน ตังหลาย ตัง้แต่ สรา้ง โลก มา แล้ว 35 ยอ้น วา่ ต๋อน ต้ี เฮา ใค่ อยาก 
กิน๋ ข้าว หมู่ ต้าน ก็ เล้ียง เฮา เฮา ใค่ อยาก กิน๋ น้ํา ต้าน ก็ เอา น้ํา หื้อ เฮา กิน๋ เฮา 
เป๋น คน แปลก หน้า หมู่ ต้าน ก็ ต้อนฮบั เฮา หื้อ เข้า ไป ใน บ้าน 36 เฮา บ่ มี เส้ือผ้า 
ใส่ ต้าน ก็ เอา มา หื้อ เฮา นุ่ง เฮา บ่ สบาย ต้าน ก็ ผ่อกอย เอา ใจ๋ ใส่ เฮา ติด คอก
ต้าน ก็ มา แอว่ หา เฮา�

37 �แล้ว หมู่ ต้ี เยยีะ ถูกต้อง ต๋าม ธรรม จะ ตอบ วา่ �องค์ พระผู้เป๋นเจ้า
หมู่ เฮา เกย หนั พระองค์ ใค่ อยาก กิน๋ ข้าว แล้ว เล้ียง พระองค์ เม่ือใด กาวา่ 
หนั พระองค์ ใค่ อยาก กิน๋ น้ํา แล้ว เอา น้ํา หื้อ พระองค์ กิน๋ เม่ือใด 38 หมู่ เฮา 
เกย หนั พระองค์ เป๋น คน แปลก หน้า แล้ว เจิญ พระองค์ เข้า มา ใน บ้าน กา
วา่ หนั พระองค์ บ่ มี เส้ือผ้า ใส่ แล้ว เอา เส้ือผ้า มา หื้อ นุ่ง เม่ือใด 39 หมู่ เฮา หนั 
พระองค์ บ่ สบาย กาวา่ ติด คอก แล้ว ไป แอว่ หา พระองค์ เม่ือใด�

40 �แล้ว พระองค์ ผู้ เป๋น กษัตรยิ ์จะ ตอบ หมู่ เขา วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ 
แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ เม่ือใด ก็ ต๋าม ต้ี หมู่ ต้าน เยยีะ กับ คน ต้ี ต่ําต้อย ต้ี สุด คน 
น่ึง ใน หมู่ ป้ีน้อง ของ เฮา ก็ เหมือน ต้าน ตังหลาย ได้ เยยีะ ต่อ เฮา ตวย�

41 �แล้ว พระองค์ จะ บิน่ หน้า ไป บอก หมู่ ต้ี อยู ่ตัง เผิก ซ้าย มือ วา่ �ไป หื้อ 
ป๊น หู ป๊น ต๋า เฮา เหยี หมู่ เจ้า ถูก แจ้ง หื้อ ตก หม้อหน้าฮก ใน ไฟ ต้ี บ่ มี วนั ดับ
เป๋น ไฟ ต้ี เกียม ไว ้สําหรบั มาร กับ หมู่ ของ มัน 42 ยอ้น วา่ ต๋อน ต้ี เฮา ใค่ อยาก 
กิน๋ ข้าว เจ้า ตังหลาย ก็ บ่ ได้ หื้อ อะหยงั เฮา กิน๋ เฮา ใค่ อยาก กิน๋ น้ํา เจ้า ตัง
หลาย บ่ ได้ หื้อ น้ํา เฮา กิน๋ 43 เฮา เป๋น คน แปลก หน้า เจ้า ตังหลาย ก็ บ่ ได้ เจิญ 
เฮา เข้า ไป ใน บ้าน เฮา บ่ มี เส้ือผ้า ใส่ เจ้า ตังหลาย บ่ ได้ หื้อ เส้ือผ้า เฮา นุ่ง เฮา 
บ่ สบาย กับ ติด คอก เจ้า ตังหลาย บ่ เกย มา แอว่ หา เฮา�

44 �หมู่ เขา ก็ จะ ตอบ วา่ �พระองค์ เจ้า ข้า หมู่ เฮา หนั ต้าน ใค่ อยาก กิน๋ 
ข้าว กิน๋ น้ํา กาวา่ เป๋น คน แปลก หน้า กาวา่ บ่ มี เส้ือผ้า นุ่ง บ่ สบาย กับ ติด 
คอก แล้ว หมู่ เฮา บ่ ได้ เยยีะ อะหยงั สัก อยา่ง ต้ี จะ จ้วยเหลือ ต้าน เม่ือใด กา�
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45 �พระองค์ จะ ตอบ วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ เจ้า ตังหลาย วา่ อะหยงั ก็ 
ต๋าม ต้ี เจ้า ตังหลาย บ่ ได้ เยยีะ กับ คน ต่ําต้อย ต้ี สุด คน น่ึง เจ้า ตังหลาย ก็ บ่ ได้ 
เยยีะ ต่อ เฮา เลย�

46 �แล้ว คน ตังหลาย หมู่ น้ัน ก็ จะ ต้อง ฮบั โต้ษ ตลอด ไป แต่ คน ต้ี เยยีะ ถูก
ต้อง ต๋าม ธรรม จะ เข้า สู่ จีวติ นิรนัดร�์

26
ผู้นํา ศาสนา วางแผน ฆ่า พระเยซู

1 เม่ือ พระเยซู อู ้เรือ่ง หมู่ น้ี เป๋น กําเผียบ จบ แล้ว พระองค์ บอก หมู่ สาวก 
ของ พระองค์ วา่ 2 �หมู่ ต้าน ก็ ฮู ้แล้ว วา่ แหม สอง วนั จะ เถิง งาน ปัสกา ต๋อน 
น้ัน บุตรมนษุย ์จะ ถูก ยบั ส่ง ไป หื้อ ศัตรู ๋เป้ือ เอา ไป เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน จ๋น ต๋าย�

3 กวม เดียว กัน๋ น้ัน หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ มา จุมนุม กัน๋ 
ต้ี บ้าน ของ มหา ปุโรหติ ต้ี จ้ือ คายาฟาส 4 หมู่ เขา วางแผน ต้ี จะ ลัก ยบั พระ
เยซู ไป ฆ่า 5แต่ หมู่ เขา ตกลง กัน๋ วา่ �ใน หละหวา่ง งาน น้ี บ่ ดี ฟ่ัง เยยีะ อะหยงั 
เต้ือ กัว๋ วา่ คน ตังหลาย จะ วุน่วาย แตกต่ืน กัน๋�

แม่ญิง คน น่ึง เอา น้ํามัน หอม ใส่ ผม พระเยซู
6 เม่ือ พระเยซู อยู ่ต้ี หมู่ บ้าน เบธานี ใน บ้าน ของ ซีโมน คน ต้ี เกย เป๋น ขี้ตู้ด

7 มี แม่ญิง คน น่ึง กํา๋ ขวด ใส่ น้ํามัน หอม รากา แปง ขนาด เข้า มา หา พระองค์
นาง ถอก น้ํามัน หอม ลง บน หวั ของ พระองค์๘ ต๋อน ต้ี พระองค์ ก่ําลัง กิน๋ ข้าว 
อยู ่น้ัน

8 เม่ือ หมู่ สาวก ซัด ต๋า หนั จาอัน้ ก็ บ่ ปอใจ๋ อู ้กัน๋ วา่ �เป๋น จาใด เยยีะ หื้อ เสีย 
ของ ไป เหยี บ่ ดาย 9 ถ้า เอา ไป ขาย ก็ จะ ได้ สตางค์ นัก แล้ว เอา สตางค์ น้ัน ไป 
ป๋ัน หื้อ คน ตุ๊ก คน จ๋น ก็ ได้�

10 พระเยซู ฮู ้กําก๊ึด จาอัน้ ก็ อู ้กับ หมู่ สาวก วา่ �ไป ยุง่ กับ นาง เยยีะ หยงั
นาง ได้ เยยีะ สิง่ ต้ี ดี งาม หื้อ กับ เฮา 11 คน ตุ๊ก คน จ๋น จะ ยงั อยู ่ตวย หมู่ ต้าน ไป 
ตลอด แต่ เฮา จะ บ่ อยู ่ตวย หมู่ ต้าน ไป ตลอด 12 ต้ี นาง เอา น้ํามัน หอม ถอก 
ลง บน ตัว๋ เฮา น้ัน ก็ เป้ือ จะ เกียม ไว ้สําหรบั ก๋าน ฝัง ศพ ของ เฮา 13 เฮา บอก 
ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ บ่ วา่ คน จะ บอก ข่าวดี เรือ่ง แผ่นดิน สวรรค์ 
ไป ต้ี ไหน ก็ ต๋าม ใน โลก เขา ก็ จะ เล่า เรือ่ง ต้ี นาง เยยีะ น้ี เป๋น ก๋าน ระลึก เถิง นาง 
ตวย�

ยูดาส ตกลง จะ หกัหลัง พระเยซู
14 ยูดาส อสิคารโิอท เป๋น สาวก คน น่ึง ใน สิบ สอง คน ของ พระเยซู ไป ปะ 

หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ 15 ถาม วา่ �หมู่ ต้าน จะ หื้อ เฮา เต้าใด ถ้า เฮา จ๊ี ตัว๋ พระเยซู 
หื้อ� หมู่ มหา ปุโรหติ ก็ หื้อ สตางค์ ยูดาส สาม สิบ เหรยีญ เงนิ 16 ตัง้แต่ หัน้ มา 
ยูดาส ก็ แน หา โอกาส ต้ี จะ หกัหลัง พระเยซู หื้อ หมู่ เขา
๘ 26:7 26:7 ก๋าน เอา น้ํามัน ถอก บน หวั เป๋น ธรรมเนียม ของ จาว ยวิ ต้ี แสดง เถิง ก๋าน หื้อ เกียรติ และ จงฮกั ภักดี 
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ม้ือ สุดต๊าย ของ พระเยซู ฮว่ม กับ หมู่ สาวก
17 วนั ต้ี น่ึง ของ งาน กิน๋ เข้าหนมปัง บ่ ใส่ เจ๊ือ หมู่ สาวก เข้า มา หา พระเยซู 

แล้ว ถาม วา่ �จะ หื้อ หมู่ เฮา ไป เกียม ม้ือ ปัสกา หื้อ พระองค์ กิน๋ ต้ี ไหน ดี�
18พระเยซู บอก วา่ �หื้อ เข้า ไป ใน กรุง เยรูซาเล็ม ไป หา ป้อจาย คน น่ึง แล้ว 

บอก เขา วา่ �อาจ๋ารย ์บอก วา่ กํา๋หนด เวลา ของ เฮา มา ใก้ จะ แผว แล้ว เฮา 
ต้องก๋าน จะ เล้ียง ฉลอง งาน ปัสกา กับ หมู่ สาวก ต้ี บ้าน ของ ต้าน� � 19 หมู่ 
สาวก เยยีะ ต๋าม ต้ี พระเยซู บอก แล้ว ได้ จัด เกียม ม้ือ ปัสกา ไว้

20 เถิง ต๋อน เม่ือค่ํา พระเยซู ฮว่ม กิน๋ กับ สาวก ตึง สิบ สอง คน 21 ต๋อน ต้ี ก่ํา
ลัง กิน๋ อยู ่น้ัน พระเยซู อู ้วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ คน น่ึง 
ใน หมู่ ต้าน จะ หกัหลัง เฮา�

22หมู่ สาวก ก็ ตุ๊กใจ๋ ขนาด เป่ียน กัน๋ ถาม พระองค์ กํา คน วา่ �พระองค์ เจ้า 
ข้า เป๋น เฮา กา�

23 พระเยซู ตอบ วา่ �คน ต้ี จุ่ม ลง ถ้วย เดียว กับ เฮา จะ เป๋น คน ต้ี หกัหลัง 
เฮา 24 บุตรมนษุย ์จะ ต้อง จาก ไป ต๋าม ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์เก่ียวกับ 
พระองค์ แต่ ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ คน ต้ี หกัหลัง บุตรมนษุย์ ถ้า คน น้ัน 
บ่ ได้ เกิด มา ก็ ยงั ดี เหลือ น้ี�

25 ยู ดาส คน ต้ี จะ หกั หลัง พระองค์ ถาม วา่ �อา จ๋า รย์ เป๋น เฮา กา�
พระองค์ ตอบ วา่ �ต้าน วา่ คน เดียว เน่อ�

ความหมาย ของ เข้าหนมปัง กับ เหล้า องุน่
26 ต๋อน ต้ี ก่ําลัง กิน๋ ข้าว ตวย กัน๋ อยู ่น้ัน พระเยซู หยบิ เข้าหนมปัง ขึ้น มา 

ขอบ พระคุณ พระเจ้า แล้ว บิ ยื่น หื้อ หมู่ สาวก อู ้วา่ �น่ี คือ ก๋าย ของ เฮา หื้อ 
ฮบั เอา ไป กิน๋ เต๊อะ�

27 แล้ว พระเยซู ก็ กํา๋ ถ้วย เหล้า องุน่ ขึ้น มา ขอบพระคุณ พระเจ้า แล้ว ก็ 
ส่ง หื้อ หมู่ สาวก อู ้วา่ �หื้อ กู้ คน กิน๋ จาก ถ้วย น้ี 28ยอ้น วา่ สิง่ ต้ี อยู ่ใน ถ้วย น้ี คือ 
เลือด ของ เฮา ต้ี จะ ไหล ออก มา เป้ือ รบัรอง พันธสัญญา๙ หละหวา่ง พระเจ้า 
กับ คน ตังหลาย กับ เป้ือ ยกโต้ษ บาป ของ คน ตังหลาย 29 เฮา บอก ต้าน ตัง
หลาย วา่ ตัง้แต่ น้ี ไป เฮา จะ บ่ กิน๋ เหล้า องุน่ แหม ต่อ ไป จ๋น กวา่ จะ เถิง วนั น้ัน 
ต้ี เฮา จะ กิน๋ ตวย กัน๋ กับ หมู่ ต้าน ใน แผ่นดิน พระบิดา ของ เฮา แต่ เป๋น ความ
หมาย แบบ ใหม่�

30 เม่ือ หมู่ เขา ฮอ้ง เพลง สรรเสรญิ พระเจ้า แล้ว ก็ ปา กัน๋ ออก ไป ต้ี ดอย บ่า
กอกเทศ

พระเยซู บอก วา่ หมู่ สาวก จะ หนี ละ ไป
31 พระเยซู อู ้กับ หมู่ สาวก วา่ �คืน น้ี หมู่ ต้าน จะ หนี ละ เฮา ไป เหยี หมด

เหมือน กับ ต้ี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่
�พระเจ้า จะ ฆ่า คน เล้ียง แกะ

แล้ว แกะ หมู่ น้ัน จะ แตก ขะแล ขะแจ หนี ไป หมด�ญ
๙ 26:28 26:28 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ มี กํา วา่ พันธสัญญา ใหม่ ญ 26:31 26:31 ศคย�
13:7
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32 แต่ เม่ือ พระเจ้า เยยีะ หื้อ เฮา เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เฮา จะ ไป แควน้ กาลิ
ลี ก่อน หมู่ ต้าน แล้ว ปะ กัน๋ ต้ี หัน้ น่อ�

33 เป โตร บอก พระองค์ วา่ �เถิง คน อื่น ๆ จะ ละ พระองค์ ไป หมด แต่ 
ข้าพเจ้า จะ บ่ มี วนั เยยีะ จาอัน้�

34 พระเยซู อู ้กับ เขา วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน วา่ คืน น้ี ก่อน ต้ี ไก่ จะ 
ขัน ต้าน จะ บอก บ่ ฮูจั้ก เฮา เถิง สาม เต้ือ�

35 แต่ เป โตร ยนืยนั วา่ �แม้ วา่ ข้าพเจ้า จะ ต้อง ต๋าย ตวย พระองค์
ข้าพเจ้า ตึง บ่ มี วนั ปฏิเสธ พระองค์ เลย� หมู่ สาวก คน อื่น ๆ ตึงหมด ก็ อู ้จา
อัน้ เหมือน กัน๋

พระเยซู เป๋น ตุ๊ก ใน สวน คน เดียว
36 จาก น้ัน พระเยซู ก็ ปา สาวก เตียว ไป ใน ต้ี น่ึง จ้ือ วา่ เกทเสมนี แล้ว บอก 

หมู่ สาวก วา่ �น่ัง อยู ่ตัด๊ น่ี เน่อ เฮา จะ ไป อธษิฐาน ตัง ปู๊น� 37 พระองค์ ปา 
เปโตร ยอหน์ กับ ยากอบ ต้ี เป๋น ลูกบ่าว สอง คน ของ เศเบดี ไป ตวย เวลา น้ัน 
พระองค์ โศกเศรา้ เป๋น ตุ๊ก ขนาด 38 พระองค์ บอก หมู่ เขา วา่ �ใจ๋ เฮา เป๋น ตุ๊ก 
ปอ จะ ต๋าย อยู ่แล้ว เฝ้า อยู ่ต้ี น่ี กับ เฮา เน่อ�

39 แล้ว พระองค์ เตียว หา่ง ออก ไป หน้อย ก็ ก้ม หน้า ลง ป๊ืน แล้ว อธษิฐาน 
วา่ �พระบิดา เจ้าข้า ถ้า เป๋น ไป ได้ ขอ หื้อ ถ้วย แหง่ ความ ตุ๊กยาก น้ี ป๊น ไป จาก 
ข้า พระองค์ เหยี เต๊อะ แต่ ขอ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระองค์ 
บ่ ใจ้ ของ ข้า พระองค์� 40 แล้ว พระองค์ เตียว ป๊ิก มา หา สาวก สาม คน น้ัน ต้ี 
น่ัง ถ้า อยู ่หัน้ ก็ หนั หมู่ เขา ก่ําลัง นอน หลับ อยู่ ก็ ถาม เปโตร วา่ �หมู่ ต้าน น่ัง 
เฝ้า เฮา สัก จัว้โมง บ่ ได้ กา 41 หื้อ เฝ้า หละวงั กับ อธษิฐาน ตวย เป้ือ วา่ ต้าน 
จะ บ่ ตก อยู ่ใน อาํนาจ ของ ก๋าน ลองใจ๋ เถิง แม้ วา่ จิตใจ๋ ฝ่าย วญิญาณ ใค่ ยอม 
เยยีะ แต่ ตัว๋ ของ คน เฮา ยงั ออ่นแอ อยู�่

42 พระองค์ ป๊ิก ไป อธษิฐาน แหม เป๋น เต้ือ ต้ี สอง วา่ �ข้า แต่ พระบิดา ถ้า 
ถ้วย แหง่ ความ ตุ๊กยาก น้ี ป๊น ไป บ่ ได้ จํา๋เป๋น ต้อง กิน๋ แต๊ ๆ ก็ ขอ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม 
ความ ต้องก๋าน ของ พระองค์ เต๊อะ� 43 จาก น้ัน พระองค์ ก็ มา หา สาวก สาม 
คน น้ัน แหม ก็ หนั หมู่ เขา ยงั หลับ อยู่ ยอ้น วา่ หมู่ เขา มืน ต๋า บ่ ขึ้น 44 พระเยซู 
ก็ ละ เขา ไป อธษิฐาน เหมือน สอง เต้ือ ต้ี ผ่าน มา 45จาก น้ัน พระองค์ มา หา หมู่ 
สาวก อู ้วา่ �ยงั หลับ หื้อ หาย อดิ อยู ่แหม กา ใก้ จะ เถิง เวลา ต้ี บุตรมนษุย ์จะ 
ถูก หกัหลัง ยก หื้อ หมู่ คน บาป แล้ว 46 ลุก ขึ้น ไป กัน๋ เต๊อะ คน ต้ี หกัหลัง เฮา มา 
แผว แล้ว�

พระเยซู โดน ยบั
47 บ่ากอง พระเยซู อู ้ลิน้ ยงั บ่ ตัน เข้า ปาก เต้ือ ยูดาส ต้ี เป๋น สาวก คน น่ึง ใน 

สิบ สอง คน น้ัน ก็ เตียว มา เถิง ตวย กัน๋ กับ คน จํา๋นวน นัก ต้ี กํา๋ ดาบ กํา๋ ค้อน 
มา ตวย หมู่ เขา เป๋น คน ต้ี หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ของ คน ตัง
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หลาย ส่ง มา 48 ยูดาส ได้ ตกลง กับ คน หมู่ น้ัน ไว ้ก่อน แล้ว วา่ �เฮา จูบ ๑คน ใด
ก็ แม่น คน น้ัน หื้อ ไป ยบั เขา ได้ เลย� 49 เม่ือ มา แผว ยูดาส ก็ เข้า มา หา พระ
เยซู เวย บ่า ค้าน แล้ว อู ้กับ พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย ์ครบั� แล้ว ก็ จูบ พระองค์

50 พระเยซู อู ้กับ เขา วา่ �เป้ือน เหย จะ เยยีะ อะหยงั ก็ ขะใจ๋ เยยีะ เหยี�
แล้ว คน หมู่ น้ัน ก็ เข้า มา ยบั พระองค์ กุม ตัว๋ ไว้ 51 สาวก คน น่ึง ต้ี อยู ่กับ พระ
เยซู ก็ จัก๊ ดาบ ออก มา ฟัน ถูก หู คน ฮบัใจ๊ ของ มหา ปุโรหติ ปุด

52 พระเยซู อู ้กับ เขา วา่ �เก็บ ดาบ ใส่ ฝัก เหยี เต๊อะ ยอ้น วา่ คน ต้ี ใจ๊ ดาบ ก็ 
จะ ต๋าย ยอ้น ดาบ 53 ต้าน ก๊ึด วา่ เฮา จะ ขอ ความ จ้วยเหลือ จาก พระบิดา เฮา
แล้ว พระองค์ จะ ส่ง ทูตสวรรค์ มา หื้อ กับ เฮา นัก เหลือ สิบ สอง ก๋อง ตันที บ่ ได้ 
กา 54 แต่ ถ้า เฮา เยยีะ จาอัน้ ก็ จะ บ่ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี พระคัมภีร ์เขียน ไว ้วา่ จะ 
ต้อง เป๋น ไป ต๋าม น้ี�

55 พระเยซู อู ้กับ คน หมู่ น้ัน วา่ �หมู่ เจ้า หนั เฮา เป๋น โจ๋ร กา เถิง ได้ กํา๋ ดาบ 
กํา๋ ค้อน มา ยบั เฮา เฮา น่ัง สัง่ สอน อยู ่ใน พระวหิาร กู้ วนั ต้าน ตังหลาย ก็ บ่ มา 
ยบั เฮา 56แต่ ต้ี เกิด ขึ้น ตึงหมด น้ี ก็ เป้ือ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง 
แตน พระเจ้า ได้ เขียน ไว�้ แล้ว หมู่ สาวก ตึง หมด ก็ ละ ขวา้ง พระองค์ แล้ว ปา 
กัน๋ หนี ไป

พระเยซู อยู ่ต่อ หน้า ผู้นํา จาว ยวิ
57 หมู่ ต้ี ปา กัน๋ มา ยบั พระเยซู น้ัน ปา พระองค์ ไป ต้ี บ้าน ของ คายาฟาส 

มหา ปุโรหติ ต้ี หัน้ มี หมู่ ธรรมาจ๋ารย์ กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ มา จุมนุม กัน๋ อยู่
58 ส่วน เปโตร เตียว ถ่อม ตวย พระเยซู ไป หา่ง ๆ มา จ๋น เข้า ไป แผว ก๋าง ข่วง 
บ้าน ของ มหา ปุโรหติ เขา เข้า ไป น่ัง ก๋าง ข่วง บ้าน กับ หมู่ ยาม แน ผ่อ วา่ จะ มี 
อะหยงั เกิด ขึ้น พ่อง

59 หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ สมาชกิ สภา จาว ยวิ ปา กัน๋ เซาะ หา พยาน เท็จ 
มา ใส่ฮา้ย พระเยซู เป้ือ จะ ฆ่า พระองค์ เหยี 60 เถิง แม้ จะ มี พยาน เท็จ หลาย 
คน แต่ หมู่ เขา ก็ หา หลักฐาน ต้ี ดี ปอ บ่ ได้ แล้ว ใน ต้ี สุด ก็ มี สอง คน มา หื้อ ก๋าน 
วา่ 61 �เยซู คน น้ี เกย อู ้วา่ �เฮา สามารถ ตุ๊บ พระวหิาร ของ พระเจ้า ขวา้ง ได้
แล้ว แป๋ง ขึ้น มา ใหม่ ภาย ใน สาม วนั� �

62 มหา ปุโรหติ จึง ลุก ยนื ขึ้น ถาม พระเยซู วา่ �ต้าน จะ บ่ แก้ ตัว๋ ใน กํา กล่าว
หา ต้ี หมู่ เขา วา่ มา น่ี พ่อง กา� 63 แต่ พระเยซู ดัก อยู่ มหา ปุโรหติ ก็ อู ้กับ 
พระองค์ วา่ �ขอ ต้าน สาบาน ใน นาม พระเจ้า ต้ี มี จีวติ อยู่ ขอ หื้อ บอก หมู่ 
เฮา มา เต๊อะ วา่ ต้าน เป๋น พระครสิต์พระบุตร ของ พระเจ้า จาอัน้ กา�

64 พระเยซู ตอบ เขา วา่ �อู ้ถูก แล้ว แต่ เฮา จะ บอก หื้อ ฮู ้แหม วา่ ตัง้แต่ น้ี 
ไป ต้าน ตังหลาย จะ ได้ หนั บุตรมนษุย ์น่ัง ตัง เผิก ขวา ของ พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิ ์
อาํนาจ กับ จะ ลง มา บน เมฆ ใน ฟ้า สวรรค์�

65 มหา ปุโรหติ ก็ ฉีก เส้ือผ้า ของ ตัว๋ เก่า ๒อู ้วา่ �เขา อู ้หมิน่ ประมาท 
๑ 26:48 26:48 จูบ ต๋าม ธรรมเนียม ของ จาว ยวิ เป๋น วธิ ีตัก๊ตวาย ๒ 26:65 26:65
เป๋น ก๋าน แสดง ออก เถิง ยอมฮบั สิง่ น้ัน บ่ ได้ บ่ ปอใจ๋ นัก ขนาด 
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พระเจ้า เฮา บ่ ต้อง มี พยาน อะหยงั แหม หนั ก่อ ต้าน ตังหลาย ก็ ได้ยนิ เขา 
อู ้หมิน่ ประมาท พระเจ้า แล้ว� 66 �หมู่ ต้าน ก๊ึด จาใด พ่อง� หมู่ เขา ตอบ วา่
�เปิง ฮบั โต้ษ เถิง ต๋าย�

67 หมู่ เขา ก็ ถ่ม น้ําลาย ใส่ หน้า พระองค์ กับ บุบ ตี ๋พระองค์ คน อื่น ๆ ปา กัน๋ 
ตบ หน้า พระองค์ ตวย 68 อู ้หยอ้ วา่ �พระครสิต์ ตวาย มา กํา ลอ วา่ ใผ ตบ หน้า 
เจ้า�

เปโตร กัว๋ ต้ี จะ ยอมฮบั วา่ ฮูจั้ก พระเยซู
69 ต๋อน ต้ี เปโตร ก่ําลัง น่ัง อยู ่ต้ี ก๋าง ข่วง บ้าน มี สาวใจ๊ คน น่ึง เข้า มา ตัก๊ วา่

�ต้าน ก็ อยู ่ตวย เยซู จาว กาลิลี ตวย บ่ ใจ้ กา�
70 แต่ เปโตร ปฏิเสธ ต่อหน้า คน ตังหลาย วา่ �ต้ี เจ้า อู ้น้ัน เฮา บ่ ฮู ้เรือ่ง ลอ�
71 แล้ว เปโตร ก็ เตียว ออก ไป ต้ี ปะตู๋ ฮัว้ บ้าน สาวใจ๊ แหม คน หนั ใส่ ก็ บอก 

กับ คน ตังหลาย ต้ี อยู ่ตัด๊ หัน้ วา่ �คน น้ี อยู ่กับ เยซู จาว นาซาเรธ็ ตวย เน่อ�
72 เปโตร ปฏิเสธ แหม วา่ �เฮา สาบาน ได้ เลย วา่ เฮา บ่ เกย ฮูจั้ก จาย คน น้ัน 

เลย�
73 ต่อ มา สัก กํา น่ึง คน ต้ี ยนื อยู ่ต้ี หัน้ ก็ เตียว เข้า มา หา เปโตร อู ้วา่ �เจ้า 

เป๋น คน น่ึง ใน หมู่ น้ัน แน่ ๆ ฟัง สําเนียง ของ เจ้า ก็ ฮู ้แล้ว�
74 เปโตร ก็ อู ้วา่ �สาบาน ก็ ได้ วา่ ข้า อู ้แต๊ ข้า บ่ เกย ฮูจั้ก เขา ขอ หื้อ พระเจ้า 

ลงโต้ษ เต๊อะ ถ้า ข้า จุ� แล้ว ไก่ ก็ ขัน ขึ้น มา ตัน กํา เดียว น้ัน 75 เปโตร ก็ เลย ก๊ึด 
เถิง กํา อู ้ต้ี พระเยซู เกย บอก เขา วา่ �ก่อน ไก่ ขัน ต้าน จะ บอก วา่ บ่ ฮู้จัก เฮา 
เถิง สาม เต้ือ� เปโตร ก็ ออก ไป ตัง นอก แล้ว ไห ้เสียใจ๋ ขนาด

27
พระเยซู ถูก ปา ไป หื้อ เจ้าเมือง ปีลาต

1 เถิง ต๋อน เจ๊ามืด หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ตึงหมด ได้ ตัด
สินใจ๋ กัน๋ วา่ พระเยซู สมควร ต๋าย 2 หมู่ เขา มัด พระเยซู แล้ว ปา ไป มอบ หื้อ ปี
ลาต ต้ี เป๋น เจ้าเมือง

ยูดาส อสิคารโิอท ฆ่า ตัว๋ ต๋าย
3 เม่ือ ยูดาส อสิคารโิอท คน ต้ี หกัหลัง พระเยซู หนั วา่ พระเยซู ถูก ตัดสิน 

ลงโต้ษ เถิง ต๋าย ก็ กิน๋แหนง ขนาด เขา เอา สตางค์ สาม สิบ เหรยีญ เงนิ ต้ี ได้
มา คืน หื้อ กับ หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ 4 อู ้วา่ �เฮา ได้ เยยีะ 
บาป ไป แล้ว ต้ี ได้ หกัหลัง ผู้ บรสุิทธิ ์คน น่ึง เถิง ต๋าย� หมู่ มหา ปุโรหติ กับ หมู่ 
คน เฒ่า คน แก่ ตอบ วา่ �เรือ่ง น้ี เก่ียว อะหยงั กับ เฮา ตวย เป๋น เรือ่ง ของ เจ้า 
คน เดียว ต้ี ต้อง ฮบัผิดชอบ�

5 ยูดาส เอา สตางค์ น้ัน กํา๋ปือ เข้า ไป ใน พระวหิาร แล้ว ก็ ออก ไป แขวน คอ 
ต๋าย

6 หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ ก็ เก็บ สตางค์ น้ัน มา อู ้วา่ �เป๋น ก๋าน ผิด บท บัญญัติ 
ต้ี จะ เอา สตางค์ จาอี ้เก็บ ไว ้ใน คลัง พระวหิาร ยอ้น เป๋น สตางค์ เป้ือน เลือด�
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7 หมู่ เขา ตัดสินใจ๋ เอา สตางค์ น้ัน ไป ซ้ือ ต้ี นา ของ สล่า ป้ัน หม้อ เป้ือ เอา ไว ้
เป๋น ต้ี ฝัง ศพ คน ต่าง บ้าน ต่าง เมือง 8 ต้ี ตัด๊ หัน้ เลย ฮอ้ง วา่ �นา เลือด� มา 
เต๊า ฮอด เถิง วนั น้ี 9 แล้ว ก็ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี เยเรมีย์ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน 
พระเจ้า ได้ อู ้ไว ้วา่ �หมู่ เขา เอา สตางค์ สาม สิบ เหรยีญ เงนิ ต้ี เป๋น ก้า หวั ของ 
คน น้ัน ต๋าม ต้ี จาว อสิราเอล ตัง้ หื้อ 10 เอา ไป ซ้ือ นา ของ สล่า ป้ัน หม้อ ต๋าม ต้ี 
องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ได้ สัง่ ไว�้ฎ

เจ้าเมือง ปีลาต สอบสวน พระเยซู
11 หมู่ เขา ปา พระเยซู ไป ยนื อยู ่ต่อหน้า เจ้าเมือง ปีลาต ปีลาต ถาม พระ

เยซู วา่ �ต้าน เป๋น กษัตรยิ ์ของ จาว ยวิ กา� พระองค์ ก็ ตอบ วา่ �ต้าน อู ้แล้ว�
12 แต่ เม่ือ หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ใส่ ความ พระ เยซู

พระองค์ บ่ ได้ ตอบ อะหยงั หมู่ เขา สัก กําเดียว เลย
13 ปีลาต ถาม พระองค์ วา่ �ต้าน บ่ ได้ยนิ ข้อหา ตึงหมด ต้ี เขา วา่ หื้อ ต้าน 

กา�
14 แต่ พระเยซู บ่ ตอบ กาวา่ แก้ ตัว๋ สัก กํา ปีลาต ก็ งดื ขนาด

ปีลาต ฮ ิหา ตาง จะ ป่อย ตัว๋ พระเยซู
15 เป๋น ธรรมเนียม ใน หละหวา่ง งาน ปัสกา ต้ี เจ้าเมือง จะ ป่อย นักโต้ษ คน 

น่ึง ต๋าม ต้ี คน ตังหลาย เลือก 16 ต๋อน น้ัน มี นักโต้ษ ต้ี มี จ้ือ เสียง ดัง คน น่ึง จ้ือ 
บารบับัส 17 เม่ือ คน ตังหลาย มา จุมนมุ กัน๋ แล้ว ปีลาต ก็ ถาม หมู่ เขา วา่ �ใค่ 
หื้อ เฮา ป่อย ใผ หละหวา่ง บารบับัส กับ เยซู ต้ี ฮอ้ง กัน๋ วา่ พระครสิต์� 18 ปีลาต 
ฮู ้วา่ ต้ี ผู้นํา จาว ยวิ ยบั พระเยซู มา หื้อ ต้าน ตัดสิน ก็ ยอ้น ขอย พระองค์

19 ต๋อน ต้ี ปีลาต น่ัง อยู ่บน ต้ี น่ัง ของ ผู้ พิพากษา เมีย ของ ต้าน ใจ๊ คน มา 
บอก วา่ �หา้ม ยุง่ กับ จาย คน น้ี ต้าน เป๋น คน บ่ มี ความ ผิด ตะคืน ข้าเจ้า ฝัน 
ฮา้ย บ่ สบายใจ๋ ขนาด เก่ียว กับ ต้าน คน น้ี�

20 แต่ หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ อู ้สุ่ย คน ตังหลาย หื้อ ปีลาต 
ป่อย บารบับัส แล้ว หื้อ ฆ่า พระเยซู เหยี

21 เจ้าเมือง ถาม คน ตังหลาย แหม วา่ �สอง คน น้ี จะ หื้อ ป่อย ใผ ดี� คน ตัง
หลาย เอิน้ ตอบ วา่ �บารบับัส�

22 ปีลาต ถาม วา่ �แล้ว เยซู คน ต้ี ฮอ้ง กัน๋ วา่ พระครสิต์ น้ี ลอ จะ หื้อ เฮา เยยี
ะ จาใด� หมู่ เขา กู้ คน เอิน้ ตอบ วา่ �เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน�

23 ปีลาต ก็ ถาม วา่ �เขิง เขา เยยีะ หยงั เขา เยยีะ อะหยงั ผิด� แต่ คน ตัง
หลาย เอิน้ เสียง ดัง ขึ้น ติก ๆ วา่ �เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน�

24 เม่ือ ปีลาต หนั วา่ เยยีะ อะหยงั บ่ ได้ นัก เหลือ น้ี แล้ว กํา เดียว จะ เกิด 
วุน่วาย ขึ้น เขา ก็ เอา น้ํา ซ่วย มือ ส่อง หน้า คน ตังหลาย อู ้วา่ �ก๋าน ต๋าย ของ 
จาย คน น้ี เฮา บ่ เก่ียว เฮา บ่ มี ความ ผิด เน่อ หมู่ ต้าน ฮบั ผิด กัน๋ คน เดียว 
เต๊อะ�
ฎ 27:10 27:10 ยรม� 32:6-9; ศคย� 11:12-13
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25 คน ตังหลาย ตอบ วา่ �หมู่ เฮา กับ ลูก ๆ ของ เฮา จะ ฮบัผิดชอบ เรือ่ง ก๋าน 
ต๋าย ของ เขา คน เดียว�

26 ปีลาต จึง ป่อย บารบับัส หื้อ หมู่ เขา ไป จาก น้ัน ก็ สัง่ หื้อ เฆ่ียน พระเยซู
แล้ว หื้อ หมู่ ทหาร เอา ไป เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน

ทหาร โรมัน ดู แควน พระเยซู
27 หลัง จาก น้ัน หมู่ ทหาร ของ ปีลาต ปา พระเยซู เข้า ไป ต้ี ศูนย์บัญชาก๋าน 

ใหญ่ ของ โรมัน หมู่ ทหาร ตึง ก๋อง เข้า มา แวด พระองค์ 28 หมู่ เขา แก้ เส้ือ ของ 
พระองค์ ออก แล้ว เอา เส้ือ คุม สี แดง สด มา ใส่ แตน 29 หมู่ เขา เอา กิง่ ไม้ ต้ี 
มี หนาม มา แป๋ง เป๋น มงกุฎ แล้ว เอา สุบ หวั หื้อ พระองค์ มือ ขวา หื้อ กํา๋ ก้าน 
ไม้ ออ้ ไว้ แล้ว ขี้แต่ง คุก เข่า ลง ส่อง หน้า พระองค์ เหล้น หน้า วา่ �ขอ กษัตรยิ ์
ของ จาว ยวิ จง จํา๋เรญิ เต๊อะ� 30 แล้ว ก็ ถ่ม น้ําลาย ใส่ เอา ไม้ ออ้ น้ัน ฟาด หวั 
พระองค์ หลาย กํา 31 เม่ือ ดู แควน จ๋น ปอใจ๋ แล้ว หมู่ เขา ก็ แก้ เส้ือ คุม ออก
แล้ว เอา เส้ือ ผืน เก่า ของ พระองค์ มา นุ่ง หื้อ ใหม่ แล้ว ปา พระองค์ ออก ไป เขิง 
บน ไม้ ก๋าง เขน

พระเยซู ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน
32 ต๋อน ต้ี หมู่ เขา ก่ําลัง เอา พระองค์ เตียว ออก มา ก็ ปะ ป้อจาย คน น่ึง จ้ือ ซี

โมน มา จาก เมือง ไซรนี หมู่ ทหาร ก็ เข ซีโมน แบก ไม้ ก๋าง เขน แตน พระเยซู ไป
33 เม่ือ มา แผว ต้ี น่ึง ต้ี ฮอ้ง กัน๋ วา่ กลโกธา หมายเถิง เนิน กระโหล้ง หวั 34หมู่ 
เขา เอา เหล้า องุน่ สูน กับ ดี ขม มา หื้อ แต่ พระองค์ จิม บ่ ดาย บ่ ยอม กิน๋ 35 เม่ือ 
เขา เขิง พระองค์ บน ไม้ ก๋าง เขน แล้ว ก็ เอา เส้ือผ้า ของ พระองค์ มา จก เบอร ์
แบ่ง กัน๋ 36 แล้ว หมู่ เขา ก็ น่ัง เฝ้า พระเยซู อยู ่ต้ี หัน้ 37 หมู่ เขา ได้ เขียน ข้อหา 
ติด ไว ้เลย หวั พระเยซู ขึ้น ไป วา่ �คน น้ี คือ เยซู กษัตรยิ ์ของ จาว ยวิ� 38 มี โจ๋ร 
สอง คน ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน พรอ้ม พระองค์ ตัง ขวา คน น่ึง ตัง ซ้าย คน น่ึง
39 คน ตังหลาย ต้ี เตียว ก๋าย ไป ก๋าย มา ปา กัน๋ สวา่ย หน้า อู ้หยาม พระองค์ วา่
40 �เจ้า เป๋น คน ต้ี อู ้วา่ จะ ทําลาย พระวหิาร แล้ว จะ แป๋ง ขึ้น ใหม่ ใน สาม วนั 
บ่ ใจ้ กา ถ้า เจ้า เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า แต๊ จ้วย ตัว๋ เก่า หื้อ รอด ก่อน เต๊อะ
ลง มา จาก ไม้ ก๋าง เขน เหยี แหล่�

41 หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย์ กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ปา กัน๋ 
เยาะเยย้ พระองค์ เหมือน กัน๋ วา่ 42 �เขา จ้วย จีวติ คน อื่น หื้อ รอด ได้ แต่ จ้วย 
จีวติ ตัว๋ เก่า บ่ ได้ ถ้า เขา เป๋น กษัตรยิ ์ของ อสิราเอล แต๊ หื้อ ลง มา จาก ไม้ ก๋าง 
เขน บ่าเด่ียว น้ี เต๊อะ แล้ว เฮา จะ ได้ เจ้ือ 43 เขา ไว ้ใจ๋ พระเจ้า ถ้า พระเจ้า ต้อ
งก๋าน จ้วย จีวติ เขา ก็ หื้อ พระเจ้า จ้วย เขา บ่าเด่ียว น้ี ยอ้น เขา อู ้วา่ �เฮา เป๋น 
พระบุตร ของ พระเจ้า� � 44 โจ๋ร สอง คน ต้ี ถูก เขิง ตวย พระองค์ น้ัน ก็ อู ้ถ่อย
จ๊า ใส่ พระองค์ เหมือน กัน๋

พระเยซู ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน
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45 ตัง้แต่ ต๋อน เต้ีย ง วนั ก็ มืด ไป ใคว ่แผ่น ดิน จ๋น เถิง บ่าย สาม โมง
46 ประมาณ บ่าย สาม โมง พระเยซู ฮอ้ง เสียง ดัง วา่ �เอลี เอลี ลามา สะบัก
ธานี� แป๋ วา่ �พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ เป๋น จาใด 
พระองค์ มา ละ ข้า พระองค์ ไป เหยี�ฏ

47 มี บาง คน ต้ี อยู ่ต้ี หัน้ ได้ยนิ ก็ อู ้กัน๋ วา่ �เขา ฮอ้ง หา เอลียาห�์
48 มี คน น่ึง ใน หมู่ เขา ล่น ไป เอา ฟองน้ํา มา จุ่ม เหล้า องุน่ ส้ม เสียบ ป๋าย ไม้ 

ออ้ ยื่น หื้อ พระเยซู กิน๋ 49 แต่ คน อื่น ๆ อู ้กัน๋ วา่ �กําเดียว ก่อน แน ผ่อ วา่ เอลี
ยาห ์จะ มา จ้วย จีวติ เขา ก่อ�

50 เม่ือ พระเยซู ฮอ้ง เสียง ดัง ขึ้น แหม เต้ือ พระองค์ ก็ ต๋าย
51 เวลา กวม กัน๋ น้ัน ผ้ากัง้ ใน พระวหิาร๓ ก็ ฉีก ออก เป๋น สอง เผิก ตัง้แต่ ตัง 

บน ลง ลุ่ม แผ่นดิน ก็ ไหว บ่าหนิ ก็ บะ ออก จาก กัน๋ 52 อุโมงค์ ฝัง ศพ เปิด อา้ 
โต้โล้ คน ของ พระเจ้า หลาย คน ต้ี ต๋าย ไป แล้ว เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 53 คน 
ต๋าย หมู่ น้ัน เตียว ออก มา จาก อุโมงค์ ฝัง ศพ หลังจาก พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก 
ความ ต๋าย แล้ว ปา กัน๋ เข้า ไป ใน กรุง เยรูซาเล็ม ต้ี หัน้ หลาย คน หนั หมู่ เขา

54 เม่ือ นายรอ้ย กับ หมู่ ทหาร ต้ี เฝ้า พระเยซู อยู ่หนั แผ่นดิน ไหว กับ เหตุก๋า
รณ์ ตึงหมด ต้ี เกิด ขึ้น ก็ กัว๋ กัน๋ ขนาด อู ้วา่ �แต๊ ๆ แล้ว ต้าน คน น้ี เป๋น พระ
บุตร ของ พระเจ้า�

55 มี แม่ญิง หลาย คน ยนื ผ่อ อยู ่ไก๋ ๆ หมู่ นาง เกย ติดต๋าม ผ่อกอย พระเยซู 
มา จาก กาลิลี 56 ใน คน หมู่ น้ัน มี มารยี ์จาว เมือง มักดาลา มารยี ์แม่ ของ ยาก
อบ กับ โยเซฟ ตึง แม่ ของ ยากอบ กับ ยอหน์ ลูกบ่าว เศเบดี

เอา ศพ พระเยซู ไป ไว ้ใน อุโมงค์ ฝัง ศพ
57 เม่ือ เถิง ต๋อน เม่ือแลง มี เศรษฐี คน น่ึง จาก เมือง อารมิาเธยี จ้ือ โยเซฟ

เป๋น สาวก คน น่ึง ของ พระเยซู เหมือน กัน๋ 58 เข้า ไป หา ปีลาต เป้ือ ขอ ศพ 
พระเยซู ปีลาต ก็ สัง่ หื้อ ทหาร เอา ศพ พระเยซู หื้อ โยเซฟ 59 โยเซฟ เอา ศพ 
พระองค์ ไป กับ เอา ผ้า ลินิน สะอาด ปัน ศพ ไว้ 60 แล้ว เอา ศพ ไป ไว ้ใน อุโมงค์ 
ฝัง ศพ ใหม่ ของ เขา ต้ี เจาะ เข้า ไป ใน หนิ แล้ว กิง้ บ่าหนิ แผ่น ใหญ่ มา ตึด ปาก 
อุโมงค์ ไว ้เหยี เสรจ็ แล้ว เขา ก็ ไป 61 มารยี ์จาว มักดาลา กับ มารยี ์แหม คน 
น่ึง ผก ผ่อ แหม เผิก น่ึง ของ อุโมงค์ ฝัง ศพ

ทหาร ยาม เฝ้า อุโมงค์ ฝัง ศพ พระเยซู
62 ต๋อน เจ๊า ถัด มา แหม วนั น่ึง เป๋น วนั สะบาโต หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ 

ฟารสีิ มา ปะ ปีลาต 63 บอก ต้าน วา่ �หมู่ เฮา จํา๋ ได้ วา่ คน ขี้ จุ หลอกลวง คน 
น้ัน เกย อู ้ไว ้ต๋อน ต้ี ยงั มี จีวติ วา่ �หลัง จาก ต๋าย ได้ สาม วนั เฮา จะ เป๋น ขึ้น จาก 
ความ ต๋าย� 64 ยอ้น จาอัน้ ขอ จ้วย สัง่ ทหาร ไป เฝ้า ต้ี อุโมงค์ ฝัง ศพ หื้อ แน่น
หนา ตวย เต๊อะ เฝ้า ไว ้จ๋น เถิง วนั ต้ี สาม บ่ แน่ วา่ หมู่ สาวก ของ เขา อาจ จะ 
ฏ 27:46 27:46 สดด� 22:1 ๓ 27:51 27:51 ผ้ากัง้ น้ี แยก หอ้ง บรสุิทธิ ์ต้ี สุด ใน พระวหิาร
เซิง่ คน ทัว่ไป เข้า ไป บ่ ได้
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มา ลัก เอา ศพ ไป แล้ว บอก กับ คน ตังหลาย วา่ �เขา เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 
แล้ว� ต๋อน หัน้ ก๋าน หลอกลวง เต้ือ น้ี จะ ฮา้ย เหลือ เต้ือ เก๊าหวัที แหม ก่อน�
65 ปีลาต บอก หมู่ เขา วา่ �เอา ทหาร ไป เป๋น ยาม เฝ้า ต้ี อุโมงค์ ฝัง ศพ หื้อ แน่น
หนา เต้า ต้ี หมู่ ต้าน จะ เยยีะ ได้� 66 ยอ้น จาอัน้ หมู่ เขา ก็ ไป เยยีะ หื้อ อุโมงค์ 
ฝัง ศพ แน่น ขึ้น โดย จ้ํา ก๋า ไว ้บน บ่าหนิ ต้ี ตึด ปาก ตาง เข้า อุโมงค์ กับ วาง เวร 
ยาม เฝ้า ตวย

28
พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย

1 หลัง วนั สะบาโต ป๊น ไป แล้ว ต๋อน เจ๊า มืด ของ วนั ติด๊ มารยี ์จาว มักดาลา
กับ มารยี ์แหม คน น่ึง ปา กัน๋ ไป ผ่อ อุโมงค์ ฝัง ศพ

2 ใน ต๋อน น้ัน เกิด แผ่น ดิน ไหว แฮง ขนาด ยอ้น วา่ มี ทูต สวรรค์ ของ 
พระเจ้า องค์ น่ึง ลง มา จาก สวรรค์ กิง้ บ่าหนิ ออก จาก ปาก อุโมงค์ แล้ว น่ัง 
บน บ่าหนิ น้ัน 3 ตัว๋ ของ ทูตสวรรค์ แจ้ง หล้ึง เหมือน ฟ้า แมบ เส้ือผ้า ต้ี นุ่ง สี 
ขาว เหมือน หมิะ 4 ทหาร ยาม หนั ทูตสวรรค์ ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ก็ กัว๋ จ๋น 
ตัว๋ สัน่ ถาบ ๆ แล้ว โก้น ลง ซ่ือ เกิก็เดิก็ เหมือน คน ต๋าย

5 ทูตสวรรค์ องค์ น้ัน อู ้กับ แม่ญิง สอง คน น้ัน วา่ �บ่ ถ้า กัว๋ เน่อ เฮา ฮู ้วา่ หมู่ 
เจ้า มา หา พระเยซู ต้ี ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน 6 พระองค์ บ่ ได้ อยู ่ต้ี น่ี พระเจ้า 
เยยีะ หื้อ พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เหมือน ต้ี ได้ อู ้ไว ้แล้ว เข้า มา ผ่อ ต้ี 
วาง ศพ ของ พระองค์ แหล่ 7 แล้ว ขะใจ๋ ไป บอก หมู่ สาวก ของ พระองค์ เน่อ 
วา่ �พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว ต๋อน น้ี ก่ําลัง ไป แควน้ กาลิลี ก่อน 
หน้า ต้าน ตังหลาย ต้าน ตังหลาย จะ หนั พระองค์ ต้ี หัน้� เฮา บอก หมู่ เจ้า แล้ว 
เน่อ�

8 แม่ญิง ตึง สอง คน ก็ ฟ่ัง ออก จาก อุโมงค์ หมู่ นาง กัว๋ แต่ ก็ ดีใจ๋ ขนาด ล่น 
ไป บอก หมู่ สาวก ของ พระองค์ 9 จู่ ๆ พระเยซู ก็ มา ปะ แม่ญิง สอง คน น้ี ตัก๊ หมู่ 
นาง ตึง สอง คน ก็ เข้า มา กอด ตีน๋ พระองค์ แล้ว นมัสก๋าน พระองค์ 10 พระ
เยซู อู ้กับ นาง วา่ �บ่ ถ้า กัว๋ หื้อ ไป บอก หมู่ ป้ีน้อง ต้ี เป๋น สาวก ของ เฮา หื้อ ปา 
กัน๋ ไป แควน้ กาลิลี เต๊อะ แล้ว จะ หนั เฮา ต้ี ปู๊น�

ผู้นํา ศาสนา เอา สตางค์ ปิด ปาก ทหาร ยาม
11 ต๋อน ต้ี แม่ญิง ตึง สอง คน ก่ําลัง เตียว ไป น้ัน ทหาร ยาม บาง คน ก็ เข้า 

มา ใน เมือง เล่า เรือ่ง ต้ี เกิด ขึ้น ตึง หมด หื้อ หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ ฟัง 12 เม่ือ 
หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ หารอื วางแผน กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ แล้ว หมู่ เขา ก็ เอา 
สตางค์ หื้อ หมู่ ทหาร ยาม จํา๋นวน นัก 13 สัง่ วา่ �หมู่ เจ้า จะ ต้อง อู ้วา่ �หมู่ 
สาวก ของ เยซู มา ต๋อน เม่ือ คืน แล้ว ลัก เอา ศพ ไป ต๋อน ต้ี ทหาร ยาม ก่ําลัง 
หลับ� 14 ถ้า เจ้าเมือง ฮู ้เรือ่ง น้ี หมู่ เฮา จะ อู ้แตน หมู่ เจ้า จะ บ่ เดือด ฮอ้น�
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15 หมู่ ทหาร ฮบั สตางค์ ไป แล้ว ก็ เยยีะ ตวย ต๋าม น้ัน หมู่ จาว ยวิ ก็ ยงั เล่าลือ 
เรือ่ง น้ี จ๋น แผว ตึง วนั น้ี

กําสัง่ กับ พระสัญญา ของ พระเยซู
16 หมู่ สาวก ต้ี เหลือ สิบ เอด็ คน ก็ ปา กัน๋ ไป แควน้ กาลิลี แล้ว ขึ้น ไป บน ดอย 

ต้ี พระเยซู บอก 17 เม่ือ หนั พระเยซู ก็ ปา กัน๋ นมัสก๋าน พระองค์ แต่ มี บาง 
คน อกิขะหลิก ใน ใจ๋ 18 พระเยซู เข้า มา หา หมู่ เขา อู ้วา่ �พระเจ้า มอบ สิทธ ิ
อาํนาจ ตึงหมด ใน สวรรค์ กับ แผ่นดิน โลก ไว ้กับ เฮา แล้ว 19 ยอ้น จาอี้ หื้อ หมู่ 
ต้าน ไป สอน คน กู้ จ้าด หื้อ เป๋น สาวก ของ เฮา กับ หื้อ เขา ฮบั บัพติศมา ใน นาม 
พระบิดา พระบุตร กับ พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ 20 สอน เขา หื้อ เจ้ือฟัง กู้ สิง่ ต้ี 
เฮา ได้ สัง่ ไว ้กับ ต้าน ฮู ้ไว ้เต๊อะ วา่ เฮา จะ อยู ่กับ หมู่ ต้าน ตลอด ไป จ๋น แผว วนั 
สิน้ โลก แต๊ ๆ �
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ข่าวดี ของ พระเจ้า เรือ่ง พระเยซู ครสิต์
เขียน โดย
มาระโก

ผู้ เชีย่วชาญ ตาง พระคัมภีร ์หลาย คน หนั ตวย กัน๋ วา่ หนังสือ ข่าวดี ของ 
มาระโก ได้ เขียน ขึ้น ก่อน หนังสือ ข่าวดี เล่ม อื่น ๆ เถิง แม้ วา่ หนังสือ เล่ม น้ี 
บ่ ได้ บอก วา่ ใผ เป๋น ผู้ เขียน แต่ ครสิตจักร สมัย ยุค แรก ยอม ฮบั วา่ ผู้ ต้ี เขียน 
คือ มาระโก มาระโก มี แหม จ้ือ น่ึง วา่ ยอหน์ ต้าน บ่ ใจ้ อคัรทูต แต่ ต้าน ฮู้
จัก เปโตร ผู้ เป๋น อคัรทูต เป๋น อยา่ง ดี เปโตร ฮอ้ง ต้าน วา่ เป๋น ลูก ของ เป้ิน ( 1
เปโตร 5:13 ) ตัง้แต่ สมัย คริสตจักร ยุค แรก ๆ คน ถือ วา่ มาระโก เขียน สิง่ 
ต้ี ได้ยนิ จาก เปโตร เล่า เถิง พระเยซู คน ส่วน ใหญ่ ก๊ึด วา่ มาระโก ได้ เขียน 
หนังสือ ข่าวดี เล่ม น้ี ขึ้น ประมาณ ป๋ี ค�ศ� 55 กับ เป๋น หนังสือ ต้ี มัทธวิ กับ 
ลูก๋า เอา มา ใจ๊ เป๋น แหล่ง ข้อมูล สําหรบั หนังสือ ข่าวดี เล่ม ต้ี หมู่ เขา ได้ เขียน 
ไว้

คริสต จักร ใน ยุค แรก ๆ คน เจ้ือ วา่ มาระโก เขียน หนังสือ ข่าวดี เล่ม น้ี 
หื้อ ผู้เจ้ือ ใน กรุง โรม กับ ประเทศ อติาลี หนังสือ ข่าวดี ของ มาระโก ได้ เขียน 
อธบิาย เถิง ธรรมเนียม ของ จาว ยวิ หื้อ กับ ผู้เจ้ือ จาว โรมัน ต้ี ยงั บ่ ฮู ้เรือ่ง เก่ียว 
กับ สิง่ หมู่ น้ัน ต้าน คง เขียน หนังสือ ข่าวดี เล่ม น้ี ขึ้น ใน กรุง โรม

มาระโก ได้ บันทึก หลาย อยา่ง ต้ี บอก เถิง ก๋าน ไล่ ผี ก๋าน ฮกัษา คน กับ ก๋าน 
อศัจ๋รรย ์อื่น ๆ ตึง หมด น้ี ก็ แสดง วา่ พระเยซู เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า ก๋าน 
ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน กับ ก๋าน ต๋าย ของ พระเยซู ก็ แสดง วา่ พระองค์ ต๋าย เป้ือ 
หื้อ กู้ คน รอด ป๊น บาป โต้ษ ใน บท ต้ี 8:29 เปโตร คน ต้ี เป๋น สาวก ของ พระเยซู 
ยนื ยนั วา่ พระเยซู เป๋น พระครสิต์ ใน บท ต้ี 15:39 นาย รอ้ย ทหาร โรมัน ก็ 
ยนืยนั วา่ พระเยซู เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า กํา พยาน ตึง สอง น้ี ก็ แสดง หื้อ 
หนั วา่ ตึง จาว ยวิ กับ คน ต่างจ้าด ยอมฮบั วา่ พระเยซู เป๋น พระเจ้า แต๊ ๆ

กํา เตสนา ของ ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา
1 ข่าวดี เรือ่ง พระเยซู ครสิต์ ผู้ เป๋น บุตร ของ พระเจ้า๑ได้ ตัง้เก๊า จาอี ้วา่

2 ใน หนังสือ อสิยาห ์ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ได้ เขียน ไว ้วา่
�เฮา จะ ส่ง คน ส่ง ข่าว นํา หน้า ต้าน ไป ก่อน

เขา จะ เกียม คน หื้อ พรอ้ม ก่อน ต้าน มา�ก
3 �มี เสียง ฮอ้ง เอิน้ ของ คน น่ึง ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร วา่

�เกียม ใจ๋ หื้อ พรอ้ม สําหรบั ก๋าน เข้า มา ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
จง แป๋ง หน ตาง ซ่ือ ๆ หื้อ พระองค์� �ข
๑ 1:1 1:1 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ บ่ มี ข้อความ ผู้ เป๋น บุตร ของ พระเจ้า ก 1:2 1:2 มลค� 3:1
ข 1:3 1:3 อสย� 40:3
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4 คน ส่ง ข่าว น้ี คือ ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา ต้าน ผด มา ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร
ต้าน บอก หื้อ คน กลับใจ๋ จาก บาป แล้ว ฮบั บัพติศมา เป้ือ พระเจ้า จะ ยกโต้ษ 
บาป หื้อ

5 คน ตังหลาย ต้ี มา จาก กรุง เยรูซาเล็ม กับ คน ต้ี มา จาก แควน้ ยูเดีย ปา 
กัน๋ มา ฟัง ยอหน์ เตสนา เม่ือ หมู่ เขา สารภาพ บาป แล้ว ยอหน์ ก็ หื้อ หมู่ เขา 
ฮบั บัพติศมา ใน แม่น้ํา จอรแ์ดน

6 ยอหน์ อยู ่ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร เขา ใจ๊ จีวติ อยา่ง เรยีบ งา่ย นุ่ง เส้ือผ้า 
ต้ี แป๋ง จาก ขน อูฐ มี สายฮา้ง หนัง มัด แอว แบบ เดียว กับ เอลียาห ์ผู้ เป๋น ปาก 
เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ใน สมัย โบราณ กิน๋ จัก๊แต๋น กับ น้ําเผิง้ ป่า เป๋น อาหาร
7 ยอหน์ บอก หื้อ ฮู ้วา่ �จะ มี คน น่ึง มา เม่ือ ลูน เฮา ต้าน ผู้ น้ัน จะ ยิง่ใหญ่ เหลือ 
เฮา แม้แต่ แก้ สาย มัด เกิบ ของ ต้าน ตัว๋ เฮา ยงั บ่ สมควร จะ ก้ม ลง ไป เยยีะ จา
อัน้ เลย 8 เฮา หื้อ หมู่ ต้าน ฮบั บัพติศมา ด้วย น้ํา แต่ ต้าน ผู้ ต้ี จะ มา น้ัน จะ หื้อ 
ฮบั บัพติศมา ด้วย พระวญิญาณ บรสุิทธิ�์

พระเยซู ฮบั บัพติศมา
9 ใน ต๋อน น้ัน พระเยซู เตียวตาง มา จาก เมือง นาซาเรธ็ ใน แควน้ กาลิลี

แล้ว ยอหน์ ได้ หื้อ บัพติศมา พระองค์ ใน แม่น้ํา จอรแ์ดน 10 ต๋อน ต้ี พระเยซู 
ผด ขึ้น มา จาก น้ํา พระองค์ ก็ หนั ต๊องฟ้า แหวก ออก เป๋น ฮอ่ม พระวญิญาณ 
มี ฮูปฮา่ง เหมือน นกก๋าแก๋ ลง มา หา พระองค์ 11 แล้ว มี เสียง จาก ฟ้า สวรรค์ 
วา่ �ต้าน เป๋น ลูก ต้ี เฮา ฮกั เฮา เปิงใจ๋ ต้าน แต๊ ๆ �

พระเยซู ถูก ซาต๋าน ลองใจ๋
12 ตันใด น้ัน พระวญิญาณ ก็ ส่ง พระเยซู เข้า ไป อยู ่ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร

13 พระองค์ อยู ่ต้ี หัน้ เป๋น เวลา ส่ี สิบ วนั ซาต๋าน ก็ มา ลองใจ๋ พระองค์ ตลอด ต้ี 
หัน้ มี สัตว ์ป่า หมู่ ทูตสวรรค์ ก็ มา ผอ่กอย พระองค์ ตวย

พระเยซู ตัง้เก๊า เยยีะ ก๋าน
14 หลัง จาก ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา โดน ยบั ขัง คอก แล้ว พระเยซู ก็ ป๊ิก ไป 

แควน้ กาลิลี ตัง้เก๊า เตสนา สัง่ สอน เรือ่ง ข่าวดี ของ พระเจ้า หื้อ คน ต้ี หัน้ วา่
15 �เถิง เวลา แล้ว แผ่นดิน ของ พระเจ้า ใก้ เข้า มา แผว แล้ว หื้อ กลับใจ๋ จาก 
บาป เหยี กับ เจ้ือ ใน ข่าวดี ของ พระเจ้า น้ี ตวย�

พระเยซู เลือก สาวก
16 ต๋อน ต้ี พระเยซู เตียว ไป ต๋าม ฮมิ ฝ่ัง ทะเลสาบ กาลิลี อยู ่น้ัน ก็ หนั ใส่ คน 

หา ป๋า สอง คน ป้ีน้อง ก่ําลัง ต้อด แห อยู่ คน อา้ย จ้ือ ซีโมน คน น้อง จ้ือ อนัดรูว์
17 พระองค์ ก็ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �ตวย เฮา มา เป๋น สาวก เฮา เต๊อะ เฮา จะ สอน 
หื้อ ต้าน เซาะ หา คน เหมือน เซาะ หา ป๋า� 18 ตึง สอง คน ก็ สวะ แห แล้ว ปา 
กัน๋ ตวย พระองค์ ไป บ่า เด่ียว น้ัน เลย 19 พระองค์ เตียว ต่อ ไป แหม น่อย ก็ หนั 
ยากอบ กับ ยอหน์ น้อง ของ เขา ตึง สอง คน เป๋น ลูกบ่าว ของ เศเบดี หมู่ เขา 
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ก่ําลัง ซ่อม แห อยู ่ใน เฮอื 20 พระองค์ ฮอ้ง หมู่ เขา ตึง สอง หื้อ ไป ตวย พระองค์
เขา ก็ ละ ป้อ ตึง หมู่ ลูกจ้าง ไว ้ใน เฮอื แล้ว ตวย พระองค์ ไป บ่า เด่ียว น้ัน เลย

พระเยซู ขับ ไล่ ผี
21พระเยซู กับ หมู่ สาวก เข้า ไป ใน เมือง คาเปอรนาอุม เม่ือ เถิง วนั สะบาโต

พระองค์ เข้า ไป ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ แล้ว เตสนา สัง่ สอน คน ตังหลาย
22 คน ตังหลาย ก็ ปา กัน๋ งดื ใน กําสอน ของ พระองค์ ยอ้น วา่ พระองค์ สอน 
อยา่ง ผู้ ต้ี มี สิทธ ิอาํนาจ แต๊ ๆ บ่ เหมือน หมู่ ธรรมาจ๋ารย์ 23 แล้ว จู่ ๆ ก็ มี ป้อ
จาย คน น่ึง ใน ธรรมศาลา น้ัน ต้ี มี ผี ฮา้ย๒ เข้า 24 ฮอ้ง เสียง ดัง วา่ �พระเยซู 
จาว นาซาเรธ็ มา ยุง่ กับ หมู่ เฮา เยยีะ หยงั ต้าน จะ มา ทําลาย หมู่ เฮา กา เฮา ฮู ้
วา่ ต้าน เป๋น ใผ ต้าน เป๋น ผู้ บรสุิทธิ ์ของ พระเจ้า�

25 พระเยซู สัง่ ผี น้ัน วา่ �จะ ไป ปาก นัก ออก มา จาก เขา บ่าเด่ียว น้ี� 26 ผี 
ฮา้ย ก็ เยยีะ หื้อ ป้อจาย คน น้ัน ดิน้ โจ่ง ดิน้ จ่าง กับ ฮอ้ง เสียง ดัง แล้ว ก็ ออก 
จาก ตัว๋ เขา ไป

27 คน ตังหลาย ก็ ปา กัน๋ งดื อู ้กัน๋ วา่ �ปาด โทะ อะหยงั เป๋น ล้ํา เป๋น เหลือ 
เนียะ ต้อง เป๋น กําสอน ใหม่ แน่ ๆ มี สิทธ ิอาํนาจ แต๊ ๆ ขนาด ต้าน สัง่ หื้อ ผี ฮา้ย 
ออก มัน ก็ เจ้ือฟัง� 28 แล้ว จ้ือ เสียง ของ พระองค์ ก็ โด่ง ดัง ไป เวย ขนาด มี 
คน อู ้สืบ กัน๋ ไป ใคว ่แควน้ กาลิลี

พระเยซู ฮกัษา คน จํา๋นวน นัก
29 เม่ือ พระ เยซู กับ หมู่ สาวก ของ พระองค์ ออก จาก ธรรม ศาลา แล้ว

พระองค์ ก็ เข้า ไป ใน เฮอืน หลัง น่ึง เป๋น เฮอืน ของ ซีโมน กับ อนัดรูว์ ยากอบ 
กับ ยอหน์ ก็ เข้า ไป ตวย 30 แม่ เมีย ของ ซีโมน บ่ สบาย เป๋น ไข้ นอน อยู่ หมู่ เขา 
ก็ เล่า อาก๋าน ของ นาง หื้อ พระองค์ ฟัง 31 พระองค์ ก็ เตียว เข้า ไป กํา๋ มือ นาง
แล้ว ตุ้ม หื้อ ลุก ขึ้น น่ัง นาง ก็ หาย จาก ไข้ แล้ว นาง ก็ ลุก ขึ้น ฮบัใจ๊ ผ่อกอย พระ
เยซู กับ หมู่ สาวก

32 เม่ือแลง วนั น้ัน ต๋อน ตะวนั ตก ดิน แล้ว คน ตึง เมือง ก็ ปา กัน๋ เอา คน เป๋น 
พยาธ ิพะยาํ ตึง คน ต้ี โดน ผี เข้า มา หา พระเยซู 33 ปา กัน๋ มา ออ ถ้า อยู ่ต้ี ปะตู๋ 
หน้า บ้าน 34 พระองค์ จึง ฮกัษา คน จํา๋นวน นัก ต้ี เป๋น พยาธ ิพะยาํ ต่าง ๆ หื้อ 
หาย ตึง ขับ ไล่ ผี ออก ไป จาก หลาย คน แหม ตวย แต่ พระองค์ หา้ม บ่ หื้อ หมู่ 
มัน อู้ ยอ้น หมู่ มัน ฮู ้แล้ว วา่ พระองค์ เป๋น ใผ

พระเยซู เตียว ตาง ไป บอก ข่าวดี
35 วนั น่ึง พระเยซู ลุก ขึ้น ใน เวลา เจ๊า มืด เตียว ออก จาก บ้าน ไป อธษิฐาน 

ใน ต้ี สงดั ดัก เยน็ 36 ซีโมน ตึง เป้ือน ก็ ออก ตวย เซาะ หา พระองค์ 37 เม่ือ ปะ 
แล้ว หมู่ เขา ก็ บอก วา่ �คน ตังหลาย ปา กัน๋ ตวย เซาะ หา พระองค์ อยู�่

38 แต่ พระองค์ ตอบ วา่ �หื้อ หมู่ เฮา ไป เมือง อื่น ตํา๋ หมู่ น้ี กัน๋ เต๊อะ เฮา จะ 
สัง่ สอน ต้ี หัน้ ตวย ต้ี เฮา มา น่ี ก็ เป้ือ มา สัง่ สอน เน่อ� 39 พระองค์ ก็ เตียว ตาง 
๒ 1:23 1:23 ใน ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ บ่ สะอาด 
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ไป ใคว ่แควน้ กาลิลี เตสนา สัง่ สอน ต๋าม ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ แล้ว ขับ ไล่ 
ผี แหม หลาย ตัว๋ ออก ไป จาก หลาย คน ตวย

พระเยซู ฮกัษา คน เป๋น ขี้ตู้ด
40 มี ป้อ จาย คน น่ึง เป๋น ขี้ ตู้ ด เขา มา คุก เข่า ออ้นวอน ขอ พระ เยซู วา่

�พระองค์ เจ้าข้า ถ้า พระองค์ ใค่ จ้วย ข้าพเจ้า หื้อ หาย ข้าพเจ้า ก็ จะ หาย 
แน่ ๆ �

41 พระเยซู ฮู้สึก อนิดู ก็ ยื่น มือ ออก ไป หยุบ ป้อจาย คน น้ัน แล้ว อู ้วา่ �เฮา 
ใค่ จ้วย จง หาย โรค เต๊อะ� 42 แล้ว โรค ของ เขา ก็ หาย บ่า เด่ียว น้ัน เลย ตึง 
เน้ือ ตึง ตัว๋ ก็ สะอาด หมด ใส

43 ก่อน ต้ี พระเยซู จะ หื้อ เขา ไป พระองค์ สัง่ วา่ 44 �หา้ม เล่า เรือ่ง น้ี หื้อ ใผ 
ฟัง เน่อ แต่ หื้อ ไป แสดง ตัว๋ ต่อ ปุโรหติ แล้ว เอา เครือ่ง ปู่จา สําหรบั คน ต้ี หาย 
โรค น้ี ไป ถวาย ต๋าม กําสัง่ ของ บท บัญญัติ ของ โมเสส เป้ือ แสดง หื้อ คน ตัง
หลาย ฮู ้วา่ เจ้า หาย โรค แล้ว� 45 แต่ เม่ือ ป้อจาย คน น้ี ออก ไป แล้ว ก็ เล่า หื้อ 
คน ตังหลาย ฟัง จ๋น ฮู ้กัน๋ ไป ใคว ่หมด เยยีะ หื้อ พระเยซู เข้า ไป ใน เมือง อยา่ง 
เปิดเผย บ่ ได้ พระองค์ ก็ ต้อง หลบ อยู ่นอก เมือง แต่ ก็ ยงั มี คน นัก ขนาด จาก 
กู้ หน กู้ แหง่ หลัง่ไหล มา หา พระองค์

2
พระเยซู ฮกัษา คน เป๋น งอ่ย

1 ต่อ มา แหม สอง สาม วนั พระเยซู เข้า ไป ใน เมือง คาเปอรนาอุม แหม จาว 
บ้าน จาว เมือง ฮู ้ข่าว วา่ พระองค์ ป๊ิก มา อยู ่บ้าน ต้ี เกย อยู ่แล้ว 2 ก็ ปา กัน๋ มา 
เต๋ม บ้าน จ๋น ล้น ออก มา ยดั กัน๋ อยู ่หน้า ปะตู๋ แล้ว พระเยซู ก็ เตสนา สัง่ สอน 
ถ้อยกํา ของ พระเจ้า หื้อ หมู่ เขา ฟัง 3 มี ป้อจาย ส่ี คน จ้วย กัน๋ หาม คน งอ่ย คน 
น่ึง มา หา พระองค์ 4 เม่ือ เข้า ไป ใก้ ๆ พระเยซู บ่ ได้ ยอ้น มี คน นัก หมู่ เขา ก็ ปา 
กัน๋ ขึ้น ไป เต หลังคา ออก ตัด๊ บน หวั พระองค์ เม่ือ เต เป๋น ฮอ่ม แล้ว ก็ ปา กัน๋ 
หยอ่น คน เป๋น งอ่ย นอน อยู ่บน ต้ีนอน ลง ไป 5 พระองค์ หนั ความ เจ้ือ ของ หมู่ 
เขา ก็ อู ้กับ คน งอ่ย วา่ �ลูก เหย บาป ของ เจ้า ได้ โผด ยก หื้อ แล้ว เน่อ�

6 ต้ี หัน้ มี หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์บาง คน น่ัง อยู่ ก็ ก๊ึด ใน ใจ๋ วา่ 7 �เป๋น จาใด คน น้ี อู ้
หมิน่ ประมาท พระเจ้า ใผ จะ ยก โต้ษ บาป ได้ นอก จาก พระเจ้า องค์ เดียว เต้า
อัน้� 8พระเยซู ฮู ้กําก๊ึด ใน ใจ๋ ของ หมู่ เขา ก็ ถาม วา่ �เป๋น จาใด หมู่ ต้าน ก๊ึด ใน 
ใจ๋ จาอี้ 9อนั ใด จะ งา่ย เหลือ กัน๋ ต้ี จะ อู ้กับ คน งอ่ย น้ี วา่ �บาป ของ เจ้า โผด ยก 
หื้อ แล้ว เน่อ� กาวา่ จะ อู ้วา่ �ลุก ขึ้น แบก ต้ีนอน เตียว ไป เต๊อะ� 10 แต่ เป้ือ 
ต้าน ตังหลาย จะ ฮู ้วา่ บุตรมนษุย์ มี สิทธ ิอาํนาจ ใน โลก ต้ี จะ โผด ยก โต้ษ บาป 
ได้� แล้ว พระองค์ ก็ อู ้กับ คน งอ่ย น้ัน วา่ 11�เฮา สัง่ เจ้า หื้อ ลุก ขึ้น แบก ต้ีนอน 
ป๊ิก ไป บ้าน เต๊อะ� 12 คน งอ่ย น้ัน ก็ ลุก ขึ้น แบก ต้ีนอน แล้ว เตียว ป๊ิก บ้าน ต่อ 
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หน้า ต่อ ต๋า คน ตังหลาย คน ตึงหมด ก็ ปา กัน๋ งดื สรรเสรญิ พระเจ้า วา่ �เฮา 
บ่ เกย ฮู ้บ่ เกย หนั อะหยงั จาอี ้สัก เต้ือ�

พระเยซู จวน เลว ีไป ตวย
13 พระเยซู เตียว ต๋าม ฮมิ ทะเลสาบ แหม มี คน จํา๋นวน นัก มา หา พระองค์

พระองค์ จึง เตสนา สัง่ สอน หมู่ เขา 14 กวม เวลา ต้ี พระองค์ เตียว มา ต๋าม ตาง 
น้ัน ก็ หนั คน เก็บ ภาษี คน น่ึง จ้ือ เลว ีลูก ของ อลัเฟอสั น่ัง อยู ่ต้ี ด่าน เก็บ ภาษี
พระองค์ อู ้กับ เขา วา่ �ตวย เฮา มา เต๊อะ� เลว ีก็ ลุก ขึ้น ตวย พระองค์ ไป

15 เม่ือ แลง วนั น้ัน ต๋อน ต้ี พระเยซู กิน๋ ข้าว กับ หมู่ สาวก ใน บ้าน เลวี ก็ มี หมู่ 
คน เก็บ ภาษี กับ คน บาป หลาย คน มา ฮว่ม กิน๋ ข้าว ตวย พระองค์ ต้ี หัน้ ยอ้น วา่ 
มี คน จาอี ้หลาย คน ติดต๋าม พระองค์ 16 มี หมู่ คน ต้ี เป๋น ตึง ธรรมาจ๋ารย ์เป๋น 
ตึง ฟารสีิ หนั พระเยซู น่ัง กิน๋ ข้าว ตวย กัน๋ กับ คน เก็บ ภาษี ตึง หมู่ คน บาป๓ก็ 
ถาม สาวก ของ พระองค์ วา่ �เป๋น จาใด อาจ๋ารย ์ของ หมู่ ต้าน น่ัง กิน๋ ข้าว ฮว่ม 
กับ คน เก็บ ภาษี กับ คน บาป จาอัน้� 17 เม่ือ พระเยซู ได้ยนิ จาอัน้ ก็ ตอบ วา่
�คน อยู ่ดี สบาย แข็งแฮง บ่ ต้องก๋าน หมอ แต่ คน ต้ี บ่ สบาย ต้องก๋าน หมอ
เฮา บ่ ได้ มา เป้ือ ฮอ้ง หา คน ต้ี ก๊ึด วา่ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม แต่ มา เป้ือ ฮอ้ง 
หา คน บาป�

ป๋ัญหา เรือ่ง ก๋าน ถือ ศีล อด อาหาร
18 เวลา น้ัน หมู่ สาวก ของ ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพ ติศ มา ตึง หมู่ ฟา ริ สี ถือ ศีล 

อด อาหาร มี บาง คน มา ถาม พระเยซู วา่ �หมู่ สาวก ของ ยอหน์ กับ สาวก 
ของ หมู่ ฟารสีิ ถือ ศีล อด อาหาร แต่ เป๋น จาใด สาวก ของ ต้าน บ่ เยยีะ พ่อง�
19 พระองค์ ตอบ เป๋น กําเผียบ วา่ �เม่ือ เจ้าบ่าว ยงั อยู่ เป้ือน ๆ ของ เขา จะ ถือ 
ศีล อด อาหาร ได้ จาใด เจ้าบ่าว อยู ่ตวย หมู่ เขา เมิน มอก ใด หมู่ เขา ก็ จะ บ่ อด 
อาหาร เมิน มอก อัน้ 20 แต่ จะ มี วนั น่ึง ต้ี เจ้าบ่าว จะ ถูก เอา ไป จาก หมู่ เขา เถิง 
ต๋อน น้ัน หมู่ เขา ก็ จะ ปา กัน๋ ถือ ศีล อด อาหาร

21�บ่ มี ใผ เอา ผ้า ใหม่ มา ปะ เส้ือผ้า เก่า ถ้า เยยีะ จาอัน้ เม่ือ ผ้า ใหม่ หด ก็ จะ 
จัก๊ เส้ือผ้า ผืน เก่า ปุด นัก เหลือ เก่า 22 บ่ มี ใผ เอา เหล้า องุน่ หมัก ใหม่ ๆ ใส่ ถง 
หนัง เก่า ยอ้น วา่ ถ้า เยยีะ จาอัน้ เหล้า องุน่ หมัก ใหม่ น้ัน จะ เยยีะ หื้อ ถง หนัง 
เก่า แตก เหล้า องุน่ ตึง ถง หนัง ก็ จะ ใจ๊ บ่ ได้ เหล้า องุน่ หมัก ใหม่ ต้อง ใส่ ใน ถง 
หนัง ใหม่�

จาว ยวิ บาง คน วา่ หื้อ พระเยซู
23 มี เต้ือ น่ึง เป๋น วนั สะบาโต พระเยซู เตียว ลัด ก๋าง โต้ง หละหวา่ง เตียว 

ลัด ไป น้ัน หมู่ สาวก ของ พระองค์ ก็ เด็ด งวงข้าว มา เก็ด กิน๋ กัน๋ 24 หมู่ ฟารสีิ 
หนั ก็ ถาม พระเยซู วา่ �ผ่อ หัน้ ลอ เป๋น จาใด สาวก ของ ต้าน เยยีะ สิง่ ต้ี หา้ม 
เยยีะ ใน วนั สะบาโต�
๓ 2:16 2:16 จาว ยวิ สมัย น้ัน หนั วา่ เป๋น เรือ่ง บ่ ถูกต้อง ต้ี คน เครง่ ศาสนา จะ อยู ่กับ คน บ่ ดี จาอี้
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25 พระองค์ ก็ ตอบ วา่ �หมู่ ต้าน บ่ เกย อา่น พระคัมภีร ์เรือ่ง ต้ี กษัตรยิ ์ดา
วดิ เยยีะ ต๋อน ต้ี ต้าน กับ หมู่ คน ต้ี มา ตวย ใค่ อยาก กิน๋ ข้าว กา 26 ต้าน เข้า ไป 
ใน พระวหิาร ของ พระเจ้า ใน ต๋อน ต้ี อาบีอาธาร ์เป๋น มหา ปุโรหติ อยู่ แล้ว กิน๋ 
เข้าหนมปัง ต้ี ตัง้ ถวาย พระเจ้า เซิง่ ต๋าม กฎ บ่ หื้อ ใผ กิน๋ นอก จาก ปุโรหติ เต้า
อัน้ ต้ี กิน๋ ได้ แต่ ต้าน ยงั เอา หื้อ หมู่ คน ต้ี มา ตวย กิน๋ ตวย� 27 พระเยซู บอก 
หมู่ เขา วา่ �พระเจ้า ตัง้ วนั สะบาโต สําหรบั จ้วย มนษุย์ บ่ ใจ้ หื้อ มนษุย ์ต้อง 
มา ลําบาก ยอ้น วนั สะบาโต 28ยอ้น จาอัน้ บุตรมนษุย ์เป๋น เจ้า เป๋น นาย เหนือ 
วนั สะบาโต ตวย�

3
พระเยซู ฮกัษา คน มือ ลีบ

1 พระเยซู เข้า ไป ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ แหม มี ป้อจาย คน น่ึง มือ เผิก 
น่ึง ของ เขา ลีบ อยู ่ต้ี หัน้ 2 มี จาว ยวิ บาง คน ก่ําลัง ผ่อ วา่ พระองค์ จะ ฮกัษา 
ป้อจาย มือ ลีบ คน น้ัน ใน วนั สะบาโต ก่อ เป้ือ จะ หา เหตุ นาบ โต้ษ พระองค์
3 พระองค์ บอก คน มือ ลีบ คน น้ัน วา่ �ลุก ยนื ขึ้น ส่อง หน้า คน ตังหลาย�

4 แล้ว พระองค์ ก็ ถาม หมู่ เขา วา่ �ควร จะ เยยีะ ก๋าน ดี กาวา่ เยยีะ ก๋าน ฮา้ย 
ใน วนั สะบาโต จะ จ้วย จีวติ กาวา่ จะ ทําลาย จีวติ� แต่ หมู่ เขา ก็ ปา กัน๋ ดัก ป้ิง
5 พระเยซู ผ่อ รอบ ๆ หมู่ เขา พระองค์ โขด กับ เสียใจ๋ ต้ี หนั วา่ หมู่ เขา มี จิตใจ๋ 
หล่ึง แล้ว อู ้กับ คน มือ ลีบ วา่ �เหยยีด มือ ออก มา� เขา ก็ เยยีะ ตวย ต๋าม แล้ว 
มือ ของ เขา ก็ หาย เป๋น ปกติ 6 เม่ือ หมู่ ฟารสีิ หนั จาอัน้ ก็ ฟ่ัง ออก ไป วางแผน 
กับ หมู่ ของ กษัตรยิ ์เฮโรด วา่ จะ ฆ่า พระเยซู ได้ จาใด

คน ตวย พระเยซู ไป นัก ขนาด
7 พระ เยซู ไป ทะเลสาบ กา ลิ ลี กับ หมู่ สาวก แล้ว มี คน นัก ขนาด ตวย 

พระองค์ ไป ตึง คน ต้ี มา จาก แควน้ กาลิลี แควน้ ยูเดีย 8 กรุง เยรูซาเล็ม
แควน้ อดูิเมอา กับ แควน้ ต้ี อยู ่เผิก แม่น้ํา จอรแ์ดน แล้ว ก็ ยงั มี คน ลุก มา 
จาก แถว เมือง ไทระ กับ เมือง ไซดอน มา ตวย ยอ้น ได้ยนิ เถิง เรือ่ง ต่าง ๆ ต้ี 
พระองค์ เยยีะ มา 9 พระองค์ ก็ เลย สัง่ หมู่ สาวก เกียม เฮอื ลํา น่ึง หื้อ เป้ือ 
กัน๋ คน หมู่ น้ัน บ่ หื้อ มา ยดั ยู ้พระองค์ 10 ยอ้น ใน วนั น้ัน พระองค์ ได้ ฮกัษา 
คน จํา๋นวน นัก หื้อ หาย คน เป๋น พยาธ ิพะยาํ ต่าง ๆ ก็ ยดั ยู ้กัน๋ เข้า มา เป้ือ 
จะ หยุบ จะ กํา๋ พระองค์ แล้ว จะ หาย โรค 11 เม่ือ หมู่ ผี ฮา้ย๔ ต้ี เข้า ใน คน หนั 
พระองค์ ก็ หมอบ ลง กราบ ไหว ้พระองค์ แล้ว ฮอ้ง เสียง ดัง วา่ �ต้าน เป๋น 
บุตร ของ พระเจ้า� 12 แต่ พระเยซู สัง่ หา้ม หมู่ ผี ฮา้ย อยา่ง เด็ดขาด บ่ หื้อ บอก 
วา่ พระองค์ เป๋น ใผ

พระเยซู เลือก หมู่ อคัร สาวก สิบ สอง คน
๔ 3:11 3:11 ใน ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ บ่ สะอาด 
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13 หลัง จาก น้ัน พระเยซู ขึ้น ไป บน ดอย ม่อน น่ึง แล้ว พระองค์ เปิงใจ๋ จะ 
ฮอ้ง คน ใด ก็ ฮอ้ง คน น้ัน ตวย พระองค์ ไป หมู่ เขา ก็ มา หา พระองค์ 14 ตึง หมด 
มี สิบ สอง คน พระองค์ แต่งตัง้ คน หมู่ น้ี เป้ือ จะ อยู ่ตวย ต้าน กับ จะ ใจ๊ หมู่ เขา 
ไป บอก ข่าวดี หื้อ คน อื่น ฟัง พระเยซู ฮอ้ง หมู่ เขา วา่ หมู่ อคัร สาวก 15 ตึง หื้อ 
หมู่ เขา มี อาํนาจ ต้ี จะ ขับ ไล่ ผี ออก ได้ ตวย 16 หมู่ อคัร สาวก สิบ สอง คน น้ี มี จ้ือ 
วา่ ซีโมน คน ต้ี พระองค์ ตัง้ จ้ือ หื้อ แหม จ้ือ วา่ เปโตร 17 ยากอบ ลูกบ่าว ของ 
เศเบดี กับ ยอหน์ น้องบ่าว ของ เขา สอง คน น้ี พระองค์ หื้อ จ้ือ แหม วา่ โบอา
เนอเย แป๋ วา่ �ลูกบ่าว ของ ฟ้า ฮอ้ง� 18 อนัดรูว์ ฟีลิป บารโธโลมิว มัทธวิ
โธมัส ยากอบ ลูก บ่าว ของ อลัเฟอสั ธดัเดอสั ซีโมน คน ของ พรรค จ้าดนิยม
19 กับ ยูดาส อสิคารโิอท ต๋อน เม่ือ ลูน คน น้ี ได้ หกัหลัง พระเยซู

พระเยซู กับ เบเอลเซบูล
20 จาก น้ัน พระองค์ ก็ ป๊ิก บ้าน มี หมู่ คน มา ยนืออ กัน๋ อยู ่ต้ี บ้าน หัน้ แหม

จ๋น เยยีะ หื้อ พระเยซู ตึง หมู่ สาวก สิบ สอง คน บ่ มี เวลา กิน๋ ข้าว กิน๋ น้ํา 21 เม่ือ 
ครอบครวั ของ พระองค์ ได้ยนิ ข่าว น้ี ก็ ก๊ึด วา่ พระองค์ เป๋น บ้า ไป แล้ว จึง ปา 
กัน๋ มา หา เป้ือ จะ ยบั ป๊ิก เมือ บ้าน

22 แต่ มี หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์ต้ี ลุก จาก กรุง เยรูซาเล็ม มา อู ้กัน๋ วา่ �เขา ถูก เบ
เอลเซบูล หวัหน้า ผี เข้า ต้ี เขา ไล่ ผี ออก ได้ น้ัน ก็ ยอ้น ใจ๊ อาํนาจ ของ หวัหน้า ผี 
ตัว๋ น้ี ละ�

23 พระเยซู จึง ฮอ้ง หมู่ เขา เข้า มา ใก้ ๆ แล้ว เล่า กํา เผียบ หื้อ เขา ฟัง วา่
�ซา ต๋าน จะ ขับ ไล่ ตัว๋ เก่า ได้ กา 24 ถ้า อาณาจักร ใด ๆ แตกแยก กัน๋ เหยี
อาณาจักร น้ัน ก็ จะ ตัง้ อยู ่ต่อ ไป บ่ ได้ 25 กาวา่ ถ้า ครอบครวั ใด แตกแยก กัน๋
ครอบครวั น้ัน ก็ จะ ตัง้ อยู ่บ่ ได้ 26 เหมือน กับ ถ้า ซาต๋าน ต่อต้าน หมู่ ของ มัน
หมู่ มัน ก็ จะ แตกแยก กัน๋ แล้ว ซาต๋าน ก็ จะ ตัง้ อยู ่บ่ ได้ แต่ จะ หล้มจ๋ม ไป เต้า
อัน้

27 �บ่ มี ใผ สามารถ ต้ี จะ เข้า ไป ปล้น เอา ทรพัย ์สมบัติ ใน บ้าน ของ คน ต้ี มี 
กํา๋ลัง นัก ได้ เขา จะ ต้อง มัด เจ้าของ บ้าน ต้ี มี กํา๋ลัง นัก น้ัน เหยี ก่อน เถิง จะ 
สามารถ ปล้น ได้

28�เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ ความ บาป ต่าง ๆ ตึง กํา อู ้หมิน่ 
ประมาท ต้ี คน ใด วา่ มา น้ัน ยงั ยกโต้ษ หื้อ ได้ 29 แต่ ถ้า ใผ อู ้หมิน่ ประมาท พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ ์จะ ยกโต้ษ หื้อ ตึง บ่ ได้ เลย ยอ้น วา่ บาป น้ัน จะ ติด ตัว๋ ไป 
ตลอด� 30 ต้ี พระเยซู อู ้จาอัน้ ก็ ยอ้น วา่ หมู่ เขา ปา กัน๋ หา วา่ พระองค์ มี ผี ฮา้ย 
เข้า

แม่ กับ น้อง ของ พระเยซู มา หา
31 เวลา น้ัน แม่ กับ หมู่ น้อง บ่าว ของ พระเยซู ก็ มา ยนื ถ้า อยู ่ตัง นอก หมู่ 

เขา ใจ๊ คน เข้า ไป ฮอ้ง พระองค์ ออก มา 32 มี หลาย คน ต้ี น่ัง แวด พระเยซู เป๋น 
หมู่ บอก กับ พระองค์ วา่ �แม่ กับ หมู่ น้อง บ่าว มา ยนื ถ้า อยู ่ตังนอก�
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33 พระเยซู บอก วา่ �ใผ เป๋น แม่ กับ ป้ีน้อง ของ เฮา� 34 แล้ว พระองค์ ก็ 
ผ่อ ไป ต้ี คน น่ัง แวด พระองค์ อยู่ อู ้วา่ �หมู่ เนียะ เป๋น แม่ กับ ป้ีน้อง ของ เฮา
35 ยอ้น วา่ คน ต้ี เยยีะ ตวย ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า คน น้ัน ก็ เป๋น ป้ี
น้อง กับ เป๋น แม่ ของ เฮา�

4
กําเผียบ เรือ่ง จาวนา หวา่น พืช

1 พระเยซู สัง่ สอน ต้ี ฮมิ ทะเลสาบ แหม มี คน จํา๋นวน นัก ปา กัน๋ มา หลุ้ม 
พระองค์ พระองค์ ก็ ลง ไป น่ัง อยู ่ใน เฮอื ลอย ฮมิ ฝ่ัง ส่วน คน ตังหลาย ยนื ฟัง 
อยู ่บน ต๋าฝ่ัง 2 พระเยซู อู ้เป๋น กําเผียบ สอน หมู่ เขา หลาย อยา่ง พระองค์ เล่า 
วา่ 3 �ฟัง หื้อ ดี ๆ เน่อ มี จาวนา คน น่ึง ออก ไป หวา่น เม็ด พืช 4 ต๋อน ต้ี หวา่น 
อยู ่น้ัน บาง เม็ด ตก ต๋าม หน ตาง เตียว นก ก็ มา จิก กิน๋ เหยี หมด 5 บาง เม็ด ก็ 
ตก ลง ดิน ต้ี ป๊ืน ตัง ลุ่ม เป๋น บ่าหนิ เต๋ม ไป หมด มี ดิน บาง แตะแหยะ อยู ่ตัง บน
ก็ เยยีะ หื้อ เม็ด พืช น้ัน งอก ขึ้น เวย 6 แต่ เม่ือ โดน แดด เผา นัก ขึ้น ติก ๆ ก็ เหีย่ว 
แหง้ ต๋าย ยอ้น วา่ ฮาก อยู ่ต้ืน ล้ํา ไป 7 บาง เม็ด ตก ก๋าง ป่า หนาม ต้น หนาม น้ัน 
ก็ ใหญ่ ขึ้น มา งาํ ต้น น้ัน เหยี หมด ต้น น้ัน ก็ บ่ มี ดอก บ่ มี หน่วย 8 แต่ มี บาง เม็ด 
ตก บน ดิน ดี ก็ งอก งาม ใหญ่ ขึ้น เกิด ดอก ออก ผล สาม สิบ เต้า พ่อง หก สิบ 
เต้า พ่อง รอ้ย เต้า พ่อง� 9 แล้ว พระองค์ อู ้วา่ �ใผ ยอม ฟัง ก็ หื้อ ฟัง ไว ้เต๊อะ�

เป้าหมาย ของ กําเผียบ
10 เม่ือ คน ตัง หลาย ป๊ิก ไป แล้ว สาวก สิบ สอง คน ตึง บาง คน ต้ี ตวย 

พระองค์ อยู่ ก็ ถาม เถิง เรือ่ง กําเผียบ น้ัน วา่ หมาย ความ วา่ จาใด 11พระองค์ 
ตอบ วา่ �ข้อ ล้ําเลิก็ เรือ่ง แผ่นดิน ของ พระเจ้า โผด หื้อ ต้าน ตังหลาย ฮู ้ได้
ส่วน หมู่ คน อื่น ๆ น้ัน จะ อู ้หื้อ ฟัง เป๋น กําเผียบ เต้าอัน้ 12 เป้ือ วา่
�หมู่ เขา ผ่อ แล้ว ผ่อ แหม แต่ จะ บ่ หนั

ฟัง แล้ว ฟัง แหม แต่ จะ บ่ เข้าใจ๋
ถ้า เขา หนั ถ้า เขา เข้าใจ๋

เขา ก็ จะ ป๊ิก มา หา พระเจ้า แล้ว ฮบั ก๋าน ยกโต้ษ�ค �
กํา อธบิาย กําเผียบ เรือ่ง จาวนา หวา่น พืช

13แล้ว พระเยซู ถาม หมู่ เขา วา่ �หมู่ ต้าน บ่ เข้าใจ๋ กําเผียบ น้ัน เต้ือ กา แล้ว 
จะ เข้าใจ๋ กําเผียบ อื่น ๆ ได้ จาใด 14 หมาย ความ วา่ คน หวา่น เม็ด พืช น้ัน 
หวา่น ถ้อยกํา ของ พระเจ้า 15 เม็ด ต้ี ตก ต๋าม หน ตาง เตียว ก็ เหมือน คน ต้ี ได้ 
ฟัง ถ้อยกํา ของ พระเจ้า แล้ว แต่ ซาต๋าน มา ลู่ เอา ถ้อยกํา น้ัน ต้ี หวา่น ลง ใน ใจ๋ 
ของ เขา ไป เหยี 16 ส่วน เม็ด ต้ี ตก ลง ดิน ต้ี ป๊ืน ตัง ลุ่ม เป๋น บ่าหนิ เต๋ม ไป หมด ก็ 
เหมือน คน ต้ี ได้ ฟัง ถ้อยกํา แล้ว ก็ ฮบั ถ้อยกํา น้ัน ไว ้บ่า เด่ียว น้ัน เลย อยา่ง จ้ืน
จม ยนิดี 17 แต่ ฮาก ลง ดิน บ่ เลิก็ อยู ่ได้ บ่ เมิน เม่ือ เกิด ป๋ัญหา กาวา่ โดน ค่ํา 
ยอ้น ถ้อยกํา น้ัน เขา ก็ เลิก เจ้ือ ไป เหยี 18 ส่วน เม็ด ต้ี ตก ก๋าง ป่า หนาม น้ัน ก็ 
ค 4:12 4:12 อสย� 6:9-10
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เหมือน คน ต้ี ได้ ฟัง ถ้อยกํา แล้ว 19 แต่ ยงั เป๋น หว่ง เรือ่ง ต่าง ๆ กับ จีวติ ใน โลก 
น้ี หลง มัวเมา ข้าว ของ เงนิ คํา กับ โลภ ใค่ ได้ สิง่ ต่าง ๆ สิง่ หมู่ น้ี ก็ มา งาํ ถ้อยกํา 
ไว้ เยยีะ หื้อ ถ้อยกํา น้ัน บ่ เกิด ผล ใน จีวติ 20 แต่ เม็ด ต้ี ตก บน ดิน ดี ก็ เหมือน 
คน ต้ี ได้ ฟัง ถ้อยกํา แล้ว ฮบั ไว้ แล้ว เกิด ดอก ออก ผล สาม สิบ เต้า พ่อง หก สิบ 
เต้า พ่อง รอ้ย เต้า พ่อง�

ต๋าม โกม แล้ว บัง ไว้
21 แล้ว พระองค์ ถาม หมู่ เขา วา่ �มี ใผ พ่อง เม่ือ ต๋าม โกม ไฟ แล้ว จะ เอา ถัง 

ควบ ไว้ กาวา่ เอา ไป ซุก ไว ้ป๊ืน เตียง เหยี แต่ จะ บ่ เอา ไป ตัง้ บน ตัง่ ไว ้กา 22 กู้ สิง่ 
ต้ี เอา ไป ซ่อน ไว ้ก็ จะ ป๋ากฏ ออก มา หื้อ หนั กู้ สิง่ ต้ี เป๋น ความ ลับ จะ ถูก เปิดเผย 
หื้อ ฮู้ 23 ใผ ยอม ฟัง ก็ หื้อ ฟัง ไว ้เต๊อะ� 24 พระองค์ อู ้กับ หมู่ เขา แหม วา่ �หื้อ 
เอา ใจ๋ ใส่ ใน สิง่ ต้ี ต้าน ได้ ฟัง หื้อ ดี ๆ ต้าน จะ สวน สิง่ ต้ี ฟัง มา ด้วย ต๋าง แก่น ใด
พระเจ้า จะ สวน ความ เข้าใจ๋ คืน หื้อ ต้าน ด้วย ต๋าง แก่น น้ัน ป๋าย บ่ ปอ จะ เต่ือม 
แถ้ง หื้อ แหม 25 คน ต้ี เข้าใจ๋ อยู ่แล้ว ก็ จะ เข้าใจ๋ นัก ขึ้น แหม ส่วน คน ต้ี บ่ เข้า
ใจ๋ กับ บ่ สนใจ๋ น้ัน แม้ สิง่ ต้ี เขา เข้าใจ๋ พระเจ้า ก็ จะ เยยีะ หื้อ เขา บ่ เข้าใจ๋ แหม 
เลย�

กําเผียบ เรือ่ง ก๋าน งอก ของ เม็ด พืช
26 พระองค์ อู ้ต่อ แหม วา่ �แผ่นดิน ของ พระเจ้า เผียบ เหมือน กับ ป้อจาย 

คน น่ึง หวา่น เม็ด พืช ลง ใน โต้งนา 27 ต๋อน เม่ือคืน ก็ นอน หลับ เม่ือ วนั ก็ ลุก 
ขึ้น ไป ๆ มา ๆ เม็ด พืช น้ัน จะ งอก จํา๋เรญิ ขึ้น จาใด เขา ก็ บ่ ฮู้ 28 ยอ้น วา่ ดิน เยยี
ะ หื้อ เม็ด น้ัน งอก ขึ้น เป๋น ต้น ก่อน แล้ว เม่ือลูน มา ก็ ออก งวง หลัง จาก น้ัน ก็ มี 
เม็ด ข้าว เต๋ม งวง 29 เม่ือ ข้าว แก่ ได้ ต้ี สมควร ดี เก่ียว แล้ว เขา ก็ ไป เก่ียว เก็บ 
มา ไว ้กิน๋ ยอ้น วา่ เถิง ยาม เก่ียว ข้าว แล้ว�

กําเผียบ เรือ่ง เม็ด พืช
30 แล้ว พระองค์ ก็ อู ้วา่ �จะ เผียบ แผ่นดิน ของ พระเจ้า เหมือน อะหยงั ดี

กาวา่ จะ อู ้กําเผียบ จาใด ดี 31 ก็ เผียบ เหมือน เม็ด มัสตารด์ เม็ด น่ึง ต๋อน บ่ม 
ไว ้ใน ดิน เม็ด ก็ หน้อย เหลือ เป้ิน 32 แต่ เม่ือ งอก จํา๋เรญิ ขึ้น มา แล้ว ก็ เป๋น 
ต้น ใหญ่ เหลือ เป้ิน มี กิง่ ใหญ่ ปอ ต้ี นก มา แป๋ง ฮงั อาศัย อยู ่ใน ฮม่ เงา ของ ต้น 
น้ัน ได้� 33 พระเยซู ใจ๊ กําเผียบ หลาย เรือ่ง จาอี ้ไป สอน คน ตังหลาย เต้า ต้ี 
หมู่ เขา เข้าใจ๋ ได้ 34 นอก จาก กําเผียบ แล้ว พระองค์ บ่ ได้ อู ้อะหยงั กับ หมู่ เขา 
แหม แต่ เม่ือ คน ตังหลาย ป๊ิก ไป แล้ว พระองค์ ก็ อธบิาย กําเผียบ หมู่ น้ัน หื้อ 
หมู่ สาวก ฟัง

พระเยซู หา้ม ลมหลวง
35 เม่ือ แลง วนั น้ัน พระเยซู บอก หมู่ สาวก วา่ �หื้อ หมู่ เฮา ข้าม ทะเลสาบ 

ไป เผิก ตัง ปู๊น กัน๋ เต๊อะ� 36 หมู่ เขา ก็ ลา คน ตัง หลาย ปา กัน๋ ลง เฮอื กับ 
พระองค์ ต้ี น่ัง ใน เฮอื อยู ่แล้ว แล้ว ปา พระองค์ ไป มี เฮอื หลาย ลํา ตวย ไป
37 จู่ ๆ ลม หลวง ก็ เกิด ขึ้น เยยี ะ หื้อ คล่ืน ซัด น้ํา เข้า มา จ๋น ปอ จะ เต๋ม ลํา 
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เฮอื 38 แต่ พระเยซู นอน หนนุ หมอน หลับ อยู ่ต๊าย เฮอื หมู่ สาวก ก็ มา ฮอ้ง 
พระองค์ ลุก บอก วา่ �อาจ๋ารย ์บ่ หว่ง กัน๋ พ่อง กา หมู่ เฮา ก่ําลัง จะ จ๋ม น้ํา ต๋าย 
กัน๋ หมด แล้ว�

39 พระองค์ ก็ ลุก ขึ้น หา้ม ลม แล้ว สัง่ คล่ืน วา่ �ยา้ง ยา้ง บ่าเด่ียว น้ี� แล้ว 
ลม ก็ ยา้ง คล่ืน ก็ หนิมผิว้ บ่า เด่ียว น้ัน เลย 40 พระองค์ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �กัว๋ 
เยยีะ หยงั บ่ มี ความ เจ้ือ กา� 41 หมู่ เขา กัว๋ ขนาด อู ้กัน๋ ใน หมู่ เขา วา่ �ต้าน ผู้ 
น้ี เป๋น ใผ กัน๋ ขนาด ลม หลวง กับ คล่ืน แฮง ก็ ยงั เจ้ือ ฟัง ต้าน�

5
พระเยซู ฮกัษา ป้อจาย ต้ี ถูก ผี ฮา้ย เข้า

1 พระเยซู กับ หมู่ สาวก ก็ ข้าม ทะเลสาบ มา เถิง แหม เผิก ใน เขต ของ จาว 
เกราซา 2 หลัง จาก ต้ี พระเยซู ขึ้น จาก เฮอื ก็ มี ป้อจาย คน น่ึง ออก มา จาก 
อุโมงค์ ฝัง ศพ เข้า มา หา พระองค์ เขา โดน ผี ฮา้ย๕ เข้า 3 ป้อจาย คน น้ัน อยู ่
ต๋าม อุโมงค์ ฝัง ศพ บ่ มี ใผ มัด เขา ไว ้ได้ แหม แล้ว ขนาด เอา เจ้ือก เหล็ก ล่าม 
ไว ้ยงั บ่ อยู่ 4 ยอ้น วา่ เกย เอา เจ้ือก เหล็ก ล่าม เขา ไว ้หลาย เต้ือ แล้ว แต่ เขา ก็ 
สะต๊ก เจ้ือก เหล็ก ต้ี ล่าม มือ จ๋น ปุด ต้ี ล่าม ตีน๋ ก็ เอา ฟาด ลง จ๋น ปุด บ่ มี ใผ มี 
แฮง ปอ ต้ี จะ เยยีะ หื้อ เขา อยู ่ด้ึง ๆ ได้ 5 เขา จะ เตียว ไป เตียว มา ต๋าม อุโมงค์ ฝัง 
ศพ กับ ต๋าม ดอย ต่าง ๆ ตึง เม่ือวนั ตึง เม่ือคืน คาง เสียง ดัง เหมือน ผีบ้า แล้ว 
เอา บ่าหนิ คม เถือ เน้ือ เถือ ตัว๋

6 เม่ือ เขา หนั พระเยซู จ้าดไก๋ ก็ ล่น เข้า มา หา กราบ ไหว ้พระองค์ 7 แล้ว 
ฮอ้ง เสียง ดัง วา่ �พระเยซู พระบุตร ของ พระเจ้า ผู้ สูงสุด มา ยุง่ กับ ข้า เยยีะ 
หยงั ขอ สัญญา ต่อ พระเจ้า ก่อน เต๊อะ วา่ พระองค์ จะ บ่ ทรมาน ข้า� 8 เขา อู ้
จาอี ้ยอ้น พระเยซู สัง่ วา่ �ไอ ่ผี ฮา้ย จง ออก จาก คน น้ัน เหยี�

9 พระเยซู ถาม มัน วา่ �เจ้า จ้ือ อะหยงั� มัน ตอบ วา่ �จ้ือ ก๋อง ยอ้น หมู่ 
ข้า มี หลาย ตัว๋ อยู ่ตวย กัน๋� 10 หมู่ มัน ออ้นวอน พระองค์ ซ้ําแล้ว ซ้ําแหม ขอ 
บ่ หื้อ พระองค์ ไล่ มัน ออก ไป จาก แควน้ น้ี

11 ตํา๋ หมู่ น้ัน มี หมู หมู่ ใหญ่ ก่ําลัง เซาะ หา กิน๋ อยู ่ต๋าม เถิม้ ดอย 12 ผี หมู่ น้ัน 
ออ้นวอน พระเยซู วา่ �ขอ โผด หื้อ หมู่ ข้า ตังหลาย ไป เข้า ใน หมู หมู่ น้ี เต๊อะ�
13 พระองค์ ก็ ยอม หื้อ ไป เข้า อยู ่ใน หมู ได้ แล้ว ผี ฮา้ย หมู่ น้ัน ก็ ออก จาก ป้อ
จาย คน น้ัน ไป เข้า ใน หมู จํา๋นวน ประมาณ สอง ปัน ตัว๋ แล้ว หมู ก็ ปา กัน๋ ล่น ลง 
หน้าผา จิง๊ ลง ไป ใน ทะเล แก๊น น้ํา ต๋าย หมด

14 หมู่ คน เล้ียง หมู ก็ ปา กัน๋ ล่น หนี ไป เล่า เรือ่ง น้ี หื้อ คน ใน เมือง กับ คน ต๋าม 
บ้าน นอก ฟัง หมู่ เขา ก็ ออก มา ผ่อ วา่ เกิด อะหยงั ขึ้น 15 เม่ือ หมู่ เขา ปา กัน๋ มา 
หา พระเยซู ก็ หนั ป้อจาย คน ต้ี เกย โดน ผี เข้า นุ่ง เส้ือผ้า มี สติ ดี น่ัง อยู่ คน 
ตังหลาย ก็ ปา กัน๋ กัว๋ 16 คน ตังหลาย ต้ี ได้ หนั เหตุก๋ารณ์ ก็ เล่า หื้อ คน อื่น ๆ
๕ 5:2 5:2 ใน ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ บ่ สะอาด 
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ฟัง วา่ เกิด อะหยงั ขึ้น กับ คน ต้ี โดน ผี เข้า กับ ต้ี เกิด ใน หมู่ หมู 17 คน หมู่ น้ัน ก็ 
ออ้นวอน ขอ หื้อ พระองค์ ออก ไป จาก เขตแดน ของ หมู่ เขา เหยี

18 ต๋อน ต้ี พระเยซู ป๊ิก ลง เฮอื ป้อจาย คน ต้ี เกย โดน ผี เข้า ก็ ขอ ไป ตวย
19 พระองค์ บ่ ยอม หื้อ เขา ไป แต่ บอก เขา วา่ �ป๊ิก ไป บ้าน เหยี แล้ว เล่า หื้อ 

หมู่ เขา ฟัง เถิง ก๋าน ใหญ่ ต้ี องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ได้ เยยีะ ต่อ เจ้า กับ ความ เม
ตต๋า ต้ี พระองค์ โผด หื้อ เจ้า� 20 ป้อจาย คน น้ัน ก็ ป๊ิก ไป แล้ว ตัง้เก๊า บอก หื้อ 
คน ใน แควน้ ทศบุร ีฟัง เถิง เหตุก๋ารณ์ ต้ี พระเยซู ได้ เยยีะ กับ เขา คน ตังหลาย 
ก็ ปา กัน๋ งดื ขนาด

ลูกสาว ของ ไยรสั กับ แม่ญิง ต้ี ป่วย
21 พระเยซู ลง เฮอื ป๊ิก ไป แหม ฝ่ัง ของ ทะเลสาบ หมู่ คน จํา๋นวน นัก มา แวด 

พระองค์ ต้ี ฮมิ ฝ่ัง ทะเลสาบ น้ัน 22 มี นาย ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ คน น่ึง จ้ือ ไย
รสั มา ต้ี หัน้ ตวย เม่ือ เขา หนั พระเยซู ก็ เข้า มา กราบ ตีน๋ พระองค์ 23ออ้นวอน 
พระองค์ วา่ �ลูกสาว หน้อย ๆ ของ ข้าพเจ้า ป่วย ก่ําลัง จะ ต๋าย ขอ พระองค์ 
โผด ไป วาง มือ บน ตัว๋ เขา น่อย เต๊อะ เป้ือ เขา จะ ได้ หาย โรค แล้ว บ่ ต๋าย�
24 พระเยซู ก็ ไป กับ ไยรสั

หมู่ คน จํา๋นวน นัก เตียว ยดั ยู ้พระองค์ 25 มี แม่ญิง คน น่ึง เป๋น โรค เลือด 
ตก บ่ หยุด มา สิบ สอง ป๋ี แล้ว 26 นาง ทนตุ๊ก ทรมาน หนัก ขนาด จาก ก๋าน ฮกั
ษา ของ หมอ หลาย คน เส้ียง เงนิ เส้ียง ทอง จ๋น หมด เน้ือ หมด ตัว๋ แต่ โรค น้ัน 
ก็ บ่ ยงัแควน ขึ้น ซ้ํา ป๊ิก เป๋น นัก เหลือ เก่า 27 บ่ากอง นาง ได้ยนิ เรือ่ง ของ พระ
เยซู ก็ เตียว เข้า ไป ใน คน ตังหลาย ลัก เข้า มา ตัง หลัง พระเยซู แล้ว หยุบ เส้ือ 
คุม ของ พระองค์ 28 ยอ้น นาง ก๊ึด ใน ใจ๋ วา่ �ถ้า เฮา ได้ หยุบ ก้า เส้ือผ้า ของ 
พระองค์ เฮา ก็ จะ หาย แน่ ๆ � 29 บ่ากอง เขา หยุบ เส้ือ พระเยซู เลือด ต้ี ตก อยู ่
ก็ หยุด แหง้ ไป เลย นาง ก็ ฮู ้ตัว๋ วา่ โรค หาย แล้ว 30 พระเยซู ฮู ้บ่า เด่ียว น้ัน เลย 
วา่ ฤทธิ ์ใน ตัว๋ ของ พระองค์ ได้ แผ่ซ่าน ออก ไป จึง เหลียว ป๊ิก ไป ถาม คน ตัง
หลาย วา่ �ใผ มา หยุบ เส้ือผ้า เฮา� 31 หมู่ สาวก ก็ ตอบ วา่ �พระองค์ ก็ หนั อยู ่
แล้ว วา่ คน ก่ําลัง ยดั ยู ้พระองค์ อยู่ ยงั จะ ถาม อยู ่กา วา่ �ใผ หยุบ ตัว๋ เฮา� �

32 แต่ พระเยซู ผ่อ ไป รอบ ๆ เป้ือ จะ หา คน ต้ี หยุบ เส้ือ พระองค์ 33 แม่ญิง 
คน น้ัน กัว๋ จ๋น ตัว๋ สัน่ ยอ้น ฮู ้วา่ เกิด อะหยงั ขึ้น กับ นาง ก็ เข้า มา ก้ม ลง กราบ 
พระองค์ แล้ว เล่า เรือ่ง ต้ี เกิด ขึ้น ตึง หมด หื้อ พระองค์ ฟัง 34 พระเยซู ก็ อู ้กับ 
นาง วา่ �ลูก เหย ความ เจ้ือ ของ เจ้า เยยีะ หื้อ เจ้า หาย โรค แล้ว จะ บ่ ต้อง ตุ๊ก 
แหม ขอ หื้อ อยู ่ดี มี สุข เน่อ�

35 ต๋อน ต้ี พระองค์ ก่ําลัง อู ้อยู ่น้ัน มี คน มา จาก บ้าน ของ ไยรสั ต้ี เป๋น นาย 
ธรรมศาลา มา บอก เขา วา่ �ลูก สาว ของ ต้าน ต๋าย แล้ว บ่ ต้อง รบก๋วน อาจ๋า
รย ์ละ�
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36 เม่ือ พระเยซู ได้ยนิ ก็ บ่ สนใจ๋ ต้ี หมู่ เขา อู ้กัน๋๖ บอก ไยรสั วา่ �บ่ ต้อง กัว๋ 
เน่อ ขอ หื้อ เจ้ือ เต้าอัน้�

37พระองค์ บ่ หื้อ คน อื่น ตวย พระองค์ ไป เวน้ แต่ เปโตร ยากอบ กับ ยอหน์ 
น้องบ่าว ของ ยากอบ 38 เม่ือ หมู่ เขา มา แผว เฮอืน ของ ไยรสั พระองค์ ก็ 
หนั คน วุน่ วะ วุน่ วาย ไห ้หุย กัน๋ สน่ัน ป่ัน ป๊ืน 39 พระองค์ เข้า ไป ใน บ้าน แล้ว 
บอก หมู่ เขา วา่ �หมู่ ต้าน ปา กัน๋ วุน่ วะ วุน่ วาย ไห ้สน่ัน ป่ัน ป๊ืน เยยีะ หยงั หละ
ออ่น คน น้ี ยงั บ่ ต๋าย เต้ือ ลอ ก่ําลัง นอน หลับ อยู ่บ่ ดาย� 40 หมู่ เขา ก็ ใค่หวั ใส่ 
พระองค์

หลัง จาก พระองค์ ไล่ หมู่ เขา ออก ไป แล้ว ก็ ปา ป้อ แม่ ของ หละออ่น กับ 
สาวก สาม คน ต้ี มา ตวย พระองค์ น้ัน เข้า ไป ใน หอ้ง ต้ี หละออ่น คน น้ัน นอน 
อยู่ 41 พระองค์ กํา๋ มือ ของ หละออ่น คน น้ัน แล้ว อู ้วา่ �ทาลิธา คูมิ� เป๋น 
ภาษา ฮบีรู แป๋ วา่ �หล้า เหย ลุก ขึ้น เต๊อะ� 42 หละออ่น คน น้ัน ก็ ลุก ขึ้น มา
แล้ว เตียว ไป เตียว มา ใน หอ้ง น้ัน ( หละออ่น แม่ญิง คน น้ี อายุ สิบ สอง ป๋ี ) คน 
ต้ี อยู ่ใน หอ้ง ก็ ปา กัน๋ งดื อยู ่ใน ใจ๋ 43 พระเยซู สัง่ หมู่ เขา บ่ หื้อ เล่า เรือ่ง น้ี หื้อ ใผ 
ฟัง เป๋น เด็ด ขาด แล้ว บอก ป้อ แม่ เซาะ ข้าว มา หื้อ หละออ่น กิน๋ เหยี

6
พระเยซู ป๊ิก ไป บ้าน นาซาเรธ็

1 พระเยซู ออก จาก ต้ี หัน้ แล้ว ป๊ิก ไป เมือง นาซาเรธ็ บ้าน ของ พระองค์ หมู่ 
สาวก ก็ ไป ตวย พระองค์ 2 เม่ือ เถิง วนั สะบาโต พระองค์ ก็ ตัง้เก๊า สัง่ สอน ใน 
ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ มี คน นัก ขนาด ฟัง แล้ว งดื ใน กําสอน ของ พระองค์ ก็ 
อู ้กัน๋ วา่ �เขา ไป เอา กําก๊ึด จาอี ้ต้ี ไหน มา ผญา ป๋ัญญา ต้ี คน น้ี ได้ มา เป๋น จาใด
ตึง ก๋าน อศัจ๋รรย ์ต่าง ๆ ก็ ยงั เยยีะ ได้ ตวย 3 เขา เป๋น สล่า ไม้ บ่ ใจ้ กา เป๋น ลูก 
บ่าว ของ มารยี์ มี น้อง บ่าว จ้ือ ยากอบ โยเสส ยูดาส กับ ซีโมน หมู่ น้องสาว 
ของ เขา ก็ อยู ่ใน เมือง น้ี กับ หมู่ เฮา บ่ ใจ้ กา� หมู่ เขา ก็ เลย บ่ ยอมฮบั พระองค์

4 พระเยซู ก็ เลย อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า น้ัน 
จะ ได้ฮบั เกียรติ ใน กู้ ๆ ต้ี ยกเวน้ ใน บ้าน เมือง ตึง ครอบครวั ญาติ ป้ีน้อง ของ 
ตัว๋� 5 ต๋อน ต้ี อยู ่ต้ี หัน้ พระเยซู ก็ บ่ สามารถ เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์ได้ นอกจาก 
วาง มือ ฮกัษา คน ป่วย หื้อ หาย บ่ ก่ี คน เต้าอัน้ 6พระองค์ งดื ต้ี หมู่ เขา บ่ มี ความ 
เจ้ือ ใน พระองค์

พระเยซู ส่ง สาวก สิบ สอง คน ออก ไป
พระองค์ ก็ เลย ไป สอน ต๋าม หมู่ บ้าน อื่น ต๋าม ใก้ ต๋าม ฮมิ เหยี 7 พระองค์ 

ฮอ้ง สาวก สิบ สอง คน มา แล้ว ส่ง หมู่ เขา ออก ไป เป๋น กู้ ๆ พระองค์ หื้อ หมู่ เขา 
มี สิทธ ิอาํนาจ ต้ี จะ ไล่ ผี ตังหลาย ออก ได้ 8 แล้ว สัง่ วา่ �บ่ ต้อง เอา อะหยงั ติด 
ตัว๋ ไป เน่อ นอก จาก ไม้เต๊า บ่ ต้อง เอา ของกิน๋ ถง ยา่ม กับ สตางค์ ติด ตัว๋ ไป
9 หื้อ สุบ เกิบ ได้ แต่ บ่ ต้อง เอา เส้ือผ้า ไป ตวย แหม ผืน� 10 พระองค์ ก็ อู ้กับ หมู่ 
๖ 5:36 5:36 แป๋ ได้ แหม อยา่ง วา่ เม่ือ พระเยซู ได้ยนิ สิง่ ต้ี หมู่ เขา อู ้กัน๋ น้ัน 
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เขา วา่ �ถ้า เข้า ไป ใน เฮอืน ใด ก็ หื้อ ยา้ง อยู ่ต้ี เฮอืน น้ัน จ๋น กวา่ จะ ไป เมือง อื่น
11 แต่ ถ้า ต้ี ไหน บ่ ต้อนฮบั กาวา่ บ่ ฟัง หมู่ ต้าน ก็ หื้อ ออก จาก ต้ี หัน้ ไป เหยี แล้ว 
ปัด ขี้ฝุ่น ต้ี ติด ตีน๋ ของ ต้าน ขวา้ง เป้ือ ส่อ หื้อ หนั วา่ พระเจ้า บ่ ปอใจ๋ กับ บ่ ยอม
ฮบั เขา�

12 หมู่ สาวก ของ พระองค์ ก็ ออก ไป สัง่ สอน หื้อ คน ตังหลาย กลับใจ๋ จาก 
บาป 13 หมู่ เขา ขับ ไล่ ผี ออก ไป หลาย ตัว๋ กับ ตา น้ํามัน บ่ากอก หื้อ คน เจ็บ ป่วย 
หลาย คน คน หมู่ น้ัน ก็ หาย

ก๋าน ต๋าย ของ ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา
14 กษัตรยิ ์เฮโรด ได้ยนิ จ้ือ เสียง ของ พระเยซู ยอ้น มี คน เล่าลือ กัน๋ ไป ทัว่

บาง คน อู ้วา่ �คน น้ี ต้อง เป๋น ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา ต้ี เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 
แน่ ๆ เถิง เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์ได้� 15 พ่อง ก็ วา่ �เขา คือ เอลียาห�์ แต่ คน อื่น 
ก็ วา่ �เขา คือ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า เหมือน กับ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น 
เสียง แตน พระเจ้า คน อื่น ๆ ใน สมัย โบราณ น้ัน� 16 เม่ือ กษัตรยิ ์เฮโรด ได้ยนิ 
เรือ่ง หมู่ น้ี ต้าน อู ้วา่ �ต้อง เป๋น ยอหน์ คน ต้ี เฮา สัง่ หื้อ กก คอ แล้ว เป๋น ขึ้น จาก 
ความ ต๋าย แน่ ๆ � 17 กษัตรยิ ์เฮโรด ก๊ึด จาอัน้ ยอ้น วา่ ต้าน สัง่ หื้อ ยบั ยอหน์ 
เอา เจ้ือก เหล็ก ล่าม ไว ้ใน คอก ยอ้น หนัแก่ นาง เฮโรเดียส เมีย ของ ต้าน เซิง่ 
เกย เป๋น เมีย ของ ฟีลิป น้อง บ่าว ของ ต้าน 18 ยอหน์ เกย อู ้กับ กษัตรยิ ์เฮโรด 
วา่ �ต้าน บ่ มี สิทธิ ์เอา เมีย ของ น้อง มา เป๋น เมีย ของ ตัว๋� 19 เฮโรเดียส แค้น
ใค่ ฆ่า ยอหน์ แต่ กษัตรยิ ์เฮโรด บ่ หื้อ เยยีะ 20 ยอ้น พระองค์ กัว๋ ยอหน์ ต้าน ฮู ้
วา่ ยอหน์ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ตึง เป๋น คน บรสุิทธิ์ ก็ เลย ปกป้อง ยอหน์ 
ไว้ กู้ เต้ือ ต้ี กษัตรยิ ์เฮโรด ฟัง ยอหน์ สอน ก็ บ่ ม่วนใจ๋ แต่ ก็ ยงั ใค่ ฟัง อยู่

21 วนั น่ึง เป๋น เวลา ดี ต้ี เฮโรเดียส จะ หื้อ ยอหน์ ถูก ฆ่า เป๋น วนั เกิด ของ 
กษัตรยิ ์เฮโรด พระองค์ เจิญ หมู่ ข้าราชก๋าน จัน๊ สูง นายทหาร จัน๊ ผู้ใหญ่ ตึง 
คน สําคัญ ๆ ใน แควน้ กาลิลี มา งาน เล้ียง 22 ใน งาน น้ัน ลูก สาว ของ เฮโรเดีย
ส ฟ้อน เยยีะ หื้อ กษัตรยิ ์เฮโรด ตึง หมู่ แขก ปอ อก ปอ ใจ๋ ขนาด กษัตรยิ ์เฮโรด 
บอก วา่ �จะ ขอ อะหยงั เฮา ก็ จะ หื้อ� 23 แล้ว กษัตรยิ ์เฮโรด ยงั สัญญา แหม 
วา่ �หน ูจะ ขอ อะหยงั ก็ ได้ จะ ขอ แบ่ง ราชอาณาจักร สัก เกิง่ น่ึง ก็ จะ หื้อ�

24 นาง ก็ ออก ไป ถาม แม่ วา่ �แม่ เจ้า จะ ขอ อะหยงั ดี� แม่ ก็ ตอบ วา่ �ขอ 
หวั ของ ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา� 25 แล้ว นาง ก็ ฟ่ัง ล่น เข้า ไป บอก กษัตรยิ ์วา่
�ข้าเจ้า ขอ หวั ของ ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา ใส่ ถาด มา หื้อ ข้าเจ้า บ่าเด่ียว น้ี�
26 กษัตรยิ ์เฮโรด ก็ ตุ๊กใจ๋ อยา่ง หนัก แต่ ได้ สาบาน ต่อหน้า แขก ตังหลาย ไว ้
แล้ว บ่ ใค่ บอก นาง วา่ หื้อ บ่ ได้ 27 เฮโรด ก็ สัง่ หื้อ ทหาร คน น่ึง ไป กก คอ ยอหน์ 
มา ทหาร คน น้ัน ก็ ไป กก คอ ยอหน์ ขํา ใน คอก 28 แล้ว เอา หวั ใส่ ถาด มา หื้อ 
นาง คน น้ัน แล้ว นาง ก็ เอา ไป หื้อ แม่ 29 เม่ือ สาวก ของ ยอหน์ ฮู ้จาอัน้ ก็ ปา 
กัน๋ มา ฮบั ศพ ของ ยอหน์ ไป ฝัง ไว ้ใน อุโมงค์

พระเยซู เล้ียง คน หา้ ปัน คน
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30 หมู่ อคัร สาวก ต้ี พระเยซู ส่ง ออก ไป มา แวด พระองค์ แล้ว รายงาน เรือ่ง 
กู้ อยา่ง ต้ี ได้ เยยีะ ตึง ได้ สอน หื้อ พระองค์ ฟัง แล้ว พระเยซู ก็ บอก หมู่ เขา วา่
31�หมู่ เฮา ไป หา ต้ี เงยีบ ๆ ยา้ง กัน๋ สัก กํา เต๊อะ� ยอ้น วา่ มี คน นัก ขนาด มา หา 
พระองค์ อยู ่สะลวด จ๋น บ่ มี เวลา แม้ แต่ จะ กิน๋ ข้าว

32 หมู่ เขา ก็ ลง เฮอื ไป หา ต้ี เงยีบ ๆ เป๋น ส่วน ตัว๋ 33 แต่ ก็ มี หลาย คน หนั หมู่ 
เขา ไป ก็ จํา๋ หมู่ เขา ได้ แล้ว คน หมู่ น้ี ต้ี มา จาก หลาย ๆ หมู่ บ้าน ก็ ล่น ไป ต๋าม 
ฮมิ ฝ่ัง ทะเล เป้ือ ไป ดัก รอ ถ้า พระเยซู กับ หมู่ สาวก 34 เม่ือ พระเยซู ขึ้น จาก 
เฮอื ก็ หนั คน เป๋น จํา๋นวน นัก พระองค์ ก็ ฮู้สึก อนิดู หมู่ เขา ยอ้น วา่ หมู่ เขา 
เผียบ เหมือน ฝูง แกะ ต้ี บ่ มี คน เล้ียง พระองค์ จึง สัง่ สอน หมู่ เขา หลาย เรือ่ง

35 ตก ต๋อน แลง หมู่ สาวก ก็ มา บอก พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย์ บ่าเด่ียว น้ี ก็ ค่ํา 
นัก แก แล้ว ตํา๋ หมู่ น้ี ก็ ทุรกัน๋ดาร 36 บอก หื้อ หมู่ เขา ป๊ิก ไป เหยี ก่อน บ๋อ เป้ือ 
จะ ได้ ไป เซาะ ซ้ือ ของกิน๋ กัน๋ ต๋าม บ้าน ไฮ ่บ้าน นา ตึง หมู่ บ้าน ตํา๋ หมู่ น้ี ก่อน�

37 แต่ พระองค์ อู ้วา่ �หมู่ ต้าน ไป เซาะ ของ กิน๋ มา เล้ียง หมู่ เขา เหยี ก่า�
หมู่ สาวก บอก วา่ �จะ ต้อง ใจ๊ เงนิ จํา๋นวน ก้าจ้าง สอง รอ้ย วนั๗ เถิง จะ ปอ ซ้ือ 
ของกิน๋ มา เล้ียง คน หมู่ น้ี ได้�

38 พระเยซู ก็ บอก หมู่ เขา วา่ �ไป เซาะ ผ่อ ลอ วา่ มี เข้าหนมปัง อยู ่ก่ี ก้อน�
เม่ือ หมู่ เขา ฮู ้ก็ ป๊ิก มา บอก วา่ �มี เข้าหนมปัง หา้ ก้อน กับ ป๋า สอง ตัว๋�

39 พระองค์ ก็ สัง่ หื้อ คน ตังหลาย น่ัง เป๋น หมู่ ๆ บน หญ้า เขียว จุ้ม ต้ี หัน้
40 คน ตัง หลาย ก็ น่ัง ลง เป๋น หมู่ ๆ รอ้ย คน พ่อง หา้ สิบ คน พ่อง 41 แล้ว 
พระองค์ ก็ ฮบั เข้าหนมปัง หา้ ก้อน กับ ป๋า สอง ตัว๋ น้ัน มา แล้ว แหงน หน้า ขึ้น 
ไป ผ่อ ฟ้า สวรรค์ ขอบ พระคุณ พระเจ้า แล้ว ก็ หกั เข้าหนมปัง ส่ง หื้อ หมู่ สาวก 
เอา ไป แจก คน ตังหลาย แล้ว พระองค์ แบ่ง ป๋า สอง ตัว๋ แจก หื้อ หมู่ เขา ตวย
42 คน ตึง หมด ได้ กิน๋ อิม่ กู้ คน 43 แล้ว หมู่ สาวก เก็บ เข้าหนมปัง ตึง ป๋า ต้ี เหลือ 
ได้ สิบ สอง ซ้า เต๋ม ๆ 44 คน ต้ี กิน๋ เข้าหนมปัง ตวย กัน๋ วนั น้ัน นับ ก้า ป้อจาย มี 
หา้ ปัน คน

พระเยซู เตียว บน น้ํา ทะเล
45 หลัง จาก น้ัน สัก กํา พระเยซู ก็ บอก หื้อ หมู่ สาวก ของ พระองค์ ลง เฮอื 

ข้าม ฟาก ไป เมือง เบธไซดา ก่อน ส่วน พระองค์ ยงั อยู ่ต้ี หัน้ เป้ือ ส่ง คน ตัง
หลาย ป๊ิก บ้าน 46 หลังจาก พระองค์ ลา คน ตังหลาย แล้ว ก็ ขึ้น ไป อธษิฐาน 
บน ดอย

47 มืด ค่ํา แล้ว เฮอื ของ หมู่ สาวก ลอย อยู ่ก๋าง ทะเลสาบ ส่วน พระองค์ อยู ่
บน บก คน เดียว 48 พระองค์ หนั หมู่ สาวก ก่ําลัง พาย เฮอื อยา่ง ยาก ลําบาก
ยอ้น เฮอื ตอ ลม อยู่ หละหวา่ง ตี ๋สาม เถิง หก โมง เจ๊า พระองค์ เตียว บน น้ํา ไป 
หา หมู่ เขา กับ เหมือน วา่ ก่ําลัง จะ เตียว ก๋าย หมู่ เขา ไป 49 เม่ือ หมู่ สาวก หนั 
๗ 6:37 6:37 ถ้า แป๋ ตรง ภาษา กรกี จะ เป๋น สอง รอ้ย เหรยีญ เดนารอินั 1
เหรยีญ มี ก้า เต้า กับ ก้า แฮง 1 วนั 
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พระองค์ เตียว มา บน น้ํา ก็ ก๊ึด วา่ เป๋น ผี เลย ฮอ้ง เสียง ดัง 50 ยอ้น วา่ ตกใจ๋ กัว๋
แล้ว พระองค์ ก็ อู ้กับ หมู่ เขา ต๋อน น้ัน วา่ �แป๋ง ใจ๋ ดี ๆ ไว้ น่ี เฮา เน่อ บ่ ถ้า กัว๋�
51 เม่ือ พระเยซู ขึ้น เฮอื แล้ว ลม ก็ ยา้ง หมู่ เขา ปา กัน๋ งดื ขนาด ต้ี พระองค์ 
เตียว บน น้ํา ได้ กับ ลม ก็ หยุด 52 ยอ้น เขา ยงั บ่ เข้าใจ๋ ความหมาย เรือ่ง เข้า
หนมปัง หา้ ก้อน น้ัน สุด ป๋ัญญา หมู่ เขา แล้ว

พระเยซู ฮกัษา คน ป่วย
53 หลัง จาก ข้าม ฟาก มา แผว ฝ่ัง แควน้ เยนเนซาเรท แล้ว หมู่ สาวก ก็ 

มัด เฮอื ไว้ 54 เม่ือ ขึ้น มา จาก เฮอื แล้ว คน ต้ี หัน้ ก็ จํา๋ พระเยซู ได้ 55 ก็ ล่น ไป 
บอก หมู่ คน อื่น ๆ ใคว ่แควน้ แล้ว หาม คน ป่วย ใส่ ต้ี นอน มา หา พระองค์ ฮู ้วา่ 
พระองค์ อยู ่ตัง ใด ก็ ไป หา ต้ี หัน้ 56 พระองค์ ไป ตัง ใด บ่ วา่ ใน หมู่บ้าน ใน เมือง
กาวา่ ไป บ้าน นอก ก็ ดี คน ตังหลาย ก็ ปา เอา คน ป่วย มา นอน ต๋าม กาด เป้ือ 
ขอ หยุบ ตีน๋ เส้ือ คุม ของ พระองค์ กู้ คน ต้ี ได้ หยุบ ตีน๋ เส้ือ ของ พระองค์ ก็ หาย 
ป่วย

7
กําสอน ของ ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ หมู่ เฮา

1 มี หมู่ ฟาริสี กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์ต้ี มา จาก กรุง เยรูซาเล็ม ปา กัน๋ มา หา 
พระเยซู 2 หมู่ เขา หนั สาวก ของ พระเยซู บาง คน บ่ ซ่วย มือ ต๋าม พิธ ีตาง 
ศาสนา ยวิ ก่อน กิน๋ ข้าว 3 ( จาว ยวิ ตังหลาย ตึง คน ต้ี เป๋น หมู่ ฟาริสี จะ ถือ 
ต๋าม กําสอน ต้ี ป้ออุย๊ แม่หม่อน สอน ต่อ ๆ กัน๋ มา วา่ ถ้า บ่ ซ่วย มือ ต๋าม พิธ ีตาง 
ศาสนา เหยี ก่อน จะ บ่ กิน๋ ข้าว เต้ือ 4 หลัง จาก ไป ซ้ือ ของ ใน กาด มา แล้ว ก็ 
ต้อง ซ่วย มือ ต๋าม พิธ ีน้ัน เหยี ก่อน เหมือน กัน๋ แล้ว ก้อย กิน๋ ข้าว ก็ มี ฮตี ฮอย 
อื่น ๆ แหม หลาย อยา่ง ต้ี เขา ถือ อยา่ง ก๋าน ล้าง ถ้วย จ๊อน หม้อ ใส่ น้ํา ตึง หม้อ
แก๋ง ตวย )

5 ยอ้น จาอัน้ หมู่ ฟารสีิ กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์ก็ ถาม พระเยซู วา่ �เป๋น จาใด 
หมู่ สาวก ของ ต้าน บ่ เยยีะ ต๋าม ฮตี เก่า ฮอย เดิม ต้ี ป้ออุย๊ แม่หม่อน สอน ไว้ แต่ 
ปา กัน๋ ใจ๊ มือ ต้ี เป๋น มลทิน กิน๋ ข้าว� 6 พระองค์ ตอบ วา่ �หมู่ ต้าน เป๋น คน หน้า 
ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด อสิยาห ์อู ้ถูก แต๊ ๆ ต้ี ตวายตัก๊ เถิง หมู่ ต้าน วา่
� คน หมู่ น้ี นับถือ เฮา ก้า ปาก ของ เขา เต้าอัน้

แต่ ใจ๋ อยู ่หา่ง ไก๋ จาก เฮา ขนาด
7 ก็ เลย บ่ มี ประโยชน์ ต้ี หมู่ เขา จะ นมัสก๋าน เฮา

ยอ้น เขา เอา กฎ ต้ี คน ตัง้ ขึ้น มา อา้ง เป๋น กําสัง่ ของ พระเจ้า �ฅ
8 หมู่ ต้าน ละเลย กําสัง่ สอน ของ พระเจ้า แล้ว ไป ยดึ ถือ ต๋าม กําสอน ของ ป้อ
อุย๊ แม่หม่อน ต้ี สอน ต่อ ๆ กัน๋ มา� 9 แล้ว พระเยซู อู ้แหม วา่ �หมู่ ต้าน เก่ง 
ขนาด ต้ี ปา กัน๋ หลบ หลีก กําสัง่ ของ พระเจ้า เป้ือ เยยีะ ต๋าม ฮตี เก่า ฮอย เดิม 
ของ ป้ออุย๊ แม่หม่อน ต้ี สอน ต่อ ๆ กัน๋ น้ัน 10 อยา่ง เจ้น โมเสส สอน ไว ้วา่ �จง 
ฅ 7:7 7:7 อสย� 29:13
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เคารพ นับถือ ป้อ แม่ ของ ตัว๋� กับ �คน ใด ต้ี สาป แจ้ง ป้อ แม่ จะ ต้อง มี โต้ษ 
เถิง ต๋าย� 11 แต่ หมู่ ต้าน แอกขะแตก สอน วา่ ทรพัย ์สมบัติ ต้ี ควร จะ จ้วย
เหลือ ป้อ แม่ น้ัน ก็ เปิง ดี ต้ี จะ เอา ไป ถวาย หื้อ กับ พระเจ้า แตน ๘ 12 ลูก คน 
น้ัน ก็ มี ข้อ แก้ ตัว๋ บ่ ต้อง จ้วยเหลือ ป้อ แม่ 13 หมู่ ต้าน ก็ เยยีะ หื้อ ถ้อยกํา ของ 
พระเจ้า บ่ มี ผล ยอ้น ฮตี เก่า ฮอย เดิม ต้ี สอน ต่อ ๆ กัน๋ มา กับ โดย เยยีะ แหม 
หลาย อยา่ง ต้ี เหมือน กับ จาอี ้ตวย�

สิง่ ต้ี เยยีะ หื้อ คน เป๋น มลทิน
14 พระเยซู ก็ ฮอ้ง คน ตังหลาย เข้า มา หา แหม แล้ว อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �หมู่ 

ต้าน กู้ คน ฟัง หื้อ ดี ๆ หื้อ เข้าใจ๋ แต๊ ๆ เน่อ 15 ก๋าน กิน๋ ของ ต้ี หา้ม กิน๋ บ่ ได้ เยยีะ 
หื้อ คน เป๋น มลทิน แต่ สิง่ ต้ี ออก มา จาก ตัง ใน ใจ๋ สิง่ น้ัน ละ จะ เยยีะ หื้อ คน เป๋น 
มลทิน 16 ใผ ยอม ฟัง ก็ หื้อ ฟัง ไว ้เต๊อะ�๙ 17 เม่ือ พระเยซู ละ คน ตังหลาย เข้า 
ไป ใน เฮอืน หมู่ สาวก ก็ เข้า มา ถาม พระองค์ วา่ �กําเผียบ น้ัน หมายความ 
วา่ จาใด� 18 พระองค์ ป๊ิก ถาม หมู่ เขา วา่ �ต้าน ตังหลาย ยงั บ่ เข้าใจ๋ แหม 
กา ต้าน ยงั บ่ หนั เต้ือ ก๋า คือ วา่ บ่ มี อะหยงั ต้ี เข้า ปาก ไป แล้ว เยยีะ หื้อ คน เป๋น 
มลทิน ได้ 19 ยอ้น วา่ บ่ ได้ เข้า ไป ใน จิตใจ๋ แต่ ลง ต๊อง แล้ว ก็ ถ่าย ออก ไป เหยี�
( ต้ี อู ้จาอี ้เป๋น ก๋าน บอก หื้อ ฮู ้วา่ ของ กิน๋ กู้ อยา่ง กิน๋ ได้ บ่ มี อนั ใด เป๋น มลทิน�
20 พระองค์ ก็ อู ้ต่อ แหม วา่ �สิง่ ต้ี ออก มา จาก จิตใจ๋ ของ คน น้ัน ละ เยยีะ หื้อ 
คน เป๋น มลทิน 21 ยอ้น วา่ สิง่ ต้ี ออก มา จาก จิตใจ๋ ของ คน คือ ก๋าน ก๊ึด ฮา้ย
ก๋าน ลัก ของ ก๋าน ฆ่า คน ก๋าน เยยีะ บาป ตาง เพศ กู้ อยา่ง 22 ก๋าน เล่น จู๊ ก๋าน 
ขี้โลภ ก๋าน เยยีะ ฮา้ย ก๋าน หลอกลวง ราคะ ตัณ๋หา ความ อจิฉา ขอย ยวน
ก๋าน ใส่ ฮา้ย คน อื่น ความ หยิง่ จ๋องหอง กับ ก๋าน เป๋น คน บ่ มี สํานึก ใน ตาง 
ธรรม 23 สะป๊ะ กู้ สิง่ ต้ี บ่ ดี น้ี ออก จาก ใจ๋ ของ คน เยยีะ หื้อ คน เป๋น มลทิน�

ความ เจ้ือ ของ แม่ญิง จาว ซีเรยี ฟีนิเซีย
24 พระเยซู ลุก จาก ต้ี หัน้ เข้า ไป ใน แควน้ เมือง ไทระ กับ เมือง ไซดอน ๑

แล้ว เข้า ไป ใน เฮอืน หลัง น่ึง พระองค์ บ่ ต้อง ก๋าน หื้อ ใผ ฮู ้ใผ หนั แต่ ก็ ยงั มี 
คน ฮู ้คน หนั อยู่

25 มี แม่ญิง คน น่ึง ลูกสาว ของ นาง ถูก ผี ฮา้ย๒ เข้า เม่ือ ฮู ้ข่าว เถิง เรือ่ง 
พระเยซู นาง ก็ เข้า มา แล้ว ไหว ้ต้ี ตีน๋ ของ พระองค์ 26 แม่ญิง คน น้ัน บ่ ใจ้ 
เป๋น จาว ยวิ แต่ เป๋น จาว ซีเรยี ฟีนิเซีย ต้ี อู ้ภาษา กรกี นาง มา ออ้นวอน ขอ หื้อ 
พระองค์ ขับ ไล่ ผี ออก จาก ลูก สาว 27พระองค์ อู ้กับ แม่ญิง คน น้ัน วา่ �หื้อ หมู่ 
ลูก กิน๋ อิม่ เหยี ก่อน เต๊อะ บ่ ถูกต้อง ต้ี จะ เอา ของกิน๋ ของ ลูก ไป โจ้ง หื้อ หมา�
28 แต่ แม่ญิง คน น้ัน ตอบ พระองค์ วา่ �แม่น แล้ว ต้าน เจ้า ข้า แม้ แต่ หมา ต้ี 
อยู ่ป๊ืน โต๊ะ ก็ ได้ กิน๋ เศษ ของกิน๋ ลูก ต้ี ตก ลง จาก โต๊ะ� 29 พระเยซู บอก นาง 
๘ 7:11 7:11 ถ้า แป๋ ตรง กับ ภาษา กรกี จะ เป๋น �โกระบาน� แป๋ วา่ ของ ต้ี แยก ไว ้เป้ือ ถวาย พระเจ้า 
๙ 7:16 7:16 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ บ่ มี ข้อ 16 ๑ 7:24 7:24 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ บ่ มี กํา วา่
�กับ เมือง ไซดอน� ๒ 7:25 7:25 ใน ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ บ่ สะอาด 
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วา่ �ยอ้น เจ้า ตอบ จาอี้ ป๊ิก ไป บ้าน เจ้า เต๊อะ ผี ออก จาก ลูก สาว แล้ว เน่อ�
30 เม่ือ นาง ป๊ิก ไป แผว บ้าน ก็ หนั ลูก สาว นอน อยู ่บน ต้ีนอน ผี ออก ไป แล้ว

พระเยซู ฮกัษา คน ต้ี หู หนวก กับ ปาก กัก๊
31 แล้ว พระเยซู ออก จาก แควน้ เมือง ไทระ เตียว ก๋าย เมือง ไซดอน ไป 

ทะเลสาบ กาลิลี ใน แควน้ ทศบุรี 32 มี คน ปา ป้อจาย หู หนวก ปาก กัก๊ คน น่ึง 
มา หา พระองค์ ออ้นวอน ขอ พระองค์ วาง มือ บน ตัว๋ คน น้ัน เป้ือ ฮกัษา เขา หื้อ 
หาย

33 พระองค์ ปา ป้อ จาย คน น้ัน ออก จาก คน ตัง หลาย ไป อยู ่แหม ต้ี น่ึง
พระองค์ เอา น้ิว มือ ซุก เข้า ไป ใน ฮู หู ของ เขา แล้ว ถ่ม น้ําลาย ใส่ น้ิว มือ แปด ต้ี 
ลิน้ ของ เขา 34 แล้ว พระองค์ แหงน หน้า ผ่อ ฟ้า สวรรค์ ถอน หาย ใจ๋ ยาว ด้วย 
ความ อนิดู แล้ว บอก คน น้ัน วา่ �เอฟฟาธา� แป๋ วา่ �จง เปิด ออก� 35 แล้ว 
หู ของ คน น้ัน ก็ ได้ยนิ ลิน้ ก็ อู ้ได้ ถอบ ขึ้น มา บ่า เด่ียว น้ัน เลย

36 พระองค์ สัง่ หมู่ คน ต้ี ปา เขา มา บ่ หื้อ ไป เล่า เรือ่ง น้ี หื้อ ใผ ฟัง แต่ ยิง่ 
พระองค์ สัง่ หา้ม นัก เต้า ใด หมู่ เขา ก็ ยิง่ บอก คน อื่น นัก ขึ้น เต้า อัน้ 37 คน ตัง
หลาย ก็ ปา กัน๋ งดื ขนาด อู ้กัน๋ วา่ �กู้ สิง่ ต้ี พระเยซู เยยีะ น้ัน ดี ขนาด พระองค์ 
เยยีะ หื้อ คน หู หนวก ได้ยนิ เยยีะ หื้อ คน ใบ้ อู ้ได้�

8
พระเยซู เล้ียง คน ส่ี ปัน คน

1 เวลา น้ัน มี คน จํา๋นวน นัก มา หา พระเยซู แหม แต่ เม่ือ ของกิน๋ เส้ียง หมด 
แล้ว พระเยซู จึง ฮอ้ง หมู่ สาวก มา หา อู ้วา่ 2 �เฮา อนิดู คน หมู่ น้ี ขนาด ยอ้น 
หมู่ เขา อยู ่ตวย เฮา สาม วนั มา แล้ว บ่าเด่ียว น้ี บ่ มี อะหยงั กิน๋ สัก อยา่ง 3 ถ้า 
เฮา หื้อ หมู่ เขา ป๊ิก บ้าน โดย บ่ ได้ กิน๋ อะหยงั เต้ือ หมู่ เขา ก็ จะ เป๋น ปิ หมด แฮง 
ก๋าง ตาง ยอ้น วา่ บาง คน ก็ ลุก จาก ต้ี ไก๋ ๆ มา� 4 หมู่ สาวก ก็ ตอบ วา่ �ใน ต้ี 
ทุรกัน๋ดาร จาอี้ จะ ไป เซาะ ของกิน๋ ต้ี ไหน มา เล้ียง หมู่ เขา ปะล้ํา ปะเหลือ�
5 พระเยซู ถาม หมู่ สาวก วา่ �หมู่ ต้าน มี เข้าหนมปัง ก่ี ก้อน� หมู่ สาวก ตอบ 
วา่ �เจ็ด ก้อน เต้าอัน้� 6 พระองค์ สัง่ หื้อ คน ตังหลาย น่ัง ลง บน ป๊ืน ดิน แล้ว 
พระองค์ ฮบั เอา เข้าหนมปัง มา อธษิฐาน ขอบพระคุณ พระเจ้า แล้ว ก็ หกั เข้า
หนมปัง ยื่น หื้อ หมู่ สาวก เอา ไป แจก คน ตังหลาย 7 หมู่ เขา มี ป๋า ตัว๋ หน้อย ๆ
บ่ ก่ี ตัว๋ พระองค์ ก็ เอา ป๋า น้ัน มา ขอบ พระคุณ พระเจ้า แล้ว หื้อ หมู่ สาวก เอา 
ไป แจก ตวย 8 คน ตังหลาย กิน๋ อิม่ กัน๋ หมด แล้ว ยงั เก็บ ของกิน๋ ต้ี เหลือ ใส่ 
ก๋วย ได้ แหม เจ็ด แก่น 9 คน ต้ี อยู ่ต้ี หัน้ มี ประมาณ ส่ี ปัน คน แล้ว พระองค์ ก็ 
ส่ง เขา ตังหลาย ป๊ิก เมือ บ้าน 10 ส่วน พระองค์ กับ หมู่ สาวก ปา กัน๋ ลง เฮอื ไป 
แควน้ ดาลมานธูา บ่า เด่ียว น้ัน เลย

หมู่ ฟารสีิ มา ทดลอง พระเยซู
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11 หมู่ ฟารสีิ ตัง้เก๊า เถียง พระเยซู แล้ว ขอ หื้อ พระองค์ เยยีะ หมายสําคัญ 
จาก ฟ้า สวรรค์ หื้อ ผ่อ เป้ือ จะ ฮู ้วา่ พระองค์ มา จาก พระเจ้า แต๊ ๆ ก่อ 12 พระ
เยซู ถอน หายใจ๋ ยาว แล้ว อู ้วา่ �เป๋น จาใด คน ใน สมัย น้ี ผ่อ หา ก้า หมาย
สําคัญ เต้าอัน้ เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ เฮา จะ บ่ เยยีะ หมาย
สําคัญ หื้อ คน ใน สมัย น้ี หนั� 13 พระองค์ ก็ ละ หมู่ เขา ไว ้หัน้ แล้ว ลง เฮอื กับ 
หมู่ สาวก ข้าม ทะเลสาบ ไป แหม ฝ่ัง น่ึง เหยี

เจ๊ือฟู ของ หมู่ ฟารสีิ กับ ของ หมู่ เฮโรด
14หมู่ สาวก ลืม เอา เข้าหนมปัง มา ตวย ใน เฮอื มี อยู ่ก้อน เดียว 15พระเยซู 

เตือ๋น หมู่ เขา วา่ �หละวงั เจ๊ือฟู ของ หมู่ ฟารสีิ กับ เจ๊ือฟู ของ กษัตรยิ ์เฮโรด ไว ้
หื้อ ดี ๆ � 16 หมู่ สาวก อู ้กัน๋ วา่ �ต้ี พระองค์ อู ้จาอี ้ก็ ยอ้น วา่ หมู่ เฮา บ่ มี เข้าหนม
ปัง� 17 พระเยซู ฮู ้วา่ หมู่ เขา อู ้เรือ่ง อะหยงั กัน๋ อยู ่ก็ เลย อู ้วา่ �เยยีะ หยงั หมู่ 
ต้าน ปา กัน๋ อู ้เรือ่ง บ่ มี เข้าหนมปัง หมู่ ต้าน ยงั บ่ เข้าใจ๋ เต้ือ กา กาวา่ สุด กําก๊ึด 
แล้ว 18 มี ต๋า ก็ ผ่อ บ่ หนั กับ มี หู ก็ บ่ ได้ยนิ จาอัน้ กา หมู่ ต้าน จํา๋ บ่ ได้ กา 19 ต๋อน 
ต้ี เฮา เอา เข้าหนมปัง หา้ ก้อน เล้ียง ตึง หา้ ปัน คน น้ัน หมู่ ต้าน เก็บ ต้ี เหลือ ได้ 
ก่ี ซ้า� หมู่ เขา ตอบ วา่ �ได้ สิบ สอง ซ้า� 20 �ต๋อน ต้ี เฮา เอา เข้าหนมปัง เจ็ด 
ก้อน เล้ียง ตึง ส่ี ปัน คน ลอ ต้าน ตังหลาย เก็บ ต้ี เหลือ ได้ ก่ี ก๋วย� หมู่ เขา ตอบ 
วา่ �ได้ เจ็ด ก๋วย� 21 แล้ว พระเยซู ก็ อู ้วา่ �ยงั บ่ เข้าใจ๋ เต้ือ กา�

พระเยซู ฮกัษา คน ต๋า บอด ต้ี เบธไซดา
22 เม่ือ พระเยซู ตึง หมู่ สาวก มา แผว เมือง เบธไซดา มี คน ปา คน ต๋าบอด 

คน น่ึง มา ออ้นวอน ขอ พระองค์ ฮกัษา เขา หื้อ หาย 23 พระองค์ ก็ จู๋ง มือ คน ต๋า 
บอด ออก มา นอก หมู่ บ้าน แล้ว ถ่ม น้ําลาย ใส่ ต๋า ตึง วาง มือ บน ต๋า สอง เบื้อง 
ของ คน น้ัน ถาม วา่ �ผ่อ หนั อะหยงั พ่อง ก่อ�

24 คน ต๋า บอด ก็ ได้ เหงย หน้า ขึ้น มา ผ่อ แล้ว บอก วา่ �หนั คน เหมือน เก๊า
ไม้ เตียว ไป เตียว มา� 25 พระองค์ ก็ วาง มือ บน ต๋า ของ เขา แหม เต้ือ น่ึง คน 
ต๋า บอด ก็ ปัก ต๋า ผ่อ ต๋า ของ เขา ก็ หาย ดี เขา ผ่อ หนั สิง่ ตังหลาย ได้ เป่ง หล้ึง
26 พระองค์ ก็ ส่ง เขา ป๊ิก เมือ บ้าน เหยี กับ บอก วา่ �หา้ม แว ่เข้า ไป ใน หมู่ บ้าน 
เน่อ�

เปโตร อู ้วา่ พระเยซู เป๋น พระครสิต์
27 พระเยซู กับ หมู่ สาวก เตียวตาง ไป ต๋าม หมู่ บ้าน ใก้ เมือง ซีซารียา ฟีลิ

ปปี ต๋อน เตียว ก๋าง ตาง น้ัน พระองค์ ถาม หมู่ สาวก ของ พระองค์ วา่ �คน ตัง
หลาย อู ้กัน๋ วา่ เฮา เป๋น ใผ กา�

28 หมู่ สาวก ตอบ วา่ �บาง คน ก็ วา่ เป๋น ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา บาง คน ก็ 
วา่ เป๋น เอลียาห์ แล้ว มี บาง คน วา่ เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า คน 
น่ึง� 29 แล้ว พระองค์ ถาม หมู่ เขา วา่ �หมู่ ต้าน ลอ ก๊ึด วา่ เฮา เป๋น ใผ� เป
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โตร ตอบ วา่ �พระองค์ เป๋น พระครสิต์� 30 แล้ว พระองค์ ก็ สัง่ หมู่ สาวก บ่ หื้อ 
บอก คน อื่น วา่ พระองค์ เป๋น ใผ

พระเยซู ตวายตัก๊ เถิง ความ ต๋าย ของ พระองค์
31 แล้ว พระเยซู ตัง้เก๊า สอน หื้อ หมู่ เขา ฮู ้วา่ �บุตรมนษุย ์จะ ต้อง ได้ ฮบั 

ความ ตุ๊ก ทรมาน หลาย อยา่ง หมู่ คน เฒ่า คน แก่ หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ ตึง หมู่ 
ธรรมา จ๋ารย ์จะ บ่ ยอมฮบั พระองค์ ใน ต้ี สุด พระองค์ จะ ต้อง ถูก ฆ่า ต๋าย
แต่ หลัง จาก น้ัน แหม สาม วนั พระเจ้า จะ เยยีะ หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย�
32 พระเยซู เล่า เรือ่ง น้ี หื้อ หมู่ สาวก ฟัง อยา่ง บ่ ปิด บัง อะหยงั ส่วน เปโตร ปา 
พระเยซู ออก จาก หมู่ แล้ว วา่ หื้อ พระองค์ 33 พระเยซู งวา้ย หน้า มา ผ่อ หมู่ 
สาวก แล้ว ก็ ด่า เปโตร วา่ �ไอ ่ซาต๋าน ไป หื้อ ป๊น หู ป๊น ต๋า ยอ้น วา่ เจ้า บ่ ได้ ก๊ึด 
อยา่ง พระเจ้า แต่ ก๊ึด อยา่ง คน�

34 แล้ว พระองค์ ฮอ้ง คน ตังหลาย กับ หมู่ สาวก เข้า มา หา แล้ว บอก หมู่ เขา 
วา่ �ถ้า ใผ คน ใด ใค่ เป๋น สาวก ของ เฮา ก็ หื้อ คน น้ัน ตัด อก ตัด ใจ๋ แบก ไม้ ก๋าง 
เขน ของ ตัว๋ เก่า แล้ว ตวย เฮา มา 35 ยอ้น วา่ ถ้า คน ใด ใค่ ฮกัษา จีวติ ของ ตัว๋ 
ไว้ คน น้ัน จะ ฮกัษา จีวติ น้ัน บ่ ได้ ก็ จะ ต๋าย แต่ ถ้า คน ใด ยอม สละ จีวติ ของ 
ตัว๋ ยอ้น หนั แก่ เฮา ตึง ข่าวดี คน น้ัน จะ มี จีวติ นิรนัดร์ 36 จะ มี ประโยชน์ อะ
หยงั ถ้า ได้ เป๋น เจ้าของ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ใน โลก น้ี แต่ ต้อง เสีย จีวติ ของ ตัว๋ ไป เหยี
37 ต้าน จะ เอา อะหยงั ไป แลก กับ จีวติ ของ ต้าน ป๊ิก คืน มา ได้ 38 ใน ยุค น้ี ต้ี มี 
คน บาป เป๋น คน บ่ ซ่ือสัตย ์ต่อ พระเจ้า ถ้า คน ใด อาย ยอ้น ติดต๋าม เฮา กับ กํา
สอน ของ เฮา เฮา ผู้ เป๋น บุตรมนษุย ์ก็ จะ อาย คน น้ัน ตวย เม่ือ เฮา ป๊ิก มา ใน 
โลก ด้วย รศัมี ของ พระบิดา ฮว่ม กับ หมู่ ทูตสวรรค์ บรสุิทธิ�์

9
1 พระเยซู อู ้กับ หมู่ เขา แหม วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่

หมู่ ต้าน บาง คน ต้ี ยนื อยู ่ต้ี น่ี จะ ยงั บ่ ต๋าย เต้ือ จ๋น กวา่ จะ ได้ หนั แผ่นดิน ของ 
พระเจ้า มา ด้วย ฤทธิ ์เดช�

โมเสส กับ เอลียาห ์มา ป๋ากฏ
2 หลัง จาก น้ัน หก วนั พระเยซู ปา เปโตร ยากอบ กับ ยอหน์ ขึ้น ไป บน ดอย 

สูง ตวย กัน๋ บ่ มี คน อื่น ต้ี หัน้ แล้ว ตัว๋ ของ พระองค์ ก็ เป่ียน ไป ต่อ หน้า ต่อ ต๋า 
หมู่ เขา 3 เส้ือผ้า ของ พระองค์ ก็ ขาว จ๋น เหล้ือม มาบ ๆ บ่ มี สล่า ฟอก ผ้า คน ใด 
ใน โลก จะ ฟอก เส้ือผ้า หื้อ ขาว จาอัน้ ได้ 4แล้ว หมู่ เขา ก็ หนั เอลียาห ์กับ โมเสส 
ก่ําลัง อู ้กับ พระเยซู อยู่

5 เปโตร บอก พระเยซู วา่ �อาจ๋ารย ์ครบั เป๋น สิง่ ดี แต๊ ๆ ต้ี หมู่ เฮา ได้ มา 
อยู ่ต้ี น่ี หมู่ เฮา จะ แป๋ง ตูบ ไว ้สาม หลัง หื้อ อาจ๋ารย์ โมเสส กับ เอลียาห ์คน ละ 
หลัง� 6 ต้ี เปโตร อู ้จาอัน้ ก็ ยอ้น วา่ หมู่ เขา ยงั สะดุ้ง ตก ใจ๋ อยู่ เลย บ่ ฮู ้วา่ จะ อู ้
จาใด ดี
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7 จาก น้ัน ก็ มี เมฆ มา หุม้ หมู่ เขา ไว้ แล้ว มี เสียง ออก มา จาก เมฆ วา่ �ต้าน 
ผู้ น้ี เป๋น ลูก ต้ี เฮา ฮกั หื้อ เจ้ือฟัง ต้าน เต๊อะ�

8 หมู่ เขา ฟ่ัง เหลียว ผ่อ รอบ ๆ ตันใด น้ัน ก็ บ่ หนั ใผ หนั ก้า พระเยซู เต้าอัน้
9 ต๋อน ต้ี ปา กัน๋ เตียว ลง มา จาก ดอย น้ัน พระองค์ สัง่ หา้ม หมู่ เขา บ่ หื้อ เล่า 

เรือ่ง ต้ี หนั น้ี หื้อ ใผ ฟัง จ๋น กวา่ บุตรมนษุย ์จะ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เหยี ก่อน
10 หมู่ เขา ก็ เก็บ เรือ่ง น้ี ไว้ แต่ ก็ ยงั ถาม ใน หมู่ เดียว กัน๋ วา่ ต้ี พระองค์ อู ้

วา่ �เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย� น้ัน หมายความ วา่ จาใด 11 แล้ว หมู่ เขา ถาม 
พระองค์ วา่ �เป๋น จาใด หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์ปา กัน๋ อู ้วา่ เอลียาห ์ต้อง มา ก่อน 
พระครสิต์�

12 พระเยซู ตอบ วา่ �ถูก แล้ว ต้ี เอลียาห ์ต้อง มา ก่อน เป้ือ มา เกียม กู้ สิง่ กู้ 
อยา่ง หื้อ ป๊ิก เหมือน เก่า แต่ จํา๋ ได้ ก่อ วา่ พระคัมภีร ์เขียน เถิง บุตรมนษุย ์ไว ้
ตวย วา่ บุตรมนษุย ์จะ ต้อง ทน ตุ๊ก ทรมาน อยา่ง แสนสาหสั กับ ถูก ละ ไป เหยี
13 แต่ เฮา จะ บอก หื้อ ฮู ้วา่ เอลียาห ์ได้ มา แล้ว คน ตังหลาย ก็ ปา กัน๋ เยยีะ บ่ ดี 
กับ เป้ิน ต๋าม ใจ๋ ของ หมู่ เขา เหมือน กับ ต้ี เกย เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร�์๓

พระเยซู ฮกัษา หละออ่น ต้ี มี ผี ฮา้ย เข้า
14 เม่ือ พระเยซู กับ สาวก ลง ดอย มา หา หมู่ สาวก ต้ี ถ้า อยู ่ตัง ลุ่ม ก็ หนั มี คน 

จํา๋นวน นัก แวด ตะหลุ้ม หมู่ สาวก อยู่ มี หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์ก่ําลัง เถียง หมู่ เขา
15 เม่ือ คน ตังหลาย หนั พระเยซู เตียว มา ก็ แปลกใจ๋ กับ ดีใจ๋ ปา กัน๋ ล่น เข้า 
มา ต้อนฮบั พระองค์

16 พระเยซู ถาม หมู่ เขา วา่ �ก่ําลัง เถียง กัน๋ เรือ่ง อะหยงั� 17 มี ป้อจาย คน 
น่ึง ใน คน ตังหลาย น้ัน ตอบ พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย ์ครบั ข้าพเจ้า ปา ลูก บ่าว 
มา หา อาจ๋ารย์ เขา มี ผี เข้า เยยีะ หื้อ อู ้บ่ ได้ 18 ผี ออก ฤทธิ ์เม่ือใด จะ เยยีะ หละ
ออ่น คน น้ี โก้น ลง ดิน น้ําลาย ออก เต๋ม ปาก โจ๊ะโฟ๊ะ ขบ เขี้ยว ขบ กาง มัน่ต้ึง
กับ ตัว๋ แข็ง เกิก็เดิก็ ข้าพเจ้า ขอ หมู่ สาวก ของ ต้าน ไล่ ผี น้ัน ออก แต่ หมู่ เขา 
ไล่ มัน ออก บ่ ได้� 19 พระเยซู ตอบ วา่ �เฮอ่ หมู่ คน บ่ มี ความ เจ้ือ เฮา จะ ต้อง 
อยู ่กับ หมู่ สู ไป แหม เมิน สัก เต้าใด เฮา จะ ต้อง อดทน กับ หมู่ สู ไป แผว ไหน ปา 
หละออ่น คน น้ัน มา น่ี แล่� 20 หมู่ เขา ก็ ปา หละออ่น มา หา พระองค์ เม่ือ ผี หนั 
พระองค์ ก็ เยยีะ หื้อ หละออ่น จัก๊ แล้ว โก้น ลง กิง้ ไป มา บน ป๊ืน ดิน กับ น้ําลาย 
ออก เต๋ม ปาก โจ๊ะโฟ๊ะ 21 พระเยซู ก็ ถาม ป้อ ของ หละออ่น คน น้ัน วา่ �ผี เยยีะ 
หื้อ เป๋น จาอี ้มา เมิน แล้ว กา� ป้อ ก็ ตอบ วา่ �เป๋น ตัง้แต่ เม่ือ หน้อย ๆ มา แล้ว
22 ผี เกย เยยีะ หื้อ ตก น้ํา ตก ไฟ เจ่ือ ๆ เป้ือ จะ ฆ่า หื้อ ต๋าย ถ้า ต้าน สามารถ จ้วย 
ได้ ก็ ขอ อนิดู จ้วย น่อย เต๊อะ� 23 พระเยซู อู ้กับ ป้อ หละออ่น คน น้ัน วา่ � �ถ้า 
จ้วย ได้� อี ้กา ถ้า ใผ เจ้ือ กู้ อยา่ง ก็ เป๋น ไป ได้ สําหรบั เขา� 24 ป้อ ของ หละออ่น 
ก็ ฮอ้ง ออก ปาก ออก คอ วา่ �ข้าพเจ้า เจ้ือ ๆ แต่ มี ความ เจ้ือ บ่ ปอ ขอ โผด เต่ื
๓ 9:13 9:13คน ต้ี ได้ยนิ เรือ่ง น้ี ใน สมัย ของ พระเยซู คง เข้าใจ๋ วา่ น่ี เป๋น ก๋าน อา้งองิ ความ ตุ๊ก ต้ี ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา ฮบั
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อม แถ้ง หื้อ เจ้ือ เต๊อะ� 25 เม่ือ พระเยซู หนั หลาย คน ปา กัน๋ ล่น เข้า มา หา นัก 
ขึ้น พระองค์ ก็ สัง่ ผี ฮา้ย๔ ตัว๋ น้ัน วา่ �ไอ ่ผี ต้ี เยยีะ หื้อ หู หนวก อู ้บ่ ได้ เฮา สัง่ หื้อ 
เจ้า ออก จาก หละออ่น คน น้ี หา้ม ป๊ิก มา เข้า เขา แหม ซ้ํา เน่อ� 26 ผี น้ัน ก็ ไห ้ๆ
หุย ๆ เยยีะ หละออ่น คน น้ัน ดิน้โจ้ง ดิน้จ้าง อยู ่สัก กํา น่ึง แล้ว ก็ ออก ไป หละ
ออ่น ก็ นอน หนิมผิว้ เหมือน คน ต๋าย แล้ว คน ตังหลาย ก็ อู ้กัน๋ วา่ �เขา ต๋าย 
แล้ว� 27 แต่ พระเยซู กํา๋ มือ ของ หละออ่น คน น้ัน จัก๊ หื้อ ลุก ขึ้น หละออ่น คน 
น้ัน ก็ ลุก ขึ้น ยนื

28 เม่ือ พระเยซู เข้า ไป ใน เฮอืน หลัง น่ึง หมู่ สาวก ก็ มา ถาม พระองค์ เป๋น 
ส่วน ตัว๋ วา่ �เป๋น จาใด หมู่ เฮา เถิง ไล่ ผี น้ัน ออก บ่ ได้� 29 พระองค์ ก็ ตอบ วา่
�ผี จาอี ้จะ ไล่ ออก งา่ย ๆ ตึง บ่ ได้ เน่อ เวน้ แต่ ต้อง อธษิฐาน ไล่ เต้าอัน้�

พระเยซู อู ้เถิง เรือ่ง ความ ต๋าย ของ พระองค์ เป๋น เต้ือ ต้ี สอง
30 พระเยซู ตึง หมู่ สาวก ปา กัน๋ ออก จาก ต้ี หัน้ เตียว ก๋าย แควน้ กาลิลี ไป

แต่ พระองค์ บ่ ใค่ หื้อ ใผ ฮู ้วา่ พระองค์ อยู ่ต้ี ไหน 31 ยอ้น วา่ ต๋อน น้ัน พระเยซู 
ก่ําลัง สอน หมู่ สาวก พระองค์ บอก หมู่ เขา วา่ �จะ มี คน หกัหลัง บุตรมนษุย์
แล้ว มอบ พระองค์ หื้อ อยู ่ใน อาํนาจ ของ คน แล้ว หมู่ เขา จะ ฆ่า พระองค์ หื้อ 
ต๋าย แต่ เม่ือ ต๋าย ได้ สาม วนั พระองค์ จะ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย� 32 ต้ี พระ
เยซู บอก หมู่ สาวก บ่ เข้าใจ๋ กํา อู ้น้ัน แต่ หมู่ เขา ก็ บ่ ก้า ถาม พระองค์

พระเยซู บอก วา่ ใผ เป๋น ใหญ่ ต้ี สุด
33แล้ว หมู่ เขา มา เถิง เมือง คาเปอรนาอุม ต๋อน ต้ี อยู ่ใน บ้าน พระเยซู ถาม 

หมู่ สาวก วา่ �ต๋อน เตียว มา ก๋าง ตาง หมู่ ต้าน เถียง กัน๋ เรือ่ง อะหยงั� 34 แต่ 
กู้ คน ปา กัน๋ ดัก ป้ิง หมด ฮู้สึก อาย ยอ้น วา่ ต๋อน เตียว มา ก๋าง ตาง น้ัน หมู่ เขา 
เถียง กัน๋ เรือ่ง ใผ จะ เป๋น ใหญ่ ต้ี สุด 35 พระองค์ ก็ น่ัง ลง ฮอ้ง สาวก ตึง สิบ สอง 
คน เข้า มา แล้ว อู ้วา่ �ถ้า ใผ ใค่ เป๋น คน ตังเก๊า ก็ หื้อ เขา คน น้ัน เป๋น คน ตังป๋า
ย แล้ว ฮบัใจ๊ คน ตังหลาย� 36 พระองค์ เอา หละออ่น หน้อย คน น่ึง มา ยนื อยู ่
ส่อง หน้า หมู่ เขา พระองค์ ก็ อุม้ หละออ่น คน น้ัน มา น่ัง ตัก ไว้ แล้ว อู ้กับ หมู่ 
เขา วา่ 37 �ถ้า ใผ จะ ต้อนฮบั หละออ่น หน้อย จาอี ้ยอ้น หนั แก่ เฮา คน น้ัน ก็ ได้ 
ต้อนฮบั เฮา บ่ ใจ้ ต้อนฮบั ก้า เฮา เต้าอัน้ แต่ ยงั ต้อนฮบั ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา ตวย�

คน ต้ี บ่ ต่อต้าน พระเยซู ก็ เป๋น หมู่ ของ พระองค์
38 ยอหน์ อู ้กับ พระเยซู วา่ �อาจ๋ารย ์ครบั หมู่ เฮา หนั คน น่ึง ไล่ ผี ออก ใน 

นาม ของ พระองค์ หมู่ เฮา ก็ หา้ม เขา ยอ้น เขา บ่ ใจ้ หมู่ เฮา� 39 แต่ พระเยซู 
บอก วา่ �บ่ ต้อง หา้ม เขา เน่อ ยอ้น วา่ บ่ มี ใผ สัก คน ต้ี เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์ใน 
จ้ือ ของ เฮา แล้ว จะ ป๊ิก มา วา่ ใส่ ฮา้ย เฮา เม่ือลูน 40 ใผ บ่ ต่อต้าน เฮา ก็ เป๋น หมู่ 
ของ เฮา แล้ว 41 เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ ใผ ก็ ดี ต้ี เอา น้ํา หื้อ 
๔ 9:25 9:25 ใน ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ บ่ สะอาด 



มาระโก 9:42 90 มาระโก 10:11

หมู่ ต้าน กิน๋ สัก จอก น่ึง ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน เป๋น คน ฝ่าย พระครสิต์ คน น้ัน ก็ จะ 
ได้ ฮบั รางวลั แน่นอน�

โต้ษ ของ คน ต้ี เยยีะ หื้อ คน อื่น หลง ผิด
42 �แต่ ถ้า ใผ คน ใด เยยีะ หื้อ คน ต้ี เป๋น เหมือน หละออ่น หน้อย ต้ี เจ้ือ วาง

ใจ๋ ใน เฮา หลง ผิด ไป สัก คน น่ึง ก็ หื้อ เอา บ่าหนิ โม่ ก้อน ใหญ่ ๆ มัด ติด คอ คน 
น้ัน แล้ว อุม้ โจ้ง ลง ใน ทะเล หื้อ ต๋าย เหยี ก็ ยงั ดี เหลือ 43 ถ้า มือ ของ ต้าน เยยีะ 
หื้อ ตัว๋ ต้าน เป๋น บาป ก็ หื้อ กก ขวา้ง เหยี ยอ้น วา่ ถ้า มี มือ กุด แต่ ยงั มี จีวติ นิรนั
ดร์ ยงั ดี เหลือ มี มือ ตึง สอง ข้าง ดี ครบ หมด แต่ ต้อง ตก หม้อหน้าฮก ต้ี มี ไฟ 
ไหม้ บ่ ฮู้จัก ดับ๕ 45 ถ้า ตีน๋ ของ ต้าน เยยีะ หื้อ ตัว๋ ต้าน เป๋น บาป ก็ หื้อ กก ขวา้ง 
เหยี ยอ้น วา่ ถ้า มี ตีน๋ ปุด แต่ ยงั มี จีวติ นิรนัดร ์ยงั ดี เหลือ มี ตีน๋ ตึง สอง ข้าง ดี 
ครบ หมด แต่ ต้อง ตก หม้อหน้าฮก๖ 47 ถ้า แก่นต๋า ของ ต้าน เยยีะ หื้อ ตัว๋ ต้าน 
เป๋น บาป ก็ หื้อ ควดั ขวา้ง เหยี ยอ้น วา่ ถ้า มี แก่นต๋า เผิก เดียว แต่ ยงั ได้ เข้า ใน 
แผ่นดิน ของ พระเจ้า ยงั ดี เหลือ มี ต๋า ครบ ตึง สอง แก่น แต่ ต้อง ตก หม้อหน้า
ฮก 48 เซิง่ �ต้ี หัน้ ตัว๋ หนอน ต้ี กิน๋ คน บ่ ฮู้จัก ต๋าย ไฟ ก็ ไหม้ อยู ่บ่ ฮู้จัก ดับ�ฆ
49 พระเจ้า จะ เกียม คน ตังหลาย หื้อ หมดใส ด้วย ไฟ

50 �เกือ๋ เป๋น สิง่ ต้ี มี ประโยชน์ แต่ ถ้า เกือ๋ จ๋าง ไป เหยี จะ เยยีะ หื้อ เก็ม แหม 
ตึง บ่ ได้ ขอ หื้อ ต้าน ตังหลาย เป๋น เหมือน เกือ๋ แล้ว อยู ่ตวย กัน๋ อยา่ง สงบสุข 
กับ สามัคคี�

10
พระเยซู สอน เรือ่ง ก๋าน ละ ผัว ละ เมีย

1 แล้ว พระเยซู ออก จาก เมือง คาเปอรนาอุม เข้า ไป แควน้ ยูเดีย ต้ี อยู ่แหม 
เผิก น่ึง ของ แม่น้ํา จอรแ์ดน มี คน ปา กัน๋ มา หา พระองค์ พระองค์ ก็ สัง่ สอน 
หมู่ เขา เหมือน อยา่ง ต้ี เกย สอน มา ก่อน น้ัน

2 มี หมู่ ฟารสีิ บาง คน มา ลอง เจิง พระองค์ วา่ �จะ ผิด บท บัญญัติ ก่อ ถ้า ผัว 
จะ ละ เมีย เหยี� 3 พระองค์ ยอ้น ถาม เขา วา่ �โมเสส ได้ สัง่ เก่ียว กับ เรือ่ง น้ี 
วา่ จาใด� 4 หมู่ เขา ปา กัน๋ ตอบ วา่ �โมเสส ยอม หื้อ ป้อจาย ละ เมีย ได้ มอก 
ป้อจาย เขียน ใบหยา่ หื้อ เมีย เหยี แล้ว ก็ ละ นาง ไป ได้ เลย� 5 พระเยซู ตอบ วา่
�โมเสส เขียน บท บัญญัติ ข้อ น้ี ก็ ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน หลึกหล่ึง 6 แต่ ตัง้แต่ เก๊า
หวัที ต้ี พระเจ้า สรา้ง โลก น้ัน �พระองค์ ได้ สรา้ง คน เป๋น ป้อจาย กับ แม่ญิง�
7 ยอ้น จาอัน้ ป้อจาย จะ แยก จาก ป้อ แม่ ของ ตัว๋ ไป อยู ่ฮว่ม ผูกพัน กัน๋ กับ เมีย
ตึง สอง คน จะ ก๋าย เป๋น คน ๆ เดียว กัน๋ 8 กับ จะ บ่ เป๋น สอง คน แหม ต่อ ไป แต่ 
เป๋น คน ๆ เดียว กัน๋ 9 ยอ้น จาอัน้ สิง่ ต้ี พระเจ้า ได้ มัด ได้ ปัน เข้า ตวย กัน๋ แล้ว
บ่ ดี หื้อ ใผ มา เต เขา ตึง สอง ออก จาก กัน๋ เน่อ�

10 เม่ือ พระเยซู เข้า ไป ใน บ้าน กับ หมู่ สาวก หมู่ สาวก ก็ ถาม พระองค์ เก่ียว 
กับ เรือ่ง ก๋าน ละ ผัว ละ เมีย 11 พระองค์ ตอบ วา่ �ป้อจาย คน ใด ละ เมีย เก่า 
๕ 9:43 9:43 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ มี ข้อ 44 ต้ี มี ข้อความ เหมือน กับ ข้อ 48 ๖ 9:45 9:45
สําเนา โบราณ ฉบับ มี ข้อ 46 ต้ี มี ข้อความ เหมือน กับ ข้อ 48 ฆ 9:48 9:48 อสย� 66:24
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แล้ว ไป มี เมีย ใหม่ คน น้ัน ก็ เยยีะ ผิด เรือ่ง ก๋าน ล่วง ประเวณี ต่อ เมีย เก่า 12 ถ้า 
แม่ญิง คน ใด ละ ผัว เก่า แล้ว ไป เอา ผัว ใหม่ คน น้ัน ก็ เยยีะ ผิด เรือ่ง ก๋าน ล่วง 
ประเวณี ต่อ ผัว เก่า เหมือน กัน๋�

พระเยซู ป๋ัน ปอน หื้อ หละออ่น หน้อย ๆ
13 มี บาง คน ปา หละออ่น หน้อย ๆ ของ หมู่ เขา เข้า มา หา พระเยซู เป้ือ หื้อ 

พระองค์ วาง มือ ป๋ัน ปอน แต่ หมู่ สาวก วา่ หื้อ 14 เม่ือ พระเยซู หนั หมู่ สาวก 
เยยีะ จาอัน้ ก็ บ่ ปอใจ๋ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �หื้อ หมู่ หละออ่น เข้า มา หา เฮา เต๊อะ
บ่ ดี หา้ม เขา ไว้ ยอ้น วา่ แผ่นดิน ของ พระเจ้า เป๋น ของ คน ต้ี เผียบ เหมือน หละ
ออ่น หมู่ น้ี 15 เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ ถ้า ใผ คน ใด บ่ ฮบั เอา 
แผ่นดิน ของ พระเจ้า เหมือน หละออ่น หมู่ น้ี คน น้ัน ก็ จะ เข้า ใน แผ่นดิน ของ 
พระเจ้า ตึง บ่ ได้� 16 แล้ว พระองค์ ก็ กอด หละออ่น หมู่ น้ัน เอา มือ วาง หมู่ เขา
แล้ว ก็ ป๋ัน ปอน หื้อ

เศรษฐี หนุ่ม
17 ใน เวลา ต้ี พระเยซู ก่ําลัง เตียว ไป ต๋าม หน ตาง น้ัน มี ป้อจาย คน น่ึง ล่น 

เข้า มา คุกเข่า ลง ต่อ หน้า พระองค์ ถาม วา่ �อาจ๋ารย ์ผู้ ดี เลิศ ข้าพเจ้า จะ ต้อง 
เยยีะ ความ ดี อะหยงั พ่อง เถิง จะ ได้ จีวติ นิรนัดร�์ 18 พระเยซู ตอบ เขา วา่
�ต้าน ฮอ้ง เฮา วา่ ผู้ ดี เลิศ เยยีะ หยงั บ่ มี ใผ ดี เลิศ นอก จาก พระเจ้า องค์ เดียว 
เต้าอัน้ 19 ต้าน ฮู ้บท บัญญัติ แล้ว ต้ี วา่ �หา้ม ฆ่า คน หา้ม เป๋น จู๊ ผัว เมีย เป้ิน
หา้ม ลัก ของ ของ เป้ิน หา้ม เป๋น พยาน ต้ี อู ้บ่ แต๊ หา้ม โก๋ง ของ ของ คน อื่น จง 
เคารพ นับถือ ป้อ แม่ ของ ตัว๋� � 20 ป้อจาย คน น้ัน ก็ อู ้วา่ �อาจ๋ารย์ ข้อ ต่าง ๆ
ใน บท บัญญัติ น้ี ข้าพเจ้า ได้ ถือ ฮกัษา กู้ ข้อ บ่ ได้ ขาด ตัง้แต่ เป๋น หละออ่น มา 
แล้ว� 21 พระเยซู ปัก ต๋า ผ่อ เขา ก็ ฮู้สึก ฮกั เขา จึง อู ้วา่ �แต่ ต้าน ยงั บ่ ได้ เยยีะ 
แหม อยา่ง น่ึง คือ หื้อ ไป ขาย ของ กู้ อยา่ง ต้ี ต้าน มี อยู่ แล้ว เอา สตางค์ ไป แจก 
คน ตุ๊ก คน จ๋น ต้าน จึง จะ มี สมบัติ ใน สวรรค์ แล้ว ตวย เฮา มา เป๋น สาวก ของ 
เฮา เต๊อะ� 22 เม่ือ เขา ได้ยนิ พระเยซู อู ้จาอัน้ หน้า ของ เขา ก็ หมอง ซ็อกต็อก
แล้ว เตียว ออก ไป ด้วย ใจ๋ เป๋น ตุ๊ก ยอ้น วา่ เขา รวย นัก ขนาด

23 พระเยซู ผ่อ ไป ผ่อ มา จ๋น ใคว่ แล้ว อู ้กับ หมู่ สาวก วา่ �คน รวย จะ เข้า 
ใน แผ่นดิน ของ พระเจ้า ก็ ยาก นัก แก� 24 หมู่ สาวก งดื ใน กํา อู ้ของ พระ
เยซู แล้ว พระองค์ อู ้กับ สาวก แหม วา่ �ลูก เหย คน จะ เข้า ใน แผ่นดิน ของ 
พระเจ้า ก็ ยาก นัก แก ๗ 25 ตัว๋ อูฐ ลอด เข้า ฮู เข็ม ยงั งา่ย เหลือ ต้ี คน รวย จะ 
เข้า ใน แผ่นดิน ของ พระเจ้า แหม ก่อน� 26 หมู่ สาวก ฟัง แล้ว ซ้ํา งดื นัก เหลือ 
เก่า อู ้กัน๋ วา่ �ถ้า จาอัน้ ใผ จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้� 27 พระเยซู ผ่อ หมู่ สาวก 
แล้ว อู ้วา่ �สําหรบั คน ก็ เป๋น ไป บ่ ได้ อยู ่แล้ว แต่ สําหรบั พระเจ้า กู้ สิง่ กู้ อยา่ง 
เป๋น ไป ได้ ตึงหมด�
๗ 10:24 10:24 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ มี ข้อความ วา่
คน ต้ี ไว ้วางใจ๋ ใน เข้าของ เงนิ คํา จะ เข้า ใน แผ่นดิน ของ พระเจ้า น้ัน ยาก ขนาด เน่อ 
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28 เปโตร อู ้กับ พระองค์ วา่ �ผ่อ ลอ หมู่ เฮา ได้ ละ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง เป้ือ ติดต๋าม 
อาจ๋ารย ์มา� 29 พระเยซู ตอบ เขา วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย 
วา่ ถ้า ใผ คน ใด ต้ี ละ บ้าน ละ ป้ีน้อง ละ ป้อ แม่ ละ ลูก ๆ กาวา่ ละ ไฮ ่นา ยอ้น หนั 
แก่ เฮา ตึง ข่าวดี ของ เฮา 30 คน น้ัน จะ ได้ ฮบั ผล ตอบ แตน ใน โลก น้ี เป๋น รอ้ย 
เต้า คือ บ้าน ป้ีน้อง ป้อ แม่ ลูก ๆ กาวา่ ไฮ ่นา รวม ตึง ก๋าน โดน ค่ํา ตวย แต่ ใน 
โลก หน้า เขา จะ ได้ จีวติ นิรนัดร์ 31 แต่ มี หลาย คน ต้ี เป๋น คน ตัง เก๊า ใน ต๋อน น้ี
จะ ก๋าย เป๋น คน ตัง ป๋าย กับ คน ตัง ป๋าย ต๋อน น้ี จะ ก๋าย ไป เป๋น คน ตัง เก๊า�

พระเยซู อู ้เถิง ความ ต๋าย ของ พระองค์ แหม เป๋น เต้ือ ต้ี สาม
32 เม่ือ ก่ําลัง เตียว ตาง ไป กรุง เยรูซาเล็ม พระเยซู เตียว นํา หน้า หมู่ เขา ไป 

ก่อน หมู่ สาวก ปา กัน๋ งดื ใน ใจ๋ คน ต้ี เตียว ตวย หลัง ก็ กัว๋ ขึ้น มา พระเยซู ปา 
หมู่ สาวก ตึง สิบ สอง คน น้ัน ออก จาก คน ตังหลาย แหม แล้ว อู ้เรือ่ง เหตุก๋า
รณ์ ต้ี จะ เกิด ขึ้น กับ พระองค์ หื้อ หมู่ เขา ฟัง 33 พระองค์ บอก หมู่ เขา วา่ �ผ่อ 
เน่อ หมู่ เฮา ก่ําลัง จะ ไป กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว บุตรมนษุย ์จะ ถูก หกัหลัง หื้อ อยู ่
ใน อาํนาจ หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย์ เขา หมู่ น้ัน จะ ตัดสิน ลงโต้
ษ ต้าน เถิง ต๋าย แล้ว จะ มอบ ต้าน หื้อ กับ คน ต่างจ้าด 34 แล้ว หมู่ คน ต่างจ้าด 
น้ัน ก็ จะ เยาะเยย้ ถ่ม น้ําลาย ใส่ ต้าน เฆ่ียน ตี ๋ต้าน แล้ว ใน ต้ี สุด ก็ จะ ปา กัน๋ ฆ่า 
ต้าน ต๋าย แต่ พระเจ้า จะ เยยีะ หื้อ ต้าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ใน วนั ต้ี สาม�

กํา ขอ ของ ยากอบ กับ ยอหน์
35 แล้ว ยากอบ กับ ยอหน์ ลูกบ่าว ของ เศเบดี เข้า มา อู ้กับ พระเยซู วา่ �อา

จ๋ารย ์ครบั เฮา มี เรือ่ง จะ ขอ สัก อยา่ง ได้ ก่อ ครบั� 36 พระเยซู ถาม วา่ �มี 
เรือ่ง อะหยงั กา� 37 หมู่ เขา ตอบ วา่ �เม่ือ อาจ๋ารย ์ได้ ฮบั เกียรติ เป๋น กษัตรยิ ์
แล้ว ขอ แต่งตัง้ หื้อ เฮา น่ัง เผิก ขวา คน น่ึง เผิก ซ้าย คน น่ึง� 38 พระเยซู ตอบ 
วา่ �หมู่ ต้าน บ่ ฮู ้วา่ ก่ําลัง ขอ อะหยงั หมู่ ต้าน จะ กิน๋ น้ํา จาก ถ้วย แหง่ ความ 
ตุ๊ก ต้ี เฮา จะ กิน๋ ได้ กา เฮา จะ ฮบั ความ ตุ๊ก ๘ต้ี นัก ขนาด ไหน หมู่ ต้าน จะ ฮบั ได้ 
ก่อ� 39 เขา ตึง สอง ตอบ วา่ �ได้ ก่า� พระเยซู บอก เขา วา่ �หมู่ ต้าน จะ ได้ กิน๋ 
จาก ถ้วย ของ เฮา แน่นอน ความ ตุ๊ก ต้ี นัก ล้ํา ไป ต้ี เฮา จะ ฮบั น้ัน หมู่ ต้าน จะ 
ได้ ฮบั แน่ ๆ ก็ แม่น อยู่ 40 แต่ ต้ี จะ หื้อ ใผ น่ัง เผิก ขวา เผิก ซ้าย ของ เฮา น้ัน บ่ ใจ้ 
เฮา เป๋น คน จัด หื้อ น่ัง เน่อ แต่ พระเจ้า ของ เฮา เต้าอัน้ ต้ี เป๋น ผู้ เลือก วา่ จะ หื้อ 
ใผ น่ัง ตัด๊ ไหน�

41 เม่ือ หมู่ สาวก แหม สิบ คน ได้ยนิ จาอัน้ ก็ ปา กัน๋ โขด ยากอบ กับ ยอหน์
42ยอ้น จาอัน้ พระเยซู ก็ ฮอ้ง หมู่ เขา ตึงหมด มา หา แล้ว อู ้วา่ �ต้าน ตังหลาย 
ฮู ้แล้ว วา่ ผู้ ต้ี คน ตังหลาย ถือ วา่ เป๋น ผู้ ปกครอง ของ คน ต่างจ้าด วาง ตัว๋ เป๋น 
นาย เหนือ เขา ตังหลาย หมู่ ผู้นํา ก็ ใจ๊ อาํนาจ เหนือ เขา ตังหลาย ตวย 43 แต่ 
สําหรบั หมู่ ต้าน น้ัน บ่ เป๋น จาอัน้ เน่อ ใน หมู่ ต้าน ถ้า ใผ คน ใด ใค่ เป๋น ใหญ่ ก็ หื้อ 
๘ 10:38 10:38 ถ้า แป๋ ตรง กับ ภาษา กรกี จะ เป๋น บัพติศมา
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เขา เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ หมู่ ต้าน 44 ถ้า ใผ คน ใด ใค่ เป๋น ใหญ่ เหลือ เป้ิน ก็ ต้อง ยอม 
สมัคร ใจ๋ เป๋น คน ฮบัใจ๊ ของ คน ตังหลาย 45 ยอ้น บุตรมนษุย ์บ่ ได้ มา เป้ือ หื้อ 
คน อื่น ฮบัใจ๊ แต่ มา เป้ือ ฮบัใจ๊ คน อื่น แล้ว ก็ สละ จีวติ ของ ต้าน เป้ือ เป๋น ก้า ไถ่ 
คน จํา๋นวน นัก หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ�

พระเยซู ฮกัษา คน ต๋า บอด จ้ือ บารทิเมอสั
46 พระเยซู ตึง หมู่ สาวก มา แผว เมือง เยรโีค ต๋อน ต้ี ออก จาก เมือง มี คน 

จํา๋นวน นัก ตวย พระองค์ กับ หมู่ สาวก ไป มี คน ต๋า บอด คน น่ึง จ้ือ บารทิเม
อสั ลูก ของ ทิเมอสั น่ัง ขอ ตาน อยู ่ฮมิ หนตาง 47 เม่ือ เขา ได้ยนิ วา่ พระเยซู 
จาว เมือง นาซาเรธ็ ก่ําลัง เตียว ก๋าย มา เขา ก็ ฮอ้ง เอิน้ เสียง ดัง วา่ �บุตร ของ 
กษัตรยิ ์ดาวดิ ขอ โผด อนิดู ข้า ตวย เต๊อะ� 48 มี หลาย คน ปา กัน๋ ด่า เขา บอก 
หื้อ ดัก เหยี แต่ เขา ก็ เอิน้ ดัง ขึ้น ติก ๆ วา่ �บุตร ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ เหย ขอ 
โผด อนิดู ข้า น่อย เต๊อะ� 49 พระเยซู ก็ เลย หยุด แล้ว อู ้วา่ �ฮอ้ง เขา มา เพ้�
หมู่ เขา ก็ ฮอ้ง คน ต๋าบอด น้ัน บอก วา่ �หื้อ จ้ืน อก จ้ืน ใจ๋ เต๊อะ ขะใจ๋ ลุก ขึ้น แหล่
พระเยซู ฮอ้ง เจ้า แล้ว� 50 คน ต๋าบอด คน น้ัน ก็ กํา๋ ผ้าต้วบ ต้ี ตุ๊ม อยู ่ขวา้ง ไป 
เหยี แล้ว ลุก ขึ้น มา หา พระเยซู 51 พระองค์ ถาม เขา วา่ �เจ้า ต้องก๋าน หื้อ 
เฮา เยยีะ อะหยงั หื้อ กา� คน ต๋า บอด ตอบ วา่ �อาจ๋ารย์ ข้าพเจ้า ใค่ ผ่อ หนั�
52 พระเยซู ตอบ เขา วา่ �ไป เต๊อะ เน่อ ความ เจ้ือ ของ เจ้า เยยีะ หื้อ ต๋า ของ เจ้า 
หาย บอด แล้ว� แล้ว เขา ก็ ผ่อ หนั บ่า เด่ียว น้ัน เลย แล้ว เขา ก็ ตวย พระองค์ 
ไป

11
ก๋าน เข้า กรุง เยรูซาเล็ม

1 เม่ือ พระเยซู กับ หมู่ สาวก เข้า มา ใก้ จะ แผว กรุง เยรูซาเล็ม ก็ มา แผว หมู่ 
บ้าน เบธฟาย ีกับ หมู่ บ้าน เบธานี ต้ี บน ดอย บ่ากอกเทศ พระองค์ ใจ๊ สาวก 
สอง คน เข้า ไป ก่อน 2 สัง่ วา่ �หื้อ เข้า ไป ใน หมู่ บ้าน ต้ี อยู ่ตัง หน้า หัน้ เน่อ ตันที 
ต้ี เข้า ไป แล้ว จะ ปะ ลูก ลา ตัว๋ น่ึง มัด อยู่ ลา ตัว๋ น้ี ยงั บ่ มี ใผ เกย ขี่ กํา เต้ือ หื้อ แก้ 
เจ้ือก แล้ว จู๋ง มา ต้ี น่ี เต๊อะ 3 ถ้า มี คน ถาม วา่ �หมู่ ต้าน เยยีะ จาอี ้เยยีะ หยงั�
หื้อ ตอบ เขา วา่ �องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ต้องก๋าน ใจ๊ สัก กําเดียว แล้ว จะ เอา มา 
คืน หื้อ ต้ี เก่า� � 4 สาวก สอง คน น้ัน ก็ ไป แล้ว ปะ ลูก ลา ตัว๋ น่ึง มัด อยู ่นอก ปะ
ตู๋ บ้าน ฮมิ หนตาง หัน้ หมู่ เขา ก็ แก้ เจ้ือก แล้ว จู๋ง มา 5 มี บาง คน อยู ่ต้ี หัน้ ถาม 
วา่ �แก้ เจ้ือก ลา เยยีะ หยงั� 6 สาวก ตึง สอง ก็ ตอบ ต๋าม ต้ี พระเยซู บอก มา
หมู่ เขา ก็ ยอม หื้อ เอา ลูก ลา ไป 7 แล้ว หมู่ เขา ก็ จู๋ง ลูก ลา มา หื้อ พระเยซู เอา 
เส้ือผ้า ของ หมู่ เขา ปู๋ บน หลัง ลา แล้ว จ้วย ตุ้ม พระองค์ ขึ้น ขี่

8 คน ตังหลาย ปา กัน๋ เอา เส้ือผ้า ของ หมู่ เขา มา ปู๋ ลง บน หนตาง บาง คน ก็ 
ฟัน กิง่ ไม้ มี ใบ นัก ต้ี ก๋าง โต้ง มา ยาย ต๋าม หนตาง ตวย 9 คน ต้ี เตียว นํา หน้า กับ 
คน เตียว ตวย หลัง ปา กัน๋ โห ่ฮอ้ง เสียง ดัง วา่
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�โฮซันนา๙
ขอ พระเจ้า ป๋ัน ปอน ผู้ ต้ี มา ใน นาม องค์ พระผู้เป๋นเจ้าง

10 ขอ พระเจ้า ป๋ัน ปอน อาณาจักร ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ 
เฮา ต้ี ก่ําลัง จะ มา ตัง้ เต๊อะ เน่อ

โฮซันนา ใน ต้ี สูงสุด�
11 เม่ือ พระเยซู เข้า ไป ใน กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว ก็ เข้า ไป ใน บรเิวณ พระ

วหิาร เตียว ผ่อ สิง่ ตังหลาย ตังมวล จ๋น ใคว ่หมด แต่ ต๋อน น้ัน ก็ เกือบ มืด นัก 
แก แล้ว จึง ออก ไป หมู่ บ้าน เบธานี กับ หมู่ สาวก สิบ สอง คน

พระเยซู สาป แจ้ง เก๊า บ่าเด่ือ
12 แจ้ง เจ๊า มา แหม วนั น่ึง ต๋อน ต้ี เตียว ออก จาก หมู่ บ้าน เบธานี พระเยซู 

อยาก กิน๋ ข้าว 13 เม่ือ พระองค์ หนั ใส่ เก๊า บ่าเด่ือ เก๊า น่ึง อยู ่ไก๋ ต๋า มี ใบ เต๋ม เก๊า
พระองค์ ก็ เตียว เข้า ไป ผ่อ ใก้ ๆ วา่ มี หน่วย พ่อง ก่อ เม่ือ เตียว เข้า ไป ใก้ หนั มี 
ก้า ใบ เต๋ม เก๊า ไป หมด แต่ บ่ มี หน่วย สัก แก่น ยอ้น ยงั บ่ เถิง เวลา ออก หน่วย 
เต้ือ 14 พระเยซู ก็ บอก บ่าเด่ือ เก๊า น้ัน วา่ �ตัง้แต่ น้ี ต่อ ไป จะ บ่ มี ใผ ได้ กิน๋ 
หน่วย ของ เจ้า แหม� หมู่ สาวก ก็ ได้ยนิ กํา อู ้น้ัน เหมือน กัน๋

พระเยซู ใน พระวหิาร
15 เม่ือ มา แผว กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว พระเยซู ก็ เข้า ไป ใน บรเิวณ พระวหิาร

แล้ว ไล่ เหบิ หมู่ ต้ี ก่ํา ลัง ซ้ือ ขาย ของ กัน๋ อยู ่ต้ี หัน้ ป๊ึด โต๊ะ ของ คน ฮบั แลก 
สตางค์ กับ ยู ้ต้ี น่ัง ของ หมู่ คน ขาย นกก๋าแก๋ ขวา้ง ตวย 16 แล้ว หา้ม บ่ หื้อ 
คน ขน ของ สิง่ ใด ๆ เตียว ลัด บรเิวณ ข่วง พระวหิาร 17 พระองค์ สอน หมู่ เขา 
วา่ �มี ถ้อยกํา ของ พระเจ้า เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์บ่ ใจ้ กา วา่ �พระวหิาร ของ 
เฮา จะ ฮอ้ง วา่ เป๋น ต้ี สําหรบั อธษิฐาน ของ คน กู้ จ้าด กู้ ภาษาจ แต่ หมู่ เจ้า มา 
เยยีะ หื้อ ก๋าย เป๋น ถ้ํา ของ โจ๋ร เหยี�ฉ �

18 เม่ือ หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์ฮู ้หนั จาอัน้ หมู่ เขา ก็ กัว๋ 
พระองค์ ก็ เลย เป็ิกษา หารอื กัน๋ เป้ือ หา ตาง ต้ี จะ ฆ่า พระองค์ เหยี ยอ้น วา่ คน 
ตังหลาย ต้ี ได้ ฟัง กํา สอน ของ พระเยซู ก็ งดื 19 แต่ เม่ือ ค่ํา ลง แล้ว พระเยซู 
ตึง หมู่ สาวก ก็ ปา กัน๋ ออก ไป จาก กรุง เยรูซาเล็ม

บทเฮยีน จาก เก๊า บ่าเด่ือ
20 แจ้ง เจ๊า มา แหม วนั น่ึง เม่ือ พระเยซู ตึง หมู่ สาวก เตียว ก๋าย เก๊า บ่าเด่ือ 

เก๊า ตะวา แหม ก็ หนั เหีย่ว แหง้ ไป หมด จ๋น เถิง ฮาก 21 เปโตร ก๊ึด เถิง กํา ต้ี 
พระเยซู บอก บ่าเด่ือ ต้น น้ัน ตะวา จึง อู ้ขึ้น วา่ �อาจ๋ารย ์ครบั ผ่อ บ่าเด่ือ เก๊า 
ต้ี พระองค์ แจ้ง ตะวา น้ี ลอ เหีย่ว แหง้ ต๋าย ไป แต๊ เฮย่� 22 พระเยซู ก็ บอก หมู่ 
สาวก วา่ �ขอ หื้อ เจ้ือ พระเจ้า เต๊อะ หน่า 23 เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตัง
หลาย วา่ ถ้า ใผ คน ใด จะ สัง่ ดอย ม่อน น้ี วา่ �จง ยา้ย ลง ไป ใน ทะเล เหยี� โดย 
๙ 11:9 11:9 กํา น้ี เป๋น ภาษา ฮบีรู มี ความหมาย วา่ �ขอ โผด จ้วย หื้อ รอด�
จาว ยวิ ใจ๊ เป๋น กํา สรรเสรญิ พระเจ้า ง 11:9 11:9 สดด� 118:26 จ 11:17 11:17
อสย� 56:7 ฉ 11:17 11:17 ยรม� 7:11
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บ่ สงสัย เลย แต่ เจ้ือ วา่ จะ เป๋น ต๋าม ต้ี สัง่ น้ัน ก็ จะ เป๋น ไป จาอัน้ 24 ยอ้น จา
อี ้เฮา บอก ต้าน ตังหลาย วา่ ต้าน จะ อธษิฐาน ขอ สิง่ ใด ถ้า ต้าน เจ้ือ วา่ จะ ได้
ฮบั ต้าน ก็ จะ ได้ฮบั ต๋าม น้ัน แต๊ ๆ 25 ต๋อน ก่ําลัง อธษิฐาน อยู่ ถ้า ก๊ึด ได้ วา่ ต้าน 
มี เรือ่ง ผิดอก ผิดใจ๋ ใผ อยู่ ก็ ยกโต้ษ หื้อ คน น้ัน เหยี ก่อน แล้ว พระบิดา ของ 
ต้าน ต้ี อยู ่ใน สวรรค์ ก็ จะ โผด ยกโต้ษ หื้อ ต้าน เหมือน กัน๋ 26 แต่ ถ้า ต้าน ตัง
หลาย บ่ ยอม ยกโต้ษ หื้อ ใผ พระบิดา ของ ต้าน ต้ี อยู ่ใน สวรรค์ ก็ จะ บ่ ยอม 
โผด ยกโต้ษ หื้อ ต้าน เหมือน กัน๋�๑

หมู่ ผู้ นํา สงสัย ใน สิทธ ิอาํนาจ ของ พระเยซู
27 พระเยซู กับ หมู่ สาวก เข้า มา กรุง เยรูซาเล็ม แหม เม่ือ พระเยซู ก่ําลัง 

เตียว อยู ่ต้ี บรเิวณ พระวหิาร หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ ตึง หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์กับ หมู่ 
คน เฒ่า คน แก่ เข้า มา ถาม พระองค์ วา่ 28 �ต้าน มี สิทธ ิอาํนาจ อะหยงั เยยี
ะ สิง่ หมู่ น้ี ใผ หื้อ สิทธ ิอาํนาจ ต้าน ต้ี จะ เยยีะ จาอี�้ 29 พระเยซู ตอบ หมู่ เขา 
วา่ �เฮา จะ ถาม หมู่ ต้าน สัก ข้อ น่ึง ก่อน ถ้า หมู่ ต้าน ตอบ เฮา เฮา เถิง จะ บอก 
วา่ เฮา ใจ๊ สิทธ ิอาํนาจ ของ ใผ มา เยยีะ สิง่ หมู่ น้ี 30 ลอง ตอบ เฮา มา กํา ลอ วา่ 
สิทธ ิอาํนาจ ของ ยอหน์ ต้ี เขา หื้อ บัพติศมา น้ัน มา จาก พระเจ้า กาวา่ มา จาก 
คน� 31 หมู่ เขา ก็ เป็ิกษา กัน๋ วา่ �ถ้า เฮา จะ วา่ �มา จาก พระเจ้า� ต้าน ก็ จะ 
ยอ้น ถาม หมู่ เฮา แหม วา่ �แล้ว เป๋น จาใด บ่ เจ้ือ ยอหน์� 32 แต่ ถ้า หมู่ เฮา จะ 
วา่ �มา จาก คน� � ก็ กัว๋ คน ตังหลาย จะ โขด ยอ้น วา่ คน ตังหลาย ปา กัน๋ เจ้ือ 
วา่ ยอหน์ เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า แต๊ ๆ 33 หมู่ เขา ก็ เลย ตอบ 
พระองค์ วา่ �หมู่ เฮา บ่ ฮู ้เน่อ� พระเยซู ก็ บอก หมู่ เขา วา่ �ถ้า จาอัน้ เฮา ก็ จะ 
บ่ บอก เหมือน กัน๋ วา่ เฮา ใจ๊ สิทธ ิอาํนาจ ของ ใผ เยยีะ สิง่ หมู่ น้ี�

12
กําเผียบ เรือ่ง สวน องุน่ กับ คน เจ้า

1 พระเยซู อู ้กับ หมู่ เขา เป๋น กําเผียบ วา่ �มี ป้อจาย คน น่ึง เยยีะ สวน องุน่
เขา ล้อม ฮัว้ แวด สวน ไว ้หมด เจาะ หนิ แป๋ง บ่อ กัน๊ น้ําองุน่ กับ แป๋ง ป้อม 
สําหรบั เฝ้า สวน ไว้ แล้ว หื้อ คน มา เจ้า ส่วน เจ้าของ ก็ เตียวตาง ไป อยู ่ต่าง 
ประเทศ 2 เม่ือ เถิง หน้า เก็บ หน่วย องุน่ เจ้าของ สวน ก็ หื้อ ลูกจ้าง ไป หา หมู่ 
คน เจ้า เป้ือ ฮบั ส่วน แบ่ง องุน่ ต้ี เป๋น ส่วน แบ่ง ของ เขา 3 แต่ หมู่ คน เจ้า ก็ ยบั 
ลูกจ้าง คน น้ัน ไว้ ปา กัน๋ บุบ ตี ๋แล้ว ไล่ ป๊ิก โดย บ่ ได้ อะหยงั ติด มือ ไป สัก อยา่ง
4 เจ้าของ สวน ก็ ส่ง ลูกจ้าง ไป แหม คน น่ึง กํา น้ี คน เจ้า ปา กัน๋ บุบ หวั เขา กับ 
เยยีะ หื้อ เขา อาย 5 ต่อ มา เจ้าของ สวน ส่ง ลูกจ้าง คน น่ึง ไป แหม หมู่ เขา ก็ ฆ่า 
เหยี แล้ว เจ้าของ ก็ ส่ง คน ฮบัใจ๊ ไป แหม หลาย คน หมู่ คน เจ้า ก็ บุบ ตี ๋พ่อง ฆ่า 
พ่อง 6 เจ้าของ สวน ยงั มี แหม คน น่ึง เป๋น ลูกบ่าว ต้ี เขา ฮกั จึง ส่ง ลูก ไป ก๊ึด 
วา่ �คน เจ้า หมู่ น้ัน ก็ จะ นับถือ ลูก บ่าว ของ เฮา พ่อง� 7แต่ หมู่ คน เจ้า อู ้กัน๋ วา่
๑ 11:26 11:26 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ บ่ มี ข้อ 26
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�น่ี ลอ คน ต้ี จะ ฮบั มรดก หมู่ เฮา จ้วย กัน๋ ฆ่า มัน เหยี เต๊อะ แล้ว มรดก น้ัน จะ 
ตก เป๋น ของ หมู่ เฮา� 8 หมู่ เขา ก็ ยบั ลูกบ่าว เจ้าของ สวน น้ัน ฆ่า แล้ว เอา ศพ 
ขวา้ง ไว ้ตัง นอก สวน�

9 พระเยซู ถาม วา่ �เจ้าของ สวน จะ เยยีะ จาใด เขา ก็ จะ มา ฆ่า หมู่ คน เจ้า 
สวน หมู่ น้ัน เหยี แล้ว เอา สวน องุน่ น้ัน ไป หื้อ คน อื่น เจ้า ต่อ 10 ต้าน ตังหลาย 
บ่ เกย อา่น พระคัมภีร ์ข้อ น้ี กา ต้ี วา่
�ศิลา ต้ี สล่า แป๋ง เฮอืน เอา ขวา้ง ไป แล้ว น้ัน

ป๋ากฏ วา่ เป๋น ศิลามุมเอก
11 สิง่ น้ี มา จาก องค์ พระผู้เป๋นเจ้า

ต้ี หมู่ เฮา หนั กับ ต๋า ก็ งดื แต๊ ๆ �ช �
12 หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ ฮู ้วา่ พระองค์ ก่ําลัง อู ้กําเผียบ เถิง หมู่ เขา หมู่ เขา ก็ ปา 

กัน๋ หา ตาง ต้ี จะ ยบั พระองค์ แต่ ก็ กัว๋ คน ตังหลาย ต้ี หัน้ หมู่ เขา เลย ปา กัน๋ ป๊ิก 
ไป เหยี ก่อน

มี คน ถาม เก่ียวกับ ก๋าน เสีย ภาษี
13 แล้ว หมู่ เขา ส่ง หมู่ ฟารสีิ กับ หมู่ ของ เฮโรด ไป หา พระเยซู เป้ือ จะ แน ยบั 

ผิด ใน กํา อู ้กํา จ๋า ของ พระองค์ 14 เม่ือ มา แผว แล้ว หมู่ เขา ก็ ถาม พระองค์ 
วา่ �อาจ๋ารย์ หมู่ เฮา ฮู ้วา่ อาจ๋ารย ์เป๋น คน ซ่ือสัตย์ บ่ ได้ เอาใจ๋ ใผ กับ บ่ หนั
แก่ หน้า ใผ เลย แต่ สอน เรือ่ง ตาง ของ พระเจ้า ต๋าม ความ จรงิ ขอ บอก เฮา 
วา่ ถูก กาวา่ บ่ ถูก ต้ี จะ เสีย ภาษี หื้อ ซีซาร์ เฮา ควร จะ เสีย ดี กาวา่ บ่ ควร เสีย 
ดี� 15แต่ พระองค์ ฮู ้วอก หมู่ เขา จึง ตอบ วา่ �ต้าน จะ มา จับ ผิด เฮา เยยีะ หยงั
เอา เหรยีญ เดนารอินั มา หื้อ เฮา ผ่อ สัก เหรยีญ ลอ� 16 หมู่ เขา ก็ เอา เหรยีญ 
น่ึง มา หื้อ พระองค์ พระเยซู ถาม หมู่ เขา วา่ �ฮูป กับ จ้ือ ต้ี อยู ่บน เหรยีญ น้ี 
เป๋น ของ ใผ� หมู่ เขา ตอบ วา่ �เป๋น ของ ซีซาร�์ 17 พระเยซู ก็ บอก หมู่ เขา วา่
�ของ ของ ซีซาร ์ก็ เอา ไป หื้อ ซีซาร์ แต่ ของ ของ พระเจ้า ก็ หื้อ พระเจ้า� หมู่ 
เขา ก็ งดื พระองค์ ขนาด

ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
18 มี หมู่ สะดูสี บาง คน มา หา พระเยซู คน หมู่ น้ี ถือ วา่ บ่ มี ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก 

ความ ต๋าย หมู่ เขา ถาม พระองค์ วา่ 19 �อาจ๋ารย์ บท บัญญัติ ของ โมเสส 
เขียน ไว ้วา่ ถ้า ป้อจาย คน ใด ต๋าย ละ เมีย แต่ ยงั บ่ ตัน มี ลูก เต้ือ ก็ หื้อ น้อง
บ่าว ฮบั ป้ีใป๊ มา เป๋น เมีย เป้ือ หื้อ มี ลูก สืบ เจ๊ือสาย ของ อา้ย ไว้ 20 สมมุติ วา่ 
มี ป้อจาย ต้ี เป๋น ป้ีน้อง กัน๋ เจ็ด คน อา้ย เก๊า มี เมีย แล้ว ต๋าย ไป ยงั บ่ มี ลูก เต้ือ
21 น้องบ่าว คน ต้ี สอง ก็ ฮบั เอา ป้ีใป๊ มา เป๋น เมีย แล้ว ก็ ต๋าย ไป ยงั บ่ มี ลูก เต้ือ
น้อง คน ต้ี สาม ก็ ฮบั เอา ป้ีใป๊ มา เป๋น เมีย แหม แล้ว เขา ก็ ต๋าย ไป ยงั บ่ มี ลูก 
เหมือน กัน๋ 22 ป้ีน้อง ตึง เจ็ด คน น้ี เอา แม่ญิง คน น้ัน มา เป๋น เมีย แต่ ก็ ต๋าย 
โดย บ่ มี ลูก แล้ว สุดต๊าย แม่ญิง คน น้ัน ก็ ต๋าย ตวย 23 จาอัน้ เม่ือ เถิง วนั ต้ี 
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คน จะ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว ใน วนั น้ัน แม่ญิง คน น้ี จะ เป๋น เมีย ของ ใผ
ยอ้น วา่ นาง เกย เป๋น เมีย ของ ป้อจาย ตึง เจ็ด คน น้ัน หมด แล้ว�

24 พระเยซู บอก หมู่ เขา วา่ �ใน ข้อ น้ี หมู่ ต้าน เข้าใจ๋ ผิด แล้ว ยอ้น วา่ หมู่ 
ต้าน บ่ เข้าใจ๋ พระคัมภีร ์กับ บ่ ฮู้จัก ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระเจ้า 25 เม่ือ เถิง วนั ต้ี 
กู้ คน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย น้ัน จะ บ่ มี ก๋าน แต่งงาน กัน๋ กาวา่ ยก หื้อ เป๋น ผัว 
เป๋น เมีย กัน๋ แหม แต่ จะ เป๋น เหมือน ทูตสวรรค์ 26 ส่วน เรือ่ง คน ต๋าย จะ เป๋น 
ขึ้น จาก ความ ต๋าย ก่อ หมู่ ต้าน บ่ เกย อา่น เรือ่ง คุ่ม ไม้ ต้ี บ่ ไหม้ ไฟ ใน หนังสือ ต้ี 
โมเสส เขียน กา พระเจ้า อู ้กับ โมเสส วา่ �เฮา เป๋น พระเจ้า ต้ี อบัราฮมั อสิอคั
กับ ยาโคบ นับถือ�ซ 27พระองค์ บ่ เป๋น พระเจ้า ของ คน ต๋าย แต่ เป๋น พระเจ้า 
ของ คน ต้ี มี จีวติ หมู่ ต้าน เข้าใจ๋ ผิด ไป นัก ขนาด�

บท บัญญัติ ข้อ สําคัญ ต้ี สุด
28 มี ธร รมา จ๋า รย ์คน น่ึง เข้า มา ได้ยนิ หมู่ เขา เถียง พระ เยซู ก็ หนั วา่ 

พระองค์ ตอบ หมู่ เขา ได้ ดี จึง ถาม พระองค์ วา่ �ใน บท บัญญัติ ตึง หมด ข้อ 
ใด สําคัญ เหลือ เป้ิน� 29 พระเยซู ตอบ วา่ �บท บัญญัติ ตึง หมด ข้อ ต้ี สําคัญ 
ต้ี สุด คือ ข้อ ต้ี วา่ �จาว อสิราเอล ตังหลาย ฟัง ไว ้หื้อ ดี เน่อ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า 
ของ เฮา เป๋น พระเจ้า องค์ เดียว 30 จง ฮกั องค์ พระผู้เป๋นเจ้า พระเจ้า ของ 
ต้าน จ๋น สุด จิต สุด ใจ๋ สุด ผญา ป๋ัญญา กับ สุด ก่ําลัง ของ เจ้า� 31 ส่วน ข้อ ต้ี 
สําคัญ เป๋น ข้อ สอง น้ัน คือ �จง ฮกั เป้ือน บ้าน เหมือน ฮกั ตัว๋ เก่า� บท บัญญัติ 
อื่น ต้ี สําคัญ เหลือ สอง ข้อ น้ี บ่ มี แหม แล้ว�

32 แล้ว ธรรมาจ๋ารย ์คน น้ัน อู ้วา่ �ดี แล้ว อาจ๋ารย์ ต้าน อู ้ถูก แต๊ ๆ วา่ 
พระเจ้า มี แต่ องค์ เดียว นอกจาก พระองค์ แล้ว บ่ มี พระเจ้า อื่น แหม 33 ก๋าน 
ฮกั พระองค์ ด้วย สุด จิต สุด ใจ๋ สุด ก่ําลัง สุด ความ เข้าใจ๋ กับ ก๋าน ฮกั เป้ือน 
บ้าน เหมือน ฮกั ตัว๋ เก่า ก็ สําคัญ เหลือ สัตว ์ต้ี เผา ปู่จา กับ เครือ่ง ปู่จา ต่าง ๆ
ตึง หมด� 34 เม่ือ พระเยซู หนั วา่ คน น้ัน ตอบ อยา่ง มี ผญา ป๋ัญญา จึง อู ้กับ 
เขา วา่ �ต้าน ก็ ใก้ ต้ี จะ เป๋น คน ของ พระเจ้า มา นักแก แล้ว� ตัง้แต่ น้ัน ไป ก็ 
บ่ มี ใผ ก้า ถาม พระองค์ แหม

กํา ถาม เก่ียวกับ เจ๊ือ สาย ของ ดาวดิ
35 ต๋อน ต้ี พระเยซู สัง่ สอน อยู ่ใน พระวหิาร พระองค์ ถาม คน ตังหลาย วา่

�ต้ี หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์วา่ พระครสิต์ เป๋น เจ๊ือสาย ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ น้ัน เป๋น 
ไป ได้ จาใด 36 ยอ้น วา่ ตัว๋ กษัตรยิ ์ดาวดิ อู ้เถิง พระครสิต์ โดย พระวญิญาณ 
บรสุิทธิ ์วา่
�พระเจ้า อู ้กับ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ ข้าพเจ้า วา่
�หื้อ น่ัง ตัง ขวา มือ ของ เฮา
จ๋น เต๊า ฮอด เฮา จะ เยยีะ หื้อ ศัตรู ๋ของ ต้าน อยู ่ลุ่ม ป๊ืน ตีน๋ ของ ต้าน�ญ �
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37 ตัว๋ ของ กษัตรยิ ์ดา วดิ ฮอ้ง พระองค์ วา่ �องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า� แล้ว 
พระองค์ จะ เป๋น เจ๊ือสาย ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ ได้ จาใด� คน ตังหลาย ฟัง จา
อัน้ ก็ ม่วนใจ๋

38 ต๋อน ต้ี พระเยซู สอน ก็ อู ้วา่ �หื้อ หละวงั หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์ไว ้หื้อ ดี ๆ หมู่ 
เขา ซอบ นุ่ง เส้ือ คุม ยาว เตียว ไป เตียว มา แล้ว ซอบ หื้อ คน ไหว ้ก๋าง กาด ก๋าง ลี
39 กับ ซอบ น่ัง ตัด๊ ต้ี สําคัญ ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ กับ ต้ี มี เกียรติ ใน งาน 
เล้ียง 40 หมู่ เขา ยดึ เอา สมบัติ ของ หมู่ แม่ หม้าย ไป เป๋น ของ ตัว๋ เก่า เหยี แล้ว 
ก็ ขี้แต่ง อธษิฐาน ยาว ๆ คน หมู่ น้ี จะ ต้อง ฮบั โต้ษ ใหญ่ หลวง�

เงนิ ถวาย ของ แม่ หม้าย
41 เม่ือ พระเยซู น่ัง อยู ่หน้า ตู้ เก็บ สตางค์ ถวาย ใน พระวหิาร ก็ ผ่อ คน ตัง

หลาย เอา สตางค์ มา จ่อม ลง ใน ตู้ เก็บ สตางค์ น้ัน คน รํา่รวย หลาย คน เอา 
สตางค์ จํา๋นวน นัก มา จ่อม 42 แต่ มี แม่ หม้าย ตุ๊ก คน น่ึง เอา เหรยีญ ตองแดง 
หน้อย ๆ สอง อนั มา จ่อม ตวย เป้ิน มี ก้า มอก สัก ซาว หา้ สตางค์ 43 พระเยซู 
ฮอ้ง หมู่ สาวก เข้า มา บอก วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ แม่ 
หม้าย ตุ๊ก คน น้ี จ่อม สตางค์ นัก เหลือ คน ตังหลาย หมู่ น้ัน ก่อน 44 ยอ้น วา่ คน 
ตังหลาย ได้ เอา สตางค์ ต้ี เหลือ ใจ๊ มา จ่อม แต่ แม่ หม้าย คน น้ี ตุ๊กยาก ยงั ได้ 
เอา สตางค์ ต้ี มี อยู ่สําหรบั เล้ียง จีวติ ของ ตัว๋ มา จ่อม จ๋น เส้ียง หมด�

13
พระเยซู ตวายตัก๊ เถิง ก๋าน ทําลาย พระวหิาร

1 ต๋อน ต้ี พระ เยซู ก่ํา ลัง เตียว ออก จาก บรเิวณ พระ วหิาร สาวก ของ 
พระองค์ คน น่ึง อู ้วา่ �อาจ๋ารย์ ตึก หมู่ น้ี ใหญ่ โต งาม ขนาด บ่าหนิ ต้ี ใจ๊ แป๋ง ก็ 
ก้อน ใหญ่ แต๊ ๆ � 2 พระองค์ ตอบ คน น้ัน วา่ �ต้าน หนั ตึก ใหญ่ ๆ หมู่ น้ี ก่อ บ่า
หนิ ต้ี ซ้อน กัน๋ หมู่ น้ี จะ ถูก เต ขวา้ง จ๋น บ่ หนั วาง ซ้อน กัน๋ เลย สัก ก้อน�

3 ต๋อน ต้ี พระเยซู ก่ําลัง น่ัง อยู ่บน ดอย บ่ากอกเทศ ต้ี อยู ่แหม เผิก ซ่ือ พระ
วหิาร เปโตร ยากอบ ยอหน์ กับ อนัดรูว ์มา ถาม พระองค์ เป๋น ก๋าน ส่วน ตัว๋ 
วา่ 4 �ขอ บอก หมู่ เฮา กํา เต๊อะ วา่ สิง่ หมู่ น้ี จะ เกิด ขึ้น เม่ือ ใด มี อะหยงั เป๋น 
หมายสําคัญ หื้อ หนั วา่ สิง่ หมู่ น้ี จะ เกิด ขึ้น แล้ว� 5 พระองค์ ตอบ วา่ �หละวงั 
หื้อ ดี หา้ม หื้อ ใผ จุล่าย ต้าน เน่อ 6 ยอ้น วา่ จะ มี หลาย คน มา อา้ง จ้ือ ของ เฮา 
วา่ �เฮา เป๋น พระครสิต์� แล้ว จุล่าย หื้อ หลาย คน หลง เจ้ือ 7 เม่ือ ต้าน ได้ยนิ 
เรือ่ง สงคราม กับ ได้ ข่าว ลือ วา่ เกิด สงคราม ตึง ใก้ ตึง ไก๋ ก็ บ่ ถ้า ตก อก ตก 
ใจ๋ ยอ้น เรือ่ง จาอี ้จะ ต้อง เกิด ขึ้น ก่อน แต่ ยงั บ่ เถิง วนั เส้ียง สุด ของ โลก เต้ือ
8 ประเทศ น่ึง จะ สู้ฮบ กับ แหม ประเทศ น่ึง อาณาจักร น่ึง ก็ จะ สู้ฮบ กับ แหม 
อาณาจักร น่ึง จะ เกิด ก๋าน กัน้ ข้าว อยาก น้ํา กับ แผ่นดิน จะ ไหว หลาย ต้ี เหตุ
ก๋ารณ์ หมู่ น้ี ก็ เผียบ เหมือน ก๋าน ตัง้เก๊า เจ็บ ต๊อง ก่อน เกิด ลูก 9 แต่ จง หละวงั 
ตัว๋ ไว ้หื้อ ดี ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน จะ ถูก ยบั ปา ไป ขึ้น ศาล จะ ถูก เฆ่ียน ถูก ตี ๋ใน ธรรม
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ศาลา ของ จาว ยวิ กับ จะ ต้อง ไป ยนื ต่อ หน้า เจ้าเมือง ต่อ หน้า กษัตรยิ ์ยอ้น วา่ 
หมู่ ต้าน ติดต๋าม เฮา เป้ือ จะ เป๋น พยาน เรือ่ง เฮา ต่อ หน้า หมู่ เขา 10 แต่ ก่อน 
เถิง วนั เส้ียง สุด ของ โลก คน ตังหลาย จะ ต้อง บอก ข่าวดี หื้อ กู้ จ้าด กู้ เผ่า เหยี 
ก่อน 11 เม่ือ หมู่ ต้าน โดน ยบั ไป ขึ้น ศาล น้ัน หา้ม ฟ่ัง ฮอ้นอก ตกใจ๋ เต้ือ วา่ จะ 
อู ้ตอบ จาใด ดี แต่ ใน เวลา น้ัน หื้อ อู ้ไป ต๋าม ต้ี พระเจ้า โผด หื้อ ต้าน อู้ ยอ้น วา่ ผู้ 
ต้ี อู ้น้ัน บ่ ใจ้ ตัว๋ ต้าน ต้ี อู้ แต่ เป๋น พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์อู ้ผ่าน ตัว๋ ต้าน

12 �ป้ีน้อง จะ หกัหลัง กัน๋ จ๋น ถูก ฆ่า ต๋าย ป้อ แม่ จะ หกัหลัง ลูก จ๋น ถูก ฆ่า 
ต๋าย หมู่ ลูก ๆ ก็ จะ ต่อต้าน ป้อ แม่ แล้ว เยยีะ หื้อ ถูก ฆ่า ต๋าย เหมือน กัน๋ 13 คน 
ตังหลาย จะ จัง หมู่ ต้าน ยอ้น วา่ ต้าน ได้ ติดต๋าม เฮา แต่ ถ้า ใผ ต้ี ทน ได้ จ๋น เถิง 
ต้ี สุด จะ ได้ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ

สิง่ น่า สยดสยอง
14 �แต่ เม่ือ หมู่ ต้าน หนั �สิง่ ต้ี มา ยํ่า สิง่ ศักดิสิ์ทธิ์ ต้ี เยยีะ หื้อ เกิด ความ 

ฉิบหาย� มา ตัง้ ไว ้ใน สถาน ต้ี บ่ ควร ดี ตัง้๒ ( หื้อ คน ต้ี อา่น กํา น้ี เข้าใจ๋ ความ
หมาย หื้อ ดี ) ก็ หื้อ คน ต้ี อยู ่ใน แควน้ ยูเดีย ขะใจ๋ หนี ไป อยู ่บน ดอย เวย ๆ 15 คน 
ต้ี อยู ่บน ดาดฟ้า หลังคา บ้าน หา้ม ลง มา กาวา่ ป๊ิก เข้า ไป เก็บ คัว ใน บ้าน 16คน 
ต้ี อยู ่ต๋าม โต้ง ต๋าม นา หา้ม ป๊ิก ไป เอา เส้ือ คุม ต้ี บ้าน หื้อ ลวด หนี ไป เลย 17 ใน 
หวา่ง น้ัน ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ แม่มาน กับ แม่ ลูก หน้อย ต้ี ลูก ยงั กิน๋ 
นม อยู่ 18 หื้อ ออ้นวอน ขอ พระเจ้า ต้ี จะ บ่ เกิด ขึ้น ใน หน้า หนาว 19 ยอ้น วา่ 
ยาม น้ัน จะ เกิด ความ ตุ๊กยาก ลําบาก ขนาด อยา่ง ต้ี บ่ เกย เกิด ขึ้น มา ก่อน เลย
นับ ตัง้แต่ พระเจ้า สรา้ง โลก มา จ๋น เถิง บ่าเด่ียว น้ี กับ จะ บ่ มี จาอี ้เกิด ขึ้น แหม 
เลย 20 ถ้า องค์ พระผู้เป๋นเจ้า บ่ หยอ้ วนั เวลา หมู่ น้ัน หื้อ สัน้ ลง ก็ จะ บ่ มี ใผ 
รอด จีวติ เลย แต่ ยอ้น วา่ พระองค์ หนั แก่ คน ต้ี พระองค์ ได้ เลือก ไว ้เป๋น ของ 
พระองค์ แล้ว ก็ หื้อ เวลา น้ัน สัน้ ลง 21 ใน เวลา น้ัน ถ้า มี คน ใด มา บอก วา่ �ผ่อ 
ลอ พระครสิต์ อยู ่หัน้� กาวา่ �พระครสิต์ อยู ่น้ี� หา้ม เจ้ือ เขา เน่อ 22 ยอ้น 
วา่ จะ มี พระครสิต์ ตัว๋ ป๋อม กับ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตัว๋ ป๋อม เกิด 
ขึ้น แล้ว หมู่ เขา ก็ จะ เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์กับ หมายสําคัญ ต่าง ๆ เป้ือ จุล่าย คน 
ต้ี พระเจ้า ได้ เลือก ไว ้แล้ว ถ้า เป๋น ไป ได้ 23 ต้าน ตังหลาย จง เฝ้า หละวงั ตัว๋ ไว ้
หื้อ ดี เน่อ เฮา ได้ เตือ๋น หมู่ ต้าน ไว ้ก่อน แล้ว

บุตรมนษุย ์จะ มา
24 �หลังจาก เวลา ตุ๊ก ยาก ลําบาก น้ัน ผ่าน ป๊น ไป แล้ว

�ตะวนั จะ มืด ต๊ึก เดือน จะ บ่ ส่อง แสง
25 ดาว จะ หยวะ ตก จาก ต๊องฟ้าฎ

หมู่ ผู้ มี อาํนาจ ตังหลาย ใน ต๊องฟ้า ก็ จะ สัน่ไหว เฝ่ือน คลอน�ฏ
26 �แล้ว คน ตังหลาย จะ หนั บุตรมนษุย ์ลง มา บน เมฆ ด้วย ฤทธิ ์อาํนาจ อนั 
ยิง่ใหญ่ กับ รศัมี 27 เวลา น้ัน พระองค์ จะ ส่ง หมู่ ทูตสวรรค์ มา รวบรวม คน ต้ี 
๒ 13:14 13:14 อา้ง เถิง พระวหิาร ฎ 13:25 13:25 อสย� 34:14; วว� 6:13 ฏ 13:25
13:25 ยอล� 2:10
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พระองค์ เลือก ไว ้แล้ว จาก ตึง ส่ี ทิศ ตัง้แต่ สุด ป๋าย แผ่นดิน โลก จ๋น เถิง สุด 
ขอบ ฟ้า

บท เฮยีน จาก เก๊า บ่าเด่ือ
28 �หื้อ เฮยีน ฮู ้จาก เรือ่ง เก๊า บ่าเด่ือ คือ เม่ือ เก๊า บ่าเด่ือ โป่ง ใบ ใหม่ ต้าน 

ก็ ฮู ้วา่ ใก้ จะ เถิง หน้า ฮอ้น แล้ว 29 ก็ เหมือน เดียว กัน๋ เม่ือ หมู่ ต้าน หนั เหตุก๋า
รณ์ ต้ี เฮา บอก แล้ว น้ัน เกิด ขึ้น ก็ หื้อ ฮู ้วา่ ใก้ เถิง เวลา ต้ี พระองค์ จะ ป๊ิก มา ใก้ 
จะ เถิง เวลา แต๊ ๆ แล้ว เน่อ 30 เฮา บอก ความ จรงิ แก่ หมู่ ต้าน วา่ คน ใน ยุค น้ี 
จะ ยงั บ่ ต๋าย ก่อน เหตุก๋ารณ์ ต้ี วา่ หมู่ น้ี จะ เกิด ขึ้น 31 ต๊องฟ้า กับ โลก จะ ยุบ 
หาย ไป แต่ ถ้อยกํา ของ เฮา จะ บ่ สูญหาย ไป เลย

บ่ มี ใผ ฮู ้วนั เวลา
32 �แต่ วา่ วนั น้ัน เวลา น้ัน ต้ี สิง่ หมู่ น้ี จะ เกิด ขึ้น บ่ มี ใผ ฮู ้สัก คน หมู่ ทูต

สวรรค์ ก็ บ่ ฮู้ บุตร ของ พระเจ้า ก็ บ่ ฮู้ มี ก้า พระบิดา องค์ เดียว เต้าอัน้ ต้ี ฮู้ 33จง 
เฝ้า หละวงั ต่ืน ตัว๋ ไว ้หื้อ ดี ยอ้น ต้าน บ่ ฮู ้วา่ วนั เวลา น้ัน จะ มา แผว เม่ือใด 34 ก็ 
เผียบ เหมือน เจ้า ของ บ้าน คน น่ึง ต้ี ก่ําลัง จะ ออก เตียว ตาง ไป เมือง ไก๋ เขา 
มอบ อาํนาจ หื้อ หมู่ คน ฮบัใจ๊ ฮบัผิดชอบ บ้าน ต๋าม หน้าต้ี ก๋าน งาน ของ ใผ ของ 
มัน กับ บอก คน ยาม หื้อ เฝ้า ปะตู๋ บ้าน ไว ้หื้อ ดี ๆ 35 ยอ้น จาอัน้ หมู่ ต้าน จง หละ
วงั ตัว๋ หื้อ ดี ยอ้น ต้าน บ่ ฮู ้วา่ เจ้า ของ บ้าน จะ ป๊ิก มา เวลา ใด จะ มา เม่ือค่ํา กา
จะ มา เดิ็กด่ืนเกิง่คืน กา จะ มา ยาม ไก่ ขัน กา กาวา่ จะ มา เม่ือเจ๊า 36 จง เฝ้า 
หละวงั หื้อ ดี กัว๋ วา่ เป้ิน อาจ จะ สะหลดสะหลัน มา ปะ ใส่ ต้าน นอน หลับ อยู่
37 สิง่ ต้ี เฮา อู ้กับ หมู่ ต้าน เฮา ก็ อู ้กับ คน ตังหลาย เหมือน กัน๋ วา่ จง เฝ้า หละวงั 
หื้อ ดี�

14
ก๋าน ปองฮา้ย พระเยซู

1 แหม สอง วนั จะ เถิง งาน ปัสกา ตึง งาน กิน๋ เข้าหนมปัง บ่ ใส่ เจ๊ือ หมู่ 
หวัหน้า ปุโรหติ ตึง หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์วางแผน ต้ี จะ ลัก ยบั พระเยซู ไป ฆ่า เหยี
2 หมู่ เขา อู ้กัน๋ วา่ �ใน หละหวา่ง งาน น้ี บ่ ดี ฟ่ัง เยยีะ อะหยงั เต้ือ กัว๋ วา่ คน ตัง
หลาย จะ วุน่วาย แตกต่ืน กัน๋�

มารยี ์เอา น้ํามัน หอม ชโลม พระเยซู
3 ต๋อน น้ัน พระเยซู อยู ่ต้ี หมู่ บ้าน เบธานี ใน บ้าน ของ ซีโมน คน ต้ี เกย เป๋น 

ขี้ตู้ด ต๋อน ต้ี พระองค์ ก่ําลัง กิน๋ ข้าว มี แม่ญิง คน น่ึง เข้า มา หา นาง กํา๋ ขวด 
ใส่ น้ํามัน หอม นารดา บรสุิทธิ ์รากา แปง ขนาด นาง ตุ๊บ ปาก ขวด ถอก น้ํามัน 
หอม น้ัน ลง บน หวั ของ พระองค์๓ 4 บาง คน ต้ี หัน้ บ่ ปอใจ๋ อู ้กัน๋ วา่ �เป๋น จาใด 
เยยีะ หื้อ น้ํามัน หอม เสีย ไป เหยี บ่ ดาย 5 ถ้า เอา น้ํามัน หอม น้ี ไป ขาย ก็ จะ ได้ 
๓ 14:3 14:3 นาง เยยีะ จาอัน้ เป้ือ ถวาย เกียรติ ตึง แสดง ความ จงฮกั ภักดี ต่อ พระองค์
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สตางค์ เถิง สาม รอ้ย ป๋าย๔ จะ เอา สตางค์ น้ัน ไป ป๋ัน หื้อ คน ตุ๊ก คน จ๋น ก็ ได้�
หมู่ เขา ปา กัน๋ หลุ้ม วา่ หื้อ แม่ญิง คน น้ัน 6แต่ พระเยซู ก็ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �หา้ม 
วา่ หื้อ นาง ไป ยุง่ กับ นาง เยยีะ หยงั นาง ได้ เยยีะ สิง่ ต้ี ดี งาม หื้อ กับ เฮา 7 คน 
ตุ๊ก คน จ๋น จะ ยงั อยู ่ตวย หมู่ ต้าน ไป ตลอด แต่ เฮา จะ บ่ อยู ่ตวย หมู่ ต้าน ไป 
ตลอด 8 แม่ญิง คน น้ี เยยีะ เต้า ต้ี เยยีะ ได้ เขา ถอก น้ํามัน หอม บน ตัว๋ เฮา เป้ือ 
จะ เกียม ก๋าน ฝัง ศพ ของ เฮา ล่วง หน้า 9 เฮา บอก ความ จรงิ แก่ หมู่ ต้าน วา่
บ่ วา่ คน จะ บอก ข่าวดี ไป ต้ี ไหน ก็ ต๋าม ใน โลก เขา ก็ จะ เล่า เรือ่ง ต้ี นาง เยยีะ น้ี 
เป๋น ก๋าน ระลึก เถิง นาง ตวย�

ยูดาส ตกลง จ้วย ศัตรู ๋ยบั พระเยซู
10 แล้ว ยูดาส อสิคารโิอท ต้ี เป๋น สาวก คน น่ึง ใน สิบ สอง คน ของ พระเยซู

ไป หา หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ เป้ือ จะ หกัหลัง พระองค์ หื้อ หมู่ เขา ยบั 11 เม่ือ ได้ยนิ 
ยูดาส อู ้จาอัน้ ก็ ดีอกดีใจ๋ แล้ว สัญญา วา่ จะ หื้อ สตางค์ เป๋น ก้า ตอบแตน
แล้ว ยูดาส ก็ แน หา โอกาส ต้ี จะ หกัหลัง พระเยซู

ม้ือ สุดต๊าย ของ พระเยซู ฮว่ม กับ หมู่ สาวก
12 ใน วนั ต้ี น่ึง ของ งาน กิน๋ เข้าหนมปัง บ่ ใส่ เจ๊ือ เป๋น วนั ต้ี จาว ยวิ ฆ่า ลูก 

แกะ สําหรบั งาน ปัสกา หมู่ สาวก ปา กัน๋ ถาม พระเยซู วา่ �จะ หื้อ หมู่ เฮา ไป 
เกียม ม้ือ ปัสกา หื้อ พระองค์ กิน๋ ต้ี ไหน ดี� 13 พระเยซู ก็ ใจ๊ สาวก สอง คน ไป 
กรุง เยรูซาเล็ม บอก เขา วา่ �หื้อ เข้า ไป ใน กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว จะ มี ป้อจาย 
คน น่ึง แบก น้ําหม้อ มา หา หมู่ ต้าน หื้อ ตวย คน น้ัน ไป 14 เขา เข้า เฮอืน หลัง 
ใด ก็ หื้อ บอก เจ้าของ เฮอืน น้ัน วา่ �อาจ๋ารย ์หื้อ หมู่ เฮา มา ถาม วา่ หอ้ง ต้ี เป้ิน 
จะ กิน๋ ม้ือ ปัสกา กับ หมู่ สาวก น้ัน อยู ่ตัง ใด� 15 เจ้าของ เฮอืน จะ ปา หมู่ ต้าน 
ขึ้น ไป หอ้ง ใหญ่ จัน๊ บน ต้ี แต่ง ดา ไว ้แล้ว ก็ หื้อ จัด เกียม ม้ือ ปัสกา ไว ้ต้ี หอ้ง น้ัน 
เต๊อะ� 16 แล้ว สาวก สอง คน น้ัน ก็ ออก ไป เข้า ไป ใน เมือง แล้ว ก็ ปะ กู้ อยา่ง ต้ี 
พระเยซู บอก ไว ้ตึงหมด หมู่ เขา ก็ ได้ จัด เกียม ม้ือ ปัสกา ไว้

17 เถิง ต๋อน เม่ือค่ํา พระเยซู กับ หมู่ สาวก สิบ สอง คน ก็ มา แผว เฮอืน หลัง 
น้ัน 18 ต๋อน ต้ี ก่ําลัง กิน๋ อยู ่น้ัน พระเยซู อู ้วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ หมู่ 
ต้าน วา่ คน น่ึง ใน หมู่ ต้าน จะ หกัหลัง เฮา คน น้ัน น่ัง กิน๋ ข้าว ตวย หมู่ เฮา ต้ี น้ี�
19 หมู่ สาวก ก็ ตุ๊กใจ๋ กู้ คน เป่ียน กัน๋ ถาม พระองค์ กํา คน วา่ �เป๋น เฮา กา�
20 พระเยซู ก็ ตอบ หมู่ เขา วา่ �เป๋น คน น่ึง ใน หมู่ ต้าน สิบ สอง คน น้ี ละ คือ คน 
ต้ี จุ่ม ลง ใน ถ้วย เดียว กับ เฮา 21 บุตรมนษุย ์จะ ต้อง จาก ไป ต๋าม ต้ี มี เขียน ไว ้
ใน พระคัมภีร ์เก่ียวกับ พระองค์ แต่ ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ คน ต้ี หกัหลัง 
บุตรมนษุย์ ถ้า คน น้ัน บ่ ได้ เกิด มา ก็ ยงั ดี เหลือ�

ก๋าน ตัง้ พิธ ีหกั เข้าหนมปัง
๔ 14:5 14:5 น่ึง เหรยีญ มี ก้า เต้า กับ ก้า จ้าง คน งาน น่ึง วนั 



มาระโก 14:22 102 มาระโก 14:38

22 ต๋อน ต้ี ก่ําลัง กิน๋ ข้าว ตวย กัน๋ อยู ่น้ัน พระเยซู หยบิ เข้าหนมปัง ขึ้น มา 
ขอบ พระคุณ พระเจ้า แล้ว บิ ยื่น หื้อ หมู่ สาวก อู ้วา่ �น่ี คือ ก๋าย ของ เฮา หื้อ 
ฮบั เอา ไป กิน๋ เต๊อะ� 23 พระองค์ ก็ กํา๋ ถ้วย เหล้า องุน่ ขึ้น มา ขอบพระคุณ 
พระเจ้า แล้ว ส่ง หื้อ หมู่ สาวก กู้ คน กิน๋ 24พระองค์ อู ้วา่ �สิง่ ต้ี อยู ่ใน ถ้วย น้ี คือ 
เลือด ของ เฮา ต้ี จะ ไหล ออก มา เป้ือ รบัรอง พันธสัญญา หละหวา่ง พระเจ้า 
กับ คน ตังหลาย 25 เฮา บอก ความ จรงิ แก่ หมู่ ต้าน วา่ เฮา จะ บ่ กิน๋ เหล้า องุน่ 
แหม ต่อ ไป จ๋น กวา่ จะ เถิง วนั น้ัน ต้ี เฮา จะ กิน๋ ตวย กัน๋ ใน แผ่นดิน ของ พระเจ้า
แต่ จะ กิน๋ ใน ความหมาย แบบ ใหม่�

26 เม่ือ หมู่ เขา ฮอ้ง เพลง สรรเสรญิ พระเจ้า แล้ว ก็ ปา กัน๋ ออก ไป ต้ี ดอย บ่า
กอกเทศ

พระเยซู ตวายตัก๊ วา่ เปโตร จะ ละ พระองค์
27 พระเยซู อู ้กับ หมู่ สาวก วา่ �หมู่ ต้าน จะ หนี ละ เฮา ไป เหยี หมด ยอ้น มี 

กํา เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่
�พระเจ้า จะ ฆ่า คน เล้ียง แกะ

แล้ว แกะ หมู่ น้ัน จะ แตก ขะแล ขะแจ หนี ไป หมด�ฒ
28 แต่ เม่ือ พระเจ้า เยยีะ หื้อ เฮา เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เฮา จะ ไป แควน้ กาลิ
ลี ก่อน หมู่ ต้าน แล้ว ปะ กัน๋ ต้ี หัน้ น่อ� 29 แต่ เปโตร บอก พระองค์ วา่ �เถิง คน 
อื่น ๆ จะ ละ พระองค์ ไป หมด แต่ ข้าพเจ้า จะ บ่ มี วนั เยยีะ จาอัน้� 30 พระเยซู 
อู ้กับ เขา วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน วา่ คืน น้ี ก่อน ต้ี ไก่ จะ ขัน สอง เต้ือ
ต้าน จะ บอก บ่ ฮูจั้ก เฮา เถิง สาม เต้ือ� 31 แต่ เปโตร ยนืยนั เสียง แข็ง วา่ �แม้ 
วา่ ข้าพเจ้า จะ ต้อง ต๋าย ตวย พระองค์ ข้าพเจ้า ตึง บ่ มี วนั ปฏิเสธ พระองค์ 
เลย� หมู่ สาวก คน อื่น ๆ ตึงหมด ก็ อู ้จาอัน้ เหมือน กัน๋

พระเยซู อธษิฐาน อยู ่คน เดียว
32 พระเยซู กับ หมู่ สาวก ปา กัน๋ ไป ต้ี น่ึง จ้ือ วา่ เกทเสมนี พระองค์ บอก หมู่ 

สาวก วา่ �น่ัง ถ้า อยู ่ต้ี น่ี เน่อ เฮา จะ ไป อธษิฐาน� 33 แล้ว ก็ ปา เปโตร ยอหน์ 
กับ ยากอบ ไป ตวย เวลา น้ัน พระองค์ เป๋น ตุ๊ก หนักใจ๋ ขนาด 34 บอก หมู่ เขา 
วา่ �ใจ๋ เฮา เป๋น ตุ๊ก ปอ จะ ต๋าย อยู ่แล้ว เฝ้า อยู ่ต้ี น่ี กัน๋ เน่อ� 35 แล้ว พระองค์ 
เตียว หา่ง ออก ไป หน้อย ก็ คุก เข่า ลง ป๊ืน ดิน แล้ว อธษิฐาน ขอ หื้อ เวลา แหง่ 
ความ ตุ๊กยาก น้ี ป๊น ไป จาก พระองค์ เหยี ถ้า เป๋น ไป ได้ 36 พระองค์ ออ้นวอน 
วา่ �อบับา๕ พระบิดา เจ้าข้า พระองค์ สามารถ เยยีะ สิง่ ตึง มวล ได้ ขอ หื้อ 
ถ้วย แหง่ ความ ตุ๊กยาก น้ี ป๊น ไป จาก ข้า พระองค์ เหยี เต๊อะ แต่ ขอ หื้อ เป๋น ไป 
ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระองค์ บ่ ใจ้ ของ ข้า พระองค์� 37 แล้ว พระองค์ 
เตียว ป๊ิก มา หา สาวก สาม คน น้ัน ต้ี น่ัง ถ้า อยู ่หัน้ ก็ หนั หมู่ เขา ก่ําลัง นอน หลับ 
อยู่ ก็ ถาม เปโตร วา่ �ซีโมน ต้าน นอน หลับ เหยี กา จะ เฝ้า เฮา สัก จัว้โมง บ่ ได้ 
กา 38 หื้อ เฝ้า หละวงั กับ อธษิฐาน ตวย เป้ือ วา่ ต้าน จะ บ่ ตก อยู ่ใน อาํนาจ ของ 
ฒ 14:27 14:27 ศคย� 13:7 ๕ 14:36 14:36 เป๋น ภาษา อาราเมค แป๋ วา่ �ป้อ� 
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ก๋าน ลองใจ๋ เถิง วา่ จิตใจ๋ ฝ่าย วญิญาณ ใค่ ยอม เยยีะ แต่ ตัว๋ ของ คน เฮา ยงั 
ออ่นแอ อยู�่ 39 แล้ว พระองค์ ป๊ิก ไป อธษิฐาน เหมือน เก่า แหม เต้ือ 40 แล้ว 
เตียว ป๊ิก มา หา สาวก สาม คน น้ัน แหม ก็ หนั หมู่ เขา ยงั หลับ อยู่ ยอ้น วา่ หมู่ 
เขา มืน ต๋า บ่ ขึ้น หมู่ สาวก ก็ บ่ ฮู ้จะ อู ้อะหยงั กับ พระองค์ ดี 41 พระองค์ ก็ เตียว 
ป๊ิก ไป อธษิฐาน แหม เต้ือ น่ึง เม่ือ ป๊ิก มา หา หมู่ เขา เป๋น เต้ือ ต้ี สาม จึง อู ้กับ หมู่ 
เขา วา่ �ยงั หลับ หื้อ หาย อดิ อยู ่แหม กา ปอ แล้ว เถิง เวลา ต้ี บุตรมนษุย ์จะ 
ถูก หกัหลัง ยก หื้อ หมู่ คน บาป แล้ว 42 ลุก ขึ้น ไป กัน๋ เต๊อะ คน ต้ี หกัหลัง เฮา มา 
แผว แล้ว�

พระเยซู ถูก ยบั
43 บ่ากอง พระเยซู อู ้ลิน้ ยงั บ่ ตัน เข้า ปาก เต้ือ ยูดาส ต้ี เป๋น สาวก คน น่ึง ใน 

สิบ สอง คน น้ัน ก็ เตียว มา เถิง ตวย กัน๋ กับ หมู่ คน หลาย ต้ี กํา๋ ดาบ กํา๋ ค้อน มา 
ตวย หมู่ เขา เป๋น คน ต้ี หวัหน้า ปุโรหติ ธรรมาจ๋ารย์ กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ส่ง 
มา 44 ยูดาส ได้ ตกลง กับ คน หมู่ น้ัน ไว ้ก่อน แล้ว วา่ �เฮา จูบ คน ใด ก็ แม่น คน 
น้ัน เน่อ หื้อ ยบั แล้ว กุม ตัว๋ เขา ไป�

45 ยูดาส เตียว ซ่ือ ๆ เข้า มา หา พระเยซู แล้ว อู ้กับ พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย ์
ครบั� แล้ว ก็ จูบ พระองค์ 46 คน หมู่ น้ัน ก็ ยบั พระองค์ กุม ตัว๋ ไว้ 47 แต่ มี คน 
น่ึง ต้ี ยนื ใก้ กัน๋ หัน้ จัก๊ ดาบ ออก มา ฟัน ถูก หู คน ฮบัใจ๊ คน น่ึง ของ มหา ปุโรหติ 
ปุด 48 พระเยซู อู ้กับ คน หมู่ น้ัน วา่ �หมู่ เจ้า หนั เฮา เป๋น โจ๋ร กา เถิง ได้ กํา๋ ดาบ 
กํา๋ ค้อน มา ยบั เฮา 49 เฮา อยู ่ตวย กับ สัง่ สอน หมู่ ต้าน กู้ วนั ใน พระวหิาร ต้าน 
ตังหลาย ก็ บ่ มา ยบั เฮา แต่ ต้ี เกิด ขึ้น ตึงหมด น้ี ก็ เป้ือ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี เขียน 
ไว ้ใน พระคัมภีร�์

50 แล้ว หมู่ สาวก ตึง หมด ก็ ละ ขวา้ง พระองค์ แล้ว ปา กัน๋ หนี ไป 51 มี ป้อ
จาย หนุ่ม คน น่ึง ตุ๊ม ก้า ผ้า ลินิน ผืน เดียว เต้าอัน้ เตียว ถ่อม ตวย พระองค์ ไป
คน หมู่ น้ัน ก็ ปา กัน๋ ยบั ป้อจาย หนุ่ม คน น้ัน 52 แต่ เขา สะวดึ ผ้า ตุ๊ม ขวา้ง เหยี 
ป๋วย ตัว๋ โจ๊ะโละ ล่น หนี ไป

พระเยซู อยู ่ต่อ หน้า สภา แซนเฮดรนิ
53 หมู่ เขา ปา พระเยซู ไป หา มหา ปุโรหติ ต้ี หัน้ มี หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ หมู่ ธร

รมาจ๋ารย์ กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ มา จุมนุม กัน๋ อยู่ 54 ส่วน เปโตร เตียว ถ่อม 
ตวย พระเยซู ไป หา่ง ๆ จ๋น เข้า ไป แผว ก๋าง ข่วง บ้าน ของ มหา ปุโรหติ ไป น่ัง 
หงิ ไฟ ตวย หมู่ ยาม 55 หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ สมาชกิ สภา จาว ยวิ ปา กัน๋ 
เซาะ หา พยาน มา ใส่ฮา้ย พระเยซู เป้ือ จะ ฆ่า พระองค์ เหยี แต่ บ่ ปะ 56 เถิง 
แม้ วา่ จะ มี หลาย คน เป๋น พยาน เท็จ แต่ กํา หื้อ ก๋าน ของ หมู่ เขา บ่ เหมือน กัน๋
57 แล้ว ก็ มี บาง คน ลุก ยนื ขึ้น เล่า แต่ เป๋น พยาน เท็จ วา่ 58 �หมู่ เฮา ได้ยนิ 
คน น้ี อู ้วา่ �เฮา จะ ตุ๊บ พระวหิาร น้ี ต้ี มนษุย ์แป๋ง ขึ้น มา ขวา้ง เหยี แล้ว สาม 



มาระโก 14:59 104 มาระโก 15:1

วนั หลังจาก น้ัน เฮา จะ แป๋ง พระวหิาร ขึ้น มา ใหม่ แหม หลัง น่ึง ต้ี มนษุย ์บ่ ได้ 
แป๋ง� � 59 แต่ กํา พยาน ของ หมู่ เขา ขัด กัน๋ เยยีะ หื้อ ฟัง บ่ ขึ้น

60 มหา ปุโรหติ จึง ลุก ยนื ขึ้น ก๋าง หมู่ คน ต้ี จุมนุม กัน๋ น้ัน ถาม พระเยซู วา่
�ต้าน จะ บ่ แก้ ตัว๋ ใน กํา กล่าวหา ต้ี หมู่ เขา วา่ มา น่ี พ่อง กา� 61 แต่ พระเยซู 
ดัก อยู่ บ่ ได้ ตอบ อะหยงั สัก อยา่ง มหา ปุโรหติ ก็ ถาม พระองค์ แหม วา่ �ต้าน 
เป๋น พระครสิต์ พระบุตร ของ พระเจ้า ผู้ ต้ี สมควร ได้ฮบั ก๋าน สรรเสรญิ จาอัน้ 
กา� 62 พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �แม่น แล้ว เฮา เป๋น แล้ว ต้าน ตังหลาย จะ ได้ หนั 
บุตรมนษุย ์น่ัง ตัง เผิก ขวา ของ พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ กับ จะ ลง มา บน เมฆ 
ใน ฟ้า สวรรค์�

63 มหา ปุโรหติ ก็ ฉีก เส้ือผ้า ของ ตัว๋ เก่า อู ้วา่ �เฮา บ่ ต้อง มี พยาน อะหยงั 
แหม 64 ต้าน ตังหลาย ก็ ได้ยนิ เขา อู ้หมิน่ ประมาท พระเจ้า แล้ว ต้าน ตัง
หลาย ก๊ึด จาใด พ่อง�

หมู่ เขา ตัดสิน วา่ พระเยซู เปิง ฮบั โต้ษ เถิง ต๋าย 65 แล้ว บาง คน ถ่ม น้ําลาย 
ใส่ หน้า พระองค์ ปิด หน้า พระองค์ ไว ้กับ บุบ ตี ๋พระองค์ แล้ว อู ้หยอ้ พระองค์ 
วา่ �ตวาย มา กํา ลอ วา่ ใผ ตบ หน้า เจ้า� หมู่ ยาม ก็ ปา พระองค์ ไป แล้ว ตบ 
พระองค์ ตวย

เปโตร ปฏิเสธ พระเยซู
66 ต๋อน ต้ี เปโตร ก่ําลัง น่ัง อยู ่ต้ี ก๋าง ข่วง บ้าน น้ัน มี สาวใจ๊ คน น่ึง ของ มหา 

ปุโรหติ เตียว เข้า มา 67 นาง หนั เปโตร น่ัง หงิ ไฟ อยู่ ก็ เข้า ไป ส่อง ผ่อ หน้า ใก้ ๆ
แล้ว อู ้วา่ �ต้าน ก็ อยู ่ตวย เยซู จาว เมือง นาซาเรธ็ ตวย บ่ ใจ้ กา� 68 แต่ เปโตร 
ปฏิเสธ ต้ี อยู ่ตวย พระเยซู อู ้วา่ �ต้ี เจ้า อู ้น้ัน เฮา บ่ ฮู ้เรือ่ง เฮา บ่ เข้า ใจ๋ ลอ� เป
โตร ก็ เตียว ไป ต้ี ตาง เข้า ข่วง บ้าน แล้ว ไก่ ก็ ขัน๖ 69 สาวใจ๊ คน น้ัน หนั เปโตร ต้ี 
หัน้ แหม นาง ก็ บอก หมู่ คน ต้ี ยนื อยู ่ตํา๋ หมู่ หัน้ วา่ �เขา เป๋น คน น่ึง ใน คน หมู่ 
น้ัน� 70 เปโตร ก็ ปฏิเสธ แหม เต้ือ ต่อ มา สัก กํา น่ึง คน ตังหลาย ต้ี ยนื อยู ่ต้ี 
หัน้ อู ้กับ เปโตร วา่ �เจ้า เป๋น คน น่ึง ใน หมู่ น้ัน แน่ ๆ ยอ้น วา่ เจ้า เป๋น จาว กาลิลี 
เหมือน กัน๋� 71 แต่ เปโตร ก็ อู ้วา่ �สาบาน ก็ ได้ วา่ ข้า อู ้แต๊ ข้า บ่ เกย ฮู้จัก เขา
ขอ หื้อ พระเจ้า ลงโต้ษ เต๊อะ ถ้า ข้า จุ� 72 บ่ากอง เปโตร อู ้ออก มา จาอัน้ ไก่ ก็ 
ขัน เป๋น เต้ือ ต้ี สอง เปโตร ก็ เลย ก๊ึด เถิง กํา อู ้ต้ี พระเยซู เกย บอก เขา วา่ �ก่อน 
ไก่ ขัน สอง เต้ือ ต้าน จะ บอก วา่ บ่ ฮูจั้ก เฮา เถิง สาม เต้ือ� แล้ว เขา ก็ ไห ้ออก มา 
บ่า เดียว น้ัน เลย

15
พระเยซู ต่อ หน้า ปีลาต เจ้าเมือง

1 แจ้งเจ๊า มา หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ หมู่ ธรรมาจ๋ารย์ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ตึง 
สมาชกิ กู้ คู่ กู้ คน ของ สภา จาว ยวิ มา ปะ กัน๋ ตกลง เรือ่ง พระเยซู แล้ว ก็ มัด 
๖ 14:68 14:68 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ บ่ มี คํา วา่ �ไก่ ก็ ขัน� 
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พระเยซู แล้ว ปา ไป มอบ หื้อ ปีลาต ต้ี เป๋น เจ้าเมือง 2 ปีลาต ถาม พระเยซู วา่
�ต้าน เป๋น กษัตรยิ ์ของ จาว ยวิ กา� พระองค์ ก็ ตอบ วา่ �ต้าน อู ้แล้ว� 3 หมู่ 
หวัหน้า ปุโรหติ ใส่ ความ พระเยซู ใน หลาย ข้อ หลาย ประก๋าน 4 ปีลาต จึง ถาม 
พระองค์ แหม วา่ �ฟัง ลอ เขา ฟ้อง ข้อหา ต้าน ตึงหมด น้ี ต้าน จะ บ่ ตอบ อะ
หยงั พ่อง กา� 5 แต่ พระเยซู บ่ ตอบ อะหยงั ปีลาต ก็ งดื

พระเยซู ถูก ตัดสิน ประหาร จีวติ
6 ใน หละหวา่ง งาน ปัสกา ปีลาต เกย ป่อย นักโต้ษ คน น่ึง ต๋าม ต้ี คน ตัง

หลาย ขอ 7 ใน เวลา น้ัน มี ป้อจาย คน น่ึง จ้ือ บารบับัส ถูก ยบั ขัง คอก ฮว่ม กับ 
กบฏ คน อื่น ๆ เซิง่ หมู่ เขา ได้ ฆ่า คน ต๋าย หละหวา่ง ก่อ ก๋าน วุน่วาย 8 คน ตัง
หลาย ก็ ปา กัน๋ มา ขอ ปีลาต หื้อ ป่อย นักโต้ษ คน น่ึง อยา่ง ต้ี เกย เยยีะ มา 9 ปี
ลาต ถาม หมู่ เขา วา่ �ต้าน ตังหลาย ต้องก๋าน หื้อ เฮา ป่อย กษัตรยิ ์ของ จาว 
ยวิ ก่อ� 10 ปีลาต ฮู ้วา่ ต้ี หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ ยบั พระเยซู มา หื้อ ต้าน ตัดสิน ก็ 
ยอ้น ขอย พระองค์ 11 แต่ หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ อู ้สุ่ย คน ตังหลาย หื้อ ปีลาต ป่อย 
บารบับัส แตน 12 ปีลาต ก็ ถาม หมู่ เขา แหม เต้ือ วา่ �แล้ว คน ๆ น้ี ต้ี ฮอ้ง กัน๋ 
วา่ กษัตรยิ ์ของ จาว ยวิ ลอ จะ หื้อ เฮา เยยีะ จาใด� 13 หมู่ เขา เอิน้ ตอบ มา วา่
�เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน� 14 ปีลาต ถาม วา่ �เขิง เขา เยยีะ หยงั เขา เยยีะ อะหยงั 
ผิด� แต่ คน ตังหลาย ซ้ํา เอิน้ เสียง ดัง ขึ้น เหลือ เก่า วา่ �เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน�
15 ปีลาต จะ เอาใจ๋ หมู่ เขา จึง ป่อย บารบับัส หื้อ หมู่ เขา ไป กับ สัง่ หื้อ เฆ่ียน พระ
เยซู แล้ว หื้อ หมู่ ทหาร เอา ไป เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน

หมู่ ทหาร เยาะเยย้ พระเยซู
16 หมู่ ทหาร ปา พระเยซู เข้า ไป ต้ี ศูนย์บัญชาก๋าน ใหญ่ ของ โรมัน ต้ี จ้ือ วา่

ปรโีทเรยีม แล้ว ฮอ้ง หมู่ ทหาร ตึง ก๋อง มา จุมนุม กัน๋ 17 หมู่ เขา เอา เส้ือ คุม 
สี ม่วง มา นุ่ง หื้อ พระองค์ แล้ว เอา กิง่ ไม้ ต้ี มี หนาม มา แป๋ง เป๋น มงกุฎ แล้ว 
เอา สุบ หวั หื้อ พระองค์ 18 แล้ว หมู่ เขา ก็ ขี้แต่ง เข้า มา ไหว ้สา พระองค์ อู ้วา่
�ขอ กษัตรยิ ์ของ จาว ยวิ จง จํา๋เรญิ เต๊อะ� 19 แล้ว หมู่ เขา ก็ เอา ไม้ ออ้ ฟาด 
หวั พระองค์ ถ่ม น้ําลาย ใส่ พระองค์ แล้ว คุกเข่า ลง ขีแ้ต่ง นมัสก๋าน พระองค์
20 เม่ือ ดู แควน จ๋น ปอใจ๋ แล้ว หมู่ เขา ก็ แก้ เส้ือ คุม สี ม่วง ออก แล้ว เอา เส้ือ 
ผืน เก่า ของ พระองค์ มา นุ่ง หื้อ ใหม่ แล้ว ปา พระองค์ ออก ไป เขิง บน ไม้ ก๋าง 
เขน

พระเยซู ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน
21 ต๋อน ต้ี ปา พระองค์ ไป ต๋าม หนตาง น้ัน ก็ ปะ ป้อจาย คน น่ึง ลุก บ้าน นอก 

มา เขา จ้ือ ซีโมน มา จาก เมือง ไซรนี เป๋น ป้อ ของ อเล็กซานเดอร ์กับ รูฟัส หมู่ 
ทหาร ก็ เข ซีโมน แบก ไม้ ก๋าง เขน แตน พระเยซู ไป 22 หมู่ เขา ปา พระเยซู มา 
แผว ต้ี น่ึง จ้ือ กลโกธา ( แป๋ วา่ เนิน กระโหล้ง หวั ) 23 หมู่ เขา เอา เหล้า องุน่ 
สูน กับ มดยอบ มา หื้อ พระองค์ กิน๋ แต่ พระองค์ บ่ ยอม กิน๋๗ 24 แล้ว หมู่ เขา ก็ 
๗ 15:23 15:23 มดยอบ คือ สมุนไพร อยา่ง น่ึง นํา มา สูน กับ เหล้า องุน่
ใจ๊ เป๋น ยา จ้วย ลด ความ เจ็บ ปวด 
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เขิง พระองค์ บน ไม้ ก๋าง เขน กับ เอา เส้ือผ้า ของ พระองค์ มา จก เบอร ์แบ่ง กัน๋
เป้ือ ผ่อ วา่ ใผ จะ ได้ อะหยงั พ่อง 25 ต๋อน ต้ี หมู่ เขา เขิง พระองค์ น้ัน เป๋น เวลา 
เก้า โมง เจ๊า 26 มี ป้าย เขียน ข้อหา ติด ไว ้บน ไม้ ก๋าง เขน วา่ �กษัตรยิ ์ของ จาว 
ยวิ� 27 หมู่ เขา เอา โจ๋ร สอง คน เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน พรอ้ม พระองค์ ตัง ขวา 
คน น่ึง ตัง ซ้าย คน น่ึง๘ 29 คน ตังหลาย ต้ี เตียว ก๋าย ไป ก๋าย มา ปา กัน๋ สวา่ย 
หน้า อู ้หยาม พระองค์ วา่ �เฮอะ เหอ เจ้า เป๋น คน ต้ี อู ้วา่ จะ ทําลาย พระวหิาร
แล้ว จะ แป๋ง ขึ้น ใหม่ ใน สาม วนั บ่ ใจ้ กา 30 จ้วย ตัว๋ เก่า หื้อ รอด ก่อน เต๊อะ ลง 
มา จาก ไม้ ก๋าง เขน เหยี แหล่� 31 หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์ปา 
กัน๋ เยาะเยย้ พระองค์ ใน วง ของ หมู่ เขา เหมือน กัน๋ วา่ �เขา จ้วย จีวติ คน อื่น 
หื้อ รอด จีวติ ได้ แต่ จ้วย จีวติ ตัว๋ เก่า บ่ ได้ 32 หื้อ พระครสิต์ กษัตรยิ ์ของ จาว 
อสิราเอล ลง มา จาก ไม้ ก๋าง เขน บ่าเด่ียว น้ี เต๊อะ เป้ือ เฮา จะ ได้ เจ้ือ� โจ๋ร สอง 
คน ต้ี ถูก เขิง ตวย พระองค์ น้ัน ก็ อู ้ถ่อยจ๊า ใส่ พระองค์ เหมือน กัน๋

พระเยซู ต๋าย
33 เม่ือ เวลา เต้ียง วนั ก็ มืด ไป ใคว ่แผ่นดิน จ๋น เถิง บ่าย สาม โมง 34 ใน 

เวลา บ่าย สาม โมง พระเยซู ฮอ้ง เสียง ดัง วา่ �เอโลอี เอโลอี ลามา สะบัก 
ธานี� แป๋ วา่ �พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ เป๋น จาใด 
พระองค์ มา ละ ข้า พระองค์ ไป เหยี� 35 มี บาง คน ต้ี อยู ่ต้ี หัน้ ได้ยนิ ก็ อู ้กัน๋ วา่
�ฟัง ลอ เขา ฮอ้ง หา เอลียาห�์ 36 มี คน น่ึง ล่น ไป เอา ฟองน้ํา มา จุ่ม เหล้า องุน่ 
ส้ม เสียบ ป๋าย ไม้ ออ้ ยื่น หื้อ พระองค์ กิน๋ แล้ว อู ้วา่ �กําเดียว ก่อน เน่อ หื้อ เฮา 
แน ผ่อ วา่ เอลียาห ์จะ มา เอา เขา ลง จาก ไม้ ก๋าง เขน ก่อ�

37 พระเยซู ฮอ้ง เสียง ดัง แล้ว ก็ ต๋าย 38 ต๋อน น้ัน ผ้ากัง้ ใน พระวหิาร ฉีก 
ออก เป๋น สอง เผิก ตัง้แต่ ตัง บน ลง ลุ่ม 39 เม่ือ นายรอ้ย ทหาร ต้ี ยนื อยู ่ส่อง 
หน้า พระองค์๙ หนั วา่ พระองค์ ต๋าย จาใด ก็ อู ้วา่ �แต๊ ๆ แล้ว ต้าน คน น้ี เป๋น 
พระบุตร ของ พระเจ้า�

40 มี แม่ญิง บาง คน ยนื ผ่อ อยู ่ไก๋ ๆ คือ มารยี ์จาว เมือง มักดาลา นาง สะ
โลเม กับ มารยี ์แม่ ของ ยากอบ หน้อย ตึง โยเสส 41 แม่ญิง หมู่ น้ี เกย ติดต๋าม 
ผ่อกอย พระเยซู ต๋อน ต้ี พระองค์ อยู ่ต้ี แควน้ กาลิลี ต้ี หัน้ ก็ มี แม่ญิง คน อื่น 
แหม หลาย คน ต้ี ตวย พระองค์ มา กรุง เยรูซาเล็ม

ก๋าน ฝัง ศพ พระเยซู
42 วนั น้ัน เป๋น วนั จัด เกียม แต่ง ดา ก่อน เถิง วนั สะบาโต เม่ือ เถิง ต๋อน เม่ือ

แลง 43 โยเซฟ จาว อารมิาเธยี ก้า ไป หา ปีลาต เป้ือ ขอ ศพ พระเยซู เขา เป๋น 
สมาชกิ ต้ี มี จ้ือเสียง ดี ของ สภา แซนเฮดรนิ เป๋น คน ต้ี รอ ถ้า วนั เวลา ต้ี แผ่น
ดิน ของ พระเจ้า จะ มา เถิง 44 ปีลาต ก็ อกิขะหลิก ใน ใจ๋ ต้ี พระเยซู ต๋าย เวย 
ขนาด น้ี แล้ว จึง ฮอ้ง นายรอ้ย ทหาร คน น่ึง มา ถาม วา่ พระเยซู ต๋าย แล้ว กา
๘ 15:27 15:27 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ มี ข้อ 28 เขียน วา่ ก็ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่
�ต้าน ถูก นับ เข้า กับ คน บาป� (อสย� 53:12) ๙ 15:39 15:39
สําเนา โบราณ บาง ฉบับ เพิม่ ข้อความ วา่ �ได้ยนิ พระองค์ ฮอ้ง เสียง ดัง� 
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45 เม่ือ ปีลาต ฮู ้เรือ่ง จาก นายรอ้ย คน น้ัน แล้ว ก็ อนญุาต หื้อ โยเซฟ เอา ศพ 
พระเยซู ไป ได้ 46 โยเซฟ ซ้ือ ผ้า ลินิน มา แล้ว เอา ศพ พระองค์ ลง มา จาก ไม้ 
ก๋าง เขน ก็ เอา ผ้า ลินิน น้ัน ปัน ศพ พระองค์ แล้ว เอา ศพ ไป ไว ้ใน อุโมงค์ ฝัง 
ศพ ต้ี เจาะ เข้า ไป ใน หนิ แล้ว กิง้ บ่าหนิ แผ่น ใหญ่ มา ตึด ปาก อุโมงค์ ไว ้เหยี
47 มารยี ์จาว มักดาลา ตึง มารยี ์แม่ ของ โยเสส ก็ หนั อุโมงค์ ต้ี โยเซฟ เอา ศพ 
ของ พระเยซู ไป ฝัง ไว ้ต้ี หัน้

16
พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย

1 เม่ือ วนั สะบาโต ป๊น ไป แล้ว มารยี ์จาว มักดาลา นาง สะโลเม กับ มา
รยี ์แม่ ของ ยากอบ ไป ซ้ือ เครือ่งหอม มา เป้ือ จะ ชโลม ศพ ของ พระเยซู ต๋าม 
ธรรมเนียม จาว ยวิ 2 เจ๊า มืด ของ วนั ติด๊ บ่ากอง ตะวนั ก่ําลัง จะ ออก หมู่ เขา 
ก็ ไป ต้ี อุโมงค์ ฝัง ศพ น้ัน 3 หละหวา่ง เตียวตาง ไป หมู่ เขา อู ้กัน๋ วา่ �ใผ จะ 
กิง้ บ่าหนิ ต้ี ตึด ปาก อุโมงค์ หื้อ เฮา กา� 4 เม่ือ มา เถิง อุโมงค์ หมู่ เขา ก็ หนั บ่า
หนิ ใหญ่ น้ัน กิง้ ออก ไป แล้ว 5 หมู่ เขา เข้า ไป ใน อุโมงค์ ก็ หนั ป้อจาย หนุ่ม คน 
น่ึง นุ่ง เส้ือ คุม สี ขาว ณ น่ัง อยู ่ตัง เผิก ขวา หมู่ เขา ก็ สะดุ้ง ตกอกตกใจ๋ 6 ป้อ
จาย หนุ่ม คน น้ัน อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �บ่ ถ้า ตกใจ๋ เน่อ หมู่ เจ้า มา หา พระเยซู จาว 
เมือง นาซาเรธ็ ต้ี ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน น้ัน กา พระเจ้า เยยีะ หื้อ พระองค์ เป๋น 
ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว พระองค์ บ่ ได้ อยู ่ต้ี น่ี ผ่อ ตัด๊ ต้ี หมู่ เขา วาง ศพ ของ 
พระองค์ แหล่ 7 แล้ว หื้อ ไป บอก หมู่ สาวก ของ พระองค์ ตึง เปโตร ตวย เน่อ 
วา่ �พระองค์ ก่ําลัง ไป แควน้ กาลิลี ก่อน หน้า ต้าน ตังหลาย ต้าน ตังหลาย 
จะ หนั พระองค์ ต้ี หัน้ เหมือน อยา่ง ต้ี พระองค์ เกย บอก ต้าน ตังหลาย ไว�้ �
8 แม่ญิง หมู่ น้ัน ก็ ฟ่ัง ล่น ออก ไป จาก อุโมงค์ ตึง งดื ตึง ตัว๋ สัน่ ไป หมด บ่ อู ้อะ
หยงั กับ ใผ สัก คน ยอ้น วา่ กัว๋

( สําเนา โบราณ ต้ี ดี ต้ี สุด บ่ มี ข้อ 9 เถิง 20 )

พระเยซู ป๋ากฏ หื้อ มารยี ์จาว มักดาลา หนั
9 เม่ือ เจ๊า มืด วนั ติด๊ หลัง จาก พระ เยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว

พระองค์ ก็ ป๋ากฏ ตัว๋ หื้อ มารยี ์จาว มักดาลา หนั ก่อน เป้ิน นาง คือ คน ต้ี พระ
เยซู ขับ ไล่ ผี เจ็ด ตัว๋ ออก จาก นาง น้ัน 10 แล้ว นาง ไป บอก หื้อ หมู่ สาวก ฟัง
ต๋อน น้ัน เขา หมู่ น้ัน ก่ําลัง ไห ้เป๋น ตุ๊ก อยู่ 11 แต่ เม่ือ หมู่ เขา ได้ยนิ วา่ พระองค์ 
มี จีวติ กับ มารยี ์ได้ หนั พระองค์ มา แล้ว เขา ก็ บ่ เจ้ือ

พระเยซู ป๋ากฏ หื้อ สาวก สอง คน หนั
12 หลังจาก น้ัน มี สอง คน ต้ี เกย ติดต๋าม พระเยซู ก่ําลัง เตียวตาง ไป บ้าน 

นอก พระเยซู ป๋ากฏ หื้อ สอง คน น้ี หนั แต่ เป๋น สภาพ บ่ เหมือน เก่า 13 สอง คน 
ณ 16:5 16:5 มธ� 28:2-3
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น้ัน ก็ ป๊ิก ไป บอก คน อื่น ๆ ต้ี เกย ติดต๋าม พระองค์ วา่ ได้ หนั พระเยซู แต่ หมู่ 
เขา ก็ บ่ เจ้ือ

พระเยซู ป๋ากฏ ตัว๋ กับ สาวก สิบ เอด็ คน
14 ถัด มา เม่ือลูน พระเยซู ป๋ากฏ หื้อ สาวก ตึง สิบ เอด็ คน หนั ต๋อน ต้ี หมู่ เขา 

กิน๋ ข้าว กัน๋ อยู่ พระองค์ วา่ หื้อ หมู่ เขา ยอ้น วา่ หมู่ เขา สงสัย ตึง หล่ึง ต้ี บ่ เจ้ือ 
คน ต้ี ได้ หนั พระองค์ หลังจาก เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว 15 พระองค์ อู ้กับ 
หมู่ สาวก ของ พระองค์ วา่ �ต้าน ตังหลาย จง ออก ไป บอก ข่าวดี หื้อ คน ตัง
หลาย ฟัง จ๋น ใคว ่โลก 16 คน ใด เจ้ือ และ ฮบั บัพติศมา คน น้ัน ก็ จะ รอด ป๊น 
บาป โต้ษ แต่ คน ใด บ่ เจ้ือ จะ ถูก ตัดสิน ลง โต้ษ 17คน ต้ี เจ้ือ จะ ฮบั ฤทธิ ์อาํนาจ 
เยยีะ หมายสําคัญ คือ จะ ไล่ ผี ออก ด้วย จ้ือ ของ เฮา จะ อู ้ภาษา อื่น ๆ ต้ี บ่ เกย ฮู้
18 เขา จะ หยุบ งู ป๊ิด ได้ ถ้า กิน๋ ของ มี ป๊ิด ก็ จะ บ่ เป๋น อนัตราย ต่อ เขา เขา จะ เอา 
มือ วาง บน ตัว๋ คน ป่วย คน หมู่ น้ัน ก็ จะ หาย ป่วย�

พระเจ้า ฮบั พระเยซู ขึ้น สวรรค์
19 เม่ือ พระเยซู อู ้กับ หมู่ เขา จบ แล้ว พระเจ้า ก็ ฮบั พระองค์ ขึ้น ไป สวรรค์ 

หื้อ น่ัง ตัง เผิก ขวา ของ พระองค์ 20 แล้ว หมู่ สาวก ก็ ออก ไป เตสนา สัง่ สอน กู้ 
ต้ี กู้ แหง่ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ก็ เยยีะ ก๋าน ตวย หมู่ เขา โดย หื้อ ฤทธิ ์อาํนาจ หมู่ 
เขา เยยีะ หมายสําคัญ เป้ือ พิสูจน์ วา่ กําสอน ของ เขา เป๋น เรือ่ง แต๊
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ข่าวดี ของ พระเจ้า เรือ่ง พระเยซู ครสิต์
เขียน โดย

ลูก๋า
เถิง แม้วา่ หนังสือ ข่าวดี เล่ม น้ี บ่ ได้ บอก จ้ือ ของ ผู้ เขียน ไว้ แต่ ครสิตจักร 

สมัย ยุค แรก ก็ ยอม ฮบั วา่ ผู้ เขียน หนังสือ ข่าวดี เล่ม น้ี คือ ลูก๋า ลูก๋า บ่ ใจ้ อคัร
ทูต คน น่ึง ใน หมู่ อคัรทูต สิบ สอง คน น้ัน ของ พระเยซู แต่ ต้าน เป๋น เป้ือน ฮว่ม 
เตียว ตาง ใน ก๋าน บอก ข่าวดี ของ เปาโล ลูก๋า เป๋น หมอ ต้ี ได้ฮบั ก๋าน ศึกษา สูง
เขา ได้ เขียน หนังสือ ข่าวดี เล่ม น้ี ขึ้น ประมาณ ป๋ี ค�ศ� 60-65 ลูก๋า ได้ ตัง้เก๊า 
เขียน บอก ผู้ อา่น วา่ ต้าน บ่ ได้ หนั พระเยซู กับ ต๋า ของ ต้าน แต่ ต้าน ได้ เป็ิกษา 
กับ ผู้ ต้ี ได้ หนั พระเยซู กับ ต๋า ตัว๋ เก่า

ลูก๋า เป๋น จาว กรกี ต้าน ได้ เขียน หนังสือ ข่าวดี เล่ม น้ี หื้อ หมู่ จาว กรกี ต้าน 
ได้ ตัง้เก๊า ใน หนังสือ เล่ม น้ี โดย บอก วา่ เขียน เถิง เป้ือน ของ ต้าน ต้ี จ้ือ เธโอ
ฟีลัส แต่ หนังสือ ข่าวดี เล่ม น้ี ก็ มี ประโยชน์ สําหรบั กู้ คน ตวย บ่ ใจ้ ก้า จาว 
กรกี เต้าอัน้ ลูก๋า เป๋น จาว กรกี คน เดียว ต้ี ได้ เขียน บันทึก ใน พระคัมภีร์ ต้าน 
คง จะ เขียน หนังสือ ข่าวดี เล่ม น้ี ขึ้น ต๋อน ต้ี อยู ่ใน กรุง โรม กับ เปาโล เซิง่ ต๋อน 
น้ัน เปาโล ได้ ถูก กุม ตัว๋ อยู ่ใน บ้าน

ต๋อน ตัง้เก๊า ของ หนังสือ ข่าวดี เล่ม น้ี ลูก๋า ได้ เขียน บอก เถิง เป้าหมาย ต้ี หื้อ 
ผู้ อา่น ได้ เข้าใจ๋ เก่ียว กับ ความ จรงิ ของ พระเยซู ครสิต์ ดี ขึ้น ต้าน ต้องก๋าน 
หื้อ ผู้ อา่น ฮู ้เถิง สิง่ ต้ี พระเยซู สอน กับ สิง่ ต้ี พระเยซู เยยีะ ต้าน ได้ เล่า เรือ่ง 
เก่ียว กับ จีวติ ก๋าน ต๋าย กับ ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ของ พระเยซู ครสิต์
โดย ได้ เน้น เถิง พระเยซู ครสิต์ เป๋น พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ คน 
ตึง โลก ต้าน ได้ อู ้เถิง หมู่ แม่ญิง ต้ี ได้ ติด ต๋าม พระเยซู อยา่ง ละเอยีด นัก เหลือ 
หนังสือ ข่าวดี เล่ม อื่น ๆ สิง่ น่ึง ต้ี ต้าน เขียน หื้อ ความ สนใจ๋ นัก ขนาด คือ เรือ่ง 
ก๋าน อธษิฐาน ของ พระเยซู กับ ต้ี พระเยซู ออก ไป อธษิฐาน คน เดียว เป๋น ประ
จํา๋

เรือ่ง จีวติ ของ พระเยซู เขียน โดย หมอ ลูก๋า
1 สวสัดี ครบั ต้าน เธโอฟีลัส ต้ี นับถือ มี หลาย คน ลง มือ เขียน เรือ่งราว 

ต่าง ๆ เซิง่ สําเรจ็ แล้ว ต้ามก๋าง หมู่ เฮา 2 ต๋าม ต้ี หมู่ เขา ได้ หนั กับ ต๋า ตัง้แต่ 
เก๊า และ ได้ เป๋น ผู้ บอก ถ้อยกํา น้ัน หื้อ เฮา ฮู้ 3 ยอ้น จาอี้ หลัง จาก ต้ี ข้าพเจ้า 
สืบ เซาะ อยา่ง ละเอยีด ตัง้แต่ เก๊า ก็ หนั วา่ ดี ต้ี จะ เขียน เรือ่ง ราว ต๋าม ลําดับ 
ฝาก มา หื้อ ต้าน 4 เป้ือ ต้าน จะ ได้ ฮู ้แน่นอน วา่ กําสอน ต้ี ต้าน ได้ ฮู ้มา น้ัน เป๋น 
เรือ่ง แต๊
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5 ใน ยุค ต้ี เฮโรด เป๋น กษัตรยิ ์แควน้ ยูเดีย มี ปุโรหติ คน น่ึง จ้ือ เศคารยิาห ์
อยู ่ใน หมู่ อาบียาห์ เมีย ของ เศคารยิาห ์จ้ือ เอลีซาเบธ ตึง สอง เป๋น คน ใน ผะ
กุ๋น อาโรน 6 เขา ตึง สอง คน เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ กับ กฎเก๋ณฑ์ ของ พระเจ้า 
ตึง หมด ได้ อยา่ง บ่ มี ต้ี ติ เลย กับ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม 7 แต่ ตึง สอง คน 
บ่ มี ลูก ยอ้น วา่ นาง เอลีซาเบธ เป๋น หมัน กับ ตึง สอง ก็ เฒ่า แล้ว

8 ต๋อน ต้ี หมู่ ของ เศคารยิาห ์อยู ่เวร เป้ือ เยยีะ หน้าต้ี ของ ปุโรหติ เข้า เฝ้า 
พระเจ้า 9 ต้าน จกเบอร ์ต๋าม ธรรมเนียม ของ ปุโรหติ ได้ จึง ต้อง เข้า ไป เผา 
เครือ่งหอม ปู่จา ใน พระวหิาร 10 ส่วน คน ตังหลาย ก็ อธษิฐาน อยู ่ตังนอก 
ต๋อน ต้ี เผา เครือ่งหอม น้ัน 11 ทูตสวรรค์ องค์ น่ึง ของ พระเจ้า มา ป๋ากฏ หื้อ เศ
คารยิาห ์หนั โดย ยนื อยู ่ตัง เผิก ขวา ของ แต้น เผา เครือ่งหอม น้ัน 12 เศคา
รยิาห ์หนั ใส่ ทูตสวรรค์ องค์ น้ัน ก็ สะดุ้ง กัว๋ ตัว๋ สัน่ 13 ทูตสวรรค์ จึง อู ้กับ ต้าน 
วา่ �เศคารยิาห ์เหย บ่ ถ้า กัว๋ เน่อ พระเจ้า ฟัง กํา อธษิฐาน ของ ต้าน แล้ว เอ
ลีซาเบธ เมีย ของ ต้าน จะ เกิด ลูก ป้อจาย หื้อ ตัง้ จ้ือ ลูก วา่ ยอหน์ 14 ต้าน จะ 
มี ความ จ้ืนจมยนิดี ยอ้น หละออ่น คน น้ี นัก ขนาด กับ คน อื่น จํา๋นวน นัก ก็ จะ 
มี ความ ยนิดี ต้ี เขา เกิด มา 15 เขา จะ เป๋นใหญ่ ต่อหน้า พระเจ้า เขา จะ บ่ กิน๋ 
เหล้า องุน่ กับ เหล้า อื่น ๆ เลย กับ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์จะ อยู ่กับ เขา ตัง้แต่ 
อยู ่ใน ต๊อง 16 เขา จะ นํา จาว อสิราเอล หลาย คน ป๊ิก มา หา องค์ พระผู้ เป๋น
เจ้า พระเจ้า ของ หมู่ เขา 17 เขา จะ นํา หน้า พระองค์ โดย อาํนาจ ต้ี มา จาก พระ
วญิญาณ เหมือน ต้ี เอลียาห ์เกย มี เยยีะ หื้อ ป้อ คืนดี กับ ลูก กับ คน หล่ึง เป่ียน 
เป๋น คน มี ป๋ัญญา ของ คน ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม เป้ือ เกียม คน ใน จ้าด น่ึง๑ ไว ้
หื้อ พรอ้ม สําหรบั ก๋าน มา ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า�

18 เศคาริยาห ์จึง ถาม ทูตสวรรค์ วา่ �ข้าพเจ้า จะ แน่ใจ๋ ได้ จาใด ยอ้น 
ข้าพเจ้า กับ เมีย ก็ เฒ่า แล้ว� 19 ฝ่าย ทูตสวรรค์ ก็ ตอบ วา่ �เฮา คือ กาเบรี
ยล เซิง่ ยนื อยู ่ต่อหน้า พระเจ้า พระองค์ ใจ๊ เฮา มา อู ้กับ ต้าน กับ บอก ข่าวดี น้ี 
แก่ ต้าน 20 แต่ ยอ้น ต้าน บ่ เจ้ือ กํา ของ เฮา วา่ เรือ่ง น้ี จะ เป๋น แต๊ ต๋าม ต้ี กํา๋หนด
ต้าน ก็ จะ เป๋น ใบ้ จ๋น เถิง วนั ต้ี เรือ่ง น้ี จะ เกิด ขึ้น ใน เวลา ต้ี กํา๋หนด�

21 คน ตังหลาย ต้ี ถ้า เศคาริยาห ์ก็ งดื ต้ี ต้าน อยู ่ใน พระวหิาร เมิน ล้ํา ไป
22 เม่ือ ต้าน ออก มา แล้ว ก็ อู ้กับ หมู่ เขา บ่ ได้ คน หมู่ น้ัน ก็ ก๊ึด ได้ วา่ ต้าน หนั 
นิมิต ใน พระวหิาร ยอ้น หนั ต้าน เต๊ะ ท่า ใบ้ ใส่ หมู่ เขา แต่ ยงั อู ้บ่ ได้ 23 เม่ือ หมด 
เวร ของ ต้าน แล้ว ต้าน ก็ ป๊ิก บ้าน

24 เม่ือ ลูน มา เอลีซาเบธ เมีย ของ เศคารยิาห ์ก็ มาน แล้ว ก็ เก็บ ตัว๋ อยู ่ใน 
บ้าน หา้ เดือน 25นาง อู ้วา่ �พระเจ้า ได้ จ้วย ข้าเจ้า จาอี้ ใน เวลา น้ี พระองค์ เม
ตต๋า ข้าเจ้า เป้ือ จะ บ่ หื้อ ข้าเจ้า ได้ อาย คน ตังหลาย ยอ้น บ่ มี ลูก�

กํา ตวายตัก๊ เรือ่ง ก๋าน เกิด ของ พระเยซู
๑ 1:17 1:17 หมายเถิง อสิราเอล
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26 เม่ือ เอลีซาเบธ ต๊อง ได้ หก เดือน แล้ว ทูตสวรรค์ กาเบรยีล ก็ ฮบั กําสัง่ 
จาก พระเจ้า หื้อ ไป เมือง น่ึง ใน แควน้ กาลิลี จ้ือ นาซาเรธ็ 27 ไป หา แม่ญิง สาว 
บรสุิทธิ ์คน น่ึง จ้ือ มารยี์ นาง หมัน้ กับ ป้อจาย ต้ี จ้ือ โยเซฟ เซิง่ เป๋น เจ๊ือสาย 
ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ 28 ทูตสวรรค์ เข้า มา ใน บ้าน มารยี์ แล้ว อู ้กับ นาง วา่ �มา
รยี ์เหย พระเจ้า โผด เจ้า พระองค์ อยู ่กับ เจ้า เน่อ� 29 มารยี ์ก็ บ่ ม่วนใจ๋ ใน กํา 
อู ้ของ ทูตสวรรค์ น้ัน วา่ กํา ตวายตัก๊ น้ัน หมายความ วา่ จาใด 30 ทูตสวรรค์ 
ก็ อู ้กับ นาง แหม วา่ �บ่ ถ้า กัว๋ ยอ้น พระเจ้า โผด เจ้า แล้ว 31 ผ่อ เน่อ เจ้า จะ 
ต๊อง แล้ว เกิด ลูก ป้อจาย หื้อ ตัง้ จ้ือ วา่ เยซู 32 ลูก คน น้ัน จะ เป๋นใหญ่ กับ จะ 
ได้ จ้ือ วา่ เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า ผู้ สูงสุด พระเจ้า จะ ตัง้ หื้อ พระองค์ เป๋น 
กษัตรยิ ์อยา่ง เดียว กัน๋ กับ กษัตรยิ ์ดาวดิ ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ ต้าน 33 ต้าน 
จะ ปกครอง จาว อสิราเอล ตลอด ไป แผ่นดิน ของ ต้าน จะ บ่ เส้ียง สุด เลย�

34 มารยี ์ก็ ถาม ทูตสวรรค์ วา่ �เหตุก๋ารณ์ น้ี จะ เป๋น ไป ได้ จาใด ข้าเจ้า 
ยงั บ่ เกย นอน กับ ป้อจาย กํา เต้ือ� 35 ทูตสวรรค์ ตอบ วา่ �พระวญิญาณ 
บรสุิทธิ ์จะ อยู ่กับ เจ้า ฤทธิ ์เดช ของ พระเจ้า ผู้ สูงสุด จะ ปกคุม เจ้า ไว้ ยอ้น 
จาอี ้ผู้ บรสุิทธิ ์ต้ี จะ เกิด มา น้ัน จะ ได้ จ้ือ วา่ พระบุตร ของ พระเจ้า 36 ฟัง เน่อ
เอลีซาเบธ ญาติ ของ เจ้า เถิงแม้ นาง เฒ่า แล้ว ก็ ยงั จะ มี ลูก ป้อจาย คน ตัง
หลาย ถือ วา่ นาง เป๋น หมัน แต่ ก็ ยงั ต๊อง ได้ หก เดือน แล้ว 37 ยอ้น บ่ มี อะหยงั 
ต้ี พระเจ้า เยยีะ บ่ ได้� 38 มารยี ์จึง วา่ �ข้าเจ้า เป๋น คน ฮบัใจ๊ ของ พระเจ้า ขอ 
หื้อ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี ต้าน วา่ น้ัน เต๊อะ� แล้ว ทูตสวรรค์ น้ัน ก็ จาก นาง ไป

มารยี ์ไป แอว่ หา เอลีซาเบธ
39 เม่ือ ลูน มา มารยี ์ก็ ฟ่ัง ไป เมือง น่ึง ตํา๋ หมู่ ดอย ใน แควน้ ยูเดีย 40 แล้ว 

เข้า ไป ใน เฮอืน ของ เศคารยิาห์ กับ ตัก๊ตวาย เอลีซาเบธ 41 เม่ือ เอลีซาเบธ 
ได้ยนิ กํา ตัก๊ตวาย ของ มารยี์ ลูก ใน ต๊อง ของ เอลีซาเบธ ก็ ดิน้ แล้ว เอลีซา
เบธ ก็ ได้ฮบั ก๋าน ดลใจ๋ จาก พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ 42 จึง อู ้เสียง ดัง วา่ �ใน หมู่ 
แม่ญิง ตังหลาย หลาน ได้ฮบั ปอน นัก เหลือ เป้ิน ตึง ลูก ใน ต๊อง ของ หลาน ก็ 
ได้ฮบั ปอน ตวย 43 เป๋น จาใด พระเจ้า โผด ป้า นัก ขนาด จาอี้ ต้ี แม่ ของ องค์ 
พระผู้เป๋นเจ้า ของ ป้า มา แอว่ หา 44 ผ่อ ลอ บ่ากอง ป้า ได้ยนิ เสียง อู ้ของ 
หลาน ลูก ใน ต๊อง ของ ป้า ก็ ดิน้ อยา่ง จ้ืนจมยนิดี 45 หลาน ก็ เป๋น สุข ยอ้น เจ้ือ 
กํา ต้ี พระเจ้า อู ้กับ หลาน วา่ จะ เป๋น ไป ต๋าม น้ัน�

46 มารยี ์จึง วา่
�จิตใจ๋ ของ ข้าเจ้า ก็ สรรเสรญิ พระเจ้า

47 จิตใจ๋ ข้าเจ้า จ้ืนจมยนิดี ใน พระเจ้า ผู้จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ 
ข้าเจ้า

48 ยอ้น พระองค์ ผ่อ หนั กับ หว่งใย คน ฮบั ใจ๊ ของ พระองค์ ต้ี มี ฐานะ อนั 
ต่ําต้อย แล้ว ตัง้แต่ บ่าเด่ียว น้ี เป๋น ต้น ไป คน กู้ เจ้น จะ ฮอ้ง ข้าเจ้า 
วา่ ผู้ มี ความ สุข
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49 ยอ้น วา่ ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ ได้ เยยีะ ก๋าน ใหญ่ แก่ ข้าเจ้า กับ พระองค์ ก็ 
บรสุิทธิ์

50 พระองค์ มี เมตต๋า ต่อ คน ต้ี เก๋งกัว๋ พระองค์ ตลอด ไป กู้ เจ้น คน
51 พระองค์ ได้ ใจ๊ อาํนาจ เยยีะ สิง่ ต้ี ยิง่ใหญ่ พระองค์ ได้ เยยีะ หื้อ คน ต้ี มี 

ใจ๋ จ๋องหอง แตก หนี
52 พระองค์ ได้ ยดึ อาํนาจ จาก ผู้ ปกครอง แล้ว ยก คน ต่ําต้อย ขึ้น

53 พระองค์ โผด หื้อ สิง่ ดี ๆ แก่ คน อดอยาก แต่ คน รํา่รวย พระเจ้า หื้อ 
ป๊ิก ไป มือ บ่ดาย

54-55 พระองค์ ได้ จ้วย จาว อสิราเอล คน ฮบัใจ๊ ของ พระองค์
คือ พระองค์ บ่ ได้ ลืม ความ เมตต๋า ต้ี ได้ สัญญา ต่อ อบัราฮมั กับ ลูกหลาน 

ของ ต้าน ตลอด ไป
ต๋าม ต้ี พระองค์ ได้ อู ้ไว ้กับ ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ เฮา�
56 มารยี ์ก็ อยู ่ตวย เอลีซาเบธ ประมาณ สาม เดือน แล้ว ก็ ป๊ิก บ้าน ของ นาง

ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา เกิด
57 เม่ือ เอลีซาเบธ เถิง กํา๋หนด เกิด แล้ว ก็ เกิด ลูก เป๋น ป้อจาย 58 ญาติ ป้ี

น้อง กับ หมู่ จาวบ้าน ของ นาง ได้ยนิ วา่ พระเจ้า ได้ แสดง ความ เมตต๋า อยา่ง 
ยิง่ใหญ่ ต่อ นาง ก็ ปา กัน๋ จ้ืนจมยนิดี ตวย 59 เม่ือ หละออ่น เกิด ได้ แปด วนั หมู่ 
เขา ก็ ปา กัน๋ มา ฮว่ม ใน พิธ ีสุหนัต ของ หละออ่น หน้อย แล้ว จะ ใส่ จ้ือ หละออ่น 
น้ัน วา่ เศคารยิาห ์เหมือน จ้ือ ของ ป้อ 60 แต่ แม่ ของ หละออ่น หน้อย บอก วา่
�บ่ ใจ้ เน่อ ต้อง ใส่ จ้ือ วา่ ยอหน์� 61หมู่ เขา ก็ ปา กัน๋ อู ้วา่ �บ่ มี ป้ีน้อง ของ ต้าน 
จ้ือ วา่ ยอหน์ ลอ� 62 แล้ว หมู่ เขา เต๊ะ ท่า ใบ้ ถาม เศคารยิาห ์วา่ �ต้าน ใค่ ใส่ 
จ้ือ ลูก วา่ จาใด� 63 ต้าน ก็ ขอ กระดานชนวน มา แล้ว เขียน จ้ือ ลูก วา่ ยอหน์
คน ตังหลาย ก็ ปา กัน๋ งดื 64 แล้ว ต้าน ก็ อู ้ได้ เหมือน เก่า บ่า เด่ียว น้ัน เลย กับ 
สรรเสรญิ พระเจ้า 65 จาว บ้าน ก็ ปา กัน๋ กัว๋ และ เหตุก๋ารณ์ หมู่ น้ัน ก็ เล่าลือ 
กัน๋ ไป จ๋น ใคว ่ดอย ใน แควน้ ยูเดีย 66 หมู่ คน ต้ี ได้ยนิ เรือ่ง น้ี ก็ จํา๋ ไว ้ใน ใจ๋ ตึง 
สงสัย วา่ �หละออ่น หน้อย คน น้ี จะ เป๋น จาใด ต่อ ไป ตังหน้า� ยอ้น อาํนาจ 
ของ พระเจ้า อยู ่กับ เขา

67 เศคาริยาห ์ป้อ ของ ยอหน์ ก็ ฮบั ก๋าน ดลใจ๋ จาก พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์
แล้ว ตวายตัก๊ วา่
68 �จง สรรเสรญิ พระเจ้า ของ หมู่ จาว อสิราเอล

ยอ้น วา่ พระองค์ ได้ มา หา คน ของ พระองค์ แล้ว เป้ือ จ้วย หมู่ เขา หื้อ มี 
อสิระ

69 พระองค์ ได้ หื้อ ผู้จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ต้ี มี ฤทธิ ์เกิด มา
ใน เจ๊ือสาย ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระองค์

70 ก็ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี พระองค์ ได้ อู ้ไว ้ตัง้แต่ โบราณ มา แล้ว ผ่าน ตาง ผู้ เป๋น ปาก 
เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ต้ี บรสุิทธิ์

71 คือ พระองค์ จะ จ้วย เฮา หื้อ รอด ป๊น จาก หมู่ ศัตรู ๋ของ เฮา
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กับ ป๊น จาก อาํนาจ ของ คน ตังหลาย ต้ี จัง เฮา
72 ยอ้น พระเจ้า ได้ เมตต๋า ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เฮา

กับ ก๊ึด เถิง พันธสัญญา อนั บรสุิทธิ ์ของ พระองค์
73 คือ พันธ สัญญา ต้ี พระเจ้า ปฏิญาณ ไว ้กับ อบั รา ฮมัก ป้อ อุย๊ แม่ 

หม่อน ของ หมู่ เฮา
74 ต้ี จะ จ้วย หมู่ เฮา ป๊น จาก อาํนาจ ของ ศัตรู ๋ตังหลาย ของ หมู่ เฮา

แล้ว จะ โผด หื้อ เฮา ฮบัใจ๊ พระองค์ โดย บ่ มี ความ กัว๋
75 ด้วย ความ บรสุิทธิ ์กับ ความ ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ไป ตลอด จีวติ ของ หมู่ เฮา

76 ส่วน ยอหน์ ลูก ของ เฮา เหย คน อื่น ๆ จะ วา่ ลูก เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น 
เสียง แตน พระเจ้า ผู้ สูงสุด

ยอ้น วา่ ลูก จะ นํา หน้า องค์ พระผู้เป๋นเจ้า เป้ือ เกียม ก๋าน มา ของ องค์ พระผู้
เป๋นเจ้า ไว้

77-79 เป้ือ จะ เยยีะ หื้อ คน ของ พระองค์ ฮู ้เถิง ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ
คือ โต้ษ บาป ของ หมู่ เขา จะ ได้ ฮบั ก๋าน ยกโต้ษ โดย ความ เมตต๋า ของ พระเจ้า

แสง จาก สวรรค์ ก็ ใก้ จะ ส่อง ลง มา เถิง หมู่ เฮา เป้ือ ส่อง หื้อ กับ คน ตัง
หลาย ต้ี อยู ่ใน ความ มืด

กับ คน ต้ี ตก อยู ่ใต้ เงา แหง่ ความ ต๋าย
กับ เป้ือ นํา หมู่ เฮา มา สู่ ตาง แหง่ สันติสุข�

80 หละออ่น หน้อย คน น้ัน ก็ ใหญ่ ขึ้น กับ เข้มแข็ง ตาง จิตวญิญาณ นัก ขึ้น
ต้าน ก็ ไป อยู ่ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร จ๋น เถิง วนั ต้ี ต้าน เผย ตัว๋ ต่อ หน้า จาว 
อสิราเอล

2
ก๋าน เกิด ของ พระเยซู

1 ต๋อน น้ัน จักรพรรดิ ออกัสตัส๒ มี กําสัง่ หื้อ มี ก๋าน จด ทะเบียน สํามะโน 
ครวั ใคว ่อาณาจักร โรม 2 ก๋าน จด ทะเบียน สํามะโน ครวั น้ี เป๋น เต้ือ ต้ี น่ึง ต้ี 
เกิด ขึ้น ต๋อน คีรนิิอสั เป๋น เจ้าเมือง แควน้ ซีเรยี 3 คน ตังหลาย ก็ ปา กัน๋ ไป จด 
ทะเบียน ต้ี เมือง ของ ต๋น 4 โยเซฟ ก็ ออก จาก เมือง นาซาเรธ็ แควน้ กาลิลี ขึ้น 
ไป เมือง เบธเลเฮม ต้ี เป๋น บ้าน เกิด ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ ใน แควน้ ยูเดีย ยอ้น วา่ 
โยเซฟ เป๋น เจ๊ือสาย ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ 5 เขา ปา มารยี ์ต้ี หมัน้ ไว ้กับ ต๊อง แก่ 
ใก้ จะ เกิด ไป ตวย เป้ือ จะ ขึ้น ทะเบียน สํามะโน ครวั 6 เม่ือ เขา ตึง สอง อยู ่ใน 
เมือง เบธเลเฮม น้ัน ก็ เถิง เวลา ต้ี มารยี ์จะ เกิด ลูก 7 นาง ก็ เกิด ลูก ป้อจาย คน 
เก๊า นาง เอา ผ้า ออ้ม ปัน ตัว๋ หละออ่น แล้ว วาง ไว ้ใน ฮาง หญ้า ยอ้น บ่ มี ต้ี พัก 
ไหน วา่ง เลย

8 ใก้ ๆ เมือง น้ัน มี คน เล้ียง แกะ เฝ้า ฝูง แกะ ของ หมู่ เขา ต๋อน เม่ือ คืน
9 มี ทูตสวรรค์ องค์ น่ึง ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ป๋ากฏ กับ หมู่ เขา รศัมี ของ 
ก 1:73 1:73 ปฐก� 22:16-18 ๒ 2:1 2:1 จักรพรรดิ ออกัสตัส ปกครอง อาณาจักร โรม ป๋ี
พ�ศ� 516-557
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พระเจ้า ส่อง ล้อม รอบ หมู่ เขา หมู่ เขา ก็ ตกใจ๋ กัว๋ ขนาด 10 ทูตสวรรค์ องค์ 
น้ัน อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �บ่ ถ้า กัว๋ เน่อ ยอ้น เฮา นํา ข่าว มา บอก ต้าน ตังหลาย เป๋น 
ข่าว ต้ี จะ เยยีะ หื้อ คน ตังหลาย ดีอกดีใจ๋ 11 คือ วา่ วนั น้ี พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด 
ป๊น บาป โต้ษ ของ ต้าน ตังหลาย คือ พระครสิต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า มา เกิด ต้ี 
เมือง เบธเลเฮม บ้าน เกิด ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ 12 จะ มี อยา่ง น่ึง ต้ี เยยีะ หื้อ ฮู ้วา่ 
เป๋น แต๊ คือ หมู่ ต้าน จะ หนั หละออ่น หน้อย ปัน ผ้าออ้ม นอน อยู ่ใน ฮาง หญ้า�
13 จู่ ๆ ก็ มี หมู่ ทูตสวรรค์ จํา๋นวน นัก มา ฮว่ม กับ ทูตสวรรค์ องค์ น้ัน แล้ว ปา กัน๋ 
สรรเสรญิ พระเจ้า วา่
14 �ขอ หื้อ พระเจ้า ฮบั เกียรติ ใน สวรรค์ สูงสุด

ขอ หื้อ พระเจ้า หื้อ สันติสุข แก่ คน ต้ี พระองค์ เปิงใจ๋ ใน โลก น้ี เต๊อะ�
15 เม่ือ หมู่ ทูตสวรรค์ จาก หมู่ เขา ป๊ิก ไป สวรรค์ แล้ว หมู่ คน เล้ียง แกะ ก็ 

จวน กัน๋ วา่ �หื้อ เฮา ไป เมือง เบธเลเฮม ผ่อ เหตุก๋ารณ์ ต้ี เกิด ขึ้น ต๋าม ต้ี องค์ 
พระผู้เป๋นเจ้า ได้ บอก หมู่ เฮา� 16 หมู่ เขา ก็ ฟ่ัง ปา กัน๋ ไป เม่ือ ไป แผว ก็ ปะ 
โยเซฟ กับ มารยี์ แล้ว หนั หละออ่น เกิด ใหม่ นอน อยู ่ใน ฮาง หญ้า 17 เม่ือ หมู่ 
เขา หนั จาอัน้ แล้ว ก็ เล่า เรือ่ง ต้ี ทูตสวรรค์ บอก น้ัน หื้อ โยเซฟ กับ มารยี ์ตึง 
คน อื่น ๆ ฟัง 18 คน ตังหลาย ต้ี ได้ยนิ ก็ ปา กัน๋ งดื ใน เรือ่ง ต้ี คน เล้ียง แกะ เล่า 
หื้อ ฟัง น้ัน 19 ส่วน มารยี ์ก็ จํา๋ เรือ่ง หมู่ น้ี ไว ้ใน ใจ๋ กับ ก๊ึด เถิง เรือ่ง น้ี อยู ่ตลอด
20 หมู่ คน เล้ียง แกะ ก็ ปา กัน๋ ป๊ิก กับ สรรเสรญิ พระเจ้า ไป ตวย ใน เหตุก๋ารณ์ 
ตึงหมด ต้ี เขา ได้ยนิ ได้ หนั ต๋าม ต้ี ทูตสวรรค์ บอก ไว ้กู้ อยา่ง

21 เม่ือ หละออ่น คน น้ัน เกิด ได้ แปด วนั แล้ว ก็ เถิง วนั ต้ี จะ เข้า พิธ ีสุหนัต
ป้อแม่ จึง ตัง้ จ้ือ วา่ เยซู ต๋าม ต้ี ทูตสวรรค์ บอก ไว ้ตัง้แต่ มารยี ์ยงั บ่ ต๊อง เต้ือ

พิธ ีถวาย ลูก ป้อจาย คน เก๊า หื้อ พระเจ้า
22 เม่ือ เถิง เวลา เยยีะ พิธ ีล้าง ตัว๋ หื้อ บรสุิทธิ ์ต๋าม บท บัญญัติ ของ โมเสส 

แล้ว โยเซฟ ตึง มารยี ์ก็ ปา ลูก ไป กรุง เยรูซาเล็ม เป้ือ ถวาย พระเจ้า 23 ( 
ต๋าม ต้ี เขียน ไว ้ใน บท บัญญัติ ของ โมเสส วา่ �ลูก คน เก๊า ต้ี เป๋น ป้อจาย กู้ 
คน ต้อง มอบ ถวาย หื้อ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า�) 24 แล้ว เขา ก็ ถวาย เครือ่ง ปู่จา 
สําหรบั พิธ ีน้ี ต๋าม ต้ี องค์ พระผู้เป๋นเจ้า สัง่ ไว ้ใน บท บัญญัติข ของ พระองค์
คือ นกเขา หนุ่ม กู้ น่ึง กาวา่ นกก๋าแก๋ หนุ่ม กู้ น่ึง 25 มี ป้อจาย คน น่ึง จ้ือ สิเม
โอน อยู ่ใน กรุง เยรูซาเล็ม เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม กับ เจ้ือ ฟัง พระเจ้า
ต้าน รอ ถ้า เวลา ต้ี พระเจ้า จะ มา จ้วย จาว อสิราเอล หื้อ รอด ป๊น จาก ความ 
ตุ๊ก กับ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์อยู ่กับ ต้าน 26 พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์เกย เปิด
เผย แก่ ต้าน วา่ ต้าน จะ บ่ ต๋าย เต้ือ จ๋น กวา่ ต้าน จะ ได้ หนั พระครสิต์ ของ องค์ 
พระผู้เป๋นเจ้า 27 ใน วนั น้ัน สิเมโอน เข้า ไป ใน พระวหิาร โดย ก๋าน นํา ของ 
พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ เม่ือ ป้อแม่ ปา พระเยซู เข้า ไป ใน พระวหิาร เป้ือ จะ 
ข 2:24 2:24 อพย� 13:2,12; ลนต� 12:8
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เยยีะ ต๋าม ธรรมเนียม บท บัญญัติ 28 สิเมโอน ก็ อุม้ พระเยซู แล้ว สรรเสรญิ 
พระเจ้า วา่
29 �ข้า แต่ พระเจ้า ผู้ ยิง่ใหญ่ สูงสุด บ่าเด่ียว น้ี ขอ หื้อ ส่ง ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระองค์ 

ไป เป๋น สุข
ต๋าม กํา สัญญา ของ พระองค์ เต๊อะ

30 ยอ้น วา่ ต๋า ของ ข้าพเจ้า ได้ หนั พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ต้ี พระเจ้า 
ส่ง มา แล้ว

31 ผู้ ต้ี พระองค์ เกียม ไว ้สําหรบั คน กู้ จ้าด
32 ผู้ ต้ี เป๋น แสง ส่อง แจ้ง หื้อ คน ต่างจ้าด ฮูจั้ก พระเจ้า

กับ เป๋น ผู้ นํา เกียรติ อนั ยิง่ใหญ่ มา หื้อ จาว อสิราเอล คน ของ พระเจ้า�
33 ส่วน โยเซฟ กับ มารยี ์ได้ยนิ สิ เมโอน อู ้จาอัน้ ก็ งดื ใน กํา ต้ี ต้าน ได้ อู ้

เถิง พระเยซู 34 สิเมโอน ก็ ป๋ัน ปอน หมู่ เขา แล้ว อู ้กับ มารยี ์แม่ พระเยซู วา่
�ถ้า ผ่อ ไป เต๊อะ หละออ่น หน้อย คน น้ี ต้ี พระเจ้า เลือก ไว ้จะ เยยีะ หื้อ จาว 
อสิราเอล หลาย คน ล้ม ลง กาวา่ ลุก ขึ้น กับ จะ เป๋น เครือ่งหมาย ต้ี แสดง เถิง 
ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า แต่ คน จะ ต่อต้าน 35 เป้ือ จะ เปิดเผย กําก๊ึด ใน 
ใจ๋ ของ คน จํา๋นวน นัก กับ หวัใจ๋ ของ แม่ ก็ จะ เจ็บปวด ทรมาน เหมือน ถูก ดาบ 
แตง ใน ใจ๋�

36 มี แม่ญิง คน น่ึง จ้ือ อนันา เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า เป๋น 
ลูกสาว ของ ฟานูเอล คน ใน ผะกุ๋น อาเชอร์ นาง เฒ่า นัก แล้ว แต่งงาน เม่ือ 
ยงั สาว อยู ่กิน๋ กัน๋ ได้ เจ็ด ป๋ี ผัว ก็ ต๋าย ละ 37 นาง เป๋น หม้าย จ๋น อายุ ได้ แปด สิบ 
ส่ี ป๋ี นาง บ่ ได้ ออก จาก พระวหิาร เลย แต่ นมัสก๋าน ตึง เม่ือวนั เม่ือคืน โดย ถือ 
ศีล อด อาหาร กับ อธษิฐาน 38นาง เข้า มา ตัด๊ ต๋อน ต้ี สิเมโอน ยงั อยู ่กับ โยเซฟ 
กับ มารยี์ นาง ตัง้เก๊า ขอบพระคุณ พระเจ้า สําหรบั พระเยซู แล้ว อู ้เรือ่ง พระ
เยซู หื้อ คน ตังหลาย ต้ี ถ้า เวลา ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม จะ หลุด ป๊น เป๋น อสิระ ฟัง

ป๊ิก ไป เมือง นาซาเรธ็
39 เม่ือ โยเซฟ กับ มารยี ์ได้ เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า กู้ 

อยา่ง แล้ว ก็ ป๊ิก ไป เมือง นาซาเรธ็ บ้าน ของ เขา ใน แควน้ กาลิลี 40 หละออ่น 
หน้อย คน น้ัน ก็ ใหญ่ ขึ้น แข็งแฮง มี สติ ป๋ัญญา นัก กับ พระเจ้า ก็ ป๋ัน ปอน 
ต้าน

ต๋อน พระเยซู ไป พระวหิาร กับ ป้อแม่
41 กู้ ป๋ี ป้อแม่ ของ พระเยซู เกย ขึ้น ไป กรุง เยรูซาเล็ม เป้ือ ฮว่ม งาน ปัสกา

42 ต๋อน ต้ี พระเยซู อายุ สิบ สอง ป๋ี หมู่ เขา ก็ ขึ้น ไป กรุง เยรูซาเล็ม เป้ือ ฮว่ม งาน 
ปัสกา เหมือน กู้ ป๋ี 43 เม่ือ เส้ียง งาน แล้ว หมู่ เขา ก็ ป๊ิก เมือ บ้าน ส่วน พระเยซู 
ยงั อยู ่ใน กรุง เยรูซาเล็ม โยเซฟ กับ มารยี ์ก็ บ่ ฮู้ 44 เขา สอง คน ก๊ึด วา่ พระ
เยซู อยู ่ใน หมู่ คน ต้ี มา ตวย กัน๋ เม่ือ เตียว ตาง มา ได้ วนั น่ึง ก็ เซาะหา พระเยซู 
ใน หมู่ ป้ีน้อง กับ หมู่ คน ต้ี ฮู้จัก กัน๋ 45 เม่ือ เซาะหา บ่ ปะ ก็ ป๊ิก ไป เซาะ ใน กรุง 
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เยรูซาเล็ม 46 เซาะ ได้ สาม วนั ก็ ปะ พระเยซู น่ัง อยู ่บรเิวณ พระวหิาร กับ หมู่ 
อาจ๋ารย์ ก่ําลัง ฟัง กับ ถาม อาจ๋ารย ์หมู่ น้ัน 47 คน ตังหลาย ต้ี ได้ยนิ พระองค์ 
อู้ ก็ ปา กัน๋ งดื ใน สติ ป๋ัญญา กับ กําตอบ ของ พระองค์ 48 เม่ือ ป้อแม่ หนั ก็ งดื 
ขนาด แม่ ก็ ถาม วา่ �ลูก เหย เยยีะ หยงั จาอี้ ป้อ กับ แม่ เซาะหา ลูก ตุ๊ก อก ตุ๊ก 
ใจ๋ ขนาด เน่อ� 49พระเยซู ก็ ตอบ ไป วา่ �เซาะ หา เฮา เยยีะ หยงั บ่ ฮู ้กา วา่ เฮา 
ต้อง อยู ่ใน บ้าน ของ พระบิดา ของ เฮา� 50 ป้อแม่ ก็ บ่ เข้าใจ๋ กํา อู ้ของ พระเยซู
51 แล้ว พระเยซู ก็ ป๊ิก ไป เมือง นาซาเรธ็ ตวย หมู่ เขา กับ ยอม เจ้ือฟัง ป้อแม่
แม่ ก็ จํา๋ เรือ่ง ตึงหมด น้ี ไว ้ใน ใจ๋

52 พระเยซู ก็ ใหญ่ ขึ้น ตึง ตัว๋ กับ สติ ป๋ัญญา พระเจ้า กับ คน ตังหลาย ก็ ปอ
ใจ๋ พระองค์ นัก ขึ้น ติก ๆ

3
ยอหน์ บอก คน ตังหลาย หื้อ กลับใจ๋ จาก บาป

1 ใน ป๋ี ต้ี สิบ หา้ ใน ราชก๋าน ทิเบรอิสั ซีซาร์ ต๋อน น้ัน ปอนทิอสั ปีลาต เป๋น เจ้า
เมือง แควน้ ยูเดีย เฮโรด อนัติบัส ปกครอง แควน้ กาลิลี ฟีลิป น้องบ่าว ของ 
เฮโรด ปกครอง แควน้ อทูิเรยี กับ แควน้ ตราโคนิติส ส่วน ลีซาเนียส ปกครอง 
แควน้ อาบีเลน 2 อนันาส กับ คายาฟาส เป๋น มหา ปุโรหติ ต๋อน น้ัน ยอหน์ ลูก 
เศคารยิาห ์ได้ ฮบั ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร 3 แล้ว ยอหน์ ก็ 
ไป ตัง ลุ่ม แม่น้ํา จอรแ์ดน จ๋น ใคว่ บอก หื้อ คน กลับใจ๋ จาก บาป กับ หื้อ ฮบั บัพ
ติศมา เป้ือ พระเจ้า จะ ยกโต้ษ บาป หื้อ 4 เรือ่ง น้ี ก็ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี เขียน ไว ้ใน 
หนังสือ อสิยาห ์ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า วา่
�มี เสียง ฮอ้งเอิน้ ของ คน น่ึง ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร วา่
�เกียม ใจ๋ หื้อ พรอ้ม สําหรบั ก๋าน เข้า มา ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า

จง แป๋ง หน ตาง ซ่ือ ๆ หื้อ พระองค์
5 หว้ย กู้ ต้ี ก็ ถม หื้อ เต๋ม

ดอย ต่าง ๆ ก็ ตัด หื้อ ต่ํา ลง
ตาง ก๊ด ก็ แป๋ง หื้อ ซ่ือ

ตาง ต้ี สูง ต่ํา บ่ เต้า กัน๋ ก็ แป๋ง หื้อ เปียง
6 คน ตังหลาย จะ หนั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ พระเจ้า�ค �

7 ยอหน์ จึง วา่ หมู่ คน ต้ี ออก มา ฮบั บัพติศมา วา่ �หมู่ จ้าด งู ป๊ิด ใผ เตือ๋น 
หื้อ หมู่ สู หลบ หนี จาก ก๋าน ลงโต้ษ ของ พระเจ้า ต้ี ก่ําลัง จะ มา เถิง 8 เยยีะ หื้อ 
ผ่อ กํา ลุ วา่ จีวติ หมู่ สู เกิด ผล จาก ก๋าน กลับใจ๋ จาก บาป แล้ว แต๊ ๆ บ่ ดี ก๊ึด เอา 
คน เดียว วา่ �หมู่ เฮา บ่ ต้อง ถูก ลงโต้ษ ยอ้น วา่ หมู่ เฮา เป๋น ลูก หลาน ต๋านเต๊า 
ของ อบัราฮมั� เฮา จะ บอก หื้อ ฮู ้วา่ พระเจ้า จะ เยยีะ หื้อ บ่าหนิ หมู่ น้ี ก๋าย เป๋น 
ลูก หลาน ของ อบัราฮมั ก็ ได้ เน่อ 9 มุย ได้ เกียม แน ไว ้ต้ี ป๊ืน เก๊าไม้ แล้ว เก๊าไม้ 
กู้ เก๊า ต้ี เกิด หน่วย บ่ ดี จะ ถูก ตัด แล้ว ขวา้ง ใส่ ใน ก๋อง ไฟ�
ค 3:6 3:6 อสย� 40:3-5
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10 หมู่ คน จึง ถาม ต้าน วา่ �เฮา จะ ต้อง เยยีะ จาใด ดี� 11 ยอหน์ ตอบ หมู่ 
เขา วา่ �คน ใด มี เส้ือ สอง ผืน หื้อ แบ่ง คน ต้ี บ่ มี คน ใด มี ของกิน๋ ก็ หื้อ ป๋ัน คน ต้ี 
บ่ มี กิน๋�

12 หมู่ คน เก็บ ภาษี ก็ มา ขอ ฮบั บัพติศมา ตวย หมู่ เขา ถาม วา่ �อาจ๋ารย์
หมู่ เฮา จะ ต้อง เยยีะ จาใด พ่อง� 13 ยอหน์ ตอบ หมู่ เขา วา่ �หมู่ เจ้า หา้ม 
เก็บ ภาษี เกิน๋ ต้ี กํา๋หนด� 14 หมู่ ทหาร ก็ ถาม วา่ �หมู่ เฮา ลอ จะ ต้อง เยยีะ 
จาใด พ่อง� ต้าน ตอบ หมู่ เขา วา่ �หา้ม บังคับ คน อื่น กับ หา้ม ใส่ ฮา้ย เป้ือ เอา 
สตางค์ คน อื่น แต่ หื้อ ปอใจ๋ ก้าจ้าง ของ ตัว๋�

15คน ตังหลาย ก่ําลัง ถ้า พระครสิต์ มา อยา่ง ใจ๋จด ใจ๋จ่อ ก็ สงสัย วา่ ยอหน์ 
เป๋น พระครสิต์ แม่น ก่อ 16 ยอหน์ จึง ตอบ เขา ตังหลาย วา่ �เฮา หื้อ เจ้า ฮบั 
บัพติศมา ด้วย น้ํา แต่ จะ มี แหม ผู้ น่ึง มี อาํนาจ นัก เหลือ เฮา มา เม่ือ ลูน แม้แต่ 
แก้ สาย มัด เกิบ ของ ต้าน ตัว๋ เฮา ยงั บ่ สมควร จะ เยยีะ จาอัน้ เลย ต้าน จะ หื้อ 
เจ้า ตังหลาย ฮบั บัพติศมา ด้วย พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์กับ ด้วย ไฟ 17 ต้าน 
เหมือน จาวนา มือ ของ ต้าน กํา๋ ผาก หะ ข้าว ไว้ แล้ว จะ สะสาง ตะราง ตี ๋ข้าว 
จ๋น ใคว่ จะ เก็บ ข้าว เต้ง ไว ้ใน หลองข้าว ส่วน ข้าว ลีบ ก็ จะ เอา ไป เผา ไฟ ต้ี 
บ่ ฮู้จัก ดับ� 18 ยอหน์ จัก๊จวน เขา แหม หลาย อยา่ง กับ บอก ข่าวดี เรือ่ง พระ
ครสิต์ แก่ คน ตังหลาย

19 ยอหน์ ด่า กษัตรยิ ์เฮโรด ต้ี ปกครอง แควน้ เรือ่ง เอา นาง เฮโรเดียส เมีย 
ของ น้อง บ่าว มา เป๋น เมีย ของ ตัว๋ กับ อู ้เถิง ก๋าน บ่ ดี ตังหลาย ต้ี เฮโรด ได้ เยยีะ
20 เฮโรด ซ้ํา เยยีะ ก๋าน บ่ ดี นัก ขึ้น แหม เปาะ กับ ต้ี เยยีะ มา แล้ว คือ ยบั ยอหน์ 
ไป ขัง คอก

พระเยซู ฮบั บัพติศมา จาก ยอหน์
21 เม่ือ คน ตังหลาย ฮบั บัพติศมา พระเยซู ก็ ฮบั ตวย ต๋อน ต้ี พระเยซู ก่ําลัง 

อธษิฐาน อยู่ ฟ้า สวรรค์ ก็ แหวก ออก เป๋น ฮอ่ม 22พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์มี ฮูป
ฮา่ง เหมือน นกก๋าแก๋ ลง มา อยู ่บน พระองค์ แล้ว มี เสียง มา จาก ฟ้า สวรรค์ 
วา่ �ต้าน ผู้ น้ี เป๋น ลูก ต้ี เฮา ฮกั เฮา เปิงใจ๋ ต้าน แต๊ ๆ �

ลําดับ เจ๊ือสาย ของ พระเยซู
23 เม่ือ พระเยซู ตัง้เก๊า สัง่ สอน พระองค์ อายุ ประมาณ สาม สิบ ป๋ี ต๋าม กํา

ก๊ึด ของ คน ตังหลาย เข้าใจ๋ วา่ พระเยซู เป๋น ลูก ของ โยเซฟ โยเซฟ เป๋น ลูก 
ของ เฮลี 24 เฮลี เป๋น ลูก ของ มัทธตั มัทธตั เป๋น ลูก ของ เลวี เลว ีเป๋น ลูก ของ 
เมลคี เมลคี เป๋น ลูก ของ ยนันาย ยนันาย เป๋น ลูก ของ โยเซฟ 25 โยเซฟ เป๋น 
ลูก ของ มัทธาธอีสั มัทธาธอีสั เป๋น ลูก ของ อาโมส อาโมส เป๋น ลูก ของ นาฮูม
นาฮูม เป๋น ลูก ของ เอสลี เอสลี เป๋น ลูก ของ นักกาย 26 นักกาย เป๋น ลูก ของ 
มาอาท มาอาท เป๋น ลูก ของ มัทธาธีอสั มัทธาธีอสั เป๋น ลูก ของ เสเมอนิ เส
เมอนิ เป๋น ลูก ของ โยเสค โยเสค เป๋น ลูก ของ โยดา 27 โยดา เป๋น ลูก ของ โย
อานัน โยอานัน เป๋น ลูก ของ เรซา เรซา เป๋น ลูก ของ เศรุบบาเบล เศรุบบา
เบล เป๋น ลูก ของ เชอัลทิเอล เชอัลทิเอล เป๋น ลูก ของ เนรี 28 เนร ีเป๋น ลูก ของ 
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เมลคี เมลคี เป๋น ลูก ของ อดัดี อดัดี เป๋น ลูก ของ โคสัม โคสัม เป๋น ลูก ของ เอ
ลมาดัม เอลมาดัม เป๋น ลูก ของ เอร์ 29 เอร ์เป๋น ลูก ของ โยชูวา โยชูวา เป๋น 
ลูก ของ เอลีเยเซอร์ เอลีเยเซอร ์เป๋น ลูก ของ โยรมิ โยรมิ เป๋น ลูก ของ มัทธตั
มัทธตั เป๋น ลูก ของ เลวี 30 เลว ีเป๋น ลูก ของ สิเมโอน สิเมโอน เป๋น ลูก ของ ยู
ดาห์ ยูดาห ์เป๋น ลูก ของ โยเซฟ โยเซฟ เป๋น ลูก ของ โยนาม โยนาม เป๋น ลูก 
ของ เอลียาคิม 31 เอลียาคิม เป๋น ลูก ของ เมเลอา เมเลอา เป๋น ลูก ของ เมน
นา เมนนา เป๋น ลูก ของ มัทตะธา มัทตะธา เป๋น ลูก ของ นาธนั นาธนั เป๋น ลูก 
ของ ดาวดิ 32 ดาวดิ เป๋น ลูก ของ เจสซี เจสซี เป๋น ลูก ของ โอเบด โอเบด เป๋น 
ลูก ของ โบอาส โบอาส เป๋น ลูก ของ สัลโมน สัลโมน เป๋น ลูก ของ นาโชน 33นา
โชน เป๋น ลูก ของ อมัมีนาดับ อมัมีนาดับ เป๋น ลูก ของ อดัมิน อดัมิน เป๋น ลูก 
ของ อารนี อารนี เป๋น ลูก ของ เฮสโรน เฮสโรน เป๋น ลูก ของ เปเรศ เปเรศ เป๋น 
ลูก ของ ยูดาห์ 34 ยูดาห ์เป๋น ลูก ของ ยาโคบ ยาโคบ เป๋น ลูก ของ อสิอคั อสิอคั 
เป๋น ลูก ของ อบัราฮมั อบัราฮมั เป๋น ลูก ของ เทราห์ เทราห ์เป๋น ลูก ของ นาโฮร์
35 นาโฮร ์เป๋น ลูก ของ เสรุก เสรุก เป๋น ลูก ของ เรอู เรอู เป๋น ลูก ของ เปเลก เป
เลก เป๋น ลูก ของ เอเบอร์ เอเบอร ์เป๋น ลูก ของ เชลาห์ 36 เชลาห ์เป๋น ลูก ของ 
ไคนาน ไคนาน เป๋น ลูก ของ อารฟาซัด อารฟาซัด เป๋น ลูก ของ เชม เชม เป๋น 
ลูก ของ โนอาห์ โนอาห ์เป๋น ลูก ของ ลาเมค 37 ลาเมค เป๋น ลูก ของ เมธูเสลาห์
เมธูเสลาห ์เป๋น ลูก ของ เอโนค เอโนค เป๋น ลูก ของ ยาเรด ยาเรด เป๋น ลูก ของ 
มาหะลาเลเอล มาหะลาเลเอล เป๋น ลูก ของ ไคนาน 38 ไคนาน เป๋น ลูก ของ 
เอโนช เอโนช เป๋น ลูก ของ เสท เสท เป๋น ลูก ของ อาดัม อาดัม เป๋น ลูก ของ 
พระเจ้า

4
มาร ลองใจ๋ พระเยซู

1 พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์อยู ่กับ พระเยซู แล้ว พระองค์ ออก ไป จาก แม่น้ํา 
จอรแ์ดน พระวญิญาณ ก็ ปา พระองค์ ไป ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร 2 ต้ี หัน้ มาร 
ก็ ลองใจ๋ พระองค์ เป๋น เวลา ส่ี สิบ วนั ตลอด เวลา น้ัน พระองค์ บ่ ได้ กิน๋ อะหยงั 
เลย แล้ว หลังจาก น้ัน พระองค์ ก็ ใค่ อยาก กิน๋ ข้าว 3 มาร จึง อู ้กับ พระองค์ วา่
�ถ้า ต้าน เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า ก็ หื้อ สัง่ บ่าหนิ ก้อน น้ี เป๋น เข้าหนมปัง 
แล่� 4 พระเยซู ก็ ตอบ มาร วา่ �พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่ �คน เฮา จะ เล้ียง 
จีวติ ด้วย อาหาร อยา่ง เดียว บ่ ได้�ฅ � 5 แล้ว มาร ก็ ปา พระเยซู ไป ต้ี สูง หื้อ 
พระองค์ ผ่อ อาณาจักร ตึงหมด ใน โลก น้ี ก้า มาบ เดียว แล้ว บอก พระองค์ วา่
6 �สิทธ ิอาํนาจ กับ ความ รุง่เรอืง ของ อาณาจักร ตึงหมด น้ี เฮา จะ ยก หื้อ ต้าน
ยอ้น วา่ ตึงหมด น้ี ได้ มอบ ไว ้เป๋น สิทธิ ์ของ เฮา แล้ว เฮา ใค่ ยก หื้อ ใผ ก็ ได้ ต๋าม 
ใจ๋ เฮา 7 ถ้า ต้าน นมัสก๋าน เฮา กู้ สิง่ กู้ อยา่ง น้ี ก็ จะ เป๋น ของ ต้าน� 8 พระเยซู 
ฅ 4:4 4:4 ฉธบ� 8:3
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ตอบ มาร วา่ �พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่ �หื้อ นมัสก๋าน องค์ พระผู้เป๋นเจ้า 
พระเจ้า ของ เจ้า กับ ฮบัใจ๊ พระองค์ ผู้ เดียว เต้าอัน้�ฆ �
9 แล้ว มาร ก็ ปา พระเยซู ไป กรุง เยรูซาเล็ม ปา ขึ้น ไป อยู ่บน หลังคา พระวหิาร
แล้ว บอก พระองค์ วา่ �ถ้า ต้าน เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า แต๊ ๆ ก็ หื้อ โดด ลง 
ไป แล่ 10 ยอ้น พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่
�พระเจ้า จะ สัง่ หื้อ ทูตสวรรค์ มา ปกปัก ฮกัษา ต้าน 11 เอา มือ ฮบั ต้าน ไว ้บ่ หื้อ 

ตีน๋ ไป ตุ๊บ ใส่ บ่าหนิ�ง �
12 พระเยซู ตอบ มาร วา่ �พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่ �หา้ม ลองดี องค์ พระผู้
เป๋นเจ้า พระเจ้า ของ เจ้า�จ � 13 เม่ือ มาร ลองใจ๋ พระองค์ กู้ อยา่ง แล้ว ก็ ละ 
พระองค์ ไว ้จ๋น กวา่ จะ มี โอกาส เหมาะ ๆ แหม

14 พระเยซู ป๊ิก ไป แควน้ กาลิลี โดย อาํนาจ พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ กับ มี คน 
เล่า เรือ่ง เก่ียวกับ พระองค์ จ๋น ใคว ่ตํา๋ หมู่ หัน้ 15 พระองค์ สัง่ สอน ใน ธรรม
ศาลา ของ จาว ยวิ คน ตังหลาย ก็ ปา กัน๋ ยกยอ่ง พระองค์

จาว เมือง นาซาเรธ็ บ่ ยอมฮบั พระเยซู
16 แล้ว พระองค์ ก็ มา แผว เมือง นาซาเรธ็ เป๋น เมือง ต้ี พระองค์ ใหญ่ ใน 

วนั สะบาโต พระองค์ ไป ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ เหมือน กู้ เต้ือ แล้ว ยนื ขึ้น จะ 
อา่น พระคัมภีร์ 17 มี คน ส่ง ม้วน พระธรรม อสิยาห ์ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน 
พระเจ้า หื้อ พระองค์ เม่ือ พระองค์ ก๋าง พระคัมภีร ์น้ัน ออก ก็ ปะ ข้อ ต้ี เขียน ไว ้
วา่
18 �พระวญิญาณ ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า อยู ่กับ ข้าพเจ้า

ยอ้น วา่ พระองค์ ได้ ตัง้ ข้าพเจ้า ไว้
หื้อ บอก ข่าวดี แก่ คน ตุ๊ก

พระองค์ ใจ๊ ข้าพเจ้า หื้อ บอก นักโต้ษ วา่ เขา จะ มี อสิระ
หื้อ บอก คน ต๋าบอด วา่ เขา จะ หนั แหม
หื้อ บอก คน ต้ี โดน ค่ํา วา่ จะ ป๊น ตุ๊ก
19 กับ หื้อ บอก วา่ เถิง เวลา แล้ว ต้ี พระเจ้า จะ จ้วย คน ของ พระองค์�ฉ
20 เม่ือ อา่น หื้อ คน ตังหลาย ฟัง แล้ว พระองค์ ก็ ม้วน พระคัมภีร ์น้ัน ส่ง คืน เจ้า
หน้าต้ี แล้ว น่ัง ลง สายต๋า ของ คน ตังหลาย ใน ธรรมศาลา ก็ ผ่อ มา ต้ี พระองค์
21 พระองค์ อู ้วา่ �วนั น้ี พระคัมภีร ์ต๋อน น้ี ต้ี ต้าน ได้ยนิ ก็ เป๋น แต๊ แล้ว� 22 คน 
ตังหลาย ก็ อู ้ยกยอ่ง พระองค์ และ ปา กัน๋ งดื ใน กํา อู ้ต้ี น่า ฟัง ของ พระองค์
หมู่ เขา อู ้กัน๋ วา่ �คน น้ี เป๋น ลูก บ่าว โยเซฟ บ่ ใจ้ กา� 23 พระองค์ ก็ อู ้กับ เขา 
ตังหลาย วา่ �ต้าน ตังหลาย คง จะ อา้ง กํา สุภาษิต ใส่ เฮา ต้ี วา่ �หมอ ฮกัษา 
ตัว๋ เก่า ก่อน เต๊อะ� กับ จะ วา่ �สิง่ ต้ี ได้ยนิ วา่ ต้าน เยยีะ ใน เมือง คาเปอรนา
อุม หื้อ เยยีะ ต้ี น่ี ใน เมือง ของ ตัว๋ พ่อง� � 24 พระเยซู อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �เฮา 
บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ บ่ มี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 
สัก คน ได้ฮบั ก๋าน ยอมฮบั จาก คน ใน บ้าน เมือง ของ ตัว๋ เก่า 25 เฮา บอก ความ 
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จรงิ แหม วา่ เม่ือ ฝน บ่ ตก สาม ป๋ี เกิง่ จ๋น เกิด ก๋าน กัน้อยาก ใคว ่แผ่นดิน ใน 
สมัย ของ เอลียาห ์ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ก็ มี แม่ หม้าย ใน หมู่ 
จาว อสิราเอล จํา๋นวน นักช 26 แต่ พระเจ้า ก็ บ่ ใจ๊ เอลียาห ์ไป หา แม่ หม้าย จาว 
อสิราเอล คน ใด เลย แต่ หื้อ ไป หา แม่ หม้าย คน น่ึง เป๋น คน ต่างจ้าด ใน หมู่ 
บ้าน ศาเรฟัท เขต เมือง ไซดอน เต้าอัน้ 27 กับ ใน สมัย เอลีชา ผู้ เป๋น ปาก เป๋น 
เสียง แตน พระเจ้า ก็ เหมือน กัน๋ ใน หมู่ จาว อสิราเอล มี คน เป๋น ขี้ ตู้ด หลาย 
คน แต่ บ่ มี ใผ ได้ฮบั ก๋าน ฮกัษา หื้อ หาย เลย เวน้ แต่ นาอามาน จาว ซีเรยี เต้า
อัน้�ซ 28 เม่ือ คน ตังหลาย ใน ธรรมศาลา ได้ยนิ จาอัน้ ก็ โขด ขนาด 29 จึง ลุก 
ขึ้น ลาก พระองค์ ออก จาก เมือง ปา ไป บน หน้าผา ต้ี เมือง ของ หมู่ เขา ตัง้ อยู ่
น้ัน ตัง้ใจ๋ วา่ จะ ยู ้พระองค์ หื้อ ตก ลง ไป 30 แต่ พระองค์ เตียว ลัด ก๋าง หมู่ เขา 
ไป ได้

พระเยซู ไล่ ผี ฮา้ย ออก จาก จาย คน น่ึง
31พระเยซู ไป เมือง คาเปอรนาอุม ใน แควน้ กาลิลี แล้ว เตสนา สัง่ สอน คน 

ตังหลาย ใน วนั สะบาโต 32 คน ตังหลาย ก็ ปา กัน๋ งดื ใน กําสอน ของ พระองค์
ยอ้น วา่ พระองค์ สอน อยา่ง ผู้ มี สิทธ ิอาํนาจ

33 ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ มี ป้อจาย คน น่ึง โดน ผี ฮา้ย๓ เข้า อยู่ เขา ฮอ้ง 
เสียง ดัง วา่ 34 �พระเยซู จาว นาซาเรธ็ มา ยุง่ กับ หมู่ เฮา เยยีะ หยงั ต้าน 
มา ทําลาย หมู่ เฮา กา เฮา ฮู ้วา่ ต้าน เป๋น ใผ ต้าน เป๋น ผู้ บรสุิทธิ ์ของ พระเจ้า�
35 พระเยซู จึง สัง่ มัน วา่ �จะ ไป ปาก นัก ออก มา จาก เขา บ่าเด่ียว น้ี� ผี ฮา้ย 
น้ัน ก็ เยยีะ หื้อ คน น้ัน โก้น ลง ต่อ หน้า คน ตังหลาย แล้ว ก็ ออก จาก ป้อจาย คน 
น้ัน ไป โดย คน น้ัน บ่ ได้ฮบั บาดเจ็บ 36คน ตังหลาย ก็ ปา กัน๋ งดื อู ้กัน๋ วา่ �กํา อู ้
ของ ต้าน เป๋น จาใด หา หยงั มี สิทธ ิอาํนาจ สัง่ หื้อ ผี ฮา้ย ออก มัน ก็ ยอม ออก�
37 คน ก็ เล่า เรือ่ง ของ พระองค์ ไป ใคว ่ตํา๋ หมู่ หัน้

พระเยซู ฮกัษา แม่ เมีย ของ ซีโมน
38 พระเยซู ออก จาก ธรรมศาลา เข้า ไป ใน เฮอืน ซีโมน แม่ เมีย ของ ซีโมน 

เป๋น ไข้ หนัก ขนาด เขา ตังหลาย จึง ออ้นวอน พระองค์ หื้อ จ้วย นาง 39 พระ
เยซู ก็ ไป ยนื อยู ่ตัง ข้าง ต้ีนอน ของ นาง อู ้วา่ �ขอ หื้อ หาย ไข้ บ่าเด่ียว น้ี� แล้ว 
นาง ก็ หาย จาก ไข้ สัก กําเดียว นาง ก็ ลุก ขึ้น ฮบัใจ๊ ผ่อกอย พระเยซู กับ หมู่ ของ 
พระองค์

40 เม่ือแลง ใก้ ตะวนั ตก ดิน ก็ มี คน ปา คน เจ็บป่วย เป๋น พยาธ ิพะยาํ ต่าง ๆ
มา หา พระเยซู พระองค์ ก็ วาง มือ บน ตัว๋ คน ป่วย หมู่ น้ัน กู้ คน ฮกัษา หมู่ เขา 
หื้อ หาย 41หมู่ ผี ฮา้ย ก็ ออก จาก คน ต้ี โดน เข้า ตวย มัน ฮอ้ง เสียง ดัง วา่ �ต้าน 
เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า� พระองค์ ก็ หา้ม บ่ หื้อ หมู่ มัน อู้ ยอ้น หมู่ มัน ฮู ้แล้ว 
วา่ พระองค์ เป๋น พระครสิต์
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42 แจ้ง เจ๊า มา พระเยซู ออก ไป ต้ี สงดั ดัก เยน็ ต๋าม ลําพัง คน ตังหลาย ก็ 
เซาะ หา พระองค์ เม่ือ ปะ พระองค์ แล้ว ก็ เหน่ียว พระองค์ ไว้ บ่ หื้อ จาก หมู่ 
เขา ไป 43 แต่ พระองค์ บอก หมู่ เขา วา่ �เฮา ต้อง ไป บอก ข่าวดี เรือ่ง แผ่นดิน 
ของ พระเจ้า หื้อ คน ใน เมือง อื่น ฮู ้ตวย ต้ี เฮา ฮบัใจ๊ มา น้ัน ก็ เป้ือ เหตุ น้ี ละ�
44 พระองค์ จึง เตสนา สัง่ สอน ใน ธรรมศาลา ต่าง ๆ ใน แควน้ ยูเดีย

5
พระเยซู ฮอ้ง คน เซาะ ป๋า มา เป๋น สาวก

1 มี เต้ือ น่ึง คน ตังหลาย ยนื เบียด พระเยซู เป้ือ จะ ฟัง พระเยซู สัง่ สอน 
ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ต๋อน น้ัน พระองค์ ยนื อยู ่บน ต๋าฝ่ัง ทะเลสาบ กาลิลี๔
2 พระองค์ หนั เฮอื อยู ่ฮมิ ฝ่ัง ทะเล น้ัน สอง ลํา ต้ี หมู่ คน หา ป๋า ละ ไว ้เป้ือ ไป ซัก 
อวน 3 พระองค์ จึง ลง ไป ใน เฮอื ลํา น่ึง เป๋น ของ ซีโมน แล้ว บอก หื้อ เขา ถอย 
เฮอื ออก จาก ฝ่ัง ไป น่อย พระองค์ ก็ น่ัง อยู ่ใน เฮอื น้ัน สัง่ สอน คน ตังหลาย
4 เม่ือ สอน จบ แล้ว ก็ บอก ซีโมน วา่ �เอา เฮอื ออก ไป ต้ี น้ํา เลิก็ ๆ แล้ว หยอ่น 
อวน ลง เอา ป๋า� 5 ซีโมน ตอบ พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย์ หมู่ เฮา ลาก อวน คืน 
ฮุง่ ยงั บ่ ได้ ป๋า สัก ตัว๋ แต่ เฮา จะ หยอ่น อวน ลง แหม กํา ต๋าม ต้ี พระองค์ บอก�
6 เม่ือ หยอ่น อวน ลง ไป ก็ ยบั ป๋า ได้ นัก ขนาด จ๋น อวน เกือบ ปุด 7 เขา จึง กวัก๊ 
เป้ือน ต้ี อยู ่ใน เฮอื แหม ลํา น่ึง หื้อ มา จ้วย กัน๋ เป้ือน ก็ มา จ้วย แล้ว ได้ ป๋า เต๋ม 
เฮอื สอง ลํา จ๋น เฮอื เกือบ จ๋ม 8 ซีโมน เปโตร เม่ือ หนั จาอัน้ ก็ ก้ม ลง กราบ พระ
เยซู บอก พระองค์ วา่ �ขอ หื้อ ไป ไก๋ ๆ ข้าพเจ้า เต๊อะ ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า เป๋น คน 
บาป� 9 ต้ี อู ้จาอัน้ ยอ้น วา่ เขา กับ คน ตังหลาย ต้ี อยู ่ตวย กัน๋ หัน้ งดื ต้ี ได้ ป๋า นัก 
จาอี้ 10 ยากอบ กับ ยอหน์ ลูก ของ เศเบดี เป้ือน ฮว่ม หา ป๋า ตวย กัน๋ กับ ซีโมน 
ก็ งดื เหมือน กัน๋ พระเยซู อู ้กับ ซีโมน วา่ �บ่ ถ้า กัว๋ ตัง้แต่ น้ี ไป ต้าน จะ เป๋น 
ผู้ ปา คน มา หา เฮา� 11 เม่ือ เอา เฮอื เข้า ฝ่ัง แล้ว หมู่ เขา ก็ สละ กู้ อยา่ง ตวย 
พระองค์ ไป

พระเยซู ฮกัษา คน ขี้ตู้ด
12 ต๋อน ต้ี พระองค์ อยู ่ใน เมือง น่ึง มี คน เป๋น ขี้ตู้ด เต๋ม ตึง เน้ือ ตึง ตัว๋ เม่ือ 

เขา หนั พระเยซู ก็ ก้ม หน้า ลง จ๋น เถิง ดิน ออ้นวอน พระเยซู วา่ �พระองค์ เจ้า 
ข้า ถ้า พระองค์ ใค่ จ้วย ข้าพเจ้า หื้อ หาย ข้าพเจ้า ก็ จะ หาย แน่ ๆ � 13 พระองค์ 
ยื่น มือ ออก ไป หยุบ ป้อจาย คน น้ัน แล้ว อู ้วา่ �เฮา ใค่ จ้วย จง หาย โรค เต๊อะ�
แล้ว เขา ก็ หาย เป๋น ขี้ ตู้ด บ่า เด่ียว น้ัน เลย 14 พระองค์ สัง่ เขา วา่ �หา้ม เล่า 
เรือ่ง น้ี หื้อ ใผ ฟัง เน่อ แต่ หื้อ ไป แสดง ตัว๋ ต่อ ปุโรหติ แล้ว เอา เครือ่ง ปู่จา 
สําหรบั คน ต้ี หาย โรค น้ี ไป ถวาย ต๋าม กําสัง่ ของ บท บัญญัติ ของ โมเสส เป้ือ 
แสดง หื้อ คน ตังหลาย ฮู ้วา่ เจ้า หาย โรค แล้ว� 15 มี คน เล่า เรือ่ง ของ พระเยซู 
ไป ไก๋ แหม คน ตังหลาย จํา๋นวน นัก ก็ มา จุมนุม กัน๋ เป้ือ จะ ฟัง พระองค์ กับ 
๔ 5:1 5:1 ฮอ้ง แหม จ้ือ วา่ ทะเลสาบ เยนเนซาเรท
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หื้อ พระองค์ ฮกัษา โรค ต่าง ๆ ของ เขา หื้อ หาย 16 แต่ พระองค์ ก็ ลัก ไป หา ต้ี 
เงยีบ ๆ เป้ือ อธษิฐาน เป๋น ประจํา๋

พระเยซู ฮกัษา คน งอ่ย
17 วนั น่ึง เม่ือ พระองค์ ก่ําลัง สัง่ สอน อยู่ ก็ มี หมู่ ฟารสีิ กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์

น่ัง ฟัง อยู ่ต้ี หัน้ ตวย หมู่ เขา มา จาก กู้ หมู่ บ้าน ใน แควน้ กาลิลี แควน้ ยูเดีย กับ 
กรุง เยรูซาเล็ม กับ พระเจ้า ได้ หื้อ ฤทธิ ์อาํนาจ กับ พระเยซู ต้ี ฮกัษา โรค ต่าง ๆ
หื้อ หาย 18 มี คน หาม คน งอ่ย คน น่ึง นอน อยู ่ต้ีนอน มา หมู่ เขา ฮ ิจะ เอา คน 
ป่วย เข้า ไป วาง ลง ตังหน้า พระเยซู 19 ก็ บ่ มี ฮอ่ม ต้ี จะ เอา คน ป่วย เข้า ไป ได้ 
ยอ้น มี คน นัก เขา ก็ หาม ขึ้น ไป ตัง หลังคา เต หลังคา ออก เป๋น ฮอ่ม หยอ่น 
คน ป่วย ตึง ต้ีนอน ลง ก๋าง หมู่ ส่อง หน้า พระเยซู 20 เม่ือ พระเยซู หนั ความ เจ้ือ 
ของ หมู่ เขา ก็ อู ้กับ คน งอ่ย วา่ �เป้ือน เหย บาป ของ เจ้า ได้ โผด ยก หื้อ แล้ว 
เน่อ� 21 หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์กับ หมู่ ฟารสีิ ก๊ึด ใน ใจ๋ วา่ �คน น้ี เป๋น ใผ ต้ี อู ้หมิน่ 
ประมาท พระเจ้า ใผ จะ ยก โต้ษ บาป ได้ นอก จาก พระเจ้า องค์ เดียว เต้าอัน้�
22 พระเยซู ฮู ้กําก๊ึด ใน ใจ๋ ของ หมู่ เขา ก็ ถาม วา่ �เป๋น จาใด หมู่ ต้าน ก๊ึด ใน ใจ๋ 
จาอี้ 23 อนั ใด จะ งา่ย เหลือ กัน๋ ต้ี จะ วา่ �บาป ของ เจ้า ได้ โผด ยก แล้ว� กับ 
จะ วา่ �ลุก ขึ้น เตียว ไป เต๊อะ� 24 แต่ เป้ือ ต้าน ตังหลาย จะ ฮู ้วา่ บุตรมนษุย ์มี 
สิทธ ิอาํนาจ ใน โลก ต้ี จะ โผด ยก โต้ษ บาป ได้� แล้ว พระองค์ ก็ อู ้กับ คน งอ่ย 
น้ัน วา่ �เฮา สัง่ เจ้า หื้อ ลุก ขึ้น แบก ต้ีนอน ป๊ิก ไป บ้าน เต๊อะ� 25 เขา ก็ ลุก ขึ้น 
ต่อ หน้า คน ตังหลาย บ่า เด่ียว น้ัน เลย แบก ต้ีนอน ขึ้น แล้ว เตียว ป๊ิก บ้าน 
สรรเสรญิ พระเจ้า 26คน ตังหลาย ปา กัน๋ งดื ขนาด ปา กัน๋ สรรเสรญิ พระเจ้า
ต่าง คน ต่าง เก๋งกัว๋ อู ้กัน๋ วา่ �วนั น้ี เฮา ได้ หนั สิง่ ต้ี อศัจ๋รรย ์ต้ี สุด�

พระเยซู ฮอ้ง เลว ีมา เป๋น สาวก
27 เม่ือ เหตุก๋ารณ์ น้ี ผ่าน ไป แล้ว พระเยซู ออก ไป แล้ว หนั ใส่ คน เก็บ ภาษี 

คน น่ึง จ้ือ วา่ เลว ีน่ัง อยู ่ต้ี ด่าน เก็บ ภาษี พระองค์ อู ้กับ เขา วา่ �ตวย เฮา มา 
เต๊อะ� 28 เขา ก็ สละ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ไว ้หัน้ ลุก ขึ้น ตวย พระองค์ ไป

29 เลว ีจัด งาน เล้ียง ใหญ่ ต้ี บ้าน ของ เขา เป้ือ เป๋น เกียรติ แก่ พระเยซู มี คน 
เก็บ ภาษี กับ คน อื่น แหม หลาย คน น่ัง ฮว่ม โต๊ะ ตวย หมู่ สาวก ของ พระองค์
30 หมู่ ฟารสีิ กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์ต้ี อยู ่ใน หมู่ ของ เขา ซูบซาบ กัน๋ ติ หมู่ สาวก 
ของ พระเยซู วา่ เป๋น จาใด หมู่ ต้าน มา กิน๋ มา ด่ืม กับ หมู่ คน เก็บ ภาษี กับ หมู่ 
คน บาป 31 พระเยซู ตอบ หมู่ เขา วา่ �คน อยู ่ดี สบาย แข็งแฮง บ่ ต้องก๋าน 
หมอ แต่ คน ต้ี บ่ สบาย ต้องก๋าน หมอ 32 เฮา บ่ ได้ มา เป้ือ ฮอ้ง หา คน ต้ี ก๊ึด วา่ 
เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม แต่ มา เป้ือ ฮอ้ง หา คน บาป หื้อ กลับใจ๋ ใหม่�

33 หมู่ เขา บอก พระเยซู วา่ �หมู่ สาวก ของ ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา ถือ ศีล อด 
อาหาร กับ อธษิฐาน อยู ่เจ่ือ ๆ สาวก ของ หมู่ ฟารสีิ ก็ ถือ เหมือน กัน๋ แต่ สาวก 
ของ ต้าน เอา ตึง กิน๋ ตึง ด่ืม� 34พระเยซู อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �หมู่ ต้าน จะ หื้อ เป้ือน 
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ของ เจ้าบ่าว ถือ ศีล อด อาหาร เม่ือ เจ้าบ่าว ยงั อยู ่กับ เขา กา 35 แต่ จะ มี วนั น่ึง 
เจ้าบ่าว จะ ถูก เอา ไป จาก หมู่ เขา วนั น้ัน หมู่ เขา จะ ถือ ศีล อด อาหาร� 36 พระ
เยซู ได้ อู ้กําเผียบ ข้อ น่ึง หื้อ หมู่ เขา ฟัง วา่ �บ่ มี ใผ เอา ผ้า จาก เส้ือ ใหม่ มา ปะ 
เส้ือ เก่า ถ้า เยยีะ จาอัน้ เส้ือ ใหม่ ก็ จะ ปุด ป๋าย บ่ ปอ ผ้า จาก เส้ือ ใหม่ ก็ บ่ เปิง 
กับ เส้ือ เก่า ตวย 37 บ่ มี ใผ เอา เหล้า องุน่ หมัก ใหม่ ๆ ใส่ ถง หนัง เก่า ยอ้น วา่ 
ถ้า เยยีะ จาอัน้ เหล้า องุน่ ต้ี หมัก ใหม่ น้ัน จะ เยยีะ หื้อ ถง หนัง เก่า แตก เหล้า
องุน่ ก็ ฮัว่ ออก มา หมด ถง หนัง ก็ จะ ปุด จะ หวาก ถง หนัง ก็ จะ ใจ๊ บ่ ได้ 38 เหล้า 
องุน่ หมัก ใหม่ ๆ ต้อง ใส่ ถง หนัง ใหม่ 39 บ่ มี ใผ กิน๋ เหล้า องุน่ เก่า แล้ว จะ ใค่ 
กิน๋ เหล้า องุน่ ใหม่ ๆ เขา ยอ่ม บอก วา่ �ของ เก่า น้ัน ดี แล้ว� �

6
ผู้นํา ศาสนา บ่ ปอใจ๋ พระเยซู เรือ่ง วนั สะบาโต

1 ใน วนั สะบาโต วนั น่ึง พระเยซู ก่ําลัง เตียว ลัด ก๋าง โต้ง หมู่ สาวก ของ 
พระองค์ ก็ เด็ด งวงข้าว มา เก็ด กิน๋ กัน๋ 2 บาง คน ใน หมู่ ฟารสีิ ถาม วา่ �เป๋น 
จาใด หมู่ ต้าน เยยีะ ใน สิง่ ต้ี หา้ม เยยีะ ใน วนั สะบาโต� 3 พระเยซู จึง ตอบ เขา 
วา่ �หมู่ ต้าน บ่ เกย อา่น พระคัมภีร ์เรือ่ง ต้ี กษัตรยิ ์ดาวดิ เยยีะ เม่ือ ต้าน กับ 
หมู่ ต้ี มา ตวย ใค่ อยาก กิน๋ ข้าว กา 4 ต้าน เข้า ไป ใน พระวหิาร ของ พระเจ้า
แล้ว กิน๋ เข้าหนมปัง ต้ี ตัง้ ถวาย พระเจ้า แล้ว ยงั เอา หื้อ หมู่ คน ต้ี มา ตวย 
กัน๋ กิน๋ ตวย เซิง่ ต๋าม กฎ หา้ม บ่ หื้อ ใผ กิน๋ นอก จาก ปุโรหติ เต้าอัน้ ต้ี กิน๋ ได้�
5 พระองค์ จึง บอก หมู่ ฟารสีิ วา่ �เฮา ผู้ เป๋น บุตรมนษุย ์เป๋น ใหญ่ เหลือ วนั สะ
บาโต�

6 ใน วนั สะบาโต แหม วนั น่ึง พระเยซู เข้า ไป ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ แล้ว 
สัง่ สอน มี คน น่ึง มือ ขวา ลีบ ได้ เข้า ไป ฟัง ตวย 7 หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์กับ หมู่ ฟาริ
สี ก็ ปา กัน๋ ถ้า ผ่อ วา่ พระองค์ จะ ฮกัษา เขา ใน วนั สะบาโต ก่อ เป้ือ จะ หา เหตุ 
นาบ โต้ษ พระองค์ 8 แต่ พระองค์ ฮู ้วา่ เขา ก๊ึด จาใด จึง อู ้กับ คน มือ ลีบ คน น้ัน 
วา่ �ลุก ยนื ขึ้น ส่อง หน้า คน ตังหลาย� เขา ก็ ลุก ยนื ขึ้น 9 แล้ว พระเยซู ก็ อู ้กับ 
คน ตังหลาย วา่ �เฮา จะ ถาม ต้าน ตังหลาย วา่ ควร จะ เยยีะ ก๋าน ดี กาวา่ เยยีะ 
ก๋าน ฮา้ย ใน วนั สะบาโต จะ จ้วย จีวติ กาวา่ จะ ทําลาย จีวติ� 10 แล้ว พระองค์ 
ผ่อ ไป ต้ี กู้ คน ต้ี อยู ่หัน้ บอก คน มือ ลีบ วา่ �เหยยีด มือ ของ เจ้า ออก มา� เขา ก็ 
เยยีะ ตวย ต๋าม แล้ว มือ ของ เขา ก็ หาย เป๋น ปกติ 11 หมู่ ฟารสีิ กับ หมู่ ธรรมา
จ๋ารย ์ก็ โขด หื้อ พระเยซู จึง เป็ิกษา กัน๋ วา่ จะ เยยีะ จาใด กับ พระองค์ ดี

พระเยซู เลือก อคัร สาวก สิบ สอง คน
12 ต๋อน น้ัน พระเยซู ขึ้น ไป บน ดอย ม่อน น่ึง เป้ือ อธษิฐาน แล้ว ได้ อธษิฐาน 

ต่อ พระเจ้า คืน ฮุง่ 13 แจ้ง แล้ว พระองค์ ก็ ฮอ้ง หมู่ สาวก มา หา แล้ว เลือก เอา 
สิบ สอง คน ออก จาก หมู่ สาวก น้ัน แล้ว ฮอ้ง หมู่ เขา วา่ หมู่ อคัร สาวก 14 คือ ซี
โมน ต้ี พระองค์ ฮอ้ง แหม จ้ือ วา่ เปโตร อนัดรูว ์น้องบ่าว ของ เปโตร ยากอบ
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ยอหน์ ฟีลิป บารโธโลมิว 15 มัทธวิ โธมัส ยากอบ ลูกบ่าว ของ อลัเฟอสั ซี
โมน ต้ี เป๋น คน ของ พรรค จ้าดนิยม 16 ยูดาส ลูกบ่าว ของ ยากอบ กับ ยูดาส
อสิคารโิอท ต๋อน เม่ือ ลูน คน น้ี ได้ หกัหลัง พระเยซู

17 แล้ว พระเยซู กับ หมู่ อคัร สาวก ก็ ลง มา ยนื ใน ต้ี เปียง แหง่ น่ึง พรอ้ม 
ตึง หมู่ สาวก ของ พระองค์ กับ แหม หลาย คน ต้ี มา จาก ใคว ่แควน้ ยูเดีย กรุง 
เยรูซาเล็ม กับ เมือง ต่าง ๆ ฮมิ ฝ่ัง ทะเล คือ เมือง ไทระ กับ เมือง ไซดอน เป้ือ 
จะ ฟัง พระองค์ 18 กับ หื้อ พระองค์ ฮกัษา โรค ของ หมู่ เขา หมู่ คน ต้ี ต้อง ทน 
ตุ๊ก ยอ้น ผี ฮา้ย๕ เข้า พระเยซู ก็ ฮกัษา หื้อ หาย 19 คน ตังหลาย ต่าง คน ก็ ต่าง 
พยายาม ต้ี จะ ถูก ตัว๋ พระเยซู ยอ้น มี ฤทธิ ์ซ่าน ออก จาก พระองค์ ฮกัษา โรค 
ของ หมู่ เขา หื้อ หาย กู้ คน

พระเยซู หื้อ กํา๋ลังใจ๋ หมู่ สาวก
20 พระเยซู ผ่อ หน้า หมู่ สาวก ของ พระองค์ อู ้กับ หมู่ เขา วา่

�หมู่ ต้าน ต้ี ตุ๊กยาก พระเจ้า โผด หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น สุข
ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน ได้ เป๋น คน ของ แผ่นดิน ของ พระเจ้า แล้ว

21 หมู่ ต้าน ต้ี กัน้ อยาก ใน เวลา น้ี พระเจ้า โผด หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น สุข
ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน จะ ได้ กิน๋ อิม่

หมู่ ต้าน ต้ี ฮอ้ง ไห ้อยู ่ใน เวลา น้ี พระเจ้า โผด หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น สุข
ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน จะ ได้ ใค่ หวั

22 พระเจ้า โผด หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น สุข เม่ือ คน ตังหลาย จัง หมู่ ต้าน
ไล่ หมู่ ต้าน ออก จาก หมู่ เขา ดู ถูก ดู แควน หมู่ ต้าน
วา่ หมู่ ต้าน เป๋น คน บ่ ดี ยอ้น หมู่ ต้าน หนั แก่ เฮา ผู้ เป๋น บุตรมนษุย์

23 เม่ือ เกิด จาอัน้ ขึ้น ต้าน ตังหลาย จง จ้ืนจม ยนิดี วดิ ๆ เต้น ๆ เต๊อะ ยอ้น 
วา่ พระเจ้า มี รางวลั อนั ยิง่ใหญ่ ไว ้ใน สวรรค์ สําหรบั หมู่ ต้าน เซิง่ ก็ 
เหมือน เดียว กัน๋ กับ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ต้ี โดน ป้อ
อุย๊ แม่หม่อน เยยีะ อยา่ง เดียว กัน๋

24 แต่ ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ เจ้า ตังหลาย ต้ี รํา่รวย
ยอ้น วา่ เจ้า ได้ ฮบั ความ สุข สบาย ต้ี สุด แล้ว

25 ความ ฉิบหาย ก็ เกิด กับ เจ้า ตังหลาย ต้ี ได้ กิน๋ อิม่ เวลา น้ี
ยอ้น วา่ เจ้า จะ กัน้ อยาก

ความ ฉิบหาย ก็ เกิด กับ เจ้า ตังหลาย ต้ี ใค่หวั เวลา น้ี
ยอ้น วา่ เจ้า จะ โศกเศรา้ เสียใจ๋

26 ความ ฉิบหาย ก็ เกิด กับ เจ้า ตังหลาย ต้ี หมู่ คน ยกยอ่ง วา่ เจ้า เป๋น คน ดี
ยอ้น วา่ ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เขา ก็ ได้ เยยีะ อยา่ง เดียว กัน๋ น้ี กับ หมู่ ผู้ 

เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตัว๋ ป๋อม มา แล้ว
พระเยซู บอก หื้อ ฮกั ศัตรู๋

๕ 6:18 6:18 ใน ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ บ่ สะอาด 
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27 �แต่ เฮา บอก หื้อ ต้าน ตังหลาย ต้ี ก่ําลัง ฟัง อยู ่วา่ จง ฮกั ศัตรู ๋ของ ต้าน
จง เยยีะ ดี กับ คน ต้ี จัง ต้าน 28 จง ป๋ัน ปอน คน ต้ี แจ้งด่า ต้าน จง อธษิฐาน เผื่อ 
คน ต้ี เยยีะ ฮา้ย ต่อ ต้าน 29 ถ้า ใผ คน ใด ตบ แก้ม ของ ต้าน เผิก น่ึง ก็ หื้อ บิน่ 
แหม เผิก น่ึง หื้อ เขา แหม ใผ เอา เส้ือ คุม ต้าน ไป ถ้า เขา จะ เอา เส้ือ แหม ก็ หื้อ 
เขา ไป เต๊อะ 30 ถ้า ใผ มา ขอ อะหยงั จาก ต้าน ก็ หื้อ เขา ไป เต๊อะ กับ เม่ือ ใผ เอา 
อะหยงั ของ ต้าน ไป ก็ บ่ ถ้า ทวง คืน 31 หื้อ เยยีะ ต่อ คน อื่น อยา่ง ต้ี ต้าน ต้อ
งก๋าน หื้อ คน อื่น เยยีะ ต่อ ต้าน จาอัน้

32 �ถ้า ต้าน ตังหลาย ฮกั ก้า คน ต้ี ฮกั ต้าน เต้าอัน้ จะ ได้ บุญคุณ อะหยงั คน 
บ่ ดี คน บาป ตังหลาย ก็ ฮกั คน ต้ี ฮกั เขา เหมือน กัน๋ 33 ถ้า ต้าน เยยีะ ดี กับ คน 
ต้ี เยยีะ ดี กับ ต้าน เต้าอัน้ จะ บุญคุณ อะหยงั คน บาป ตังหลาย ก็ เยยีะ อยา่ง 
เดียว กัน๋ 34 ถ้า ต้าน ตังหลาย หื้อ ยมื ก้า คน ต้ี ต้าน ฮู ้วา่ จะ ได้ คืน เต้าอัน้ จะ 
ได้ บุญคุณ อะหยงั คน บาป ตังหลาย ก็ หื้อ คน บาป ยมื โดย คาด วา่ จะ ฮบั คืน 
อยา่ง เดียว กัน๋ 35 แต่ จง ฮกั ศัตรู ๋ของ ต้าน ตังหลาย กับ เยยีะ ดี กับ เขา จง 
หื้อ เขา ยมื ไป โดย บ่ ต้อง หว่ง วา่ จะ ได้ คืน แล้ว ต้าน จะ ได้ ฮบั รางวลั ยิง่ใหญ่ 
ใน สวรรค์ จะ ได้ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า ผู้ สูงสุด ยอ้น พระองค์ โผด ตึง คน ต้ี 
อกตัญญู ตึง คน บ่ ดี 36 ต้าน ตังหลาย จง มี ความ เมตต๋า กรุณา เหมือน พระ
บิดา ของ ต้าน มี ความ เมตต๋า กรุณา

ก๋าน ตัดสิน ตํา๋หนิ คน อื่น
37 �บ่ ดี ตัดสิน ใผ แล้ว เขา ก็ จะ บ่ ตัดสิน ต้าน บ่ ถ้า ตัดสิน ลงโต้ษ ใผ แล้ว 

เขา ก็ จะ บ่ ตัดสิน ลงโต้ษ ต้าน จง ยกโต้ษ หื้อ เขา แล้ว เขา ก็ จะ ยกโต้ษ หื้อ ต้าน
38 จง หื้อ กับ คน อื่น แล้ว พระเจ้า ก็ จะ หื้อ กับ ต้าน ต้าน จะ ได้ ฮบั ตวง จ๋นสวด
จ๋นล้น ต๋าง ยอ้น วา่ ต้าน ใจ๊ ต๋าง แก่น ใด ตวง หื้อ คน อื่น พระเจ้า ก็ จะ ใจ๊ ต๋าง 
แก่น น้ัน ตวง หื้อ ต้าน เหมือน กัน๋�

39 พระเยซู อู ้กับ หมู่ เขา เป๋น กําเผียบ วา่ �คน ต๋าบอด จู๋ง คน ต๋าบอด ได้ กา
ตึง สอง คน จะ บ่ ตก ขุม ตก บ่อ กา 40 ลูกศิษย ์บ่ ใหญ่ เหลือ ครู แต่ ลูกศิษย ์ต้ี ฮบั 
ก๋าน เฝ็ิก สอน จบ แล้ว ก็ จะ เป๋น เหมือน ครู ของ เขา

ก๋าน จ้วย หมู่ ป้ีน้อง แก้ ป๋ัญหา
41 �เป๋น จาใด ต้าน ผ่อ หนั ขี้ ฝุ่น ต้ี อยู ่ใน ต๋า ป้ีน้อง ของ ต้าน แต่ ไม้ ตึง ดุ้น 

อยู ่ใน ต๋า ตัว๋ เก่า ผ่อ บ่ หนั 42 เป๋น จาใด ต้าน อู ้กับ หมู่ ป้ีน้อง ของ ต้าน วา่ �น้อง 
เหย หื้อ เฮา เขี่ย ขี้ฝุ่น ออก จาก ต๋า ของ เจ้า เนาะ� แต่ ต้ี ไหน ได้ มี ไม้ ตึง ดุ้น อยู ่
ใน ต๋า ตัว๋ เก่า ก็ บ่ หนั คน หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด หื้อ จัก๊ ไม้ ดุ้น ออก จาก ต๋า ตัว๋ เก่า เหยี 
ก่อน แล้ว จะ ได้ ผ่อ หนั ถ่ี ๆ ก่อน ต้ี จะ ไป เขี่ย ขี้ฝุ่น ออก จาก ต๋า ของ ป้ีน้อง ได้

43 �เก๊าไม้ ดี ก็ ออก หน่วย ดี เก๊าไม้ บ่ ดี ก็ ออก หน่วย บ่ ดี 44 เฮา จะ ฮู ้วา่ เก๊
าไม้ ดี กาวา่ บ่ ดี ก็ ผ่อ ต้ี หน่วย ของ มัน บ่ มี ใผ เกย เก็บ หน่วย บ่าเด่ือ จาก เก๊า
ไม้ ต้ี มี หนาม กาวา่ เก็บ องุน่ จาก เก๊า หญ้า ต้ี มี หนาม 45 คน ดี ก็ มี สิง่ ดี ๆ ใน ใจ๋ 
แล้ว ก็ จะ อู ้แต่ สิง่ ดี ออก มา แต่ คน บ่ ดี ก็ มี สิง่ บ่ ดี ใน ใจ๋ กับ จะ อู ้สิง่ บ่ ดี ออก มา 
เหมือน กัน๋ ยอ้น ใน ใจ๋ เป๋น จาใด ปาก ก็ อู ้มา จาอัน้



ลูก๋า 6:46 126 ลูก๋า 7:13

จีวติ สอง อยา่ง
46 �เป๋น จาใด ต้าน ตังหลาย ฮอ้ง เฮา วา่ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า แต่ หมู่ ต้าน 

ก็ บ่ เยยีะ ต๋าม ต้ี เฮา สอน น้ัน 47 กู้ คน ต้ี มา หา เฮา กับ ฟัง กํา สอน ของ เฮา
แล้ว เยยีะ ตวย ต๋าม กํา สอน น้ัน เฮา จะ บอก หื้อ ต้าน ตังหลาย ฮู ้วา่ เขา เผียบ 
เหมือน ใผ 48 เขา เผียบ เหมือน คน ต้ี แป๋ง เฮอืน เขา ขุด ขุม เลิก็ วาง ฐาน ไว ้
บน บ่าหนิ เม่ือ น้ํา ท่วม สาย น้ํา เจ้ียว ตัง้ ใส่ เฮอืน น้ัน เฮอืน ก็ บ่ ไหว บ่ เฟือน
ยอ้น ได้ แป๋ง ไว ้อยา่ง มัน่คง 49 แต่ คน ต้ี ได้ ฟัง กําสอน ของ เฮา แล้ว ก็ บ่ ได้ 
เยยีะ ตวย ต๋าม เขา ก็ เผียบ เหมือน คน น่ึง แป๋ง เฮอืน บน ดิน ขุด ขุม วาง ฐาน 
ไว ้บ่ เลิก็ เม่ือ มี น้ํา ท่วม สาย น้ํา ไหล แฮง ตัง้ ใส่ เฮอืน น้ัน เฮอืน น้ัน ก็ จะ หลุ จะ 
ปัง ลง ตันที เสียหาย หมด�

7
พระเยซู ฮกัษา คน ฮบัใจ๊ ของ นายรอ้ย ทหาร โรมัน

1 เม่ือ พระเยซู อู ้เรือ่ง หมู่ น้ี หื้อ คน ตังหลาย ฟัง แล้ว พระองค์ ก็ เข้า ไป ใน 
เมือง คาเปอรนาอุม 2 มี คน ฮบัใจ๊ คน น่ึง ของ นายรอ้ย ทหาร โรมัน บ่ สบาย 
หนัก เกือบ จะ ต๋าย แล้ว นายรอ้ย ฮกั คน น้ัน นัก 3 นายรอ้ย ได้ ยนิ วา่ พระเยซู 
มา จึง หื้อ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ของ จาว ยวิ บาง คน ไป ออ้นวอน ขอ หื้อ พระองค์ 
มา ฮกัษา คน ฮบัใจ๊ ของ เขา 4 เม่ือ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ น้ัน มา เถิง พระเยซู 
แล้ว ก็ ออ้นวอน แล้ว ออ้นวอน แหม วา่ �นายรอ้ย คน น้ัน สมควร ต้ี ต้าน จะ 
จ้วย 5 ยอ้น เขา ฮกั คน ใน จ้าด ของ เฮา กับ เขา ได้ แป๋ง ธรรมศาลา หื้อ เฮา 
ตวย� 6 พระเยซู จึง ไป กับ หมู่ เขา เม่ือ ไป เกือบ จะ เถิง เฮอืน ต้ี นายรอ้ย คน 
น้ัน อยู่ นายรอ้ย ก็ หื้อ เป้ือน บาง คน ไป หา พระองค์ ใจ๊ บอก วา่ �บ่ ถ้า เข้า ไป 
ใน เฮอืน เน่อ ยอ้น ข้าพเจ้า บ่ ดี ปอ ต้ี จะ หื้อ ต้าน ลอด เข้า มา ใน จายคา เฮอืน 
ของ ข้าพเจ้า 7 ยอ้น จาอัน้ ข้าพเจ้า หนั วา่ บ่ เปิง ต้ี จะ ออก มา ปะ ต้าน แต่ ขอ 
ต้าน สัง่ กําเดียว เต้าอัน้ คน ฮบัใจ๊ ของ ข้าพเจ้า ก็ จะ หาย จาก พยาธ ิต้ี เขา เป๋น
8 ข้าพเจ้า อยู ่ใต้ วนัิย ของ ทหาร กับ มี ทหาร อยู ่ใต้ บังคับ ของ ข้าพเจ้า ตวย
ข้าพเจ้า สัง่ คน น่ึง วา่ �ไป� เขา ก็ ไป สัง่ คน น่ึง วา่ �มา� เขา ก็ มา ข้าพเจ้า 
บอก คน ฮบัใจ๊ วา่ �เยยีะ อนั น้ี เน่อ� เขา ก็ เยยีะ� 9 เม่ือ พระเยซู ได้ยนิ จา
อัน้ ก็ งดื ใน ความ เจ้ือ ของ นายรอ้ย จึง เหลียว ป๊ิก มา อู ้กับ คน ตังหลาย ต้ี ติด
ต๋าม พระองค์ ไป วา่ �เฮา บอก หื้อ ต้าน ตังหลาย ฮู ้วา่ เฮา บ่ เกย ปะ ใผ คน ใด ใน 
ประเทศ อสิราเอล ต้ี มี ความ เจ้ือ นัก ขนาด น้ี มา ก่อน เลย� 10 เม่ือ เป้ือน ป๊ิก 
ไป เถิง เฮอืน นายรอ้ย ก็ หนั คน ฮบัใจ๊ คน น้ัน หาย เป๋น ปกติ แล้ว

พระเยซู จ้วย ลูก ของ แม่ หม้าย เป๋น ขึ้น มา ใหม่
11 ได้ แหม บ่ ปอ เมิน พระเยซู ไป หมู่ บ้าน นาอนิ กับ หมู่ สาวก ของ พระองค์

คน ตังหลาย แหม จ้าดนัก ก็ ตวย พระองค์ ไป 12 เม่ือ มา เถิง ใก้ ปะตู๋ เมือง น้ัน
มี คน หาม ศพ ป้อจาย หนุ่ม คน น่ึง มา แม่ ของ ป้อจาย คน น้ัน เป๋น หม้าย มี 
ลูก คน เดียว จาว บ้าน จ้าดหลาย คน ก็ มา ตวย นาง 13 เม่ือ พระเยซู หนั แม่ 
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ของ ป้อจาย คน น้ัน พระองค์ มี ใจ๋ อนิดู นาง อู ้วา่ �บ่ ต้อง ไห ้เน่อ� 14 แล้ว 
พระองค์ เข้า ไป ใก้ ๆ แล้ว ต๊ะ แตะ หาม ศพ หมู่ ต้ี หาม ก็ หยุด ยนื พระองค์ จึง 
สัง่ วา่ �จาย หนุ่ม เหย เฮา สัง่ เจ้า หื้อ ลุก ขึ้น� 15 คน ต๋าย น้ัน ก็ ลุก ขึ้น น่ัง อู ้ได้
พระองค์ จึง มอบ จาย หนุ่ม คน น้ัน หื้อ แม่ ของ เขา

16 คน ตังหลาย ต้ี ตวย มา ก็ เก๋งกัว๋ กัน๋ ขนาด แล้ว ปา กัน๋ สรรเสรญิ พระเจ้า 
วา่ �ต้าน ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ต้ี ยิง่ใหญ่ ได้ เกิด ขึ้น มา ต้ามก๋าง 
หมู่ เฮา แล้ว กับ พระเจ้า ได้ มา จ้วย คน ของ พระองค์ แล้ว� 17 เรือ่ง น้ี ก็ ได้ เล่า
ลือ กัน๋ ไป ใคว ่แควน้ ยูเดีย กับ ดินแดน ต้ี อยู ่แวด แควน้ น้ัน ตวย

ยอหน์ ส่ง สาวก มา ถาม พระเยซู
18 หมู่ สาวก ของ ยอหน์ ก็ เล่า เถิง เหตุ ก๋ารณ์ ตึง หมด น้ัน หื้อ ยอหน์ ฟัง

19 ยอหน์ ฮอ้ง สาวก สอง คน มา หา สัง่ หื้อ ไป ถาม พระเยซู วา่ �ต้าน เป๋น ผู้ ต้ี 
จะ มา น้ัน๖ กา กาวา่ จะ ต้อง กอง ถ้า คน อื่น แหม� 20 เม่ือ หมู่ เขา มา เถิง พระ
เยซู ก็ บอก พระองค์ วา่ �ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา ใจ๊ หมู่ เฮา มา ถาม พระองค์ วา่
�ต้าน เป๋น ผู้ ต้ี จะ มา น้ัน กา กาวา่ จะ ต้อง กอง ถ้า คน อื่น แหม� �

21 ใน เวลา หละหวา่ง น้ัน พระเยซู ได้ ฮกัษา คน เจ็บ คน เป๋น โรค ต่าง ๆ หื้อ 
หาย เป๋น จํา๋นวน นัก คน ต้ี ผี เข้า ก็ หาย คน ต๋าบอด ก็ ผ่อ หนั ได้ 22 พระองค์ 
ตอบ สาวก สอง คน น้ัน ไป วา่ �ป๊ิก ไป บอก ยอหน์ ต๋าม ต้ี หมู่ ต้าน ได้ ยนิ กับ ได้ 
หนั คือ คน ต๋าบอด ก็ ผ่อ หนั ได้ คน งอ่ย ก็ เตียว ได้ คน ขีตู้้ด ก็ หาย สะอาด คน หู 
หนวก ก็ ได้ ยนิ คน ต๋าย ก็ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย คน ตุ๊ก คน ยาก ก็ ได้ ฟัง ข่าวดี
23 คน ต้ี บ่ ขัดใจ๋ ใน สิง่ ต้ี เฮา อู ้กับ เยยีะ ก็ เป๋น สุข�

24 เม่ือ คน ต้ี ยอหน์ ใจ๊ มา ป๊ิก ไป แล้ว พระองค์ ตัง้เก๊า อู ้กับ คน ตังหลาย 
เรือ่ง ยอหน์ วา่ �ต้าน ตังหลาย ไป ผ่อ อะหยงั ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร ไป ผ่อ ต้น 
ออ้ ถูก ลม ป๊ัด แกวง่ ไป แกวง่ มา จาอัน้ กา 25 ถ้า บ่ ใจ้ ออก ไป ผ่อ อะหยงั กัน๋ ไป 
ผ่อ คน แต่งตัว๋ งาม ๆ กา ยอ้น วา่ คน ต้ี แต่งตัว๋ อยา่ง ดี กิน๋ ดี อยู ่ดี ยอ่ม ปา กัน๋ 
อยู ่ใน วงั ปู๊น 26 ถ้า จาอัน้ หมู่ ต้าน ออก ไป ผ่อ อะหยงั กัน๋ ไป ผ่อ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น 
เสียง แตน พระเจ้า แม่น ก่อ แม่น แล้ว เฮา บอก ต้าน ตังหลาย วา่ ยอหน์ เป๋น 
นัก เหลือ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า แหม ก่อน 27 คือ ยอหน์ คน เนียะ
มี กําเขียน เถิง ต้าน ไว ้วา่
�เฮา จะ ส่ง คน ส่ง ข่าว นํา หน้า ต้าน ไป ก่อน

เขา จะ เกียม คน๗ หื้อ พรอ้ม ก่อน ต้าน มา�ญ
28 เฮา บอก ต้าน ตังหลาย วา่ ใน หมู่ คน ต้ี เกิด มา น้ัน บ่ มี ใผ ต้ี ยิง่ใหญ่ เหลือ 
ยอหน์ แต่ คน เล็ก หน้อย ต้ี สุด ใน แผ่นดิน ของ พระเจ้า ก็ ยงั ใหญ่ เหลือ ยอหน์ 
แหม ก่อน� 29 คน ตังหลาย กับ หมู่ คน เก็บ ภาษี ต้ี ได้ยนิ กับ ได้ฮบั บัพติศมา 
จาก ยอหน์ แล้ว ก็ ยอมฮบั วา่ พระเจ้า ยุติธรรม 30 แต่ หมู่ ฟารสีิ กับ ผู้ ชาํนาญ 
๖ 7:19 7:19 ผู้ ต้ี จะ มา น้ัน หมายเถิง พระครสิต์ ต้ี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า บอก วา่ จะ มา
๗ 7:27 7:27 ถ้า แป๋ ตรง กับ ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ �เกียม คน� เป๋น �เกียม ตาง� ญ 7:27
7:27 มลค� 3:1
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บท บัญญัติ บ่ ยอมฮบั แผนก๋าน ของ พระเจ้า ต้ี มี ต่อ หมู่ เขา โดย บ่ ฮบั บัพติศ
มา จาก ยอหน์

31 พระเยซู อู ้ต่อ ไป แหม วา่ �จาอัน้ เฮา จะ เผียบ คน ใน ยุค สมัย น้ี เหมือน 
กับ อะหยงั ดี หมู่ เขา จะ เหมือน อะหยงั 32 ก็ เผียบ เหมือน กับ หละออ่น น่ัง 
เล่น อยู ่ก๋าง กาด ก๋าง ลี เอิน้ ฮอ้ง ใส่ กัน๋ วา่
�หมู่ เป้ิน เป่า ป่ี เป่า แน หื้อ ฟัง แล้ว

หมู่ ตัว๋ ก็ บ่ เต้น บ่ ฟ้อน ตวย
หมู่ เป้ิน ปา กัน๋ ฮอ้ง เพลง สําหรบั งาน ศพ หื้อ ฟัง

หมู่ ตัว๋ ก็ บ่ ไห ้บ่ หุย ตวย�
33 ยอ้น ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา ถือ ศีล อด อาหาร กับ บ่ ได้ กิน๋ เหล้า องุน่ ต้าน ตัง
หลาย ก็ วา่ �คน น้ี มี ผี เข้า อยู�่ 34 ส่วน บุตรมนษุย ์ได้ ตึง กิน๋ ตึง ด่ืม ต้าน ตัง
หลาย ก็ วา่ �ผ่อ คน น้ี ลอ ขี้ กละ ขี้ เมา ตวย ป๋าย บ่ ปอ ยงั เป๋น เป้ือน กับ คน เก็บ 
ภาษี คบ กัน๋ กับ คน บาป� 35แต่ ป๋ัญญา ของ พระเจ้า น้ัน ก็ ได้ฮบั ก๋าน ยอมฮบั 
วา่ ถูกต้อง แล้ว จาก คน ต้ี เยยีะ ตวย ต๋าม ป๋ัญญา น้ัน�

พระเยซู ใน บ้าน ฟารสีิ
36 มี คน น่ึง ใน หมู่ ฟารสีิ จ้ือ ซีโมน เจิญ พระองค์ ไป กิน๋ ข้าว ตวย พระองค์ 

ก็ ไป น่ัง กิน๋ ใน เฮอืน ของ เขา 37 มี แม่ญิง คน น่ึง ใน เมือง น้ัน เป๋น คน บาป เม่ือ 
ฮู ้วา่ พระองค์ ก่ําลัง กิน๋ ข้าว อยู ่ใน บ้าน ของ ฟารสีิ คน น้ัน 38 แม่ญิง คน น้ัน ก็ 
กํา๋ ขวด ใส่ น้ํามัน หอม มา ยนื อยู ่ตัง หลัง ใก้ ๆ ตีน๋ พระเยซู ไห ้จ๋น น้ําต๋า ยอ้ย ตก 
ใส่ ตีน๋ พระองค์ นาง ก็ เอา ผม ของ นาง เจ๊ด ตีน๋ พระองค์ จูบ ตีน๋ พระองค์ แล้ว 
เอา น้ํามัน หอม ถอก ใส่ ตีน๋ พระองค์ 39 ฟารสีิ ต้ี ได้ เจิญ พระเยซู มา บ้าน หนั 
ใส่ ก็ ก๊ึด ใน ใจ๋ วา่ �ถ้า ต้าน เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า แต๊ ก็ ต้อง 
ฮู ้วา่ แม่ญิง คน ต้ี ถูก ตัว๋ ของ ต้าน น้ัน เป๋น ใผ เป๋น คน จาใด ยอ้น นาง เป๋น คน 
บาป�

40 พระเยซู จึง อู ้กับ เขา วา่ �ซีโมน เหย เฮา มี เรือ่ง จะ อู ้กับ ต้าน หน้อย�
เขา ก็ ตอบ วา่ �เจิญ อาจ๋ารย์ อู ้ไป เต๊อะ� 41 พระองค์ จึง อู ้วา่ �เจ้าหน้ี คน 
น่ึง มี ลูก หน้ี สอง คน คน น่ึง เป๋น หน้ี หา้ รอ้ย เดนารอินั แหม คน น่ึง เป๋น หน้ี หา้ 
สิบ เดนารอินั 42 เม่ือ หมู่ เขา บ่ มี สตางค์ มา ใจ๊ หน้ี เจ้าหน้ี ก็ ยก หน้ี หื้อ กับ สอง 
คน น้ัน เหยี แล้ว ใน สอง คน น้ัน ใผ จะ ฮกั นาย นัก เหลือ กัน๋� 43 ซีโมน ก็ บอก 
พระองค์ วา่ �ข้าพเจ้า หนั วา่ คน ต้ี นาย ยก หน้ี หื้อ นัก ก็ ฮกั นาย นัก� พระองค์ 
จึง วา่ �ต้าน อู ้ถูก แล้ว� 44 พระองค์ จึง เหลียว หลัง ผ่อ แม่ญิง คน น้ัน แล้ว อู ้
กับ ซีโมน วา่ �ต้าน หนั แม่ญิง คน น้ี ก่อ เฮา ได้ เข้า มา ใน เฮอืน ของ ต้าน ต้าน 
บ่ ได้ เอา น้ํา มา ซ่วย ตีน๋ เฮา แต่ แม่ญิง คน น้ี ได้ เอา น้ําต๋า ซ่วย ตีน๋ เฮา แล้ว เอา 
ผม เจ๊ด ตีน๋ เฮา 45 ต้าน บ่ ได้ จูบ เฮา แต่ แม่ญิง คน น้ี จูบ ตีน๋ เฮา ตลอด ตัง้แต่ 
นาง เข้า มา 46 ต้าน บ่ ได้ เอา น้ํามัน ถอก หวั เฮา แต่ แม่ญิง คน น้ี เอา น้ํามัน 
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หอม ถอก ใส่ ตีน๋ เฮา๘ 47 ยอ้น จาอัน้ เฮา บอก ต้าน วา่ บาป ของ แม่ญิง คน น้ี 
เซิง่ มี นัก ได้ โผด ยก หื้อ แล้ว ยอ้น นาง ฮกั เฮา นัก แต่ คน ต้ี ได้ฮบั ก๋าน ยกโต้ษ 
หน้อย ก็ ฮกั หน้อย�

48 พระองค์ จึง บอก กับ แม่ญิง คน น้ัน วา่ �บาป ของ เจ้า เฮา ยก หื้อ แล้ว�
49 ฝ่าย คน ตังหลาย ต้ี น่ัง กิน๋ ข้าว ตวย กัน๋ ก๊ึด ใน ใจ๋ วา่ �คน น้ี เป๋น ใผ เถิง ยกโต้
ษ บาป หื้อ ได้� 50 พระเยซู จึง บอก แม่ญิง คน น้ัน วา่ �ความ เจ้ือ ของ เจ้า ได้ 
เยยีะ หื้อ เจ้า รอด ป๊น บาป โต้ษ แล้ว ขอ หื้อ อยู ่ดี มี สุข เน่อ�

8
1 ต่อ มา พระองค์ ก็ เตียว ตาง ไป ใคว ่บ้าน ใคว ่เมือง บอก ข่าวดี เรือ่ง แผ่น

ดิน ของ พระเจ้า สาวก สิบ สอง คน ก็ อยู ่กับ พระองค์ 2ฮว่ม กับ แม่ญิง บาง คน 
ต้ี พระองค์ เกย ไล่ ผี ออก จาก ตัว๋ กับ ฮกัษา โรค หื้อ หาย ได้ แก่ มารยี ์ต้ี ฮอ้ง กัน๋ 
วา่ มารยี ์จาว มักดาลา คน ต้ี พระองค์ ได้ ไล่ ผี ออก เจ็ด ตัว๋ 3 กับ นาง โยอนันา 
เมีย ของ คูซา ป้อบ้าน ของ เจ้าเมือง เฮโรด สุสันนา กับ แม่ญิง แหม หลาย คน 
ต้ี เกย ถวาย ของ ส่วน ตัว๋ จ้วยเหลือ พระองค์ กับ สาวก ของ พระองค์

กําเผียบ เรือ่ง หวา่น เม็ด ข้าว
4 เม่ือ มี หมู่ คน จํา๋นวน นัก คน จาก หลาย บ้าน หลาย เมือง มา หา พระเยซู

พระองค์ จึง อู ้กับ หมู่ เขา เป๋น กําเผียบ วา่ 5 �มี จาวนา คน น่ึง ออก ไป หวา่น 
เม็ด พืช บาง เม็ด ตก ต๋าม หน ตาง เตียว คน ก็ ยํ่า แล้ว นก ก็ มา จิก กิน๋ เหยี หมด
6 บาง เม็ด ก็ ตก ลง ดิน ต้ี ป๊ืน ตัง ลุ่ม เป๋น บ่าหนิ เต๋ม ไป หมด เม่ือ งอก ขึ้น มา 
บ่ ปอ เมิน ก็ เหีย่ว แหง้ ต๋าย ยอ้น วา่ ขาด น้ํา 7 บาง เม็ด ตก ก๋าง ป่า หนาม ต้น 
หนาม น้ัน ก็ ใหญ่ ขึ้น มา งาํ ต้น น้ัน เหยี หมด 8 บาง เม็ด ตก บน ดิน ดี ก็ งอก งาม 
ใหญ่ ขึ้น แล้ว ก็ มี งวง มี เม็ด นัก เป๋น รอ้ย เต้า� เม่ือ พระองค์ อู ้แล้ว ก็ บอก หมู่ 
เขา เสียง ดัง วา่ �ใผ ยอม ฟัง ก็ หื้อ ฟัง ไว ้เต๊อะ�

9 หมู่ สาวก ถาม พระองค์ วา่ �กําเผียบ น้ัน หมาย ความ วา่ จาใด� 10 พระ
เยซู บอก หมู่ สาวก วา่ �ข้อ ล้ําเลิก็ เรือ่ง แผ่นดิน ของ พระเจ้า โผด หื้อ ต้าน ตัง
หลาย ฮู ้ได้ ส่วน หมู่ คน อื่น ๆ น้ัน จะ อู ้หื้อ ฟัง เป๋น กําเผียบ เป้ือ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม 
พระคัมภีร ์ต้ี วา่ �หมู่ เขา ผ่อ แต่ บ่ หนั หมู่ เขา ฟัง แต่ บ่ เข้าใจ๋�ฎ

11 �กําเผียบ คือ จาอี้ เม็ด พืช ก็ คือ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า 12 ต้ี ตก ต๋าม หน 
ตาง เตียว ก็ เหมือน คน ต้ี ได้ ฟัง ถ้อยกํา ของ พระเจ้า แล้ว มาร ก็ มา ลู่ เอา ถ้อย
กํา น้ัน ต้ี หวา่น ลง ใน ใจ๋ ของ เขา ไป เหยี เป้ือ บ่ หื้อ เขา เจ้ือ และ รอด ป๊น บาป 
โต้ษ ได้ 13 ต้ี ตก ลง ดิน ต้ี ป๊ืน ตัง ลุ่ม เป๋น บ่าหนิ เต๋ม ไป หมด ก็ เหมือน คน ต้ี 
ได้ ฟัง ถ้อยกํา แล้ว ก็ ฮบั ถ้อยกํา น้ัน ตัน บาด ตัน บ้วง อยา่ง จ้ืนจม ยนิดี แต่ 
ฮาก ลง ดิน บ่ เลิก็ เขา เจ้ือ บ่ ปอ เมิน เม่ือ ถูก ทดลอง ก็ เลิก เจ้ือ ไป เหยี 14 ต้ี 
ตก ก๋าง ป่า หนาม น้ัน ก็ เหมือน คน ต้ี ได้ ฟัง ถ้อยกํา แล้ว ก็ ฮบั เอา เหมือน กัน๋
แต่ ความ เป๋น หว่ง เรือ่ง ต่าง ๆ เก่ียว กับ จีวติ ใน โลก น้ี ความ หลง มัวเมา ข้าว 
ของ เงนิ คํา กับ ความ ม่วน งนั สัน เล้า ก็ มา งาํ เขา ไว้ แล้ว ความ เจ้ือ ของ เขา ก็ 
๘ 7:46 7:46 วฒันธรรม ก๋าน ต้อนฮบั ของ จาว ยวิ จะ เอา น้ํา หื้อ ซ่วย ตีน๋ จูบ แก้ม
กับ เอา น้ํามัน หอม ถอก ใส่ หวั ฎ 8:10 8:10 อสย� 6:9
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บ่ จํา๋เรญิ เติบโต 15 ต้ี ตก บน ดิน ดี ก็ เหมือน คน มี จิตใจ๋ ต้ี ดี งาม กับ สูง ส่ง เม่ือ 
ได้ ฟัง ถ้อยกํา ก็ จํา๋ เอา ไว้ แล้ว ก็ อดทน จ๋น ออก ผล

กําเผียบ เรือ่ง โกมไฟ
16 �บ่ มี ใผ เม่ือ ต๋าม โกม ไฟ แล้ว จะ เอา ซ้า ควบ ไว ้เหยี กาวา่ เอา ไป ซุก ไว ้

ป๊ืน เตียง แต่ จะ ตัง้ บน ตัง่ ไว้ เป้ือ คน ตังหลาย ต้ี เข้า มา จะ หนั เป่งแจ้ง ได้ 17 กู้ 
สิง่ ต้ี เอา ไป ซ่อน ไว ้ก็ จะ ป๋ากฏ ออก มา หื้อ หนั กับ กู้ สิง่ ต้ี เป๋น ความ ลับ ก็ จะ ถูก 
เปิดเผย หื้อ ฮู้ 18ยอ้น จาอัน้ ต้าน ตังหลาย ฟัง หื้อ ดี ๆ คน ต้ี เข้าใจ๋ อยู ่แล้ว ก็ จะ 
เข้าใจ๋ นัก ขึ้น แหม ส่วน คน ต้ี บ่ เข้าใจ๋ แม้ ต้ี เขา ก๊ึด วา่ เขา เข้าใจ๋ พระเจ้า จะ 
เอา ไป จาก เขา เหยี�

19 ต๋อน น้ัน แม่ กับ หมู่ น้อง บ่าว ของ พระเยซู มา หา พระองค์ แต่ เข้า ไป เถิง 
ตัว๋ พระองค์ บ่ ได้ ยอ้น มี คน นัก 20 มี คน บอก พระองค์ วา่ �แม่ กับ หมู่ น้อง 
บ่าว ของ ต้าน มา ยนื ถ้า อยู ่ตังนอก� 21 พระเยซู อู ้กับ หมู่ เขา ต้ี หัน้ วา่ �แม่ 
กับ น้อง ของ เฮา คือ คน ต้ี ได้ ฟัง ถ้อยกํา ของ พระเจ้า แล้ว เยยีะ ต๋าม�

พระเยซู หา้ม ลมหลวง
22 อยู ่มา วนั น่ึง พระองค์ ลง เฮอื กับ หมู่ สาวก ของ พระองค์ แล้ว พระองค์ 

บอก หมู่ เขา วา่ �หื้อ หมู่ เฮา ข้าม ทะเลสาบ ไป เผิก ตัง ปู๊น เต๊อะ� หมู่ เขา ก็ น่ัง 
เฮอื ออก ไป 23 เม่ือ เฮอื ก่ําลัง ไป พระองค์ ก็ นอน หลับ แล้ว มี ลมหลวง ก๋าง 
ทะเล น้ํา ซัด เข้า เกือบ เต๋ม เฮอื จ๋น เป๋น อนัตราย 24 หมู่ เขา มา ฮอ้ง พระองค์ 
ลุก บอก พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย์ อาจ๋ารย์ หมู่ เฮา จะ จ๋ม น้ํา ต๋าย กัน๋ หมด แล้ว�
พระองค์ ก็ ลุก ขึ้น หา้ม ลม กับ คล่ืน แล้ว คล่ืน กับ ลม ก็ หยุด ทะเล ก็ หนิมผิว้ ดี
25 พระเยซู จึง อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �บ่ มี ความ เจ้ือ กา� หมู่ เขา ก็ กัว๋ กับ ปา กัน๋ งดื 
อู ้กัน๋ วา่ �ต้าน ผู้ น้ี เป๋น ใผ กัน๋ สัง่ บังคับ ลม กับ คล่ืน ได้ ลม กับ คล่ืน ก็ เจ้ือ ฟัง 
ต้าน�

พระเยซู ฮกัษา คน โดน ผี ฮา้ย๙ เข้า
26 หมู่ เขา แล่น เฮอื ไป เถิง เขต ของ จาว เกราซา ต้ี อยู ่แหม เผิก น่ึง ของ 

ทะเลสาบ กาลิลี 27 เม่ือ พระองค์ ขึ้น ฝ่ัง มี คน น่ึง ออก มา จาก เมือง มา ปะ 
พระองค์ คน น้ัน มี ผี เข้า อยู่ บ่ ได้ นุ่ง เส้ือ นุ่ง ผ้า บ่ ได้ อยู ่กับ บ้าน กับ เฮอืน อยู ่
ต๋าม อุโมงค์ ฝัง ศพ มา เมิน แล้ว 28 เม่ือ เขา หนั พระเยซู เขา ก็ หุย เสียง ดัง
ยอบ ตัว๋ ลง ไหว ้ส่อง หน้า พระองค์ ฮอ้ง เสียง ดัง วา่ �โอ พระเยซู พระบุตร ของ 
พระเจ้า ผู้ สูงสุด มา ยุง่ กับ เฮา เยยีะ หยงั ขอ เต๊อะ หา้ม ทรมาน เฮา เน่อ� 29 ต้ี 
เขา อู ้จาอัน้ ก็ ยอ้น พระเยซู ได้ สัง่ ผี ฮา้ย หื้อ ออก จาก เขา ผี น้ัน เกย เข้า เขา 
หลาย เต้ือ เขา เกย ถูก คน เอา เจ้ือก เหล็ก ล่าม กับ กุม เขา ไว้ แต่ เขา ก็ สะต๊ก 
เจ้ือก เหล็ก ปุด หมด กับ ผี ฮา้ย ก็ ปา เขา เข้า ไป อยู ่ใน ป่า คน เดียว 30 พระเยซู 
ถาม เขา วา่ �เจ้า จ้ือ อะหยงั� เขา ตอบ วา่ �จ้ือ ก๋อง� ยอ้น วา่ มี ผี ฮา้ย หลาย 
ตัว๋ เข้า อยู ่ใน ตัว๋ เขา 31 ผี น้ัน ก็ ออ้นวอน ซ้ําแล้ว ซ้ําแหม ขอ บ่ หื้อ พระองค์ สัง่ 
๙ 8:25 8:25 ใน ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ บ่ สะอาด 
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ป๊ิก ไป อยู ่ใน ขุม ต้ี เลิก็ ต้ี สุด 32 มี หมู เป๋น หมู่ ใหญ่ ก่ําลัง เซาะ หา กิน๋ อยู ่ต๋าม 
เถิม้ ดอย ใก้ ๆ หัน้ ผี หมู่ น้ัน จึง ออ้นวอน พระองค์ ขอ ไป เข้า อยู ่ใน หมู หมู่ น้ัน
พระเยซู อู ้วา่ �ไป เต๊อะ� 33 ผี ฮา้ย หมู่ น้ัน ก็ ออก จาก ป้อจาย คน น้ัน แล้ว ไป 
เข้า อยู ่ใน หมู หมู หมู่ น้ัน ก็ ปา กัน๋ ล่น ลง หน้าผา จิง๊ ลง ไป ใน ทะเล แก๊น น้ํา ต๋าย 
หมด

34 หมู่ คน เล้ียง หมู เม่ือ หนั เหตุก๋ารณ์ จาอัน้ ก็ ปา กัน๋ ล่น หนี ไป เล่า หื้อ คน 
ใน เมือง น้ัน ฟัง ตึง ใน เวยีง ตึง บ้าน นอก 35 คน ตังหลาย ก็ ปา กัน๋ ออก ไป ผ่อ 
เหตุก๋ารณ์ ต้ี เกิด ขึ้น น้ัน เม่ือ หมู่ เขา มา ต้ี พระเยซู อยู่ ก็ หนั คน ต้ี ผี ออก แล้ว 
น้ัน นุ่ง เส้ือผ้า มี สติ ดี น่ัง อยู ่ใก้ ตีน๋ พระเยซู คน ตังหลาย ก็ ปา กัน๋ กัว๋ 36 คน 
ตังหลาย ต้ี ได้ หนั เหตุก๋ารณ์ ก็ เล่า หื้อ คน อื่น ๆ ฟัง เรือ่ง คน โดน ผี เข้า หาย 
เป๋น ปกติ ได้ จาใด 37 หมู่ คน ใน ดินแดน เกราซา ปา กัน๋ มา ออ้นวอน พระองค์ 
ขอ หื้อ ไป จาก หมู่ เขา เหยี ยอ้น วา่ หมู่ เขา กัว๋ พระเยซู จึง ลง เฮอื ไป 38 คน ต้ี ผี 
ออก จาก ตัว๋ แล้ว ออ้นวอน ขอ ไป กับ พระองค์ แต่ พระเยซู สัง่ เขา วา่ 39 �ป๊ิก 
ไป บ้าน เหยี แล้ว บอก หื้อ จาวบ้าน ฮู ้เถิง ก๋าน ใหญ่ ต้ี พระเจ้า ได้ เยยีะ ต่อ เจ้า�
คน น้ัน ก็ ป๊ิก ไป บอก คน ตึง เมือง ฮู ้เถิง เหตุก๋ารณ์ ต้ี พระเยซู ได้ เยยีะ กับ เขา

พระเยซู ฮกัษา ลูกสาว ไยรสั กับ แม่ญิง คน ต้ี เป๋น เลือด ตก บ่ หยุด
40 เม่ือ พระเยซู ป๊ิก ข้าม ทะเล มา แล้ว คน ตังหลาย ก็ ต้อนฮบั พระองค์

ยอ้น เขา ตังหลาย ถ้า พระองค์ อยู่ 41 มี ป้อจาย คน น่ึง จ้ือ ไยรสั เป๋น นาย 
ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ เข้า มา กราบ ตีน๋ พระเยซู ออ้นวอน พระองค์ หื้อ ไป 
บ้าน ของ เขา 42ยอ้น วา่ เขา มี ลูก สาว คน เดียว อายุ สิบ สอง ขวบ นอน ป่วย อยู ่
เกือบ จะ ต๋าย แล้ว เม่ือ พระองค์ ก่ําลัง ไป น้ัน คน ตังหลาย ก็ ยดั ยู ้พระองค์

43 มี แม่ญิง คน น่ึง เป๋น โรค เลือด ตก บ่ หยุด สิบ สอง ป๋ี แล้ว เส้ียง เงนิทอง 
หื้อ หมอ ฮกัษา จ๋น หมด เน้ือ หมด ตัว๋๑ แต่ บ่ มี ใผ ฮกัษา ได้ 44 นาง ลักมอบ 
มา ตัง หลัง พระเยซู แล้ว ก็ หยุบ ตีน๋ เส้ือ คุม ของ พระองค์ เลือด ต้ี ตก ก็ หยุด 
แหง้ ไป เลย 45 พระเยซู จึง ถาม วา่ �ใผ มา หยุบ ตัว๋ เฮา� เม่ือ คน ตังหลาย อู ้
วา่ บ่ ได้ โดน ลอ เปโตร จึง บอก พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย์ คน ยดั ยู ้กัน๋ ล่อ ก็ ถูก 
ใส่ พระองค์ พ่อง ก่า� 46 แต่ พระเยซู บอก วา่ �มี คน น่ึง ถูก ตัว๋ เฮา ยอ้น เฮา 
ฮู้สึก ฤทธิ ์แผ่ซ่าน ออก จาก ตัว๋ เฮา� 47 เม่ือ แม่ญิง คน น้ัน หนั วา่ พระเยซู ฮู ้
แล้ว นาง กัว๋ จ๋น ตัว๋ สัน่ เข้า มา ก้ม ลง กราบ พระองค์ บอก พระองค์ ต่อหน้า 
คน ตังหลาย วา่ นาง ได้ ถูก ต้อง พระองค์ ยอ้น เหตุ อะหยงั และ ได้ หาย โรค 
ตันที 48 พระองค์ อู ้กับ นาง วา่ �ลูก เหย ความ เจ้ือ ของ เจ้า เยยีะ หื้อ เจ้า หาย 
โรค แล้ว ขอ หื้อ อยู ่ดี มี สุข เน่อ�

49 ต๋อน ต้ี พระองค์ ก่ําลัง อู ้อยู ่น้ัน มี คน มา จาก บ้าน ของ ไยรสั ต้ี เป๋น นาย 
ธรรมศาลา มา บอก เขา วา่ �ลูก สาว ของ ต้าน ต๋าย แล้ว บ่ ต้อง รบก๋วน อาจ๋า
๑ 8:43 8:43 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ บ่ มี ข้อความ น้ี �เส้ียง เงนิทอง หื้อ หมอ ฮกัษา จ๋น หมด ตัว๋�
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รย ์ละ� 50 เม่ือ พระเยซู ได้ยนิ จาอัน้ จึง อู ้กับ ไยรสั วา่ �บ่ ต้อง กัว๋ จง เจ้ือ เต้า
อัน้ แล้ว ลูก จะ หาย� 51 เม่ือ มา แผว พระเยซู ก็ เข้า ไป ใน เฮอืน พระองค์ 
บ่ หื้อ คน อื่น เข้า ไป ตวย นอกจาก เปโตร ยอหน์ ยากอบ กับ ป้อแม่ ของ หละ
ออ่น เต้าอัน้ 52 คน ตังหลาย ก็ ไห ้หุย สน่ัน ป่ัน ป๊ืน ยอ้น หละออ่น คน น้ัน ต๋าย
พระเยซู บอก หมู่ เขา วา่ �บ่ ต้อง ไห้ เขา ยงั บ่ ต๋าย เต้ือ ลอ แต่ หลับ อยู ่บ่ ดาย�
53 คน ตังหลาย ก็ ใค่หวั ใส่ พระองค์ ยอ้น หมู่ เขา ฮู ้วา่ หละออ่น น้ัน ต๋าย แล้ว
54 พระเยซู กํา๋ มือ หละออ่น คน น้ัน ไว้ แล้ว อู ้ออก มา วา่ �ลูก เหย จง ลุก ขึ้น 
มา เต๊อะ� 55 แล้ว วญิญาณ ของ หละออ่น ก็ ป๊ิก เข้า สู่ ใน หละออ่น คน น้ัน เขา 
ก็ ลุก ขึ้น น่ัง ตันที พระองค์ สัง่ ป้อแม่ วา่ �เอา ข้าว มา หื้อ หละออ่น กิน๋� 56 ป้อ
แม่ ของ หละออ่น ก็ ปา กัน๋ ตก สะเกิด็ แต่ พระองค์ สัง่ หา้ม เขา บ่ หื้อ บอก เหตุ
ก๋ารณ์ ต้ี เกิด ขึ้น น้ัน กับ ใผ สัก คน

9
ส่ง สาวก สิบ สอง คน ออก ไป เยยีะ ก๋าน

1 พระเยซู ฮอ้ง สาวก สิบ สอง คน มา แล้ว หื้อ สิทธ ิอาํนาจ หมู่ เขา ไล่ ผี ฮา้ย๒ 
กับ ฮกัษา โรค ต่าง ๆ หื้อ หาย ได้ 2 แล้ว พระองค์ ส่ง หมู่ เขา ออก ไป บอก เรือ่ง 
แผ่นดิน ของ พระเจ้า กับ ฮกัษา คน เจ็บป่วย ตังหลาย หื้อ หาย 3 พระองค์ สัง่ 
หมู่ เขา วา่ �บ่ ต้อง เอา อะหยงั ไป ตวย เน่อ เจ้น ไม้เต๊า ถง ของกิน๋ สตางค์
กาวา่ เส้ือผ้า แหม ผืน 4 ถ้า เข้า ไป ใน เฮอืน ใด ก็ หื้อ ยา้ง อยู ่เฮอืน น้ัน จ๋น กวา่ 
จะ ยา้ย ไป 5 หมู่ บ้าน ใด บ่ ยอม ต้อนฮบั ต้าน เม่ือ ต้าน ออก จาก หมู่ บ้าน น้ัน ไป
หื้อ ปัด ขี้ฝุ่น ต้ี ติด ตีน๋ ต้าน ออก ขวา้ง ไว ้หัน้ เป้ือ ส่อ หื้อ หนั วา่ พระเจ้า บ่ ปอใจ๋ 
กับ บ่ ยอมฮบั เขา� 6 หมู่ สาวก ก็ ปา กัน๋ ออก ไป ใคว ่บ้าน ใคว ่เมือง บอก ข่าวดี 
กับ ฮกัษา คน เจ็บป่วย กู้ แหง่ หื้อ หาย

7 กษัตรยิ ์เฮโรด ต้ี ปกครอง แควน้ กาลิลี ได้ ยนิ เรือ่ง เหตุก๋ารณ์ ตังหลาย ต้ี 
พระเยซู กับ สาวก ได้ เยยีะ จึง สับสน ขนาด ยอ้น บาง คน บอก วา่ ยอหน์ เป๋น 
ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว 8 บาง คน วา่ เป๋น เอลียาห ์มา ป๋ากฏ คน อื่น ก็ วา่ เป๋น 
ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ใน สมัย โบราณ ต้ี เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
9 เฮโรด ก็ อู ้วา่ �ยอหน์ น้ัน เฮา ได้ สัง่ หื้อ กก คอ แล้ว แต่ คน น้ี ต้ี เฮา ได้ยนิ เรือ่ง 
ของ เขา เป๋น ใผ หา� แล้ว เฮโรด จึง หา โอกาส ต้ี จะ ปะ พระองค์

ก๋าน เล้ียง คน หา้ ปัน คน
10 เม่ือ หมู่ อคัร สาวก ป๊ิก มา แล้ว เขา รายงาน พระเยซู เรือ่ง ต้ี หมู่ เขา ได้ 

เยยีะ พระองค์ ก็ ปา หมู่ เขา แหละ ออก จาก คน นัก ไป ตัง เมือง เบธไซดา
11 แต่ คน ตังหลาย ฮู ้จึง ปา กัน๋ ไป ตวย หา พระองค์ พระองค์ ก็ ต้อนฮบั เขา
สอน เขา เถิง เรือ่ง แผ่นดิน ของ พระเจ้า ใผ ต้องก๋าน หื้อ พระองค์ ฮกัษา โรค 
พระองค์ ก็ ฮกัษา หื้อ
๒ 9:1 9:1 ใน ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ บ่ สะอาด 
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12 ต๋อน เม่ือแลง สาวก สิบ สอง คน มา บอก พระองค์ วา่ �บอก หื้อ คน หมู่ 
น้ี ไป เซาะ ของกิน๋ กับ เซาะ ต้ี ยา้ง นอน กัน๋ ต๋าม บ้าน ไฮ ่บ้าน นา ตึง หมู่ บ้าน ตํา๋ 
หมู่ น้ี เอา เต๊อะ ยอ้น ต้ี น่ี ทุรกัน๋ดาร� 13 พระองค์ บอก หมู่ สาวก วา่ �หมู่ ต้าน 
ไป เซาะ ของ กิน๋ มา เล้ียง หมู่ เขา เหยี ก่า� หมู่ เขา ก็ วา่ �เฮา บ่ มี อะหยงั นัก มี 
ก้า เข้าหนมปัง หา้ ก้อน กับ ป๋า สอง ตัว๋ เต้าอัน้ จะ หื้อ เฮา ไป ซ้ือ ของ กิน๋ สําหรบั 
คน หมู่ น้ี กา� 14 ต้ี อู ้จาอี ้ยอ้น นับ ก้า ป้อจาย ได้ ประมาณ หา้ ปัน คน แล้ว 
พระองค์ จึง สัง่ หมู่ สาวก วา่ �จัด หื้อ คน ตึง หมด น่ัง ลง เป๋น หมู่ ๆ ละ หา้ สิบ 
คน� 15 สาวก ก็ เยยีะ ต๋าม กําสัง่ คือ จัด หื้อ คน ตึง หมด น่ัง ลง 16 พระองค์ 
จึง ฮบั เข้าหนมปัง หา้ ก้อน กับ ป๋า สอง ตัว๋ น้ัน มา แล้ว แหงน หน้า ขึ้น ผ่อ ฟ้า 
สวรรค์ ขอบ พระคุณ พระเจ้า แล้ว ก็ หกั ส่ง หื้อ หมู่ สาวก เอา ไป แจก คน ตัง
หลาย 17 คน ตึง หมด ได้ กิน๋ อิม่ กู้ คน แล้ว หมู่ เขา เก็บ ของ กิน๋ ต้ี เหลือ ได้ สิบ 
สอง ซ้า เต๋ม ๆ

ซีโมน เปโตร บอก วา่ พระเยซู เป๋น ใผ
18 วนั น่ึง เม่ือ พระเยซู อธษิฐาน อยู ่คน เดียว หมู่ สาวก ก็ อยู ่ใก้ ๆ พระองค์ 

ก็ ถาม หมู่ เขา วา่ �คน ตังหลาย อู ้กัน๋ วา่ เฮา เป๋น ใผ กา� 19 หมู่ สาวก ตอบ วา่
�บาง คน วา่ เป๋น ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา บาง คน วา่ เป๋น เอลียาห์ บาง คน ก็ วา่
เป๋น คน น่ึง ใน หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ใน สมัย โบราณ ต้ี เป๋น ขึ้น 
จาก ความ ต๋าย� 20 พระองค์ ถาม หมู่ เขา วา่ �หมู่ ต้าน ลอ ก๊ึด วา่ เฮา เป๋น ใผ�
เปโตร ตอบ พระองค์ วา่ �พระองค์ เป๋น พระครสิต์ ของ พระเจ้า�

21 พระองค์ สัง่ หมู่ สาวก บ่ หื้อ บอก เรือ่ง น้ี กับ ใผ 22 แล้ว บอก หมู่ เขา วา่
�บุตรมนษุย ์จะ ต้อง ได้ ฮบั ความ ตุ๊ก ทรมาน หลาย อยา่ง หมู่ คน เฒ่า คน 
แก่ หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์จะ บ่ ยอมฮบั พระองค์ ใน ต้ี สุด 
พระองค์ จะ ถูก ฆ่า ต๋าย แต่ หลัง จาก น้ัน แหม สาม วนั พระเจ้า จะ เยยีะ หื้อ 
เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย�

23 พระองค์ ก็ บอก หื้อ คน ตังหลาย วา่ �ถ้า ใผ คน ใด ใค่ เป๋น สาวก ของ เฮา
ก็ หื้อ คน น้ัน ตัด อก ตัด ใจ๋ แบก ไม้ ก๋าง เขน ของ ตัว๋ เก่า แล้ว ตวย เฮา มา กู้ วนั
24 ยอ้น วา่ ถ้า คน ใด ใค่ ฮกัษา จีวติ ของ ตัว๋ ไว้ คน น้ัน จะ ฮกัษา จีวติ น้ัน บ่ ได้ ก็ 
จะ ต๋าย แต่ ถ้า คน ใด ยอม สละ จีวติ ของ ตัว๋ ยอ้น หนั แก่ เฮา คน น้ัน จะ มี จีวติ นิ
รนัดร์ 25 จะ มี ประโยชน์ อะหยงั ถ้า ได้ เป๋น เจ้าของ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ใน โลก น้ี แต่ 
ต้อง เสีย จีวติ ของ ตัว๋ ไป เหยี 26 ถ้า คน ใด อาย ยอ้น ติดต๋าม เฮา กับ กําสอน 
ของ เฮา เฮา ผู้ เป๋น บุตรมนษุย ์ก็ จะ อาย คน น้ัน ตวย เม่ือ เฮา ป๊ิก มา ใน โลก 
ด้วย รศัมี ของ ต้าน กับ ของ พระบิดา ตึง ของ หมู่ ทูตสวรรค์ บรสุิทธิ์ 27 แต่ 
เฮา บอก ความ จรงิ แก่ หมู่ ต้าน วา่ หมู่ ต้าน บาง คน ต้ี ยนื อยู ่ต้ี น่ี จะ ยงั บ่ ต๋าย 
เต้ือ จ๋น กวา่ จะ ได้ หนั แผ่นดิน ของ พระเจ้า เหยี ก่อน�

สาวก หนั รศัมี ของ พระเยซู
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28 เม่ือ พระเยซู อู ้จาอัน้ แล้ว ได้ สัก แปด วนั พระองค์ ก็ ปา เปโตร ยอหน์
กับ ยากอบ ขึ้น ไป บน ดอย เป้ือ อธษิฐาน 29 เม่ือ พระองค์ ก่ําลัง อธษิฐาน อยู่
หน้า ของ พระองค์ ก็ เป่ียน ไป เส้ือผ้า ของ พระองค์ ก็ ขาว จ๋น ต้อง ต๋า มาบ ๆ
30 แล้ว มี สอง คน คือ โมเสส กับ เอลียาห ์ก่ําลัง อู ้กับ พระองค์ 31 ผู้ ต้ี มา ป๋ากฏ 
น้ัน มี รศัมี อนั ยิง่ใหญ่ ก่ําลัง อู ้กัน๋ เถิง เรือ่ง ความ ต๋าย ของ พระองค์ ต้ี จะ เกิด 
ขึ้น แต๊ ใน กรุง เยรูซาเล็ม ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า 32 เปโตร ยาก
อบ ยอหน์ ก่ําลัง ใค่หลับ เม่ือ ต๋า แจ้ง ขึ้น ก็ หนั รศัมี ของ พระองค์ กับ หนั สอง 
คน น้ัน ยนื อยู ่กับ พระองค์ 33 เม่ือ สอง คน น้ัน ก่ําลัง จะ ลา พระองค์ เปโตร จึง 
อู ้กับ พระเยซู วา่ �อาจ๋ารย ์ครบั เป๋น สิง่ ดี แต๊ ๆ ต้ี หมู่ เฮา ได้ มา อยู ่ต้ี น่ี หมู่ เฮา 
จะ แป๋ง ตูบ ไว ้สาม หลัง หื้อ อาจ๋ารย์ โมเสส กับ เอลียาห ์คน ละ หลัง� เปโตร 
บ่ ฮูสึ้ก ตัว๋ วา่ ได้ อู ้อะหยงั ไป 34 เม่ือ เขา ก่ําลัง อู ้อยู ่น้ัน มี เมฆ หุม้ หมู่ เขา ไว้ เม่ือ 
อยู ่ใน เมฆ หมู่ เขา ก็ กัว๋ 35 มี เสียง ออก มา จาก เมฆ วา่ �ต้าน ผู้ น้ี เป๋น ลูก ของ 
เฮา เป๋น ผู้ ต้ี เฮา เลือก ไว้ หื้อ เจ้ือฟัง ต้าน เต๊อะ� 36 เม่ือ เสียง ดัก แล้ว เขา ตึง 
สาม ก็ หนั ก้า พระเยซู คน เดียว เต้าอัน้ เหตุก๋ารณ์ ต้ี หมู่ เขา หนั น้ัน หมู่ เขา 
เก็บ เรือ่ง น้ี ไว้ กับ บ่ ได้ บอก หื้อ ใผ ฮู ้สัก คน

พระเยซู ไล่ ผี ฮา้ย ออก จาก หละออ่น
37 เม่ือ แจ้ง เจ๊า แล้ว พระเยซู กับ สาวก สาม คน น้ัน ลง ดอย มา มี คน จํา๋

นวน นัก มา หา พระองค์ 38 มี ป้อจาย คน น่ึง ใน คน ตังหลาย ต้ี มา น้ัน เอิน้ 
พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย ์ครบั ขอ ไป ผ่อ ลูก ข้าพเจ้า หน้อย ข้าพเจ้า มี ลูก คน 
เดียว เต้าอัน้ 39 ผี ฮา้ย เข้า เขา เยยีะ หื้อ เขา ฮอ้ง เสียง ดัง บ่า เด่ียว น้ัน เลย
กับ โก้น ลง จั๊กดิน้จั๊กงอ น้ําลาย ออก เต๋ม ปาก จ๋น เน้ือ ตัว๋ ม้าน ไป หมด ผี ตึง 
บ่ ออก จาก เขา เลย 40 ข้าพเจ้า ขอ หมู่ สาวก ของ ต้าน ไล่ ผี น้ัน ออก แต่ หมู่ เขา 
ไล่ มัน ออก บ่ ได้� 41 พระเยซู ตอบ วา่ �เฮอ่ หมู่ คน บ่ มี ความ เจ้ือ กับ เยยีะ บ่ ดี
เฮา จะ อยู ่กับ หมู่ สู กับ จะ ต้อง อดทน กับ หมู่ สู ไป แผว ไหน ปา ลูก มา น่ี แล่�
42 เม่ือ หละออ่น คน น้ัน ก่ําลัง มา ผี ฮา้ย ก็ เยยีะ หื้อ เขา จัก๊ดิน้จัก๊งอ แต่ พระ
เยซู สัง่ ผี ฮา้ย น้ัน หื้อ ออก มา กับ ฮกัษา หละออ่น หื้อ หาย เป๋น ปกติ แล้ว หื้อ ป้อ 
ของ เขา ฮบั ไป 43 คน ตังหลาย ก็ งดื ใน ฤทธิ ์อาํนาจ อนั ยิง่ใหญ่ ของ พระเจ้า

แต่ เม่ือ หมู่ เขา ยงั ยนื งดื ใน สิง่ ตังหลาย ต้ี พระเยซู เยยีะ พระองค์ ก็ อู ้กับ 
หมู่ สาวก วา่ 44 �ต้าน ตังหลาย จํา๋ กํา น้ี ไว ้เน่อ วา่ จะ มี คน หกัหลัง บุตรมนษุย์
แล้ว มอบ พระองค์ หื้อ อยู ่ใน อาํนาจ ของ คน� 45 แต่ หมู่ สาวก บ่ เข้าใจ๋ กํา อู ้
น้ัน ยอ้น พระเจ้า ยงั บ่ เปิดเผย หื้อ ฮู้ เป้ือ หมู่ เขา จะ ยงั บ่ เข้าใจ๋ เต้ือ แต่ หมู่ เขา 
ก็ บ่ ก้า ถาม พระองค์

ใผ ใหญ่ เหลือ เป้ิน
46 แล้ว มี ก๋าน เถียง กัน๋ เกิด ขึ้น ใน หมู่ สาวก วา่ ใน หมู่ เขา ใผ จะ เป๋น ใหญ่ ต้ี 

สุด 47 พระเยซู ฮู ้วา่ หมู่ เขา ก๊ึด อะหยงั จึง เอา หละออ่น หน้อย คน น่ึง มา ยนื 
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ฮมิ พระองค์ 48 แล้ว บอก หมู่ เขา วา่ �ใผ คน ใด ต้ี ต้อนฮบั คน ต้ี เป๋น เหมือน 
หละออ่น หน้อย จาอี ้ยอ้น หนั แก่ เฮา ก็ เผียบ เหมือน กับ วา่ คน น้ัน ได้ ต้อนฮบั 
เฮา ตวย คน ใด ต้อนฮบั เฮา คน น้ัน ก็ ได้ ต้อนฮบั ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา ยอ้น วา่ ใผ เล็ก 
หน้อย ต้ี สุด ใน หมู่ ต้าน คน น้ัน ละ เป๋น ใหญ่ ต้ี สุด�

49 ยอหน์ บอก พระเยซู วา่ �อาจ๋ารย ์ครบั หมู่ เฮา หนั คน น่ึง ไล่ ผี ออก ใน 
นาม ของ พระองค์ หมู่ เฮา ก็ หา้ม เขา ยอ้น เขา บ่ ใจ้ หมู่ เฮา� 50 พระเยซู บอก 
ยอหน์ วา่ �บ่ ต้อง หา้ม เขา เน่อ ยอ้น วา่ ใผ บ่ ต่อต้าน หมู่ ต้าน เขา ก็ เป๋น หมู่ 
ของ ต้าน แล้ว�

จาว สะมาเรยี บ่ ต้อนฮบั พระเยซู
51 บ่ากอง ใก้ เวลา ต้ี พระเจ้า จะ ฮบั พระองค์ ป๊ิก สวรรค์ พระองค์ ก็ ตัง้

ใจ๋ แน่วแน่ ต้ี จะ ไป กรุง เยรูซาเล็ม 52 พระองค์ ส่ง บาง คน ล่วงหน้า ไป บอก 
ข่าว ต้ี หมู่ บ้าน จาว สะมาเรยี ก่อน เป้ือ เกียม สิง่ ต่าง ๆ หื้อ พรอ้ม สําหรบั 
พระองค์ 53 แต่ จาวบ้าน บ่ ต้อนฮบั พระองค์ ยอ้น หนั วา่ พระองค์ จะ ซ่ือ ไป 
กรุง เยรูซาเล็ม 54 เม่ือ ยากอบ กับ ยอหน์ สาวก ของ พระองค์ หนั จาอัน้ ก็ ถาม 
พระองค์ วา่ �องค์ พระผู้เป๋นเจ้า พระองค์ ใค่ หื้อ หมู่ เฮา ขอ ไฟ ลง มา จาก 
สวรรค์ เผา หมู่ เขา เหยี ดี ก่อ� 55 พระองค์ เหลียว หน้า มา วา่ หื้อ เขา 56 แล้ว 
พระองค์ กับ หมู่ สาวก ก็ เข้า ไป แหม หมู่ บ้าน น่ึง

57 เม่ือ พระเยซู กับ หมู่ สาวก ก่ําลัง เตียว ตาง ไป ก็ มี คน น่ึง บอก พระองค์ 
วา่ �ต้าน ไป ตาง ใด ข้าพเจ้า ขอ ตวย ต้าน ไป ตาง น้ัน� 58 พระเยซู บอก เขา 
วา่ �หมาไน ยงั มี ฮู อยู่ นก ใน อากาศ ยงั มี ฮงั นอน แต่ บุตรมนษุย ์บ่ มี ต้ี จะ ซุก 
หวั นอน� 59 พระองค์ บอก แหม คน วา่ �ตวย เฮา มา เต๊อะ� คน น้ัน ตอบ วา่
�พระองค์ เจ้า ข้า หื้อ ข้าพเจ้า ป๊ิก ไป ฝัง ศพ ป้อ ก่อน เต๊อะ� 60 พระเยซู บอก 
เขา ต่อ ไป วา่ �หื้อ คน ต๋าย ฝัง คน ต๋าย เอา คน เดียว เต๊อะ แต่ ต้าน จง ไป บอก 
ข่าวดี เรือ่ง แผ่นดิน ของ พระเจ้า� 61 แหม คน น่ึง บอก พระองค์ วา่ �อาจ๋า
รย ์ครบั ตัว๋ เฮา จะ ไป ตวย เหมือน กัน๋ แต่ ขอ ไป ลา ตัง บ้าน ก่อน� 62 พระเยซู 
จึง บอก เขา วา่ �ใผ กํา๋ งอ้นไถ แล้ว งวา้ย หน้า ป๊ิก เหยี คน น้ัน ก็ บ่ เปิง สําหรบั 
แผ่นดิน ของ พระเจ้า�

10
สาวก เจ็ด สิบ สอง คน ออก ไป บอก ข่าวดี

1 เม่ือ เหตุก๋ารณ์ หมู่ น้ัน ล่วง ป๊น ไป แล้ว พระเยซู ก็ ตัง้ สาวก แหม เจ็ด สิบ 
สอง คน ๓ ใจ๊ เขา ออก ไป เป๋น กู้ ๆ หื้อ ล่วงหน้า ไป ก่อน พระองค์ เข้า ไป ใน เมือง 
กับ หมู่บ้าน ต่าง ๆ ต้ี พระองค์ จะ ไป 2 พระองค์ อู ้กับ หมู่ สาวก วา่ �มี คน นัก ต้ี 
พรอ้ม จะ ฮบั เจ้ือ เหมือน ข้าว เหลือง เต๋ม โต้ง แต่ คนงาน ต้ี จะ เก่ียว น้ัน ยงั มี 
หน้อย ล้ํา ไป ยอ้น จาอัน้ หื้อ จ้วย กัน๋ ออ้นวอน ขอ พระเจ้า ผู้ เผียบ เหมือน เจ้า 
ของ นา หื้อ ส่ง คนงาน มา เป้ือ จ้วย กัน๋ เก่ียว พืช ผล ของ พระองค์ ตวย 3 ต้าน 
๓ 10:1 10:1 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ บันทึก วา่ เจ็ด สิบ คน 
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ตังหลาย จง ออก ไป เต๊อะ เฮา ส่ง ต้าน ออก ไป เผียบ เหมือน ส่ง หมู่ ลูก แกะ เข้า 
ไป อยู ่ต้ามก๋าง หมู่ หมา ป่า 4 บ่ ต้อง เอา ถง สตางค์ กาวา่ ถง สะปาย กาวา่ เกิบ 
แหม กู้ น่ึง ไป กับ ต๋าม หน ตาง ก็ บ่ ต้อง เสีย เวลา ตัก๊ตวาย ใผ 5 ถ้า จะ เข้า เฮอืน 
ใด ก็ หื้อ ป๋ัน ปอน วา่ �ขอ สันติสุข จง มี แก่ เฮอืน น้ี เต๊อะ� 6 ถ้า เขา ฮกั สันติสุข
กําปอน ของ ต้าน ก็ จะ อยู ่กับ เขา ถ้า เขา บ่ ฮกั สันติสุข กําปอน น้ัน ก็ จะ ป๊ิก คืน 
มา หา หมู่ ต้าน 7 จง ยา้ง อยู ่ใน เฮอืน น้ัน กิน๋ ด่ืม ของ ต้ี เขา หื้อ น้ัน ยอ้น วา่ คน 
ต้ี เยยีะ ก๋าน ก็ สมควร จะ ได้ฮบั ก้า จ้าง บ่ ถ้า ยา้ย จาก เฮอืน น้ี ไป อยู ่เฮอืน ปู๊น
8 ถ้า หมู่ ต้าน เข้า ไป ใน เมือง ใด แล้ว มี คน ต้อนฮบั หมู่ ต้าน หื้อ กิน๋ ของกิน๋ 
ต้ี เขา จัด ตัง้ ไว ้น้ัน 9 จง ฮกัษา คน ป่วย ใน เมือง น้ัน หื้อ หาย ป่วย เวลา ฮกัษา 
คน ป่วย ก็ หื้อ สอน หมู่ เขา วา่ แผ่นดิน ของ พระเจ้า ใก้ เข้า มา แผว แล้ว 10 แต่ 
ถ้า หมู่ ต้าน เข้า ไป เมือง ใด แล้ว คน ใน เมือง น้ัน บ่ ต้อนฮบั หมู่ ต้าน หื้อ ออก 
ไป ก๋าง กอง เมือง น้ัน บอก หมู่ เขา วา่ 11 �แม้แต่ ขี้ฝุ่น ใน เมือง ของ หมู่ เจ้า ต้ี 
ติด ตีน๋ หมู่ เฮา หมู่ เฮา ก็ จะ ป๊ัด ออก เป้ือ แสดง เถิง ก๋าน บ่ ยอมฮบั หมู่ เจ้า แต่ 
หมู่ เจ้า จง เข้าใจ๋ ข้อความ น้ี เต๊อะ คือ แผ่นดิน ของ พระเจ้า ใก้ มา แผว แล้ว�
12 เฮา บอก หมู่ เจ้า วา่ โต้ษ ของ เมือง โสโดม ฏใน วนั ต้ี พระเจ้า ตัดสิน ลงโต้ษ 
บาป ยงั จะ เบา เหลือ โต้ษ ของ เมือง น้ัน แหม

13 �ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ เมือง โคราซิน เมือง เบธไซดา ยอ้น ถ้า เฮา 
ไป เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์แบบ เดียว กัน๋ น้ี ต้ี เมือง ไทระ กับ เมือง ไซดอน คน ตัง
หลาย ต้ี หัน้ ก็ จะ กลับใจ๋ จาก บาป ปา กัน๋ นุ่ง ผ้า กระสอบ น่ัง ลง เอา ขี้เต้า ผุก 
ใส่ หวั ตัว๋ เก่า ไป เมิน แล้ว 14 ใน วนั ตัดสิน ลงโต้ษ บาป โต้ษ ของ เมือง ไทระ กับ 
เมือง ไซดอน จะ เบา เหลือ โต้ษ ของ หมู่ เจ้า 15 ส่วน เมือง คาเปอรนาอุม เจ้า 
ก๊ึด วา่ เจ้า จะ ถูก ยก ขึ้น เปียง ฟ้า กา บ่ ใจ้ เน่อ แต่ หมู่ เจ้า จะ ตก ลง ไป เถิง แดน 
คน ต๋าย�

16 พระเยซู บอก หมู่ สาวก วา่ �คน ต้ี ฟัง ต้าน ตังหลาย ก็ ได้ ฟัง เฮา คน ต้ี 
บ่ ยอมฮบั ต้าน ตังหลาย ก็ บ่ ยอมฮบั เฮา คน ต้ี บ่ ยอมฮบั เฮา ก็ บ่ ยอมฮบั ผู้ ต้ี 
ใจ๊ เฮา มา�

สาวก เจ็ด สิบ สอง คน ป๊ิก มา รายงาน
17 หมู่ สาวก เจ็ด สิบ สอง คน น้ัน ก็ ป๊ิก มา ด้วย ความ จ้ืน จม ยนิดี บอก 

พระองค์ วา่ �องค์ พระผู้เป๋นเจ้า แม้ แต่ หมู่ ผี หมู่ เฮา ก็ บังคับ โดย นาม ของ 
พระองค์ ได้� 18 พระองค์ บอก หมู่ เขา วา่ �เฮา ได้ หนั ซาต๋าน ตก ลง จาก ฟ้า 
เหมือน ฟ้า แมบ 19 ฟัง เน่อ เฮา ได้ หื้อ หมู่ ต้าน มี อาํนาจ ยํ่า งู ป๊ิด กับ แมงป่อง 
ได้ ตึง หื้อ มี อาํนาจ ยิง่ใหญ่ เหลือ ศัตรู ๋ของ พระเจ้า บ่ มี สิง่ ใด เยยีะ อนัตราย 
ต้าน ได้ สัก อยา่ง 20 บ่ ถ้า จ้ืนจมยนิดี ใน เรือ่ง ต้ี ต้าน บังคับ ผี ได้ แต่ หื้อ ยนิดี ต้ี 
จ้ือ ของ หมู่ ต้าน จด ไว ้แล้ว ใน สวรรค์�

21 ต๋อน น้ัน พระเยซู มี ความ สุข ต้ี เกิด จาก พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ จึง อู ้
วา่ �ข้า แต่ พระบิดา ผู้ เป๋น เจ้า ของ ฟ้า สวรรค์ กับ แผ่นดิน โลก ข้า พระองค์ 
ฏ 10:12 10:12 ปฐก� 19:1-29
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ขอ สรรเสรญิ พระองค์ ยอ้น วา่ พระองค์ ได้ ปิดบัง เรือ่ง ต่าง ๆ หมู่ น้ี บ่ หื้อ ผู้ มี 
ผญา ป๋ัญญา กับ ผู้ มี ก๋าน ศึกษา ได้ ฮู้ แต่ ได้ เปิด เผย หื้อ กับ หมู่ คน ต้ี ถ่อมใจ๋ 
เป๋น เหมือน หละออ่น หน้อย ๆ ข้า แต่ พระบิดา เจ้า แม่น แล้ว พระองค์ ปอใจ๋ 
ต้ี จะ เยยีะ จาอัน้

22 �พระบิดา ได้ มอบ สิทธ ิอาํนาจ เหนือ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง หื้อ เฮา บ่ มี ใผ ฮู้ จัก 
พระบุตร วา่ เป๋น ใผ นอก จาก พระบิดา บ่ มี ใผ ฮู้จัก พระบิดา วา่ เป๋น ใผ นอก 
จาก พระบุตร กับ คน ต้ี พระบุตร ต้องก๋าน เปิดเผย หื้อ ฮูจั้ก เต้าอัน้�

23 พระเยซู เหลียว ไป ผ่อ หมู่ สาวก อู ้ก้า หมู่ เขา เต้าอัน้ วา่ �คน ต้ี ได้ หนั ใน 
สิง่ ต้ี หมู่ ต้าน ได้ หนั ก็ เป๋น สุข 24 เฮา บอก ต้าน ตังหลาย วา่ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น 
เสียง แตน พระเจ้า กับ กษัตรยิ ์หลาย องค์ ใค่ หนั สิง่ ต้ี ต้าน ตังหลาย หนั แต่ ก็ 
บ่ เกย หนั ใค่ ได้ยนิ สิง่ ต้ี ต้าน ตังหลาย ได้ยนิ แต่ ก็ บ่ เกย ได้ยนิ�

จาว สะมาเรยี ใจ๋ ดี
25 มี ผู้ ชาํนาญ บท บัญญัติ คน น่ึง ยนื ขึ้น ลองเจิง พระองค์ ถาม วา่ �อา

จ๋ารย์ ข้าพเจ้า จะ ต้อง เยยีะ ความ ดี อะหยงั พ่อง เถิง จะ ได้ จีวติ นิรนัดร�์
26 พระองค์ ตอบ เขา วา่ �ใน บท บัญญัติ ของ โมเสส มี กําเขียน ไว ้จาใด พ่อง
ต้าน อา่น แล้ว เข้าใจ๋ อยา่งใด� 27 เขา ตอบ พระองค์ วา่ �จง ฮกั องค์ พระผูเ้ป๋
นเจ้า พระเจ้า ของ ต้าน จ๋น สุด จิต สุด ใจ๋ สุด ก่ําลัง กับ สุด ผญา ป๋ัญญา ของ 
เจ้าฒ กับ จง ฮกั เป้ือน บ้าน เหมือน ฮกั ตัว๋ เก่า�ณ 28 พระองค์ จึง อู ้กับ เขา วา่
�ต้าน ตอบ ถูก แล้ว จง เยยีะ จาอัน้ แล้ว จะ ได้ จีวติ นิรนัดร�์

29แต่ คน น้ัน ใค่ แสดง วา่ ตัว๋ ดี จึง ถาม พระเยซู วา่ �ใผ เป๋น เป้ือน บ้าน ของ 
ข้าพเจ้า� 30 พระเยซู ตอบ วา่ �มี ป้อจาย คน น่ึง ออก จาก กรุง เยรูซาเล็ม 
ไป เมือง เยรโีค เขา ถูก หมู่ โจ๋ร ปล้น โจ๋ร น้ัน ได้ ลู่ เอา เส้ือผ้า ของ เขา บุบ ตี ๋เขา
แล้ว ละ เขา ไว ้ต้ี หัน้ จ๋น เกือบ จะ ต๋าย 31ปอดี ปุโรหติ คน น่ึง เตียว ไป ตัง น้ัน หนั 
ใส่ คน น้ัน ก็ เตียว เวน้ ไป แหม เผิก น่ึง 32 คน น่ึง ใน หมู่ เลว ีก็ เยยีะ อยา่ง เดียว 
กัน๋ เม่ือ มา เถิง ต้ี หัน้ หนั ใส่ คน น้ัน แล้ว ก็ เวน้ ไป แหม เผิก น่ึง 33 แต่ มี จาว สะ
มาเรยี คน น่ึง เม่ือ เตียว มา เถิง คน น้ัน หนั ใส่ เขา แล้ว ก็ มี ใจ๋ อนิดู 34 เข้า ไป ฮกั
ษา เขา โดย เอา น้ํามัน กับ เหล้า องุน่ ถอก ใส่ แผล แล้ว เอา ผ้า มา ปัน แผล หื้อ
กับ เอา เขา ขึ้น ขี่ ลา ของ ตัว๋ ปา มา ต้ี โรงแรม แหง่ น่ึง และ ฮกัษา พยาบาล เขา
35 แจ้ง เจ๊า มา เม่ือ จะ ไป ต่อ แหม จาว สะมาเรยี คน น้ัน ก็ เอา สตางค์ สอง เดน
ารอินั หื้อ เจ้า ของ โรงแรม ไว้ บอก วา่ �ฮกัษา เขา เต๊อะ สตางค์ ต้ี ต้อง เสีย นัก 
เหลือ น้ี เม่ือ เฮา ป๊ิก มา จะ เต่ือม หื้อ แหม� � 36 พระเยซู ก็ ถาม ธรรมาจ๋ารย ์
คน น้ัน วา่ �สาม คน น้ัน ต้าน ก๊ึด วา่ คน ใด เป๋น เป้ือน บ้าน ของ คน ต้ี ถูก ปล้น�
37 เขา ตอบ วา่ �ก็ คน ต้ี เมตต๋า เขา น่ัน ละ� พระเยซู จึง บอก เขา วา่ �ต้าน จง 
ไป เยยีะ เหมือน จาอัน้ เต๊อะ�

พระเยซู อยู ่บ้าน มารธา กับ มารยี์
ฒ 10:27 10:27 ฉธบ� 6:5 ณ 10:27 10:27 ลนต� 19:18
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38 เม่ือ พระเยซู กับ หมู่ สาวก ก่ําลัง เตียวตาง ต่อ ไป กรุง เยรูซาเล็ม น้ัน ก็ 
เข้า ไป ต้ี หมู่ บ้าน น่ึง มี แม่ญิง คน น่ึง จ้ือ มารธา ต้อนฮบั พระองค์ ไว ้ต้ี เฮอืน 
ของ นาง 39 มารธา มี น้อง สาว คน น่ึง จ้ือ มารยี์ มารยี ์ก็ มา น่ัง ฮมิ ตีน๋ พระเยซู 
ฟัง กํา สัง่ สอน จาก พระองค์ 40 มารธา เมา เยยีะ วา่ เยยีะ กิน๋ อยู ่คน เดียว จึง 
เอิน้ ถาม พระเยซู วา่ �อาจ๋ารย ์เจ้า อาจ๋ารย ์บ่ สนใจ๋ กา ต้ี น้องสาว ปล่อย ข้า
เจ้า เยยีะ ก๋าน คน เดียว ขอ บอก เขา มา จ้วย ข้าเจ้า น่อย� 41 พระเยซู ตอบ 
นาง วา่ �มารธา เหย เจ้า กระวน กระวาย กับ ฮอ้นใจ๋ ใน หลาย อยา่ง ล้ํา ไป
42 สิง่ ต้ี จํา๋ เป๋น มี สิง่ เดียว เต้าอัน้ มารยี ์ได้ เลือก เอา สิง่ ดี อนั น้ัน ใผ จะ ลู่ เอา 
ไป จาก เขา ตึง บ่ ได้�

11
พระเยซู สอน เรือ่ง ก๋าน อธษิฐาน

1 มี วนั น่ึง พระเยซู อธษิฐาน อยู ่ใน ต้ี แหง่ น่ึง เม่ือ อธษิฐาน จบ แล้ว สาวก 
คน น่ึง บอก พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย ์ครบั ขอ สอน หมู่ เฮา อธษิฐาน เหมือน ต้ี 
ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา สอน สาวก ของ เขา พ่อง� 2 พระองค์ บอก หมู่ เขา วา่
�เม่ือ อธษิฐาน หื้อ วา่ �ข้า แต่ พระบิดา ขอ หื้อ นาม ของ พระองค์ เป๋น ต้ี นับถือ
ขอ หื้อ แผ่นดิน ของ พระองค์ มา ตัง้ อยู่ 3 ขอ โผด หื้อ ข้า พระองค์ ตังหลาย มี 
อาหาร กิน๋ ตึง วนั 4 ขอ โผด ยก โต้ษ บาป ของ ข้า พระองค์ ตังหลาย เหมือน 
ข้า พระองค์ ยกโต้ษ หื้อ คน ต้ี เยยีะ บาป ต่อ ข้า พระองค์ น้ัน ขอ บ่ หื้อ ปา ข้า 
พระองค์ ตังหลาย เข้า ไป หา ก๋าน ลองใจ๋� �

5 พระองค์ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �สมมุติ คน น่ึง ใน หมู่ ต้าน ไป หา เส่ียว คน น่ึง 
ต้ี บ้าน ใน เวลา เต้ียงคืน อู ้กับ เขา วา่ �เส่ียว เหย ขอ ยมื เข้าหนมปัง สัก สาม 
ก้อน เต๊อะ 6 เป้ือน เฮา คน น่ึง ก้า หา เตียวตาง มา เถิง เฮา บ่ มี อะหยงั จะ หื้อ 
เขา กิน๋� 7 แล้ว เส่ียว ต้ี อยู ่ตัง ใน บ้าน ก็ ตอบ วา่ �หา้ม มา รบก๋วน กัน๋ เต๊อะ ปะ
ตู๋ บ้าน ก็ หบั แล้ว หมู่ ลูก ๆ กับ เฮา ก่ําลัง จะ หลับ เฮา ลุก ไป เอา หื้อ เส่ียว บ่ ได้�
8 เฮา บอก ต้าน ตังหลาย วา่ เถิงแม้ วา่ เป๋น เส่ียว กัน๋ เขา ก็ ยงั บ่ ลุก มา เอา หื้อ
แต่ ยอ้น คน น้ัน ต๊ือ ฮอ้ง ติก ๆ เส่ียว คน น้ัน จึง ลุก ขึ้น มา เอา หื้อ ต๋าม ต้ี ต้องก๋าน
9 เฮา จึง บอก ต้าน ตังหลาย วา่ จง ขอ แล้ว จะ ได้ จง เซาะ แล้ว จะ ปะ จง ฮอ้ง ต้ี 
ปะตู๋ แล้ว จะ เปิด หื้อ 10 ยอ้น วา่ กู้ คน ต้ี ขอ ก็ จะ ได้ กู้ คน ต้ี เซาะ ก็ จะ ปะ กู้ คน 
ต้ี ฮอ้ง ต้ี ปะตู๋ ก็ จะ เปิด หื้อ เขา 11-12 มี ใผ ใน หมู่ ต้าน ต้ี เป๋น ป้อ ถ้า ลูก ขอ ป๋า จะ 
เอา งู ป๊ิด หื้อ แตน กา๔ ถ้า ขอ ไข่ จะ เอา แมงป่อง หื้อ เขา กา 13 ยอ้น วา่ ต้าน ตัง
หลาย ต้ี เป๋น คน บาป ก็ ยงั ฮูจั้ก เอา ของ ดี ๆ หื้อ ลูก แล้ว นัก เหลือ น้ัน พระบิดา 
ต้ี อยู ่ใน สวรรค์ จะ บ่ หื้อ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์กับ คน ต้ี ขอ จาก พระองค์ กา�

พระเยซู ใจ๊ อาํนาจ ของ พระเจ้า ไล่ ผี
๔ 11:11-12 11:11-12 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ เพิม่ ประโยค วา่ ถ้า ลูก ขอ เข้าหนมปัง
จะ เอา บ่าหนิ หื้อ กา
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14 วนั น่ึง พระเยซู ไล่ ผี ต้ี เยยีะ หื้อ คน เป๋น ใบ้ ออก จาก ป้อจาย คน น่ึง แล้ว 
เขา ก็ อู ้ได้ คน ตังหลาย ก็ ปา กัน๋ งดื 15 แต่ บาง คน ใน หมู่ เขา อู ้วา่ �คน น้ี ไล่ ผี 
ออก ได้ โดย ใจ๊ อาํนาจ ของ เบเอลเซบูล หวัหน้า ผี� 16 ซ้ํา คน ก็ จะ มา ทดลอง 
พระองค์ ขอ หื้อ พระองค์ เยยีะ หมายสําคัญ จาก ฟ้า สวรรค์ หื้อ ผ่อ เป้ือ จะ ฮู ้
วา่ พระองค์ มา จาก พระเจ้า แต๊ ๆ 17แต่ พระองค์ ฮู ้กําก๊ึด ใน ใจ๋ ของ เขา จึง อู ้วา่
�อาณาจักร ใด ถ้า แตกแยก กัน๋ จะ ฉิบหาย ครอบครวั ใด แตก กัน๋ ก็ ฉิบหาย
18 ถ้า ซาต๋าน แตกแยก กัน๋ ใน หมู่ ของ มัน อาณาจักร ของ มัน จะ ตัง้ อยู ่ได้ 
จาใด ต้าน ตังหลาย วา่ เฮา ไล่ ผี ออก โดย ใจ๊ อาํนาจ ของ เบเอลเซบูล 19 แต่ 
ถ้า เฮา ไล่ ผี ออก โดย ใจ๊ อาํนาจ ของ เบเอลเซบูล หมู่ ของ ต้าน ไล่ ผี ออก โดย ใจ๊ 
อาํนาจ ของ ใผ จาอัน้ หมู่ ของ ต้าน น้ัน ละ จะ เป๋น ผู้ ตัดสิน เรือ่ง น้ี ได้ 20 แต่ ถ้า 
เฮา ไล่ ผี ออก โดย อาํนาจ ของ พระเจ้า แสดง วา่ แผ่นดิน ของ พระองค์ ก็ มา 
เถิง หมู่ ต้าน แล้ว

21 �เม่ือ คน ต้ี มี ก่ําลัง กํา๋ อาวุธ เฝ้า เฮอืน ของ ตัว๋ อยู่ สิง่ ของ ของ เขา ก็ จะ มี 
อยู ่โดย บ่ มี อนัตราย 22 แต่ เม่ือ มี คน ต้ี มี กํา๋ลัง นัก เหลือ เขา เข้า มา ต่อ สู้ แล้ว 
เขา ก๊าน คน น้ัน ก็ จะ ลู่ อาวุธ ต้ี เขา วางใจ๋ ไป เหยี แล้ว เก็บ เอา สิง่ ของ ทรพัย ์
สมบัติ ของ เขา ไป แบ่ง กัน๋

23 �ถ้า ใผ บ่ ได้ อยู ่ฝ่าย เดียว กับ เฮา ก็ เป๋น ศัตรู ๋ต่อ เฮา ใผ บ่ ได้ จ้วย ฮอ้ง คน 
เข้า มา เปาะ มา ต้อม กับ เฮา ก็ เป๋น คน เยยีะ หื้อ คน แตก ขะแล ขะแจ ไป

ผี ฮา้ย ป๊ิก มา ต้ี เก่า
24 �ผี ฮา้ย๕ ตัว๋ น่ึง เม่ือ ออก จาก ตัว๋ ของ คน ไป แล้ว ก็ ฮอ่น ไป ต๋าม ต้ี กัน๋

ดาร แหง้แล้ง เป้ือ เซาะ หา ต้ี อยู ่ใหม่ แต่ ก็ เซาะ หา บ่ ปะ ผี ฮา้ย ตัว๋ น้ัน เลย อู ้ขึ้น 
วา่ �ข้า จะ ป๊ิก ไป เฮอืน หลัง เก่า ต้ี ได้ ออก มา แล้ว ดี กวา่� 25 เม่ือ ป๊ิก มา แล้ว 
ก็ หนั วา่ เฮอืน หลัง เก่า น้ัน เผี้ยว สะอาด เรยีบรอ้ย ดี 26 ผี ตัว๋ น้ัน ก็ ไป จวน ผี 
ตัว๋ อื่น ๆ แหม เจ็ด ตัว๋ ต้ี ฮา้ย เหลือ มัน แหม แล้ว ปา กัน๋ เข้า มา อยู ่ใน เฮอืน หลัง 
น้ัน สุดต๊าย แล้ว คน ๆ น้ัน ก็ ซ้ํา ฮา้ย เหลือ เก่า แหม�

คน ต้ี เป๋น สุข เหลือ คน อื่น
27 เม่ือ พระ เยซู ก่ํา ลัง อู ้อยู่ มี แม่ญิง คน น่ึง ใน คน ตังหลาย ฮอ้ง บอก 

พระองค์ วา่ �แม่ ต้ี เกิด พระองค์ และ หื้อ กิน๋ นม ก็ เป๋น สุข� 28 แต่ พระองค์ 
อู ้วา่ �คน ตังหลาย ต้ี ได้ยนิ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า แล้ว เยยีะ ต๋าม ถ้อยกํา น้ัน
ก็ เป๋น สุข เหลือ น้ัน แหม ก่อน�

เรือ่ง คน ซอบ เซาะ หา ก๋าน อศัจ๋รรย์
29 เม่ือ คน ปา กัน๋ มา นัก ขึ้น แหม พระองค์ ก็ อู ้วา่ �คน สมัย น้ี เป๋น คน บ่ ดี มี 

ก้า ผ่อ หา หมายสําคัญ เต้าอัน้ แต่ เฮา จะ บ่ เยยีะ หื้อ หนั เน่อ นอก จาก หมาย
สําคัญ ต้ี เกิด ขึ้น กับ โยนาห ์เต้าอัน้ 30 ยอ้น วา่ สิง่ ต้ี เกิด ขึ้น กับ โยนาห ์ได้ เป๋น 
หมายสําคัญ หื้อ จาว เมือง นีนะเวห ์ฮู ้วา่ พระเจ้า ได้ ส่ง เขา ไป ก็ เหมือน กัน๋ 
๕ 11:24 11:24 ใน ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ บ่ สะอาด 
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กับ สิง่ ต้ี จะ เกิด ขึ้น กับ บุตรมนษุย ์ก็ เป๋น หมายสําคัญ หื้อ คน ใน สมัย น้ี ฮู้ 31 ใน 
วนั ต้ี พระเจ้า จะ ตัดสิน โลก พระราชนีิ ของ ตัง ใต้ ด ก็ จะ ยนื ขึ้น นาบโต้ษ คน 
ใน สมัย น้ี ยอ้น วา่ พระนาง ได้ มา จาก ต้ี สุด ป๋าย แผ่นดิน โลก เป้ือ จะ มา ฟัง สติ 
ป๋ัญญา ของ กษัตรยิ ์ซาโลมอน แต่ บ่าเด่ียว น้ี คน ต้ี เป๋น ใหญ่ เหลือ กษัตรยิ ์ซา
โลมอน อยู ่ต้ี น่ี แล้ว หมู่ ต้าน ก็ บ่ ยอม ฟัง 32 จาว เมือง นีนะเวห ์จะ ยนื ขึ้น นาบ
โต้ษ คน สมัย น้ี ใน วนั ต้ี พระเจ้า ตัดสิน โลก ยอ้น วา่ เขา ตังหลาย ได้ กลับใจ๋ 
จาก บาป เม่ือ โยนาห ์ไป สัง่ สอน หมู่ เขา แต่ ต๋อน น้ี คน ต้ี เป๋น ใหญ่ เหลือ โย
นาห ์อยู ่ส่อง หน้า หมู่ ต้าน แต่ ยงั บ่ มี ใผ กลับใจ๋ จาก บาป สัก คน

33 �บ่ มี ใผ เม่ือ ต๋าม โกม ไฟ แล้ว จะ เอา ตัง้ ไว ้ต้ี ลับ ต้ี บัง กาวา่ เอา ถัง ควบ 
ไว ้แต่ จะ ตัง้ ไว ้บน ตัง่ เป้ือ คน ตังหลาย ต้ี เข้า มา จะ หนั เป่งแจ้ง ได้ 34 แก่นต๋า 
เผียบ เหมือน โกม ไฟ ส่อง แจ้ง ใน ตัว๋ ของ คน เฮา ถ้า แก่นต๋า ของ ต้าน ดี ตึง 
เน้ือ ตึง ตัว๋ ก็ เป่งแจ้ง ไป หมด ถ้า แก่นต๋า ของ ต้าน บ่ ดี ตึง ตัว๋ ของ ต้าน ก็ จะ มืด 
หมด 35 ยอ้น จาอัน้ จง หละวงั หื้อ ดี หละวงั ความ เป่งแจ้ง ต้ี ต้าน ก๊ึด วา่ อยู ่ใน 
ตัว๋ เป๋น ความ มืด 36 ถ้า ตัว๋ ของ ต้าน ตึง หมด มี ก้า ความ เป่งแจ้ง บ่ มี ความ มืด 
เลย ก็ จะ แจ้ง ไป หมด เหมือน กับ โกม ไฟ ต้ี ส่อง มา หา ต้าน น้ัน�

พระเยซู ติเตีย๋น หมู่ ฟารสีิ กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย์
37 เม่ือ พระองค์ อู ้เสรจ็ แล้ว มี คน น่ึง ใน หมู่ ฟารสีิ เจิญ พระองค์ ไป กิน๋ ข้าว 

ตวย กัน๋ ต้ี บ้าน พระองค์ ก็ เข้า ไป แล้ว น่ัง ลง กิน๋ ตวย กัน๋ 38 เม่ือ ฟารสีิ คน น้ัน 
หนั วา่ พระเยซู บ่ ได้ เยยีะ พิธ ีซ่วย มือ ก่อน กิน๋ ข้าว เขา ก็ แปลกใจ๋ 39พระองค์ 
อู ้กับ เขา วา่ �หมู่ ฟารสีิ ล้าง ถ้วย จาน ก้า ตัง นอก เต้าอัน้ แต่ ตัง ใน น้ัน มี ก้า 
ความ โลภ กับ ก๋าน บ่ ดี 40 หมู่ คน งา่ว พระเจ้า ผู้ สรา้ง ตัง นอก ก็ ได้ สรา้ง ตัง ใน 
ตวย บ่ ใจ้ กา 41 จง เอา ของ ต้ี อยู ่ใน ถ้วย จาน หื้อ คน ตุ๊กยาก แล้ว กู้ อยา่ง ก็ จะ 
สะอาด บรสุิทธิ ์สําหรบั เจ้า

42 �ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ฟาริสี ยอ้น หมู่ เจ้า ถวาย สิบลด จาก 
หอมด่วน ขมิน้ กับ หมู่ เครือ่งเทศ แต่ บ่ สนใจ๋ ความ ยุติธรรม กับ ความ ฮกั 
ต่อ พระเจ้า ก๋าน ถวาย สิบลด เจ้า ก็ ควร เยยีะ อยู่ แต่ บ่ ดี ละ สิง่ สําคัญ หมู่ น้ัน 
ตวย 43 ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ฟารสีิ ยอ้น เจ้า ซอบ น่ัง ตัด๊ ต้ี สําคัญ ใน 
ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ กับ ซอบ หื้อ คน ไหว ้ก๋าง กาด ก๋าง ลี 44 ความ ฉิบหาย 
ก็ จะ เกิด กับ เจ้า ตังหลาย ยอ้น หมู่ เจ้า เผียบ เหมือน อุโมงค์ ฝัง ศพ ต้ี คน บ่ ฮู ้
วา่ มี ศพ ฝัง อยู ่หัน้ คน จะ เตียว ยํ่า ไป ยํ่า มา โดย บ่ ฮู ้เรือ่ง๖�

45 ผู้ ชาํนาญ บท บัญญัติ คน น่ึง บอก พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย์ ต้ี ต้าน วา่ จาอัน้
ต้าน ก็ ดู แควน หมู่ เฮา ตวย ก่า� 46 พระองค์ ก็ บอก เขา วา่ �ความ ฉิบหาย ก็ 
จะ เกิด กับ หมู่ ผู้ ชาํนาญ บท บัญญัติ ตวย ยอ้น หมู่ เจ้า ตัง้ กฎ ต้ี ยาก ๆ หื้อ คน 
ตังหลาย แบก ไว้ แต่ หมู่ เจ้า น้ัน ก็ บ่ ยอม จ้วย จิ สัก หน้อย 47 ความ ฉิบหาย 
ก็ จะ เกิด กับ เจ้า ตังหลาย ยอ้น หมู่ เจ้า ได้ แป๋ง อุโมงค์ ฝัง ศพ ต้ี เปิง กับ ผู้ เป๋น 
ด 11:31 11:311 พกษ� 10:1-10 ๖ 11:44 11:44
จาว ยวิ ถือ วา่ ก๋าน ถูก ใส่ หลุม ฝัง ศพ เยยีะ หื้อ เป๋น มลทิน 
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ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า แต่ ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เจ้า น้ัน ละ เป๋น คน 
ฆ่า หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า หมู่ น้ัน 48 ต้ี หมู่ เจ้า เยยีะ น้ัน ก็ แสดง 
วา่ หมู่ เจ้า หนั ดี หนั งาม กับ สิง่ ต้ี ป้ออุย๊ แม่หม่อน ได้ เยยีะ หมู่ เขา ฆ่า ผู้ เป๋น 
ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า แล้ว หมู่ เจ้า ก็ มา แป๋ง อุโมงค์ ฝังศพ หื้อ 49 ยอ้น 
จาอัน้ พระเจ้า ได้ อู ้ต๋าม ป๋ัญญา ของ พระองค์ วา่ �เฮา จะ ส่ง ผู้ เป๋น ปาก เป๋น 
เสียง แตน เฮา กับ หมู่ อคัร สาวก ไป หา หมู่ เขา หมู่ เขา ก็ จะ ฆ่า เหยี พ่อง จะ ค่ํา 
เหยี พ่อง� 50 ยอ้น จาอัน้ คน ใน ยุค น้ี น่ี ละ จะ ต้อง ฮบั โต้ษ ต้ี ได้ ฆ่า หมู่ ผู้ เป๋น 
ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตึงหมด ตัง้แต่ เม่ือ เก๊า สรา้ง โลก 51 คือ ตัง้แต่ 
อาแบล ๗จ๋น เถิง เศคาริยาห ์๘ต้ี ถูก ฆ่า ต๋าย หละหวา่ง พระวหิาร กับ แต้น ปู่
จา เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ คน ใน ยุค น้ี จะ ต้อง ฮบั โต้ษ ต้ี ได้ 
ฆ่า คน หมู่ น้ัน อยา่ง แน่ นอน 52 ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ ผู้ ชาํนาญ บท 
บัญญัติ ยอ้น วา่ หมู่ เจ้า เอา ลูก ขะแจ๋ แหง่ ความ ฮู ้เรือ่ง พระเจ้า ไป ซ่อน ไว ้เหยี
แต่ หมู่ เจ้า ก็ บ่ ยอม เข้า ไป คน อื่น ฮ ิจะ เข้า ไป หมู่ เจ้า เอง ก็ ขวาง ไว ้เหยี�

53 เม่ือ พระเยซู ออก มา จาก บ้าน ฟารสีิ คน น้ัน แล้ว หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์กับ 
หมู่ ฟารสีิ ก็ ตัง้เก๊า ต่อต้าน พระองค์ อยา่ง แฮง กับ หลุ้ม ถาม พระองค์ หลาย 
อยา่ง 54หมู่ เขา หวงั จะ ยบั ผิด เอา จาก กํา ของ พระองค์ เป้ือ จะ ฟ้อง พระองค์ 
ได้

12
กํา เตือ๋น เรือ่ง ความ หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด ของ หมู่ ฟารสีิ

1 กํา น้ัน มี คน นัก เป๋น ปัน ๆ คน มา จุมนมุ ยดั กัน๋ อยู่ พระเยซู อู ้กับ หมู่ สาวก 
ของ พระองค์ ก่อน วา่ �ต้าน ตังหลาย จง หละวงั เจ๊ือฟู ของ หมู่ ฟาริสี คือ 
ความ หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด 2 แต่ กู้ อยา่ง ต้ี ปิดบัง ซุก ไว ้จะ เปิด หื้อ หนั ตึง ต้ี เป๋น ความ 
ลับ กู้ อยา่ง จะ ถูก เปิดเผย ออก มา หมด หล้ึง 3 ยอ้น จาอัน้ กู้ สิง่ ต้ี ต้าน อู ้ใน ต้ี 
มืด คน จะ ได้ยนิ ใน ต้ี แจ้ง กับ สิง่ ต้ี ต้าน ซูบซาบ ต้ี หู ใน หอ้ง ส่วน ตัว๋ จะ มี คน 
เอิน้ บอก บน ดาดฟ้า หลังคา ตึก

ผู้ ต้ี เฮา สมควร กัว๋
4�เป้ือน ของ เฮา เหย เฮา ขอ บอก ต้าน ตังหลาย วา่ บ่ ต้อง กัว๋ คน ต้ี ฆ่า ได้ ก้า 

ตัว๋ แล้ว เม่ือ ลูน มา ก็ เยยีะ อะหยงั ต้าน แหม บ่ ได้ 5 แต่ เฮา จะ เตือ๋น หื้อ ฮู ้ก่อน 
วา่ สมควร จะ กัว๋ ใผ หื้อ กัว๋ พระเจ้า ผู้ ต้ี ฆ่า ต้าน ได้ แล้ว ยงั มี ฤทธิ ์อาํนาจ จะ 
เอา โจ้ง ลง หม้อหน้าฮก ได้ แหม หื้อ กัว๋ พระองค์ น้ัน ละ 6 นกจอก หา้ ตัว๋ เป้ิน 
ขาย กัน๋ สอง บาท ๙บ่ ใจ้ กา แม้ นก ตัว๋ เดียว พระเจ้า ก็ บ่ ลืม 7 ขนาด ผม ของ 
๗ 11:51 11:51 อาแบล เป๋น คน แรก ต้ี ถูก ฆ่า ต๋าย ใน ปฐมก๋าล 4:8 ๘ 11:51 11:51
เศคารยิาห์ เป๋น ปุโรหติ คน สุดต๊าย ต้ี ถูก ฆ่า ใน 2 พศด� 24:20-21 ๙ 12:6 12:6 ถ้า แป๋ ตรง ๆ
กับ ภาษา กรกี เป๋น สอง เหรยีญ อสัซารอินั เซิง่ น่ึง เดนารอินั เต้า กับ สิบ หก อสัซารอินั
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ต้าน มี ก่ี เส้น พระเจ้า ก็ นับ ไว ้หมด แล้ว ยอ้น จาอี ้บ่ ต้อง กัว๋ เน่อ หมู่ ต้าน มี ก้า 
นัก เหลือ นกจอก หลาย ตัว๋ แหม ก่อน

8 �เฮา บอก หมู่ ต้าน วา่ คน ใด ต้ี ยอมฮบั เฮา ต่อหน้า คน ใน โลก น้ี บุตร
มนษุย ์ก็ จะ ยอมฮบั เขา ต่อหน้า หมู่ ทูตสวรรค์ ของ พระเจ้า 9 แต่ คน ใด ต้ี 
บ่ ยอมฮบั เฮา ต่อหน้า คน ใน โลก น้ี เฮา ก็ จะ บ่ ยอมฮบั เขา ต่อหน้า หมู่ ทูต
สวรรค์ ของ พระเจ้า เหมือน กัน๋ 10 พระเจ้า ยงั จะ ยกโต้ษ หื้อ กับ คน ต้ี ด่า บุตร
มนษุย ์ได้ แต่ จะ ยกโต้ษ หื้อ คน ต้ี อู ้หมิน่ ประมาท พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ตึง 
บ่ ได้

11 �เม่ือ หมู่ ต้าน ถูก ปา ไป ตัดสิน โต้ษ ใน ธรรมศาลา กาวา่ ต่อหน้า เจ้า
เมือง กาวา่ ผู้ มี อาํนาจ ตัดสิน บ่ ต้อง ฮอ้นอก ตกใจ๋ วา่ จะ ตอบ จาใด จะ อู ้จาใด
12 ยอ้น วา่ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์จะ สอน ต้าน วา่ ควร จะ อู ้จาใด ใน เวลา น้ัน�

เศรษฐี งา่ว
13 มี คน น่ึง ใน หมู่ คน ต้ี มา หัน้ บอก พระเยซู วา่ �อาจ๋ารย์ ขอ สัง่ หื้อ อา้ย 

แบ่ง มรดก หื้อ ข้าพเจ้า กํา เต๊อะ� 14 แต่ พระเยซู อู ้กับ เขา วา่ �ใผ ได้ ตัง้ เฮา 
เป๋น ผู้ ตัดสิน ความ กาวา่ เป๋น คน แบ่ง มรดก หื้อ ต้าน กา� 15 แล้ว พระองค์ 
ก็ อู ้กับ คน ตังหลาย วา่ �จง หละวงั หื้อ ละ เวน้ ก๋าน โลภ ตึง หมด เหยี ยอ้น วา่ 
จีวติ ของ คน เฮา บ่ ได้ ขึ้น อยู ่กับ ก๋าน มี สิง่ ของ นัก ๆ � 16 พระองค์ อู ้กําเผียบ 
ข้อ น่ึง หื้อ หมู่ เขา ฟัง วา่ �มี เศรษฐี คน น่ึง นา ของ เขา ได้ ข้าว นัก ขนาด 17 เขา 
ก๊ึด ใน ใจ๋ วา่ �เฮา จะ เยยีะ จาใด ดี หา ยอ้น วา่ เฮา บ่ มี ต้ี ต้ี จะ ใส่ ข้าว จ๋น หมด จ๋น 
เส้ียง ได้� 18 เขา ก๊ึด วา่ �เฮา จะ เต หลองข้าว เก่า น้ัน แล้ว แป๋ง แหม ใหม่ หื้อ 
ใหญ่ ๆ แล้ว เก็บ ข้าว กับ ทรพัย ์สมบัติ ไว ้ใน หลอง ใหม่ จ๋น หมด 19 แล้ว เฮา จะ 
บอก กับ ตัว๋ เก่า วา่ �เฮา มี ข้าว ของ นัก อยู ่ได้ แหม หลาย ป๋ี หื้อ อยู ่สบาย ๆ กิน๋ 
ด่ืม ม่วนงนั เต๊อะ� �

20 �แต่ พระเจ้า บอก กับ เขา วา่ �เออ คน งา่ว คืน น้ี เจ้า จะ ต๋าย แล้ว ของ 
ต้ี สะสม ไว ้น้ัน จะ เป๋น ของ ใผ�

21 �คน ต้ี สะสม ทรพัย ์สมบัติ ไว ้หื้อ ตัว๋ เก่า แต่ บ่ ได้ รํา่รวย ใน สิง่ ดี ใน สาย
ต๋า พระเจ้า ก็ เป๋น จาอัน้ ละ�

พระเยซู บอก หื้อ ไว ้ใจ๋ พระเจ้า
22 พระเยซู อู ้กับ หมู่ สาวก ของ พระองค์ วา่ �ยอ้น จาอัน้ บ่ ถ้า ฮอ้นใจ๋ จ้ี วี ้จ้อ 

หวอ้ เก่ียวกับ จีวติ วา่ จะ เอา อะหยงั มา กิน๋ กาวา่ เป๋น หว่ง เรือ่ง ของ ตัว๋ วา่ จะ 
เซาะ หา เส้ือผ้า ต้ี ไหน มา นุ่ง 23 ยอ้น วา่ จีวติ สําคัญ นัก เหลือ ของ กิน๋ กับ ตัว๋ 
ของ คน เฮา ก็ สําคัญ นัก เหลือ ผ้า นุ่ง 24 ลอง ผ่อ หมู่ นกก๋า ลอ วา่ บ่ ได้ หวา่น
บ่ ได้ เก็บ เก่ียว บ่ ได้ เอา ข้าว ไว ้ใน หลอง แต่ พระเจ้า เป๋น ผู้ เล้ียง นก หมู่ น้ัน ไว้
หมู่ ต้าน มี ก้า นัก เหลือ นก หมู่ น้ัน แหม ก่อน 25 ใน หมู่ ต้าน มี ใผ พ่อง ต้ี ฮอ้นใจ๋ 
แล้ว ต่อ จีวติ ตัว๋ เก่า หื้อ ยาว ออก ไป แหม สัก หน้อย น่ึง ได้ 26 ยอ้น จาอัน้ แม้ 
สิง่ หน้อย ๆ จาอี ้ยงั เยยีะ บ่ ได้ จะ ฮอ้นอก ตกใจ๋ เรือ่ง อื่น ๆ เยยีะ หยงั
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27 �ลอง ผ่อ ดอกไม้ ลอ มัน งอก งาม ขึ้น มา ได้ จาใด มัน บ่ ได้ เยยีะ ก๋าน มัน 
บ่ ป่ัน ฝ้าย แป๋ง เส้ือ นุ่ง แต่ เฮา บอก หื้อ ฮู ้วา่ ขนาด กษัตรยิ ์ซาโลมอน ต้ี นับ วา่ 
รํา่รวย นัก ขนาด ก็ ยงั ใส่ เส้ือผ้า บ่ งาม เต้า ดอกไม้ หมู่ น้ี สัก ดอก เดียว 28 ถ้า 
พระเจ้า แต่งหยอ้ง ดอก หญ้า ตํา๋ โต้ง ตํา๋ นา เซิง่ มี จีวติ อยู ่ได้ วนั น้ี วนั เดียว
ตก แหม วนั ก็ จะ ถูก กํา๋ปือ เข้า ก๋องไฟ จาอัน้ แล้ว พระองค์ ก็ จะ แต่งหยอ้ง 
หมู่ ต้าน นัก เหลือ น้ัน แหม โอ หมู่ ต้าน มี ความ เจ้ือ หน้อย แต๊ ๆ 29 ต้าน ก็ บ่ ถ้า 
ฮอ้น ใจ๋ วา่ จะ เอา อะหยงั มา กิน๋ มา ด่ืม 30 ยอ้น วา่ คน ต้ี บ่ ฮู้ จัก พระเจ้า ใคว ่
โลก เซาะ หา สิง่ หมู่ น้ี แต่ พระบิดา ของ ต้าน ตังหลาย ฮู ้ดี อยู ่แล้ว วา่ สิง่ หมู่ น้ี 
จํา๋เป๋น สําหรบั ต้าน 31 แต่ หื้อ ต้าน เซาะ หา แผ่นดิน ของ พระเจ้า ก่อน แล้ว 
พระเจ้า จะ เต่ือม แถ้ง สิง่ ต้ี จํา๋เป๋น หมู่ น้ี กับ หมู่ ต้าน

ทรพัย ์สมบัติ ใน สวรรค์
32 �หมู่ แกะ หน้อย ๆ เหย บ่ ถ้า กัว๋ เน่อ พระบิดา ของ หมู่ ต้าน ปอใจ๋ ต้ี จะ 

หื้อ หมู่ ต้าน อยู ่ใน แผ่นดิน ของ พระองค์ 33 ต้าน ตังหลาย จง ขาย ของ ต้ี มี 
อยู่ แล้ว แจก หื้อ คน ตุ๊ก หื้อ แป๋ง ถง สตางค์ ต้ี บ่ มี วนั ปุด คือ มี ทรพัย ์สมบัติ ไว ้
ใน สวรรค์ ต้ี บ่ ฮู้จัก หมด ต้ี ขโมย ก็ บ่ เข้า มา ใก้ แมง ก็ บ่ มา ขบ กิน๋ 34 ยอ้น วา่ 
ทรพัย ์สมบัติ ของ ต้าน อยู ่ต้ี ไหน จิตใจ๋ ของ ต้าน ก็ อยู ่ต้ี หัน้

หมู่ คน ฮบัใจ๊ ต้ี ถ้า ต้อนฮบั นาย
35 �ต้าน ตังหลาย ต้อง แต่งตัว๋ หื้อ พรอ้ม ต้ี จะ ฮบัใจ๊ กับ หื้อ โกม ไฟ ของ 

ต้าน แจ้ง อยู่ 36 หื้อ เป๋น เหมือน คน ฮบัใจ๊ ต้ี ถ้า ต้อนฮบั นาย ของ ตัว๋ เม่ือ นาย 
ป๊ิก จาก งาน แต่งงาน มา แผว บ้าน แล้ว เม่ือ นาย มา ฮอ้ง หน้า ปะตู๋ หมู่ เขา ก็ 
จะ ไข หื้อ บ่า เด่ียว น้ัน ได้ เลย 37 คน ฮบัใจ๊ ต้ี นาย มา ปะ วา่ ก่ําลัง รอ ถ้า อยู ่ก็ เป๋น 
สุข เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ นาย จะ แต่งตัว๋ เป๋น คน ฮบัใจ๊
แล้ว หื้อ คน ฮบัใจ๊ น่ัง กิน๋ ข้าว นาย จะ ยก ข้าว มา หื้อ กิน๋ 38 ถ้า นาย ป๊ิก มา ปะ วา่ 
คน ฮบัใจ๊ ยงั รอ ถ้า อยู่ หมู่ เขา ก็ จะ เป๋น สุข แม้ วา่ จะ เป๋น เวลา เต้ียงคืน กาวา่ 
ใก้ แจ้ง แล้ว ก็ ต๋าม 39 หื้อ จํา๋ ไว ้วา่ ถ้า เจ้าของ บ้าน ฮู ้ตัว๋ วา่ ขโมย จะ ลัก เข้า มา 
เวลา ใด เขา ก็ จะ แน หละวงั บ่ หื้อ ขโมย งดั เข้า มา ใน บ้าน ได้ แน่ ๆ 40 ต้าน ตัง
หลาย จง เกียม ตัว๋ ไว ้หื้อ พรอ้ม ยอ้น วา่ บุตรมนษุย ์จะ มา ใน เวลา ต้ี หมู่ ต้าน 
ก๊ึด บ่ เถิง�

41 เปโตร ถาม พระเยซู วา่ �อาจ๋ารย ์อู ้กําเผียบ น้ัน หื้อ หมู่ เฮา ฟัง กา กาวา่ 
อู ้หื้อ คน อื่น ฟัง� 42 พระองค์ ตอบ วา่ �ใผ เป๋น ป้อบ้าน ต้ี ซ่ือสัตย์ กับ หลวก ต้ี 
เจ้านาย มอบ หน้าต้ี หื้อ เป๋น หวัหน้า คน ฮบัใจ๊ คน อื่น ๆ เป้ือ แจก ของกิน๋ ต๋าม 
เวลา 43 เม่ือ เจ้านาย ป๊ิก มา หนั เขา ยงั เยยีะ ก๋าน อยู ่อยา่ง ดี ป้อ บ้าน คน น้ัน 
ก็ เป๋น สุข 44 เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ เจ้านาย จะ ตัง้ หื้อ เขา ผ่
อกอย กู้ อยา่ง ต้ี เป๋น ของ เป้ิน 45แต่ ถ้า ป้อบ้าน คน น้ัน ก๊ึด ใน ใจ๋ วา่ �แหม เมิน 
อยู ่กวา่ เจ้านาย จะ ป๊ิก มา� แล้ว ตัง้เก๊า บุบ ตี ๋คน ฮบัใจ๊ จาย ญิง กับ ตึง กิน๋ ตึง 
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ด่ืม จ๋น เมา แล้ว 46 เจ้านาย ของ เขา ก็ จะ ป๊ิก มา ใน วนั เวลา ต้ี เขา บ่ ฮู ้กับ บ่ ตัน ฮู้
คิง แล้ว ก็ จะ ลงโต้ษ เขา อยา่ง หนัก ตึง ไล่ หื้อ ไป อยู ่ตวย หมู่ คน ต้ี บ่ เจ้ือ 47 คน 
ฮบัใจ๊ ต้ี ฮู ้ใจ๋ นาย แล้ว บ่ ได้ เกียม ตัว๋ เยยีะ ก๋าน ต๋ามใจ๋ นาย จะ ต้อง ถูก เฆ่ียน 
หนัก 48 แต่ คน ต้ี บ่ ฮู้ แล้ว เยยีะ ใน สิง่ ต้ี สมควร จะ ถูก เฆ่ียน ก็ จะ ถูก เฆ่ียน 
หน้อย ใผ ได้ฮบั นัก ก็ จะ ต้อง หื้อ นัก ใผ ได้ฮบั ความ ไวว้างใจ๋ นัก ก็ จะ ต้อง ฮบั
ผิดชอบ นัก

พระเยซู เป๋น เหตุ หื้อ แตก แยก กัน๋
49 �เฮา มา เป้ือ จะ หื้อ ไฟ แหง่ ก๋าน ตัดสิน เกิด ขึ้น ใน โลก เฮา ก็ ใค่ หื้อ ไฟ น้ัน 

ลุก เป้ือ ก๋านงาน เฮา จะ ได้ สําเรจ็ 50 เฮา ต้อง ฮบั ความ ตุ๊ก ขนาด เฮา ก็ ตุ๊กใจ๋ 
จ๋น กวา่ จะ สําเรจ็ 51 ต้าน ตังหลาย ก๊ึด วา่ เฮา มา เป้ือ จะ หื้อ เกิด ความ สงบ สุข 
ใน โลก น้ี กา บ่ ใจ้ จาอัน้ เน่อ แต่ มา เป้ือ หื้อ เกิด ก๋าน แตกแยก กัน๋ 52 ตัง้แต่ 
น้ี ไป เฮอืน ใด ต้ี มี หา้ คน ก็ จะ แตกแยก กัน๋ เป๋น หมู่ น่ึง สาม คน กับ แหม หมู่ 
สอง คน ต้ี ต่อต้าน กัน๋ 53 ป้อ กับ ลูก บ่าว จะ แตกแยก กัน๋ แม่ กับ ลูก สาว จะ 
แตกแยก กัน๋ แม่ ผัว กับ ลูกใป๊ จะ แตกแยก กัน๋�

54 พระเยซู อู ้กับ คน ตังหลาย แหม วา่ �เม่ือ ต้าน ตังหลาย หนั เมฆ ดํา บน ต๊
องฟ้า ตัง วนัตก ต้าน ก็ อู ้ตันที วา่ �ฝน จะ ตก แล้ว� ก็ เป๋น จาอัน้ แต๊ 55 เม่ือ 
ต้าน หนั ลม ป๊ัด มา ตัง ใต้ ต้าน ก็ วา่ �จะ ฮอ้น ขนาด� แล้ว ก็ เป๋น จาอัน้ แต๊
56 เออ คน หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด ต้าน ตังหลาย ฮู้จัก ตี ๋ความหมาย ของ สิง่ ต้ี เกิด ขึ้น 
บน แผ่นดิน กับ ต๊องฟ้า แต่ เป๋น จาใด ต้าน ตี ๋ความหมาย สิง่ ต้ี พระเจ้า ก่ําลัง 
เยยีะ อยู ่ใน สมัย น้ี บ่ ได้

57 �เป๋น จาใด ต้าน ตังหลาย บ่ ตัดสิน เอา คน เดียว วา่ อะหยงั เป๋น สิง่ ต้ี ถูก
58 ถ้า ต้าน ก่ําลัง เตียว ไป ศาล กับ คน ต้ี จะ ฟ้อง ต้าน หื้อ อุตส่าห ์หา ตาง ต้ี จะ 
ตกลง กัน๋ ได้ เม่ือ ยงั บ่ ตัน ไป เถิง ศาล เต้ือ กัว๋ วา่ เขา จะ บังคับ ต้าน ไป หา ผู้ 
พิพากษา ผู้ พิพากษา ก็ จะ ส่ง ต่อ หื้อ นายกุมคอก นายกุมคอก ก็ จะ เอา ต้าน 
ไป ขัง คอก ไว ้เหยี 59 เฮา บอก ต้าน วา่ ต้าน จะ ออก จาก คอก ตึง บ่ ได้ จ๋น กวา่ 
จะ จ่าย ก้า ปรบั จ๋น ครบ กู้ บาท กู้ สตางค์ ก่อน�

13
หื้อ กลับใจ๋ จาก บาป

1 เวลา น้ัน มี บาง คน อยู ่หัน้ เล่า เรือ่ง จาว กาลิลี ต้ี ถูก ปีลาต ฆ่า ต๋าย ต๋อน ต้ี 
ก่ําลัง เยยีะ พิธ ีถวาย เครือ่ง ปู่จา พระเจ้า หื้อ พระเยซู ฟัง 2 พระองค์ ก็ ถาม 
หมู่ เขา วา่ �ต้าน ตังหลาย ก๊ึด วา่ จาว กาลิลี หมู่ น้ัน เป๋น คน บาป นัก เหลือ 
จาว กาลิลี คน อื่น ๆ ยอ้น วา่ หมู่ เขา ได้ ถูก ฆ่า ต๋าย จาอัน้ กา 3 เฮา บอก ต้าน 
ตังหลาย วา่ บ่ ใจ้ ถ้า ต้าน ตังหลาย บ่ ได้ กลับใจ๋ จาก บาป ก็ จะ ต้อง ฉิบหาย 
เหมือน กัน๋ 4 กาวา่ สิบ แปด คน น้ัน ลอ ต้ี หอ คอย เมือง สิโลอมั โก้น เต๋ง หมู่ 
เขา ต๋าย ต้าน ตังหลาย ก๊ึด วา่ หมู่ เขา เป๋น คน บาป นัก เหลือ คน ตังหลาย ต้ี 
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อยู ่ใน กรุง เยรูซาเล็ม กา 5 เฮา บอก ต้าน ตังหลาย วา่ บ่ ใจ้ ถ้า ต้าน ตังหลาย 
บ่ กลับใจ๋ จาก บาป ก็ จะ ฉิบหาย เหมือน กัน๋�

กําเผียบ เรือ่ง เก๊า บ่าเด่ือ บ่ มี หน่วย
6 พระเยซู อู ้กําเผียบ หื้อ หมู่ เขา ฟัง วา่ �มี คน น่ึง ปูก เก๊า บ่าเด่ือ เก๊า น่ึง ไว ้

ใน สวน องุน่ ของ เขา เขา มา เซาะ หา หน่วย ต้ี เก๊า น้ัน ก็ บ่ มี 7 เขา ก็ บอก คน 
เยยีะ สวน องุน่ วา่ �ผ่อ ลอ เฮา มา เซาะ หน่วย บ่าเด่ือ เก๊า น้ี สาม ป๋ี แล้ว บ่ หนั มี 
สัก หน่วย ฟัน ขวา้ง เหยี เต๊อะ ละ ไว ้ก็ เติก้ สวน บ่ดาย� 8 คน เยยีะ สวน องุน่ ก็ 
บอก วา่ �นาย ครบั ขอ เอา ไว ้แหม ป๋ี เต๊อะ ลอง กุ่น ดิน เอา ปุ๋ย ใส่ ผ่อ ก่อน 9 ถ้า 
ป๋ี หน้า มี หน่วย ก็ ดี แต่ ถ้า บ่ มี หน่วย ก้อย ฟัน ขวา้ง เม่ือ ลูน ก็ ได้� �

ฮกัษา แม่ญิง หลังก่อง ใน วนั สะบาโต
10 ใน วนั สะบาโต วนั น่ึง พระเยซู ก่ําลัง สัง่ สอน อยู ่ใน ธรรมศาลา ของ จาว 

ยวิ 11 มี แม่ญิง คน น่ึง โดน ผี เข้า เยยีะ หื้อ เป๋น โรค ได้ สิบ แปด ป๋ี นาง หลังก่อง 
หยดื ตัว๋ ซ่ือ บ่ ได้ 12 เม่ือ พระองค์ หนั นาง แล้ว จึง ฮอ้ง หื้อ เข้า มา หา บอก วา่
�นาง เหย ตัว๋ เจ้า หาย จาก โรค แล้ว� 13 พระองค์ เอา มือ วาง ต้ี ตัว๋ ของ นาง
โรค ของ นาง ก็ หาย บ่า เด่ียว น้ัน เลย หยดื ตัว๋ ซ่ือ ได้ กับ สรรเสรญิ พระเจ้า
14 แต่ นาย ธรรมศาลา โขด ต้ี พระเยซู ฮกัษา โรค ใน วนั สะบาโต จึง บอก คน 
ตังหลาย วา่ �มี หก วนั ต้ี หื้อ เยยีะ ก๋าน ได้ ใน หก วนั น้ัน หื้อ มา ฮกัษา โรค เต๊อะ
แต่ ใน วนั สะบาโต ขอ ยา้ง ก่อน� 15 พระเยซู ตอบ เขา วา่ �คน หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด
เจ้า ตังหลาย ได้ แก้ เจ้ือก งวั เจ้ือก ลา ปา มัน ออก คอก ไป กิน๋ น้ํา ใน วนั สะบา
โต บ่ ใจ้ กา 16 แม่ญิง คน น้ี เป๋น เจ๊ือสาย ของ อบัราฮมั เขา ถูก ซาต๋าน เยยีะ 
หื้อ เป๋น โรค มา สิบ แปด ป๋ี แล้ว บ่ สมควร เต้ือ กา ต้ี นาง จะ มี อสิระ ใน วนั สะบา
โต� 17 เม่ือ พระองค์ อู ้จาอัน้ แล้ว หมู่ ต้ี เป๋น ศัตรู ๋ก็ อาย แต่ คน ตังหลาย จ้ืน
จมยนิดี ยอ้น ก๋าน อศัจ๋รรย ์ต้ี พระเยซู ได้ เยยีะ

กําเผียบ เรือ่ง แผ่นดิน ของ พระเจ้า
18 พระองค์ อู ้หื้อ ฟัง วา่ �แผ่นดิน ของ พระเจ้า เหมือน อะหยงั เฮา จะ 

เผียบ แผ่น ดิน ของ พระเจ้า เหมือน อะหยงั ดี น่อ 19 ก็ เผียบ เหมือน เม็ด 
มัสตารด์ เม็ด น่ึง ต้ี คน น่ึง เอา ไป ปูก ไว ้ใน สวน ของ เขา งอก ออก มา แล้ว ก็ 
เป๋น ต้น ใหญ่ จ๋น นก มา แป๋ง ฮงั บน กิง่ ของ เก๊า น้ัน ได้�

กําเผียบ เรือ่ง เจ๊ือ เข้าหนมปัง
20 พระองค์ ก็ อู ้แหม วา่ �เฮา จะ เผียบ แผ่นดิน ของ พระเจ้า เหมือน อะ

หยงั ดี หา 21 ก็ เผียบ เหมือน เจ๊ือ ผงฟู ต้ี แม่ญิง คน น่ึง เอา มา สูน กับ แป้ง สาม 
ถัง๑ เจ๊ือ น้ัน ก็ เยยีะ หื้อ แป้ง น้ัน ปุ๊ ขึ้น ตึง หมด�

ปะตู๋ กีด
๑ 13:21 13:21 จาว ยวิ จะ ใจ๊ ถัง ต้ี ใส่ แป้ง ได้ สิบ สาม ลิตร 
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22 ต๋อน ต้ี พระองค์ ก่ํา ลัง เตียว ตาง ไป กรุง เยรูซาเล็ม พระ เยซู ก็ แอว่ 
ไป ต๋าม บ้าน ต๋าม เมือง ต่าง ๆ สัง่ สอน คน ตัง หลาย ตวย 23 มี คน น่ึง 
ถาม พระองค์ วา่ �อา จ๋า รย์ คน ต้ี จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ น้ัน มี หน้อย กา�
24 พระองค์ อู ้กับ คน ตังหลาย วา่ �ต้าน ตังหลาย จง พยายาม เข้า ไป ตาง ปะตู๋ 
กีด ๆ เน่อ เฮา บอก ต้าน ตังหลาย วา่ มี คน นัก ฮ ิจะ เข้า ไป ก็ เข้า บ่ ได้ 25 เม่ือ เจ้า 
ของ บ้าน หบั ปะตู๋ แล้ว ต้าน ตังหลาย ยนื ฮอ้ง อยู ่ตัง นอก ปะตู๋ วา่ �นาย เจ้าข้า
จ้วย ไข ปะตู๋ หื้อ เฮา กํา เต๊อะ� แต่ เจ้า ของ บ้าน ตอบ วา่ �เฮา บ่ ฮู้จัก หมู่ เจ้า วา่ 
เป๋น ใผ ลุก ต้ี ไหน มา� 26 ต้าน ตังหลาย ก็ จะ ตอบ วา่ �หมู่ เฮา เกย กิน๋ สุก กิน๋ 
ดิบ กับ ต้าน ต้าน เกย สัง่ สอน ตํา๋ ถนน ใน บ้าน ของ หมู่ เฮา น้ัน ลอ� 27 เจ้า ของ 
บ้าน ก็ ตอบ วา่ �เฮา บ่ ฮู้จัก หมู่ เจ้า วา่ เป๋น ใผ ลุก ต้ี ไหน มา เจ้า ผู้ เยยีะ บ่ ดี ตัง
หลาย จง ไป หื้อ ป๊น หน้า เฮา เหยี เต๊อะ�

28 �เม่ือ น้ัน ต้าน ตังหลาย จะ หนั อบัราฮมั อสิอคั ยาโคบ กับ หมู่ ผู้ เป๋น 
ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตังหลาย ใน แผ่นดิน ของ พระเจ้า แต่ ตัว๋ ต้าน จะ 
ถูก ขับ ไล่ หื้อ ไป อยู ่ตัง นอก แล้ว หมู่ ต้าน ก็ จะ ไห ้หุย ขบ เขี้ยว เก๊ียว กาง อยา่ง 
เจ็บ ปวด 29 คน จะ มา จาก ตัง วนัออก ตัง วนัตก ตัง เหนือ กับ ตัง ใต้ จะ กิน๋ 
เล้ียง ฉลอง กัน๋ ใน แผ่นดิน ของ พระเจ้า 30 ผ่อ เน่อ จะ มี คน ต้ี เป๋น คน ตังเก๊า 
ใน ต๋อน น้ี จะ ก๋าย เป๋น คน ตังป๋าย กับ คน ตังป๋าย ต๋อน น้ี จะ ก๋าย ไป เป๋น คน ตัง
เก๊า�

พระเยซู อนิดู กรุง เยรูซาเล็ม
31 ใน วนั น้ัน มี หมู่ ฟาริสี บาง คน มา บอก พระองค์ วา่ �ขอ ต้าน ไป จาก ต้ี 

น่ี เหยี เต๊อะ ยอ้น เฮโรด เจ้าเมือง จะ ฆ่า ต้าน� 32 พระองค์ จึง บอก หมู่ เขา วา่
�ไป บอก หมาไน ตัว๋ น้ัน เน่อ วา่ เฮา ไล่ ผี ออก กับ ฮกัษา โรค ใน วนั น้ี กับ วนั พูก
แล้ว ใน วนั ต้ี พระเจ้า กํา๋หนด ไว้ เฮา จะ เยยีะ หื้อ สําเรจ็ 33 แต่ วา่ จํา๋เป๋น ต้ี 
เฮา จะ ต้อง เตียว ไป วนั น้ี วนั พูก กับ วนั ฮอื ยอ้น วา่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน 
พระเจ้า จะ บ่ ถูก ฆ่า นอก กรุง เยรูซาเล็ม

34 �โอ เยรูซาเล็ม เยรูซาเล็ม เหย เจ้า คือ ผู้ ต้ี ได้ ฆ่า ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง 
แตน พระเจ้า แล้ว เอา บ่าหนิ ขวา้ง คน หมู่ น้ัน ต้ี พระเจ้า ส่ง มา หา หมู่ เจ้า จ๋น 
ต๋าย หลาย เต้ือ เฮา ใค่ เอา ลูก ของ เจ้า มา ไว ้ใน ออ้ม อก เหมือน แม่ ไก่ กก ลูก 
อยู ่ใต้ ปีก ของ มัน แต่ เจ้า บ่ ยอม 35ผ่อ หื้อ ดี เน่อ เฮอืน ของ เจ้า จะ ถูก ละ ขวา้ง 
หื้อ ฮา้ง ไป เหยี เฮา ขอ บอก เจ้า ตังหลาย ไว ้เน่อ วา่ เจ้า ตังหลาย จะ บ่ หนั เฮา 
แหม แล้ว จ๋น กวา่ หมู่ เจ้า จะ เอิน้ วา่ �ขอ พระเจ้า ป๋ัน ปอน ผู้ ต้ี มา ใน นาม ของ 
องค์ พระผู้เป๋นเจ้า�ต�

14
ฮกัษา โรค ใน วนั สะบาโต

1 ใน วนั สะบาโต วนั น่ึง พระเยซู เข้า ไป ใน เฮอืน ของ ผู้ นํา คน น่ึง ของ หมู่ 
ฟารสีิ เป้ือ จะ กิน๋ ข้าว คน ต้ี หัน้ ถ้า ผ่อ วา่ พระองค์ จะ เยยีะ ก๋าน ใน วนั สะบา
ต 13:35 13:35 สดด� 118:26
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โต ก่อ 2 มี คน น่ึง เป๋น โรค บวม น้ํา อยู ่ต่อหน้า พระองค์ 3 พระเยซู จึง ถาม หมู่ 
ผู้ ชาํนาญ บท บัญญัติ กับ หมู่ ฟารสีิ วา่ �ถ้า จะ ฮกัษา คน ป่วย ใน วนั สะบาโต
จะ ผิด บท บัญญัติ ก่อ� 4 หมู่ เขา ก็ บ่ วา่ ใด สัก คน พระองค์ จึง กํา๋ ตัว๋ คน ป่วย
แล้ว ฮกัษา เขา หื้อ หาย โรค แล้ว ก็ หื้อ เขา ไป 5 พระองค์ จึง ถาม เขา ตังหลาย 
วา่ �ใน หมู่ ต้าน มี ใผ พ่อง ถ้า มี ลูก๒ กาวา่ งวั ตก น้ําบ่อ ใน วนั สะบาโต จะ บ่ ขะ
ใจ๋ ลาก ออก กา� 6 หมู่ เขา ก็ ตอบ กําถาม น้ัน บ่ ได้

พระเยซู สอน เรือ่ง ก๋าน ถ่อมตัว๋
7พระเยซู หนั หมู่ คน ต้ี ฮบั เจิญ มา กิน๋ เล้ียง เลือก น่ัง ต้ี สําคัญ พระองค์ จึง อู ้

กําเผียบ หื้อ หมู่ เขา ฟัง วา่ 8�เม่ือ มี ใผ เจิญ ต้าน ไป กิน๋ เล้ียง งาน แต่งงาน บ่ ดี 
ไป เลือก ต้ี น่ัง ต้ี สําคัญ เน่อ เผื่อ วา่ เจ้าภาพ ได้ เจิญ คน ต้ี มี ยศ สูง เหลือ ต้าน 
มา ใน งาน น้ัน ตวย 9 เจ้าภาพ จะ ปา คน น้ัน มา หา แล้ว จะ บอก หื้อ ต้าน ลุก หื้อ 
คน น้ัน น่ัง แล้ว ต้าน จะ ถูก เล่ือน ไป น่ัง ต้ี ต่ํา ต้ี สุด ต้าน ก็ จะ อาย 10 เม่ือ ต้าน 
ได้ฮบั เจิญ ถ้า ไป แผว บ้าน ต้ี จัด งาน แล้ว หื้อ เซาะ ต้ี น่ัง ต้ี ต่ํา ต้ี สุด ก่อน ถ้า 
เจ้าภาพ มา บอก ต้าน วา่ �เป้ือน เหย เจิญ ต้าน ไป น่ัง ต้ี ดี เหลือ น้ี เต๊อะ� ต้าน 
ก็ จะ ได้ฮบั เกียรติ ต่อหน้า คน ตังหลาย ต้ี น่ัง ตวย กัน๋ หัน้ 11 ยอ้น วา่ กู้ คน ต้ี ยก 
ตัว๋ ขึ้น ก็ จะ ถูก เต็ก หื้อ ต่ํา ลง ส่วน คน ต้ี ถ่อม ตัว๋ ลง ก็ จะ ได้ฮบั ก๋าน ยก ขึ้น�

12 แล้ว พระเยซู อู ้กับ เจ้าภาพ วา่ �เม่ือ ต้าน จะ จัด งาน เล้ียง จะ เป๋น เม่ือ 
วนั ก็ ดี เม่ือ ค่ํา ก็ ดี บ่ ถ้า เจิญ ก้า เป้ือน เดียว เส่ียว กัน๋ กาวา่ เจิญ ญาติ ป้ีน้อง
กาวา่ เป้ือน บ้าน ต้ี รํา่รวย เต้าอัน้ ยอ้น หมู่ น้ัน ก็ จะ เจิญ ต้าน เป๋น ก๋าน ส้าย ม้ือ 
กัน๋ 13 แต่ เม่ือ จัด งานเล้ียง หื้อ เจิญ หมู่ คน ตุ๊ก คน พิก๋าน คน แข้ง หกั ขา 
หา้น กับ คน ต๋าบอด ตวย 14 แล้ว พระเจ้า จะ ป๋ันปอน ต้าน ยอ้น คน หมู่ น้ี บ่ มี 
อะหยงั จะ มา ส้าย ต้าน แต่ พระเจ้า จะ เป๋น ผู้ หื้อ รางวลั ต้าน เม่ือ พระองค์ เยยี
ะ หื้อ คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย�

กําเผียบ เรือ่ง งาน เล้ียง ใหญ่
15 มี คน น่ึง ต้ี น่ัง กิน๋ ข้าว โต๊ะ เดียว กัน๋ กับ พระเยซู เม่ือ ได้ยนิ พระองค์ อู ้จา

อี้ ก็ บอก พระองค์ วา่ �คน ต้ี จะ ได้ เข้า ฮว่ม งานเล้ียง ใน แผ่นดิน ของ พระเจ้า 
ก็ เป๋น สุข� 16 พระองค์ อู ้กับ เขา วา่ �มี คน น่ึง จัด งานเล้ียง ใหญ่ โต ได้ เจิญ 
คน จํา๋นวน นัก มา ฮว่ม งาน 17 เม่ือ เกียม เสรจ็ แล้ว ก็ ส่ง คน ฮบัใจ๊ ออก ไป 
ตวย หา หมู่ ต้ี เจิญ ไว ้แล้ว บอก เขา วา่ �เจิญ มา เต๊อะ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ก็ พรอ้ม 
แล้ว� 18 คน หมู่ น้ัน ปา กัน๋ อา้ง วา่ ไป บ่ ได้ คน หวัที บอก วา่ �เฮา ซ้ือ นา ไว้ วนั 
น้ี จะ ไป ผ่อ นา น้ัน ขอ สูมา เต๊อะ� 19 แหม คน น่ึง วา่ �เฮา ซ้ือ งวั ไว ้หา้ กู้ เฮา จะ 
ไป ลอง ก๋าน ผ่อ เฮา ขอ สูมา เต๊อะ� 20 แหม คน น่ึง ก็ อู ้วา่ �เฮา แต่งงาน ใหม่ 
ยอ้น จาอัน้ ไป บ่ ได้� 21 คน ฮบัใจ๊ ก็ ป๊ิก มา บอก นาย นาย โขด ขนาด สัง่ คน ฮบั
ใจ๊ วา่ �ออก ไป ต๋าม กอง ใหญ่ กับ กอง หน้อย ใน เมือง เวย ๆ ปา คน ตุ๊ก คน พิ
๒ 14:5 14:5 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ เป๋น กํา วา่ ลา
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ก๋าน คน ต๋าบอด กับ คน แข้ง หกั ขา หา้น เข้า มา เน่อ� 22 คน ฮบัใจ๊ ป๊ิก มา บอก 
วา่ �นาย ครบั เฮา ได้ เยยีะ ต๋าม ต้ี นาย สัง่ ไว ้แล้ว ยงั มี ต้ี วา่ง อยู�่ 23 นาย จึง 
สัง่ คน ฮบัใจ๊ แหม วา่ �ออก ไป ต๋าม หนตาง บ้านนอก เม่ือ ปะ ใผ ก็ หื้อ จัก๊จวน 
มา หมด เป้ือ หื้อ มี คน มา เต๋ม เฮอืน เฮา 24 เฮา บอก ต้าน ตังหลาย วา่ หมู่ คน 
ต้ี เฮา เจิญ แล้ว บ่ มา น้ัน บ่ มี ใผ สัก คน จะ ได้ กิน๋ ของกิน๋ ของ เฮา� �

ก๋าน เป๋น สาวก ของ พระเยซู
25 มี คน จํา๋นวน นัก ตวย พระองค์ ไป พระองค์ เหลียว หลัง มา ผ่อ แล้ว ก็ อู ้

กับ หมู่ เขา วา่ 26 �ถ้า คน ใด มา หา เฮา แล้ว ฮกั เฮา หน้อย เหลือ ป้อ แม่ ลูก
เมีย ญาติ กับ ป้ีน้อง แม้แต่ จีวติ ตัว๋ เก่า นัก เหลือ เฮา จะ เป๋น สาวก ของ เฮา 
บ่ ได้ 27 คน ใด ต้ี บ่ ยอม แบก ไม้ ก๋าง เขน ของ ตัว๋ แล้ว ตวย เฮา มา คน น้ัน จะ 
เป๋น สาวก ของ เฮา บ่ ได้ 28 ใน หมู่ ต้าน ถ้า ใผ จะ ใค่ แป๋ง ตึก จะ บ่ น่ัง ลง ก๊ึด รากา 
เหยี ก่อน กา วา่ จะ มี เงนิ ปอ เยยีะ จ๋น แล้ว ก่อ 29 กัว๋ วา่ ถ้า วาง ฐาน แล้ว แต่ 
แป๋ง บ่ แล้ว คน ตังหลาย ต้ี มา หนั ก็ จะ ใค่หวั ใส่ 30แล้ว อู ้วา่ �คน น้ี ตัง้ ต้น แป๋ง
แต่ แป๋ง หื้อ แล้ว บ่ ได้� 31 กาวา่ มี กษัตรยิ ์องค์ ใด พ่อง เม่ือ จะ ยก ทัพ ไป ฮบ 
กับ กษัตรยิ ์องค์ อื่น จะ บ่ น่ัง ลง ก๊ึด เหยี ก่อน วา่ มี ทหาร หม่ืน คน จะ ฮบ กับ ก๋
องทัพ ต้ี ยก มา สอง หม่ืน คน ได้ ก่อ 32 ถ้า หนั วา่ สู้ บ่ ได้ เม่ือ ยงั อยู ่หา่ง กัน๋ ก็ จะ 
ใจ๊ หมู่ ทูต ไป ขอ เป๋น มิตร กัน๋ เหยี 33 ก็ อยา่ง เดียว กัน๋ น้ัน ละ ใน หมู่ ต้าน ถ้า ใผ 
บ่ ยอม สละ กู้ สิง่ จะ เป๋น สาวก ของ เฮา บ่ ได้

เกือ๋ ต้ี จ๋าง แล้ว
34 �เกือ๋ เป๋น ของ ดี แต่ ถ้า เกือ๋ จ๋าง ไป เหยี จะ เยยีะ หื้อ เก็ม แหม ตึง บ่ ได้

35 จะ เอา เป๋น ปุ๋ย ใส่ ดิน ก็ บ่ ได้ จะ เอา หมัก กับ ขี้ สัตว ์แป๋ง ปุ๋ย ก็ บ่ ได้ เขา ก็ จะ 
เอา ขวา้ง เหยี เต้าอัน้ ใผ ยอม ฟัง ก็ หื้อ ฟัง ไว ้เต๊อะ�

15
กําเผียบ เรือ่ง แกะ หาย

1 ต๋อน น้ัน หมู่ คน เก็บ ภาษี กับ หมู่ คน บาป ตังหลาย ปา กัน๋ เข้า มา ใก้ พระ
เยซู เป้ือ จะ ฟัง พระองค์ สัง่ สอน 2 แต่ หมู่ ฟาริสี กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์จ่ม วา่
�คน น้ี ต้อนฮบั คน บาป กับ กิน๋ ด่ืม ตวย หมู่ เขา�

3พระองค์ อู ้เป๋น กําเผียบ หื้อ หมู่ เขา ฟัง วา่ 4�ใน หมู่ ต้าน มี ใผ พ่อง ต้ี มี แกะ 
รอ้ย ตัว๋ แล้ว มี ตัว๋ น่ึง หาย ไป จะ บ่ ละ แกะ เก้า สิบ เก้า ตัว๋ ไว้ แล้ว ก็ ไป เซาะ หา 
ตัว๋ ต้ี หาย ไป จ๋น ปะ กา 5 เม่ือ ปะ แล้ว ก็ ยก ขึ้น ใส่ บ่า แบก ป๊ิก มา ด้วย ความ จ้ืน
จมยนิดี 6 เม่ือ มา เถิง บ้าน แล้ว จึง เจิญ หมู่ เป้ือน ฝูง กับ จาวบ้าน มา ต้ี บ้าน
แล้ว บอก หมู่ เขา วา่ �ขอ ยนิดี กับ เฮา ตวย เน่อ ยอ้น วา่ เฮา ได้ ปะ แกะ ตัว๋ ต้ี 
หาย ไป น้ัน แล้ว� 7 เฮา บอก ต้าน ตังหลาย วา่ ใน สวรรค์ ก็ เป๋น อยา่ง เดียว กัน๋ 
เม่ือ คน บาป คน น่ึง กลับใจ๋ จาก บาป จะ มี ความ จ้ืนจมยนิดี นัก เหลือ เก้า สิบ 
เก้า คน ต้ี เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม แล้ว บ่ ต้อง กลับใจ๋ จาก บาป

กําเผียบ เรือ่ง เงนิ เหรยีญ หาย
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8 �กาวา่ แม่ญิง คน ใด มี เหรยีญ เงนิ สิบ เหรยีญ แต่ เหรยีญ น่ึง หาย ไป จะ 
บ่ ต๋าม โกม ไฟ กวาด เฮอืน เซาะ หา จ๋น ปะ กา 9 เม่ือ ปะ แล้ว ก็ เจิญ เป้ือน ฝูง กับ 
จาวบ้าน มา อยู ่ฮว่ม กัน๋ บอก หมู่ เขา วา่ �ขอ ยนิดี กับ ข้าเจ้า ตวย เน่อ ข้าเจ้า 
เซาะ หา เหรยีญ ต้ี หาย ไป น้ัน ได้ แล้ว� 10 ก็ เป๋น อยา่ง เดียว กัน๋ น้ัน ละ เฮา 
บอก ต้าน ตังหลาย วา่ หมู่ ทูตสวรรค์ ของ พระเจ้า จะ มี ความ ยนิดี เม่ือ มี คน 
บาป คน เดียว กลับใจ๋ จาก บาป�

กําเผียบ เรือ่ง ลูกหล้า หลง ผิด
11 พระองค์ เล่า แหม เรือ่ง น่ึง หื้อ หมู่ เขา ฟัง วา่ �คน น่ึง มี ลูก ป้อจาย อยู ่

สอง คน ลูกหล้า น้ัน มา อู ้กับ ป้อ วา่ 12 �ป้อ ครบั ขอ สมบัติ ต้ี เป๋น ส่วน ของ 
ลูก เหยี เต๊อะ� ป้อ ก็ แบ่ง ทรพัย ์สมบัติ หื้อ ลูก ตึง สอง คน 13 ได้ สัก สอง สาม 
วนั ลูก คน หล้า ก็ เก็บ เอา ทรพัย ์สมบัติ ตึง หมด ต้ี เป๋น ของ เขา ออก จาก บ้าน 
ไป เมือง ไก๋ แล้ว ใจ๊ จ่าย สตางค์ อยา่ง สุรุย่สุรา่ย 14 เม่ือ สตางค์ เส้ียง หมด 
แล้ว ก็ เกิด กัน้ อยาก ใน เมือง น้ัน เขา ก็ บ่ มี สตางค์ ติด ตัว๋ เลย 15 จึง ไป ขอ เยยี
ะ ก๋าน กับ จาว เมือง คน น่ึง คน น้ัน ก็ ใจ๊ เขา ไป เล้ียง หมู อยู ่ก๋าง โต้ง 16 เขา ใค่ 
อยาก กิน๋ หื้อ อิม่ ต้อง แต่ บ่ มี ใผ หื้อ อะหยงั เขา กิน๋ สัก อยา่ง แม้แต่ บ่าถัว่ ต้ี หมู 
กิน๋ เขา ก็ ใค่ อยาก กิน๋ 17 เม่ือ เขา ก๊ึด ได้ ก็ อู ้วา่ �ลูกจ้าง ของ ป้อ เฮา มี หลาย 
คน ก็ ยงั มี ข้าว กิน๋ จ๋น เหลือ ส่วน ตัว๋ เฮา จะ มา ต๋าย เหยี ต้ี น่ี ยอ้น กัน้อยาก กา
18 เฮา จะ ป๊ิก ไป หา ป้อ บอก เป้ิน วา่ �ป้อ ครบั ลูก ได้ เยยีะ บาป ต่อ พระเจ้า กับ 
ต่อ ป้อ ตวย 19 ลูก บ่ สมควร จะ เป๋น ลูก ของ ป้อ ขอ ฮบั ลูก ไว ้เป๋น ลูกจ้าง คน น่ึง 
เต๊อะ� � 20 แล้ว เขา ก็ ลุก ขึ้น ป๊ิก ไป หา ป้อ เม่ือ เขา ยงั อยู ่ไก๋ ป้อ หนั เขา ก็ มี 
ความ อนิดู แล้ว ล่น ออก ไป กอด คอ กับ จูบ ลูก 21 ฝ่าย ลูก ก็ อู ้กับ ป้อ วา่ �ป้อ 
ครบั ลูก ได้ เยยีะ ผิด ต่อ พระเจ้า กับ ป้อ ตวย ลูก บ่ สมควร เป๋น ลูก ของ ป้อ ต่อ 
ไป� 22 แต่ ป้อ สัง่ หมู่ คน ฮบัใจ๊ วา่ �ขะใจ๋ ไป เอา เส้ือ คุม อยา่ง ดี ต้ี สุด มา นุ่ง หื้อ 
เขา เอา แหวน มา ใส่ น้ิว มือ เอา เกิบ มา หื้อ สุบ๓ 23 บึด จะ มี งาน เล้ียง ฉลอง 
เน่อ เลือก เอา ลูก งวั ตัว๋ ตุ้ย ๆ มา ฆ่า เล้ียง กัน๋ เต๊อะ 24 ยอ้น วา่ ลูก ของ เฮา คน 
น้ี ต๋าย ไป แล้ว แต่ ได้ ป๊ิก เป๋น ขึ้น มา แหม เขา หาย ไป แล้ว แต่ ได้ มา ปะ กัน๋ 
แหม� เขา ตังหลาย ก็ เริม่ ฉลอง กัน๋

25 �ลูก คน เก๊า เยยีะ ก๋าน อยู ่ก๋าง โต้ง เม่ือ ป๊ิก มา ใก้ เถิง บ้าน ก็ ได้ยนิ เสียง 
แหแ่หน เต้น ฟ้อน กัน๋ 26 เขา ฮอ้ง คน ฮบัใจ๊ คน น่ึง มา ถาม วา่ �เป้ิน มี งาน อะ
หยงั กัน๋� 27 ลูก จ้าง ก็ ตอบ วา่ �น้อง ของ ต้าน ป๊ิก มา แล้ว ป้อ ของ ต้าน สัง่ หื้อ 
ฆ่า ลูก งวั ตัว๋ ตุ้ย ๆ กิน๋ เล้ียง กัน๋ ยอ้น น้อง ของ ต้าน ป๊ิก มา อยา่ง ปลอดภัย�
28 ลูก คน เก๊า ก็ โขด บ่ ยอม เข้า บ้าน ป้อ ก็ ออก มา ขอฮอ้ง เขา 29 แต่ เขา ตอบ 
ป้อ วา่ �ผ่อ ลอ ลูก ได้ ฮบัใจ๊ ป้อ มา ก่ี ป๋ี แล้ว บ่ เกย เหลือ กําสัง่ ของ ป้อ เลย 
สัก ข้อ ขนาด แป๊ะ สัก ตัว๋ น่ึง ป้อ ก็ ยงั บ่ เกย หื้อ ฆ่า เล้ียง เป้ือ ฉลอง กับ เป้ือน 
ฝูง 30 แต่ เม่ือ ลูก คน น้ี ของ ป้อ ได้ ใจ๊ สมบัติ จ๋น หมด จ๋น เส้ียง โดย ไป คบ แม่
๓ 15:22 15:22 ใน สมัย น้ัน ก๋าน ใส่ แหวน แสดง เถิง ตํา๋แหน่ง ของ ลูก
คน มี เกิบ แสดง เถิง วา่ บ่ ใจ้ ขี้ข้า
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ญิง ขาย ตัว๋ ป้อ ยงั ได้ ฆ่า ลูก งวั ตัว๋ ตุ้ย ๆ เล้ียง กัน๋ อยู ่กา� 31 ป้อ จึง ตอบ เขา 
วา่ �ลูก เหย ลูก อยู ่กับ ป้อ มา ตลอด ของ ของ ป้อ ตึง หมด ก็ เป๋น ของ เจ้า แล้ว
32 สมควร ต้ี หมู่ เฮา จะ ยนิดี กับ ฉลอง กัน๋ ยอ้น น้อง คน น้ี ต๋าย แล้ว แต่ ป๊ิก เป๋น 
ขึ้น มา แหม เขา หาย ไป แล้ว แต่ ได้ มา ปะ กัน๋ แหม� �

16
กําเผียบ เรือ่ง ป้อ บ้าน ต้ี บ่ ซ่ือสัตย์

1 พระเยซู เล่า เรือ่ง หื้อ หมู่ สาวก ฟัง วา่ �เศรษฐี คน น่ึง มี ป้อบ้าน มี คน มา 
ฟ้อง เศรษฐี วา่ ป้อบ้าน ของ เขา ใจ๊ จ่าย สตางค์ บ่ ถูก 2 เศรษฐี จึง ฮอ้ง ป้อบ้าน 
มา ถาม วา่ �เรือ่ง ต้ี เฮา ได้ยนิ มา เป๋น จาใด หื้อ เอา สมุด บันทึก ฮบั จ่าย ของ 
เจ้า มา ลอ ยอ้น เจ้า จะ เป๋น ป้อบ้าน ต่อ ไป บ่ ได้ แล้ว� 3 ป้อ บ้าน คน น้ัน ก๊ึด ใน 
ใจ๋ วา่ �เฮา จะ เยยีะ จาใด ดี ยอ้น นาย จะ ถอด เฮา ออก จาก หน้าต้ี ป้อบ้าน จะ 
ไป ฮบัจ้าง ขุด ดิน ก็ บ่ มี แฮง จะ ขอ คน อื่น กิน๋ ก็ อาย เขา 4 เฮา ก๊ึด ได้ แล้ว วา่ 
จะ เยยีะ จาใด ดี เป้ือ ต๋อน ถูก ถอด ออก จาก หน้าต้ี ป้อบ้าน คน อื่น ยงั ต้อนฮบั 
เฮา ไว ้ใน เฮอืน เขา ต่อ ไป ได้� 5 ป้อบ้าน น้ัน ก็ ฮอ้ง ลูก หน้ี ของ นาย มา ตึง หมด 
ถาม คน หวัที วา่ �ต้าน เป๋น หน้ี นาย ของ ข้า เต้าใด� 6 เขา ตอบ วา่ �เป๋น หน้ี 
น้ํามัน บ่ากอกเทศ รอ้ย ถัง� ป้อบ้าน บอก เขา วา่ �เอา ใบ แจ้ง หน้ี มา น่ัง ลง 
ขะใจ๋ แก้ เป๋น หา้ สิบ ถัง เน่อ� 7 แล้ว ถาม แหม คน น่ึง วา่ �ต้าน เป๋น หน้ี เต้า
ใด� เขา ตอบ วา่ �เป๋น หน้ี ข้าว สาลี รอ้ย กระสอบ� ป้อบ้าน ก็ บอก วา่ �เอา 
ใบ แจ้ง หน้ี มา แก้ เป๋น แปด สิบ กระสอบ เน่อ� 8 เศรษฐี ก็ ยกยอ่ง ป้อบ้าน ขีโ้ก๋
ง คน น้ัน วา่ เขา หลวก ใน เรือ่ง น้ี ยอ้น วา่ คน ตังหลาย ต้ี อยู ่ฝ่าย โลก น้ี ก็ หลวก 
ใน เรือ่ง ของ โลก นัก เหลือ คน ของ พระเจ้า

9 �เฮา บอก ต้าน ตังหลาย วา่ หื้อ ใจ๊ ทรพัย ์สมบัติ ต้ี มี อยู ่ใน โลก น้ี จ้วย คน 
อื่น เป้ือ หื้อ เป๋น เป้ือน กัน๋ เป้ือ วา่ เม่ือ ทรพัย ์สมบัติ เส้ียง แล้ว พระเจ้า จะ ต้อน
ฮบั ต้าน เข้า ใน สวรรค์

10 �คน ต้ี ซ่ือสัตย ์ใน สิง่ หน้อย ๆ จะ ซ่ือสัตย ์ใน สิง่ ต้ี ใหญ่ คน ต้ี บ่ ซ่ือสัตย ์ใน 
สิง่ หน้อย ๆ ก็ จะ บ่ ซ่ือสัตย ์ใน สิง่ ใหญ่ ตวย 11 แล้ว ถ้า ต้าน ตังหลาย บ่ ซ่ือสัตย ์
ใน ทรพัย ์สมบัติ ฝ่าย โลก ใผ จะ มอบ ทรพัย ์สมบัติ ต้ี เต้ียง แต๊ หื้อ ต้าน กา
12 ถ้า ต้าน ตังหลาย บ่ ซ่ือสัตย ์ใน ของ ของ คน อื่น ใผ จะ มอบ ทรพัย ์สมบัติ 
ของ ต้าน หื้อ เป๋น ของ ต้าน ได้ 13 บ่ มี ใผ จะ ฮบั ใจ๊ เจ้านาย สอง คน พรอ้ม กัน๋ 
ได้ ยอ้น วา่ เขา จะ จัง นาย คน น่ึง แล้ว ก็ ฮกั นาย แหม คน น่ึง กาวา่ เขา ก็ จะ 
ซ่ือสัตย ์กับ นาย คน น่ึง แต่ จะ ดู ถูก ดู แควน นาย แหม คน น่ึง เจ้น เดียว กัน๋ 
ต้าน จะ ฮบัใจ๊ พระเจ้า แล้ว จะ ฮบัใจ๊ เงนิคํา พรอ้ม กัน๋ บ่ ได้�

บท บัญญัติ กับ แผ่นดิน ของ พระเจ้า
14 ส่วน หมู่ ฟาริสี ต้ี หนั แก่ เงนิ เม่ือ ได้ยนิ กํา หมู่ น้ัน ก็ ปา กัน๋ ใค่ หวั ใส่ 

พระองค์ 15 พระเยซู อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �เจ้า ตังหลาย แต่ง เป๋น คน ถูกต้อง 
ต๋าม ธรรม ต่อหน้า คน แต่ พระเจ้า ฮู ้ใจ๋ ของ ต้าน ตังหลาย ดี สิง่ ต้ี คน หนั วา่ มี 
ก้า กับ น่า นับถือ สําหรบั พระเจ้า น้ัน หนั วา่ เป๋น สิง่ ต้ี น่า จัง
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16 �จาว ยวิ ได้ ใจ๊ บท บัญญัติ ของ โมเสส กับ กํา เขียน ของ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น 
เสียง แตน พระเจ้า มา จ๋น แผว สมัย ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา แล้ว ก็ มี ก๋าน บอก 
ข่าวดี เรือ่ง แผ่นดิน ของ พระเจ้า คน ตังหลาย ก็ ลู่ กัน๋ เข้า ไป ใน แผ่นดิน น้ัน
17 ฟ้า กับ ดิน จะ ล่วง ป๊น ไป ก็ งา่ย เหลือ บท บัญญัติ ขีด ๆ น่ึง จะ ตก ไป

18�ป้อจาย คน ใด ต้ี ละ เมีย ไป มี เมีย ใหม่ ก็ ผิด เรือ่ง ก๋าน ล่วง ประเวณี แล้ว
ถ้า คน ใด ไป เอา แม่ ฮา้ง มา เป๋น เมีย ก็ ผิด เรือ่ง ก๋าน ล่วง ประเวณี เหมือน กัน๋

เศรษฐี กับ คน ขอตาน
19 �มี เศรษฐี คน น่ึง นุ่ง หม่ ผ้า รากา แปง กับ ป่าน อยา่ง ดี กิน๋ ดี อยู ่ดี ตึง วนั

20 มี แหม คน น่ึง เป๋น ขอ ตาน จ้ือ ลาซารสั เป๋น ตุ่ม เต๋ม เน้ือ เต๋ม ตัว๋ มี คน เอา 
เขา มา นอน ไว ้ต้ี ปะตู๋ ฮัว้ บ้าน ของ เศรษฐี 21 เขา หวงั วา่ จะ ได้ กิน๋ เศษ ของ กิน๋ 
ต้ี ตก จาก โต๊ะ อาหาร ของ เศรษฐี แม้ แต่ หมา ก็ มา เลีย ตุ่ม ต้ี เน้ือ ตัว๋ ของ เขา
22 ต่อ มา ขอตาน คน น้ัน ต๋าย หมู่ ทูตสวรรค์ ก็ ปา เขา ไป อยู ่กับ อบัราฮมั บน 
สวรรค์ แหม บ่ เมิน เศรษฐี น้ัน ต๋าย ก็ ถูก ฝัง ไว้ 23 แล้ว ได้ ไป อยู ่แดน คน ต๋าย
มี ความ ตุ๊ก เวทนา ขนาด เศรษฐี แหงน ผ่อ หนั อบัราฮมั อยู ่ไก๋ ลาซารสั ก็ อยู ่
กับ ต้าน 24 เศรษฐี ก็ ฮอ้ง วา่ �ป้อ อบัราฮมั เหย ขอ อนิดู ข้าพเจ้า เต๊อะ ขอ 
ใจ๊ ลาซารสั เอา ป๋าย น้ิว จุ่ม น้ํา มา จิ ลิน้ ข้าพเจ้า หน้อย ข้าพเจ้า จะ ได้ เยน็ พ่อง
ยอ้น อยู ่ต้ี น่ี เปล๋วไฟ ฮอ้น ตุ๊ก ทรมาน ขนาด� 25 อบัราฮมั จึง ตอบ วา่ �ลูก 
เหย เจ้า ก๊ึด ผ่อ เต๊อะ วา่ เม่ือ ยงั มี จีวติ อยู่ เจ้า ได้ ของ ดี มา ตลอด แต่ ลาซา
รสั ได้ สิง่ บ่ ดี เลย บ่าเด่ียว น้ี เขา ได้ฮบั ก๋าน ปลอบใจ๋ แต่ เจ้า ได้ฮบั ความ ตุ๊ก 
ทรมาน 26 แหม อยา่ง น่ึง หละหวา่ง เฮา กับ เจ้า มี หว้ย เลิก็ กัน้ อยู่ ใผ ใค่ ข้าม 
จาก น่ี ไป หา เจ้า ตึง บ่ ได้ กาวา่ จะ ข้าม จาก ต้ี หัน้ มา หา เฮา ก็ บ่ ได้� 27 เศรษฐี 
น้ัน จึง อู ้วา่ �ป้อ ครบั ถ้า จาอัน้ ขอ ใจ๊ ลาซารสั ไป บ้าน ป้อ ข้าพเจ้า กํา เต๊อะ
28 ยอ้น ข้าพเจ้า มี ป้ีน้อง หา้ คน ตวย กัน๋ หื้อ ลาซารสั ตักเตือ๋น หมู่ เขา เผื่อ 
วา่ เม่ือ หมู่ เขา ต๋าย จะ บ่ ได้ เข้า มา อยู ่ใน ต้ี ตุ๊ก ทรมาน น้ี� 29 อบัราฮมั จึง ตอบ 
เขา แหม วา่ �หมู่ เขา มี กําสอน ของ โมเสส กับ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน 
พระเจ้า หัน้ แล้ว หื้อ หมู่ เขา ฟัง กําสอน ของ หมู่ น้ัน เต๊อะ� 30 เศรษฐี น้ัน ก็ วา่
�บ่ ได้ ป้อ อบัราฮมั ครบั ถ้า คน น่ึง ต้ี เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ป๊ิก ไป บอก หมู่ 
เขา ๆ ก็ จะ กลับใจ๋ จาก บาป� 31 อบัราฮมั ก็ บอก แหม วา่ �ถ้า หมู่ เขา บ่ ฟัง สิง่ 
ต้ี โมเสส กับ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า สอน มา แล้ว เถิง คน ต้ี เป๋น 
ขึ้น จาก ความ ต๋าย จะ ป๊ิก ไป บอก เขา ๆ ก็ ตึง บ่ เจ้ือ� �

17
ก๋าน ทดลอง หื้อ เยยีะ บาป

1 พระเยซู อู ้กับ หมู่ สาวก ของ พระองค์ แหม วา่ �จะ มี สิง่ ต่าง ๆ ต้ี เยยีะ หื้อ 
คน หลงผิด แน่นอน แต่ ความ ฉิบหาย จะ เกิด ขึ้น กับ คน ต้ี เยยีะ หื้อ เกิด เรือ่ง 
จาอี ้น้ัน 2 ถ้า เอา บ่าหนิ โม่ มัด ติด คอ คน น้ัน แล้ว โจ้ง ลง น้ํา ทะเล เลิก็ เหยี
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ก็ ยงั ดี เหลือ ต้ี เขา จะ เยยีะ หื้อ คน ต้ี เป๋น เหมือน หละออ่น หน้อย หมู่ น้ี คน น่ึง 
หลง ผิด ไป 3 จง หละวงั หื้อ ดี ถ้า ป้ีน้อง เยยีะ ผิด ต่อ ต้าน หื้อ เตือ๋น เขา ถ้า เขา 
ยอมฮบั ผิด ก็ หื้อ ยกโต้ษ เขา เหยี 4 ถ้า เขา จะ เยยีะ ผิด ต่อ ต้าน วนั น่ึง เจ็ด เต้ือ
แล้ว ก็ มา หา ต้าน ตึง เจ็ด เต้ือ น้ัน แล้ว บอก ต้าน วา่ ขอ สูมา เต๊อะ จง ยก โต้ษ 
หื้อ เขา เหยี�

อาํนาจ ของ ความ เจ้ือ
5 หมู่ อคัร สาวก บอก พระเยซู วา่ �ขอ พระองค์ โผด หื้อ หมู่ เฮา มี ความ 

เจ้ือ นัก ขึ้น เต๊อะ� 6 พระองค์ ก็ บอก วา่ �ถ้า หมู่ ต้าน มี ความ เจ้ือ เต้า เม็ด 
มัสตารด์ เม็ด น่ึง ต้าน ก็ จะ สัง่ ต้น หม่อน น้ี ได้ วา่ �จง ถอน ขึ้น มา แล้ว ลง ไป 
ปัก อยู ่ใน ทะเล� มัน ก็ จะ เจ้ือฟัง ต้าน

หน้าต้ี ของ คน ฮบัใจ๊
7 �ใน หมู่ ต้าน มี ใผ พ่อง เม่ือ คน ฮบัใจ๊ ไป ไถ นา กาวา่ ไป เล้ียง แกะ แล้ว 

เม่ือ ป๊ิก มา จะ อู ้กับ คน ฮบัใจ๊ วา่ �เจิญ น่ัง ลง กิน๋ ข้าว เต๊อะ� 8 กาวา่ จะ บอก 
วา่ �ดา ข้าว หื้อ เฮา กิน๋ กับ เกียม ตัว๋ หื้อ พรอ้ม ฮบัใจ๊ เฮา จ๋น เฮา กิน๋ อิม่ เหยี 
ก่อน แล้ว เจ้า ก้อย กิน๋ เม่ือ ลูน� 9 นาย จะ ขอบคุณ คน ฮบัใจ๊ ยอ้น เขา ได้ เยยีะ 
ต๋าม กําสัง่ กา 10 จาใด ก็ ดี เม่ือ ต้าน ตังหลาย ได้ เยยีะ กู้ สิง่ ต้ี เฮา สัง่ หื้อ เยยีะ 
น้ัน ก็ คง จะ อู ้วา่ �ข้าพเจ้า ตังหลาย เป๋น คน ฮบัใจ๊ บ่ ได้ มี บุญคุณ ต่อ นาย หมู่ 
ข้าพเจ้า เยยีะ ต๋าม หน้าต้ี ต้ี ควร จะ เยยีะ เต้าอัน้� �

พระเยซู ฮกัษา คน เป๋น ขี้ตู้ด สิบ คน
11 เม่ือ พระเยซู ก่ําลัง ไป กรุง เยรูซาเล็ม พระองค์ ก็ เลาะ หละหวา่ง แควน้ 

กาลิลี กับ แควน้ สะมาเรยี 12 เม่ือ พระเยซู ไป ต้ี หมู่ บ้าน แหง่ น่ึง มี คน เป๋น 
ขี้ตู้ด สิบ คน มา หา พระองค์ หมู่ เขา ยนื อยู ่จ้าดไก๋ 13 แล้ว ก็ ฮอ้ง เสียง ดัง วา่
�เยซู นาย เจ้า ข้า ขอ อนิดู ข้าพเจ้า ตังหลาย เต๊อะ� 14 เม่ือ พระองค์ หนั แล้ว 
ก็ อู ้วา่ �จง ไป แสดง ตัว๋ ต่อ หมู่ ปุโรหติ เต๊อะ หื้อ เขา กวด ผ่อ ก่อน� เม่ือ ก่ําลัง 
เตียว ไป เขา ตังหลาย ก็ หาย สะอาด 15 มี คน น่ึง ใน หมู่ น้ัน เม่ือ หนั วา่ ตัว๋ หาย 
โรค แล้ว ก็ ป๊ิก มา ฮอ้ง เสียง ดัง สรรเสรญิ พระเจ้า 16 กับ ก้ม ลง ไหว ้ต้ี ตีน๋ ของ 
พระเยซู ขอบ พระคุณ พระองค์ คน น้ัน เป๋น จาว สะมาเรยี 17 พระเยซู ก็ ถาม 
เขา วา่ �มี สิบ คน หาย โรค บ่ ใจ้ กา แล้ว เก้า คน น้ัน ไป ไหน เหยี หมด 18 บ่ มี 
ใผ ป๊ิก มา สรรเสรญิ พระเจ้า นอก จาก คน ต่างจ้าด คน น้ี เต้าอัน้ กา� 19 แล้ว 
พระองค์ ก็ บอก คน น้ัน วา่ �ลุก ขึ้น ไป เต๊อะ ความ เจ้ือ ของ เจ้า ได้ เยยีะ หื้อ เจ้า 
หาย เป๋น ปกติ แล้ว�

สภาพ ก๋าน มา ของ แผ่นดิน ของ พระเจ้า
20 มี หมู่ ฟารสีิ ถาม พระองค์ วา่ �แผ่นดิน ของ พระเจ้า จะ มา แผว เม่ือ ใด�

พระเยซู ตอบ เขา วา่ �แผ่นดิน ของ พระเจ้า จะ บ่ มา โดย หื้อ หนั กับ ต๋า 21 จะ 
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บ่ มี ใผ อู ้วา่ �มา แผว แล้ว มา ผ่อ น่ี ลอ� กาวา่ �ไป ผ่อ ปู๊น� ยอ้น วา่ แผ่นดิน 
ของ พระเจ้า อยู ่ต้ามก๋าง ๔ต้าน ตังหลาย�

22 เม่ือ ลูน มา พระเยซู อู ้กับ หมู่ สาวก วา่ �จะ มี เวลา น่ึง เม่ือ ต้าน ตังหลาย 
จะ ใค่ หนั วนั ต้ี เฮา ผู้ เป๋น บุตรมนษุย ์จะ มา แหม แต่ หมู่ ต้าน จะ บ่ หนั 23 จะ 
มี คน อู ้กับ ต้าน ตัง หลาย วา่ �มา ผ่อ น่ี� กา วา่ �ไป ผ่อ ปู๊น พระองค์ มา 
แล้ว� หา้ม ออก ไป ตวย เขา เน่อ 24 ยอ้น วา่ เม่ือ วนั ต้ี บุตรมนษุย ์ป๊ิก มา ก็ 
เผียบ เหมือน ฟ้า แมบ เผิก น่ึง ก็ จะ แจ้ง ไป แหม เผิก น่ึง 25 แต่ จํา๋ เป๋น ต้ี บุตร
มนษุย ์จะ ต้อง ทน ตุ๊ก ทรมาน หลาย อยา่ง เหยี ก่อน กับ คน สมัย น้ี จะ บ่ ยอม
ฮบั พระองค์

26 �เม่ือ บุตรมนษุย ์จะ มา ก็ จะ เป๋น อยา่ง เดียว กับ ใน สมัย ของ โนอาห์
27 คน ตังหลาย ได้ กิน๋ กับ ด่ืม มี ก๋าน แต่งงาน กัน๋ ตึง ยก ลูก หื้อ เป๋น ผัว เมีย 
กัน๋ จ๋น เถิง วนั ต้ี โนอาห ์ได้ เข้า ไป ใน เฮอื แล้ว น้ํา ก็ ท่วม โลก จ๋น คน ต๋าย หมดถ
28 ใน สมัย ของ โลท ทก็ เหมือน กัน๋ คน ตังหลาย ได้ กิน๋ ได้ ด่ืม ได้ หวา่น ได้ 
ปูก ได้ ซ้ือ ขาย ได้ ก่อ สรา้ง 29 แต่ ใน วนั ต้ี โลท ออก จาก เมือง โสโดม น้ัน ไฟ 
กํามะถัน ก็ ตก จาก ฟ้า เผา ไหม้ คน หมู่ น้ัน หมด 30 เม่ือ บุตรมนษุย ์จะ มา ก็ จะ 
เป๋น จาอัน้ เหมือน กัน๋ 31 ใน วนั น้ัน คน ต้ี อยู ่บน ดาดฟ้า หลังคา บ้าน หา้ม ป๊ิก 
เข้า ไป เก็บ คัว อะหยงั เน่อ คน ต้ี อยู ่ต๋าม โต้ง ต๋าม นา ก็ หา้ม ป๊ิก บ้าน เน่อ 32 จง 
ก๊ึด เถิง เมีย ของ โลท เต๊อะ ธ 33 คน ใด ฮ ิเอา จีวติ ของ ตัว๋ รอด คน น้ัน จะ ฮกั
ษา จีวติ น้ัน บ่ ได้ ก็ จะ ต๋าย แต่ คน ใด ยอม สละ จีวติ ของ ตัว๋ ก็ จะ มี จีวติ นิรนัดร์
34 เฮา บอก ต้าน ตังหลาย วา่ ใน คืน น้ัน สอง คน ต้ี นอน อยู ่ตวย กัน๋ คน น่ึง จะ 
ถูก ฮบั ไป แต่ แหม คน น่ึง จะ ถูก ละ ไว้ 35 กับ แม่ญิง สอง คน ก่ําลัง โม่ แป้ง อยู ่
ตวย กัน๋ คน น่ึง จะ ถูก ฮบั ไป แต่ แหม คน น่ึง จะ ถูก ละ ไว้ 36 สอง คน อยู ่ใน โต้ง 
นา จะ เอา ไป คน น่ึง ละ ไว ้คน น่ึง�

37 หมู่ สาวก จึง ถาม พระองค์ วา่ �อา จ๋า รย ์ครบั จะ เกิด ขึ้น ต้ี ไหน�
พระองค์ ตอบ หมู่ เขา วา่ �ต้ี ไหน มี ซาก ศพ ต้ี หัน้ ก็ จะ มี หมู่ แฮง้ หลุ้ม ต๋อม 
กัน๋ เต๋ม ไป หมด�

18
กําเผียบ เรือ่ง แม่ หม้าย กับ ผู้ พิพากษา

1 พระเยซู อู ้กําเผียบ ข้อ น่ึง หื้อ หมู่ สาวก ฟัง เป้ือ จะ สอน วา่ คน ตังหลาย 
ควร อธษิฐาน อยู ่เสมอ อยา่ง บ่ ออ่นใจ๋ 2 พระองค์ อู ้วา่ �ใน เมือง น่ึง มี ผู้ 
พิพากษา คน น่ึง ต้ี บ่ เก๋งกัว๋ พระเจ้า และ บ่ สนใจ๋ ใผ 3 ใน เมือง น้ัน มี แม่ หม้าย 
คน น่ึง มา หา ผู้ พิพากษา คน น้ัน บอก เขา วา่ �ขอ หื้อ ความ ยุติธรรม กับ คดี 
ของ ข้าเจ้า น่อย� 4 เวลา ผ่าน ไป เมิน แล้ว ผู้ พิพากษา คน น้ัน ก็ บ่ ยอม จ้วย
แต่ เม่ือ ลูน เขา ก๊ึด ใน ใจ๋ วา่ �เถิง เฮา น้ี จะ บ่ เก๋งกัว๋ พระเจ้า กับ บ่ สนใจ๋ ใผ
๔ 17:21 17:21 แป๋ ได้ แหม อยา่ง น่ึง วา่ ภาย ใน จิตใจ๋ ถ 17:27 17:27 ปฐก� 7:6-24
ท 17:28 17:28 ปฐก� 18:20-19:25 ธ 17:32 17:32 ปฐก� 19:26
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5 แต่ แม่ หม้าย คน น้ี มา รบก๋วน เฮา เจ่ือ ๆ เฮา จะ หื้อ ความ ยุติธรรม แก่ นาง
นาง จะ บ่ มา รบก๋วน เฮา หื้อ ราํคาญ ใจ๋ แหม� �

6 พระเยซู บอก หมู่ เขา วา่ �หื้อ ฟัง กํา อู ้ผู้ พิพากษา บ่ ยุติธรรม คน น้ี ลอ
7 พระเจ้า จะ บ่ หื้อ ความ ยุติธรรม แก่ คน ต้ี เลือก ไว้ ต้ี ฮอ้ง ขอ ต่อ พระองค์ ตึง 
เม่ือวนั เม่ือคืน กา พระองค์ จะ อด ใจ๋ ได้ เมิน กา 8 เฮา บอก ต้าน ตังหลาย วา่
พระองค์ จะ หื้อ ความ ยุติธรรม กับ หมู่ เขา เวย ๆ แต่ เม่ือ เฮา ผู้ เป๋น บุตรมนษุย ์
มา แหม เต้ือ เฮา จะ ปะ คน ต้ี เจ้ือ อยู ่สัก ก่ี คน บ่ ฮู�้

กําเผียบ เรือ่ง ฟารสีิ กับ คน เก็บ ภาษี
9 สําหรบั บาง คน ต้ี มัน่ใจ๋ ตัว๋ เก่า วา่ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม แล้ว ดู หมิน่ 

คน อื่น น้ัน พระองค์ อู ้กําเผียบ หื้อ ฟัง วา่ 10 �มี สอง คน ขึ้น ไป อธษิฐาน ใน 
พระวหิาร คน น่ึง เป๋น ฟาริสี แหม คน น่ึง เป๋น คน เก็บ ภาษี 11 คน ฟาริสี 
หยิง่ จ๋องหอง คน น้ัน ลุก ขึ้น ยนื อธษิฐาน วา่ �พระองค์ เจ้า ข้า ขอบพระคุณ 
พระองค์ ต้ี ข้าพเจ้า บ่ เหมือน คน อื่น ต้ี เป๋น คน โลภ คน บ่ ดี คน ล่วง ประเวณี
กับ บ่ เหมือน คน เก็บ ภาษี คน น้ี 12 ใน หวา่ง ติด๊ น่ึง ข้าพเจ้า ถือ ศีล อด อาหาร 
สอง เต้ือ กับ กู้ สิง่ ต้ี ข้าพเจ้า ฮ ิหา มา ได้ ข้าพเจ้า ก็ เอา น่ึง ใน สิบ ส่วน มา ถวาย�

13 �ส่วน คน เก็บ ภาษี ยนื อยู ่จ้าดไก๋ บ่ แหงน หน้า ผ่อ ต๊องฟ้า แต่ เสียใจ๋ 
ตุ๊บ อก ตัว๋เก่า อู ้วา่ �พระองค์ เจ้า ข้า ขอ โผด เมตต๋า ข้าพเจ้า ต้ี เป๋น คน บาป 
เต๊อะ� 14 เฮา บอก ต้าน ตังหลาย วา่ เม่ือ ป๊ิก บ้าน คน เก็บ ภาษี คน น้ี ละ เป๋น 
คน ต้ี พระเจ้า ยก โต้ษ บาป หื้อ บ่ ใจ้ ฟารสีิ ยอ้น วา่ กู้ คน ต้ี ยก ตัว๋ ขึ้น จะ ถูก เต็ก 
หื้อ ต่ํา ลง ส่วน คน ต้ี ถ่อม ตัว๋ ลง ก็ จะ ได้ฮบั ก๋าน ยก ขึ้น�

พระเยซู ป๋ัน ปอน หละออ่น หน้อย ๆ
15 ต่อ มา มี บาง คน ปา หละออ่น หน้อย ๆ ของ หมู่ เขา เข้า มา หา พระองค์

เป้ือ หื้อ พระองค์ วาง มือ ป๋ัน ปอน หละออ่น หมู่ น้ัน หมู่ สาวก เม่ือ หนั จาอัน้ ก็ 
วา่ หื้อ เขา 16 แต่ พระเยซู ฮอ้ง หื้อ เขา ปา หละออ่น เข้า มา แล้ว อู ้กับ หมู่ สาวก 
วา่ �หื้อ หมู่ หละออ่น เข้า มา หา เฮา เต๊อะ บ่ ดี หา้ม เขา ไว้ ยอ้น วา่ แผ่นดิน ของ 
พระเจ้า เป๋น ของ คน ต้ี เผียบ เหมือน หละออ่น หมู่ น้ี 17 เฮา บอก ความ จรงิ 
แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ คน ใด บ่ ฮบั เอา แผ่นดิน ของ พระเจ้า เหมือน หละออ่น 
หน้อย หมู่ น้ี คน น้ัน จะ เข้า แผ่นดิน ของ พระเจ้า ตึง บ่ ได้�

เรือ่ง เศรษฐี หนุ่ม
18 มี ผู้ นํา จาว ยวิ คน น่ึง ถาม พระเยซู วา่ �อาจ๋ารย ์ผู้ ดี เลิศ ข้าพเจ้า จะ ต้อง 

เยยีะ ความ ดี อะหยงั พ่อง เถิง จะ ได้ จีวติ นิรนัดร�์ 19 พระองค์ ตอบ เขา วา่
�ต้าน ฮอ้ง เฮา วา่ ผู้ ดี เลิศ เยยีะ หยงั บ่ มี ใผ ดี เลิศ นอก จาก พระเจ้า องค์ เดียว 
เต้าอัน้ 20 ต้าน ฮู ้บท บัญญัติ แล้ว ต้ี วา่ �หา้ม เป๋น จู๊ ผัว เมีย เป้ิน หา้ม ฆ่า คน
หา้ม ลัก ของ ของ เป้ิน หา้ม เป๋น พยาน ต้ี อู ้บ่ แต๊ จง เคารพ นับถือ ป้อ แม่ ของ 
ตัว๋�น � 21 คน น้ัน ตอบ พระองค์ วา่ �ข้อ ต่าง ๆ ใน บท บัญญัติ น้ี ข้าพเจ้า ได้ 
น 18:20 18:20 อพย� 20:12-16
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ถือ ฮกัษา กู้ ข้อ บ่ ได้ ขาด ตัง้แต่ เป๋น หละออ่น มา แล้ว� 22 เม่ือ พระเยซู ได้ยนิ 
จาอัน้ ก็ บอก เขา วา่ �ต้าน ยงั บ่ ได้ เยยีะ แหม อยา่ง น่ึง คือ หื้อ ไป ขาย ของ กู้ 
อยา่ง ต้ี ต้าน มี อยู่ แล้ว เอา สตางค์ ไป แจก คน ตุ๊ก คน จ๋น ต้าน จึง จะ มี สมบัติ 
ใน สวรรค์ แล้ว ตวย เฮา มา เป๋น สาวก ของ เฮา เต๊อะ� 23 เม่ือ เขา ได้ยนิ จาอัน้
ใจ๋ ก็ เป๋น ตุ๊ก หนัก ยอ้น เขา เป๋น คน รวย นัก ขนาด 24 พระเยซู หนั เขา เป๋น ตุ๊ก 
จาอัน้ จึง อู ้วา่ �คน รวย จะ เข้า ใน แผ่นดิน ของ พระเจ้า ก็ ยาก นัก แก 25 ตัว๋ 
อูฐ ลอด เข้า ฮู เข็ม ยงั งา่ย เหลือ ต้ี คน รวย จะ เข้า ใน แผ่นดิน ของ พระเจ้า แหม 
ก่อน�

26 คน ตังหลาย ต้ี ได้ยนิ จึง ถาม วา่ �ถ้า จาอัน้ ใผ จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้�
27 พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �สําหรบั คน เป๋น ไป บ่ ได้ อยู ่แล้ว แต่ สําหรบั พระเจ้า 
กู้ สิง่ กู้ อยา่ง เป๋น ไป ได้ ตึงหมด� 28 เปโตร ถาม พระเยซู วา่ �ผ่อ ลอ หมู่ เฮา 
ได้ ละ บ้าน ละ เฮอืน ติดต๋าม พระองค์ มา� 29 พระองค์ ตอบ เขา วา่ �เฮา บอก 
ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ คน ใด ได้ ละ บ้าน ละ เฮอืน ป้ีน้อง ป้อ แม่ ลูก 
เมีย เป้ือ หนั แก่ แผ่นดิน ของ พระเจ้า 30 ก็ จะ ได้ฮบั ผล ตอบแตน เป๋น หลาย 
เต้า ใน โลก น้ี กับ ใน โลก หน้า เขา จะ ได้ จีวติ นิรนัดร�์

พระเยซู ตวายตัก๊ เถิง ก๋าน ต๋าย ของ พระองค์ เต้ือ ต้ี สาม
31 พระเยซู ฮอ้ง หมู่ สาวก สิบ สอง คน เข้า มา หา พระองค์ แล้ว บอก หมู่ เขา 

วา่ �หมู่ เฮา ก่ําลัง จะ ไป กรุง เยรูซาเล็ม เรือ่ง ราว กู้ อยา่ง ต้ี หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น 
เสียง แตน พระเจ้า ได้ เขียน ไว ้เก่ียว กับ บุตรมนษุย ์น้ัน ก็ จะ เป๋น แต๊ 32 คือ 
บุตรมนษุย ์จะ ถูก มอบ หื้อ คน ต่างจ้าด หมู่ เขา จะ เยาะเยย้ ต้าน ดู ถูก ดู แควน 
กับ ถ่ม น้ําลาย ใส่ ต้าน 33 หมู่ เขา จะ เฆ่ียน ตี ๋ต้าน แล้ว ฆ่า ต้าน ต๋าย แต่ ใน 
วนั ต้ี สาม พระเจ้า จะ เยยีะ หื้อ ต้าน จะ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย� 34 หมู่ สาวก 
บ่ เข้าใจ๋ สิง่ หมู่ น้ี ความหมาย ของ สิง่ หมู่ น้ี หมู่ เขา ก๊ึด บ่ เถิง หมู่ เขา เลย บ่ ฮู ้วา่ 
พระองค์ อู ้เถิง เรือ่ง อะหยงั

พระเยซู ฮกัษา คน ต๋าบอด
35 เม่ือ พระองค์ มา ใก้ จะ เถิง เมือง เยรโีค มี คน ต๋า บอด คน น่ึง น่ัง ขอ ตาน 

อยู ่ฮมิ หนตาง 36 เม่ือ เขา ได้ยนิ เสียง คน ตังหลาย เตียว ก๋าย มา ก็ ถาม วา่ 
เกิด อะหยงั ขึ้น กา 37 หมู่ เขา ก็ บอก วา่ �เยซู จาว นาซาเรธ็ ก่ําลัง เตียว ก๋าย 
มา� 38คน ต๋า บอด จึง ฮอ้ง เอิน้ เสียง ดัง วา่ �เยซู บุตร ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ เหย
ขอ โผด อนิดู ข้า ตวย เต๊อะ� 39 คน ต้ี เตียว ไป ตังหน้า เขา ก็ วา่ หื้อ ดัก เหยี แต่ 
เขา ก็ เอิน้ ดัง ขึ้น ติก ๆ วา่ �บุตร ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ เหย ขอ โผด อนิดู ข้า น่อย 
เต๊อะ� 40 พระเยซู หยุด ยนื อยู่ สัง่ หื้อ คน ปา เขา เข้า มา หา พระองค์ เม่ือ คน 
ต๋าบอด เข้า มา ใก้ แล้ว พระองค์ จึง ถาม เขา วา่ 41 �เจ้า ต้องก๋าน หื้อ เฮา เยยีะ 
อะหยงั หื้อ กา� เขา ตอบ วา่ �องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ข้าพเจ้า ใค่ ผ่อ หนั� 42พระ
เยซู บอก เขา วา่ �จง ผ่อ หนั เต๊อะ ความ เจ้ือ ของ เจ้า เยยีะ หื้อ ต๋า ของ เจ้า หาย 
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บอด แล้ว� 43 เขา ก็ ผ่อ หนั ได้ บ่า เดียว น้ัน เลย แล้ว เขา ก็ ตวย พระองค์ ไป 
สรรเสรญิ พระเจ้า ไป ตวย เม่ือ คน ตังหลาย หนั จาอัน้ ก็ สรรเสรญิ พระเจ้า

19
พระเยซู กับ ศักเคียส

1 พระเยซู เตียว ผ่าน เมือง เยรีโค 2 มี ป้อจาย คน น่ึง จ้ือ ศักเคียส เป๋น 
หวัหน้า คน เก็บ ภาษี กับ เป๋น คน รํา่รวย 3 ศักเคียส ใค่ หนั พระเยซู เลย ฮ ิผ่อ 
วา่ เป๋น คน ใด แต่ ผ่อ บ่ หนั ยอ้น มี คน นัก ซ้ํา เขา ก็ เป๋น คน ป็อก 4 เขา จึง ล่น ไป 
ตัง หน้า ขึ้น เก๊า บ่าเด่ือ ต้ี อยู ่ฮมิ ตาง เป้ือ จะ ผ่อ หนั พระเยซู ยอ้น วา่ พระองค์ 
จะ ก๋าย ไป ตาง หัน้ 5 เม่ือ พระเยซู มา แผว ก็ แหงน ผ่อ ศักเคียส แล้ว อู ้วา่
�ศักเคียส เหย ขะใจ๋ ลง มา เวย ๆ วนั น้ี เฮา จะ ยา้ง ต้ี บ้าน ของ ต้าน� 6 เขา ก็ 
ฟ่ัง ลง มา แล้ว ต้อนฮบั พระองค์ ด้วย ความ จ้ืนจมยนิดี 7 คน ตังหลาย หนั 
จาอัน้ ก็ ปา กัน๋ จ่ม วา่ �พระเยซู ไป ยา้ง อยู ่กับ คน บาป� 8 ต๋อน อยู ่ใน บ้าน
ศักเคียส ลุก ขึ้น อู ้กับ พระเยซู วา่ �องค์ พระ ผู้ เป๋นเจ้า บ่า เด่ียว น้ี ทรพัย ์
สิง่ของ ของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะ แบ่ง หื้อ คน ตุ๊ก เกิง่ น่ึง ต้ี ได้ โก๋ง อะหยงั ของ 
ใผ มา ข้าพเจ้า จะ ส้าย คืน หื้อ เขา ส่ี เต้า� 9 พระเยซู บอก เขา วา่ �วนั น้ี คน ใน 
เฮอืน น้ี ได้ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ แล้ว ยอ้น คน น้ี เป๋น เจ๊ือสาย ของ อบัรา
ฮมั ตวย 10 ยอ้น วา่ บุตรมนษุย ์มา เป้ือ จะ เซาะ หา แล้ว จ้วย คน ต้ี หลง หาย หื้อ 
รอด ป๊น บาป โต้ษ�

กําเผียบ เรือ่ง สตางค์ เหรยีญ
11 เม่ือ เขา ตังหลาย ก่ําลัง ฟัง อยู่ พระองค์ อู ้กําเผียบ แหม เรือ่ง น่ึง ยอ้น 

พระองค์ มา ใก้ กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว เขา ตัง หลาย ก็ ก๊ึด วา่ แผ่น ดิน ของ 
พระเจ้า จะ เริม่ ต้น ขึ้น แล้ว 12 ยอ้น จาอัน้ พระองค์ จึง อู ้วา่ �มี เจ้านาย คน 
น่ึง เกิด มา ใน ผะ กุ๋น กษัตรยิ์ ต้าน จะ ไป เมือง ไก๋ เป้ือ ฮบั ก๋าน แต่งตัง้ เป๋น 
กษัตรยิ ์แล้ว ป๊ิก มา 13 ต้าน จึง ฮอ้ง คน ฮบัใจ๊ สิบ คน มา เอา สตางค์ หื้อ หมู่ 
เขา คน ละ น่ึง มินา๕ บอก วา่ �เอา ไป เป๋น ตืน ก๊า ขาย จ๋น แผว วนั ต้ี เฮา ป๊ิก มา 
เน่อ� 14 จาว เมือง น้ัน จัง เจ้านาย คน น้ี จึง ใจ๊ คน ตวย ไป บอก จักรพรรดิ วา่
�เฮา บ่ ยอมฮบั คน น้ี เป๋น กษัตรยิ ์ปกครอง เฮา�

15�แต่ เม่ือ ต้าน ได้ฮบั แต่งตัง้ เป๋น กษัตรยิ ์แล้ว ก็ ป๊ิก มา จึง ฮอ้ง หมู่ คน ฮบั
ใจ๊ ต้ี ได้ หื้อ สตางค์ ไว ้มา หา เป้ือ จะ ผ่อ วา่ ใผ ได้ ก่ําไฮ เต้า ใด 16 คน ต้ี น่ึง บอก 
วา่ �นาย เจ้าข้า สตางค์ ต้ี หื้อ ข้าพเจ้า ไว ้น่ึง มินา น้ัน ข้าพเจ้า ได้ ก่ําไฮ มา สิบ 
เต้า� 17 นาย ก็ อู ้กับ เขา วา่ �ดี แล้ว เจ้า เป๋น คน ฮบัใจ๊ ต้ี ดี ยอ้น เจ้า ซ่ือสัตย ์
ใน สิง่ เล็ก ๆ หน้อย ๆ เฮา จึง มอบ อาํนาจ หื้อ เจ้า ปกครอง สิบ เมือง� 18 คน ต้ี 
สอง มา บอก วา่ �นาย เจ้าข้า สตางค์ ต้ี หื้อ ข้าพเจ้า ไว ้น่ึง มินา น้ัน ข้าพเจ้า ได้ 
ก่ําไฮ มา หา้ เต้า� 19 นาย ก็ อู ้กับ เขา อยา่ง เดียว กัน๋ วา่ �เฮา จึง มอบ อาํนาจ 
หื้อ เจ้า ปกครอง หา้ เมือง� 20 แหม คน น่ึง มา บอก วา่ �นาย เจ้าข้า สตางค์ ต้ี 
๕ 19:13 19:13 น่ึง มินา มี ก้า ประมาณ ก้า แฮง เยยีะ ก๋าน สาม เดือน 
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หื้อ ข้าพเจ้า ไว ้น่ึง มินา น้ัน ข้าพเจ้า เอา หอ่ ผ้า ป๊ก เก็บ ไว้ 21 ยอ้น ข้าพเจ้า กัว๋ 
วา่ นาย เป๋น คน เขี้ยว ต้าน ยดึ ก่ําไฮ เอา จาก งาน ของ คน อื่น กับ เก็บ เก่ียว 
สิง่ ต้ี ต้าน บ่ ได้ ปูก� 22 เจ้านาย ก็ ตอบ เขา วา่ �ไอ ่ขี้ข้า บ่ ดี เฮา จะ เอา กํา ของ 
เจ้า น้ัน ละ ลง โต้ษ เจ้า เจ้า ฮู ้วา่ เฮา เป๋น คน ใจ๋ แข็ง ต้ี ยดึ ก่ําไฮ เอา จาก งาน 
ของ คน อื่น กับ เก็บเก่ียว ใน สิง่ ต้ี เฮา บ่ ได้ ปูก 23 เป๋น จาใด บ่ เอา สตางค์ น้ัน ไป 
ฝาก ธนาคาร ไว้ เม่ือ เฮา ป๊ิก มา ก็ จะ ได้ สตางค์ ตึง ต้น ตึง ดอก�

24 �แล้ว เจ้านาย ก็ สัง่ คน ต้ี ยนื อยู ่ใก้ ๆ หัน้ วา่ �เอา สตางค์ น่ึง มินา จาก 
เขา ไป หื้อ คน ต้ี มี สิบ มินา� 25 คน น้ัน ก็ วา่ �นาย ครบั เขา มี สิบ มินา แล้ว ลอ�
26 นาย ก็ ตอบ วา่ �เฮา บอก เจ้า ตังหลาย วา่ คน ต้ี มี อยู ่แล้ว ก็ จะ เต่ือม หื้อ 
แหม ส่วน คน ต้ี บ่ มี แม้ แต่ สิง่ ต้ี เขา มี อยู ่น้ัน ก็ จะ เอา ไป จาก เขา เหยี 27 ส่วน 
หมู่ ศัตรู ๋ตังหลาย ต้ี บ่ ยอม หื้อ เฮา เป๋น กษัตรยิ ์ปกครอง เขา หื้อ ปา มา น้ี ฆ่า 
เหยี ต่อ หน้า เฮา� �

พระเยซู เข้า กรุง เยรูซาเล็ม
28 หลังจาก ต้ี พระเยซู อู ้เรือ่ง หมู่ น้ัน แล้ว พระองค์ เตียว นํา หมู่ เขา ขึ้น ไป 

กรุง เยรูซาเล็ม 29 เม่ือ พระองค์ มา เถิง ใก้ หมู่ บ้าน เบธฟาย ีกับ หมู่บ้าน เบ
ธานี ต้ี ดอย บ่ากอกเทศ พระองค์ ใจ๊ สาวก สอง คน เข้า ไป ก่อน 30 สัง่ วา่ �หื้อ 
เข้า ไป ใน หมู่ บ้าน ต้ี อยู ่ตัง หน้า หัน้ เน่อ ตันที ต้ี เข้า ไป แล้ว จะ ปะ ลูก ลา ตัว๋ น่ึง 
มัด อยู่ ลา ตัว๋ น้ี ยงั บ่ มี ใผ เกย ขี่ กํา เต้ือ หื้อ แก้ เจ้ือก แล้ว จู๋ง มา ต้ี น่ี เต๊อะ 31 ถ้า 
มี ใผ ถาม วา่ แก้ เจ้ือก ลา เยยีะ หยงั ก็ บอก เขา วา่ �นาย เฮา ต้องก๋าน ลูก ลา 
ตัว๋ น้ี� �

32 สาวก สอง คน น้ัน ไป ก็ ปะ เหมือน ต้ี พระองค์ บอก 33 เม่ือ หมู่ เขา ก่ําลัง 
แก้ เจ้ือก อยู่ เจ้า ของ ลา ก็ ถาม เขา วา่ �แก้ เจ้ือก ลา เยยีะ หยงั� 34 เขา ก็ ตอบ 
วา่ �องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ต้องก๋าน ใจ๊� 35 แล้ว หมู่ เขา ก็ จู๋ง ลูก ลา มา หื้อ พระ
เยซู เอา เส้ือผ้า ของ หมู่ เขา ปู๋ บน หลัง ลา แล้ว จ้วย ตุ้ม พระองค์ ขึ้น ขี่ 36 ต๋อน 
ต้ี พระองค์ ขี่ ลา ไป คน ตังหลาย ก็ ปา กัน๋ เอา เส้ือผ้า ของ หมู่ เขา ปู๋ ตํา๋ หนตาง
37 เม่ือ พระองค์ มา เถิง ใก้ ต้ี จะ ลง จาก ดอย บ่ากอกเทศ แล้ว ผู้ ติดต๋าม กู้ คน 
ก็ มี ความ ยนิดี ยอ้น ก๋าน อศัจ๋รรย ์ต่าง ๆ ต้ี เกย หนั น้ัน ก็ สรรเสรญิ พระเจ้า 
เสียง ดัง วา่
38�ขอ พระเจ้า ป๋ัน ปอน กษัตรยิ ์ผู้ ต้ี มา ใน นาม องค์ พระผูเ้ป๋นเจ้า สรรเสรญิ 

พระเจ้าบ
จง มี สันติสุข ใน สวรรค์ กับ ขอ หื้อ พระเจ้า ได้ฮบั เกียรติ สูงสุด�

39 มี ฟารสีิ บาง คน ใน คน ตังหลาย น้ัน บอก พระเยซู วา่ �อาจ๋ารย ์ครบั สัง่ 
หมู่ สาวก ของ ต้าน หา้ม อู ้จาอัน้� 40 พระองค์ ตอบ หมู่ เขา วา่ �เถิง หมู่ เขา 
บ่ ฮอ้ง บ่าหนิ หมู่ น้ี ก็ จะ ฮอ้ง แตน หมู่ เขา�

41 เม่ือ พระองค์ มา ใก้ จ๋น หนั กรุง เยรูซาเล็ม อยู ่ตังหน้า พระองค์ ก็ ไห้ ยอ้น 
อนิดู คน ใน เมือง น้ัน 42 อู ้วา่ �วนั น้ี เฮา ใค่ หื้อ เจ้า ฮูจั้ก ตาง ต้ี จะ ได้ สันติสุข กับ 
บ 19:38 19:38 สดด� 118:26
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พระเจ้า แต่ บ่าเด่ียว น้ี พระองค์ ได้ ซ่อน บ่ หื้อ เจ้า ฮู้ 43 วนั น่ึง หมู่ ศัตรู ๋ของ เจ้า 
จะ โจ๋มตี ๋เจ้า แล้ว จะ แป๋ง ก่ําแปง ล้อม ขัง เจ้า ไว ้กู้ ด้าน 44 หมู่ เขา จะ ทําลาย 
เจ้า ตึง คน ของ เจ้า จ๋น หมด จ๋น เส้ียง แม้แต่ บ่าหนิ ก็ จะ บ่ หื้อ หนั วาง ซ้อน กัน๋ 
เลย สัก ก้อน ยอ้น เจ้า บ่ ฮบัฮู ้วา่ พระเจ้า ได้ มา จ้วย เจ้า แล้ว�

พระเยซู ไล่ หมู่ คน ก๊า ขาย ใน ข่วง พระวหิาร
45 พระเยซู เข้า ไป ใน บรเิวณ พระวหิาร แล้ว ไล่ เหบิ หมู่ คน ต้ี ก่ําลัง ซ้ือ ขาย 

ของ กัน๋ อยู ่ต้ี หัน้ 46 พระองค์ อู ้กับ คน หมู่ น้ัน วา่ �มี กํา เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์
วา่ �พระวหิาร ของ เฮา จะ ฮอ้ง วา่ เป๋น ต้ี สําหรบั อธษิฐานป แต่ หมู่ เจ้า มา 
เยยีะ หื้อ ก๋าย เป๋น ถ้ํา ของ โจ๋ร เหยี�ผ�

47 แล้ว พระเยซู สัง่ สอน อยู ่ใน พระวหิาร กู้ วนั ใน เวลา เดียว กัน๋ น้ัน หมู่ 
หวัหน้า ปุโรหติ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์กับ ผู้นํา จาว ยวิ ก็ หา ตาง จะ ฆ่า พระองค์
48 แต่ หมู่ เขา ก็ ยงั บ่ ฮู ้วา่ จะ เยยีะ จาใด ได้ ยอ้น วา่ คน ตังหลาย ตัง้ใจ๋ ฟัง กํา
สอน กู้ กํา ของ พระองค์ อยู่

20
มี คน ถาม เถิง อาํนาจ ของ พระเยซู

1 วนั น่ึง ต๋อน ต้ี พระเยซู ก่ําลัง สอน คน อยู ่ใน บรเิวณ พระวหิาร กับ บอก 
ข่าวดี อยู่ หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ปา กัน๋ 
มา หา พระองค์ 2 หมู่ เขา ถาม พระองค์ วา่ �ต้าน มี สิทธ ิอาํนาจ อะหยงั เยยี
ะ สิง่ หมู่ น้ี ใผ หื้อ สิทธ ิอาํนาจ ต้าน� 3 พระองค์ ตอบ หมู่ เขา วา่ �เฮา จะ ถาม 
หมู่ ต้าน สัก ข้อ น่ึง ก่อน ตอบ เฮา มา เน่อ วา่ 4 สิทธ ิอาํนาจ ของ ยอหน์ ต้ี เขา หื้อ 
บัพติศมา น้ัน มา จาก พระเจ้า กาวา่ มา จาก คน� 5 หมู่ เขา ก็ เป็ิกษา กัน๋ วา่
�ถ้า เฮา จะ วา่ มา จาก พระเจ้า ต้าน ก็ จะ ยอ้น ถาม หมู่ เฮา แหม วา่ �แล้ว เป๋น 
จาใด บ่ เจ้ือ ยอหน์� 6 ถ้า หมู่ เฮา จะ วา่ �มา จาก คน� คน ตังหลาย ก็ จะ เอา 
บ่าหนิ ขวา้ง หมู่ เฮา ยอ้น วา่ คน ตังหลาย ปา กัน๋ เจ้ือ วา่ ยอหน์ เป๋น ผู้ เป๋น ปาก 
เป๋น เสียง แตน พระเจ้า� 7หมู่ เขา ก็ เลย ตอบ พระองค์ วา่ �หมู่ เฮา บ่ ฮู ้เน่อ วา่ 
มา จาก ไหน� 8 พระเยซู ก็ บอก หมู่ เขา วา่ �ถ้า จาอัน้ เฮา ก็ จะ บ่ บอก เหมือน 
กัน๋ วา่ เฮา ใจ๊ สิทธ ิอาํนาจ ของ ใผ เยยีะ สิง่ หมู่ น้ี�

กําเผียบ เรือ่ง สวน องุน่ กับ คน เจ้า สวน
9 พระ เยซู อู ้กํา เผียบ หื้อ คน ตัง หลาย ฟัง วา่ �มี ป้อ จาย คน น่ึง เยยี ะ 

สวน ฝองุน่ หื้อ คน มา เจ้า ส่วน เจ้าของ ก็ เตียวตาง ไป อยู ่ต่าง ประเทศ เหยี 
หลาย ป๋ี 10 เม่ือ เถิง หน้า เก็บ หน่วย องุน่ เจ้าของ สวน ก็ หื้อ ลูกจ้าง ไป ฮบั ส่วน 
แบ่ง องุน่ หมู่ คน เจ้า ก็ ยบั ลูกจ้าง คน น้ัน ไว ้แล้ว บุบ ตี ๋ แล้ว ไล่ ป๊ิก โดย บ่ ได้ อะ
หยงั ติด มือ ไป สัก อยา่ง 11 เจ้าของ สวน ก็ ส่ง ลูกจ้าง แหม คน น่ึง ไป หมู่ คน 
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เจ้าสวน ก็ เยยีะ เหมือน เก่า ยบั มา บุบ กับ เยยีะ หื้อ เขา อาย แล้ว ไล่ ป๊ิก โดย 
บ่ ได้ อะหยงั ติด มือ ไป สัก อยา่ง 12 เจ้า ของ สวน ส่ง คน ต้ี สาม ไป แหม หมู่ คน 
เจ้า สวน ก็ บุบ ตี ๋เขา จ๋น ได้ฮบั บาดเจ็บ แล้ว ไล่ ออก ไป นอก สวน 13 เจ้า ของ 
สวน ก๊ึด วา่ �จะ เยยีะ จาใด ดี เฮา จะ ส่ง ลูกบ่าว ต้ี เฮา ฮกั ไป หมู่ เขา คง จะ 
นับถือ พ่อง� 14 แต่ เม่ือ หมู่ คน เจ้า หนั ใส่ ลูก บ่าว เจ้าของ สวน มา ก็ อู ้กัน๋ วา่
�น่ี ลอ คน ต้ี จะ ฮบั มรดก หมู่ เฮา จ้วย กัน๋ ฆ่า มัน เหยี เต๊อะ แล้ว มรดก น้ัน จะ 
ตก เป๋น ของ หมู่ เฮา� 15 หมู่ เขา ก็ ลาก ลูกบ่าว เจ้าของ สวน น้ัน อุม้ โจ้ง ออก ไป 
นอก สวน แล้ว ก็ ฆ่า�

พระเยซู ถาม วา่ �เจ้าของ สวน จะ เยยีะ จาใด กับ คน เจ้า หมู่ น้ี 16 เขา ก็ จะ 
มา ฆ่า หมู่ คน เจ้า สวน หมู่ น้ัน เหยี แล้ว เอา สวน องุน่ น้ัน ไป หื้อ คน อื่น เจ้า ต่อ�
คน ตังหลาย เม่ือ ได้ยนิ จาอัน้ ก็ อู ้กัน๋ วา่ �บ่ ดี หื้อ เป๋น จาอัน้ เต๊อะ� 17 พระ
เยซู ปัก ต๋า ผ่อ หมู่ เขา แล้ว ถาม วา่ �แล้ว ต้ี พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่
�ศิลา ต้ี สล่า แป๋ง เฮอืน เอา ขวา้ง ไป แล้ว น้ัน

ป๋ากฏ วา่ เป๋น ศิลามุมเอก�
น้ัน หมายความ วา่ จาใด 18 กู้ คน ต้ี โก้น เต๋ง บ่าหนิ ก้อน น้ัน ก็ จะ แหลว เป๋น 
บ่าหลิน่ ติน่ ต่อน ถ้า ศิลา ก้อน น้ัน ตก เต๋ง ใส่ ใผ คน น้ัน ก็ จะ แหลว ไป เลย�

ก๋าน เสีย ส่วย หื้อ จักรพรรดิ
19 หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์กับ หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ ฮู ้วา่ พระเยซู อู ้กําเผียบ เถิง หมู่ 

เขา หมู่ เขา ก็ หา ตาง ต้ี จะ ยบั พระองค์ เหยี แต่ ก็ กัว๋ คน ตังหลาย
20 หมู่ เขา จึง ตวย ผ่อ พระองค์ กับ ส่ง คน ไป สอดแนม ป๋อม ตัว๋ เป๋น คน 

ซ่ือสัตย์ หื้อ เข้า ไป อยู ่ใก้ ๆ พระองค์ หวงั จะ ยบั ผิด ใน กํา อู ้ของ พระองค์ เป้ือ 
จะ มอบ พระองค์ หื้อ อยู ่ใต้ สิทธ ิอาํนาจ ของ เจ้าเมือง โรม 21 หมู่ สอดแนม 
ถาม พระเยซู วา่ �อาจ๋ารย์ หมู่ เฮา ฮู ้วา่ อาจ๋ารย ์อู ้กับ สอน ก็ ถูกต้อง บ่ หนัแก่ 
หน้า ใผ สัก คน แต่ สอน เรือ่ง ตาง ของ พระเจ้า ต๋าม ความ จรงิ ขอ บอก หมู่ เฮา 
น่อย เต๊อะ วา่ 22 ต้ี จะ เสีย ภาษี หื้อ ซีซาร์ เฮา ควร จะ เสีย ดี กาวา่ บ่ ควร เสีย ดี�
23 พระเยซู ฮู ้อุบาย ของ หมู่ เขา จึง บอก หมู่ เขา วา่ 24 �เอา เหรยีญ เดนารอินั 
มา หื้อ เฮา ผ่อ ลอ ฮูป กับ จ้ือ ต้ี อยู ่บน เหรยีญ น้ี เป๋น ของ ใผ� หมู่ เขา ตอบ วา่
�เป๋น ของ ซีซาร�์ 25 พระองค์ ก็ บอก หมู่ เขา วา่ �ของ ของ ซีซาร ์ก็ เอา ไป หื้อ 
ซีซาร์ แต่ ของ ของ พระเจ้า ก็ หื้อ พระเจ้า� 26 หมู่ คน สอดแนม เอา ผิด ใน กํา 
อู ้ของ พระเยซู ต่อหน้า คน ตังหลาย บ่ ได้ แหม อยา่ง น่ึง ก็ งดื ใน กําตอบ ของ 
พระองค์ ตวย จึง ดัก อยู่

ป๋ัญหา เรือ่ง ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
27 มี หมู่ สะดูสี บาง คน มา หา พระเยซู คน หมู่ น้ี ถือ วา่ บ่ มี ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก 

ความ ต๋าย 28 หมู่ เขา ถาม พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย์ บท บัญญัติ ของ โมเสส 
เขียน ไว ้วา่ ถ้า ป้อจาย คน ใด ต๋าย ละ เมีย แต่ ยงั บ่ ตัน มี ลูก เต้ือ ก็ หื้อ น้องบ่าว 
ฮบั ป้ีใป๊ มา เป๋น เมีย เป้ือ หื้อ มี ลูก สืบ เจ๊ือสาย ของ อา้ย ไว้ 29 สมมุติ วา่ มี ป้อ
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จาย ต้ี เป๋น ป้ีน้อง กัน๋ เจ็ด คน อา้ย เก๊า มี เมีย แล้ว ต๋าย ไป ยงั บ่ มี ลูก เต้ือ 30 น้อง
บ่าว คน ต้ี สอง ก็ ฮบั เอา ป้ีใป๊ มา เป๋น เมีย แล้ว ก็ ต๋าย ไป ยงั บ่ มี ลูก เต้ือ น้อง คน 
ต้ี สาม ก็ ฮบั เอา ป้ีใป๊ มา เป๋น เมีย แหม 31 ก็ เป๋น อยา่ง เดียว กัน๋ จ๋น เถิง คน ต้ี 
เจ็ด ตึง เจ็ด คน ต๋าย แต่ ยงั บ่ มี ลูก 32 แล้ว สุดต๊าย แม่ญิง คน น้ัน ก็ ต๋าย ตวย
33 ยอ้น จาอัน้ เม่ือ เถิง วนั ต้ี คน จะ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แม่ญิง คน น้ี จะ เป๋น 
เมีย ของ ใผ ยอ้น วา่ นาง เกย เป๋น เมีย ของ ป้อจาย ตึง เจ็ด คน น้ัน�

34 พระเยซู ตอบ เขา วา่ �คน ใน ยุค น้ี มี ก๋าน แต่งงาน กัน๋ 35 แต่ คน ต้ี 
พระเจ้า หนั สมควร หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย มา อยู ่ใน ยุค หน้า จะ บ่ มี ก๋าน 
แต่งงาน กัน๋ กาวา่ ยก หื้อ เป๋น ผัว เป๋น เมีย กัน๋ แหม 36 แต๊ ๆ แล้ว หมู่ เขา จะ 
บ่ ต๋าย แหม ต่อไป แต่ จะ เป๋น เหมือน ทูตสวรรค์ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า ยอ้น 
เป๋น คน ต้ี พระเจ้า เยยีะ หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 37 ก๋าน ต้ี คน ต๋าย จะ เป๋น 
ขึ้น จาก ความ ต๋าย น้ัน โมเสส ได้ แสดง หื้อ หนั ต๋อน ต้ี เขา ได้ เขียน ใน เรือ่ง 
คุ่ม ไม้ ต้ี บ่ ไหม้ ไฟ พ โมเสส อู ้เถิง พระเจ้า วา่ พระองค์ เป๋น พระเจ้า ต้ี อบัรา
ฮมั อสิอคั กับ ยาโคบ นับถือ 38 พระองค์ บ่ เป๋น พระเจ้า ของ คน ต๋าย แต่ เป๋น 
พระเจ้า ของ คน ต้ี มี จีวติ ยอ้น วา่ สําหรบั พระเจ้า แล้ว กู้ คน ยงั มี จีวติ อยู่ แม้ 
วา่ จะ ต๋าย ไป แล้ว ก็ ต๋าม�

39 หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์บาง คน บอก พระเยซู วา่ �อาจ๋ารย ์ครบั ต้าน อู ้ได้ ดี นัก
แก เน่อ� 40 ต้ี หมู่ เขา อู ้จาอัน้ ยอ้น หมู่ เขา บ่ ก้า ถาม อะหยงั แหม เลย

ป๋ัญหา เรือ่ง เจ๊ือสาย กษัตรยิ ์ดาวดิ
41 พระองค์ ถาม หมู่ เขา วา่ �เป๋น จาใด หมู่ ต้าน วา่ พระครสิต์ เป๋น เจ๊ือสาย 

ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ 42 ยอ้น กษัตรยิ ์ดาวดิ ได้ บอก ไว ้ใน พระธรรม สดุดี วา่
�พระเจ้า อู ้กับ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ ข้าพเจ้า วา่

หื้อ น่ัง ตัง ขวา มือ ของ เฮา
43 จ๋น เต๊า ฮอด เฮา จะ เยยีะ หื้อ ศัตรู ๋ของ ต้าน

เป๋น ต้ี ฮอง ตีน๋ ของ ต้าน�ฟ
44 กษัตรยิ ์ดาวดิ ยงั ฮอ้ง พระองค์ วา่ �องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า� แล้ว พระองค์ จะ 
เป๋น เจ๊ือสาย ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ ได้ จาใด�

พระเยซู เตือ๋น หื้อ หละวงั หมู่ ธรรมาจ๋ารย์
45 เม่ือ คน ตังหลาย ก่ําลัง ฟัง อยู่ พระองค์ จึง อู ้กับ หมู่ สาวก ของ พระองค์ 

วา่ 46�หื้อ หละวงั หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์ไว ้หื้อ ดี ๆ หมู่ เขา ซอบ นุ่ง เส้ือ คุม ยาว เตียว 
ไป เตียว มา แล้ว ซอบ หื้อ คน ไหว ้ก๋าง กาด ก๋าง ลี กับ ซอบ น่ัง ตัด๊ ต้ี สําคัญ ใน 
ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ กับ ต้ี มี เกียรติ ใน งาน เล้ียง 47 หมู่ เขา ยดึ เอา สมบัติ 
ของ หมู่ แม่ หม้าย ไป เป๋น ของ ตัว๋ เก่า เหยี แล้ว ก็ ขีแ้ต่ง อธษิฐาน ยาว ๆ คน หมู่ 
น้ี จะ ต้อง ฮบั โต้ษ ใหญ่ หลวง�
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21
เงนิ ถวาย ของ แม่ หม้าย

1 เม่ือ พระเยซู เหงย หน้า ขึ้น ก็ หนั หมู่ คน รํา่รวย ตังหลาย เอา สตางค์ มา 
จ่อม ลง ใน ตู้ เก็บ เงนิ ถวาย 2 พระองค์ หนั แม่ หม้าย คน น่ึง เป๋น คน ตุ๊ก เอา 
เหรยีญ ตองแดง หน้อย ๆ สอง อนั มา จ่อม ตวย เป้ิน 3 พระองค์ ก็ อู ้วา่ �เฮา 
บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ แม่ หม้าย ตุ๊ก จ๋น คน น้ี จ่อม สตางค์ นัก 
เหลือ คน ตังหลาย หมู่ น้ัน ก่อน 4 ยอ้น วา่ คน ตังหลาย ได้ เอา สตางค์ ต้ี เหลือ 
ใจ๊ มา จ่อม ถวาย แต่ แม่ หม้าย คน น้ี ตุ๊กยาก ยงั ได้ เอา สตางค์ ต้ี มี อยู ่สําหรบั 
เล้ียง จีวติ ของ ตัว๋ มา จ่อม จ๋น เส้ียง หมด�

พระเยซู ตวายตัก๊ เรือ่ง พระวหิาร จะ ถูก ทําลาย
5 มี สาวก บาง คน อวด วา่ พระวหิาร หลัง น้ี ได้ ตกแต่ง ด้วย บ่าหนิ งาม กับ 

ของ ตกแต่ง ต้ี คน ถวาย 6 พระเยซู จึง อู ้กับ เขา วา่ �สิง่ หมู่ น้ี ต้ี ต้าน ตังหลาย 
หนั วนั น่ึง บ่าหนิ ต้ี ซ้อน กัน๋ หมู่ น้ี จะ ถูก เต ขวา้ง จ๋น บ่ หนั วาง ซ้อน กัน๋ เลย สัก 
ก้อน�

ความ ตุ๊กยาก กับ ก๋าน ข่มเหง
7 หมู่ สาวก ก็ ถาม พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย์ สิง่ หมู่ น้ี จะ เกิด ขึ้น เม่ือ ใด มี อะ

หยงั เป๋น หมายสําคัญ หื้อ หนั วา่ สิง่ หมู่ น้ี จะ เกิด ขึ้น แล้ว� 8 พระองค์ ก็ บอก 
วา่ �หละวงั หื้อ ดี หา้ม หื้อ ใผ จุล่าย ต้าน เน่อ ยอ้น วา่ จะ มี หลาย คน มา อา้ง 
จ้ือ ของ เฮา วา่ �เฮา เป๋น พระครสิต์� กับ บอก วา่ �เวลา น้ัน ใก้ มา แผว แล้ว�
หา้ม ตวย เขา ไป เน่อ 9 เม่ือ ต้าน ได้ยนิ เรือ่ง สงคราม กับ ก๋าน จลาจล ก็ บ่ ถ้า 
ตก อก ตก ใจ๋ ยอ้น เรือ่ง จาอี ้จะ ต้อง เกิด ขึ้น ก่อน แต่ ยงั บ่ เถิง วนั เส้ียง สุด ของ 
โลก ใน ต๋อน น้ี เต้ือ�

10 แล้ว พระองค์ อู ้กับ หมู่ เขา แหม วา่ �ประเทศ น่ึง จะ สู้ ฮบ กับ แหม 
ประเทศ น่ึง อาณาจักร น่ึง ก็ จะ สู้ฮบ กับ แหม อาณาจักร น่ึง 11 ใน ต้ี ต่าง ๆ
จะ เกิด แผ่นดิน ไหว ขนาด หนัก จะ เกิด ก๋าน กัน้ ข้าว อยาก น้ํา จะ มี โรคภัย ไข้
เจ็บ จะ มี เหตุก๋ารณ์ ต้ี น่า กัว๋ กับ หมายสําคัญ หลาย อยา่ง เกิด ขึ้น บน ต๊องฟ้า
12 ก่อน เหตุก๋ารณ์ หมู่ น้ี จะ เกิด ขึ้น หมู่ ต้าน จะ ถูก ยบั และ โดน ข่มเหง จะ ถูก 
ปา ไป ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ แล้ว ถูก ขัง ไว ้ใน คอก กับ จะ ถูก ปา ไป ตัดสิน 
ความ ต่อหน้า กษัตรยิ ์กับ เจ้าเมือง ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน ติดต๋าม เฮา 13 เหตุก๋า
รณ์ น้ี ก็ เป๋น โอกาส หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น พยาน เรือ่ง เฮา 14 ยอ้น จาอัน้ ต้าน ตัง
หลาย จง ป๋งใจ๋ ไว้ บ่ ต้อง ก๊ึด ล่วงหน้า วา่ จะ แก้ คดี จาใด 15 เฮา จะ หื้อ กํา อู ้กับ 
ผญา ป๋ัญญา แก่ หมู่ ต้าน เถิง ขนาด หมู่ ศัตรู ๋ของ หมู่ ต้าน จะ ต่อต้าน กับ เอา 
ผิด หมู่ ต้าน บ่ ได้ เลย 16 แม้แต่ ป้อแม่ ญาติ ป้ีน้อง ตึง เป้ือน ฝูง จะ หกัหลัง 
หมู่ ต้าน หมู่ เขา จะ เยยีะ หื้อ ต้าน บาง คน ถูก ฆ่า ต๋าย 17 คน ตังหลาย จะ จัง 
หมู่ ต้าน ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน ได้ ติดต๋าม เฮา 18 แต่ ผม บน หวั ของ หมู่ ต้าน สัก เส้น 
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น่ึง จะ บ่ ถูก เยยีะ หื้อ เสีย ไป 19 หมู่ ต้าน จะ ได้ จีวติ นิรนัดร ์ถ้า ตัง้ มัน่คง อยู ่ใน 
ความ เจ้ือ�

ก๋าน ตวายตัก๊ กรุง เยรูซาเล็ม จะ ถูก ทําลาย
20 �เม่ือ หมู่ ต้าน หนั ก๋องทัพ ทหาร มา ตัง้ ล้อม กรุง เยรูซาเล็ม จง ฮู ้ไว ้เต๊อะ 

วา่ ความ ฉิบหาย ของ เมือง น้ัน ก็ ใก้ เข้า มา แล้ว 21 ใน เวลา น้ัน ก็ หื้อ คน ต้ี อยู ่
ใน แควน้ ยูเดีย ขะใจ๋ หนี ไป อยู ่บน ดอย เวย ๆ หมู่ คน ต้ี อยู ่ใน กรุง ก็ หื้อ ออก 
ไป เหยี คน ต้ี อยู ่นอก เมือง ก็ บ่ ถ้า เข้า ไป ใน กรุง เน่อ 22 ยอ้น วา่ เวลา น้ัน เป๋น 
เวลา ลง โต้ษ เป้ือ กู้ อยา่ง ต้ี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์น้ัน เป๋น แต๊ 23 ใน หวา่ง น้ัน 
ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ แม่มาน กับ แม่ ลูก หน้อย ต้ี ลูก ยงั กิน๋ นม อยู่
ยอ้น มี ความ ตุ๊ก ฮอ้น อนั ใหญ่ หลวง จะ เกิด ขึ้น บน แผ่นดิน กับ พระเจ้า จะ 
โขด หื้อ คน เจ๊ือจ้าด น้ี ขนาด 24 หมู่ เขา จะ ถูก ฆ่า ด้วย ดาบ กับ จะ ถูก ต้อน ไป 
เป๋น เชลย ใน ประเทศ ต่าง ๆ กับ กรุง เยรูซาเล็ม จะ ถูก คน ต่างจ้าด ยํ่า จ๋น กวา่ 
จะ หมด กํา๋หนด เวลา ของ คน ต่างจ้าด น้ัน

เม่ือ บุตรมนษุย ์มา
25 �จะ มี หมายสําคัญ ต้ี ตะวนั เดือน กับ ดาว ตังหลาย กับ ใน แผ่นดิน โลก 

น้ัน ประเทศ ต่าง ๆ จะ มี ความ ตุ๊ก เดือดฮอ้น กับ มี ความ สับสน ใน ความ ป่ัน
ป่วน กับ เสียง ดัง ของ ทะเล กับ คล่ืน 26 คน จะ กัว๋ จ๋น เป๋น ลม เม่ือ ก่ําลัง รอ ผ่อ 
วา่ อะหยงั จะ เกิด ขึ้น บน โลก ยอ้น วา่ หมู่ ผู้ มี อาํนาจ ตังหลาย ใน ต๊องฟ้า ก็ จะ 
สัน่ไหว เฝ่ือน คลอน 27 เวลา น้ัน คน ตังหลาย จะ หนั บุตรมนษุย ์ลง มา บน เมฆ 
ด้วย ฤทธิ ์อาํนาจ กับ รศัมี อนั ยิง่ใหญ่ 28 เม่ือ เหตุก๋ารณ์ น้ี ตัง้เก๊า จะ เกิด ขึ้น
หื้อ ยนื ขึ้น ผ่อ ไป ตัง บน ยอ้น วา่ ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ หมู่ ต้าน ก่ําลัง ใก้ 
เข้า มา แล้ว�

กําเผียบ เรือ่ง เก๊า บ่าเด่ือ
29พระเยซู อู ้กําเผียบ หื้อ หมู่ เขา ฟัง วา่ �ผ่อ เก๊า บ่าเด่ือ กับ เก๊าไม้ ตังหลาย 

เต๊อะ 30 เม่ือ มัน โป่ง ใบ แล้ว ต้าน ตังหลาย ก็ จะ ฮู ้คน เดียว วา่ ใก้ จะ เถิง หน้า 
ฮอ้น แล้ว 31 ก็ เหมือน เดียว กัน๋ เม่ือ ต้าน ตังหลาย หนั เหตุก๋ารณ์ ต้ี เฮา บอก 
แล้ว น้ัน เกิด ขึ้น ก็ หื้อ ฮู ้วา่ แผ่นดิน ของ พระเจ้า มา ใก้ จะ เถิง แล้ว เน่อ 32 เฮา 
บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ คน ใน ยุค น้ี จะ ยงั บ่ ต๋าย ก่อน เหตุก๋ารณ์ 
ต้ี วา่ หมู่ น้ี จะ เกิด ขึ้น 33 ต๊องฟ้า กับ โลก จะ ยุบ หาย ไป แต่ ถ้อยกํา ของ เฮา จะ 
บ่ สูญหาย ไป เลย

พระเยซู เตือ๋น หื้อ หละวงั
34 �จง หละวงั ตัว๋ ไว ้หื้อ ดี เน่อ บ่ ดี เอา ก้า กิน๋ เหล้า เมา ยา กาวา่ บ่ ดี กัง๋วล 

เถิง จีวติ น้ี เต้าอัน้ ถ้า เป๋น จาอัน้ เวลา น้ัน ก็ จะ มา เถิง หมู่ ต้าน เม่ือ ยงั บ่ ตัน ก๊ึด
เหมือน ติด แฮว้ 35 ยอ้น วนั น้ัน จะ เกิด ขึ้น กับ คน ตังหลาย ใน โลก 36 หื้อ เฝ้า 
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หละวงั อยู ่ตลอด กับ อธษิฐาน ตึง วนั เป้ือ หมู่ ต้าน จะ มี กํา๋ลัง ต้ี จะ ป๊น จาก เหตุ
ก๋ารณ์ ตังมวล ต้ี จะ เกิด ขึ้น แล้ว จะ ยนื อยู ่ต่อหน้า บุตรมนษุย ์ได้�

37 กู้ วนั พระเยซู สัง่ สอน ใน บรเิวณ พระวหิาร ต๋อน เม่ือวนั แล้ว ต๋อน เม่ือ
คืน พระองค์ ยา้ง พัก ต้ี ดอย บ่ากอกเทศ 38 คน ตังหลาย ก็ มา หา พระองค์ ใน 
บรเิวณ พระวหิาร ตัง้แต่ เจ๊ามืด เป้ือ จะ ฟัง พระองค์ สัง่ สอน

22
ยูดาส ตกลง จะ หกัหลัง พระเยซู

1 เม่ือ ใก้ จะ เถิง งาน ปัสกา คือ งาน กิน๋ เข้าหนมปัง บ่ ใส่ เจ๊ือ 2 หมู่ หวัหน้า 
ปุโรหติ กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย์ ปา กัน๋ หา ตาง กํา๋จัด พระเยซู อยา่ง ลับ ๆ อยู่ ยอ้น 
กัว๋ คน ตังหลาย

3 ซาต๋าน ครอบงาํ จิตใจ๋ ยูดาส อสิคารโิอท ต้ี เป๋น สาวก คน น่ึง ใน สิบ สอง 
คน 4 ยูดาส ก็ ไป นัด หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ นาย ทหาร ฮกัษา พระวหิาร วา่
เขา จะ หกัหลัง พระเยซู จาใด ดี 5 คน หมู่ น้ัน ก็ ดีอกดีใจ๋ แล้ว สัญญา วา่ จะ หื้อ 
สตางค์ เป๋น ก้า ตอบแตน 6 ยูดาส ก็ ตกลง แล้ว ก็ แน หา โอกาส ต้ี จะ หกัหลัง 
พระเยซู หื้อ หมู่ เขา โดย บ่ หื้อ ใผ ฮู้

ม้ือ สุดต๊าย ของ พระเยซู ฮว่ม กับ หมู่ สาวก
7 เม่ือ เถิง วนั กิน๋ เข้าหนมปัง บ่ ใส่ เจ๊ือ จาว ยวิ ต้อง ฆ่า ลูก แกะ สําหรบั งาน 

ปัสกา 8พระเยซู ก็ ใจ๊ เปโตร กับ ยอหน์ ล่วงหน้า ไป ก่อน สัง่ เขา วา่ �ไป จัด เกีย
ม ม้ือ ปัสกา ไว ้หื้อ หมู่ เฮา กิน๋ ตวย กัน๋� 9 หมู่ เขา ถาม พระองค์ วา่ �จะ หื้อ หมู่ 
เฮา ไป เกียม ม้ือ ปัสกา ต้ี ไหน ดี� 10 พระองค์ ก็ บอก วา่ �เม่ือ หมู่ ต้าน เข้า ไป 
ใน กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว จะ มี ป้อจาย คน น่ึง แบก น้ําหม้อ มา หา หมู่ ต้าน เขา 
จะ เข้า ไป เฮอืน หลัง ใด ก็ หื้อ ตวย เขา เข้า ไป 11 แล้ว บอก เจ้าของ เฮอืน น้ัน วา่
�อาจ๋ารย ์หื้อ มา ถาม วา่ หอ้ง ต้ี เป้ิน จะ กิน๋ ม้ือ ปัสกา กับ หมู่ สาวก น้ัน อยู ่ตัง 
ใด� 12 เจ้าของ เฮอืน จะ ปา หมู่ ต้าน ขึ้น ไป หอ้ง ใหญ่ จัน๊ บน ต้ี แต่ง ดา ไว ้แล้ว
ก็ หื้อ จัด เกียม ม้ือ ปัสกา ไว ้ต้ี หอ้ง น้ัน เต๊อะ� 13 ตึง สอง คน ก็ ไป แล้ว ก็ ปะ กู้ 
อยา่ง ต้ี พระองค์ บอก ไว ้ตึงหมด หมู่ เขา ก็ ได้ จัด เกียม ม้ือ ปัสกา ไว้

ก๋าน ตัง้ พิธ ีหกั เข้าหนมปัง
14 เม่ือ เถิง เวลา กิน๋ ม้ือ ปัสกา พระเยซู ก็ เข้า ไป น่ัง ต้ี โต๊ะ กับ หมู่ อคัร สาวก 

ของ พระองค์ 15 อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �เฮา มี ความ ตัง้ ใจ๋ ต้ี จะ กิน๋ ม้ือ ปัสกา น้ี 
กับ หมู่ ต้าน ก่อน ต้ี เฮา จะ ต้อง ทน ตุ๊ก ทรมาน 16 เฮา ขอ บอก ไว ้วา่ เฮา จะ 
บ่ กิน๋ ม้ือ ปัสกา น้ี แหม จ๋น ความหมาย ของ ปัสกา น้ัน จะ สมบูรณ์ ใน แผ่นดิน 
ของ พระเจ้า� 17พระองค์ ยก จอก น้ําองุน่ ขึ้น มา เม่ือ อธษิฐาน ขอบพระคุณ 
พระเจ้า แล้ว ก็ ส่ง หื้อ หมู่ สาวก บอก วา่ �เอา ไป แบ่ง กัน๋ กิน๋ เน่อ 18 เฮา 
บอก หมู่ ต้าน วา่ ตัง้แต่ น้ี ไป เฮา จะ บ่ กิน๋ เหล้า องุน่ แหม แล้ว จ๋น กวา่ แผ่น
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ดิน ของ พระเจ้า จะ มา แผว� 19 แล้ว พระองค์ ก็ หยบิ เข้าหนมปัง ขึ้น มา
ขอบพระคุณ พระเจ้า แล้ว ก็ บิ ยื่น หื้อ หมู่ สาวก อู ้วา่ �น่ี เป๋น ก๋าย ของ เฮา ต้ี 
ได้ หื้อ ไว ้กับ ต้าน ตังหลาย หื้อ เยยีะ จาอี้ เป้ือ ก๊ึด เถิง เฮา� 20 เม่ือ กิน๋ เข้าหนม
ปัง แล้ว พระองค์ ก็ กํา๋ ถ้วย ขึ้น มา เยยีะ อยา่ง เดียว กัน๋ แล้ว อู ้วา่ �ถ้วย น้ี เป๋น 
พันธสัญญา ใหม่ หละหวา่ง พระเจ้า กับ ต้าน ตังหลาย ต้ี พระองค์ จะ ยนืยนั 
โดย เลือด ของ เฮา 21 แต่ ผ่อ เต๊อะ คน ต้ี จะ หกัหลัง เฮา ก็ อยู ่ตวย กัน๋ กับ เฮา 
บน โต๊ะ น้ี 22 บุตรมนษุย ์จะ ต้อง จาก ไป ต๋าม ต้ี พระเจ้า ได้ กํา๋หนด ไว ้แล้ว แต่ 
ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ คน ต้ี หกัหลัง บุตรมนษุย�์ 23แล้ว หมู่ สาวก ก็ ถาม 
กัน๋ ไป มา วา่ จะ เป๋น ใผ ใน หมู่ เขา ต้ี จะ เยยีะ จาอี้

ก๋าน เถียง กัน๋ เรือ่ง ใผ เป๋น ใหญ่
24 หมู่ สาวก เถียง กัน๋ วา่ ใผ จะ เป๋น ใหญ่ ต้ี สุด ใน แผ่นดิน ของ พระเจ้า

25 พระองค์ จึง อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �กษัตรยิ ์ของ คน ต่าง จ้า ด เป๋น เจ้า นาย 
ปกครอง คน ตังหลาย โดย ก๋าน บังคับ กับ ผู้ มี อาํนาจ หมู่ น้ี ก็ ฮอ้ง ตัว๋ เก่า วา่ 
เป๋น ผู้ มี บุญคุณ ของ คน ตังหลาย 26 แต่ สําหรบั หมู่ ต้าน น้ัน บ่ เป๋น จาอัน้ เน่อ
คน ใด เป๋น ใหญ่ ก็ หื้อ คน น้ัน เป๋น คน เล็ก หน้อย ต้ี สุด คน ใด เป๋น นาย ก็ หื้อ เป๋น 
คน ฮบัใจ๊ 27 จะ ถาม วา่ คน ต้ี น่ัง โต๊ะ กับ คน ต้ี ฮบัใจ๊ ใผ เป๋น ใหญ่ เหลือ กัน๋ คน 
ต้ี น่ัง โต๊ะ บ่ ใจ้ กา แต่ เฮา อยู ่ตวย ต้าน ตังหลาย เหมือน เป๋น คน ฮบัใจ๊

28 �ต้าน ตังหลาย เป๋น คน ต้ี ได้ อยู ่กับ เฮา ใน เวลา ต้ี เฮา ต่อ สู้ กับ ความ 
ลําบาก 29 พระบิดา ได้ จัด เกียม แผ่นดิน แล้ว มอบ หื้อ เฮา จาใด เฮา ก็ จัด เกีย
ม แล้ว มอบ หื้อ ต้าน ตังหลาย จาอัน้ 30 เป้ือ หมู่ ต้าน จะ ได้ กิน๋ ได้ ด่ืม ฮว่ม โต๊ะ 
กับ เฮา ใน แผ่นดิน ของ เฮา กับ ต้าน ตังหลาย จะ ได้ น่ัง บน บัลลังก์ เป้ือ ตัดสิน 
สิบ สอง ผะกุ๋น ของ คน อสิราเอล

พระเยซู ตวายตัก๊ เรือ่ง เปโตร จะ ละ พระองค์
31 �ซีโมน เหย ซาต๋าน ได้ ขอ หมู่ ต้าน ไว้ เป้ือ จะ เอา ไป ฝัด ไป ฮอ่น เหมือน 

เป้ิน ฝัด ข้าว 32 แต่ เฮา ได้ อธษิฐาน เผื่อ ตัว๋ ต้าน เป้ือ ต้าน จะ บ่ ได้ ขาด ความ 
เจ้ือ แล้ว เม่ือ ต้าน กลับใจ๋ มา หา เฮา ก็ หื้อ จ้วย หมู่ ป้ีน้อง หื้อ มี ความ เจ้ือ เข้ม
แข็ง นัก ขึ้น ตวย เน่อ� 33 เปโตร บอก พระองค์ วา่ �พระองค์ เจ้า ข้า ข้าพเจ้า 
พรอ้ม แล้ว ต้ี จะ ไป ตวย ต้าน บ่ วา่ จะ ติด คอก กาวา่ จะ ต๋าย ก็ ได้� 34 พระเยซู 
บอก เปโตร วา่ �คืน น้ี ก่อน ไก่ ขัน ต้าน จะ บอก บ่ ฮูจั้ก เฮา เถิง สาม เต้ือ�

35 พระเยซู ถาม หมู่ สาวก วา่ �ต๋อน ต้ี เฮา ใจ๊ ต้าน ตังหลาย ออก ไป บอก 
ข่าวดี แล้ว บ่ หื้อ เอา ถง สตางค์ ถง สะปาย กาวา่ เกิบ แหม กู้ ไป ตวย น้ัน ต้าน 
ตังหลาย ขาด อะหยงั พ่อง� เขา ตังหลาย ก็ ปา กัน๋ บอก วา่ �บ่ ขาด อะหยงั สัก 
อยา่ง� 36 พระเยซู บอก เขา วา่ �แต่ บ่าเด่ียว น้ี ใผ มี ถง สตางค์ กาวา่ ถง สะ
ปาย ก็ หื้อ เอา ไป ตวย ใผ บ่ มี ดาบ ก็ หื้อ ขาย เส้ือ คุม ซ้ือ ดาบ เหยี 37 เฮา บอก 
ต้าน ตังหลาย วา่ กํา ต้ี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์ต้ี อู ้เถิง เฮา จะ ต้อง เป๋น ไป ต๋าม 
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น้ัน คือ กํา ต้ี วา่ �พระองค์ ถูก นับ อยู ่ใน หมู่ เดียว กัน๋ กับ คน บ่ ดี�ภ กํา ตวาย
ตัก๊ ต้ี เล็ง เถิง เฮา น้ัน ก่ําลัง จะ เป๋น แต๊� 38 หมู่ เขา บอก พระองค์ วา่ �องค์ 
พระผู้เป๋นเจ้า หมู่ เฮา มี ดาบ สอง เถ่ียน ครบั� พระองค์ บอก วา่ �ปอ แล้ว�

พระเยซู อธษิฐาน ใน สวน
39 พระเยซู ออก จาก กรุง เยรูซาเล็ม ไป ต้ี ดอย บ่ากอกเทศ เหมือน ตะก่อน

หมู่ สาวก ก็ ไป ตวย พระองค์ 40 ต้ี ดอย น้ัน พระองค์ บอก หมู่ สาวก วา่ �หื้อ 
อธษิฐาน เน่อ เป้ือ วา่ ต้าน จะ บ่ ตก อยู ่ใน อาํนาจ ของ ก๋าน ลองใจ๋� 41พระองค์ 
เตียว ไป แหม น่อย ไก๋ ประมาณ เอา บ่าหนิ ขวา้ง แล้ว คุก เข่า ลง อธษิฐาน 
วา่ 42 �พระบิดา เจ้าข้า ถ้า พระองค์ ปอใจ๋ ขอ หื้อ ถ้วย แหง่ ความ ตุ๊กยาก 
น้ี ป๊น ไป จาก ข้า พระองค์ เหยี เต๊อะ แต่ ขอ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ 
พระองค์ บ่ ใจ้ ของ ข้า พระองค์� 43 มี ทูตสวรรค์ องค์ น่ึง จาก สวรรค์ มา ป๋า
กฏ จ้วย พระองค์ หื้อ มี กํา๋ลังใจ๋ นัก ขึ้น 44 เม่ือ พระองค์ เป๋น ตุ๊ก หนัก ก็ ยิง่ ตัง้
ใจ๋ อธษิฐาน นัก ขึ้น จ๋น เหื่อ ไหล เป๋น เหมือน เลือด ออก หยด ลง ดิน เป๋น เม็ด 
ใหญ่ 45 เม่ือ อธษิฐาน แล้ว พระองค์ ก็ ลุก เตียว ป๊ิก มา หา หมู่ สาวก ก็ หนั หมู่ 
เขา หลับ อยู ่ยอ้น ตุ๊กใจ๋ จ๋น อดิ 46 พระองค์ จึง อู ้วา่ �หลับ เยยีะ หยงั ลุก ขึ้น 
อธษิฐาน เป้ือ จะ บ่ ตก อยู ่ใน อาํนาจ ของ ก๋าน ลองใจ๋�

ก๋าน หกัหลัง กับ ก๋าน จับ กุม พระเยซู
47 บ่ากอง พระองค์ อู ้ลิน้ ยงั บ่ ตัน เข้า ปาก เต้ือ ก็ มี หลาย คน เตียว เข้า มา

มี ยูดาส ต้ี เป๋น สาวก คน น่ึง ใน สิบ สอง คน น้ัน นํา หน้า ยูดาส ก็ เข้า มา ใก้ พระ
เยซู แล้ว ตัก๊ตวาย พระองค์ โดย ก๋าน จูบ 48 พระองค์ ก็ ถาม วา่ �ยูดาส เจ้า 
จะ หกัหลัง บุตรมนษุย ์ด้วย ก๋าน จูบ กา� 49 เม่ือ หมู่ สาวก คน อื่น ๆ หนั วา่ จะ มี 
อะหยงั เกิด ขึ้น ต่อไป จึง ถาม พระเยซู วา่ �องค์ พระผู้เป๋นเจ้า เอา ดาบ ฟัน 
เลย บ๋อ� 50 แล้ว คน น่ึง ใน หมู่ สาวก ก็ จัก๊ ดาบ ออก มา ฟัน คน ฮบัใจ๊ ของ มหา 
ปุโรหติ ถูก หู เผิก ขวา ปุด 51 พระเยซู ก็ หา้ม เขา ไว้ แล้ว เก็บ เอา ใบ หู มา ต่อ 
หื้อ คน น้ัน หู เขา ก็ หาย เป๋น ปกติ 52 พระเยซู อู ้กับ หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ หมู่ นาย 
ทหาร ฮกัษา พระวหิาร กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ต้ี มา ยบั พระองค์ วา่ �หมู่ เจ้า 
หนั เฮา เป๋น โจ๋ร กา เถิง ได้ กํา๋ ดาบ กํา๋ ค้อน มา ยบั เฮา 53 เฮา อยู ่ตวย ต้าน ตัง
หลาย กู้ วนั ใน พระวหิาร ต้าน ตังหลาย ก็ บ่ มา ยบั เฮา แต่ บ่าเด่ียว น้ี เป๋น เวลา 
ของ หมู่ ต้าน แล้ว เน่อ เป๋น เวลา ของ อาํนาจ แหง่ ความ มืด�

เปโตร บอก วา่ บ่ ฮูจั้ก พระเยซู
54หมู่ นาย ทหาร ยบั พระเยซู ปา ไป บ้าน มหา ปุโรหติ เปโตร เตียว ถ่อม ตวย 

พระองค์ ไป หา่ง ๆ 55 เม่ือ หมู่ เขา ดัง ไฟ ต้ี ก๋าง ข่วง แล้ว ปา กัน๋ หงิ ไฟ เปโตร ก็ 
น่ัง หงิ ไฟ ตวย หมู่ เขา 56 มี สาวใจ๊ คน น่ึง หนั เปโตร น่ัง หงิ ไฟ อยู ่ใก้ ๆ ก็ ส่อง ผ่อ 
ภ 22:37 22:37 อสย� 53:12
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หน้า เปโตร แล้ว อู ้วา่ �คน น้ี ก็ อยู ่ตวย เยซู� 57 เปโตร ปฏิเสธ วา่ �นาง เหย
คน น้ัน ข้า บ่ ฮู้จัก ลอ� 58 แหม สัก กําเดียว ป้อจาย คน น่ึง หนั เขา ก็ อู ้วา่ �เจ้า 
เป๋น คน น่ึง ใน หมู่ น้ัน ตวย� เปโตร ก็ บอก วา่ �อา้ย เหย บ่ ใจ้ ลอ� 59 แหม สัก 
จัว้โมง น่ึง มี แหม คน ยนืยนั แข็งขัน วา่ �แม่น แล้ว คน น้ี อยู ่ตวย คน จ้ือ เยซู 
แน่ ๆ ยอ้น เขา เป๋น จาว กาลิลี เหมือน กัน๋� 60 เปโตร ก็ อู ้วา่ �อา้ย เหย ต้ี วา่ 
มา น้ัน ข้า บ่ ฮู ้เรือ่ง� เม่ือ เปโตร ก่ําลัง อู ้ลิน้ ยงั บ่ ตัน เข้า ปาก ไก่ ก็ ขัน 61 องค์ 
พระผู้เป๋นเจ้า เหลียว หลัง มา ผ่อ เปโตร แล้ว เปโตร ก็ เลย ก๊ึด เถิง กํา อู ้ต้ี พระ
เยซู เกย บอก เขา วา่ �คืน น้ี ก่อน ไก่ ขัน ต้าน จะ บอก วา่ บ่ ฮู้จัก เฮา สาม เต้ือ�
62 เปโตร ก็ ออก ไป ตัง นอก แล้ว ไห ้เสียใจ๋ ขนาด

63 คน ต้ี กุม พระเยซู ก็ เยาะเยย้ บุบ ตี ๋พระองค์ 64 เอา ผ้า มัด ต๋า พระองค์
ตบ หน้า พระองค์ แล้ว ถาม วา่ �ตวาย มา กํา ลอ วา่ ใผ ตบ หน้า เจ้า� 65 แล้ว อู ้
หยาม ใส่ พระองค์ แหม หลาย อยา่ง

พระเยซู ต่อหน้า สภา
66 แจ้ง เจ๊า มา หมู่ คน เฒ่า คน แก่ หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์ก็ 

ประชุม กัน๋ หมู่ เขา ปา พระเยซู เข้า มา ใน สภา ของ หมู่ เขา ตวย 67 ถาม พระ
เยซู วา่ �ต้าน เป๋น พระครสิต์ กา บอก มา เต๊อะ� พระเยซู ตอบ วา่ �เถิง เฮา 
บอก หมู่ ต้าน ก็ บ่ เจ้ือ 68 ถ้า เฮา ถาม ต้าน ๆ ก็ จะ บ่ ตอบ เฮา 69 ตัง้แต่ น้ี ไป บุตร
มนษุย ์จะ ได้ น่ัง ตัง เผิก ขวา ของ พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ� 70 หมู่ เขา ก็ ถาม 
พระองค์ แหม วา่ �ต้าน เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า กา� พระองค์ ก็ ตอบ วา่
�หมู่ ต้าน อู ้แล้ว วา่ เฮา เป๋น� 71 หมู่ เขา ก็ ปา กัน๋ วา่ �หมู่ เฮา บ่ ต้อง มี พยาน 
อะหยงั แหม ยอ้น ได้ยนิ กํา จาก ปาก ของ เขา แล้ว�

23
พระเยซู ต่อหน้า เจ้าเมือง ปีลาต

1 แล้ว กู้ คน ใน ต้ี ประชุม ก็ ลุก ขึ้น ปา พระเยซู ไป หา ปีลาต ต้ี เป๋น เจ้าเมือง
2 หมู่ เขา ฟ้อง วา่ �หมู่ เฮา หนั ป้อจาย คน น้ี สุ่ย คน ตังหลาย บ่ เสีย ภาษี หื้อ 
ซีซาร์ แล้ว ก็ อา้ง วา่ ตัว๋ เขา คือ พระครสิต์ เป๋น กษัตรยิ ์องค์ น่ึง� 3 ปีลาต 
ซัก ถาม พระเยซู วา่ �ต้าน เป๋น กษัตรยิ ์ของ จาว ยวิ กา� พระองค์ ก็ ตอบ วา่
�ต้าน อู ้แล้ว� 4 ปีลาต จึง บอก หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ คน ตังหลาย วา่ �เฮา 
บ่ มี หลักฐาน อะหยงั ต้ี จะ ลง โต้ษ ป้อจาย คน น้ี� 5หมู่ เขา ซ้ํา ยนืยนั อยา่ง แข็ง
ขัน วา่ �คน น้ี สุ่ย จาว เมือง หื้อ วุน่วาย โดย กําสอน ของ เขา ไป ใคว ่แควน้ ยูเดีย
ตัง้เก๊า ต้ี แควน้ กาลิลี ก่อน แล้ว จ๋น มา เถิง ต้ี น่ี�

พระเยซู ต่อหน้า กษัตรยิ ์เฮโรด
6 เม่ือ ปีลาต ได้ยนิ จาอัน้ ก็ ถาม วา่ �ป้อจาย คน น้ี เป๋น จาว กาลิลี กา� 7 เม่ือ 

ฮู ้วา่ พระเยซู มา จาก ดินแดน ต้ี กษัตรยิ ์เฮโรด ปกครอง อยู่ ก็ ส่ง พระองค์ ไป 
หา เฮโรด ต๋อน น้ัน ต้าน อยู ่ใน กรุง เยรูซาเล็ม ปอดี 8 เม่ือ เฮโรด หนั พระเยซู 
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ก็ ดีใจ๋ ยอ้น ต้าน ใค่ ปะ พระเยซู มา เมิน แล้ว ต้าน เกย ได้ยนิ เรือ่ง พระเยซู ก็ 
หวงั วา่ จะ ได้ หนั พระองค์ เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์พ่อง 9 เฮโรด จึง ถาม พระเยซู 
หลาย อยา่ง แต่ พระองค์ บ่ ตอบ อะหยงั สัก อยา่ง 10 หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ 
หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์ก็ ใส่ ความ พระเยซู อยา่ง รุนแรง 11 เฮโรด กับ หมู่ ทหาร ของ 
เขา ปา กัน๋ ใค่ หวั ใส่ พระองค์ เยาะเยย้ ดู ถูก ดู แควน พระองค์ เอา เส้ือ คุม 
อยา่ง ดี ของ กษัตรยิ ์หื้อ พระองค์ นุ่ง แล้ว ส่ง พระองค์ ป๊ิก ไป หื้อ ปีลาต แหม
12 ปีลาต กับ เฮโรด ก็ คืน ดี กัน๋ ใน วนั น้ัน ยอ้น วา่ ตะก่อน เป๋น ศัตรู ๋กัน๋

พระเยซู ถูก กํา ตัดสิน
13 ปีลาต ฮอ้ง หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ หมู่ ผู้ นํา จาว ยวิ กับ คน ตังหลาย มา 

ประชุม กัน๋ 14 แล้ว อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �ต้าน ตังหลาย ได้ ปา คน น้ี มา หา เฮา ฟ้อง 
วา่ เขา ได้ สุ่ย จาว เมือง หื้อ กบฏ เฮา ได้ สอบสวน เขา ต่อ หน้า ต้าน ตังหลาย 
แล้ว ก็ หนั วา่ บ่ มี หลักฐาน ปอ ต้ี จะ ตัดสิน ได้ วา่ เขา เยยีะ ผิด อยา่ง ต้ี ต้าน วา่ ลอ
15 กษัตรยิ ์เฮโรด ก็ หนั วา่ เขา บ่ มี ความ ผิด เหมือน กัน๋ ยอ้น จาอัน้ กษัตรยิ ์เฮ
โรด ได้ ส่ง ตัว๋ ป๊ิก มา หื้อ เฮา แหม เฮา หนั วา่ คน น้ี บ่ ได้ เยยีะ อะหยงั ผิด จ๋น ต้อง 
ลงโต้ษ เถิง ต๋าย 16 เฮา จะ สัง่ เฆ่ียน เขา แล้ว ปล่อย ไป เหยี�๖

18 คน ตังหลาย ปา กัน๋ เอิน้ เสียง ดัง บอก ปีลาต วา่ �เอา คน น้ี ไป ฆ่า เหยี
แล้ว ป่อย บารบับัส หื้อ หมู่ เฮา เต๊อะ� 19 ( บารบับัส ถูก ยบั ขัง คอก ใน ข้อหา 
ฆ่า คน ต๋าย กับ ก่อ ก๋าน วุน่วาย ใน กรุง เยรูซาเล็ม ) 20 ปีลาต ยงั มี ใจ๋ ใค่ ป่อย 
พระเยซู ก็ อู ้กับ หมู่ เขา แหม เต้ือ น่ึง 21 คน หมู่ น้ัน ก็ เอิน้ เสียง ดัง บอก ปีลาต 
วา่ �เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน� 22 ปีลาต อู ้กับ หมู่ เขา เป๋น เต้ือ 
ต้ี สาม วา่ �เขิง เขา เยยีะ หยงั เขา เยยีะ อะหยงั ผิด เฮา บ่ หนั วา่ เขา มี ความ 
ผิด จ๋น ต้อง ต๋าย ลอ เฮา จะ เฆ่ียน เขา ก็ ปอ แล้ว จะ ป่อย ตัว๋ ไป� 23 คน ตัง
หลาย ฮอ้ง เป๋น เสียง เดียว กัน๋ วา่ �เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน� 24 ปีลาต ตัดสินใจ๋ 
เยยีะ ต๋าม ต้ี หมู่ เขา ต้องก๋าน 25 จึง ป่อย คน ต้ี ถูก ยบั เข้า คอก ใน ข้อหา ก่อ ก๋าน 
วุน่วาย กับ ฆ่า คน ต๋าย หื้อ หมู่ เขา ไป ส่วน พระเยซู ก็ หื้อ หมู่ เขา เอา ไป เยยีะ 
จาใด ก็ ได้ ต๋าม ใจ๋ หมู่ เขา

ก๋าน เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน
26 เม่ือ ทหาร ปา พระเยซู ออก ไป หมู่ เขา เข ซีโมน จาว เมือง ไซรนี ต้ี ก่ําลัง 

ลุก บ้าน นอก มา หื้อ แบก ไม้ ก๋าง เขน ตวย พระองค์ ไป 27 มี คน จํา๋นวน นัก ตวย 
พระองค์ ไป ตึง หมู่ แม่ญิง ต้ี ไห ้ยอ้น อนิดู พระองค์ 28 พระเยซู เหลียว มา ผ่อ 
หมู่ เขา แล้ว อู ้วา่ �ลูกสาว แหง่ เยรูซาเล็ม เหย บ่ ถ้า ไห ้ยอ้น อนิดู เฮา แต่ หื้อ 
ไห ้ยอ้น อนิดู ตัว๋ เก่า กับ ลูก ของ ตัว๋ เต๊อะ 29 ยอ้น จะ มี เวลา น่ึง ต้ี คน ตังหลาย 
จะ วา่ �แม่ญิง หมู่ น้ี ต้ี เป๋น หมัน ต๊อง ต้ี บ่ ได้ มาน กับ หวั นม ต้ี หละออ่น บ่ เกย 
ดูด ก็ เป๋น สุข� 30 เวลา น้ัน หมู่ เขา จะ อู ้กับ ดอย ตังหลาย วา่ �ขอ ดอย โหยด 
๖ 23:16 23:16 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ มี ข้อ 17 ต้ี วา่
ยอ้น ปีลาต ต้อง ปล่อย นักโต้ษ คน น่ึง หื้อ คน ตังหลาย ใน งาน ปัสกา ของ กู้ ป๋ี 
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มา เต๋ง เฮา ขอ ม่อน ดอย บัง เฮา ไว ้น่อย เต๊อะ�ม 31 ยอ้น วา่ ถ้า คน ตังหลาย 
เยยีะ กับ คน บรสุิทธิ ์ขนาด น้ี แล้ว อะหยงั จะ เกิด ขึ้น กับ คน ต้ี เยยีะ ผิด พ่อง�

32 หมู่ ทหาร กุม นักโต้ษ แหม สอง คน มา ตวย พระเยซู เป้ือ ฆ่า พรอ้ม กับ 
พระองค์ 33 หมู่ เขา ปา ตึง สาม คน มา เถิง ต้ี แหง่ น่ึง จ้ือ วา่ �เนิน กระโหล้ง 
หวั� แล้ว เอา พระเยซู เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน ฮว่ม กับ นักโต้ษ สอง คน ตัง ซ้าย 
คน น่ึง ตัง ขวา คน น่ึง 34 พระเยซู อธษิฐาน วา่ �พระบิดา เจ้า ข้า ขอ ยก โต้ษ 
หื้อ หมู่ เขา ตวย ยอ้น หมู่ เขา บ่ ฮู ้วา่ ก่ําลัง เยยีะ อะหยงั� หมู่ ทหาร เอา เส้ือผ้า 
ของ พระองค์ มา จก เบอร ์แบ่ง กัน๋

35 จาว เมือง ตังหลาย ก็ ยนื ผ่อ อยู่ หมู่ ผู้ นํา จาว ยวิ อู ้เยาะเยย้ พระองค์ วา่
�เขา จ้วย จีวติ คน อื่น หื้อ รอด ได้ ก็ หื้อ จ้วย จีวติ ตัว๋ เก่า ผ่อ ลอ ถ้า เขา เป๋น พระ
ครสิต์ ผู้ ต้ี พระเจ้า ได้ เลือก ไว�้ 36 หมู่ ทหาร ก็ เยาะเยย้ พระองค์ ตวย หมู่ เขา 
เอา เหล้า องุน่ ส้ม หื้อ พระองค์ กิน๋ 37 อู ้วา่ �ถ้า ต้าน เป๋น กษัตรยิ ์ของ จาว ยวิ 
ก็ จ้วย ตัว๋ เก่า หื้อ รอด ก่อน เต๊อะ� 38 มี ป้าย เขียน ข้อความ ติด ไว ้เหนือ หวั 
พระองค์ วา่ �คน น้ี คือ กษัตรยิ ์ของ จาว ยวิ�

39 นัก โต้ ษ คน น่ึง ต้ี ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน ข้าง พระองค์ ก็ เยาะ เยย้ 
พระองค์ วา่ �ต้าน เป๋น พระครสิต์ บ่ ใจ้ กา จ้วย ตัว๋ เก่า กับ เฮา หื้อ รอด แหล่�
40 แต่ มี นักโต้ษ แหม คน น่ึง หา้ม เขา วา่ �บ่ กัว๋ พระเจ้า กา เจ้า ก็ เป๋น นักโต้ษ 
ต้ี ต้อง ถูก ฆ่า ต๋าย เหมือน กัน๋ 41 เฮา สอง คน ก็ สม กับ โต้ษ น้ัน แต๊ หมู่ เฮา ได้
ฮบั โต้ษ ต๋าม ต้ี หมู่ เฮา เยยีะ ไป น้ัน แต่ ต้าน คน น้ี บ่ ได้ เยยีะ ผิด อะหยงั เลย�
42 แล้ว เขา ก็ อู ้วา่ �พระเยซู เจ้า ข้า ขอ ก๊ึด หา ข้าพเจ้า พ่อง เม่ือ พระองค์ เข้า 
ไป ใน สวน สวรรค์� 43 พระเยซู ตอบ เขา วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน วา่
วนั น้ี ต้าน จะ ได้ อยู ่กับ เฮา ใน สวน สวรรค์ แน่นอน�

ก๋าน ต๋าย ของ พระเยซู
44 ต๋อน น้ัน เป๋น เวลา ประมาณ เต้ียง วนั ก็ มืด ไป ใคว ่แผ่น ดิน จ๋น เถิง 

บ่าย สาม โมง 45 ตะวนั ก็ ดับ มืด ไป ผ้ากัง้ ใน พระวหิาร ก็ ฉีก ออก เป๋น สอง 
เผิก 46 พระเยซู ฮอ้ง เสียง ดัง ขึ้น วา่ �พระบิดา เจ้า ข้า ข้า พระองค์ ขอ มอบ 
วญิญาณ ของ ข้า พระองค์ ไว ้กับ พระองค์� เม่ือ อู ้จาอัน้ แล้ว ก็ ต๋าย 47 นาย
รอ้ย ทหาร เม่ือ หนั เหตุก๋ารณ์ เป๋น ไป จาอัน้ ก็ สรรเสรญิ พระเจ้า วา่ �แต๊ ๆ
แล้ว ต้าน คน น้ี เป๋น คน บรสุิทธิ�์ 48 คน ตังหลาย ต้ี มา หลุ้ม ผ่อ เหตุก๋ารณ์ ก็ 
ปา กัน๋ ตบ อก ด้วย ความ โศกเศรา้ เสียใจ๋ ป๊ิก เมือ บ้าน 49 คน ต้ี ฮู้จัก พระเยซู
กับ หมู่ แม่ญิง ต้ี เกย ติดต๋าม พระองค์ จาก กาลิลี ก็ ปา กัน๋ ยนื ผ่อ อยู ่หา่ง ๆ

ก๋าน ฝัง ศพ พระเยซู
50 มี ป้อจาย คน น่ึง จ้ือ โยเซฟ เป๋น คน ดี กับ เยยีะ ถูกต้อง ต๋าม ธรรม กับ 

เป๋น สมาชกิ สภา คน น่ึง 51 เขา เป๋น จาว อารมิาเธยี อยู ่ใน แควน้ ยูเดีย กับ ก่ํา
ลัง ถ้า แผ่นดิน ของ พระเจ้า เขา บ่ หนั ตวย ใน ก๋าน ตัดสิน ฆ่า พระเยซู 52 เขา 
ม 23:30 23:30 ฮชย� 10:8
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เข้า ไป หา ปีลาต เป้ือ ขอ ศพ พระเยซู 53 เม่ือ ได้ฮบั อนญุาต แล้ว ก็ เอา ศพ ลง 
มา จาก ไม้ ก๋าง เขน เอา ผ้า ลินิน ปัน ศพ แล้ว เอา ไป ไว ้ใน อุโมงค์ ต้ี เจาะ เข้า ไป 
ใน หนิ อุโมงค์ น้ัน ยงั บ่ ได้ ใส่ ศพ คน ใด เต้ือ 54 วนั น้ัน เป๋น วนั ดา วนั สะบาโต๗

55 หมู่ แม่ญิง ต้ี เกย ติดต๋าม พระเยซู มา จาก กาลิ ลี ก็ ไป ตวย โยเซฟ ต้ี 
อุโมงค์ น้ัน จะ ได้ หนั วา่ เขา เอา ศพ ไว ้จาใด 56 จาก น้ัน หมู่ เขา ก็ ป๊ิก เมือ บ้าน
ไป เกียม เครือ่งหอม กับ น้ํามัน หอม เป้ือ จะ เอา มา อาบ ศพ พระเยซู แต่ ใน วนั 
สะบาโต เขา ปา กัน๋ ยา้ง วนั น่ึง ต๋าม บท บัญญัติ ของ จาว ยวิ

24
ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย

1 เจ๊ามืด วนั ติด๊ หมู่ แม่ญิง เอา เครือ่งหอม ต้ี เขา จัด เกียม ไว ้มา ต้ี อุโมงค์ 
ฝัง ศพ ของ พระองค์ 2 หมู่ นาง ก็ หนั บ่าหนิ ใหญ่ ต้ี ตึด ปาก อุโมงค์ ฝัง ศพ อยู่
กิง้ ออก ไป แล้ว 3 เม่ือ หมู่ นาง เข้า ไป ตัง ใน ก็ ผ่อ บ่ หนั ศพ ของ พระเยซู องค์ 
พระผู้เป๋นเจ้า 4 เม่ือ ก่ําลัง ก๊ึด ยอ้น บ่ เข้าใจ๋ ใน เหตุก๋ารณ์ น้ัน ก็ มี ป้อจาย 
สอง คน มา ยนื อยู ่ใก้ ๆ เส้ือผ้า เหล้ือม มาบ ๆ จ๋น ผ่อ ปอ จะ บ่ ได้ 5 แม่ญิง หมู่ 
น้ัน กัว๋ เลย ก้ม หน้า ลง ดิน ป้อจาย สอง คน น้ัน อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �หมู่ เจ้า มา 
หา คน เป๋น ใน หมู่ คน ต๋าย เยยีะ หยงั 6 พระองค์ บ่ อยู ่ต้ี น่ี แต่ พระเจ้า เยยีะ หื้อ 
พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว หื้อ ก๊ึด เถิง กํา ต้ี พระองค์ ได้ อู ้กับ ต้าน 
ตังหลาย เม่ือ พระองค์ อยู ่ใน แควน้ กาลิลี วา่ 7 �บุตรมนษุย ์จะ ถูก มอบ ไว ้ใน 
อาํนาจ ของ คน บาป จะ ถูก เขิง ไว ้บน ไม้ ก๋าง เขน จ๋น ต๋าย แล้ว ใน วนั ต้ี สาม 
พระองค์ จะ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย� � 8 เม่ือ หมู่ นาง ก๊ึด ก็ จํา๋ กํา ต้ี พระองค์ อู ้
น้ัน ได้ 9 เม่ือ ป๊ิก จาก อุโมงค์ ก็ ปา กัน๋ ไป บอก หมู่ สาวก สิบ เอด็ คน กับ คน อื่น ๆ
ต๋าม ต้ี ได้ หนั ได้ยนิ มา น้ัน 10 คน ต้ี ไป บอก หมู่ อคัร สาวก คือ มารยี ์จาว มัก
ดาลา โยอนันา มารยี ์แม่ ของ ยากอบ กับ แม่ญิง คน อื่น ต้ี อยู ่ตวย กัน๋ 11 หมู่ 
อคัร สาวก บ่ เจ้ือ หา วา่ แม่ญิง หมู่ น้ี อู ้ไป เล่ย 12 เปโตร เม่ือ ได้ยนิ แล้ว ก็ ล่น ไป 
ต้ี อุโมงค์ ก้ม ส่อง เข้า ไป ใน อุโมงค์ ก็ หนั ก้า ผ้า ปัน ศพ เต้าอัน้ เปโตร ก็ งดื แล้ว 
ป๊ิก บ้าน

ก๋าน เตียวตาง ไป หมู่บ้าน เอมมาอูส
13 ใน วนั เดียว กัน๋ น้ัน มี สาวก สอง คน ออก จาก กรุง เยรูซาเล็ม ไป หมู่ บ้าน 

เอมมาอูส หมู่ บ้าน น้ี อยู ่หา่ง จาก กรุง เยรูซาเล็ม สิบ เอด็ กิโลเมตร 14 เม่ือ 
เตียวตาง ไป หมู่ เขา อู ้กัน๋ เรือ่ง เหตุก๋ารณ์ ต้ี เกิด ขึ้น กับ พระเยซู 15 ต๋อน ต้ี หมู่ 
เขา ก่ําลัง อู ้กัน๋ อยู่ พระเยซู ก็ เข้า มา หา แล้ว เตียว ไป ตวย กัน๋ 16 พระเจ้า เยยี
ะ หื้อ หมู่ เขา จํา๋ พระองค์ บ่ ได้ 17 พระองค์ ถาม หมู่ เขา วา่ �หละหวา่ง เตียว
ตาง มา น่ี หมู่ ต้าน อู ้กัน๋ เรือ่ง อะหยงั� หมู่ เขา ก็ หยุด ยนื หน้า หมอง ต๋อง เศรา้ 
๗ 23:54 23:54 วนั ดา ใน สมัย ก่อน เป๋น วนั ศุกร์
วนั สะบาโต ตัง้เก๊า หลัง จาก ตะวนั ตก ดิน ของ วนั ศุกร ์
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อยู่ 18 คน น่ึง จ้ือ เคลโอปัส ก็ ถาม พระองค์ วา่ �ต้าน ท่า จะ เป๋น คน เดียว ใน 
กรุง เยรูซาเล็ม ต้ี บ่ ฮู ้เรือ่ง เหตุก๋ารณ์ ตังหลาย ต้ี เกิด ขึ้น ใน สอง สาม วนั น้ี 
เหยี ก้า� 19 พระเยซู ถาม เขา วา่ �เหตุก๋ารณ์ อะหยงั� เขา ก็ ตอบ พระองค์ 
วา่ �เหตุก๋ารณ์ เรือ่ง พระเยซู จาว เมือง นาซาเรธ็ เป้ิน เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น 
เสียง แตน พระเจ้า ต้ี มี ฤทธิ ์อาํนาจ ใน ก๋าน งาน กับ ใน กํา อู ้ต่อหน้า พระเจ้า 
กับ ต่อหน้า คน ตังหลาย 20หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ ผู้ นํา ของ หมู่ เฮา ได้ มอบ 
พระองค์ หื้อ ถูก ตัดสิน ลงโต้ษ เถิง ต๋าย หมู่ เขา เอา พระองค์ เขิง บน ไม้ ก๋าง 
เขน 21 แต่ เฮา ตังหลาย ได้ หวงั ไว ้วา่ ต้าน ผู้ น้ี จะ เป๋น ผู้ ไถ่ จาว อสิราเอล จาก 
อาณาจักร โรม 22 ซ้ํา วนั น้ี เป๋น วนั ต้ี สาม แล้ว ต้ี เหตุก๋ารณ์ น้ัน เกิด ขึ้น เจ๊า
มืด วนั น้ี มี แม่ญิง สอง สาม คน เยยีะ หื้อ หมู่ เฮา งดื ขนาด หมู่ เขา ไป ต้ี อุโมงค์ 
ฝัง ศพ พระเยซู 23 แต่ บ่ หนั ศพ ของ พระองค์ ก็ ป๊ิก มา เล่า หื้อ ฟัง วา่ ได้ หนั หมู่ 
ทูตสวรรค์ กับ หมู่ ทูตสวรรค์ บอก วา่ พระองค์ ยงั มี จีวติ อยู่ 24 มี บาง คน ใน 
หมู่ เฮา ก็ ไป ผ่อ ต้ี อุโมงค์ แต่ บ่ หนั พระองค์ อยา่ง ต้ี หมู่ แม่ญิง บอก น้ัน ละ�

25 พระเยซู อู ้กับ สอง คน น้ัน วา่ �เออ คน งา่ว เป๋น จาใด บ่ เจ้ือ กํา ต้ี ผู้ เป๋น 
ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ได้ บอก ไว้ 26 จํา๋ เป๋น ต้ี พระครสิต์ จะ ต้อง ทน 
ตุ๊ก ทรมาน จาอัน้ แล้ว จึง จะ ได้ฮบั เกียรติ บ่ ใจ้ กา� 27 พระเยซู อธบิาย สิง่ 
ต้ี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์ต้ี เล็ง เถิง พระองค์ ตัง้แต่ โมเสส จ๋น เถิง ผู้ เป๋น ปาก 
เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตึง หมด หื้อ เขา ฟัง

28 เม่ือ ใก้ จะ แผว หมู่ บ้าน ต้ี หมู่ เขา ไป น้ัน พระเยซู เยยีะ เหมือน จะ เตียว 
ก๋าย ไป เหยี 29 แต่ หมู่ เขา ก็ อู ้เหน่ียว พระองค์ ไว ้วา่ �เจิญ ต้าน ยา้ง ตวย กัน๋ 
เต๊อะ บ่าเด่ียว น้ี ก็ ค่ํา แล้ว ตะวนั เกือบ จะ ตก แล้ว� พระองค์ ก็ เข้า ไป ยา้ง 
ตวย หมู่ เขา

30 ต๋อน ต้ี พระองค์ กิน๋ ข้าว ตวย หมู่ เขา พระองค์ ก็ หยบิ เข้าหนมปัง ขอบ 
พระคุณ พระเจ้า แล้ว หกั ส่ง หื้อ หมู่ เขา 31 พระเจ้า ก็ เยยีะ หื้อ หมู่ เขา จํา๋ 
พระองค์ ได้ หมู่ เขา ก็ จํา๋ พระองค์ ได้ แต่ พระองค์ หาย ตัว๋ ไป เหยี แล้ว 32 หมู่ 
เขา ก็ อู ้กัน๋ วา่ �ใจ๋ หมู่ เฮา เต้น ตุ๊บ ๆ ตับ๊ ๆ เม่ือ อู ้กัน๋ มา ต๋าม ตาง กับ เม่ือ 
พระองค์ อธบิาย พระคัมภีร ์หื้อ ฟัง แม่น ก่อ� 33 แล้ว ตึง สอง คน ก็ ฟ่ัง ป๊ิก ไป 
กรุง เยรูซาเล็ม เม่ือ มา แผว ก็ ปะ หมู่ สาวก สิบ เอด็ คน ก่ําลัง จุมนุม กัน๋ กับ 
คน อื่น หลาย คน อู ้กัน๋ วา่ 34 �องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ได้ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 
แต๊ ๆ ซีโมน ก็ หนั� 35 สอง คน น้ัน ก็ เล่า เรือ่ง ต้ี เกิด ขึ้น ต๋าม ตาง กับ ต้ี เขา จํา๋ 
พระองค์ ได้ ต๋อน หกั เข้าหนมปัง

พระเยซู ป๋ากฏ แก่ สาวก ของ พระองค์
36 เม่ือ สอง คน น้ัน ก่ําลัง เล่า เรือ่ง หื้อ หมู่ สาวก ตังหลาย ฟัง พระเยซู ก็ 

เข้า มา ยนื อยู ่ต้ามก๋าง หมู่ เขา แล้ว ก็ อู ้วา่ �ขอ หื้อ หมู่ ต้าน มี สันติสุข เต๊อะ�
37 หมู่ เขา ตกใจ๋ กัว๋ ก๊ึด วา่ หนั ผี 38 พระเยซู ก็ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �เป๋น จาใด หมู่ 
ต้าน เถิง กัว๋ สงสัย เยยีะ หยงั 39ผ่อ มือ ผ่อ ตีน๋ เฮา ลอ แล้ว จะ ฮู ้วา่ เป๋น เฮา ยุบ 
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ตัว๋ เฮา ผ่อ ลอ ผี บ่ มี เน้ือหนัง บ่ มี กระดูก เหมือน ต้ี ต้าน ตังหลาย หนั เฮา มี�
40 เม่ือ พระองค์ อู ้จาอัน้ แล้ว พระองค์ ก็ เอา มือ เอา ตีน๋ หื้อ หมู่ เขา ผ่อ 41 เม่ือ 
หมู่ เขา ยงั บ่ เจ้ือ แต๊ ๆ วา่ เป๋น พระเยซู ยอ้น หมู่ เขา ก่ําลัง อศัจ๋รรย ์ใจ๋ กับ จ้ืน
จมยนิดี อยู ่น้ัน พระองค์ ก็ ถาม หมู่ เขา วา่ �หมู่ ต้าน มี อะหยงั กิน๋ พ่อง ก่อ�
42 หมู่ เขา ก็ เอา ป๋า ป้ิง ติน่ น่ึง มา หื้อ พระองค์ 43 พระองค์ ก็ กิน๋ ส่อง หน้า เขา 
ตังหลาย

44 แล้ว พระองค์ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �เม่ือ เฮา ยงั อยู ่ตวย หมู่ ต้าน ก็ บอก หื้อ 
ฮู ้วา่ กู้ กํา ต้ี เขียน ไว ้ใน บท บัญญัติ ของ โมเสส กํา ต้ี หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง 
แตน พระเจ้า ตังหลาย ได้ เขียน กับ กํา ต้ี เขียน ไว ้ใน พระธรรม สดุดี ต้ี อู ้เถิง 
เฮา น้ัน จะ ต้อง เป๋น แต๊ ต๋าม น้ัน� 45 แล้ว พระเยซู ก็ เยยีะ หื้อ หมู่ เขา เข้าใจ๋ 
ข้อ ต่าง ๆ หมู่ น้ี ใน พระคัมภีร ์ได้ 46 พระองค์ บอก หมู่ เขา วา่ �มี เขียน ไว ้วา่
จํา๋เป๋น ต้ี พระครสิต์ จะ ต้อง ทน ตุ๊ก ทรมาน จ๋น ต๋าย แล้ว ใน วนั ต้ี สาม จะ เป๋น 
ขึ้น จาก ความ ต๋าย 47 แล้ว หื้อ บอก คน กู้ จ้าด ใน นาม ของ พระองค์ เรือ่ง ก๋าน 
กลับใจ๋ จาก บาป กับ เรือ่ง ก๋าน ยกโต้ษ บาป ตัง้เก๊า ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม ก่อน
48 หมู่ ต้าน จะ เป๋น พยาน ใน เรือ่ง หมู่ น้ี 49 เฮา จะ หื้อ สิง่ ต้ี พระบิดา สัญญา วา่ 
จะ หื้อ หมู่ ต้าน แต่ หมู่ ต้าน ต้อง ถ้า อยู ่ใน กรุง เยรูซาเล็ม ก่อน จ๋น กวา่ ต้าน จะ 
ได้ฮบั ฤทธิ ์อาํนาจ จาก เบื้อง บน เหยี ก่อน�

พระเจ้า ฮบั พระเยซู ขึ้น สวรรค์
50 พระเยซู ปา หมู่ สาวก ออก จาก กรุง เยรูซาเล็ม ไป ต้ี หมู่ บ้าน เบธานี แล้ว 

พระองค์ ยก มือ ป๋ัน ปอน หมู่ เขา 51 เม่ือ ก่ําลัง ป๋ัน ปอน อยู ่น้ัน พระเจ้า ก็ ฮบั 
พระองค์ ขึ้น ไป สวรรค์ 52 หมู่ สาวก ก็ นมัสก๋าน พระองค์ แล้ว ปา กัน๋ ป๊ิก เข้า 
กรุง เยรูซาเล็ม ด้วย ความ จ้ืนจมยนิดี 53 หมู่ เขา อยู ่ใน พระวหิาร กู้ วนั เป้ือ 
สรรเสรญิ พระเจ้า
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ข่าวดี ของ พระเจ้า เรือ่ง พระเยซู ครสิต์
เขียน โดย
ยอหน์

เถิง แม้วา่ หนังสือ ข่าวดี เล่ม น้ี บ่ ได้ บอก จ้ือ ของ ผู้ เขียน ไว้ แต่ ครสิตจักร 
สมัย ยุค แรก ก็ ยอม ฮบั วา่ ผู้ เขียน หนังสือ ข่าวดี เล่ม น้ี คือ ยอหน์ ใน หนังสือ 
ข่าวดี เล่ม น้ี มี ก๋าน อา้ง เถิง �สาวก ต้ี พระเยซู ฮกั� หลาย เต้ือ ผู้ เชีย่ว ชาญ 
ส่วน ใหญ่ หนั วา่ หมาย เถิง ยอหน์ ต้าน ได้ อา้ง เถิง ตัว๋ เก่า ยอหน์ เป๋น ลูก ของ 
เศเบดี กับ เป๋น อา้ย ของ ยากอบ ผู้ เชีย่ว ชาญ ส่วน ใหญ่ ก๊ึด วา่ หนังสือ ข่าวดี 
เล่ม น้ี ได้ เขียน หละหวา่ง ป๋ี ค�ศ� 85-96 หนังสือ ข่าวดี เล่ม น้ี เป๋น เล่ม สุด
ต๊าย ต้ี ได้ เขียน ไว้

คน ถือ กัน๋ วา่ ยอหน์ เขียน หนังสือ ข่าวดี เล่ม น้ี ขึ้น ต้ี เมือง เอเฟซัส ยอหน์ 
บอก จุด ประสงค์ ของ ก๋าน เขียน น้ี ใน บท ต้ี 20:31 ไว ้วา่ �แต่ ต้ี ได้ เขียน สิง่ 
หมู่ น้ี ลง ไป ก็ เป้ือ หมู่ ต้าน จะ เจ้ือ วา่ พระเยซู เป๋น พระครสิต์ คือ พระบุตร ของ 
พระเจ้า และ ถ้า ใผ วางใจ๋ พระองค์ ก็ จะ มี จีวติ นิรนัดร�์ ต้าน ได้ เขียน เถิง 
คน ต้ี อยู ่นอก ดินแดน ปาเลสไตน์

หนังสือ ข่าวดี ต้ี ยอหน์ ได้ เขียน น้ี ต่าง กัน๋ จาก หนังสือ ข่าวดี สาม เล่ม แรก
โดย ต้ี ยอหน์ บ่ ได้ เล่า เรือ่ง กําเผียบ ของ พระเยซู เหมือน สาม เล่ม ก่อน หน้า น้ี
แตน ต้ี จะ เล่า เก่ียวกับ กําเผียบ ของ พระเยซู ยอหน์ ได้ เล่า เถิง หมาย สําคัญ 
เจ็ด อยา่ง ต้ี พระเยซู เยยีะ กับ ได้ บันทึก กํา หลาย กํา ต้ี พระเยซู อู ้เก่ียว กับ 
พระองค์ เอง พระองค์ อู ้วา่ �เฮา เป๋น� เจ้น �เฮา เป๋น ความ เป่งแจ้ง ของ 
โลก� �เฮา เป๋น ตาง น้ัน เป๋น ความ จรงิ กับ เป๋น จีวติ� ใน หนังสือ ข่าวดี เล่ม 
น้ี ยงั ได้ บันทึก กํา ของ พระเยซู ต้ี บ่ มี ใน สาม เล่ม แรก หมาย สําคัญ ตึงหมด ต้ี 
พระเยซู เยยีะ กับ กํา ต้ี พระองค์ อู ้เถิง พระองค์ เอง ต้ี ยอหน์ ได้ เขียน บอก ไว ้
น้ัน ก็ แสดง หื้อ หนั วา่ พระเยซู เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า แต๊ ๆ

พระกํา ได้ เกิด มา เป๋น มนษุย์
1 ก่อน ต้ี พระเจ้า จะ สรา้ง โลก น้ี ก็ มี ผู้ ต้ี ฮอ้ง กัน๋ วา่ พระกํา อยู ่แล้ว พระ

กํา อยู ่กับ พระเจ้า กับ เป๋น พระเจ้า ตวย 2 พระกํา อยู ่กับ พระเจ้า ตัง้แต่ เม่ือ 
เก๊าหวัที 3 พระเจ้า ใจ๊ พระกํา สรา้ง กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ใน กู้ สิง่ ต้ี เกิด น้ัน บ่ มี อะหยงั 
เลย ต้ี เกิด นอก เหนือ จาก พระกํา 4 พระกํา เป๋น เก๊า เหงา้ จีวติ กับ จีวติ น้ัน ก็ 
นํา ความ เป่งแจ้ง มา หื้อ กู้ คน 5 ความ เป่งแจ้ง ส่อง เข้า มา ใน ความ มืด แต่ 
ความ มืด เยยีะ หื้อ ความ เป่งแจ้ง ดับ บ่ ได้

6 พระเจ้า ได้ ส่ง ป้อจาย มา คน น่ึง จ้ือ ยอหน์ ผู้ หื้อ บัพติศมา 7 ต้าน มา เป๋น 
พยาน หื้อ ความ เป่งแจ้ง น้ัน เป้ือ กู้ คน จะ ได้ เจ้ือ ความ เป่งแจ้ง น้ัน โดย กํา 
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พยาน ของ ต้าน 8 ยอหน์ บ่ ใจ้ ความ เป่งแจ้ง น้ัน แต่ ต้าน มา เป๋น พยาน หื้อ 
ความ เป่งแจ้ง น้ัน 9 พระองค์ ผู้ ต้ี เป๋น ความ เป่งแจ้ง แต๊ ต้ี เยยีะ หื้อ กู้ คน หนั 
ความ จรงิ เรือ่ง พระเจ้า น้ัน ก่ําลัง เข้า มา ใน โลก

10 พระองค์ น้ัน อยู ่ใน โลก น้ี เถิง แม้ วา่ พระเจ้า สรา้ง โลก ขึ้น มา โดย 
พระองค์ แต่ ก็ บ่ มี ใผ ใน โลก น้ี ฮู้จัก พระองค์ 11 พระองค์ ได้ มา ต้ี บ้านเมือง 
ของ พระองค์ แต่ ป้ี น้อง จาว บ้าน ของ พระองค์ ก็ ยงั บ่ ยอม ฮบั พระองค์
12 แต่ ใผ ต้ี ยอมฮบั และ เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระองค์ พระองค์ ก็ หื้อ สิทธิ ์เขา เป๋น 
ลูก ของ พระเจ้า 13 บ่ ใจ้ ลูก ต้ี เกิด จาก คน กาวา่ เกิด จาก ความ ต้องก๋าน ตาง 
ก๋าย กาวา่ เกิด จาก ความ ต้องก๋าน ของ ป้อแม่ แต่ พระเจ้า เยยีะ หื้อ เป๋น ลูก 
ของ พระองค์

14 พระกํา ได้ มา เกิด เป๋น คน และ อยู ่ต้ามก๋าง หมู่ เฮา พระองค์ มี พระคุณ 
กับ ความ จรงิ เก่ียวกับ พระเจ้า อยา่ง เต๋ม ล้น แล้ว หมู่ เฮา เกย หนั ความ ยิง่
ใหญ่ ของ พระบุตร องค์ เดียว ต้ี มา จาก พระบิดา 15 ยอหน์ เป๋น พยาน เรือ่ง 
ของ พระองค์ และ ฮอ้งเอิน้ บอก คน ตังหลาย วา่ �คน น้ี คือ คน ต้ี เฮา เกย อู ้เถิง 
วา่ �ผู้ ต้ี มา เม่ือ ลูน เฮา จะ เป๋น คน ต้ี ยิง่ใหญ่ นัก เหลือ ตัว๋ เฮา ยอ้น วา่ ต้าน มี 
อยู ่ก่อน ต้ี เฮา จะ เกิด แหม� �

16 พระองค์ มี พระคุณ เต๋ม ล้น ก็ เลย ป๋ัน ปอน หื้อ หมู่ เฮา บ่ ขาด เลย
17 พระเจ้า ได้ หื้อ บท บัญญัติ ของ พระองค์ ผ่าน ตาง โมเสส แต่ หื้อ พระคุณ 
กับ ความ จรงิ เก่ียวกับ พระองค์ ผ่าน ตาง พระเยซู ครสิต์ 18 บ่ มี ใผ เกย หนั 
พระเจ้า มี ก้า พระบุตร องค์ เดียว ของ พระเจ้า ต้ี เป๋น พระเจ้า เอง กับ อยู ่ใก้ 
พระบิดา ต้ี เยยีะ หื้อ เฮา ฮูจั้ก พระเจ้า

ยอหน์ เป๋น พยาน เรือ่ง พระเยซู
19 น่ี เป๋น กํา พยาน ของ ยอหน์ เม่ือ หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ ใน กรุง เยรูซาเล็ม ส่ง 

หมู่ ปุโรหติ กับ หมู่ เลว ีไป หา ยอหน์ หมู่ เขา มา ถาม ยอหน์ วา่ �ต้าน เป๋น ใผ�
20 ยอหน์ ยอมฮบั อยา่ง เปิดเผย กับ บอก ความ จรงิ กับ เขา วา่ �เฮา บ่ ใจ้ 

พระครสิต์�
21 แล้ว หมู่ เขา ก็ ถาม แหม วา่ �ถ้า จาอัน้ เป๋น เอลียาห ์กา� ยอหน์ ก็ บอก 

วา่ �บ่ ใจ้� หมู่ เขา ก็ ถาม แหม วา่ �เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 
คน น้ัน ต้ี เฮา กอย ถ้า อยู ่กา�ก ยอหน์ ก็ บอก วา่ �บ่ ใจ้�

22 หมู่ เขา ก็ เลย ถาม วา่ �แล้ว ต้าน เป๋น ใผ กัน๋ แน่ บอก หื้อ เฮา ฮู ้กํา เฮา 
ต้อง ป๊ิก ไป ตอบ คน ต้ี ใจ๊ เฮา มา ต้าน วา่ ต้าน เป๋น ใผ�

23 ยอหน์ ก็ เลย ตอบ ต๋าม อสิยาห ์ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ต้ี ได้ อู ้
ไว ้วา่
�เฮา เป๋น เสียง ฮอ้งเอิน้ ของ คน น่ึง ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร วา่ จง แป๋ง หน ตาง 

ซ่ือ ๆ หื้อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า�ข

ก 1:21 1:21 ฉธบ� 18:15,18 ข 1:23 1:23 อสย� 40:3
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24 บาง คน ต้ี หมู่ ฟาริสี ส่ง มา 25 ถาม วา่ �ถ้า ต้าน บ่ ใจ้ พระครสิต์ บ่ ใจ้ เอลี
ยาห์ กับ บ่ ใจ้ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า คน น้ัน แล้ว จาใด ต้าน เถิง 
หื้อ บัพติศมา กับ คน ตังหลาย�

26 ยอหน์ ก็ ตอบ วา่ �เฮา หื้อ บัพติศมา ด้วย น้ํา แต่ จะ มี แหม ผู้ น่ึง ใน หมู่ 
ต้าน ต้ี หมู่ ต้าน ยงั บ่ ฮู้จัก วา่ เป๋น ใผ 27 ต้าน เป๋น ผู้ ต้ี จะ มา เม่ือลูน เฮา แม้แต่ 
แก้ สาย มัด เกิบ ของ ต้าน ตัว๋ เฮา ยงั บ่ สมควร จะ เยยีะ จาอัน้ เลย�

28 เหตุ ก๋า รณ์ น้ี เกิด ขึ้น ต้ี หมู่ บ้าน เบ ธานี เผิก ตัง วนั ออก ของ แม่น้ํา 
จอรแ์ดน ต้ี ยอหน์ ก่ําลัง หื้อ บัพติศมา อยู่

29 แหม วนั น่ึง ยอหน์ หนั พระเยซู เตียว ซ่ือ มา ตาง เขา ยอหน์ ก็ เอิน้ วา่
�หัน้ ลอ ลูก แกะ ของ พระเจ้า๑ ต้ี จะ มา ฮบั เอา โต้ษ บาป ของ โลก ไป 30 คน 
น้ี คือ คน ต้ี เฮา เกย อู ้เถิง วา่ �จะ มี คน น่ึง มา เม่ือ ลูน เฮา จะ เป๋น คน ต้ี ยิง่
ใหญ่ นัก เหลือ ตัว๋ เฮา ยอ้น วา่ ต้าน มี อยู ่ก่อน ต้ี เฮา จะ เกิด แหม� 31 ตัว๋ เฮา ก็ 
บ่ ฮู ้วา่ ต้าน เป๋น ใผ แต่ ต้ี เฮา หื้อ บัพติศมา ด้วย น้ํา ก็ เป้ือ จะ เปิดเผย หื้อ จาว 
อสิราเอล ได้ ฮูจั้ก ต้าน�

32-33 ยอหน์ ก็ อู ้เป๋น พยาน แหม วา่ �เฮา บ่ ฮู ้วา่ ต้าน ผู้ น้ัน เป๋น ใผ แต่ ผู้ 
ต้ี ใจ๊ เฮา มา หื้อ บัพติศมา ด้วย น้ํา เกย บอก วา่ �เม่ือ ต้าน หนั พระวญิญาณ 
ของ พระเจ้า ลง มา อยู ่กับ ใผ คน น้ัน ละ จะ เป๋น คน หื้อ บัพติศมา ด้วย พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ�์ แล้ว เฮา ได้ หนั พระวญิญาณ ลง มา จาก ฟ้า สวรรค์ มี ฮูป
ฮา่ง เหมือน นกก๋าแก๋ ลง มา อยู ่กับ ป้อจาย คน น้ี 34 เฮา หนั เรือ่ง น้ี กับ ต๋า ตัว๋
เก่า เป๋น พยาน ได้ วา่ คน น้ี เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า แต๊ ๆ �

สาวก รุน่ แรก ของ พระเยซู
35 ต่อ มา แหม วนั น่ึง ยอหน์ ก่ําลัง ยนื อยู ่กับ สาวก ของ เขา สอง คน 36 เม่ือ 

ยอหน์ หนั พระเยซู เตียว ก๋าย ไป ก็ อู ้วา่ �หัน้ ลอ ลูก แกะ ของ พระเจ้า�
37 เม่ือ สาวก สอง คน น้ัน ได้ ยนิ จาอัน้ ก็ เตียว ตวย พระเยซู ไป 38 พระเยซู 

ก็ งวา้ย มา แล้ว หนั เขา สอง คน เตียว ตวย มา พระองค์ ก็ ถาม วา่ �ต้าน ต้อ
งก๋าน อะหยงั� แล้ว หมู่ เขา ก็ ตอบ วา่ �รบับี� ( หมายเถิง อาจ๋ารย ์) �ต้าน 
พัก อยู ่ต้ี ไหน�

39 พระเยซู ก็ บอก วา่ �ตวย มา ผ่อ แล่� แล้ว สาวก ของ ยอหน์ สอง คน ก็ 
ตวย พระเยซู ไป ต้ี อยู ่ของ พระองค์ ต๋อน น้ัน เป๋น เวลา ส่ี โมง แลง แล้ว หมู่ เขา 
ก็ เลย อยู ่ตวย พระเยซู จ๋น เส้ียง วนั น้ัน

40 อนัดรูว์ น้องบ่าว ของ ซีโมน เปโตร เป๋น คน น่ึง ใน สอง คน น้ัน ต้ี ได้ ยนิ 
ยอหน์ อู้ แล้ว ตวย พระเยซู ไป 41 อยา่ง แรก ต้ี อนัดรูว ์เยยีะ ก็ คือ ไป หา ซีโมน 
อา้ย ของ เขา แล้ว อนัดรูว ์ก็ เล่า หื้อ ซีโมน ฟัง วา่ �เฮา ได้ ปะ กับ พระ เมสสิยาห ์
แล้ว� ( พระ เมสสิยาห ์แป๋ วา่ พระครสิต์ )
๑ 1:29 1:29 พระคัมภีร์ ไทย ฉบับ มาตรฐาน ใจ๊ กํา วา่ พระเมษโปดก 
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42 อนัดรูว ์ก็ ปา ซีโมน ไป ปะ พระเยซู บ่ากอง พระเยซู หนั ซีโมน ก็ อู ้วา่
�ต้าน คือ ซีโมน ลูกบ่าว ของ ยอหน์ แต่ คน จะ ฮอ้ง ต้าน วา่ เคฟาส� ( คือ เป
โตร ต้ี แป๋ วา่ บ่าหนิ ใหญ่ )

ฮอ้ง ฟีลิป กับ นาธานาเอล
43 แหม วนั น่ึง พระเยซู ตัดสิน ใจ๋ จะ ไป แควน้ กาลิลี แล้ว พระองค์ ก็ ไป 

หา ฟีลิป อู ้กับ เขา วา่ �ตวย เฮา มา เต๊อะ� 44 ฟีลิป เป๋น คน เมือง เบธไซดา
เหมือน อนัดรูว ์กับ เปโตร 45 แล้ว ฟีลิป ก็ ไป หา นาธานาเอล แล้ว บอก เขา วา่
�เฮา ได้ ปะ คน น้ัน ต้ี โมเสส เขียน เถิง ใน บท บัญญัติ กับ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง 
แตน พระเจ้า ได้ เขียน เถิง ต้าน ไว ้ตวย คือ เยซู จาว เมือง นาซาเรธ็ ต้ี เป๋น ลูก
บ่าว ของ โยเซฟ�

46แล้ว นาธานาเอล ก็ อู ้วา่ �นาซาเรธ็ น่ัน หนะ ก๋า ของ ดี อะหยงั จะ มา จาก 
เมือง นาซาเรธ็ ได้� ฟีลิป ก็ บอก วา่ �ตวย เฮา มา ผ่อ แล่�

47 บ่ากอง พระองค์ หนั นาธานาเอล เตียว เข้า มา หา พระองค์ ก็ อู ้วา่ �น่ี 
ลอ จาว อสิราเอล แต๊ ๆ ต้ี บ่ ขี้ จุ เลย�

48นาธานาเอล ก็ ถาม วา่ �ต้าน ฮูจั้ก เฮา ได้ จาใด� พระเยซู ก็ บอก วา่ �เฮา 
หนั ต้าน อยู ่ป๊ืน เก๊า บ่าเด่ือ ก่อน ต้ี ฟีลิป ไป ฮอ้ง ต้าน แหม�

49 นาธานาเอล ก็ บอก วา่ �อาจ๋ารย์ ต้าน เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า กับ 
เป๋น กษัตรยิ ์ของ จาว อสิราเอล แต๊ ๆ �

50 พระเยซู ก็ อู ้แหม วา่ �ต้ี ต้าน เจ้ือ น้ี ก็ ยอ้น เฮา บอก วา่ เฮา หนั ต้าน 
อยู ่ป๊ืน เก๊า บ่า เด่ือ กา แต่ ต้าน จะ ได้ หนั สิง่ ต้ี ยิง่ ใหญ่ นัก เหลือ น้ี แหม�
51 พระองค์ ก็ อู ้ต่อ แหม วา่ �เฮา จะ บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ หมู่ 
ต้าน จะ ได้ หนั ต๊องฟ้า เปิด ออก เป๋น ฮอ่ม กับ จะ หนั ทูตสวรรค์ ของ พระเจ้า 
ขึ้น ๆ ลง ๆ อยู ่บน บุตรมนษุย�์ค

2
งาน แต่งงาน ต้ี หมู่ บ้าน คานา

1 ใน วนั ต้ี สาม มี งาน แต่งงาน ต้ี หมู่ บ้าน คานา ใน แควน้ กาลิลี แม่ ของ 
พระเยซู ก็ อยู ่ต้ี หัน้ 2 พระเยซู กับ หมู่ สาวก ก็ ได้ฮบั เจิญ ไป งาน น้ี ตวย 3 บ่า
กอง เหล้า องุน่ หมด แม่ ของ พระเยซู ก็ มา บอก พระองค์ วา่ �เหล้า องุน่ หมด 
แล้ว เน่อ�

4 พระเยซู ก็ บอก วา่ �แม่ เหย มา บอก เฮา เยยีะ หยงั บ่ ใจ้ เรือ่ง ของ เฮา�
แล้ว พระเยซู ก็ บอก แหม วา่ �ยงั บ่ เถิง เวลา ของ เฮา เต้ือ�

5 แล้ว แม่ พระเยซู ก็ ไป บอก คน ฮบัใจ๊ วา่ �เยซู สัง่ เยยีะ อะหยงั ก็ หื้อ เยยีะ 
ต๋าม ต้ี เป้ิน สัง่ เน่อ�
ค 1:51 1:51 ปฐก� 28:10-22
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6 มี โอง่ หนิ ใส่ น้ํา ตัง้ อยู ่หัน้ หก แก่น แต่ ละ แก่น ใส่ น้ํา ได้ ประมาณ แปด สิบ 
เถิง รอ้ย ซาว ลิตร ไว ้สําหรบั พิธ ีซ่วย มือ ซ่วย ตีน๋ ก่อน กิน๋ ข้าว ต๋าม ธรรมเนียม 
ของ จาว ยวิฅ

7 แล้ว พระเยซู ก็ มา บอก คน ฮบัใจ๊ วา่ �ตัก น้ํา ใส่ โอง่ หื้อ เต๋ม เปียง ปาก ตึง
หมด น้ัน เลย� คน ฮบัใจ๊ ก็ เยยีะ ต๋าม กําสัง่ ของ พระเยซู

8 เสรจ็ แล้ว พระเยซู ก็ บอก วา่ �ตัก ไป หื้อ ป้องาน เต๊อะ� คน ฮบัใจ๊ ก็ ตัก น้ํา 
ใน โอง่ หนิ น้ัน ไป หื้อ ป้องาน จิม

9 เม่ือ ป้องาน ได้ จิม น้ํา ต้ี ก๋าย เป๋น เหล้า องุน่ แล้ว เขา ก็ สงสัย วา่ เหล้า องุน่ 
น้ี มา จาก ไหน ( แต่ หมู่ คน ฮบัใจ๊ ต้ี ตัก น้ํา น้ัน ฮู ้) แล้ว ป้องาน ก็ ฮอ้ง เจ้าบ่าว 
มา อู ้วา่ 10 �ใผ ๆ ก็ เอา เหล้า องุน่ ดี ต้ี สุด มา หื้อ แขก กิน๋ กัน๋ ก่อน เม่ือ กิน๋ ได้ 
นัก แล้ว ก็ ก้อย เอา เหล้า บ่ ดี มา หื้อ แต่ ต้าน เก็บ เหล้า องุน่ ต้ี ดี ต้ี สุด มา จ๋น บ่า
เด่ียว น้ี�

11 น่ี เป๋น หมายสําคัญ เต้ือ แรก ของ พระเยซู พระองค์ เยยีะ ต้ี หมู่บ้าน 
คานา ใน แควน้ กาลิลี หมู่ สาวก ก็ ปา กัน๋ เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระองค์ ยอ้น ได้ หนั 
ความ ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์

12 หลังจาก น้ัน แล้ว พระองค์ ก็ ไป เมือง คาเปอรนาอุม พรอ้ม แม่ กับ หมู่ 
น้อง บ่าว กับ หมู่ สาวก ของ พระองค์ แล้ว อยู ่ต้ี หัน้ แหม บ่ ก่ี วนั

พระเยซู ไล่ หมู่ ก๊า ขาย ออก จาก พระวหิาร
13 เม่ือ ใก้ เถิง งาน ปัส กา ของ จาว ยวิ พระ เยซู ก็ เตียว ตาง ขึ้น ไป กรุง 

เยรูซาเล็ม 14 ใน บรเิวณ พระวหิาร พระองค์ ก็ หนั หมู่ คน ขาย งวั ขาย แกะ 
กับ ขาย นกก๋าแก๋ ต้ี ไว ้สําหรบั เป๋น เครือ่งปู่จา คน แลก เหรยีญ ก็ น่ัง อยู ่ตวย 
หมู่ เขา 15 พระองค์ ก็ เอา เจ้ือก แป๋ง เป๋น แส้ ไล่ เหบิ หมู่ เขา ออก จาก พระ
วหิาร ตึง แกะ ตึง งวั แล้ว พระองค์ ก็ ถอก เหรยีญ กับ ป๊ึด โต๊ะ ของ คน แลก 
เหรยีญ เหยี หมด 16 พระองค์ ก็ วา่ หื้อ คน ขาย นกก๋าแก๋ วา่ �ขน คัว ออก ไป 
หื้อ หมด หา้ม มา เยยีะ บ้าน พระบิดา ของ เฮา หื้อ ก๋าย เป๋น กาด�

17 กํา น้ัน สาวก ก็ ก๊ึด เถิง กํา ใน พระคัมภีร ์ต้ี วา่ �ความ จงฮกั ภักดี ต้ี มี ต่อ 
บ้าน ของ พระเจ้า เยยีะ หื้อ ตัว๋ เฮา วอดวาย เส้ียง หมด�ฆ

18 เม่ือ หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ หนั จาอัน้ ก็ มา วา่ หื้อ พระองค์ วา่ �ต้าน มี สิทธิ ์อะ
หยงั มา เยยีะ จาอี้ แน่ จรงิ ก็ เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์ต้ี แสดง เถิง อาํนาจ ของ ต้าน 
หื้อ ผ่อ กํา ลอ�

19 พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �ตุ๊บ พระวหิาร น้ี ขวา้ง เหยี แล่ แล้ว เฮา จะ แป๋ง ขึ้น 
ใหม่ ใน สาม วนั�

20 หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ ก็ วา่ �พระวหิาร น้ี ใจ๊ เวลา แป๋ง ตึง ส่ี สิบ หก ป๋ี แล้ว ต้าน 
จะ แป๋ง ใหม่ ใน สาม วนั อัน้ น้อ� 21 แต่ พระวหิาร ต้ี พระองค์ อู ้เถิง ก็ คือ ตัว๋ 
ของ พระองค์ 22 หลัง จาก พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว หมู่ สาวก ก็ 
ฅ 2:6 2:6 มก� 7:1-4 ฆ 2:17 2:17 สดด� 69:9
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จํา๋ ได้ วา่ พระองค์ เกย อู ้จาอี ้ไว้ แล้ว หมู่ เขา ก็ เจ้ือ พระคัมภีร ์กับ เจ้ือ กํา อู ้ของ 
พระองค์

23 หละหวา่ง งาน ปัสกา พระองค์ ก็ อยู ่ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว ก็ มี แหม 
หลาย คน มา เจ้ือ กับ วางใจ๋ พระองค์ เม่ือ ได้ หนั ก๋าน อศัจ๋รรย ์ต้ี พระองค์ 
เยยีะ 24 แต่ พระองค์ บ่ ได้ ไว ้วางใจ๋ ใน ความ เจ้ือ ของ หมู่ เขา เลย ยอ้น วา่ 
พระองค์ ฮูจั้ก กู้ คน ดี 25 บ่ ต้อง มี ใผ มา บอก พระองค์ วา่ ใจ๋ คน เป๋น จาใด ยอ้น 
วา่ พระองค์ ฮู ้จิตใจ๋ ของ คน กู้ คน ดี

3
พระเยซู กับ นิโคเดมัส

1 มี ป้อจาย คน น่ึง จ้ือ นิโคเดมัส เป๋น สมาชกิ หมู่ ฟาริสี กับ เป๋น ผู้ นํา จาว 
ยวิ คน น่ึง 2 เขา มา หา พระเยซู ต๋อน เม่ือคืน อู ้กับ พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย์ หมู่ 
เฮา ฮู ้วา่ ต้าน เป๋น อาจ๋ารย ์ต้ี มา จาก พระเจ้า ยอ้น วา่ ก๋าน อศัจ๋รรย ์ต้ี อาจ๋า
รย ์เยยีะ บ่ มี ใผ เยยีะ ได้ นอก จาก คน ต้ี พระเจ้า อยู ่ตวย เต้าอัน้� 3 พระเยซู 
ก็ บอก วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน วา่ ใผ บ่ เกิด ใหม่ ก็ บ่ หนั แผ่นดิน ของ 
พระเจ้า�

4 นิโคเดมัส ก็ ถาม แหม วา่ �คน เฒ่า แล้ว จะ เกิด ใหม่ ได้ จาใด จะ หื้อ มุด 
เข้า ไป ใน ต๊อง แม่ แล้ว เกิด ออก มา ใหม่ แหม รอบ กา�

5 พระเยซู ก็ ตอบ แหม วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน วา่ ถ้า ใผ บ่ ได้ เกิด 
จาก น้ํา กับ พระวญิญาณ ก็ จะ เข้า แผ่นดิน ของ พระเจ้า บ่ ได้ 6 จีวติ ตาง เน้ือ
หนัง น้ี มา จาก ป้อ แม่ ของ เฮา แต่ จีวติ ตาง ฝ่าย จิตวญิญาณ มา จาก พระ
วญิญาณ 7 ต้ี เฮา บอก วา่ �หมู่ ต้าน จะ ต้อง เกิด ใหม่ น้ัน� ต้าน บ่ ต้อง งดื เนาะ
8 ลม ใค่ ป๊ัด ไป ตาง ใด ก็ ป๊ัด ไป ตาง น้ัน ต้าน ได้ ยนิ เสียง ลม แต่ บ่ ฮู ้วา่ มา จาก 
ไหน กาวา่ จะ ป๊ัด ไป ไหน คน ต้ี เกิด จาก พระวญิญาณ ก็ จะ เป๋น จาอัน้ เน่อ�

9 นิโคเดมัส ก็ ถาม แหม วา่ �มัน จะ เป๋น ไป ได้ จาใด�
10 พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �ต้าน ก็ เป๋น อาจ๋ารย ์ต้ี จาว อสิราเอล นับ หน้า ถือ ต๋า 

กัน๋ จาใด ต้าน บ่ เข้าใจ๋ เรือ่ง น้ี แหม 11 เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน วา่ หมู่ เฮา 
เล่า เรือ่ง ต้ี หมู่ เฮา ได้ ฮู้ กับ เป๋น พยาน ใน สิง่ ต้ี ได้ หนั แต่ หมู่ ต้าน ก็ บ่ ยอม ฮบั 
กํา พยาน ของ หมู่ เฮา 12 น่ี ขนาด เฮา อู ้เถิง เรือ่ง ใน โลก น้ี หมู่ ต้าน ยงั บ่ ยอม 
เจ้ือ เลย แล้ว ถ้า เฮา อู ้เถิง เรือ่ง ใน สวรรค์ หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง หมู่ ต้าน จะ เจ้ือ 
เฮา กา 13 บ่ มี ใผ เกย ขึ้น ไป บน สวรรค์ นอก จาก คน ต้ี ลง มา จาก สวรรค์ เต้า
อัน้ ก็ คือ บุตรมนษุย์ 14 เหมือน ต้ี โมเสส ได้ ยก ไม้เต๊า ต้ี มี งู ตองแดง ขึ้น ใน 
ดินแดน ทุรกัน๋ดาร จาใด งบุตรมนษุย ์ก็ จะ ต้อง ถูก ยก ขึ้น จาอัน้ เหมือน กัน๋
15 เป้ือ วา่ กู้ คน ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระองค์ จะ มี จีวติ นิรนัดร์

16 �ยอ้น วา่ พระเจ้า ฮกั โลก น้ี นัก ขนาด จึง หื้อ พระบุตร องค์ เดียว ของ 
พระองค์ เป้ือ กู้ คน ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ พระบุตร น้ัน จะ บ่ ฉิบหาย แต่ มี จีวติ นิรนัดร์
ง 3:14 3:14 กดว� 21:4-9
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17 ยอ้น วา่ พระเจ้า บ่ ได้ ส่ง พระบุตร เข้า มา ใน โลก น้ี เป้ือ ตัดสิน ลงโต้ษ คน 
ใน โลก แต่ มา เป้ือ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ 18 คน ใด ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ พระองค์ 
น้ัน ก็ บ่ ถูก ลงโต้ษ แต่ คน ใด ต้ี บ่ เจ้ือ วางใจ๋ พระองค์ ก็ ได้ ถูก ตัดสิน ลงโต้ษ ไป 
แล้ว ยอ้น เขา บ่ ได้ เจ้ือ วางใจ๋ พระบุตร องค์ เดียว ของ พระเจ้า 19 น่ี เป๋น วธิ ี
ต้ี พระเจ้า ใจ๊ ตัดสิน คือ ความ เป่งแจ้ง ได้ เข้า มา ใน โลก น้ี แล้ว แต่ คน ก็ ฮกั 
ความ มืด นัก เหลือ ความ เป่งแจ้ง ยอ้น วา่ หมู่ เขา เยยีะ บาป 20 กู้ คน ต้ี เยยีะ 
บาป ก็ จัง ความ เป่งแจ้ง กับ จะ บ่ เข้า มา อยู ่ใน ต้ี แจ้ง ยอ้น วา่ หมู่ เขา กัว๋ ความ 
เป่งแจ้ง จะ เปิดเผย หื้อ หนั ความ บาป ต้ี เขา ได้ เยยีะ ออก มา 21 แต่ คน ต้ี เยยีะ 
ต๋าม ต้ี พระเจ้า หนั วา่ ถูกต้อง ก็ เข้า มา ใน ต้ี แจ้ง เป้ือ วา่ ความ เป่งแจ้ง จะ เยยี
ะ หื้อ หนั วา่ สิง่ ต้ี เขา เยยีะ น้ัน ก็ ยอ้น เขา เจ้ือฟัง พระเจ้า�

พิธ ีบัพติศมา ของ ยอหน์ กับ ของ พระเยซู
22หลัง จาก น้ัน พระเยซู กับ หมู่ สาวก ก็ ปา กัน๋ เตียว ไป ใน แควน้ ยูเดีย แล้ว 

ก็ ยา้ง กัน๋ อยู ่ต้ี หัน้ กับ หื้อ บัพติศมา กับ คน ตังหลาย 23 ส่วน ยอหน์ ก็ ก่ําลัง หื้อ 
บัพติศมา อยู ่ต้ี หมู่บ้าน อายโนน ใก้ หมู่บ้าน สาลิม ยอ้น ต้ี หัน้ มี น้ํา นัก กับ คน 
ปา กัน๋ มา ฮบั บัพติศมา 24 ( เรือ่ง น้ี เกิด ขึ้น ก่อน ต้ี ยอหน์ จะ โดน ยบั ขัง คอก )

25 สาวก ของ ยอหน์ บาง คน เถียง กับ จาว ยวิ คน น่ึง เรือ่ง พิธ ีซ่วย มือ ซ่วย 
ตีน๋ ก่อน กิน๋ ข้าว 26 แล้ว หมู่ เขา ก็ ปา กัน๋ มา หา ยอหน์ บอก ยอหน์ วา่ �อา
จ๋ารย ์ครบั คน ต้ี อาจ๋ารย ์เกย อู ้เถิง ต้ี เกย อยู ่กับ อาจ๋ารย ์ฝ่ัง ปู๊น ของ แม่น้ํา 
จอรแ์ดน บ่าเด่ียว น้ี เขา ก่ําลัง หื้อ บัพติศมา อยู่ แล้ว กู้ คน ก็ ปา กัน๋ แห ่ไป หา 
เขา เหยี หมด�

27 ยอหน์ ก็ บอก วา่ �บ่ มี ใผ ได้ ฮบั อะหยงั นอก จาก พระเจ้า จะ หื้อ 28 หมู่ 
ต้าน ก็ เป๋น พยาน ได้ ลอ วา่ เฮา เกย บอก วา่ �เฮา บ่ ใจ้ พระครสิต์ แต่ พระเจ้า 
ใจ๊ เฮา มา ก่อน พระองค์�

29 �เจ้าสาว เป๋น ของ เจ้าบ่าว แต่ เป้ือน เจ้าบ่าว ต้ี ถ้า ฟัง อยู่ ก็ มี ความ สุข 
เม่ือ ได้ ยนิ เสียง เจ้าบ่าว ก็ เหมือน เฮา ต้ี มี ความ สุข เม่ือ ได้ ยนิ เรือ่ง ต้ี เกิด ขึ้น 
กับ พระเยซู 30 พระองค์ ต้อง ยิง่ใหญ่ ขึ้น แล้ว ตัว๋ เฮา ก็ ต้อง หน้อย ลง

ผู้ ต้ี ลง มา จาก สวรรค์
31 �ผู้ ต้ี ลง มา จาก สวรรค์ ก็ เป๋น ใหญ่ เหลือ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ส่วน คน ต้ี มา จาก 

โลก ก็ เป๋น ของ โลก อู ้ก้า เรือ่ง ของ โลก เต้าอัน้ แต่ ผู้ ต้ี ลง มา จาก สวรรค์ 
น้ัน เป๋น ใหญ่ เหลือ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง 32 พระองค์ เป๋น พยาน ใน สิง่ ต้ี พระองค์ ได้ 
หนั ได้ ยนิ มา แต่ ก็ บ่ มี ใผ ยอมฮบั กํา พยาน ของ พระองค์ 33 ส่วน คน ต้ี ยอม
ฮบั กํา พยาน น้ัน ก็ แสดง วา่ เขา เจ้ือ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า วา่ เป๋น ความ จรงิ
34 ยอ้น วา่ ผู้ ต้ี พระเจ้า ใจ๊ มา น้ัน อู ้กํา ต้ี มา จาก พระเจ้า ยอ้น วา่ พระเจ้า หื้อ 
พระวญิญาณ กับ พระองค์ อยา่ง เต๋ม ต้ี บ่ มี ขีด จํา๋กัด เลย 35 พระเจ้า ฮกั พระ
บุตร กับ หื้อ พระองค์ ควบคุม กู้ สิง่ กู้ อยา่ง 36 คน ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระบุตร น้ัน
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ก็ มี จีวติ นิรนัดร์ แต่ คน ต้ี บ่ เจ้ือ ฟัง พระบุตร ก็ บ่ หนั จีวติ นิรนัดร์ ป๋าย บ่ ปอ 
พระเจ้า จะ ลง โต้ษ เขา ตลอด ไป�

4
พระเยซู อู ้กับ แม่ญิง จาว สะมาเรยี

1 พระเยซู ฮู ้เรือ่ง ต้ี หมู่ ฟาริสี ได้ ข่าว วา่ �พระเยซู มี สาวก กับ หื้อ บัพติศ
มา นัก เหลือ ยอหน์� 2 (แต๊ ๆ พระเยซู บ่ ใจ้ เป๋น คน หื้อ บัพติศมา แต่ สาวก 
ของ พระองค์ เป๋น คน เยยีะ หื้อ ) 3 พระองค์ ก็ เลย ออก จาก แควน้ ยูเดีย ป๊ิก ไป 
แควน้ กาลิลี แหม เต้ือ 4 แต่ จะ ต้อง ก๋าย ไป ตาง แควน้ สะมาเรยี ก่อน

5 ใน แควน้ สะมาเรยี พระองค์ เตียวตาง ไป เถิง เมือง สิคาร ์ใก้ ๆ กับ ต้ี ดิน 
ของ ยาโคบ ต้ี เขา ได้ หื้อ กับ โยเซฟ ลูกบ่าว ของ เขา ไว้ 6 น้ําบ่อ ของ ยาโคบ อยู ่
ต้ี หัน้ แล้ว พระเยซู เตียว มา อดิ แก่ ก็ เลย น่ัง ยา้ง ต้ี หัน้ ต๋อน น้ัน เป๋น เวลา เต้ีย
ง วนั 7 มี แม่ญิง จาว สะมาเรยี คน น่ึง มา ตัก น้ํา ต้ี น้ําบ่อ น้ัน พระเยซู ก็ เลย อู ้
กับ นาง วา่ �เฮา ขอ กิน๋ น้ํา หน้อย เต๊อะ� 8 ต๋อน น้ัน พระเยซู อยู ่ต้ี หัน้ คน เดียว
ยอ้น วา่ หมู่ สาวก ของ พระองค์ ออก ไป ซ้ือ ของกิน๋ ใน เมือง

9 แม่ญิง จาว สะมาเรยี ก็ อู ้วา่ �ต้าน เป๋น จาว ยวิ ข้าเจ้า เป๋น แม่ญิง จาว สะ
มาเรยี จาใด ต้าน มา ขอ น้ํา ข้าเจ้า กิน๋� ( เขา อู ้จาอี้ ยอ้น วา่ จาว ยวิ บ่ ยุง่ เก่ียว 
อะหยงั กับ จาว สะมาเรยี )

10 พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �ถ้า เจ้า ฮู ้วา่ พระเจ้า จะ หื้อ อะหยงั กับ เจ้า พ่อง กับ 
ฮู ้วา่ คน ต้ี ขอ น้ํา เจ้า เป๋น ใผ เจ้า ก็ จะ ขอ จาก เขา แล้ว เขา คน น้ัน ก็ จะ หื้อ น้ํา ต้ี 
หื้อ จีวติ กับ เจ้า�

11 แม่ญิง คน น้ัน ก็ ตอบ วา่ �ต้าน เจ้า ต้าน บ่ มี อะหยงั ตัก น้ํา สัก อยา่ง น้ํา
บ่อ น้ี ก็ เลิก็ แล้ว ต้าน จะ เอา น้ํา ต้ี หื้อ จีวติ น้ัน ลุก ไหน มา� 12 �ต้าน เป๋น ใหญ่ 
เหลือ ยาโคบ ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ เฮา ต้ี เป๋น คน ขุด น้ําบ่อ น้ี กา ตัว๋ ยาโคบ
ลูก ๆ กับ หมู่ สัตว ์ของ เขา ก็ กิน๋ น้ํา จาก บ่อ น้ี กัน๋ ตึงหมด�

13 พระองค์ ก็ ตอบ วา่ �กู้ คน ต้ี กิน๋ น้ํา จาก น้ําบ่อ น้ี ก็ จะ อยาก กิน๋ น้ํา แหม
14 แต่ คน ต้ี ได้ กิน๋ น้ํา ต้ี เฮา จะ หื้อ ก็ จะ บ่ อยาก กิน๋ น้ํา แหม ยอ้น วา่ น้ํา ต้ี เฮา จะ 
หื้อ น้ัน ก็ ก๋าย เป๋น ต๋าน้ํา ต้ี ไหล บ่ หยุด ใน ตัว๋ เขา กับ จะ หื้อ เขา มี จีวติ นิรนัดร�์

15 แม่ญิง คน น้ัน ก็ อู ้วา่ �ต้าน เจ้า ขอ น้ํา น้ี หื้อ กับ ข้าเจ้า เต๊อะ ข้าเจ้า จะ ได้ 
บ่ อยาก กิน๋ น้ํา แหม กับ บ่ ต้อง ป๊ิก มา ตัก น้ํา ต้ี น้ําบ่อ น้ี แหม ตวย�

16 พระองค์ ก็ ตอบ วา่ �ไป ฮอ้ง ผัว ของ เจ้า มา ต้ี น่ี ลอ�
17แม่ญิง คน น้ัน ก็ ตอบ วา่ �ข้าเจ้า บ่ มี ผัว� พระองค์ ก็ บอก วา่ �เออ แม่น 

แต๊ ละ ต้ี เจ้า อู ้มา วา่ บ่ มี ผัว 18 ยอ้น วา่ เจ้า มี ผัว มา แล้ว หา้ คน คน ต้ี อยู ่กิน๋ 
ตวย กัน๋ บ่าเด่ียว น้ี ก็ บ่ ใจ้ ผัว ของ เจ้า ต้ี เจ้า อู ้มา ก็ แม่น แต๊ ละ�

19 แม่ญิง คน น้ัน ก็ อู ้วา่ �ต้าน เจ้า ข้าเจ้า หนั แล้ว วา่ ต้าน เป๋น ผู้ เป๋น ปาก 
เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 20 หมู่ ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ เฮา ได้ นมัสก๋าน บน ดอย 
น้ี แต่ หมู่ ต้าน จาว ยวิ บอก วา่ ต้ี ต้ี ต้อง นมัสก๋าน อยู ่กรุง เยรูซาเล็ม ปู๊น ก่อน�
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21 พระองค์ ก็ ตอบ วา่ �หื้อ เจ้ือ เฮา เต๊อะ สัก วนั น่ึง คน ตังหลาย จะ บ่ นมัส
ก๋าน พระบิดา ก้า ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม กาวา่ บน ดอย น้ี เต้าอัน้ 22 หมู่ จาว สะมา
เรยี บ่ ฮู้จัก พระเจ้า ต้ี ตัว๋ เก่า นมัสก๋าน แต่ หมู่ เฮา จาว ยวิ ฮู้จัก พระเจ้า ต้ี เฮา 
นมัสก๋าน ยอ้น วา่ ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ น้ัน ก็ มา โดย ตาง จาว ยวิ 23 แต่ 
เวลา น้ัน ก็ ใก้ มา แผว แล้ว บ่าเด่ียวน้ี ก็ มา แผว แล้ว ตวย ต้ี คน นมัสก๋าน 
พระเจ้า อยา่ง แต๊ จรงิ จะ นมัสก๋าน พระบิดา โดย อาํนาจ ของ พระวญิญาณ 
กับ นมัสก๋าน ต๋าม ความ จรงิ พระเจ้า ตวย เซาะ หา คน จาอี ้เนาะ ต้ี จะ มา นมัส
ก๋าน พระองค์ จาอัน้ 24 พระเจ้า เป๋น พระวญิญาณ จาอัน้ คน นมัสก๋าน ต้อง 
นมัสก๋าน โดย อาํนาจ ของ พระวญิญาณ กับ นมัสก๋าน ต๋าม ความ จรงิ�

25 แม่ญิง คน น้ัน ก็ อู ้วา่ �ข้าเจ้า ฮู ้วา่ พระ เมสสิยาห์ ( ต้ี ฮอ้ง วา่ พระครสิต์ )
จะ มา เม่ือ พระองค์ มา เถิง ก็ จะ อธบิาย กู้ สิง่ กู้ อยา่ง หื้อ เฮา ฮู�้

26 พระองค์ ก็ ตอบ วา่ �เฮา ต้ี ก่ําลัง อู ้กับ เจ้า น่ี ลอ เป๋น คน น้ัน�
27 แล้ว ต๋อน น้ัน หมู่ สาวก ก็ ป๊ิก มา ปอดี หมู่ เขา ก็ งดื ต้ี หนั พระเยซู ก่ําลัง อู ้

อยู ่กับ แม่ญิง แต่ ก็ บ่ มี ใผ ถาม พระองค์ วา่ �พระองค์ ใค่ ได้ อะหยงั จาก แม่
ญิง คน น้ัน กาวา่ เยยีะ หยงั พระองค์ ไป อู ้กับ เขา�

28 แม่ญิง คน น้ัน ก็ ละ น้ําหม้อ แล้ว ก็ เข้า ไป บอก คน ใน เมือง วา่ 29 �มา ผ่อ 
กํา ลอ ป้อจาย คน ต้ี บอก กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี ตัว๋ ข้าเจ้า เกย เยยีะ ต้าน แม่น พระ
ครสิต์ ละ ก้า� 30 หมู่ คน ก็ ปา กัน๋ ออก จาก เมือง ไป หา พระองค์

31 หละหวา่ง น้ัน หมู่ สาวก ก็ ออ้นวอน พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย์ กิน๋ อะหยงั 
พ่อง เต๊อะ�

32 แต่ พระองค์ ก็ บอก วา่ �เฮา มี ของกิน๋ ต้ี หมู่ ต้าน บ่ ฮู�้
33 หมู่ สาวก ก็ ถาม กัน๋ วา่ �มี คน เอา ของกิน๋ มา หื้อ อาจ๋ารย ์แล้ว กา�
34 พระองค์ ก็ บอก วา่ �ของกิน๋ ของ เฮา ก็ คือ เยยีะ ต๋าม ความ ต้องก๋าน 

ของ พระเจ้า ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา กับ เยยีะ ก๋าน ของ พระองค์ หื้อ แล้ว 35 หมู่ ต้าน มี 
กํา ต้ี บอก วา่ �กอย ถ้า แหม ส่ี เดือน ก็ จะ เก่ียว ข้าว ได้ แล้ว� แต่ เฮา บอก ต้าน 
วา่ หื้อ มืน ต๋า ผ่อ โต้ง หัน้ ลอ บ่าเด่ียว น้ี ข้าว ก็ เหลือง ฮะ เหลือง ฮา่ม พรอ้ม 
เก่ียว ได้ แล้ว 36 ต๋อน น้ี คน เก่ียว ก่ําลัง ฮบั ก้า จ้าง กับ ก่ําลัง ฮอม พืช ผล น้ัน ไว ้
สําหรบั จีวติ นิรนัดร์ คน ปูก กับ คน เก่ียว ก็ เลย มี ความ สุข ฮว่ม กัน๋ 37 จาอัน้
ก็ เป๋น ไป ต๋าม กํา ต้ี วา่ �คน น่ึง ปูก แหม คน น่ึง เก่ียว� 38 เฮา ใจ๊ หมู่ ต้าน ไป 
เก่ียว ใน สิง่ ต้ี หมู่ ต้าน บ่ ได้ ใจ๊ แฮง เยยีะ แต่ คน อื่น ได้ ใจ๊ แฮง เยยีะ เอา ไว้ แล้ว 
หมู่ ต้าน ก็ ได้ ฮบั ประโยชน์ จาก แฮง ของ เขา�

39 จาก กํา พยาน ของ แม่ญิง คน น้ัน ต้ี วา่ �ป้อจาย คน น้ี บอก กู้ สิง่ กู้ อยา่ง 
ต้ี ตัว๋ ข้าเจ้า เกย เยยีะ� ก็ เยยีะ หื้อ จาว สะมาเรยี หลาย คน ใน เมือง น้ัน เจ้ือ 
วางใจ๋ ใน พระองค์ 40 เม่ือ จาว สะมาเรยี มา หา พระองค์ หมู่ เขา ได้ ฮอ้ง ขอ หื้อ 
พระองค์ ยา้ง อยู ่กับ หมู่ เขา แล้ว พระองค์ ก็ ยา้ง อยู ่ต้ี หัน้ แหม สอง วนั 41 กํา 
อู ้ของ พระองค์ ก็ เยยีะ หื้อ คน แหม หลาย คน มา เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระองค์
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42 แล้ว จาว เมือง ก็ บอก แม่ญิง คน น้ัน วา่ �ตัง้แต่ น้ี หมู่ เฮา เจ้ือ วางใจ๋ 
พระเยซู บ่ ใจ้ ยอ้น กํา พยาน ของ เจ้า อยา่ง เดียว แต่ ยอ้น วา่ หมู่ เฮา ได้ ยนิ กับ 
หู และ ได้ ฮู ้วา่ ต้าน คน น้ี เป๋น พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ โลก แน่ ๆ �

พระเยซู ฮกัษา ลูกบ่าว ของ ข้าราชก๋าน
43 หลัง จาก ยา้ง อยู ่แควน้ สะมาเรยี สอง วนั พระเยซู ก็ เตียว ตาง ไป แควน้ 

กาลิลี ต่อ 44 ( พระองค์ เกย อู ้ไว ้วา่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า จะ บ่ ได้
ฮบั เกียรติ ต้ี บ้าน เมือง ของ ตัว๋ เก่า ) 45 เม่ือ พระองค์ มา แผว แควน้ กาลิลี
จาว กาลิลี ก็ มา ต้อนฮบั พระองค์ ยอ้น วา่ หมู่ เขา ได้ ไป ฮว่ม งาน ปัสกา ต้ี กรุง 
เยรูซาเล็ม กับ ได้ หนั กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี พระเยซู เยยีะ ต้ี หัน้

46 พระเยซู ก็ ป๊ิก ไป หมู่บ้าน คานา ใน แควน้ กาลิลี แหม เต้ือ น่ึง ต้ี หัน้ เป๋น 
หมู่บ้าน ต้ี พระองค์ เกย เป่ียน น้ํา หื้อ เป๋น เหล้า องุน่ ต้ี หัน้ มี ข้าราชก๋าน คน 
น่ึง ลูกบ่าว ของ เขา อยู ่ต้ี เมือง คาเปอรนาอุม บ่ สบาย หนัก 47 เม่ือ ข้ารา
ชก๋าน คน น้ัน ได้ ยนิ วา่ พระเยซู ลุก จาก แควน้ ยูเดีย มา แควน้ กาลิลี เขา ก็ 
ฟ่ัง ไป ออ้นวอน ขอ หื้อ พระองค์ มา ฮกัษา ลูกบ่าว ของ เขา ต้ี ก่ําลัง จะ ต๋าย แล้ว
48 พระเยซู ก็ อู ้กับ เขา วา่ �ถ้า หมู่ ต้าน บ่ หนั หมายสําคัญ กับ ก๋าน อศัจ๋รรย ์
เหยี ก่อน ก็ จะ บ่ เจ้ือ วางใจ๋ เฮา�

49 ข้าราชก๋าน คน น้ัน ก็ บอก พระองค์ วา่ �ต้าน ครบั ขอ ไป จ้วย ลูก เฮา 
ก่อน ต้ี เขา จะ ต๋าย กํา เต๊อะ�

50 พระเยซู ก็ บอก วา่ �ป๊ิก เมือ บ้าน เหยี ลูกบ่าว ต้าน จะ หาย� เขา ก็ เจ้ือ 
กํา อู ้ของ พระองค์ แล้ว ก็ ป๊ิก บ้าน ไป 51 ใน หละหวา่ง ตาง ต้ี เขา ป๊ิก น้ัน เขา ก็ 
ปะ กับ หมู่ คน ฮบัใจ๊ หมู่ เขา มา ส่ง ข่าว วา่ �ลูกบ่าว ต้าน ยงัแควน ขึ้น แล้ว�

52 เขา ก็ ถาม คน ฮบัใจ๊ วา่ �ยงัแควน ตัง้แต่ เม่ือ ใด ละ� คนใจ๊ ก็ บอก วา่
�ไข้ ซวา่ง ตัง้แต่ บ่าย โมง ตะวา แล้ว�

53 ป้อ คน น้ัน ก็ เข้าใจ๋ วา่ เป๋น เวลา ต้ี พระเยซู อู ้วา่ �ลูกบ่าว ต้าน จะ หาย�
ยอ้น จาอัน้ ตัว๋ เขา กับ กู้ คน ใน ครอบครวั ก็ มา เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระองค์

54 น่ี เป๋น หมายสําคัญ เต้ือ ต้ี สอง ต้ี พระเยซู เยยีะ ตัง้แต่ ออก จาก แควน้ ยู
เดีย มา แควน้ กาลิลี

5
พระเยซู ฮกัษา โรค ต้ี สระน้ํา

1 หลัง จาก น้ัน พระเยซู ก็ เตียว ขึ้น ไป ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม เป้ือ ไป ฮว่ม งาน 
ของ จาว ยวิ 2 ใน กรุง เยรูซาเล็ม มี สระน้ํา อยู ่ใก้ ๆ ปะตู๋ ต้ี จ้ือ วา่ ปะตู๋ แกะ
ภาษา ฮบีรู ฮอ้ง วา่ �เบธซาธา� ต้ี หัน้ มี ศาลา หา้ หลัง 3 แล้ว ก็ มี คน เจ็บ คน 
ป่วย นัก ขนาด ต้ี นอน อยู ่ใน ศาลา ต่าง ๆ น้ัน คือ คน ต๋าบอด คน เป๋น งอ่ย กับ 



ยอหน์ 5:5 182 ยอหน์ 5:21

คน เป๋น อมัพาต๒ 5 ต้ี หัน้ มี ป้อจาย คน น่ึง บ่ สบาย ได้ สาม สิบ แปด ป๋ี แล้ว
6 เม่ือ พระเยซู หนั เขา นอน อยู ่ต้ี หัน้ พระเยซู ก็ ฮู ้วา่ ป้อจาย คน น้ี บ่ สบาย มา 
เมิน พระองค์ ก็ เลย อู ้กับ เขา วา่ �ใค่ อยาก หาย ก่อ�

7 ป้อจาย คน น้ี ก็ ตอบ วา่ �ต้าน ครบั เม่ือ น้ํา เป๋น คล่ืน ก็ บ่ มี ใผ จ้วย เอา เฮา 
ลง ไป สัก คน ต๋อน เฮา กัน๊ จะ ลง คน อื่น ก็ ลู่ ลง ไป เหยี ก่อน กู้ เต้ือ�

8 พระเยซู ก็ เลย ตอบ วา่ �ลุก ขึ้น แล้ว แบก ต้ีนอน ของ เจ้า เตียว ไป เต๊อะ�
9 ป้อจาย คน น้ี ก็ หาย บ่า เด่ียว น้ัน เลย แล้ว แบก ต้ีนอน เตียว ไป

วนั ต้ี เรือ่ง น้ี เกิด ขึ้น เป๋น วนั สะบาโต 10 ผู้นํา จาว ยวิ ก็ อู ้กับ ป้อจาย คน ต้ี 
หาย วา่ �ต้ี ต้าน แบก ต้ีนอน เตียว ไป เตียว มา ใน วนั สะบาโต ฮู ้ก่อ มัน ผิด บท 
บัญญัติ�

11 ป้อจาย คน น้ัน ก็ ตอบ วา่ �คน ต้ี ฮกัษา เฮา บอก หื้อ เก็บ ต้ีนอน เตียว ไป 
เต๊อะ�

12 หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ ถาม แหม กํา วา่ �ใผ เป๋น คน อู ้จาอัน้�
13 แต่ ป้อจาย คน น้ัน บ่ ฮู ้วา่ คน ต้ี ฮกัษา เขา จ้ือ อะหยงั ยอ้น พระเยซู เตียว 

หาย เข้า ไป ใน หมู่ คน ต้ี อยู ่ต้ี หัน้ แล้ว
14 หลังจาก น้ัน พระเยซู ก็ ปะ เขา แหม เต้ือ ใน พระวหิาร พระองค์ ก็ อู ้กับ 

เขา วา่ �ต๋อน น้ี ต้าน ก็ หาย ดี แล้ว หื้อ ยา้ง เยยีะ บาป เหยี เป้ือ บ่ หื้อ ความ ตุ๊ก 
นัก เหลือ น้ี เกิด ขึ้น กับ ต้าน แหม�

15 แล้ว ป้อจาย คน น้ัน ก็ ไป บอก หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ วา่ พระเยซู เป๋น คน ฮกัษา 
เขา หื้อ หาย

16 จาอัน้ หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ ก็ ตัง้เก๊า ค่ํา พระองค์ ยอ้น วา่ พระองค์ เยยีะ สิง่ 
หมู่ น้ี ใน วนั สะบาโต

17พระเยซู ก็ บอก วา่ �พระบิดา ของ เฮา เยยีะ ก๋าน อยู ่ตลอด แล้ว เฮา ต้อง 
เยยีะ ก๋าน ตลอด ตวย� 18 ยอ้น จาอี้ หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ ก็ ซ้ํา ก๊ึด จะ ฆ่า พระองค์
ยอ้น พระองค์ บ่ ได้ ยา้ง เยยีะ ก๋าน ใน วนั สะบาโต ป๋าย บ่ ปอ พระองค์ ยงั ฮอ้ง 
พระเจ้า วา่ เป๋น พระบิดา ของ ตัว๋ เก่า แหม ก็ เต้า กับ เป๋น ก๋าน ยก ตัว๋ เก่า เต้า 
กับ พระเจ้า

สิทธ ิอาํนาจ ของ พระบุตร
19 พระเยซู บอก กับ หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตัง

หลาย วา่ พระบุตร เยยีะ ต๋าม ใจ๋ ตัว๋ เก่า บ่ ได้ พระองค์ เยยีะ ได้ ก้า สิง่ ต้ี หนั 
พระบิดา เยยีะ เต้าอัน้ ยอ้น วา่ อะหยงั ต้ี พระบิดา เยยีะ พระบุตร ก็ เยยีะ ตวย
20 ยอ้น วา่ พระบิดา ฮกั พระบุตร เลย หื้อ พระบุตร หนั กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี พระบิดา 
เยยีะ แล้ว พระองค์ จะ หื้อ พระบุตร หนั สิง่ ต้ี ยิง่ใหญ่ นัก เหลือ น้ี แหม เป๋น 
สิง่ ต้ี พระบุตร จะ เยยีะ แล้ว หมู่ ต้าน ก็ จะ งดื 21 เหมือน กับ ต้ี พระบิดา เยยี
ะ หื้อ คน ต๋าย แล้ว เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย พระบุตร ก็ จะ หื้อ จีวติ กับ ใผ ก็ ได้ 
๒ 5:3 5:3 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ มี ข้อ 4 ต้ี วา่ �ยอ้น วา่
จะ มี ทูตสวรรค์ ของ พระเจ้า มา ก๋วน น้ํา ต้ี สระ น้ัน เป๋น บาง เต้ือ เม่ือ น้ํา เป๋น คล่ืน
ใผ ต้ี ลง ไป ใน สระ ก่อน เป๋น คน เก๊า ก็ จะ หาย จาก โรค ต้ี เป๋น อยู�่
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ต้ี พระองค์ ใค่ โผด หื้อ เหมือน กัน๋ 22 พระบิดา บ่ ตัดสิน ใผ แต่ พระองค์ มอบ 
สิทธ ิอาํนาจ ตึงหมด ใน ก๋าน ตัดสิน หื้อ พระบุตร 23 เป้ือ หมู่ คน ตึง หมด จะ หื้อ 
เกียรติ พระบุตร เหมือน ต้ี หมู่ เขา หื้อ เกียรติ พระบิดา คน ต้ี บ่ หื้อ เกียรติ พระ
บุตร หมู่ เขา ก็ บ่ หื้อ เกียรติ พระบิดา ผู้ ต้ี ใจ๊ พระบุตร มา ตวย

24 �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ คน ต้ี ฟัง กํา เฮา และ เจ้ือ วาง
ใจ๋ พระองค์ ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา เขา ก็ มี จีวติ นิรนัดร์ กับ จะ บ่ ถูก ตัดสิน ลงโต้ษ ยอ้น 
วา่ เขา ได้ ป๊น จาก ความ ต๋าย ไป มี จีวติ นิรนัดร ์แล้ว 25 เฮา บอก ความ จรงิ แก่ 
ต้าน ตังหลาย วา่ เวลา น้ัน ก็ ใก้ มา แผว บ่าเด่ียวน้ี ก็ มา แผว แล้ว ตวย ต้ี คน 
ต๋าย จะ ได้ ยนิ เสียง พระบุตร ของ พระเจ้า คน ต้ี ได้ ยนิ แล้ว เจ้ือฟัง ก็ จะ มี จีวติ 
นิรนัดร์ 26 พระบิดา เป๋น บ่อเกิด ของ จีวติ ตึงหมด กับ ได้ หื้อ พระบุตร ของ 
พระองค์ เป๋น บ่อเกิด ของ จีวติ เหมือน กัน๋ 27 พระบิดา มอบ สิทธ ิอาํนาจ ต้ี จะ 
เป๋น ผู้ ตัดสิน ลงโต้ษ หื้อ พระบุตร ของ พระองค์ ยอ้น วา่ พระบุตร ก็ เป๋น บุตร
มนษุย ์ตวย 28 หมู่ ต้าน บ่ ต้อง งดื ใน เรือ่ง น้ี ยอ้น วา่ เวลา ใก้ จะ มา แผว แล้ว ต้ี 
คน ต๋าย จะ ได้ยนิ เสียง บุตรมนษุย์ 29 แล้ว ปา กัน๋ ออก มา จาก อุโมงค์ ฝังศพ
คน ต้ี เยยีะ ดี ก็ เป๋น ขึ้น มา เป้ือ ฮบั จีวติ นิรนัดร์ คน ต้ี เยยีะ บ่ ดี ก็ จะ เป๋น ขึ้น มา 
เป้ือ ถูก ตัดสิน ลงโต้ษ

ผู้ ต้ี เป๋น กํา พยาน หื้อ พระเยซู
30 �เฮา จะ เยยีะ อะหยงั ต๋าม ใจ๋ ตัว๋ เก่า บ่ ได้ พระเจ้า สัง่ จาใด เฮา ก็ ตัดสิน 

ไป จาอัน้ แล้ว กํา ตัดสิน ของ เฮา ก็ ยุติธรรม ยอ้น วา่ เฮา เยยีะ ต๋าม ความ ต้อ
งก๋าน ของ ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา บ่ ใจ้ ต๋าม ใจ๋ ของ ตัว๋ เก่า

31 �ถ้า เฮา เป๋น พยาน หื้อ ตัว๋ เก่า กํา พยาน ของ เฮา ก็ เจ้ือถือ บ่ ได้ 32 แต่ 
เฮา มี ผู้ น่ึง เป๋น พยาน หื้อ เฮา เฮา ฮู ้วา่ กํา พยาน ของ พระองค์ เรือ่ง เฮา น้ัน 
เป๋น ความ จรงิ

33 �หมู่ ต้าน ได้ ส่ง คน ไป หา ยอหน์ แล้ว ยอหน์ ก็ ได้ อู ้กํา พยาน เรือ่ง เฮา ต้ี 
เป๋น ความ จรงิ 34 ต้ี เฮา อู ้จาอี ้บ่ ใจ้ วา่ เฮา ต้อง หื้อ คน มา เป๋น พยาน หื้อ แต่ 
เป้ือ จ้วย หื้อ หมู่ ต้าน เจ้ือ เฮา แล้ว รอด ป๊น บาป โต้ษ 35 ยอหน์ เป๋น เหมือน 
โกม ไฟ ต้ี ต๋าม ส่อง แสง หมู่ ต้าน ปอใจ๋ ต้ี จะ ฮบั แสง ของ ยอหน์ แล้ว จ้ืนจม 
ยนิดี กับ แสง น้ัน ได้ กํา น่ึง

36 �แต่ เฮา มี กํา พยาน ต้ี ยิง่ใหญ่ นัก เหลือ กํา พยาน ของ ยอหน์ ยอ้น วา่ 
ก๋าน ต้ี พระบิดา มอบ หื้อ เฮา เยยีะ จ๋น แล้ว คือ กํา สัง่ สอน กับ หมายสําคัญ ต้ี 
เฮา ก่ําลัง เยยีะ อยู่ ก๋าน น้ี เป๋น พยาน หื้อ เฮา วา่ พระบิดา เป๋น ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา
37 พระบิดา ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา ก็ เป๋น พยาน หื้อ เฮา ตวย หมู่ ต้าน บ่ เกย ได้ ยนิ เสียง
บ่ เกย หนั ฮูปฮา่ง ของ พระองค์ 38 กํา อู ้ของ พระองค์ ก็ บ่ อยู ่ใน ใจ๋ ของ หมู่ ต้าน
ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน บ่ เจ้ือ วางใจ๋ ผู้ ต้ี พระบิดา ส่ง มา 39 หมู่ ต้าน ตัง้ใจ๋ ฮํ่าเฮยีน 
พระคัมภีร์ ยอ้น ก๊ึด วา่ หมู่ ต้าน จะ ปะ ตาง ต้ี จะ ได้ฮบั จีวติ นิรนัดร ์ใน น้ัน พระ
คัมภีร ์น้ี ละ มี กํา เขียน เถิง เฮา 40 แต่ หมู่ ต้าน ก็ บ่ ยอม มา หา เฮา เป้ือ ฮบั จีวติ นิ
รนัดร์
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41 �เฮา บ่ สนใจ๋ กํา ยกยอ่ง ของ คน 42 ยอ้น เฮา ฮู้ จัก หมู่ ต้าน กับ ฮู ้วา่ ใน 
ใจ๋ หมู่ ต้าน บ่ ได้ ฮกั พระเจ้า แต๊ ๆ 43 เฮา มา ใน นาม ของ พระบิดา หมู่ ต้าน ก็ 
บ่ ยอม ฮบั เฮา แต่ ถ้า มี คน มา อู ้ใน นาม ตัว๋ เก่า หมู่ ต้าน ก็ จะ ยอม ฮบั เขา เหยี
44 หมู่ ต้าน จะ เจ้ือ เฮา ได้ จาใด ยอ้น หมู่ ต้าน ซอบ ยกยอ่ง กัน๋ แต่ บ่ สนใจ๋ เซาะ 
หา กํา ยกยอ่ง ต้ี มา จาก พระเจ้า องค์ เดียว 45บ่ ต้อง ก๊ึด วา่ เฮา จะ ฟ้อง หมู่ ต้าน 
ต่อหน้า พระบิดา หมู่ ต้าน หวงั จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ โดย เจ้ือ ฟัง บท บัญญัติ 
ของ โมเสส แต่ โมเสส คน เนียะ จะ เป๋น คน ฟ้อง หมู่ ต้าน 46 ถ้า หมู่ ต้าน เจ้ือ 
โมเสส แต๊ ๆ ต้าน ก็ จะ เจ้ือ เฮา ตวย ยอ้น โมเสส ได้ เขียน เถิง ตัว๋ เฮา 47 แต่ ถ้า 
ต้าน บ่ เจ้ือ ใน สิง่ ต้ี โมเสส เขียน แล้ว ต้าน จะ เจ้ือ กํา อู ้ของ เฮา ได้ จาใด�

6
พระเยซู เล้ียง คน หา้ ปัน คน

1 หลังจาก น้ัน พระเยซู ก็ ข้าม ไป แหม เผิก น่ึง ของ ทะเลสาบ กาลิลี ( มี แหม 
จ้ือ วา่ ทะเลสาบ ทิเบเรยีส ) 2 มี คน นัก ขนาด ตวย พระองค์ ไป ยอ้น วา่ หมู่ เขา 
ได้ หนั หมายสําคัญ ต้ี พระองค์ ได้ ฮกัษา คน บ่ สบาย 3-4 ต๋อน น้ัน ใก้ จะ เถิง 
งาน ปัสกา ของ จาว ยวิ พระองค์ ได้ เตียว ขึ้น ไป บน ดอย แล้ว น่ัง อยู ่กับ หมู่ 
สาวก ของ พระองค์

5 เม่ือ พระองค์ เหงย หน้า ขึ้น มา ก็ หนั หมู่ คน เป๋น จํา๋นวน นัก ปา กัน๋ มา หา
พระองค์ ก็ อู ้กับ ฟีลิป วา่ �เฮา จะ ซ้ือ ของกิน๋ ต้ี ไหน เถิง จะ ปอ เล้ียง คน ตึงหมด 
น้ี� 6 ( พระองค์ ถาม เป้ือ ลองใจ๋ ฟีลิป แต๊ ๆ แล้ว พระองค์ ฮู ้วา่ จะ เยยีะ จาใด )

7 ฟีลิป ก็ บอก วา่ �ก้าจ้าง สอง รอ้ย วนั ยงั บ่ ปอ ซ้ือ ของ กิน๋ หื้อ หมู่ เขา กิน๋ 
กัน๋ คน ละ หน้อย เลย�

8สาวก แหม คน น่ึง ของ พระองค์ จ้ือ อนัดรูว์ น้องบ่าว ซีโมน เปโตร บอก วา่
9 �มี หละออ่น ป้อจาย คน น่ึง เขา มี เข้าหนมปัง บารเ์ลย ์หา้ ก้อน กับ ป๋า แหม 
สอง ตัว๋ แต่ มอกอี ้ตึง บ่ ปอ เล้ียง คน ตึงหมด�

10 ต้ี หัน้ มี หญ้า เปียง อยู่ พระเยซู ก็ เลย อู ้กับ หมู่ สาวก วา่ �บอก หื้อ หมู่ 
เขา น่ัง ลง� แล้ว กู้ คน ก็ ปา กัน๋ น่ัง ลง ( นับ ก้า ป้อจาย ได้ ประมาณ หา้ ปัน คน )
11 แล้ว พระเยซู ก็ เอา เข้าหนมปัง มา เม่ือ อธษิฐาน ขอบคุณ พระเจ้า แล้ว
พระองค์ ก็ หกั แจก หื้อ กู้ คน ต้ี น่ัง อยู ่กิน๋ กัน๋ เต๋ม ต้ี แล้ว พระองค์ ก็ เอา ป๋า มา 
เยยีะ อยา่ง เดียว กัน๋

12 หลัง จาก กู้ คน กิน๋ อิม่ แล้ว พระองค์ ก็ บอก หมู่ สาวก วา่ �เก็บ เข้าหนม
ปัง ต้ี เหลือ มา หื้อ หมด จะ ได้ บ่ เสีย ของ� 13 แล้ว หมู่ สาวก ก็ ไป เก็บ ต้ี เหลือ ต้ี 
มา จาก เข้าหนมปัง บารเ์ลย ์หา้ ก้อน น้ัน ได้ สิบ สอง ซ้า เต๋ม ๆ

14 คน ตังหลาย เม่ือ หนั หมายสําคัญ ต้ี พระองค์ เยยีะ ก็ ปา กัน๋ อู ้วา่ �คน 
น้ี ต้อง เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า คน น้ัน ต้ี วา่ กัน๋ วา่ จะ เข้า มา ใน 
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โลก น้ี แน่ ๆ � 15พระเยซู ฮู ้วา่ หมู่ เขา จะ ค่ําเข หื้อ พระองค์ ไป เป๋น กษัตรยิ ์ของ 
หมู่ เขา พระองค์ ก็ เลย ลัก ขึ้น ไป บน ดอย คน เดียว

พระเยซู เตียว บน น้ํา
16 ตก เม่ือแลง มา หมู่ สาวก ของ พระองค์ ก็ ไป ต้ี ทะเลสาบ 17 แล้ว ลง เฮอื 

ข้าม ฟาก ไป เมือง คาเปอรนาอุม ยอ้น วา่ ต๋อน น้ัน มืด แล้ว แต่ พระเยซู ก็ 
ยงั บ่ มา หา หมู่ เขา 18 แล้ว ลมหลวง ก็ ป๊ัด มา เยยีะ หื้อ ทะเลสาบ มี คล่ืน แฮง 
ขนาด 19 เม่ือ เฮอื ออก จาก ฝ่ัง มา ได้ สัก หา้ หก กิโลเมตร หมู่ สาวก ก็ หนั พระ
เยซู ก่ําลัง เตียว มา บน น้ํา เข้า มา ใก้ เฮอื หมู่ เขา ก็ ปา กัน๋ กัว๋ ขนาด 20 พระเยซู 
ก็ บอก วา่ �น่ี เฮา เน่อ บ่ ถ้า กัว๋� 21 แล้ว หมู่ เขา ก็ เต๋ม ใจ๋ ฮบั พระองค์ ขึ้น เฮอื
แล้ว เฮอื ก็ เถิง ฝ่ัง ต้ี เขา จะ ไป ปอ ดี

หมู่ คน ปา กัน๋ เซาะ หา พระเยซู
22 ตก แหม วนั คน จํา๋นวน นัก ต้ี ยงั อยู ่แหม เผิก น่ึง หนั วา่ วนั ก่อน หน้า น้ัน 

ต้ี หัน้ มี เฮอื ก้า ลํา เดียว กับ ฮู ้วา่ หมู่ สาวก เต้าอัน้ ต้ี ลง เฮอื ลํา น้ัน ไป แต่ พระ
เยซู บ่ ได้ ลง ไป ตวย 23 แล้ว มี เฮอื ลํา อื่น ต้ี ลุก มา จาก เมือง ทิเบเรยีส เข้า มา 
จอด ฝ่ัง ใก้ ๆ ต้ี หมู่ เขา ได้ กิน๋ เข้าหนมปัง หลัง จาก พระเยซู อธษิฐาน ขอบคุณ 
พระเจ้า แล้ว 24 บ่ากอง หมู่ เขา หนั วา่ พระเยซู ตึง หมู่ สาวก บ่ อยู ่ต้ี หัน้ ก็ ปา 
กัน๋ ลง เฮอื ลํา น้ัน ไป ตวย เซาะหา พระองค์ ต้ี เมือง คาเปอรนาอุม

พระเยซู เป๋น ของ กิน๋ ต้ี หื้อ จีวติ นิรนัดร์
25 เม่ือ หมู่ เขา ปะ พระ เยซู แหม เผิก น่ึง ของ ทะเลสาบ หมู่ เขา ก็ ถาม 

พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย ์ต้าน มา เม่ือ ใด ละ�
26 พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ ต้ี หมู่ ต้าน 

ตวย เซาะ หา เฮา บ่ ใจ้ วา่ หมู่ ต้าน เข้าใจ๋ หมายสําคัญ ต้ี หมู่ ต้าน หนั แต่ ยอ้น 
วา่ ได้ กิน๋ เข้าหนมปัง จ๋น อิม่ บ่ ดาย 27 บ่ ถ้า เยยีะ ก๋าน เป้ือ ของกิน๋ ต้ี เน่า บูด ได้
แต่ หื้อ เยยีะ ก๋าน เป้ือ ของ กิน๋ ต้ี อยู ่ได้ จ๋น เถิง จีวติ นิรนัดร์ บุตรมนษุย ์จะ เป๋น 
คน หื้อ ของกิน๋ น้ัน กับ หมู่ ต้าน ยอ้น วา่ พระเจ้า พระบิดา หื้อ สิทธ ิอาํนาจ กับ 
บุตรมนษุย ์ต้ี จะ เยยีะ จาอี ้ได้� 28 แล้ว หมู่ เขา ก็ ถาม แหม วา่ �หมู่ เฮา ต้อง 
เยยีะ อะหยงั เถิง จะ เยยีะ หื้อ พระเจ้า ปอใจ๋�

29 พระ เยซู ก็ ตอบ วา่ �สิง่ ต้ี พระเจ้า ใค่ หื้อ เยยี ะ ก็ คือ เจ้ือ วาง ใจ๋ ผู้ ต้ี 
พระองค์ ใจ๊ มา�

30หมู่ เขา ก็ ถาม แหม วา่ �ถ้า จาอัน้ ต้าน จะ เยยีะ หมายสําคัญ อะหยงั เป้ือ 
เฮา จะ ได้ หนั และ เจ้ือ วางใจ๋ ต้าน ได้ ต้าน จะ เยยีะ อะหยงั พ่อง 31 ป้อ อุย๊ แม่ 
หม่อน ของ เฮา ได้ กิน๋ มานา จ ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร อยา่ง ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระ
คัมภีร ์วา่ �ต้าน ได้ หื้อ ของ กิน๋ จาก สวรรค์� �ฉ
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32พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ บ่ ใจ้ โมเสส 
ต้ี หื้อ ของกิน๋ จาก สวรรค์ น้ัน กับ ต้าน แต่ เป๋น พระบิดา ของ เฮา ต้ี หื้อ ของกิน๋ 
ต้ี แต๊ จรงิ จาก สวรรค์ กับ หมู่ ต้าน 33 ยอ้น วา่ ของกิน๋ ต้ี พระเจ้า หื้อ น้ัน ก็ คือ ผู้ 
ต้ี ลง มา จาก สวรรค์ แล้ว หื้อ จีวติ กับ โลก น้ี�

34 หมู่ เขา ก็ อู ้วา่ �ต้าน ครบั ต่อไป น้ี ขอ ของกิน๋ น้ัน หื้อ หมู่ เฮา ตวย เต๊อะ�
35 พระ เยซู ก็ อู ้วา่ �เฮา เป๋น ขอ งกิน๋ ต้ี หื้อ จี วติ คน ต้ี มา หา เฮา ก็ จะ 

บ่ อยาก กิน๋ ข้าว แหม แล้ว คน ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ ใน เฮา ก็ จะ บ่ อยาก กิน๋ น้ํา แหม เลย
36 เหมือน กับ ต้ี เฮา เกย บอก หมู่ ต้าน วา่ หมู่ ต้าน ได้ หนั เฮา แต่ หมู่ ต้าน ก็ ยงั 
บ่ เจ้ือ เฮา 37 กู้ คน ต้ี พระบิดา หื้อ เฮา จะ มา หา เฮา ใผ ต้ี มา หา เฮา เฮา จะ บ่ ละ 
บ่ ขวา้ง เขา 38 ยอ้น วา่ เฮา บ่ ได้ ลง มา จาก สวรรค์ เป้ือ เยยีะ ต๋าม ใจ๋ ตัว๋ เก่า แต่ 
มา เป้ือ เยยีะ ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา 39 ความ ต้องก๋าน ของ 
ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา ก็ คือ ฮกัษา กู้ คน ต้ี พระองค์ หื้อ เฮา ไว ้บ่ หื้อ หาย ไป สัก คน เดียว
และ เยยีะ หื้อ คน หมู่ น้ัน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ใน วนั สุดต๊าย 40ยอ้น วา่ พระ
บิดา ต้องก๋าน หื้อ กู้ คน ต้ี หนั พระบุตร กับ เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระองค์ น้ัน ได้ ฮบั จีวติ 
นิรนัดร์ และ เฮา จะ เยยีะ หื้อ เขา เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ใน วนั สุดต๊าย�

41หมู่ จาว ยวิ ก็ ตัง้เก๊า จ่ม กัน๋ ต้ี พระเยซู อู ้วา่ �เฮา เป๋น ของกิน๋ ต้ี ลง มา จาก 
สวรรค์� 42และ หมู่ จาว ยวิ ก็ อู ้กัน๋ แหม วา่ �น่ี เยซู ลูกบ่าว โยเซฟ บ่ ใจ้ กา ป้อ 
แม่ ของ เขา เฮา ก็ ฮูจั้ก แล้ว เขา อู ้ได้ จาใด วา่ �เฮา ลง มา จาก สวรรค์� �

43 พระเยซู ก็ อู ้วา่ �บ่ ต้อง จ่ม กัน๋ เนาะ 44 บ่ มี ใผ ติดต๋าม เฮา ได้ ถ้า พระ
บิดา ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา บ่ ได้ ปา เขา มา หา เฮา และ เฮา จะ เยยีะ หื้อ เขา เป๋น ขึ้น 
จาก ความ ต๋าย ใน วนั สุดต๊าย 45 ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า เขียน 
ไว ้วา่ �พระเจ้า จะ สัง่ สอน กู้ คน�ช กู้ คน ต้ี ยอม ฟัง พระบิดา กับ เฮยีน ฮู ้จาก 
พระองค์ เขา ตึง มา ติดต๋าม เฮา 46 บ่ มี ใผ เกย หนั พระบิดา นอก จาก ผู้ ต้ี มา 
จาก พระเจ้า เต้าอัน้ ต้ี เกย หนั พระบิดา 47 เฮา จะ บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตัง
หลาย วา่ ใผ ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ เฮา ก็ มี จีวติ นิรนัดร์ 48 เฮา เป๋น ของกิน๋ ต้ี หื้อ จีวติ
49 ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ ต้าน ได้ กิน๋ มานา ใน ต้ี ดินแดน ทุรกัน๋ดาร แต่ หมู่ 
เขา ก็ ยงั ต๋าย กัน๋ หมด 50 แต่ เฮา เป๋น ของกิน๋ น้ัน ต้ี มา จาก สวรรค์ ถ้า ใผ กิน๋ 
จะ บ่ ต๋าย แหม เลย 51 เฮา เป๋น ของกิน๋ ต้ี หื้อ จีวติ เซิง่ ลง มา จาก สวรรค์ ถ้า ใผ 
คน ใด กิน๋ ของกิน๋ น้ี เขา จะ มี จีวติ นิรนัดร์ ของกิน๋ น้ี ก็ คือ เน้ือหนัง ของ เฮา ต้ี 
เฮา จะ หื้อ คน ใน โลก เป้ือ มี จีวติ นิรนัดร ์ได้�

52 จาว ยวิ ก็ ตัง้เก๊า เถียง กัน๋ วา่ �ป้อจาย คน น้ี จะ เอา เน้ือหนัง ของ เขา หื้อ 
หมู่ เฮา กิน๋ ได้ จาใด� 53 พระเยซู ก็ อู ้กับ เขา วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน 
ตังหลาย วา่ ถ้า หมู่ ต้าน บ่ ได้ กิน๋ เน้ือหนัง และ กิน๋ เลือด ของ บุตรมนษุย์ ต้าน 
ก็ บ่ มี จีวติ นิรนัดร์ 54 ใผ ต้ี กิน๋ เน้ือหนัง กับ เลือด ของ เฮา ก็ มี จีวติ นิรนัดร์ และ 
เฮา จะ หื้อ เขา เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ใน วนั สุดต๊าย 55 ยอ้น วา่ เน้ือหนัง ของ 
เฮา ก็ เป๋น ของกิน๋ ต้ี แต๊ จรงิ กับ เลือด ของ เฮา ก็ เป๋น น้ํา ต้ี แต๊ จรงิ 56 ใผ ต้ี กิน๋ 
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เน้ือหนัง และ กิน๋ เลือด ของ เฮา คน น้ัน ก็ อยู ่กับ เฮา และ เฮา ก็ อยู ่กับ เขา ตวย
57 เหมือน ต้ี พระบิดา ผู้ มี จีวติ อยู ่ใจ๊ เฮา มา และ เฮา มี จีวติ ยอ้น พระบิดา จา
อัน้ คน ต้ี กิน๋ เน้ือหนัง กับ เลือด ของ เฮา ก็ จะ มี จีวติ ยอ้น เฮา เหมือน กัน๋ 58 เฮา 
เป๋น ของกิน๋ ต้ี ลง มา จาก สวรรค์ เซิง่ บ่ เหมือน กับ มานา ต้ี ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน 
ของ หมู่ ต้าน ได้ กิน๋ แล้ว ก็ ยงั ต๋าย แต่ คน ต้ี กิน๋ ของกิน๋ น้ี จะ มี จีวติ นิรนัดร�์
59 พระเยซู อู ้เรือ่ง น้ี ต๋อน ต้ี สอน ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ ใน เมือง คาเปอร
นาอุม

สาวก หลาย คน เลิก ติดต๋าม พระองค์
60 บ่ากอง หมู่ สาวก ของ พระองค์ หลาย คน ได้ ยนิ เรือ่ง จาอัน้ เขา ก็ จ่ม กัน๋ 

วา่ �ใผ จะ ยอมฮบั กําสอน ยาก ๆ จาอี ้ได้� 61พระเยซู ฮู ้วา่ หมู่ เขา จ่ม กัน๋ เรือ่ง 
น้ี พระองค์ ก็ ถาม หมู่ เขา วา่ �กําสอน น้ี เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน บ่ ใค่ เจ้ือ เฮา แหม 
กา 62 แล้ว หมู่ ต้าน จะ วา่ จาใด ถ้า หนั บุตรมนษุย ์ขึ้น ไป บน สวรรค์ ต้ี พระองค์ 
เกย อยู ่มา ก่อน แล้ว 63 พระวญิญาณ หื้อ จีวติ นิรนัดร์ แต่ สิง่ ต้ี คน เยยีะ บ่ มี 
ประโยชน์ อะหยงั เลย กํา อู ้ต้ี เฮา ได้ บอก กับ หมู่ ต้าน มา จาก พระวญิญาณ 
และ หื้อ จีวติ นิรนัดร์ 64 แต่ หมู่ ต้าน บาง คน ก็ บ่ เจ้ือ� ( พระเยซู ฮู ้ตัง้แต่ ต้น 
วา่ คน ไหน บ่ เจ้ือ และ คน ไหน จะ หกัหลัง พระองค์� 65 และ พระองค์ ก็ อู ้วา่
�ยอ้น จาอี้ เฮา เถิง บอก หมู่ ต้าน วา่ บ่ มี ใผ ติดต๋าม เฮา ได้ ถ้า พระบิดา บ่ ได้ 
ปา เขา มา หา เฮา�

66 หลังจาก ต้ี พระเยซู อู ้จาอี้ ก็ มี สาวก หลาย คน ต้ี เลิก ติดต๋าม พระองค์
67 แล้ว พระเยซู ก็ ถาม สาวก สิบ สอง คน ของ พระองค์ วา่ �หมู่ ต้าน ก็ จะ 

เลิก ติดต๋าม เฮา ตวย กา�
68 ซีโมน เปโตร ก็ บอก พระองค์ วา่ �ถ้า เฮา เลิก ติดต๋าม พระองค์ แล้ว จะ 

หื้อ เฮา ไป ติดต๋าม ใผ แหม พระองค์ มี กํา ต้ี หื้อ จีวติ นิรนัดร์ 69 หมู่ เฮา เจ้ือ 
และ ฮู ้วา่ พระองค์ เป๋น ผู้ บรสุิทธิ ์ของ พระเจ้า แต๊ ๆ �

70 พระเยซู อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �เฮา เลือก หมู่ ต้าน ตึง สิบ สอง คน แม่น ก่อ แต่ 
คน น่ึง จะ เป๋น มาร� 71 ( พระเยซู หมาย เถิง ยูดาส ลูกบ่าว ของ ซีโมน อสิคา
รโิอท ต้ี จะ หกั หลัง พระองค์ เถิงแม้ วา่ เขา จะ อยู ่ใน หมู่ สาวก สิบ สอง คน ก็ 
ต๋าม )

7
หมู่ น้อง บ่าว พระเยซู บ่ เจ้ือ วางใจ๋ พระองค์

1 หลังจาก น้ัน พระเยซู ก็ เตียว ไป ใคว ่แควน้ กาลิลี พระองค์ บ่ อยาก ไป 
แควน้ ยูเดีย ยอ้น วา่ หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ เซาะ หา ตาง ต้ี จะ ฆ่า พระองค์ 2 ต๋อน น้ัน 
ใก้ งาน อยู ่เพิง ของ จาว ยวิซ 3 หมู่ น้องบ่าว ของ พระองค์ ก็ บอก วา่ �อา้ย น่า 
จะ ไป แควน้ ยูเดีย เป้ือ หมู่ สาวก ของ อา้ย จะ ได้ หนั ก๋าน อศัจ๋รรย ์ต้ี อา้ย เยยีะ
4 ยอ้น วา่ คน ต้ี ใค่ มี จ้ือ เสียง จะ บ่ เยยีะ อะหยงั ใน ต้ี ลับ ๆ กัน๋ ไหน ๆ อา้ย ก็ เยยี
ซ 7:2 7:2 ลนต� 23:34
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ะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์หมู่ น้ี อยู ่แล้ว ก็ หื้อ คน ตึง โลก ฮู ้ไป เลย ก่า� 5 แม้ แต่ น้อง บ่าว 
ของ พระองค์ ยงั บ่ เจ้ือ วางใจ๋ พระองค์ เลย 6 พระเยซู ก็ บอก วา่ �ยงั บ่ เถิง 
เวลา ของ เฮา เต้ือ แต่ หมู่ น้อง ไป เวลา ไหน ก็ ได้ 7 คน ใน โลก น้ี เขา บ่ มี อะหยงั 
หื้อ จัง หมู่ น้อง แต่ หมู่ เขา จัง เฮา ยอ้น เฮา บอก วา่ หมู่ เขา เยยีะ บ่ ดี 8 หมู่ น้อง 
ไป กัน๋ เต๊อะ เฮา ยงั บ่ พรอ้ม ต้ี จะ ไป เต้ือ ยอ้น ยงั บ่ เถิง เวลา ของ เฮา� 9 หลัง
จาก ต้ี อู ้จาอัน้ พระองค์ ก็ อยู ่ใน แควน้ กาลิลี ต่อ

10 บ่ากอง หมู่ น้องบ่าว ของ พระองค์ ไป ฮว่ม งาน แล้ว พระองค์ ก็ ตวย ไป 
เม่ือลูน โดย บ่ ใค่ หื้อ ใผ ฮู ้ใผ หนั 11 หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ ก่ําลัง เซาะ ผ่อ หา พระองค์ 
ใน งาน หมู่ เขา ก็ ถาม วา่ �ป้อจาย คน น้ัน อยู ่ไหน�

12 คน ตังหลาย ต้ี อยู ่ต้ี หัน้ ก็ ปา กัน๋ ซูบซาบ เรือ่ง พระองค์ กัน๋ ขนาด พ่อง ก็ 
วา่ �เขา ก็ เป๋น คน ดี ลอ� พ่อง ก็ วา่ �บ่ ใจ้ เขา เป๋น คน ขี้ จุ ขี้ ล่าย� 13 แต่ บ่ มี 
ใผ ก้า อู ้เรือ่ง พระองค์ อยา่ง เปิดเผย ยอ้น วา่ หมู่ เขา กัว๋ หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ

กําสอน ของ พระเยซู
14 บ่ากอง เถิง หละหวา่ง ก๋าง งาน อยู ่เพิง ของ จาว ยวิ พระเยซู ก็ เข้า ไป ใน 

บรเิวณ พระวหิาร แล้ว ตัง้ เก๊า สัง่ สอน หมู่ คน 15 เม่ือ หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ ได้ ยนิ 
กําสอน ของ พระองค์ ก็ งดื แล้ว วา่ �ป้อจาย คน น้ี บ่ ได้ เฮยีน มา แล้ว จาใด 
เขา ฮู ้นัก แต๊ะ�

16 พระเยซู ตอบ วา่ �กําสอน ของ เฮา น้ัน บ่ ใจ้ เป๋น กํา ของ เฮา แต่ มา จาก 
พระองค์ ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา 17 ใผ ต้ี เยยีะ ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระองค์ ก็ จะ 
ฮู ้วา่ กํา ต้ี เฮา สอน น้ัน มา จาก พระเจ้า กาวา่ เฮา อู ้ขึ้น มา คน เดียว 18 คน ต้ี อู ้
ต๋าม ใจ๋ ตัว๋เก่า ก็ เซาะ หา เกียรติ ใส่ ตัว๋ แต่ คน ต้ี เซาะ หา เกียรติ หื้อ ผู้ ต้ี ใจ๊ เขา 
มา คน น้ัน เนาะ ก็ เป๋น คน ต้ี จรงิใจ๋ กับ บ่ จุ ใผ ตวย 19 โมเสส ได้ หื้อ บท บัญญัติ 
กับ หมู่ ต้าน บ่ ใจ้ กา แต่ หมู่ ต้าน ก็ บ่ ได้ เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ น้ัน สัก คน แล้ว 
จาใด หมู่ ต้าน เซาะ หา ตาง ต้ี จะ ฆ่า เฮา จ๋น ได้�

20 หมู่ เขา ก็ ตอบ วา่ �ต้าน โดน ผี เข้า ก๋า ใผ จะ ฆ่า ต้าน�
21 พระเยซู ตอบ วา่ �เฮา ได้ เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์อยา่ง น่ึง แล้ว หมู่ ต้าน ก็ 

ปา กัน๋ งดื 22 โมเสส ได้ หื้อ กฎ เก่ียวกับ ก๋าน เข้า พิธ ีสุหนัต ( แต๊ ๆ บ่ ใจ้ โมเสส 
ต้ี เป๋น คน ตัง้ หื้อ แต่ เป๋น ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ ต้าน ) แล้ว หมู่ ต้าน ก็ ยงั 
เยยีะ พิธ ีสุหนัต หื้อ กับ หละออ่น ป้อจาย ตัด๊ วนั สะบาโต 23 ถ้า วนั สะบาโต หมู่ 
ต้าน ยงั เยยีะ พิธ ีสุหนัต หื้อ หละออ่น ป้อจาย ได้ เป้ือ บ่ หื้อ ผิด บท บัญญัติ ของ 
โมเสส แล้ว หมู่ ต้าน จะ มา โขด เฮา ต้ี เฮา ฮกัษา คน ๆ น่ึง หื้อ หาย เป๋น ปกติ ใน 
วนั สะบาโต เยยีะ หยงั 24 บ่ ดี ตัดสิน ใผ ต๋าม ต้ี หนั ตังนอก แต่ หื้อ ตัดสิน ไป 
ต๋าม ความ จรงิ�

หมู่ คน สงสัย วา่ พระเยซู เป๋น พระครสิต์
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25 บาง คน ใน กรุง เยรูซาเล็ม ถาม กัน๋ วา่ �คน น้ี บ่ ใจ้ กา ต้ี หมู่ ผู้ นํา ฮ ิหา ฮอ่ม 
จะ ฆ่า 26 แต่ ผ่อ ลอ เขา ก่ําลัง อู ้อยู ่ใน ต้ี สาธารณะ แต่ หมู่ ผู้ นํา ก็ บ่ มี ใผ วา่ เขา 
สัก คน หมู่ ผู้ นํา มัน่ใจ๋ แล้ว กา วา่ เขา เป๋น พระครสิต์ 27 แต่ เฮา ฮู ้วา่ คน น้ี มา 
จาก ไหน ถ้า พระครสิต์ มา แต๊ ก็ จะ บ่ มี ใผ ฮู ้วา่ พระองค์ มา จาก ไหน�

28 ต๋อน ต้ี พระเยซู สอน อยู ่บรเิวณ พระวหิาร พระองค์ ก็ เอิน้ หื้อ กู้ คน ได้ 
ยนิ วา่ �แม่น แล้ว หมู่ ต้าน ฮูจั้ก เฮา และ ฮู ้วา่ เฮา ลุก ไหน มา เฮา บ่ ได้ มา โดย 
สิทธ ิอาํนาจ ของ ตัว๋เก่า แต่ ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา น้ัน อู ้แต่ ความ จรงิ และ หมู่ ต้าน บ่ ฮู้
จัก พระองค์ 29 แต่ เฮา ฮูจั้ก พระองค์ ยอ้น เฮา มา จาก พระองค์ และ พระองค์ 
เป๋น ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา�

30 หมู่ เขา ก็ หา ตาง จะ ยบั พระเยซู แต่ บ่ มี ใผ ยบั พระองค์ ได้ ยอ้น บ่ เถิง 
เวลา ของ พระองค์ เต้ือ 31 แต่ มี หลาย คน ใน หมู่ น้ัน เจ้ือ วางใจ๋ พระองค์ หมู่ 
เขา ก็ อู ้วา่ �เม่ือ พระครสิต์ มา น้ัน พระองค์ จะ เยยีะ หมายสําคัญ นัก เหลือ ต้ี 
ป้อจาย คน น้ี เยยีะ กา�

หมู่ จาว ยวิ ส่ง คน ไป ยบั พระเยซู
32 บ่ากอง หมู่ ฟาริสี ได้ ยนิ วา่ คน ตังหลาย ปา กัน๋ เล่า เรือ่ง พระเยซู หมู่ 

หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ ฟารสีิ ก็ เลย ส่ง ทหาร ฮกัษา พระวหิาร ไป ยบั พระองค์
33 แล้ว พระเยซู ก็ อู ้วา่ �เฮา จะ อยู ่กับ หมู่ ต้าน ไป แหม บ่ เมิน แล้ว ก็ จะ ป๊ิก ไป 
หา พระองค์ ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา 34 หมู่ ต้าน จะ ตวย เซาะ หา เฮา แต่ ก็ จะ บ่ ปะ กับ ต้ี ต้ี 
เฮา ไป น้ัน หมู่ ต้าน ไป บ่ ได้�

35 หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ ก็ อู ้กัน๋ วา่ �เขา จะ ไป ต้ี ไหน ต้ี หมู่ เฮา จะ ตวย เซาะ หา เขา 
บ่ ปะ เขา จะ ไป หา จาว ยวิ ต้ี แตก ขะแล ขะแจ ไป อยู ่เมือง กรกี แล้ว สอน จาว 
กรกี ต้ี หัน้ กา 36 ต้ี เขา อู ้วา่ �หมู่ ต้าน จะ ตวย เซาะ หา เฮา แต่ ก็ จะ บ่ ปะ� กับ
�ต้ี ต้ี เฮา ไป น้ัน หมู่ ต้าน ไป บ่ ได้� หมายความ วา่ จาใด�

แม่น้ํา ต้ี หื้อ จีวติ
37 ใน วนั สุดต๊าย ของ งาน อยู ่เพิง เซิง่ เป๋น วนั สําคัญ ต้ี สุด พระเยซู ยนื ขึ้น 

แล้ว ก็ ฮอ้ง เอิน้ วา่ �ใผ ต้ี ใค่ อยาก กิน๋ น้ํา หื้อ มา หา เฮา แล้ว กิน๋ เหยี 38 คน 
ต้ี เจ้ือ วาง ใจ๋ เฮา ก็ เป๋น เหมือน ต้ี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่ �แม่น้ํา ต้ี มี สาย 
น้ํา เล้ียง จีวติ จะ ไหล จาก หวัใจ๋ ของ เขา ออก มา�ญ � 39 ต้ี พระเยซู อู ้จาอัน้ 
พระองค์ หมาย เถิง พระวญิญาณ เซิง่ ถ้า ใผ เจ้ือ วางใจ๋ พระองค์ ก็ จะ ได้ ฮบั 
พระวญิญาณ ไป แต่ ยงั บ่ มี ใผ ได้ ฮบั ต๋อน น้ัน ยอ้น พระเยซู ยงั บ่ ได้ ฮบั เกียรติ 
อนั ยิง่ใหญ่ ๓ของ พระองค์ เต้ือ

หมู่ คน เถียง กัน๋ เรือ่ง พระเยซู
ญ 7:38 7:38 อสค� 47:1; ศคย� 14:8 ๓ 7:39 7:39 เกียรติ อนั ยิง่ใหญ่ น้ี อา้ง เถิง
พระองค์ ถูก เขิง ไว ้บน ไม้ ก๋าง เขน กับ พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
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40 บ่ากอง หมู่ คน ได้ ยนิ จาอัน้ บาง คน ก็ อู ้วา่ �ต้าน คน น้ี เป๋น ผู้ เป๋น ปาก 
เป๋น เสียง แตน พระเจ้า คน น้ัน แน่ ๆ � 41บาง คน ก็ อู ้วา่ �เขา เป๋น พระครสิต์�
บาง คน ก็ อู ้วา่ �พระครสิต์ จะ มา จาก แควน้ กาลิลี ได้ จาใด 42 พระคัมภีร ์
มี เขียน ไว ้บ่ ใจ้ กา วา่ พระครสิต์ จะ มา จาก เจ๊ือ สาย ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ กับ 
มา จาก หมู่บ้าน เบธเลเฮม เมือง ต้ี ดาวดิ เกย อยู�่ 43 ยอ้น จาอัน้ ก็ เกิด ก๋าน 
แตกแยก กัน๋ ใน หมู่ เขา เรือ่ง พระเยซู 44 บาง คน ใค่ ยบั พระองค์ แต่ บ่ มี ใผ 
เยยีะ จาอัน้

ผู้นํา จาว ยวิ บ่ เจ้ือ วางใจ๋ พระเยซู
45 จาอัน้ ทหาร ฮกัษา พระวหิาร ก็ ป๊ิก ไป หา หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ ฟารสีิ

แล้ว หมู่ เขา ก็ ถาม หมู่ ทหาร วา่ �เยยีะ หยงั หมู่ สู บ่ ยบั เขา มา�
46 หมู่ ทหาร ก็ ตอบ วา่ �เฮา บ่ เกย ได้ ยนิ ใผ อู ้อยา่ง เขา เลย�
47 หมู่ ฟารสีิ ก็ อู ้วา่ �หมู่ สู หลง กํา จุ ของ เขา ไป ตวย กา 48 ผ่อ ลอ มี ใผ ใน 

หมู่ ผู้ นํา กาวา่ หมู่ ฟารสีิ ต้ี หลง เจ้ือ เขา พ่อง 49 บ่ มี เลย แม่น ก่อ แต่ คน หมู่ น้ี ต้ี 
บ่ ฮู ้บท บัญญัติ พระเจ้า ก็ สาป แจ้ง หมู่ เขา อยู ่แล้ว�

50 นิโคเดมัส คน ต้ี เกย ไป หา พระเยซู ก่อน หน้า น้ี กับ เป๋น ผู้นํา คน น่ึง ของ 
จาว ยวิ เขา ก็ ถาม วา่ 51 �บท บัญญัติ ของ เฮา บ่ หื้อ ตัดสิน ใผ ก่อน ต้ี จะ ฟัง เขา 
อู้ กับ ฮู ้วา่ เขา เยยีะ อะหยงั บ่ ใจ้ กา�

52 หมู่ เขา ก็ อู ้กับ นิโคเดมัส วา่ �ต้าน ก็ ลุก แควน้ กาลิลี มา เหมือน เขา ตวย 
กา ลอง ไป เซาะ ผ่อ ใน พระคัมภีร ์ลอ แล้ว ต้าน จะ ฮู ้วา่ บ่ มี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น 
เสียง แตน พระเจ้า ลุก กาลิลี มา เลย�

53 แล้ว หมู่ เขา ตึงหมด ก็ แยก ยา้ย กัน๋ ป๊ิก บ้าน๔

8
แม่ญิง คน น่ึง โดน ยบั ต๋อน เล่น จู๊

1 แล้ว พระเยซู ก็ ไป ดอย บ่ากอกเทศ 2 ต๋อน เจ๊ามืด วนั ถัด มา พระองค์ 
ก็ ป๊ิก เข้า ไป ใน พระวหิาร แหม เต้ือ น่ึง คน ตังหลาย ก็ มา หา พระองค์ แล้ว 
พระองค์ ก็ น่ัง ลง สัง่ สอน คน หมู่ น้ัน 3 หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์กับ หมู่ ฟารสีิ ปา แม่
ญิง คน น่ึง มา แล้ว หื้อ ยนื ต่อ หน้า หมู่ คน แม่ญิง คน น้ี เล่น จู๊ แล้ว เขา ยบั ได้ คา
หนังคาเขา 4 หมู่ เขา ก็ อู ้กับ พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย์ แม่ญิง คน น้ี โดน ยบั ได้ 
ต๋อน ต้ี ก่ําลัง เล่นจู๊ อยู่ 5 ใน บท บัญญัติ โมเสส สัง่ หื้อ เอา บ่าหนิ ขวา้ง แม่ญิง 
จาอี ้หื้อ ต๋าย แล้ว อาจ๋ารย ์จะ วา่ จาใด� 6 ( ต้ี หมู่ เขา ถาม จาอี ้ก็ ยอ้น วา่ หมู่ เขา 
ใค่ ทดลอง พระองค์ เป้ือ หา เรือ่ง ต้ี จะ ยบั พระองค์ ) แต่ พระเยซู ก็ ก้ม ลง เอา 
น้ิว เขียน บน ป๊ืน ดิน 7 หมู่ เขา ก็ เข หื้อ พระองค์ ตอบ ติก ๆ แล้ว พระองค์ ก็ เลย 
ลุก ขึ้น อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �ใน หมู่ ต้าน คน ใด บ่ มี บาป เลย ก็ หื้อ เอา บ่าหนิ ขวา้ง 
นาง ก่อน แล่� 8 แล้ว พระองค์ ก็ ก้ม ลง ใจ๊ น้ิว เขียน บน ป๊ืน ดิน ต่อ
๔ 7:53 7:53 สําเนา โบราณ ต้ี เก่า ต้ี สุด บ่ มี ข้อ 7:53-8:11
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9 บ่ากอง หมู่ ธรรมาจ๋ารย ์กับ หมู่ ฟารสีิ ได้ยนิ พระเยซู อู ้จาอัน้ แล้ว หมู่ เขา 
ก็ ออก ไป เต้ือ คน ๆ คน เฒ่า เริม่ ออก ไป ก่อน จ๋น เหลือ ก้า พระเยซู กับ แม่ญิง 
คน น้ัน ยงั อยู ่ต้ี หัน้ 10พระเยซู ก็ ลุก ขึ้น แล้ว ถาม แม่ญิง คน น้ัน วา่ �หญิง เหย
หมู่ เขา ไป ไหน กัน๋ หมด แล้ว บ่ มี ใผ ลงโต้ษ เจ้า กา�

11 แม่ญิง คน น้ัน ก็ ตอบ วา่ �บ่ มี เจ้า� แล้ว พระเยซู ก็ อู ้วา่ �เฮา ก็ บ่ ลงโต้
ษ เจ้า เหมือน กัน๋ ไป เต๊อะ แล้ว หา้ม เยยีะ บาป แหม�

พระเยซู เป๋น ความ เป่งแจ้ง ของ โลก
12 แล้ว พระเยซู ก็ อู ้กับ คน ตังหลาย แหม เต้ือ วา่ �เฮา เป๋น ความ เป่งแจ้ง 

ของ โลก คน ต้ี ติดต๋าม หลาม ตวย เฮา มา ก็ จะ บ่ เตียว ใน ความ มืด แต่ จะ มี 
แสงแจ้ง ต้ี ส่อง นํา จีวติ ของ เขา�

13 หมู่ ฟารสีิ ก็ อู ้กับ พระองค์ วา่ �ต้าน เป๋น พยาน หื้อ ตัว๋ เก่า กํา พยาน ของ 
ต้าน ก็ เจ้ือถือ บ่ ได้�

14 พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �เถิง เฮา เป๋น พยาน หื้อ ตัว๋ เก่า แต่ สิง่ ต้ี เฮา อู ้มา น้ัน 
ก็ เป๋น ความ จรงิ ยอ้น วา่ เฮา ฮู ้วา่ ตัว๋ เฮา ลุก ไหน มา กับ ก่ําลัง จะ ไป ไหน แต่ หมู่ 
ต้าน บ่ ฮู ้วา่ เฮา ลุก ไหน มา กาวา่ ก่ําลัง จะ ไป ไหน 15หมู่ ต้าน ตัดสิน เฮา ต๋าม วธิ ี
ของ คน เฮา บ่ ได้ ตัดสิน ใผ 16 แต่ ถ้า เฮา ตัดสิน คน ใด กํา ตัดสิน ของ เฮา ก็ ถูก
ต้อง ยอ้น เฮา บ่ ได้ ตัดสิน คน เดียว แต่ เฮา ตัดสิน ฮว่ม กับ พระบิดา ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา 
มา 17 ใน บท บัญญัติ ของ ต้าน บอก วา่ ถ้า มี กํา พยาน สอง คน กํา พยาน น้ัน 
ก็ เจ้ือถือ ได้ 18 เฮา เป๋น พยาน หื้อ ตัว๋เก่า และ พระบิดา ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา ก็ เป๋น 
พยาน หื้อ เฮา ตวย�

19แล้ว หมู่ เขา ก็ ถาม วา่ �พระบิดา ของ ต้าน อยู ่ต้ี ไหน� พระเยซู ก็ ตอบ วา่
�หมู่ ต้าน บ่ ฮูจั้ก เฮา กับ บ่ ฮูจั้ก พระบิดา ของ เฮา ถ้า หมู่ ต้าน ฮูจั้ก เฮา หมู่ ต้าน 
ก็ จะ ฮูจั้ก พระบิดา ของ เฮา ตวย�

20 ต๋อน ต้ี พระองค์ อู ้เถิง สิง่ หมู่ น้ี พระองค์ ก่ําลัง สัง่ สอน อยู ่ใน หอ้ง ตัง้ ตู้ 
ถวาย อยู ่ใน บรเิวณ พระวหิาร แล้ว บ่ มี ใผ มา ยบั พระองค์ ยอ้น ยงั บ่ เถิง เวลา 
ของ พระองค์ เต้ือ

พระเยซู บอก เฮา เป๋น คน น้ัน ต้ี เฮา บอก วา่ เฮา เป๋น
21 พระเยซู อู ้กับ คน ตังหลาย แหม วา่ �เฮา จะ ไป จาก ต้ี น่ี แล้ว หมู่ ต้าน จะ 

ตวย เซาะ หา เฮา แต่ หมู่ ต้าน จะ ต๋าย ใน ต๋อน ต้ี ยงั เป๋น คน บาป อยู่ ต้ี ต้ี เฮา ไป 
น้ัน หมู่ ต้าน ไป บ่ ได้�

22 หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ ก็ ถาม กัน๋ วา่ �เขา จะ ไป ฆ่า ตัว๋ ต๋าย กาวา่ จาใด เถิง อู ้วา่
�ต้ี ต้ี เฮา ไป น้ัน หมู่ ต้าน ไป บ่ ได้� �

23พระเยซู อู ้วา่ �หมู่ ต้าน มา จาก โลก น้ี ต้ี อยู ่ตัง ลุ่ม แต่ เฮา มา จาก สวรรค์ 
ต้ี อยู ่ตัง บน แล้ว หมู่ ต้าน ก็ เป๋น ของ โลก น้ี แต่ เฮา บ่ ใจ้ เป๋น ของ โลก น้ี 24 เฮา 
เลย บอก วา่ หมู่ ต้าน จะ ต๋าย ใน ต๋อน ต้ี ยงั เป๋น คน บาป อยู่ แม่น แล้ว หมู่ ต้าน 
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จะ ต๋าย ใน ต๋อน ต้ี ยงั เป๋น คน บาป อยู ่แน่ ๆ ถ้า หมู่ ต้าน บ่ เจ้ือ วา่ เฮา เป๋น คน น้ัน 
ต้ี เฮา บอก วา่ เฮา เป๋น�ฎ

25 หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ ก็ ถาม พระองค์ วา่ �แล้ว ต้าน เป๋น ใผ� พระเยซู ก็ ตอบ 
วา่ �เฮา เป๋น คน น้ัน ต้ี เฮา บอก หมู่ ต้าน ตัง้แต่ เก๊า แล้ว 26 แต๊ ๆ เฮา มี หลาย 
เรือ่ง ต้ี จะ วา่ หื้อ หมู่ ต้าน กับ ตัดสิน ลงโต้ษ หมู่ ต้าน แต่ เฮา จะ อู ้ก้า เรือ่ง ต้ี 
เฮา ได้ ยนิ จาก พระองค์ ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา หื้อ คน ใน โลก ฟัง ยอ้น พระองค์ อู ้ความ 
จรงิ�

27 ( หมู่ เขา บ่ เข้าใจ๋ วา่ พระเยซู ก่ําลัง อู ้เถิง พระบิดา ) 28 จาอัน้ พระเยซู 
ก็ อู ้แหม วา่ �เม่ือ หมู่ ต้าน ยก บุตรมนษุย ์ขึ้น๕ หมู่ ต้าน ก็ จะ ฮู ้วา่ เฮา เป๋น 
คน น้ัน ละ เฮา บ่ ได้ เยยีะ ต๋าม ใจ๋ ตัว๋เก่า แต่ เฮา อู ้สิง่ ต้ี พระบิดา สอน เฮา มา
29 พระองค์ ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา ก็ อยู ่กับ เฮา ตวย พระองค์ บ่ เกย ละ เฮา ไว ้หื้อ อยู ่คน 
เดียว ยอ้น เฮา เยยีะ ต๋ามใจ๋ พระองค์ ตลอด� 30 บ่ากอง พระเยซู อู ้จาอี้ ก็ มี 
หลาย คน เจ้ือ วางใจ๋ พระองค์

ความ จรงิ เยยีะ หื้อ เฮา มี อสิระ
31 พระเยซู ก็ อู ้กับ จาว ยวิ ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระองค์ วา่ �ถ้า หมู่ ต้าน ยดึถือ 

ใน กํา สัง่ สอน ของ เฮา หมู่ ต้าน ก็ เป๋น สาวก ของ เฮา แต๊ ๆ 32 หมู่ ต้าน จะ ฮู้จัก 
ความ จรงิ แล้ว ความ จรงิ น้ัน ก็ จะ เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน มี อสิระ�

33หมู่ เขา อู ้วา่ �หมู่ เฮา เป๋น ลูกหลาน ของ อบัราฮมั บ่ เกย เป๋น ขี้ข้า ใผ เยยี
ะ หยงั อาจ๋ารย ์อู ้วา่ �หมู่ ต้าน จะ มี อสิระ� �

34พระเยซู ตอบ วา่ �เฮา จะ บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ แต๊ ๆ แล้ว 
กู้ คน ต้ี เยยีะ บาป ก็ เป๋น ขี้ข้า ของ ความ บาป 35 ขี้ข้า บ่ ใจ้ คน ใน ครอบครวั แต่ 
ลูก เป๋น คน ใน ครอบครวั ตลอด ไป 36 ถ้า พระบุตร หื้อ หมู่ ต้าน มี อสิระ หมู่ 
ต้าน ก็ จะ มี อสิระ แต๊ ๆ 37 เฮา ฮู ้วา่ หมู่ ต้าน เป๋น ลูกหลาน ของ อบัราฮมั แต่ หมู่ 
ต้าน ฮ ิหา ตาง จะ ฆ่า เฮา ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน บ่ ยอมฮบั กํา สัง่ สอน ของ เฮา 38 เฮา 
บอก หมู่ ต้าน เถิง สิง่ ต้ี พระบิดา ของ เฮา เยยีะ หื้อ เฮา หนั แต่ หมู่ ต้าน ก็ เยยีะ 
สิง่ ต้ี ได้ ยนิ จาก ป้อ ของ หมู่ ต้าน�

39 หมู่ เขา อู ้วา่ �อบัราฮมั เป๋น ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เฮา� พระเยซู เลย 
อู ้วา่ �ถ้า หมู่ ต้าน เป๋น ลูกหลาน ของ อบัราฮมั แต๊ ๆ หมู่ ต้าน ก็ จะ เยยีะ ต๋าม ต้ี 
อบัราฮมั เยยีะ 40 เฮา เป๋น คน บอก ความ จรงิ เถิง สิง่ ต้ี เฮา ได้ยนิ จาก พระเจ้า
แต่ หมู่ ต้าน ก็ ฮ ิหา ตาง ต้ี จะ ฆ่า เฮา อบัราฮมั บ่ เกย เยยีะ จาอี ้เน่อ 41 หมู่ ต้าน 
เยยีะ ต๋าม ต้ี ป้อ ของ หมู่ ต้าน เยยีะ� หมู่ จาว ยวิ ก็ อู ้กับ พระเยซู วา่ �หมู่ เฮา 
บ่ ใจ้ ลูก จู๊ พระเจ้า เต้าอัน้ ต้ี เป๋น ป้อ ของ หมู่ เฮา�

42 พระเยซู ก็ อู ้วา่ �ถ้า พระเจ้า เป๋น ป้อ ของ หมู่ ต้าน แต๊ ๆ หมู่ ต้าน ก็ จะ ฮกั 
เฮา ยอ้น เฮา มา จาก พระเจ้า และ เฮา อยู ่น่ี แล้ว เฮา บ่ ได้ มา โดย ต๋ามใจ๋ ตัว๋ 
เก่า แต่ พระเจ้า ใจ๊ เฮา มา 43 เยยีะ หยงั หมู่ ต้าน บ่ เข้าใจ๋ เรือ่ง ต้ี เฮา อู้ ยอ้น วา่ 
ฎ 8:24 8:24 อพย� 3:14 ๕ 8:28 8:28 ยก บุตรมนษุย ์ขึ้น หมายเถิง
พระเยซู ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน
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หมู่ ต้าน อด ฟัง กําสอน ของ เฮา บ่ ได้ 44 หมู่ ต้าน มา จาก ป้อ ของ หมู่ ต้าน คือ 
มาร แล้ว หมู่ ต้าน ก็ ใค่ เยยีะ ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ ป้อ หมู่ ต้าน ตัง้แต่ เก๊า 
มาร ก็ เป๋น ฆาตกร และ บ่ เกย อยู ่ฝ่าย ความ จรงิ เลย ยอ้น มัน บ่ มี ความ จรงิ 
ใน ตัว๋ ของ มัน เม่ือ มัน อู ้กํา จุ มัน ก็ เยยีะ ต๋าม สันดาน ของ มัน ยอ้น วา่ มัน ขี้ จุ 
กับ เป๋น ป้อ ของ ก๋าน จุ๖ 45 ยอ้น จาอัน้ เม่ือ เฮา อู ้ความ จรงิ กับ หมู่ ต้าน หมู่ 
ต้าน ก็ บ่ เจ้ือ เฮา 46 มี ใผ พ่อง ใน หมู่ ต้าน ต้ี จ๊ี หื้อ หนั วา่ เฮา เยยีะ บาป แล้ว เยยี
ะ หยงั หมู่ ต้าน บ่ ยอม เจ้ือ เฮา เม่ือ เฮา อู ้ความ จรงิ 47 คน ของ พระเจ้า ก็ ฟัง 
กํา อู ้ของ พระเจ้า แต่ ต้ี หมู่ ต้าน บ่ ยอม ฟัง เฮา ก็ ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน บ่ ใจ้ คน ของ 
พระเจ้า�

พระเยซู เป๋น อยู ่ก่อน อบัราฮมั เกิด
48 หมู่ จาว ยวิ ก็ อู ้วา่ �หมู่ เฮา อู ้ผิด ต้ี ไหน ต้ี วา่ ต้าน เป๋น จาว สะมาเรยี ฏ

กับ โดน ผี เข้า ตวย�
49 พระเยซู ก็ อู ้วา่ �เฮา บ่ ได้ โดน ผี เข้า แต่ เฮา หื้อ เกียรติ พระบิดา ของ เฮา

แต่ หมู่ ต้าน ก็ ดู ถูก ดู แควน เฮา 50 เฮา บ่ เซาะ หา กํา ยกยอ่ง สรรเสรญิ หื้อ ตัว๋ 
เก่า แต่ พระเจ้า เป๋น ผู้ เซาะ หา หื้อ เฮา และ พระองค์ ก็ เป๋น ผู้ ตัดสิน เข้า ข้าง 
เฮา 51 เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ ถ้า ใผ คน ใด เยยีะ ต๋าม กํา สัง่ 
สอน ของ เฮา คน น้ัน ก็ จะ บ่ มี วนั ต๋าย�

52 หมู่ จาว ยวิ ก็ อู ้กับ พระองค์ วา่ �ต๋อน น้ี เฮา ฮู ้แล้ว วา่ ต้าน โดน ผี ฮา้ย๗ 
เข้า แน่ ๆ ยอ้น อบัราฮมั กับ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ก็ ต๋าย กัน๋ ไป 
แล้ว แต่ ต้าน อู ้วา่ �ใผ คน ใด ต้ี เยยีะ ต๋าม กํา สัง่ สอน ของ เฮา ก็ จะ บ่ มี วนั 
ต๋าย� 53 ต้าน เป๋น ใหญ่ นัก เหลือ อบัราฮมั ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ เฮา กา ยอ้น 
อบัราฮมั กับ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ก็ ต๋าย กัน๋ ไป แล้ว ต้าน ก๊ึด วา่ 
ต้าน เป๋น ใผ�

54 พระ เยซู ตอบ วา่ �ถ้า เฮา ยกยอ่ง สรรเสรญิ ตัว๋ เก่า กํา ยกยอ่ง 
สรรเสรญิ น้ัน ก็ บ่ มี ความหมาย อะหยงั เลย พระบิดา ของ เฮา ผู้ ต้ี หมู่ ต้าน 
อา้ง วา่ เป๋น พระเจ้า ของ หมู่ ต้าน น้ัน เนาะ เป๋น ผู้ ต้ี ยกยอ่ง สรรเสรญิ เฮา
55 แต๊ ๆ แล้ว หมู่ ต้าน บ่ ฮู้จัก พระองค์ แต่ เฮา ฮู้จัก พระองค์ ถ้า เฮา อู ้วา่ เฮา 
บ่ ฮู้จัก พระองค์ เฮา ก็ เป๋น คน ขี้ จุ เหมือน หมู่ ต้าน แต่ เฮา ฮู้จัก พระองค์ กับ 
เยยีะ ต๋าม ต้ี พระองค์ บอก เฮา 56 อบัราฮมั ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ ต้าน ดีใจ๋ 
ต้ี จะ หนั วนั ต้ี เฮา มา เขา ได้ หนั ล่วงหน้า แล้ว กับ ดีใจ๋ แล้ว ตวย�

57 หมู่ จาว ยวิ ก็ อู ้วา่ �ต้าน อายุ ยงั บ่ เถิง หา้ สิบ เลย ต้าน เกย หนั อบัราฮมั 
ได้ จาใด�

58 พระเยซู ตอบ วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ ก่อน อบัรา
ฮมั เกิด เฮา ก็ เป๋น อยู ่แล้ว� 59 คน หมู่ น้ัน ก็ เลย หยบิ บ่าหนิ ขึ้น มา จะ ขวา้ง 
พระเยซู แต่ พระองค์ ก็ หลบ ออก จาก พระวหิาร ไป
๖ 8:44 8:44 ป้อ ของ ก๋าน จุ หมายเถิง เป๋น ต้น เหตุ ของ ก๋าน จุ ตึงหมด ฏ 8:48 8:48 ยน� 4:9
๗ 8:52 8:52 ใน ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ บ่ สะอาด 
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9
พระเยซู ฮกัษา คน ต๋าบอด ตัง้แต่ เกิด

1บ่ากอง พระเยซู ก่ําลัง เตียว ตาง อยู่ พระองค์ ก็ หนั ป้อจาย ต๋า บอด ตัง้แต่ 
เกิด คน น่ึง 2แล้ว หมู่ สาวก ของ พระองค์ ก็ ถาม วา่ �อาจ๋ารย์ บาป ของ ใผ กัน๋ 
ต้ี เยยีะ หื้อ ป้อจาย คน น้ี เกิด มา ต๋า บอด บาป ของ เขา กาวา่ ของ ป้อ แม่ เขา�

3 พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �บ่ ใจ้ บาป ของ เขา กาวา่ ของ ป้อ แม่ เขา แต่ ต้ี ป้อจาย 
คน น้ี ต๋า บอด ก็ เป้ือ คน ตังหลาย จะ ได้ หนั ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระเจ้า ผ่าน ตาง 
จีวติ ของ เขา 4 ต๋อน เม่ือ วนั หมู่ เฮา ต้อง เยยีะ ก๋าน ของ พระองค์ ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา 
น้ัน ยอ้น ต๋อน เม่ือ คืน ก่ําลัง มา แล้ว จะ บ่ มี ใผ เยยีะ ก๋าน ได้ 5 เม่ือ เฮา อยู ่ใน 
โลก น้ี เฮา ก็ เป๋น ความ เป่งแจ้ง ของ โลก�

6 บ่ากอง พระเยซู อู ้จาอัน้ แล้ว พระองค์ ก็ ถ่ม น้ําลาย แตว กับ ขี้ดิน จ๋น เป๋น 
ขี้เปอะ แล้ว แปด ต้ี ต๋า ของ ป้อจาย ต๋า บอด 7 แล้ว พระองค์ ก็ บอก กับ เขา วา่
�ไป ล้าง ต๋า ต้ี สระ สิโลอมั เต๊อะ� ( สิโลอมั แป๋ วา่ ใจ๊ ไป ) ป้อจาย คน น้ัน ก็ ไป 
ล้าง ต๋า ต้ี สระ สิโลอมั เม่ือ ออก ไป เขา ก็ ผ่อ หนั ได้

8 หมู่ จาว บ้าน กับ คน ตังหลาย ต้ี เกย หนั เขา เป๋น ขอตาน ก็ อู ้กัน๋ วา่ �ป้อ
จาย คน น้ี บ่ ใจ้ กา ต้ี เกย น่ัง ขอตาน อยู�่

9 พ่อง ก็ อู ้วา่ �แม่น เขา แล้ว� พ่อง ก็ วา่ �บ่ แม่น หน้า เหมือน กัน๋ บ่ ดาย�
แล้ว ป้อจาย คน น้ัน ก็ บอก วา่ �แม่น แล้ว เป๋น เฮา เนียะ�

10 แล้ว หมู่ เขา ก็ ถาม เขา แหม วา่ �ต้าน ผ่อ หนั ได้ จาใด�
11 ป้อจาย คน น้ัน ก็ ตอบ วา่ �ป้อจาย ต้ี จ้ือ เยซู แป๋ง ขีเ้ปอะ แปด ต๋า ของ เฮา 

แล้ว บอก หื้อ เฮา ไป ล้าง ต๋า ต้ี สระ สิโลอมั เม่ือ เฮา ไป ล้าง ต๋า ต้ี สระ น้ัน แล้ว 
เฮา ก็ ผ่อ หนั ได้�

12 คน ตังหลาย ก็ ถาม เขา วา่ �แล้ว ป้อจาย คน น้ัน อยู ่ต้ี ไหน� เขา ก็ ตอบ 
วา่ �เฮา บ่ ฮู�้

หมู่ ฟารสีิ สอบสวน ป้อจาย ต้ี หาย ต๋า บอด
13 หมู่ เขา ก็ ปา ป้อจาย ต้ี เกย ต๋า บอด คน น้ัน ไป หา หมู่ ฟารสีิ 14 วนั ต้ี พระ

เยซู แป๋ง ขี้เปอะ แปด ต๋า เขา หื้อ หาย บอด น้ัน เป๋น วนั สะบาโต 15 หมู่ ฟารสีิ ก็ 
ถาม เขา วา่ เขา ผ่อ หนั ได้ จาใด ป้อจาย คน น้ี ก็ ตอบ วา่ �เขา เอา ขี้เปอะ แปด 
ต๋า ของ เฮา แล้ว เฮา ก็ ไป ล้าง ต๋า ก็ ผ่อ หนั ได้�

16 ฟารสีิ บาง คน ก็ อู ้วา่ �ป้อจาย คน น้ัน บ่ ได้ มา จาก พระเจ้า ยอ้น วา่ เขา 
บ่ ได้ ฮกัษา กฎ วนั สะบาโต� แต่ บาง คน อู ้วา่ �คน บาป จะ เยยีะ หมายสําคัญ 
จาอี ้ได้ จาใด� แล้ว กําก๊ึด ของ หมู่ เขา ก็ แตก กัน๋

17 หมู่ ฟารสีิ ก็ เลย ถาม ป้อจาย คน น้ี แหม วา่ �เจ้า ก๊ึด จาใด เรือ่ง ป้อจาย 
คน น้ัน ยอ้น เจ้า เป๋น คน ต้ี เขา เยยีะ หื้อ ต๋า ของ เจ้า หาย บอด� ป้อจาย คน น้ี ก็ 
ตอบ วา่ �เขา เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า�

18หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ บ่ ยอม เจ้ือ วา่ ป้อจาย คน น้ี เกย ต๋าบอด แล้ว บ่าเด่ียว น้ี ก็ 
ผ่อ หนั ได้ หมู่ เขา ก็ เลย ฮอ้ง ป้อ แม่ ของ ป้อจาย คน น้ี มา 19 แล้ว ถาม วา่ �ป้อ
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จาย คน น้ี เป๋น ลูกบ่าว ของ ต้าน แม่น ก่อ ต้ี ต้าน บอก วา่ เขา ต๋าบอด ตัง้แต่ เกิด 
น้ัน แล้ว เยยีะ หยงั เขา เถิง ผ่อ หนั ได้�

20 ป้อ แม่ ป้อจาย คน น้ี ก็ ตอบ วา่ �เฮา ฮู ้วา่ ป้อจาย คน น้ี เป๋น ลูกบ่าว ของ 
เฮา แล้ว เฮา ก็ ฮู ้วา่ เขา ต๋า บอด ตัง้แต่ เกิด แล้ว 21 แต่ เฮา บ่ ฮู ้วา่ เยยีะ หยงั 
บ่าเด่ียว น้ี เขา เถิง ผ่อ หนั ได้ แล้ว ใผ เยยีะ หื้อ เขา หาย บอด เฮา ก็ บ่ ฮู ้เหมือน 
กัน๋ ไป ถาม เขา เอา เต๊อะ เขา ใหญ่ แล้ว เขา ตึง เล่า เรือ่ง ของ เขา คน เดียว ได้�
22 ต้ี ป้อ แม่ ของ ป้อจาย คน น้ี อู ้จาอัน้ ก็ ยอ้น วา่ กัว๋ หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ ยอ้น หมู่ 
ผู้นํา จาว ยวิ ตกลง กัน๋ ไว ้วา่ ถ้า คน ใด ยอมฮบั วา่ พระเยซู เป๋น พระครสิต์ ก็ 
หื้อ ไล่ คน น้ัน ออก จาก สมาชกิ ธรรมศาลา 23 จาอัน้ ป้อแม่ ของ ป้อจาย คน น้ี 
เลย อู ้วา่ �เขา ใหญ่ แล้ว ไป ถาม เขา เอา เต๊อะ�

24 หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ เลย ฮอ้ง ป้อจาย ต้ี เกย ต๋า บอด คน น้ัน มา แหม เต้ือ น่ึง
แล้ว ก็ บอก กับ เขา วา่ �เจ้า ต้อง สาบาน ต่อหน้า พระเจ้า วา่ จะ อู ้ความ จรงิ๘
เฮา ฮู ้วา่ ป้อจาย คน น้ัน เป๋น คน บาป�

25 เขา ก็ ตอบ วา่ �ป้อจาย คน น้ัน เป๋น คน บาป ก่อ เฮา บ่ ฮู้ เฮา ฮู ้ก้า วา่ เฮา 
เกย ต๋า บอด แล้ว บ่าเด่ียว น้ี ก็ ผ่อ หนั ได้ แล้ว�

26 คน หมู่ น้ัน ก็ ถาม เขา แหม วา่ �เขา เยยีะ อะหยงั กับ เจ้า พ่อง แล้ว เขา 
เยยีะ จาใด หื้อ ต๋า ของ เจ้า หาย บอด�

27 ป้อจาย คน น้ี ก็ ตอบ วา่ �เฮา บอก หมู่ ต้าน ไป แล้ว แต่ หมู่ ต้าน ก็ บ่ ได้ ฟัง
จะ หื้อ เฮา เล่า แหม เต้ือ เยยีะ หยงั หมู่ ต้าน ใค่ เป๋น สาวก ของ เขา ตวย กา�

28 หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ เลย เส้ย ป้อจาย คน น้ี วา่ �เจ้า เป๋น สาวก ของ เขา แต่ 
หมู่ เฮา เป๋น สาวก ของ โมเสส กัน๋ 29 หมู่ เฮา ฮู ้วา่ พระเจ้า ได้ อู ้กับ โมเสส แต่ 
ป้อจาย คน น้ี ลุก ไหน มา เฮา ก็ บ่ ฮู�้

30 แล้ว ป้อจาย คน น้ี ก็ ตอบ วา่ �มัน ตึง งดื แต๊ ๆ ต้ี หมู่ ต้าน บ่ ฮู ้วา่ เขา ลุก 
ไหน มา แต่ เขา ก็ เยยีะ หื้อ ต๋า ของ เฮา หาย บอด 31 หมู่ เฮา ฮู ้วา่ พระเจ้า บ่ ฟัง 
คน บาป แต่ ถ้า ใผ คน ใด เก๋งกัว๋ พระเจ้า และ เยยีะ ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ 
พระองค์ พระองค์ ก็ ฟัง คน น้ัน 32 ตัง้ เม่ือ เก๊า สรา้ง โลก ยงั บ่ เกย มี ใผ ได้ ยนิ 
วา่ มี ใผ คน ใด เยยีะ หื้อ คน ต๋า บอด ตัง้แต่ เกิด ผ่อ หนั ได้ 33 ถ้า เขา บ่ ได้ มา จาก 
พระเจ้า เขา ก็ เยยีะ จาอี ้บ่ ได้�

34 หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ บอก ป้อจาย คน น้ี วา่ �ต้าน หน่ะ ก่า บาป มา ตัง้แต่ เกิด
ก้า มา สอน เฮา ได้ จาใด� แล้ว หมู่ เขา ก็ ไล่ เหบิ ป้อจาย คน น้ัน ออก ไป

ต๋า บอด ฝ่าย จิตวญิญาณ
35 เม่ือ พระเยซู ได้ ยนิ วา่ มี อะหยงั เกิด ขึ้น กับ ป้อจาย ต้ี เกย ต๋า บอด คน น้ัน 

พ่อง พระองค์ ก็ เลย ไป หา เขา กับ ถาม เขา วา่ �ต้าน เจ้ือ วางใจ๋ ใน บุตรมนษุย ์
กา�
๘ 9:24 9:24 ถ้า แป๋ ตรง ๆ กับ ภาษา กรกี จะ เป๋น หื้อ เกียรติ พระเจ้า เซิง่ เป๋น สํานวน หื้อ อู ้ความ จรงิ 
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36 ป้อจาย คน น้ัน ก็ ตอบ วา่ �ต้าน ครบั ใผ คือ บุตรมนษุย ์ต้ี เฮา จะ เจ้ือ วาง
ใจ๋ เขา ได้�

37 พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �ต้าน ก็ หนั เขา แล้ว เขา ก็ คือ คน ต้ี ก่ําลัง อู ้อยู ่กับ 
ต้าน น่ี ลอ�

38 แล้ว ป้อจาย คน น้ัน ก็ อู ้วา่ �พระองค์ เจ้า ข้า ข้าพเจ้า เจ้ือ วางใจ๋ ใน 
พระองค์� แล้ว ป้อจาย คน น้ัน ก็ กราบ ไหว ้พระเยซู

39 แล้ว พระเยซู ก็ อู ้วา่ �เฮา มา เป้ือ ตัดสิน โลก น้ี เป้ือ หื้อ คน ต๋าบอด ผ่อ 
หนั ได้ กับ หื้อ คน ต้ี ก๊ึด วา่ ตัว๋ เก่า ผ่อ หนั ก็ ก๋าย เป๋น ต๋า บอด�

40 แล้ว หมู่ ฟารสีิ ต้ี อยู ่ตํา๋ หัน้ ได้ยนิ พระเยซู อู ้จาอัน้ ก็ เลย อู ้กับ พระองค์ 
วา่ �ต้าน วา่ หมู่ เฮา ต๋า บอด ตวย กา�

41 พระเยซู ก็ บอก วา่ �ถ้า หมู่ ต้าน ต๋า บอด หมู่ ต้าน ก็ บ่ มี บาป อะหยงั แต่ 
ยอ้น วา่ บ่าเด่ียว น้ี หมู่ ต้าน บอก วา่ �เฮา ผ่อ หนั� หมู่ ต้าน ก็ ยงั เป๋น คน บาป 
อยู�่

10
พระเยซู อู ้เรือ่ง คน เล้ียง แกะ กับ แกะ

1 พระเยซู อู ้วา่ �เฮา จะ บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ คน ต้ี บ่ ได้ เข้า 
คอก แกะ ตาง ปะตู๋ แต่ ลัก เข้า ไป ตาง อื่น ก็ เป๋น คน ขี้ลัก กับ เป๋น โจ๋ร 2 แต่ คน 
ต้ี เข้า คอก แกะ ตาง ปะตู๋ ก็ เป๋น คน เล้ียง แกะ หมู่ น้ัน 3 คน เฝ้า ปะตู๋ ก็ เปิด ปะ
ตู๋ หื้อ เขา แกะ ก็ ฟัง เสียง ของ เขา เขา ฮอ้ง แกะ ของ ตัว๋ เก่า ต๋าม จ้ือ ของ มัน
แล้ว ก็ ปา แกะ ออก จาก คอก 4 เม่ือ ต้อน แกะ ของ ตัว๋ ออก จาก คอก หมด แล้ว
เขา ก็ เตียว นํา หน้า แกะ แล้ว แกะ ก็ ตวย ก้น เขา ไป ยอ้น แกะ ฮู้จัก เสียง คน 
เล้ียง 5 แกะ จะ บ่ ตวย คน อื่น แต่ จะ หนี จาก คน น้ัน ไป เหยี ยอ้น บ่ ฮู้จัก เสียง 
คน อื่น ต้ี บ่ ใจ้ คน เล้ียง� 6 พระเยซู อู ้เรือ่ง กําเผียบ น้ี หื้อ หมู่ เขา ฟัง แต่ หมู่ เขา 
ก็ บ่ เข้าใจ๋ วา่ พระองค์ หมายเถิง อะหยงั

พระเยซู เป๋น ปะตู๋ คอก แกะ
7 พระเยซู อู ้แหม วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ เฮา เป๋น ปะ

ตู๋ คอก แกะ 8 กู้ คน ต้ี มา ก่อน เฮา ก็ เป๋น คน ขี้ลัก กับ เป๋น โจ๋ร แต่ แกะ ก็ บ่ ได้ 
ฟัง เสียง ของ เขา 9 เฮา เป๋น ปะตู๋ คน ต้ี เข้า มา ตาง เฮา ก็ จะ รอด เขา จะ เข้า ๆ
ออก ๆ กับ ปะ กับ หญ้า เขียว อุม้ หุม้ 10 คน ขีลั้ก น้ัน ก็ มา เป้ือ ลัก ฆ่า กับ ทําลาย 
เต้าอัน้ แต่ เฮา มา เป้ือ คน ต้ี เป๋น แกะ ของ เฮา จะ มี จีวติ เซิง่ บ่ ขาด อะหยงั เลย

พระเยซู เป๋น ผู้ เล้ียง แกะ ต้ี ดี
11 �เฮา เป๋น คน เล้ียง แกะ ต้ี ดี คน เล้ียง แกะ ต้ี ดี น้ัน ก็ ยอม สละ จีวติ ตัว๋ 

เก่า เป้ือ แกะ ของ เขา 12 ลูกจ้าง บ่ ใจ้ คน เล้ียง ต้ี เป๋น เจ้าของ แกะ เม่ือ เขา หนั 
หมาป่า มา เขา ก็ จะ ละ แกะ ไว้ แล้ว หนี ไป หมาป่า ก็ จะ งาบ เอา แกะ ไป เหยี
และ เยยีะ หื้อ หมู่ แกะ แตก ขะแล ขะแจ ไป 13 ลูกจ้าง ก็ หนี ยอ้น เขา เป๋น ก้า 
ลูกจ้าง กับ เขา บ่ ได้ หว่ง แกะ เลย
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14 �เฮา เป๋น คน เล้ียง แกะ ต้ี ดี เฮา ฮู้จัก แกะ ของ เฮา แกะ ของ เฮา ก็ ฮู้จัก 
เฮา 15 เหมือน กับ ต้ี พระบิดา ฮู้จัก เฮา กับ เฮา ก็ ฮู้จัก พระบิดา แล้ว เฮา ก็ สละ 
จีวติ หื้อ แกะ ของ เฮา 16 เฮา มี แกะ ตัว๋ อื่น ต้ี บ่ ใจ้ ของ คอก น้ี แกะ หมู่ น้ัน เฮา 
ก็ ต้อง ปา มา ตวย กับ แกะ หมู่ น้ัน ก็ จะ ฟัง เสียง เฮา แล้ว เฮา ก็ จะ เอา แกะ มา 
เปาะ เป๋น หมู่ เดียว กัน๋ ต้ี มี คน เล้ียง คน เดียว เต้าอัน้ 17 พระบิดา ฮกั เฮา ยอ้น 
วา่ เฮา ยอม สละ จีวติ ของ เฮา เป้ือ จะ ฮบั จีวติ น้ัน คืน มา 18 บ่ มี ใผ เอา จีวติ ของ 
เฮา ไป จาก เฮา ได้ แต่ เฮา เต๋มใจ๋ สละ จีวติ ของ เฮา เฮา มี สิทธ ิอาํนาจ ต้ี จะ 
สละ จีวติ ของ เฮา กับ มี สิทธ ิอาํนาจ ต้ี จะ เอา จีวติ ของ เฮา คืน มา น่ี เป๋น กําสัง่ 
ต้ี พระบิดา หื้อ เฮา�

19 บ่ากอง พระเยซู อู ้จาอัน้ ก็ เกิด ก๋าน แตกแยก กัน๋ แหม ใน หมู่ จาว ยวิ
20 หลาย คน อู ้วา่ �เขา โดน ผี เข้า จ๋น เป๋น ผีบ้า ไป แล้ว ไป ฟัง เขา เยยีะ หยงั�

21 แต่ คน อื่น ก็ อู ้วา่ �คน ต้ี โดน ผี เข้า จะ อู ้จาอี ้ได้ จาใด ผี จะ เยยีะ หื้อ คน ต๋า 
บอด ผ่อ หนั ได้ ตวย กา�

จาว ยวิ บ่ ยอมฮบั กํา อู ้ของ พระเยซู
22 ต๋อน น้ัน เป๋น หน้า หนาว มี งาน เล้ียง ฉลอง พระวหิาร ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม

23 พระเยซู ก่ําลัง เตียว อยู ่ต้ี ระเบียง น่ึง ใน พระวหิาร จ้ือ ระเบียง ของ ซาโลม
อน 24 หมู่ จาว ยวิ ก็ เข้า มา แวด พระองค์ แล้ว ก็ ถาม พระองค์ วา่ �ต้าน จะ หื้อ 
เฮา สงสัย วา่ ต้าน เป๋น ใผ ไป แหม เมิน เต้าใด ถ้า ต้าน เป๋น พระครสิต์ แต๊ ก็ หื้อ 
บอก เฮา มา ซ่ือ ๆ เลย� 25 พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �เฮา บอก หมู่ ต้าน ไป แล้ว แต่ 
หมู่ ต้าน ก็ บ่ ยอม เจ้ือ สิง่ ต้ี เฮา เยยีะ โดย สิทธ ิอาํนาจ ของ พระบิดา ก็ เยยีะ หื้อ 
หนั แล้ว วา่ เฮา เป๋น ใผ 26 แต่ หมู่ ต้าน ก็ บ่ เจ้ือ ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน บ่ ใจ้ แกะ ของ 
เฮา 27 แกะ ของ เฮา ก็ ฟัง เสียง ของ เฮา กับ เฮา ก็ ฮูจั้ก แกะ หมู่ น้ัน กับ แกะ หมู่ 
น้ัน ก็ ตวย เฮา มา 28 เฮา หื้อ จีวติ นิรนัดร ์กับ แกะ หมู่ น้ัน แกะ หมู่ น้ัน ก็ จะ บ่ มี 
วนั ฉิบหาย กับ บ่ มี ใผ ลู่ เอา แกะ หมู่ น้ัน ไป จาก มือ เฮา ได้ 29 พระบิดา ของ เฮา 
ผู้ ต้ี หื้อ แกะ หมู่ น้ัน กับ เฮา ก็ เป๋น ใหญ่ เหลือ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง กับ บ่ มี ใผ ลู่ เอา แกะ 
หมู่ น้ัน ไป จาก พระองค์ ได้ 30 เฮา กับ พระบิดา ก็ เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋�

31 หมู่ จาว ยวิ ก็ เลย หยบิ บ่า หนิ ขึ้น มา กะ จะ ขวา้ง พระองค์ แหม เต้ือ
32 พระเยซู ก็ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �เฮา เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน หนั ก๋าน ดี หลาย อยา่ง 
ต้ี มา จาก พระบิดา หมู่ ต้าน หยบิ บ่าหนิ ขึ้น มา จะ ขวา้ง เฮา หื้อ ต๋าย ยอ้น ก๋าน 
ดี เรือ่ง ไหน�

33 หมู่ จาว ยวิ ก็ ตอบ พระองค์ วา่ �ต้ี เฮา จะ เอา บ่าหนิ ขวา้ง ต้าน บ่ ใจ้ ยอ้น 
ก๋าน ดี น้ัน แต่ ยอ้น วา่ ต้าน อู ้หมิน่ ประมาท พระเจ้า ต้าน เป๋น ก้า คน แต่ ยก ตัว๋ 
เก่า เป๋น พระเจ้า�

34 พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �ใน บท บัญญัติ ของ หมู่ ต้าน มี กํา ของ พระเจ้า ต้ี 
เขียน ไว ้บ่ ใจ้ กา วา่ �พระเจ้า อู ้วา่ หมู่ ต้าน เป๋น เทพเจ้า ตังหลาย�ฒ 35 เฮา 
ฒ 10:34 10:34 สดด� 82:6
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ฮู ้วา่ สิง่ ต้ี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์ก็ ถูก ต้อง ตลอด แล้ว พระเจ้า บ่ ได้ อู ้หมิน่ 
ประมาท เม่ือ ฮอ้ง คน ต้ี ฮบั ถ้อยกํา ของ พระองค์ วา่ เป๋น เทพเจ้า ตังหลาย
36แล้ว หมู่ ต้าน จะ วา่ หื้อ คน ต้ี พระบิดา เลือก และ ใจ๊ มา ใน โลก บอก วา่ �ต้าน 
อู ้หมิน่ ประมาท พระเจ้า� ยอ้น เฮา ได้ อู ้วา่ เฮา เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า จา
อัน้ กา 37 ถ้า เฮา บ่ เยยีะ ก๋าน ของ พระบิดา ของ เฮา ก็ บ่ ต้อง เจ้ือ วางใจ๋ ใน เฮา
38 แต่ ถ้า เฮา เยยีะ ก๋าน ของ พระบิดา เถิงแม้ วา่ หมู่ ต้าน จะ บ่ เจ้ือ วางใจ๋ เฮา
ก็ หื้อ เจ้ือ ใน ก๋าน น้ัน เต๊อะ เป้ือ หมู่ ต้าน จะ ได้ ฮู ้กับ เข้าใจ๋ วา่ พระบิดา ก็ อยู ่ใน 
เฮา และ เฮา ก็ อยู ่ใน พระบิดา�

39 หมู่ เขา ก็ ฮ ิจะ ยบั พระองค์ แหม เต้ือ แต่ พระองค์ ก็ รอด ป๊น จาก มือ หมู่ 
เขา ไป ได้

40 แล้ว พระองค์ ก็ ข้าม แม่น้ํา จอรแ์ดน ไป แหม เผิก น่ึง ไป ต้ี ตะก่อน ยอหน์ 
เกย หื้อ บัพติศมา แล้ว พระองค์ ก็ ยา้ง อยู ่ต้ี หัน้ 41 คน นัก ขนาด ก็ ปา กัน๋ มา 
หา พระองค์ แล้ว ก็ อู ้วา่ �ยอหน์ บ่ ได้ เยยีะ หมายสําคัญ อะหยงั เลย แต่ กู้ สิง่ 
ต้ี ยอหน์ ได้ อู ้เถิง ป้อจาย คน น้ี ก็ เป๋น ความ จรงิ� 42 กับ มี หลาย คน ต้ี หัน้ เจ้ือ 
วางใจ๋ พระองค์

11
ลาซารสั ต๋าย

1 มี ป้อจาย คน น่ึง จ้ือ ลาซารสั ก่ําลัง บ่ สบาย เขา อยู ่ต้ี หมู่บ้าน เบธานี กับ 
มารยี ์ตึง มารธา ป้ี สาว ของ เขา 2 มารยี ์คน น้ี เป๋น แม่ญิง ต้ี เอา น้ํามัน หอม 
ถอก ลง บน ตีน๋ ของ พระเยซู แล้ว เอา ผม ของ ตัว๋ เก่า เจ๊ด ตีน๋ หื้อ พระองค์
ลาซารสั ต้ี บ่ สบาย ก็ เป๋น น้องบ่าว ของ มารยี ์คน น้ี 3 ป้ี สาว ตึง สอง คน ของ 
เขา ก็ ใจ๊ คน ไป บอก พระเยซู วา่ �อาจ๋ารย์ คน ต้ี อาจ๋ารย ์ฮกั ก่ําลัง บ่ สบาย�

4 บ่ากอง พระเยซู ได้ ยนิ จาอัน้ พระองค์ ก็ อู ้วา่ �สุดต๊าย แล้ว ผล ของ ก๋าน 
บ่ สบาย น้ี ก็ บ่ ใจ้ ความ ต๋าย เป้ือ คน จะ ได้ หนั ความ ยิง่ ใหญ่ ของ พระเจ้า กับ 
ของ พระบุตร ของ พระองค์ ผ่าน ก๋าน บ่ สบาย น้ี� 5 พระเยซู ฮกั มารธา กับ 
น้องสาว ของ นาง ตึง ลาซารสั ตวย 6 ต๋อน พระองค์ ได้ ยนิ วา่ ลาซารสั บ่ สบาย
พระองค์ ก็ ยงั ยา้ง อยู ่ต้ี เก่า ไป แหม สอง วนั 7 หลังจาก น้ัน พระองค์ ก็ บอก กับ 
สาวก วา่ �เฮา ป๊ิก ไป แควน้ ยูเดีย กัน๋ เต๊อะ�

8 หมู่ สาวก ก็ อู ้กับ พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย์ บ่ ก่ี วนั มา น้ี หมู่ จาว ยวิ ต้ี หัน้ ฮ ิเอา 
บ่าหนิ จะ ขวา้ง อาจ๋ารย ์หื้อ ต๋าย อาจ๋ารย ์ยงั จะ ไป ต้ี หัน้ แหม กา�

9 พระเยซู ตอบ วา่ �ต๋อน เม่ือ วนั มี สิบ สอง จัว้โมง บ่ ใจ้ กา ถ้า ใผ เตียว ต๋อน 
เม่ือ วนั ก็ จะ บ่ ข้อง สะดุด ยอ้น มี แสง สวา่ง ของ โลก น้ี 10 แต่ ถ้า ใผ เตียว ต๋อน 
เม่ือ คืน ก็ จะ ข้อง สะดุด ยอ้น บ่ มี แสง สวา่ง�

11 หลังจาก ต้ี พระองค์ อู ้จาอัน้ แล้ว พระองค์ ก็ บอก กับ หมู่ สาวก แหม วา่
�ลาซารสั เป้ือน ของ เฮา หลับ ไป แล้ว แต่ เฮา จะ ไป ต้ี หัน้ เป้ือ ฮอ้ง เขา หื้อ ลุก 
ขึ้น มา�
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12 สาวก ของ พระองค์ ก็ อู ้วา่ �อาจ๋ารย์ ถ้า เขา หลับ อยู่ เขา ก็ ยงัแควน ขึ้น 
แล้ว ก้า�

13 พระเยซู หมายเถิง วา่ ลาซารสั ต๋าย แล้ว แต่ หมู่ สาวก ก๊ึด วา่ พระองค์ 
หมายเถิง เขา นอน หลับ บ่ ดาย 14 จาอัน้ พระเยซู ก็ เลย อู ้ซ่ือ ๆ กับ หมู่ เขา วา่
�ลาซารสั ต๋าย แล้ว 15 และ ยอ้น เฮา หนั แก่ หมู่ ต้าน เฮา เถิง ดีใจ๋ ต้ี บ่ ได้ อยู ่ต้ี 
หัน้ เป้ือ หมู่ ต้าน จะ ได้ เจ้ือ วางใจ๋ เฮา นัก ขึ้น หมู่ เฮา ไป หา เขา กัน๋ เต๊อะ�

16 โธมัส ( ต้ี เขา ฮอ้ง กัน๋ วา่ แฝด ) ก็ อู ้กับ สาวก คน อื่น วา่ �หมู่ เฮา ไป กัน๋ 
เต๊อะ ไป ต๋าย ตวย กัน๋ กับ อาจ๋ารย�์

พระเยซู ไป เถิง เบธานี
17 บ่ากอง พระเยซู ไป เถิง หมู่บ้าน เบธานี ก็ ได้ ข่าว วา่ เขา เอา ศพ ลาซารสั 

ไป ฝัง ไว ้ต้ี อุโมงค์ ฝังศพ ได้ ส่ี วนั แล้ว 18 หมู่บ้าน เบธานี อยู ่ใก้ กรุง เยรูซาเล็ม 
หา่ง กัน๋ ประมาณ สาม กิโลเมตร 19 หมู่ จาว ยวิ หลาย คน ก็ มา ปลอบใจ๋ มาร
ธา กับ มารยี ์ต้ี น้องบ่าว ของ หมู่ นาง ต๋าย

20 เม่ือ มารธา ได้ ยนิ วา่ พระเยซู มา นาง ก็ เตียว ออก ไป หา เป้ือ ต้อนฮบั 
พระองค์ แต่ มารยี ์ยงั อยู ่ใน เฮอืน 21 แล้ว มารธา อู ้กับ พระเยซู วา่ �อาจ๋ารย์
ถ้า อาจ๋ารย ์อยู ่กับ หมู่ เฮา น้องบ่าว ข้าเจ้า ก็ จะ บ่ ต๋าย 22 แต่ เถิง บ่าเด่ียว น้ี ข้า
เจ้า ก็ ฮู ้วา่ พระเจ้า จะ หื้อ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี อาจ๋ารย ์ขอ�

23 พระเยซู อู ้วา่ �น้องบ่าว ของ เจ้า จะ เป๋น ขึ้น มา มี จีวติ แหม เต้ือ�
24 มารธา อู ้วา่ �ข้าเจ้า ฮู ้วา่ เขา จะ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ใน วนั สุดต๊าย�
25 พระเยซู อู ้กับ มารธา วา่ �เฮา เป๋น ผู้ ต้ี เยยีะ หื้อ คน เป๋น ขึ้น จาก ความ 

ต๋าย และ หื้อ จีวติ กับ หมู่ เขา กู้ คน ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ เฮา เถิงแม้ ต๋าย ไป แล้ว ก็ ยงั มี 
จีวติ อยู่ 26 แล้ว ใผ ต้ี ยงั มี จีวติ อยู ่กับ เจ้ือ วางใจ๋ เฮา เขา ก็ จะ บ่ มี วนั ต๋าย มาร
ธา เจ้า เจ้ือ จาอัน้ ก่อ�

27 มารธา ก็ บอก พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย์ ข้าเจ้า เจ้ือ วา่ อาจ๋ารย ์เป๋น พระ
ครสิต์ เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า ต้ี วา่ กัน๋ วา่ จะ เข้า มา ใน โลก น้ี�

พระเยซู ไห้
28 หลังจาก มารธา อู ้จาอัน้ แล้ว เขา ก็ ป๊ิก ไป ฮอ้ง มารยี ์น้องสาว ของ เขา 

มา ลัก อู ้กัน๋ สอง คน วา่ �อาจ๋ารย ์มา แล้ว ต้าน ถาม หา น้อง ตวย� 29 บ่ากอง 
มารยี ์ได้ ยนิ จาอัน้ ก็ ฟ่ัง ลุก ไป หา พระเยซู 30 พระองค์ ยงั บ่ เข้า ไป ใน หมู่ บ้าน 
เต้ือ พระองค์ ยงั อยู ่ต้ี เก่า ต้ี มารธา ไป หา 31 แล้ว หมู่ จาว ยวิ ต้ี มา ปลอบใจ๋ มา
รยี ์หนั มารยี ์ฟ่ัง ลุก ออก จาก เฮอืน ไป หมู่ เขา ก็ ก๊ึด วา่ มารยี ์จะ ไป ไห ้ต้ี อุโมงค์ 
ฝังศพ หมู่ เขา ก็ เลย ตวย มารยี ์ไป 32 เม่ือ มารยี ์ไป เถิง ต้ี ต้ี พระเยซู อยู ่ก็ หนั 
พระเยซู แล้ว ก็ ยอบ ลง กราบ ต้ี ตีน๋ ของ พระองค์ แล้ว อู ้วา่ �อาจ๋ารย์ ถ้า อา
จ๋ารย ์อยู ่ต้ี น่ี น้องบ่าว ข้าเจ้า ก็ จะ บ่ ต๋าย�
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33 เม่ือ พระเยซู หนั มารยี ์ไห้ กับ หมู่ จาว ยวิ ต้ี ตวย มารยี ์มา ต้ี ปา กัน๋ ไห ้ตวย
พระองค์ ก็ บ่ ม่วนใจ๋ กับ ตุ๊ก ใจ๋ 34 แล้ว พระองค์ ก็ อู ้วา่ �หมู่ ต้าน เอา ศพ ไป ไว ้
ต้ี ไหน� หมู่ เขา ก็ ตอบ วา่ �อาจ๋ารย์ ตวย มา ผ่อ เต๊อะ�

35 แล้ว พระเยซู ก็ ไห้
36 หมู่ จาว ยวิ ต้ี ตวย มา อู ้กัน๋ วา่ �ผ่อ ลอ ป้อจาย คน น้ี ฮกั ลาซารสั นัก 

ขนาด�
37 แต่ บาง คน ก็ อู ้วา่ �เขา เยยีะ หื้อ คน ต๋า บอด ผ่อ หนั ได้ แล้ว จ้วย ลาซา

รสั บ่ หื้อ ต๋าย บ่ ได้ กา�

ลาซารสั เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
38 พระเยซู ก็ บ่ ม่วนใจ๋ แหม เต้ือ พระองค์ ก็ ไป เถิง อุโมงค์ ฝังศพ อุโมงค์ 

น้ัน เป๋น ถ้ํา มี บ่าหนิ ก้อน ใหญ่ ตึด ปาก อุโมงค์ อยู่ 39 แล้ว พระองค์ ก็ สัง่ วา่
�กิง้ บ่าหนิ ออก ลอ� มารธา ป้ี สาว ของ ลาซารสั ก็ อู ้วา่ �อาจ๋ารย์ เขา ต๋าย 
มา ได้ ส่ี วนั แล้ว บ่าเด่ียว ศพ ก็ เหม็นต๊ึง แล้ว ก่า�

40 พระเยซู ก็ อู ้วา่ �เฮา บอก เจ้า แล้ว บ่ ใจ้ กา วา่ ถ้า เจ้า เจ้ือ วางใจ๋ เฮา เจ้า 
ก็ จะ หนั ความ ยิง่ใหญ่ ของ พระเจ้า�

41 หมู่ เขา ก็ เลย กิง้ บ่าหนิ ออก แล้ว พระเยซู ก็ แหงน หน้า ขึ้น อธษิฐาน วา่
�ข้า แต่ พระบิดา ข้า พระองค์ ขอบคุณ พระองค์ ต้ี พระองค์ ฟัง ข้า พระองค์
42 กับ ข้า พระองค์ ก็ ฮู ้วา่ พระองค์ ฟัง ข้า พระองค์ ตลอด ต้ี ข้า พระองค์ อู ้จาอี ้
ก็ ยอ้น หนั แก่ คน ตังหลาย ต้ี อยู ่ต้ี น่ี เป้ือ หมู่ เขา จะ ได้ เจ้ือ วา่ พระองค์ เป๋น ผู้ ต้ี 
ใจ๊ ข้า พระองค์ มา� 43 บ่ากอง พระเยซู อู ้จาอัน้ แล้ว พระองค์ ก็ ฮอ้ง เอิน้ ขึ้น 
มา วา่ �ลาซารสั เหย ออก มา เต๊อะ� 44 แล้ว ลาซารสั ต้ี ต๋าย ไป แล้ว ก็ เตียว 
ออก มา จาก อุโมงค์ มี ผ้า ปัน มือ ปัน ตีน๋ กับ หน้า เขา อยู่ พระเยซู ก็ เลย บอก 
คน ตังหลาย วา่ �แก้ ผ้า ต้ี ปัน เขา ออก หื้อ เขา เตียว ไป�

หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ วางแผน จะ ฆ่า พระเยซู
45 หมู่ จาว ยวิ ต้ี มา หา มารยี ์ได้ หนั สิง่ ต้ี พระเยซู เยยีะ ก็ ปา กัน๋ เจ้ือ วางใจ๋ 

พระองค์ 46 แต่ มี บาง คน ใน หมู่ น้ัน ไป เล่า สิง่ ต้ี หนั พระเยซู เยยีะ หื้อ หมู่ ฟาริ
สี ฟัง 47 แล้ว หมู่ หวั หน้า ปุโรหติ กับ หมู่ ฟารสีิ ก็ ฮอ้ง ประชุม สภา แซนเฮดรนิ
แล้ว หมู่ เขา อู ้กัน๋ วา่ �หมู่ เฮา จะ เยยีะ จาใด ดี ป้อจาย คน น้ี เยยีะ หมายสําคัญ 
หลาย อยา่ง แล้ว 48 ถ้า เฮา ป่อย หื้อ เขา เยยีะ จาอี ้ไป ติก ๆ คน ตังหลาย ก็ จะ 
ปา กัน๋ ไป เจ้ือ เขา เหยี หมด แล้ว หมู่ โรมัน ก็ จะ มา ทําลาย ตึง พระวหิาร และ 
ตึง จ้าด ของ เฮา�

49 แต่ มี ป้อจาย คน น่ึง ใน หมู่ น้ัน จ้ือ คายาฟาส เขา เป๋น มหา ปุโรหติ ใน ป๋ี 
น้ัน เขา ก็ อู ้วา่ �หมู่ ต้าน บ่ ฮู ้อะหยงั เลย 50 หมู่ ต้าน บ่ เข้าใจ๋ วา่ สําหรบั หมู่ 
ต้าน แล้ว จะ หื้อ ป้อจาย คน น่ึง ต๋าย เป้ือ คน ตึง หมด ก็ ยงั ดี เหลือ หื้อ คน ใน 
จ้าด ตึง หมด โดน ทําลาย� 51 คายาฟาส บ่ ได้ อู ้จาอี ้ขึ้น มา คน เดียว แต่ ยอ้น 
วา่ เขา เป๋น มหา ปุโรหติ ใน ป๋ี น้ัน พระเจ้า ก็ เลย หื้อ เขา อู ้เป๋น กํา ตวายตัก๊ วา่ 
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พระเยซู จะ ต๋าย เป้ือ จาว ยวิ 52 และ พระองค์ บ่ ได้ ต๋าย เป้ือ จาว ยวิ เต้าอัน้ แต่ 
เป้ือ จะ รวม คน ของ พระเจ้า ต้ี แตก ขะแล ขะแจ ไป ใคว ่โลก หื้อ มา อยู ่เป๋น หมู่ 
เดียว กัน๋

53 ตัง้แต่ วนั น้ัน หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ ก็ วางแผน จะ ฆ่า พระเยซู 54 พระองค์ ก็ 
เลย บ่ ออก ไป ไหน มา ไหน อยา่ง เปิดเผย ใน ต้ี ต้ี มี หมู่ จาว ยวิ แต่ ออก จาก 
หมู่บ้าน เบธานี ไป ต้ี หมู่บ้าน เอฟราอมิ อยู ่ใก้ ๆ ต้ี กัน๋ดาร แหง้แล้ง แล้ว 
พระองค์ กับ หมู่ สาวก ก็ ยา้ง อยู ่ต้ี หัน้

55 ต๋อน เม่ือ ใก้ เถิง งาน ปัสกา ของ จาว ยวิ หลาย คน ต้ี ลุก บ้าน นอก มา ก็ 
ปา กัน๋ เข้า ไป ใน กรุง เยรูซาเล็ม เป้ือ เยยีะ พิธ ีล้าง ตัว๋ หื้อ บรสุิทธิ ์ก่อน งาน น้ัน
56 แล้ว คน ตังหลาย ก็ ปา กัน๋ เซาะ ผ่อ หา พระเยซู ต๋อน ต้ี อยู ่ใน พระวหิาร หมู่ 
เขา ก็ ถาม กัน๋ วา่ �ต้าน ก๊ึด จาใด ป้อจาย คน น้ัน จะ มา งาน ก่อ� 57 แต่ หมู่ หวั 
หน้า ปุโรหติ กับ หมู่ ฟารสีิ ได้ สัง่ คน ตังหลาย วา่ ถ้า ใผ หนั พระเยซู อยู ่ต้ี ไหน ก็ 
ต้อง มา บอก หมู่ เขา เป้ือ หมู่ เขา จะ ไป ยบั พระองค์

12
มารยี ์เอา น้ํามัน หอม ล้าง ตีน๋ หื้อ พระเยซู

1 ก่อน เถิง งาน ปัสกา หก วนั พระเยซู ก็ มา ต้ี หมู่บ้าน เบธานี เซิง่ เป๋น หมู่ 
บ้าน ต้ี ลาซารสั อยู่ ลาซารสั คน น้ี ต้ี พระองค์ เยยีะ หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
2 หมู่ คน ต้ี หัน้ จัด งานเล้ียง หื้อ พระองค์ มารธา ก็ จ้วย ผ่อ กอย เรือ่ง ของกิน๋ 
ของ วา่ ต๋อน น้ัน ลาซารสั ก็ น่ัง กิน๋ ข้าว อยู ่โต๊ะ เดียว กัน๋ กับ พระองค์ 3 มารยี ์
เอา น้ํามัน หอม นารดา บรสุิทธิ ์รากา แปง มา ประมาณ เกิง่ ลิตร แล้ว ก็ ถอก 
ใส่ ตีน๋ ของ พระเยซู แล้ว เอา ผม ของ ตัว๋ เก่า เจ๊ด ตีน๋ หื้อ พระองค์ ใคว ่ตึง บ้าน 
ก็ หอม น้ํามัน หอม น้ัน ขนาด

4 แต่ ยู ดาส อสิ คา ริโอท สาวก คน น่ึง ของ พระ เยซู คน ต้ี จะ หกั หลัง 
พระองค์ ก็ อู ้วา่ 5 �เยยีะ หยงั บ่ เอา น้ํามัน หอม น้ี ไป ขาย แล้ว เอา สตางค์ 
มา ป๋ัน หื้อ กับ คน ตุ๊ก คน จ๋น ถ้า ขาย จะ ได้ สตางค์ เหรยีญ เถิง สาม รอ้ย� 6 ต้ี 
ยูดาส อู ้จาอี ้บ่ ใจ้ วา่ เขา เป๋น หว่ง คน ตุ๊ก แต่ ยอ้น วา่ เขา เป๋น คน ขี้ลัก ซอบ ลัก 
สตางค์ ใน ถง สตางค์ ส่วน รวม ต้ี เขา เป๋น คน ผ่อ

7 พระเยซู ก็ อู ้วา่ �หา้ม วา่ หื้อ นาง นาง เยยีะ จาอี ้เป้ือ จะ เกียม ก๋าน ฝัง ศพ 
ของ เฮา 8 คน ตุ๊ก คน จ๋น จะ ยงั อยู ่ตวย หมู่ ต้าน ไป ตลอด แต่ เฮา จะ บ่ อยู ่ตวย 
หมู่ ต้าน ไป ตลอด�

หมู่ หวั หน้า ปุโรหติ วางแผน ต้ี จะ ฆ่า ลาซารสั
9 บ่ากอง หมู่ จาว ยวิ จํา๋นวน นัก ได้ ยนิ วา่ พระเยซู อยู ่ต้ี หมู่บ้าน เบธานี หมู่ 

เขา ก็ เลย ปา กัน๋ ไป ต้ี หัน้ ยอ้น ใค่ หนั พระเยซู กับ ลาซารสั คน ต้ี พระเยซู เยยีะ 
หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 10 จาอัน้ หมู่ หวั หน้า ปุโรหติ ก็ เลย วางแผน จะ ฆ่า 
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ลาซารสั ตวย 11 ยอ้น ลาซารสั เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แต๊ ๆ หมู่ จาว ยวิ หลาย 
คน ก็ เลย ละ หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ แล้ว ไป เจ้ือ วางใจ๋ พระเยซู

หมู่ คน ต้อนฮบั พระเยซู เข้า กรุง เยรูซาเล็ม
12 แหม วนั น่ึง คน นัก ขนาด ต้ี มา ฮว่ม งาน ปัสกา ได้ยนิ วา่ พระเยซู ก่ํา

ลัง เข้า มา ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม 13 หมู่ เขา ก็ ปา กัน๋ เอา กิง่ ปาล์ม๙ ไป ต้อนฮบั 
พระองค์ แล้ว โห ่ฮอ้ง วา่
�โฮซันนา�๑
�ขอ พระเจ้า ป๋ัน ปอน ผู้ ต้ี มา ใน นาม องค์ พระผู้เป๋นเจ้า เต๊อะ เน่อ�ณ
�ขอ พระเจ้า ป๋ัน ปอน กษัตรยิ ์อสิราเอล เต๊อะ เน่อ�
14 พระเยซู เอา ลูก ลา ตัว๋ น่ึง ขี่ มา อยา่ง ใน พระคัมภีร ์ต้ี เขียน ไว ้วา่
15 �จาว เมือง ศิโยน เหย บ่ ต้อง กัว๋
ผ่อ หัน้ ลอ กษัตรยิ ์ของ หมู่ เจ้า ก่ําลัง มา

พระองค์ ขี่ ลูก ลา อยู�่ด
16 ใน ต๋อน น้ัน หมู่ สาวก ของ พระองค์ ยงั บ่ เข้าใจ๋ เรือ่ง น้ี แต่ หลัง จาก ต้ี พระ
เยซู ได้ฮบั เกียรติ อนั ยิง่ใหญ่ แล้ว หมู่ เขา ก็ ก๊ึด ขึ้น ได้ วา่ พระคัมภีร ์ได้ เขียน 
เก่ียว กับ พระ เยซู เถิง เรือ่ง น้ี ไว้ กับ หมู่ เขา เป๋น คน ต้ี ได้ เยยี ะ จา อัน้ หื้อ 
พระองค์

17 หมู่ คน ต้ี อยู ่กับ พระเยซู ต๋อน ต้ี พระองค์ ฮอ้ง ลาซารสั ออก จาก อุโมงค์ 
ฝัง ศพ กับ เยยีะ หื้อ ลาซารสั เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย น้ัน ก็ เป๋น พยาน ใน สิง่ ต้ี 
เขา ได้ ยนิ ได้ หนั มา 18 จาอัน้ หลาย คน ก็ ปา กัน๋ มา หา พระเยซู ยอ้น ได้ยนิ วา่ 
พระองค์ เยยีะ หมายสําคัญ น้ี 19 หมู่ ฟารสีิ ก็ อู ้กัน๋ วา่ �หนั ก่อ หมู่ เฮา เยยีะ 
อะหยงั เขา ก็ บ่ สําเรจ็ สัก อยา่ง คน ตึง โลก ปา กัน๋ ไป ติดต๋าม เขา เหยี หมด�

จาว กรกี ใค่ ปะ พระเยซู
20 มี จาว กรกี บาง คน ใน คน ตังหลาย ต้ี ขึ้น ไป นมัสก๋าน พระเจ้า ต้ี กรุง 

เยรูซาเล็ม ใน หละหวา่ง งาน ปัสกา 21 แล้ว หมู่ เขา ก็ ไป หา สาวก ของ พระ
เยซู คน น่ึง จ้ือ ฟีลิป ต้ี มา จาก หมู่บ้าน เบธไซดา ใน แควน้ กาลิลี แล้ว ก็ ขอ 
ฟีลิป วา่ �ต้าน ครบั เฮา ใค่ ปะ พระเยซู� 22 ฟีลิป ก็ เลย ไป บอก อนัดรูว์ แล้ว 
เขา ตึง สอง คน ก็ ไป บอก พระเยซู

23 พระเยซู ก็ อู ้วา่ �เถิง เวลา แล้ว ต้ี พระเจ้า จะ เยยีะ หื้อ หนั เถิง ความ ยิง่
ใหญ่ ของ บุตรมนษุย์ 24 เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ ถ้า เม็ด ข้าว 
แหง้ แล้ว ตก ลง ดิน ก็ จะ งอก ขึ้น มา หื้อ ผล แหม หลาย เม็ด แต่ ถ้า บ่ ตก ลง ดิน
ก็ จะ เป๋น ก้า เม็ด ข้าว เม็ด เดียว เต้าอัน้ 25 คน ใด ต้ี ใจ๊ จีวติ หนัแก่ ตัว๋ เก่า ใน 
โลก น้ี คน น้ัน ก็ ฮกัษา จีวติ น้ัน บ่ ได้ ก็ จะ ต๋าย แต่ ถ้า ใผ ใจ๊ จีวติ บ่ หนั แก่ ตัว๋ ใน 
โลก น้ี ก็ จะ ฮกัษา จีวติ ไว ้ได้ จ๋น ฮบั จีวติ นิรนัดร์ 26 ใผ ต้ี ฮบัใจ๊ เฮา ก็ ต้อง ติด
๙ 12:13 12:13 เป๋น ก๋าน ต้อนฮบั คน ต้ี มี จ้ือ เสียง กาวา่ คน สําคัญ ๑ 12:13 12:13
กํา น้ี เป๋น ภาษา ฮบีรู มี ความหมาย วา่ �ขอ โผด จ้วย หื้อ รอด� จาว ยวิ ใจ๊ เป๋น กํา สรรเสรญิ พระเจ้า
ณ 12:13 12:13 สดด� 118:25-26 ด 12:15 12:15 ศคย� 9:9
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ต๋าม หลาม ตวย เฮา มา เฮา อยู ่ต้ี ไหน ผู้ ฮบัใจ๊ ของ เฮา ก็ จะ อยู ่ต้ี หัน้ ตวย ใผ ต้ี 
ฮบัใจ๊ เฮา พระเจ้า ก็ จะ ยกยอ่ง คน น้ัน

พระเยซู อู ้เถิง ความ ต๋าย ของ พระองค์
27 �บ่าเด่ียว น้ี เฮา ตุ๊ก อก ตุ๊ก ใจ๋ ขนาด จะ อู ้จาใด ดี จะ หื้อ เฮา อู ้วา่ �พระ

บิดา เจ้าข้า ขอ โผด จ้วย ข้า พระองค์ หื้อ ป๊น เวลา แหง่ ความ ตุ๊กยาก น้ี ตวย 
เต๊อะ� จาอัน้ กา บ่ ใจ้ ต้ี เฮา มา ใน โลก ก็ เป้ือ เวลา แหง่ ความ ตุ๊กยาก น้ี 28 ข้า 
แต่ พระบิดา ขอ หื้อ คน หนั เถิง ความ ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์� แล้ว ก็ มี เสียง อู ้
จาก ต๊องฟ้า วา่ �เฮา ได้ เยยีะ หื้อ หนั ความ ยิง่ใหญ่ แล้ว กับ จะ เยยีะ หื้อ หนั 
แหม�

29 เม่ือ คน ต้ี อยู ่หัน้ ได้ยนิ เสียง น้ัน บาง คน ก็ อู ้วา่ เป๋น เสียง ฟ้า ฮอ้ง แต่ คน 
อื่น อู ้วา่ �ทูตสวรรค์ อู ้กับ ต้าน�

30 แล้ว พระเยซู ก็ บอก กับ หมู่ เขา วา่ �เสียง น้ี ก็ เป้ือ หมู่ ต้าน บ่ ใจ้ เป้ือ เฮา
31 เถิง เวลา ต้ี จะ ตัดสิน ลงโต้ษ โลก แล้ว ผู้ ปกครอง แหง่ โลก น้ี๒ ก็ จะ โดน ไล่ 
ออก ไป 32 เม่ือ เฮา ถูก ยก ขึ้น จาก แผ่นดิน โลก๓ เฮา ก็ จะ จัก๊ นํา กู้ คน มา เจ้ือ 
วางใจ๋ เฮา� 33 พระเยซู อู ้จาอี ้เป้ือ บอก หื้อ ฮู ้วา่ พระองค์ จะ ต๋าย จาใด

34 คน ตังหลาย ก็ อู ้วา่ �บท บัญญัติ บอก หมู่ เฮา ไว ้วา่ พระครสิต์ จะ มี จี
วติ ตลอด ไป แล้ว เยยีะ หยงั ต้าน อู ้วา่ �บุตรมนษุย ์จะ ต้อง ถูก ยก ขึ้น� กับ
�บุตรมนษุย�์ เป๋น ใผ�

35 พระเยซู อู ้วา่ �แสงแจ้ง ของ เฮา จะ อยู ่กับ หมู่ ต้าน ไป แหม สัก บึด สัก 
เม่ือ หื้อ เตียว ไป ต๋อน ต้ี ยงั มี แสงแจ้ง อยู่ เป้ือ ความ มืด จะ ตวย บ่ ตัน ต้าน
ยอ้น คน ต้ี เตียว ใน ความ มืด ก็ จะ บ่ หนั วา่ ก่ําลัง เตียว ไป ตาง ใด 36 ต๋อน ต้ี ยงั มี 
แสงแจ้ง ของ เฮา อยู่ ก็ หื้อ เจ้ือ วางใจ๋ ใน แสงแจ้ง น้ัน เต๊อะ เป้ือ วา่ ต้าน จะ ได้ 
เป๋น ลูก ของ ความ เป่งแจ้ง� บ่ากอง พระเยซู อู ้จบ แล้ว ก็ ละ หมู่ เขา ไป แล้ว 
ซ่อน ตัว๋ จาก คน ตังหลาย

หมู่ จาว ยวิ บ่ เจ้ือ วางใจ๋ พระเยซู
37 เถิงแม้ วา่ พระเยซู เยยีะ หมายสําคัญ หลาย อยา่ง หื้อ หมู่ เขา หนั แต่ หมู่ 

เขา ก็ ยงั บ่ เจ้ือ วางใจ๋ พระองค์ 38 เป้ือ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี อสิยาห ์ผู้ เป๋น ปาก 
เป๋น เสียง แตน พระเจ้า อู ้ไว ้วา่
�องค์ พระผู้เป๋นเจ้า มี ใผ พ่อง ต้ี เจ้ือ กํา อู ้ของ หมู่ เฮา

และ พระองค์ แสดง ฤทธิ ์อาํนาจ หื้อ ใผ ผ่อ�ต
39 จาอัน้ หมู่ เขา ก็ เลย เจ้ือ พระองค์ บ่ ได้ ยอ้น วา่ อสิยาห ์อู ้ไว ้แหม วา่
40 �พระเจ้า เยยีะ หื้อ ต๋า หมู่ เขา บอด

และ เยยีะ หื้อ จิตใจ๋ หมู่ เขา หลึกหล่ึง
๒ 12:31 12:31 ผู้ ปกครอง โลก น้ี อา้ง เถิง ซาต๋าน ๓ 12:32 12:32 หมายเถิง
ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน กับ ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ต 12:38 12:38 อสย� 53:1
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เป้ือ วา่ ต๋า หมู่ เขา จะ ผ่อ บ่ หนั
กับ จิตใจ๋ หมู่ เขา ก็ จะ บ่ เข้าใจ๋

หมู่ เขา จะ ได้ บ่ ป๊ิก มา หา เฮา เป้ือ หื้อ เฮา ฮกัษา หมู่ เขา หื้อ หาย ดี�ถ
41 อสิยาห ์อู ้จาอี ้ก็ ยอ้น วา่ เขา ได้ หนั ความ ยิง่ใหญ่ ของ พระเยซู ล่วงหน้า 
แล้ว และ อู ้เถิง พระองค์ ไว้

42 แต่ ต๋อน น้ัน มี หลาย คน ตึง หมู่ ผู้ นํา จาว ยวิ ก็ เจ้ือ วางใจ๋ พระองค์ แต่ 
เขา ก็ บ่ ก้า ยอมฮบั พระองค์ อยา่ง เปิดเผย ยอ้น กัว๋ ต้ี หมู่ ฟารสีิ จะ ไล่ หมู่ เขา 
ออก จาก สมาชกิ ธรรมศาลา 43 ยอ้น วา่ หมู่ เขา ซอบ กํา ยกยอ่ง ของ คน นัก 
เหลือ กํา ยกยอ่ง ของ พระเจ้า

กําสอน ของ พระเยซู เป๋น กํา ตัดสิน ลงโต้ษ
44 พระเยซู ฮอ้งเอิน้ วา่ �ใผ ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ เฮา เขา บ่ ได้ เจ้ือ วางใจ๋ ก้า เฮา เต้า

อัน้ แต่ เขา เจ้ือ วางใจ๋ พระองค์ ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา ตวย 45 คน ต้ี ผ่อ หนั เฮา เขา ก็ 
หนั พระองค์ ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา 46 เฮา เข้า มา เป๋น ความ เป่งแจ้ง หื้อ โลก เป้ือ กู้ คน 
ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ เฮา จะ บ่ อยู ่ใน ความ มืด

47 �คน ต้ี ได้ยนิ กําสอน ของ เฮา แล้ว บ่ เจ้ือ ฟัง เฮา บ่ ตัดสิน ลงโต้ษ เขา
ยอ้น วา่ เฮา บ่ ได้ มา เป้ือ ตัดสิน ลงโต้ษ โลก น้ี แต่ เฮา มา เป้ือ จ้วย โลก น้ี หื้อ 
รอด ป๊น บาป โต้ษ 48 ถ้า ใผ บ่ ยอมฮบั เฮา และ บ่ ฮบั กํา อู ้ของ เฮา จะ มี อยา่ง น่ึง 
ต้ี จะ ตัดสิน ลงโต้ษ เขา คือ กํา ต้ี เฮา ได้ อู ้ไป แล้ว น้ัน เนาะ จะ ตัดสิน ลงโต้ษ 
เขา ใน วนั สุดต๊าย 49 ยอ้น กํา อู ้หมู่ น้ี เฮา บ่ ได้ อู ้ต๋ามใจ๋ ตัว๋เก่า แต่ พระบิดา ผู้ 
ต้ี ใจ๊ เฮา มา สัง่ เฮา วา่ จะ อู ้อะหยงั อยา่งใด พ่อง 50 แล้ว เฮา ก็ ฮู ้วา่ กําสัง่ ของ 
พระองค์ น้ัน จะ นํา ไป เถิง จีวติ นิรนัดร์ เฮา เลย อู ้ต๋าม ต้ี พระบิดา สัง่ หื้อ อู�้

13
พระเยซู ล้าง ตีน๋ หื้อ หมู่ สาวก

1 ก่อน เถิง งาน ปัสกา พระเยซู ฮู ้วา่ เถิง เวลา แล้ว ต้ี พระองค์ จะ ต้อง จาก 
โลก น้ี ป๊ิก ไป หา พระบิดา พระองค์ ฮกั หมู่ คน ต้ี ติดต๋าม พระองค์ เซิง่ อยู ่ใน 
โลก น้ี ตลอด มา กับ พระองค์ ก็ เยยีะ หื้อ หมู่ เขา หนั วา่ พระองค์ ฮกั หมู่ เขา 
มอก ใด๔

2 ต๋อน ต้ี ก่ําลัง กิน๋ ข้าวแลง กัน๋ อยู่ มาร ได้ เยยีะ หื้อ ใจ๋ ของ ยูดาส อสิคาริ
โอท ลูกบ่าว ของ ซีโมน ก๊ึด จะ หกัหลัง พระเยซู แล้ว 3พระองค์ ก็ ฮู ้วา่ พระเจ้า 
หื้อ พระองค์ มี อาํนาจ เหนือ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง กับ พระองค์ มา จาก พระเจ้า แล้ว ก่ํา
ลัง จะ ป๊ิก ไป หา พระเจ้า 4 พระเยซู ก็ ลุก ขึ้น จาก โต๊ะ ถอด เส้ือ คุม ออก แล้ว 
เอา ผ้า เจ๊ด ตัว๋ มัด แอว ไว้ 5 แล้ว พระองค์ ก็ ถอก น้ํา ใส่ กะละมัง เอา ไป ล้าง ตีน๋ 
หื้อ หมู่ สาวก แล้ว เอา ผ้า ต้ี มัด แอว เจ๊ด ตีน๋ หื้อ หมู่ เขา
ถ 12:40 12:40 อสย� 6:10 ๔ 13:1 13:1 กาวา่ บาง ฉบับ ตี ๋ความหมาย แหม อยา่ง น่ึง คือ
ฮกั จ๋น เถิง ต้ี สุด 
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6 เม่ือ ล้าง มา เถิง ซีโมน เปโตร เขา ก็ ถาม พระองค์ วา่ �องค์ พระผู้เป๋นเจ้า
ต้าน จะ ล้าง ตีน๋ หื้อ เฮา ตวย กา�

7 พระเยซู ตอบ วา่ �ต๋อน น้ี ต้ี เฮา เยยีะ จาอี้ ต้าน ยงั บ่ เข้าใจ๋ เต้ือ แต่ แหม 
หน้อย ต้าน จะ เข้าใจ๋�

8 ซีโมน เปโตร ก็ เลย อู ้วา่ �เฮา บ่ มี วนั ยอม หื้อ พระองค์ ล้าง ตีน๋ หื้อ เฮา 
แน่นอน� พระเยซู ก็ เลย อู ้วา่ �ถ้า เฮา บ่ ได้ ล้าง หื้อ ต้าน ต้าน ก็ บ่ ได้ เป๋น คน 
ของ เฮา แหม�

9 ซีโมน เปโตร ก็ อู ้วา่ �อาจ๋ารย ์ถ้า เป๋น จาอัน้ บ่ ใจ้ ก้า ตีน๋ ของ เฮา แต่ ขอ 
หื้อ ล้าง ตึง มือ ตึง หวั ของ เฮา ตวย เต๊อะ� 10 พระเยซู ก็ อู ้วา่ �คน ต้ี อาบ น้ํา 
ก็ สะอาด ตึง ตัว๋ แล้ว ล้าง ก้า ตีน๋ ก็ ปอ หมู่ ต้าน สะอาด แล้ว แต่ บ่ ใจ้ กู้ คน�
11 พระองค์ ฮู ้วา่ ใผ จะ หกัหลัง พระองค์ ยอ้น จาอัน้ พระองค์ ก็ เลย อู ้วา่ �บ่ ใจ้ 
กู้ คน ต้ี สะอาด�

12 บ่ากอง พระเยซู ล้าง ตีน๋ หื้อ หมู่ สาวก แล้ว พระองค์ ก็ ใส่ เส้ือ คุม ป๊ิก ไป 
น่ัง ต้ี เก่า แล้ว พระองค์ ก็ ถาม วา่ �ต้ี เฮา เยยีะ จาอี ้หื้อ หมู่ ต้าน หมู่ ต้าน เข้า
ใจ๋ ก่อ 13 หมู่ ต้าน ฮอ้ง เฮา วา่ �อาจ๋ารย�์ กับ �องค์ พระผู้เป๋นเจ้า� ต้ี หมู่ 
ต้าน ฮอ้ง จาอัน้ ก็ แม่น แล้ว ยอ้น เฮา เป๋น จาอัน้ แต๊ ๆ 14 ถ้า เฮา ต้ี เป๋น อาจ๋า
รย ์กับ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ยงั ล้าง ตีน๋ หื้อ หมู่ ต้าน หมู่ ต้าน ก็ ควร จะ ล้าง ตีน๋ 
หื้อ กัน๋ ตวย 15 เฮา ได้ เยยีะ เป๋น ตัว๋อยา่ง หื้อ หมู่ ต้าน ผ่อ แล้ว ก็ หื้อ หมู่ ต้าน 
เยยีะ ต๋าม ต้ี เฮา ได้ เยยีะ 16 เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ คน ฮบัใจ๊ 
บ่ ใหญ่ เหลือ เจ้านาย ของ เขา กับ คน ส่ง ข่าว ก็ บ่ ใหญ่ เหลือ ผู้ ต้ี ใจ๊ เขา มา 17 ถ้า 
หมู่ ต้าน เข้าใจ๋ กับ เยยีะ ต๋าม สิง่ น้ี หมู่ ต้าน ก็ เป๋น สุข�

18 �เฮา บ่ ได้ หมายเถิง หมู่ ต้าน กู้ คน เฮา ฮูจั้ก คน ต้ี เฮา เลือก ไว้ แต่ จะ ต้อง 
เป๋น แต๊ ต๋าม พระคัมภีร ์ต้ี อู ้ไว ้วา่ �คน ต้ี กิน๋ ของกิน๋ เฮา ก็ ก๋าย เป๋น ศัตรู ๋ของ 
เฮา�ท 19 เฮา บอก หมู่ ต้าน ไว ้บ่าเด่ียว น้ี ก่อน ต้ี เรือ่ง น้ี จะ เกิด ขึ้น ก็ เป้ือ วา่
เม่ือ เกิด เหตุก๋ารณ์ น้ัน หมู่ ต้าน ก็ จะ เจ้ือ วา่ เฮา เป๋น คน น้ัน ต้ี เฮา บอก วา่ เฮา 
เป๋น 20 เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ คน ต้ี ยอมฮบั คน ต้ี เฮา ใจ๊ ไป
ก็ ยอมฮบั เฮา ตวย กับ คน ต้ี ยอมฮบั เฮา ก็ ยอมฮบั ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา�

พระเยซู อู ้เถิง คน ต้ี จะ หกัหลัง พระองค์
21 บ่ากอง พระเยซู อู ้จาอัน้ แล้ว พระองค์ ก็ ตุ๊ก อก ตุ๊ก ใจ๋ ขนาด แล้ว ก็ อู ้

ออก มา อยา่ง เปิดเผย วา่ �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ คน น่ึง ใน 
หมู่ ต้าน จะ หกัหลัง เฮา�

22 แล้ว หมู่ สาวก ก็ ผ่อ หน้า กัน๋ ใค่ ฮู ้วา่ พระองค์ อู ้เถิง ใผ 23 มี สาวก คน น่ึง 
ต้ี พระองค์ ฮกั เอน ตัว๋ นอน กิน๋ ข้าว ข้าง พระองค์ อยู่ 24 ซีโมน เปโตร ก็ ส่ง ซิก 
หื้อ เขา ถาม พระองค์ วา่ พระองค์ อู ้เถิง ใผ
ท 13:18 13:18 สดด� 41:9
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25 สาวก คน น้ัน ก็ เอน ตัว๋ เข้า ไป ใก้ ๆ พระเยซู แล้ว ถาม พระองค์ วา่ �อา
จ๋ารย์ ต้าน อู ้เถิง ใผ ครบั�

26 พระเยซู ตอบ วา่ �คน น้ัน ก็ คือ คน ต้ี เฮา จะ เอา เข้าหนมปัง จุ่ม ลง ใน 
ถ้วย น้ี แล้ว ยื่น หื้อ เขา� แล้ว พระองค์ ก็ เอา เข้าหนมปัง จุ่ม ลง ใน ถ้วย แล้ว 
ยื่น หื้อ ยูดาส อสิคารโิอท ลูกบ่าว ของ ซีโมน 27 เม่ือ ยูดาส ฮบั เข้าหนมปัง ไป
ซาต๋าน ก็ เข้า เขา พระเยซู ก็ อู ้กับ เขา วา่ �จะ เยยีะ อะหยงั ก็ ขะใจ๋ เยยีะ เหยี�
28 กู้ คน ต้ี เอน ตัว๋ นอน อยู ่ต้ี หัน้ บ่ เข้าใจ๋ วา่ เยยีะ หยงั พระเยซู อู ้กับ ยูดาส จา
อัน้ 29 บาง คน ก็ ก๊ึด วา่ ยอ้น ยูดาส เป๋น คน ผ่อ ถง สตางค์ พระเยซู เลย บอก 
หื้อ เขา ไป ซ้ือ ของ ต้ี จะ ใจ๊ ใน งาน กาวา่ พระองค์ บอก หื้อ ยูดาส แจก ของ หื้อ 
คน ตุ๊ก พ่อง

30 บ่ากอง ยูดาส ฮบั เข้าหนมปัง น้ัน เขา ก็ ออก ไป บ่า เด่ียว น้ัน เลย ต๋อน 
น้ัน เป๋น เม่ือคืน แล้ว

กําสัง่ ใหม่ ของ พระเยซู
31หลังจาก ต้ี ยูดาส ออก ไป แล้ว พระเยซู ก็ อู ้วา่ �เถิง เวลา แล้ว ต้ี คน จะ ได้ 

หนั เถิง ความ ยิง่ใหญ่ ของ บุตรมนษุย์ แล้ว พระเจ้า จะ ได้ ฮบั เกียรติ ผ่าน ตาง 
พระองค์ ตวย 32 ถ้า พระเจ้า ได้ฮบั เกียรติ ผ่าน ตาง บุตรมนษุย์ พระเจ้า ก็ จะ 
เยยีะ หื้อ บุตรมนษุย ์ได้ฮบั เกียรติ ตวย กับ พระเจ้า จะ เยยีะ บ่าเด่ียว น้ี

33 �ลูก เหย เฮา จะ อยู ่กับ หมู่ ต้าน ไป แหม กําเดียว เต้าอัน้ แล้ว หมู่ ต้าน จะ 
ตวย เซาะ หา เฮา เฮา จะ บอก หมู่ ต้าน เหมือน กับ ต้ี เฮา บอก หมู่ จาว ยวิ วา่ ต้ี ต้ี 
เฮา ก่ําลัง จะ ไป น้ัน หมู่ ต้าน ไป บ่ ได้

34 �เฮา หื้อ กําสัง่ ใหม่ กับ หมู่ ต้าน ก็ คือ หื้อ ฮกั กัน๋ หมู่ ต้าน ต้อง ฮกั กัน๋ 
เหมือน กับ ต้ี เฮา ฮกั หมู่ ต้าน 35 ถ้า หมู่ ต้าน ฮกั กัน๋ กู้ คน ก็ จะ ฮู ้วา่ หมู่ ต้าน เป๋น 
สาวก ของ เฮา�

พระเยซู อู ้เถิง เปโตร จะ บอก บ่ ฮูจั้ก พระองค์
36 ซีโมน เปโตร ก็ ถาม พระเยซู วา่ �พระองค์ เจ้าข้า ต้าน จะ ไป ต้ี ไหน�

พระเยซู ตอบ วา่ �ต้ี ต้ี เฮา จะ ไป น้ัน ต๋อน น้ี หมู่ ต้าน ยงั ตวย เฮา ไป บ่ ได้ เต้ือ
แต่ หมู่ ต้าน จะ ตวย เฮา ไป เม่ือ ลูน�

37 แล้ว ซีโมน เปโตร ก็ ถาม แหม วา่ �พระองค์ เจ้า ข้า เยยีะ หยงั บ่าเด่ียว น้ี 
เฮา เถิง ตวย พระองค์ ไป บ่ ได้ เต้ือ เฮา พรอ้ม ต้ี จะ ต๋าย เป้ือ พระองค์�

38 พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �ต้าน พรอ้ม จะ ต๋าย เป้ือ เฮา กา เฮา บอก ความ จรงิ 
แก่ ต้าน วา่ ก่อน ไก่ ขัน ต้าน จะ บอก บ่ ฮูจั้ก เฮา สาม เต้ือ�

14
พระเยซู เป๋น ตาง นํา ไป หา พระบิดา



ยอหน์ 14:1 207 ยอหน์ 14:20

1 �บ่ ต้อง ตุ๊ก อก ตุ๊ก ใจ๋ ไป ขอ หื้อ เจ้ือ วางใจ๋ พระเจ้า กับ เจ้ือ วางใจ๋ เฮา ตวย
2 ใน บ้าน พระบิดา ของ เฮา ก็ มี ต้ี อยู ่นัก และ เฮา จะ ไป เกียม ต้ี หื้อ หมู่ ต้าน ถ้า 
บ่ มี เฮา ก็ จะ บ่ บอก หมู่ ต้าน จาอี ้เน่อ 3 หลัง จาก เฮา ไป เกียม ต้ี หื้อ หมู่ ต้าน 
แล้ว เฮา ก็ จะ ป๊ิก มา ฮบั หมู่ ต้าน ไป อยู ่กับ เฮา เป้ือ วา่ เฮา อยู ่ต้ี ไหน หมู่ ต้าน ก็ 
จะ ได้ อยู ่ต้ี หัน้ ตวย 4 หมู่ ต้าน ก็ ฮูจั้ก ตาง ต้ี เฮา จะ ไป น้ัน แล้ว ลอ�

5 โธมัส อู ้กับ พระเยซู วา่ �อาจ๋ารย์ หมู่ เฮา ยงั บ่ ฮู ้เลย วา่ อาจ๋ารย ์จะ ไป ต้ี 
ไหน แล้ว หมู่ เฮา จะ ฮูจั้ก ตาง น้ัน ได้ จาใด กัน๋�

6 พระเยซู อู ้กับ เขา วา่ �เฮา เป๋น ตาง น้ัน เป๋น ความ จรงิ กับ เป๋น จีวติ บ่ มี 
ใผ ไป หา พระบิดา ได้ นอกจาก มา ตาง เฮา 7 ถ้า หมู่ ต้าน ฮูจั้ก เฮา แล้ว หมู่ ต้าน 
ก็ จะ ฮู้จัก พระบิดา ของ เฮา ตวย ตัง้แต่ บ่าเด่ียว น้ี เป๋น ต้น ไป หมู่ ต้าน ฮู้จัก 
พระองค์ กับ หนั พระองค์ แล้ว�

8 ฟีลิป ก็ อู ้กับ พระเยซู วา่ �อาจ๋ารย์ ขอ หื้อ เฮา หนั พระบิดา เฮา ก็ ปอใจ๋ 
แล้ว� 9 พระเยซู อู ้กับ เขา วา่ �ฟีลิป เหย เฮา อยู ่กับ ต้าน ปอ เถิง มอก อี ้ละ
ต้าน ยงั บ่ ฮู้จัก เฮา แหม กา ใผ ต้ี หนั เฮา ก็ หนั พระบิดา เป๋น จาใด ต้าน ยงั อู ้วา่
�ขอ หื้อ เฮา หนั พระบิดา� 10 ต้าน บ่ เจ้ือ กา วา่ เฮา เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ 
พระบิดา และ พระบิดา ก็ เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ เฮา กํา ต้ี เฮา อู้ เฮา บ่ ได้ อู ้
ต๋ามใจ๋ ตัว๋ เก่า แต่ พระบิดา ต้ี อยู ่ใน เฮา เยยีะ ก๋าน ของ พระองค์ ผ่าน ตาง เฮา
11 เจ้ือ เฮา เต๊อะ วา่ เฮา เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ พระบิดา และ พระบิดา 
เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ เฮา บ่ อัน้ ก็ หื้อ เจ้ือ ใน ก๋าน หมู่ น้ัน ต้ี เฮา เยยีะ เต๊อะ
12 เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน ตังหลาย วา่ คน ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ เฮา ก็ จะ เยยีะ ก๋าน 
ต้ี เฮา เยยีะ น้ัน ตวย และ เขา จะ เยยีะ ก๋าน ต้ี ยิง่ใหญ่ นัก เหลือ น้ัน แหม ยอ้น 
วา่ เฮา จะ ไป หา พระบิดา 13 แล้ว อะหยงั ก็ ต๋าม ต้ี หมู่ ต้าน จะ ขอ ใน นาม ของ 
เฮา เฮา ก็ จะ เยยีะ สิง่ น้ัน หื้อ เป้ือ ต้ี พระบุตร จะ เยยีะ หื้อ คน หนั เถิง ความ ยิง่
ใหญ่ ของ พระบิดา 14 ถ้า ต้าน ขอ อะหยงั ใน นาม ของ เฮา เฮา ก็ จะ เยยีะ หื้อ

พระสัญญา เรือ่ง พระวญิญาณ บรสุิทธิ์
15 �ถ้า หมู่ ต้าน ฮกั เฮา หมู่ ต้าน ก็ จะ เยยีะ ต๋าม กําสัง่ ของ เฮา 16 แล้ว เฮา ก็ 

จะ ขอ พระบิดา แล้ว พระองค์ ก็ จะ ส่ง ผู้จ้วย แหม ผู้ น่ึง มา หื้อ หมู่ ต้าน ผู้จ้วย 
น้ี จะ อยู ่กับ หมู่ ต้าน ตลอด ไป 17 ผู้จ้วย พระองค์ น้ี ก็ คือ พระวญิญาณ ต้ี เปิด
เผย ความ จรงิ โลก น้ี ยอมฮบั พระองค์ บ่ ได้ ยอ้น ผ่อ บ่ หนั กับ บ่ ฮู้จัก พระองค์
แต่ หมู่ ต้าน ฮู้จัก พระองค์ แล้ว ยอ้น วา่ บ่าเด่ียว น้ี พระองค์ ก็ อยู ่กับ หมู่ ต้าน
กับ จะ อยู ่ใน ตัว๋ หมู่ ต้าน หลังจาก น้ี ตวย

18 �เฮา จะ บ่ ละ บ่ ขวา้ง หมู่ ต้าน ไว ้หื้อ อยู ่ใน โลก น้ี คน เดียว เฮา จะ ป๊ิก มา 
หา หมู่ ต้าน 19 แหม บ่ เมิน โลก ก็ จะ บ่ หนั เฮา แต่ หมู่ ต้าน จะ หนั เฮา ยอ้น เฮา 
มี จีวติ อยู่ หมู่ ต้าน ก็ จะ มี จีวติ อยู ่ตวย 20 ใน วนั น้ัน หมู่ ต้าน ก็ จะ ฮู ้วา่ เฮา เป๋น 
อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ พระบิดา ของ เฮา และ หมู่ ต้าน ก็ เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว 
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กัน๋ กับ เฮา และ เฮา ก็ เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ หมู่ ต้าน 21 คน ต้ี ยอมฮบั กํา 
สัง่ ของ เฮา กับ เยยีะ ต๋าม น้ัน ก็ เป๋น คน ต้ี ฮกั เฮา แล้ว พระบิดา ของ เฮา ก็ จะ 
ฮกั เขา กับ เฮา ก็ จะ ฮกั เขา ตวย กับ จะ เปิดเผย เรือ่ง ของ เฮา หื้อ เขา ฮู�้

22 ยูดาส ( บ่ ใจ้ ยูดาส อสิคารโิอท ) ถาม พระเยซู วา่ �พระองค์ เจ้า ข้า เยยี
ะ หยงั จะ เปิดเผย หื้อ หมู่ เฮา ฮู้ แต่ บ่ หื้อ โลก น้ี ฮู�้

23 พระเยซู ตอบ วา่ �ถ้า ใผ ฮกั เฮา เขา ก็ จะ เยยีะ ต๋าม กํา สัง่ สอน ของ เฮา
พระบิดา ของ เฮา ก็ จะ ฮกั เขา และ พระบิดา กับ เฮา ก็ จะ มา หา เขา แล้ว ก็ จะ 
อยู ่กับ เขา 24 คน ไหน บ่ ฮกั เฮา เขา ก็ จะ บ่ เยยีะ ต๋าม กํา สัง่ สอน ของ เฮา กํา สัง่ 
สอน ต้ี หมู่ ต้าน ได้ ยนิ บ่ ใจ้ เป๋น กํา สัง่ สอน ของ เฮา แต่ เป๋น ของ พระบิดา ผู้ ต้ี 
ใจ๊ เฮา มา

25 �เฮา ได้ อู ้กํา หมู่ น้ี หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง ต๋อน ต้ี ยงั อยู ่กับ หมู่ ต้าน 26 เม่ือ พระ
บิดา ส่ง ผู้จ้วย คือ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์มา แตน เฮา พระวญิญาณ น้ัน ก็ จะ 
สอน หมู่ ต้าน กู้ สิง่ กู้ อยา่ง กับ จะ เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน จํา๋ กู้ สิง่ ต้ี เฮา ได้ อู ้กับ หมู่ 
ต้าน ไป แล้ว

27 �เฮา หื้อ สันติสุข ของ เฮา ไว ้กับ หมู่ ต้าน สันติสุข ต้ี เฮา หื้อ บ่ เหมือน กับ 
ต้ี โลก หื้อ บ่ ต้อง ตุ๊ก อก ตุ๊ก ใจ๋ กับ บ่ ต้อง กัว๋ 28 ต้าน ได้ยนิ ต้ี เฮา บอก ต้าน แล้ว 
วา่ เฮา จะ ละ หมู่ ต้าน ไป และ จะ ป๊ิก มา หา หมู่ ต้าน แหม ถ้า หมู่ ต้าน ฮกั เฮา
หมู่ ต้าน ก็ จะ ดีใจ๋ ต้ี เฮา จะ ป๊ิก ไป หา พระบิดา ยอ้น พระบิดา เป๋น ใหญ่ เหลือ 
ตัว๋ เฮา 29 แล้ว บ่าเด่ียว น้ี เฮา ได้ บอก หมู่ ต้าน ก่อน ต้ี เรือ่ง น้ี จะ เกิด ขึ้น เป้ือ 
วา่ เม่ือ เกิด ขึ้น แต๊ ๆ หมู่ ต้าน ก็ จะ เจ้ือ เฮา 30 เฮา จะ อู ้กับ หมู่ ต้าน แหม บ่ เมิน
ยอ้น วา่ ผู้ ปกครอง แหง่ โลก น้ี ก่ําลัง จะ มา เขา บ่ มี สิทธ ิอาํนาจ เหลือ ตัว๋ เฮา
31 แต่ เฮา เยยีะ ต๋าม ต้ี พระบิดา สัง่ เฮา เป้ือ โลก จะ ได้ ฮู ้วา่ เฮา ฮกั พระบิดา
ลุก ขึ้น แล้ว ไป กัน๋ เต๊อะ

15
พระเยซู เป๋น เคือ องุน่ แต๊

1 �เฮา เป๋น เคือ องุน่ แต๊ กับ พระบิดา ก็ เป๋น คน ผ่อ คน กอย 2 กิง่ กู้ กิง่ ใน 
เฮา ต้ี บ่ มี หน่วย พระบิดา ก็ ตัด ขวา้ง เหยี และ พระองค์ ก็ แต่ง กิง่ ต้ี มี หน่วย 
เป้ือ หื้อ มัน ออก หน่วย นัก ขึ้น 3 หมู่ ต้าน ก็ สะอาด แล้ว ยอ้น กํา สอน ของ เฮา ต้ี 
ได้ บอก กับ หมู่ ต้าน ไป 4 หื้อ ติด กับ เฮา และ เฮา ก็ จะ ติด กับ หมู่ ต้าน กิง่ ออก 
หน่วย เอง บ่ ได้ นอก จาก ติด กับ เคือ องุน่ เต้าอัน้ หมู่ ต้าน ก็ เป๋น เหมือน กิง่ น้ัน 
ต้ี ออก หน่วย บ่ ได้ นอกจาก ติด กับ เฮา

5 �เฮา เป๋น เคือ องุน่ หมู่ ต้าน เป๋น กิง่ ใผ ต้ี ติด อยู ่กับ เฮา และ เฮา ติด อยู ่กับ 
เขา คน น้ัน ก็ จะ ออก หน่วย นัก ยอ้น ถ้า ใผ แยก จาก เฮา เขา ก็ เยยีะ อะหยงั 
บ่ ได้ เลย 6 ถ้า เขา บ่ ติด กับ เฮา เขา ก็ เป๋น เหมือน กิง่ ต้ี โดน ตัด ขวา้ง หื้อ เหีย่ว 
แหง้ ต๋าย แล้ว โดน เก็บ เอา ไป เผา ไฟ เหยี
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7 �ถ้า หมู่ ต้าน ติด อยู ่กับ เฮา และ กํา สัง่ สอน ของ เฮา ก็ ติด อยู ่กับ หมู่ ต้าน
บ่ วา่ หมู่ ต้าน จะ ขอ อะหยงั ต้าน ก็ จะ ได้ สิง่ น้ัน 8 ถ้า หมู่ ต้าน ออก หน่วย นัก
หมู่ ต้าน ก็ จะ เยยีะ หื้อ หนั วา่ หมู่ ต้าน เป๋น สาวก ของ เฮา กับ จะ เยยีะ หื้อ กู้ คน 
หนั เถิง ความ ยิง่ใหญ่ ของ พระบิดา 9พระบิดา ฮกั เฮา จาใด เฮา ก็ ฮกั หมู่ ต้าน 
จาอัน้ หื้อ หมู่ ต้าน อยู ่ใน ความ ฮกั ของ เฮา 10 ถ้า หมู่ ต้าน เยยีะ ต๋าม กําสัง่ 
ของ เฮา หมู่ ต้าน ก็ อยู ่ใน ความ ฮกั ของ เฮา เหมือน กับ ต้ี เฮา เยยีะ ต๋าม กําสัง่ 
ของ พระบิดา และ อยู ่ใน ความ ฮกั ของ พระองค์ 11 น่ี เป๋น สิง่ ต้ี เฮา บอก กับ 
หมู่ ต้าน เป้ือ หื้อ หมู่ ต้าน มี ความ จ้ืนจม ยนิดี อยา่ง ต้ี เฮา มี กับ มี ความ ยนิดี 
อยา่ง เต๋มต้ี 12 กําสัง่ ของ เฮา ก็ คือ หื้อ หมู่ ต้าน ฮกั กัน๋ เหมือน ต้ี เฮา ฮกั หมู่ 
ต้าน 13 บ่ มี ความ ฮกั ไหน ต้ี ยิง่ใหญ่ นัก เหลือ น้ี แหม แล้ว ก็ คือ ก๋าน ต้ี คน น่ึง 
สละ จีวติ เป้ือ เป้ือน ของ ตัว๋เก่า 14 ถ้า หมู่ ต้าน เยยีะ ต๋าม กําสัง่ ของ เฮา หมู่ 
ต้าน ก็ เป๋น เป้ือน ของ เฮา 15 เฮา จะ บ่ ฮอ้ง หมู่ ต้าน วา่ คน ฮบัใจ๊ แหม ยอ้น วา่ 
คน ฮบัใจ๊ บ่ ฮู ้วา่ นาย ของ ตัว๋ เก่า เยยีะ อะหยงั พ่อง แต่ เฮา ฮอ้ง หมู่ ต้าน วา่
เป้ือน ยอ้น วา่ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี เฮา ได้ยนิ จาก พระบิดา ของ เฮา เฮา ก็ บอก หื้อ 
หมู่ ต้าน ฮู ้แล้ว 16 หมู่ ต้าน บ่ ได้ เลือก เฮา แต่ เฮา เป๋น คน เลือก หมู่ ต้าน กับ 
มอบหมาย งาน หื้อ หมู่ ต้าน ไป เยยีะ จ๋น เกิด ผล เป๋น ผล ต้ี อยู ่ได้ ตลอด ยอ้น 
จาอัน้ อะหยงั ก็ ต๋าม ต้ี หมู่ ต้าน ขอ ใน นาม ของ เฮา พระบิดา ก็ จะ หื้อ กับ หมู่ 
ต้าน 17 กําสัง่ ของ เฮา ก็ คือ หื้อ หมู่ ต้าน ฮกั กัน๋ เน่อ

พระเยซู เตือ๋น หมู่ สาวก
18 �เม่ือ โลก น้ี จัง หมู่ ต้าน ก็ หื้อ จํา๋ ไว ้วา่ โลก น้ี จัง เฮา ก่อน 19 ถ้า หมู่ ต้าน 

เป๋น คน ของ โลก น้ี โลก น้ี ก็ จะ ฮกั หมู่ ต้าน ต้ี เป๋น คน ของ โลก แต่ หมู่ ต้าน บ่ ได้ 
เป๋น คน ของ โลก แล้ว ยอ้น เฮา ได้ เลือก หมู่ ต้าน หื้อ ออก จาก โลก จาอัน้ โลก 
เลย จัง หมู่ ต้าน 20 หมู่ ต้าน จํา๋ กํา ต้ี เฮา เกย บอก ไว ้ได้ ก่อ วา่ �คน ฮบัใจ๊ บ่ ใหญ่ 
เหลือ เจ้านาย ของ เขา� ถ้า หมู่ เขา ค่ํา เฮา หมู่ เขา ก็ จะ ค่ํา หมู่ ต้าน ตวย ถ้า หมู่ 
เขา เยยีะ ต๋าม กํา สัง่ สอน ของ เฮา หมู่ เขา ก็ จะ เยยีะ ต๋าม กํา สัง่ สอน ของ หมู่ 
ต้าน เหมือน กัน๋ 21 ต้ี หมู่ เขา ค่ํา หมู่ ต้าน ก็ ยอ้น หมู่ ต้าน ติดต๋าม เฮา ยอ้น หมู่ 
เขา บ่ ฮู้จัก ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา 22 ถ้า เฮา บ่ ได้ มา กับ บ่ ได้ สัง่ สอน หมู่ เขา หมู่ เขา ก็ จะ 
บ่ มี ความ ผิด อะหยงั แต่ บ่าเด่ียว น้ี หมู่ เขา บ่ มี ข้อ แก้ ตัว๋ ใน เรือ่ง บาป ของ หมู่ 
เขา 23 ใผ ต้ี จัง เฮา ก็ จัง พระบิดา เฮา ตวย 24 ถ้า เฮา บ่ ได้ เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์ต้ี 
บ่ เกย มี ใผ เยยีะ ใน หมู่ เขา หมู่ เขา ก็ จะ บ่ มี บาป อะหยงั แต่ หมู่ เขา ได้ หนั ก๋าน 
อศัจ๋รรย ์หลาย อยา่ง ต้ี เฮา เยยีะ ไป แล้ว หมู่ เขา ก็ ยงั จัง เฮา กับ พระบิดา ของ 
เฮา อยู่ 25 ต้ี เป๋น จาอัน้ ก็ เป้ือ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม บท บัญญัติ ของ เขา ต้ี วา่ �หมู่ 
เขา จัง เฮา โดย บ่ มี สาเหตุ�ธ
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26 �เฮา จะ ส่ง ผู้จ้วย ต้ี มา จาก พระบิดา มา หื้อ หมู่ ต้าน ก็ คือ พระวญิญาณ 
ต้ี เปิดเผย ความ จรงิ พระองค์ จะ เป๋น พยาน หื้อ ตัว๋ เฮา 27 และ หมู่ ต้าน ก็ จะ 
เป๋น พยาน บอก เรือ่ง ของ เฮา หื้อ คน ฮู ้ตวย ยอ้น หมู่ ต้าน ได้ อยู ่กับ เฮา ตัง้แต่ 
เก๊า แล้ว

16
1 �เฮา บอก เรือ่ง หมู่ น้ี กับ หมู่ ต้าน ก็ เป้ือ บ่ หื้อ หมู่ ต้าน ละ ความ เจ้ือ 2 เขา 

จะ ไล่ หมู่ ต้าน ออก จาก สมาชกิ ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ แล้ว จะ มี วนั น่ึง ต้ี กู้ 
คน ต้ี ฆ่า หมู่ ต้าน จะ ก๊ึด วา่ ต้ี เยยีะ จาอัน้ เป๋น ก๋าน ฮบัใจ๊ พระเจ้า 3 ต้ี เขา จะ 
เยยีะ จาอัน้ ยอ้น เขา บ่ ฮู้จัก พระบิดา กับ บ่ ฮู้จัก เฮา 4 แต่ ต้ี เฮา บอก เรือ่ง หมู่ 
น้ี กับ หมู่ ต้าน ไว ้ก่อน ก็ เป้ือ เม่ือ เรือ่ง น้ี เกิด ขึ้น หมู่ ต้าน ก็ จะ ก๊ึด ได้ วา่ เฮา ได้ 
เตือ๋น หมู่ ต้าน ไว ้แล้ว แต่ เฮา บ่ ได้ บอก เรือ่ง น้ี กับ หมู่ ต้าน ตัง้แต่ เก๊า ยอ้น วา่ 
เฮา ยงั อยู ่กับ หมู่ ต้าน

งาน ของ พระวญิญาณ บรสุิทธิ์
5 �ต๋อน น้ี เฮา ก่ําลัง จะ ไป หา พระองค์ ผู้ ต้ี ใจ๊ เฮา มา แต่ ก็ บ่ มี ใผ ใน หมู่ ต้าน 

ถาม เฮา วา่ �อาจ๋ารย ์จะ ไป ต้ี ไหน� 6 หมู่ ต้าน ก่ําลัง ตุ๊ก อก ตุ๊ก ใจ๋ ยอ้น เฮา 
บอก เรือ่ง หมู่ น้ี 7 แต่ เฮา บอก ความ จรงิ แก่ หมู่ ต้าน วา่ ต้ี เฮา จาก หมู่ ต้าน 
ไป น้ัน ก็ เป๋น ก๋าน ดี กับ หมู่ ต้าน ยอ้น วา่ ถ้า เฮา บ่ ไป พระองค์ ผู้จ้วย ก็ จะ บ่ มา 
หา หมู่ ต้าน แต่ ถ้า เฮา ไป เฮา ก็ จะ ส่ง พระองค์ ผู้จ้วย มา หา หมู่ ต้าน 8 เม่ือ 
พระองค์ มา แล้ว พระองค์ ก็ จะ เยยีะ หื้อ โลก ฮู ้เถิง ความ จรงิ เรือ่ง บาป เรือ่ง 
ความ ถูกต้อง กับ เรือ่ง ก๋าน ตัดสิน ลงโต้ษ ของ พระเจ้า 9 ใน เรือ่ง บาป น้ัน ก็ 
คือ หมู่ คน บ่ ยอม เจ้ือ วางใจ๋ เฮา 10 และ ใน เรือ่ง ความ ถูกต้อง น้ัน ก็ คือ เฮา 
จะ ป๊ิก ไป หา พระบิดา แล้ว หมู่ ต้าน ก็ จะ บ่ หนั เฮา แหม 11 ใน เรือ่ง ก๋าน ตัดสิน 
ลงโต้ษ ของ พระเจ้า น้ัน ก็ คือ ผู้ ปกครอง โลก น้ี โดน ตัดสิน ลงโต้ษ แล้ว

12 �เฮา มี แหม หลาย เรือ่ง ต้ี จะ บอก กับ หมู่ ต้าน แต่ ถ้า อู ้กับ หมู่ ต้าน บ่า
เด่ียวน้ี ก็ ยาก ต้ี หมู่ ต้าน จะ ฮบั ได้ 13 แต่ เม่ือ พระวญิญาณ ต้ี เปิดเผย ความ 
จรงิ มา ก็ จะ เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน เข้า ใจ๋ เถิง ความ จรงิ ตึง หมด ยอ้น วา่ พระ
วญิญาณ จะ บ่ อู ้ต๋ามใจ๋ ตัว๋เก่า แต่ จะ อู ้ใน สิง่ ต้ี ได้ยนิ จาก พระบิดา แล้ว ก็ 
จะ บอก หมู่ ต้าน ใน สิง่ ต้ี จะ เกิด ขึ้น 14 และ พระวญิญาณ ก็ จะ เยยีะ หื้อ หมู่ 
ต้าน หนั เถิง ความ ยิง่ใหญ่ ของ เฮา ยอ้น พระวญิญาณ จะ เอา กําสอน ของ 
เฮา มา บอก หมู่ ต้าน 15 กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี เป๋น ของ พระบิดา ก็ เป๋น ของ เฮา จาอัน้ 
เฮา เลย บอก หมู่ ต้าน วา่ พระวญิญาณ จะ เอา กําสอน ของ เฮา มา บอก กับ หมู่ 
ต้าน

ความ โศกเศรา้ เสียใจ๋ จะ ก๋าย เป๋น ความ จ้ืนจม ยนิดี
16 �แหม หน้อย หมู่ ต้าน ก็ จะ บ่ หนั เฮา แล้ว ต่อ ไป แหม หน้อย หมู่ ต้าน ก็ จะ 

หนั เฮา�
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17 สาวก บาง คน ก็ อู ้กัน๋ วา่ �ต้ี อาจ๋ารย ์อู ้วา่ �แหม หน้อย หมู่ ต้าน ก็ จะ 
บ่ หนั เฮา แล้ว ต่อ ไป แหม หน้อย หมู่ ต้าน ก็ จะ หนั เฮา� กับ �ยอ้น เฮา ไป เถิง 
พระบิดา� อาจ๋ารย ์หมายความ วา่ จาใด� 18 แล้ว หมู่ เขา ก็ ถาม กัน๋ แหม วา่
� �แหม หน้อย� ของ อาจ๋ารย์ อาจ๋ารย ์หมายเถิง อะหยงั เฮา บ่ เข้าใจ๋ เรือ่ง 
ต้ี อาจ๋ารย ์อู ้เลย�

19 พระเยซู ฮู ้วา่ หมู่ เขา ใค่ ถาม พระองค์ พระองค์ ก็ เลย อู ้กับ หมู่ เขา วา่
�หมู่ ต้าน ถาม กัน๋ อยู ่กา วา่ เฮา หมายความ วา่ จาใด ต้ี เฮา อู ้วา่ แหม หน้อย 
หมู่ ต้าน ก็ จะ บ่ หนั เฮา แล้ว ต่อ ไป แหม หน้อย หมู่ ต้าน ก็ จะ หนั เฮา 20 เฮา บอก 
ความ จรงิ แก่ หมู่ ต้าน วา่ หมู่ ต้าน จะ ไห ้หุย แต่ โลก จะ จ้ืนจม ยนิดี หมู่ ต้าน 
จะ โศกเศรา้ เสียใจ๋ แต่ ความ โศกเศรา้ เสียใจ๋ ของ หมู่ ต้าน จะ ก๋าย เป๋น ความ 
จ้ืนจม ยนิดี 21 ต๋อน ต้ี แม่ญิง เกิด ลูก เขา ก็ ตุ๊ก ยอ้น ความ เจ็บ ปวด ทรมาน
แต่ เม่ือ ลูก เกิด ออก มา แล้ว เขา ก็ ลืม ความ เจ็บ ปวด น้ัน ยอ้น เขา มี ความ จ้ืน
จม ยนิดี ต้ี ลูก ได้ เกิด มา ใน โลก น้ี 22 ก็ เหมือน กับ ต๋อน น้ี ต้ี หมู่ ต้าน ตุ๊ก อก ตุ๊ก 
ใจ๋ แต่ เม่ือ เฮา ป๊ิก มา หา หมู่ ต้าน แหม หมู่ ต้าน ก็ จะ มี ความ จ้ืนจม ยนิดี กับ 
จะ บ่ มี ใผ มา ลู่ เอา ความ จ้ืนจม ยนิดี ไป จาก หมู่ ต้าน ได้ 23 ใน วนั น้ัน หมู่ ต้าน 
ก็ จะ บ่ ถาม อะหยงั เฮา แหม เฮา บอก ความ จรงิ แก่ หมู่ ต้าน วา่ ถ้า ต้าน ขอ อะ
หยงั จาก พระบิดา ใน นาม ของ เฮา พระองค์ ก็ จะ หื้อ กับ หมู่ ต้าน 24 จ๋น เถิง บ่า
เด่ียว น้ี หมู่ ต้าน ยงั บ่ ได้ ขอ อะหยงั ใน นาม ของ เฮา เลย หื้อ ขอ เต๊อะ แล้ว หมู่ 
ต้าน ก็ จะ ได้ เป้ือ หมู่ ต้าน จะ มี ความ จ้ืนจม ยนิดี อยา่ง เต๋ม ต้ี

เฮา มี ชยั แล้ว
25 �เฮา เล่า เรือ่ง หมู่ น้ี เป๋น กําเผียบ หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง แต่ จะ มี วนั น่ึง ต้ี เฮา จะ 

บ่ ใจ๊ กําเผียบ แล้ว แต่ เฮา จะ อู ้ซ่ือ ๆ เก่ียว กับ พระบิดา 26 ใน วนั น้ัน หมู่ ต้าน 
จะ บ่ ต้อง ขอ อะหยงั ผ่าน ตาง เฮา แหม แล้ว ต้าน ขอ จาก พระบิดา ได้ โดย ตรง 
เลย๕ 27 พระบิดา ฮกั หมู่ ต้าน ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน ฮกั เฮา และ เจ้ือ วา่ เฮา มา จาก 
พระบิดา 28 เฮา มา จาก พระบิดา และ เข้า มา ใน โลก แล้ว และ ก่ําลัง จะ ไป 
จาก โลก แล้ว ป๊ิก ไป หา พระบิดา�

29หมู่ สาวก ก็ อู ้กัน๋ วา่ �ผ่อ ลอ อาจ๋ารย ์อู ้กับ หมู่ เฮา ซ่ือ ๆ โดย บ่ ใจ๊ กําเผียบ 
แล้ว 30 ต๋อน น้ี หมู่ เฮา เข้าใจ๋ แล้ว วา่ อาจ๋ารย ์ฮู ้กู้ สิง่ กู้ อยา่ง บ่ จํา๋ เป๋น ต้ี ใผ จะ 
ต้อง ถาม อาจ๋ารย ์แหม ยอ้น วา่ อาจ๋ารย ์ฮู ้แล้ว วา่ หมู่ เฮา ก๊ึด จะ ถาม อะหยงั
มอกอี ้หมู่ เฮา ก็ เจ้ือ แล้ว วา่ อาจ๋ารย ์มา จาก พระเจ้า�

31 แล้ว พระเยซู ก็ อู ้วา่ �บ่าเด่ียว น้ี หมู่ ต้าน เจ้ือ เฮา แล้ว กา 32 ผ่อ ลอ จะ 
มี วนั น่ึง ต้ี จะ มา เถิง และ แต๊ ๆ บ่าเด่ียว น้ี ก็ เถิง แล้ว ต้ี หมู่ ต้าน จะ แตก ขะแล 
ขะแจ หนี ไป บ้าน ใผ บ้าน มัน แล้ว จะ ละ เฮา ไว ้หื้อ อยู ่คน เดียว แต่ เฮา บ่ ได้ อยู ่
คน เดียว ยอ้น พระบิดา อยู ่กับ เฮา
๕ 16:26 16:26 ถ้า แป๋ ตรง กับ ภาษา กรกี จะ เป๋น �ใน วนั น้ัน หมู่ ต้าน จะ ขอ ใน นาม ของ เฮา
แต่ เฮา จะ บ่ บอก หมู่ ต้าน วา่ เฮา ขอ พระบิดา เป้ือ หมู่ ต้าน�
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33 �เฮา บอก เรือ่ง หมู่ น้ี กับ หมู่ ต้าน ไว ้เป้ือ สันติสุข ของ เฮา จะ อยู ่กับ หมู่ 
ต้าน ใน โลก น้ี ต้าน จะ ปะ ความ ตุ๊กยาก ลําบาก แต่ หื้อ เข้มแข็ง ไว ้เน่อ ยอ้น 
วา่ เฮา มี ชยั เหนือ โลก แล้ว�

17
พระเยซู อธษิฐาน หื้อ หมู่ สาวก

1หลังจาก พระเยซู อู ้จาอัน้ แล้ว พระองค์ ก็ แหงน หน้า ขึ้น ผ่อ ต๊องฟ้า แล้ว 
ก็ อู ้วา่ �ข้า แต่ พระบิดา เถิง เวลา แล้ว ขอ โผด เยยีะ หื้อ กู้ คน หนั เถิง ความ ยิง่
ใหญ่ ของ พระบุตร ของ พระองค์ เป้ือ พระบุตร ของ พระองค์ ก็ จะ ได้ เยยีะ หื้อ 
กู้ คน หนั เถิง ความ ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์ 2 ยอ้น วา่ พระองค์ ได้ หื้อ พระบุตร มี 
สิทธ ิอาํนาจ เหนือ กู้ คน เป้ือ พระบุตร จะ หื้อ จีวติ นิรนัดร ์กับ กู้ คน ต้ี พระองค์ 
ได้ หื้อ พระบุตร ไว้ 3 จีวติ นิรนัดร ์ก็ คือ ก๋าน ฮูจั้ก พระองค์ ผู้ เป๋น พระเจ้า ผู้ เต้ีย
งแต๊ องค์ เดียว และ ฮู้จัก พระเยซู ครสิต์ ผู้ ต้ี พระองค์ ใจ๊ มา 4 ข้า พระองค์ ได้ 
เยยีะ หื้อ คน ใน โลก น้ี หนั เถิง ความ ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์ โดย เยยีะ ก๋าน กู้ 
อยา่ง ต้ี พระองค์ มอบ หื้อ ข้า พระองค์ ไว ้เสรจ็ แล้ว 5 บ่าเด่ียว น้ี ขอ พระบิดา 
หื้อ เกียรติ ข้า พระองค์ ต่อหน้า พระองค์ คือ เกียรติ ต้ี พระบุตร เกย มี ฮว่ม กัน๋ 
กับ พระองค์ ก่อน ต้ี โลก น้ี เกิด ขึ้น มา

6 �คน ต้ี พระองค์ นํา มา ติดต๋าม ข้า พระองค์ จาก โลก น้ี ข้า พระองค์ ก็ 
เยยีะ หื้อ ฮู้จัก พระองค์ คน หมู่ น้ี เป๋น ของ พระองค์ ต้ี พระองค์ มอบ ไว ้กับ ข้า 
พระองค์ แล้ว หมู่ เขา ได้ เยยีะ ต๋าม ถ้อยกํา ของ พระองค์ 7 บ่าเด่ียว น้ี หมู่ เขา 
ฮู ้แล้ว วา่ กู้ สิง่ ต้ี พระองค์ หื้อ ข้า พระองค์ ไว ้มา จาก พระองค์ 8 ยอ้น วา่ กํา ต้ี 
พระองค์ หื้อ ข้า พระองค์ ไว ้น้ัน ข้า พระองค์ ได้ หื้อ หมู่ เขา แล้ว และ หมู่ เขา ก็ 
ยอมฮบั กํา น้ัน ไว้ และ หมู่ เขา ฮู ้แต๊ ๆ แล้ว วา่ ข้า พระองค์ มา จาก พระองค์
และ เจ้ือ วา่ พระองค์ ใจ๊ ข้า พระองค์ มา 9 ข้า พระองค์ อธษิฐาน หื้อ หมู่ เขา
บ่ ใจ้ อธษิฐาน หื้อ คน ใน โลก แต่ อธษิฐาน หื้อ คน หมู่ น้ัน ต้ี พระองค์ มอบ หื้อ 
ข้า พระองค์ ไว้ ยอ้น หมู่ เขา เป๋น คน ของ พระองค์ 10 กู้ อยา่ง ต้ี เป๋น ของ ข้า 
พระองค์ ก็ เป๋น ของ พระองค์ แล้ว กู้ อยา่ง ต้ี เป๋น ของ พระองค์ ก็ เป๋น ของ ข้า 
พระองค์ กับ คน หมู่ น้ี เยยีะ หื้อ โลก หนั เถิง ความ ยิง่ใหญ่ ของ ข้า พระองค์
11 ข้า พระองค์ จะ บ่ อยู ่ใน โลก น้ี แหม แล้ว แต่ หมู่ เขา ยงั อยู ่ใน โลก น้ี กับ ข้า 
พระองค์ ก่ําลัง จะ ป๊ิก ไป หา พระองค์ ข้า แต่ พระบิดา ผู้ บรสุิทธิ์ ขอ พระองค์ 
ปกปัก ฮกัษา หมู่ เขา โดย ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระองค์ ต้ี ได้ หื้อ ข้า พระองค์ ตวย 
เต๊อะ เป้ือ หมู่ เขา จะ เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ เหมือน กับ ต้ี พระองค์ กับ ข้า 
พระองค์ เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ 12 ต๋อน ต้ี ข้า พระองค์ อยู ่กับ หมู่ เขา ข้า 
พระองค์ ก็ ปกปัก ฮกัษา หมู่ เขา หื้อ ปลอดภัย โดย ฤทธิ ์อาํนาจ ต้ี พระองค์ หื้อ 
ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ปกป้อง หมู่ เขา ไว ้และ บ่ มี ใผ หาย ไป สัก คน ยกเวน้ 
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คน น้ัน ต้ี พระองค์ กํา๋หนด ไว้ จะ ต้อง ฉิบหาย วายวอด เป้ือ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม 
พระคัมภีร์

13 �แต่ บ่าเด่ียว น้ี ข้า พระองค์ ก่ําลัง จะ ป๊ิก ไป หา พระองค์ ต้ี ข้า พระองค์ อู ้
เรือ่ง หมู่ น้ี ต๋อน ต้ี ยงั อยู ่ใน โลก ก็ เป้ือ หื้อ หมู่ เขา ได้ ฮบั ความ จ้ืนจม ยนิดี อยา่ง 
เต๋มต้ี เหมือน ต้ี ข้า พระองค์ ได้ฮบั 14 ข้า พระองค์ ได้ หื้อ ถ้อยกํา ของ พระองค์ 
กับ หมู่ เขา แล้ว และ โลก น้ี จัง หมู่ เขา ยอ้น วา่ หมู่ เขา บ่ ใจ้ ของ โลก เหมือน กับ 
ต้ี ข้า พระองค์ บ่ ใจ้ ของ โลก 15 ข้า พระองค์ บ่ ขอ หื้อ พระองค์ เอา หมู่ เขา ออก 
ไป จาก โลก แต่ ขอ หื้อ พระองค์ ปกปัก ฮกัษา หมู่ เขา หื้อ ปลอดภัย จาก มาร
16 หมู่ เขา บ่ ใจ้ ของ โลก เหมือน กับ ข้า พระองค์ ต้ี บ่ ใจ้ ของ โลก 17 ถ้อยกํา ของ 
พระองค์ เป๋น ความ จรงิ ขอ หื้อ ถ้อยกํา น้ัน เยยีะ หื้อ หมู่ เขา เป๋น คน ต้ี บรสุิทธิ ์
ของ พระองค์ 18 พระองค์ ส่ง ข้า พระองค์ มา ใน โลก จาใด ข้า พระองค์ ก็ ส่ง 
หมู่ เขา ไป ใน โลก จาอัน้ 19 ข้า พระองค์ ขอ ถวาย ตัว๋ ฮบัใจ๊ พระองค์ เป้ือ หมู่ 
เขา ก็ จะ ถวาย ตัว๋ ฮบัใจ๊ พระองค์ อยา่ง แต๊ จรงิ เหมือน กัน๋

20 �ข้า พระองค์ บ่ ได้ อธษิฐาน เป้ือ หมู่ เขา เต้าอัน้ แต่ อธษิฐาน เป้ือ หมู่ 
คน ต้ี จะ เจ้ือ วางใจ๋ ข้า พระองค์ ผ่าน ตาง กํา พยาน ของ หมู่ เขา ตวย 21 ข้า 
พระองค์ ขอ หื้อ หมู่ เขา ตึง หมด เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ เหมือน กับ ต้ี พระ
บิดา เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ ข้า พระองค์ และ ข้า พระองค์ ก็ เป๋น อนั น่ึง 
อนั เดียว กัน๋ กับ พระบิดา ขอ หื้อ หมู่ เขา เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ เฮา ตวย
เป้ือ โลก จะ เจ้ือ วา่ พระองค์ เป๋น ผู้ ส่ง ข้า พระองค์ มา 22 เกียรติ ต้ี พระองค์ 
ได้ หื้อ ข้า พระองค์ ไว้ ข้า พระองค์ ได้ หื้อ หมู่ เขา แล้ว เป้ือ หมู่ เขา จะ เป๋น อนั 
น่ึง อนั เดียว กัน๋ เหมือน กับ ต้ี พระองค์ กับ ข้า พระองค์ เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋
23 ข้า พระองค์ เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ หมู่ เขา กับ พระองค์ ก็ เป๋น อนั น่ึง 
อนั เดียว กัน๋ กับ ข้า พระองค์ เป้ือ หมู่ เขา จะ เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ แต๊ ๆ กับ 
เป้ือ คน ตังหลาย จะ ฮู ้วา่ พระองค์ ส่ง ข้า พระองค์ มา และ พระองค์ ก็ ฮกั หมู่ 
เขา เหมือน กับ ต้ี พระองค์ ฮกั ข้า พระองค์

24 �ข้า แต่ พระบิดา ข้า พระองค์ ใค่ หื้อ คน หมู่ น้ี ต้ี พระองค์ หื้อ ข้า พระองค์
อยู ่กับ ข้า พระองค์ ใน ต้ี ต้ี ข้า พระองค์ อยู ่น้ัน เป้ือ หมู่ เขา จะ ได้ หนั เถิง ความ 
ยิง่ใหญ่ ของ ข้า พระองค์ ต้ี พระองค์ หื้อ ข้า พระองค์ ไว้ ยอ้น พระองค์ ฮกั ข้า 
พระองค์ ก่อน สรา้ง โลก น้ี 25 ข้า แต่ พระบิดา ผู้ มี ความ ยุติธรรม โลก น้ี บ่ ฮู้
จัก พระองค์ แต่ ข้า พระองค์ ฮู้จัก พระองค์ และ คน หมู่ น้ี ก็ ฮู ้วา่ พระองค์ ส่ง 
ข้า พระองค์ มา 26 ข้า พระองค์ เยยีะ หื้อ หมู่ เขา ฮู้จัก พระองค์ แล้ว กับ จะ เยยี
ะ ต่อ ไป แหม เป้ือ วา่ ความ ฮกั ต้ี พระองค์ มี หื้อ ข้า พระองค์ จะ อยู ่กับ หมู่ เขา
กับ ข้า พระองค์ ก็ จะ เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ หมู่ เขา ตวย�

18
พระเยซู โดน ยบั
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1 เม่ือ พระเยซู อธษิฐาน เสรจ็ แล้ว พระองค์ กับ หมู่ สาวก ก็ เตียว ออก จาก 
ต้ี หัน้ ไป ข้าม หว้ย จ้ือ ขิดโรน แล้ว เข้า ไป ใน สวน บ่ากอกเทศ แหง่ น่ึง 2 ยูดาส 
คน ต้ี หกัหลัง พระองค์ ก็ ฮู้จัก สวน น้ี ตวย ยอ้น วา่ พระองค์ กับ หมู่ สาวก เกย 
มา ปะ กัน๋ ต้ี น่ี เจ่ือ ๆ 3 แล้ว ยูดาส ก็ ปา หมู่ ทหาร โรมัน กับ ทหาร ฮกัษา พระ
วหิาร ต้ี หมู่ หวั หน้า ปุโรหติ กับ หมู่ ฟารสีิ ส่ง มา ไป ต้ี สวน น้ัน หมู่ เขา ต๋าม โกม
กํา๋ ไม้แค่ กับ มี อาวุธ มา ตวย

4 พระเยซู ฮู ้วา่ จะ เกิด อะหยงั ขึ้น กับ พระองค์ พระองค์ ก็ เลย เตียว ออก ไป 
ถาม หมู่ เขา วา่ �หมู่ ต้าน มา ตวย เซาะ หา ใผ�

5 หมู่ เขา ก็ ตอบ วา่ �เยซู จาว นาซาเรธ็� พระเยซู ก็ เลย อู ้วา่ �เฮา เป๋น คน 
น้ัน� ยูดาส คน ต้ี หกัหลัง พระเยซู ก็ ยนื อยู ่กับ หมู่ เขา ต้ี หัน้

6 เม่ือ หมู่ เขา ได้ ยนิ พระเยซู อู ้วา่ �เฮา เป๋น คน น้ัน� หมู่ เขา ก็ ถอย หลัง 
โก้น ลง ดิน

7 แล้ว พระเยซู ก็ ถาม เขา แหม เต้ือ วา่ �หมู่ ต้าน มา ตวย เซาะ หา ใผ� หมู่ 
เขา ก็ ตอบ วา่ �เยซู จาว นาซาเรธ็�

8 พระเยซู ก็ เลย อู ้วา่ �ก็ เฮา บอก แล้ว ลอ วา่ เฮา เป๋น คน น้ัน ถ้า หมู่ ต้าน มา 
ตวย เซาะ หา เฮา ก็ หื้อ ป่อย คน หมู่ น้ี ไป เหยี� 9 ต้ี พระเยซู อู ้จาอัน้ เป้ือ หื้อ เป๋น 
ไป ต๋าม ต้ี พระองค์ เกย อู ้ไว ้วา่ �ข้า พระองค์ บ่ หื้อ คน ต้ี พระบิดา มอบ หื้อ ข้า 
พระองค์ ไว้ หาย ไป สัก คน เดียว�

10 ซีโมน เปโตร มี ดาบ อยู่ เขา เลย จัก๊ ออก มา ฟัน ถูก หู เผิก ขวา ของ มัลคัส
ปุด เซิง่ เป๋น คน ฮบั ใจ๊ ของ มหา ปุโรหติ 11 พระเยซู อู ้กับ เขา วา่ �เก็บ ดาบ ใส่ 
ฝัก เหยี เต๊อะ ก๊ึด วา่ เฮา จะ บ่ กิน๋ จาก ถ้วย แหง่ ความ ตุ๊ก ต้ี พระบิดา หื้อ เฮา ไว ้
กา�

หมู่ เขา ปา พระเยซู ไป หา มหา ปุโรหติ
12 นายพัน กับ หมู่ ทหาร โรมัน แล้ว ก็ หมู่ ทหาร ฮกัษา พระวหิาร ของ จาว 

ยวิ ก็ ยบั พระเยซู มัด ไว้ 13 แล้ว ปา พระองค์ ไป หา อนันาส ก่อน ยอ้น เขา เป๋น 
ป้อเมีย ของ คายาฟาส ต้ี เป๋น มหา ปุโรหติ ใน ป๋ี น้ัน 14 คายาฟาส เป๋น คน ต้ี 
เกย บอก หมู่ จาว ยวิ วา่ �ก็ ดี ถ้า หื้อ คน น่ึง ต๋าย เป้ือ คน ตึง หมด�

เปโตร บอก บ่ ใจ้ สาวก ของ พระเยซู
15 ซีโมน เปโตร กับ สาวก แหม คน น่ึง ตวย พระเยซู ไป สาวก คน น้ัน ฮู้จัก 

มหา ปุโรหติ เขา เลย ตวย พระเยซู เข้า ไป ใน ก๋าง ข่วง บ้าน ของ มหา ปุโรหติ
16 แต่ เปโตร ยนื ถ้า อยู ่ตัง นอก ข้าง ปะตู๋ สาวก คน น้ัน ต้ี ฮู้จัก มหา ปุโรหติ ก็ 
เลย ออก มา บอก สาวใจ๊ ต้ี เฝ้า ปะตู๋ แล้ว ปา เปโตร เข้า ไป ตัง ใน ตวย 17 สาว
ใจ๊ ต้ี เฝ้า ปะตู๋ คน น้ัน ถาม เปโตร วา่ �ต้าน เป๋น สาวก ของ ป้อจาย คน น้ัน ตวย 
บ่ ใจ้ กา� เปโตร ก็ ตอบ วา่ �บ่ ใจ้ ลอ�
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18 ต้ี หัน้ หมู่ ขี้ข้า กับ ทหาร ฮกัษา พระวหิาร ดัง ไฟ ยนื หงิ หื้อ อุน่ กัน๋ อยู ่ยอ้น 
อากาศ มัน หนาว เปโตร ก็ ไป ยนื หงิ ไฟ อยู ่กับ หมู่ เขา ตวย

มหา ปุโรหติ สอบสวน พระเยซู
19 มหา ปุโรหติ ก็ สอบสวน พระ เยซู เรือ่ง หมู่ สาวก กับ กํา สอน ของ 

พระองค์ 20 พระองค์ ตอบ วา่ �เฮา ได้ อู ้อยา่ง เปิดเผย กับ กู้ คน เฮา สอน อยู ่
ใน ธรรมศาลา กับ ใน พระวหิาร ตลอด ต้ี จาว ยวิ ตึง หมด มา จุมนุม กัน๋ เฮา 
บ่ เกย สอน อะหยงั อยา่ง ลับ ๆ เลย 21 ต้าน มา ถาม เฮา เยยีะ หยงั ไป ถาม คน 
หมู่ น้ัน ต้ี ได้ ยนิ กํา อู ้ของ เฮา เต๊อะ หมู่ เขา ฮู ้ดี วา่ เฮา อู ้อะหยงั ไป พ่อง�

22 บ่ากอง พระเยซู อู ้จาอัน้ ทหาร ฮกัษา พระวหิาร คน น่ึง ต้ี ยนื อยู ่ใก้ หัน้ ก็ 
ตบ หน้า พระองค์ แล้ว อู ้วา่ �ตอบ มหา ปุโรหติ จาอัน้ ได้ จาใด หา�

23 พระเยซู เลย ตอบ วา่ �ถ้า เฮา อู ้อะหยงั ผิด ก็ หื้อ บอก มา เลย วา่ ผิด จาใด
แต่ ถ้า เฮา อู ้ถูก มา ตบ หน้า เฮา เยยีะ หยงั�

24 อนันาส เลย หื้อ ปา พระเยซู ต้ี ยงั โดน มัด อยู ่ไป หา คายาฟาส ต้ี เป๋น มหา 
ปุโรหติ

เปโตร บอก บ่ ใจ้ สาวก พระเยซู แหม เต้ือ
25 ต๋อน ต้ี ซีโมน เปโตร ก่ําลัง ยนื หงิ ไฟ อยู่ หมู่ คน ต้ี หัน้ ถาม เขา วา่ �เจ้า 

เป๋น สาวก ของ คน น้ัน ตวย กา� เปโตร ก็ ปฏิเสธ วา่ �บ่ ใจ้ ลอ�
26 คน ฮบัใจ๊ คน น่ึง ของ มหา ปุโรหติ ต้ี เป๋น ญาติ ของ ป้อจาย ต้ี โดน เปโตร 

ฟัน หู ปุด ก็ อู ้กับ เปโตร วา่ �ก็ เฮา หนั ต้าน อยู ่ใน สวน กับ ป้อจาย คน น้ัน บ่ ใจ้ 
กา�

27 เปโตร ก็ บอก บ่ ใจ้ แหม เต้ือ แล้ว ไก่ ก็ ขัน ขึ้น มา บ่า เด่ียว น้ัน เลย
พระเยซู ปะ ปีลาต

28 เจ๊ามืด หมู่ เขา ก็ ปา พระเยซู ออก จาก บ้าน คายาฟาส ไป ต้ี วงั ของ เจ้า 
เมือง โรมัน หมู่ จาว ยวิ บ่ ได้ เข้า ไป ต้ี หัน้ ยอ้น กัว๋ วา่ ตัว๋ เก่า จะ เป๋น มลทิน ๖
แล้ว จะ เข้า ฮว่ม ใน งาน ปัสกา บ่ ได้ 29 เจ้าเมือง ปีลาต เลย ออก มา หา หมู่ เขา 
ตังนอก แล้ว ถาม วา่ �หมู่ ต้าน ฟ้อง ป้อจาย คน น้ี ยอ้น เรือ่ง อะหยงั�

30 หมู่ เขา ตอบ ปีลาต วา่ �ถ้า เขา บ่ ได้ เยยีะ ผิด หมู่ เฮา ก็ จะ บ่ เอา ตัว๋ เขา มา 
หื้อ ต้าน�

31 ปีลาต อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �หื้อ หมู่ ต้าน เอา เขา ไป ตัดสิน ลงโต้ษ ต๋าม บท 
บัญญัติ ของ หมู่ ต้าน กัน๋ เอง เต๊อะ� หมู่ จาว ยวิ เลย บอก ปีลาต วา่ �ต๋าม 
กฎหมาย ของ โรมัน เฮา บ่ มี สิทธิ ์ตัดสิน ฆ่า ใผ ลุ�

32 ต้ี เกิด ขึ้น จาอี ้ก็ เป้ือ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี พระเยซู เกย อู ้ไว ้วา่ พระองค์ จะ 
ต๋าย จาใด
๖ 18:28 18:28 จาว ยวิ ถือ วา่ ก๋าน เข้า ไป ใน ต้ี ต้ี บ่ ใจ้ ของ จาว ยวิ จะ เยยีะ หื้อ หมู่ เขา เป๋น มลทิน ตาง ศาสนา
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33 ปีลาต ก็ ป๊ิก เข้า ไป ใน วงั แล้ว ฮอ้ง พระเยซู มา ถาม วา่ �ต้าน เป๋น กษัตรยิ ์
ของ จาว ยวิ กา�

34 พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �ต้ี ต้าน ถาม จาอี ้ต้าน ก๊ึด คน เดียว กาวา่ คน อื่น 
บอก�

35 ปีลาต ก็ ตอบ วา่ �ต้าน ก๊ึด วา่ เฮา เป๋น จาว ยวิ กา คน ใน จ้าด ของ ต้าน กับ 
หมู่ หวั หน้า ปุโรหติ น้ัน เนาะ ต้ี ยบั ต้าน มา หื้อ เฮา ต้าน เยยีะ อะหยงั ผิด�

36พระเยซู ก็ ตอบ วา่ �สิทธ ิอาํนาจ ต้ี เป๋น กษัตรยิ ์ของ เฮา บ่ ได้ มา จาก โลก 
น้ี ยอ้น ถ้า เป๋น จาอัน้ คน ของ เฮา ก็ จะ สู้ เป้ือ บ่ หื้อ หมู่ จาว ยวิ ยบั เฮา แต่ สิทธ ิ
อาํนาจ ต้ี เป๋น กษัตรยิ ์ของ เฮา บ่ ได้ มา จาก โลก น้ี�

37 ปีลาต เลย บอก พระองค์ วา่ �ถ้า จาอัน้ ต้าน ก็ เป๋น กษัตรยิ ์หนะ ก่า�
พระเยซู ก็ บอก วา่ �ต้าน อู ้วา่ เฮา เป๋น กษัตรยิ ์ก็ แม่น แล้ว จาอัน้ เฮา เลย มา 
เกิด ใน โลก น้ี เป้ือ เป๋น พยาน หื้อ กับ ความ จรงิ กับ กู้ ๆ คน ต้ี ฮกั ความ จรงิ ก็ ฟัง 
เสียง ของ เฮา�

38 ปีลาต ก็ ถาม พระองค์ แหม วา่ �ความ จรงิ คือ อะหยงั� เม่ือ เขา ถาม 
แล้ว ก็ ออก ไป หา หมู่ จาว ยวิ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �เฮา บ่ หนั วา่ เขา มี ความ ผิด อะ
หยงั 39 แต่ หมู่ ต้าน มี ธรรมเนียม หื้อ เฮา ป่อย นักโต้ษ คน น่ึง หื้อ หมู่ ต้าน ใน 
งาน ปัสกา หมู่ ต้าน ใค่ หื้อ เฮา ป่อย กษัตรยิ ์ของ จาว ยวิ ก่อ�

40 แต่ หมู่ จาว ยวิ ปา กัน๋ ฮอ้ง เอิน้ ออก มา วา่ �บ่ ป่อย เขา ขอ หื้อ ป่อย บารบั
บัส แตน� ( บารบับัส เป๋น กบฏ )

19
1 ปีลาต เลย ปา พระเยซู ไป แล้ว สัง่ ทหาร เฆ่ียน พระองค์ 2 หมู่ ทหาร ก็ 

เอา กิง่ ไม้ ต้ี มี หนาม มา แป๋ง เป๋น มงกุฎ แล้ว เอา สุบ หวั หื้อ พระองค์ แล้ว 
เอา เส้ือ คุม สี ม่วง ใส่ หื้อ 3 แล้ว หมู่ เขา ก็ เป่ียน กัน๋ เข้า มา หา พระองค์ กับ อู ้
หยอ้ พระองค์ วา่ �ขอ กษัตรยิ ์ของ จาว ยวิ จง จํา๋เรญิ เต๊อะ� แล้ว ก็ ตบ หน้า 
พระองค์

4 ปีลาต ก็ ออก มา อู ้กับ หมู่ จาว ยวิ วา่ �ผ่อ ลอ เฮา ปา เขา ออก มา หื้อ หมู่ 
ต้าน เป้ือ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู ้วา่ เฮา บ่ หนั วา่ ป้อจาย คน น้ี มี ความ ผิด อะหยงั เลย�
5 พระเยซู ก็ ออก มา ตึง สุบ มงกุฎ หนาม กับ ใส่ เส้ือ คุม สี ม่วง ปีลาต เลย อู ้กับ 
คน ตังหลาย วา่ �เขา น่ี ลอ�

6 เม่ือ หมู่ หวั หน้า ปุโรหติ กับ ทหาร ฮกัษา พระวหิาร หนั พระองค์ ก็ ปา กัน๋ 
ฮอ้งเอิน้ วา่ �เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน� ปีลาต ก็ อู ้กับ หมู่ เขา วา่
�หมู่ ต้าน เอา เขา ไป เขิง กัน๋ คน เดียว เต๊อะ ยอ้น เฮา บ่ หนั วา่ เขา มี ความ ผิด 
อะหยงั เลย�

7 หมู่ จาว ยวิ ก็ อู ้กับ ปีลาต วา่ �หมู่ เฮา มี กฎหมาย ต๋าม กฎ น้ัน เขา สมควร 
ต๋าย ยอ้น เขา ยก ตัว๋ เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า�

8 เม่ือ ปีลาต ได้ยนิ วา่ พระเยซู ยก ตัว๋ เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า เขา ก็ กัว๋ 
นัก ขึ้น 9 ปีลาต เลย ปา พระเยซู เข้า ไป ใน วงั แหม รอบ แล้ว อู ้กับ พระเยซู วา่
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�ต้าน ลุก ไหน มา� แต่ พระเยซู บ่ ตอบ อะหยงั 10 ปีลาต เลย อู ้กับ พระองค์ วา่
�เยยีะ หยงั บ่ ยอม อู ้กับ เฮา ต้าน บ่ ฮู ้กา วา่ เฮา มี อาํนาจ ต้ี จะ ป่อย ต้าน กาวา่ 
จะ เขิง ต้าน ต้ี ไม้ ก๋าง เขน ได้�

11 พระเยซู ก็ อู ้วา่ �ถ้า พระเจ้า บ่ ได้ หื้อ อาํนาจ น้ัน กับ ต้าน ต้าน ก็ จะ บ่ มี 
อาํนาจ เหนือ เฮา จาอัน้ คน ต้ี ยบั เฮา มา หื้อ ต้าน ก็ ผิด นัก เหลือ ต้าน�

12 เม่ือ ปีลาต ได้ยนิ จาอัน้ เขา ก็ ฮ ิหา ตาง ต้ี จะ ป่อย พระเยซู แต่ จาว ยวิ ก็ 
เอิน้ วา่ �ถ้า ต้าน ป่อย เขา ต้าน ก็ บ่ ใจ้ เป้ือน ของ ซีซาร์ ยอ้น คน ต้ี อา้ง ตัว๋ เก่า 
เป๋น กษัตรยิ ์ก็ เป๋น ศัตรู ๋กับ ซีซาร�์

13 เม่ือ ปีลาต ได้ยนิ จาอัน้ เขา ก็ ปา พระเยซู ออก มา แล้ว ก็ น่ัง ต้ี น่ัง ของ ผู้ 
พิพากษา ต้ี ฮอ้ง กัน๋ วา่ �ลานหนิ� ( ภาษา ฮบีรู ฮอ้ง วา่ �กับบาธา�)

14วนั น้ัน เป๋น วนั เกียม งาน ปัสกา ใก้ เต้ียง ปีลาต ก็ อู ้กับ หมู่ จาว ยวิ วา่ �ผ่อ 
แล่ น่ี กษัตรยิ ์ของ หมู่ ต้าน�

15หมู่ เขา ก็ ปา กัน๋ เอิน้ วา่ �ฆ่า มัน เลย ฆ่า มัน เลย เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน เลย�
ปีลาต อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �หมู่ ต้าน จะ หื้อ เฮา เขิง กษัตรยิ ์ของ หมู่ ต้าน ต้ี ไม้ ก๋าง 
เขน กา� หมู่ หวั หน้า ปุโรหติ ก็ ตอบ วา่ �เฮา มี กษัตรยิ ์องค์ เดียว เต้าอัน้ คือ ซี
ซาร�์

16 แล้ว ปีลาต ก็ ยก พระเยซู หื้อ หมู่ เขา เอา ไป เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน

พระเยซู โดน เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน
หมู่ ทหาร ก็ ปา พระ เยซู ไป 17 แล้ว หื้อ พระองค์ แบก ไม้ ก๋าง เขน ของ 

พระองค์ ไป ต้ี ต้ี ฮอ้ง กัน๋ วา่ �เนิน กระโหล้ง หวั� ภาษา ฮบีรู ฮอ้ง วา่ �กล
โกธา� 18 หมู่ เขา ก็ เอา พระองค์ ไป เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน ต้ี หัน้ กับ นักโต้ษ แหม 
สอง คน พระเยซู อยู ่ก๋าง นักโต้ษ สอง คน น้ัน อยู ่คน ละ เผิก ของ พระองค์
19 ปีลาต หื้อ เขียน ข้อความ ติด ไว ้บน ไม้ ก๋าง เขน ของ พระองค์ วา่ �เยซู จาว 
นาซาเรธ็ กษัตรยิ ์ของ จาว ยวิ� 20 จาว ยวิ หลาย คน ก็ ได้ อา่น ป้าย น้ี ยอ้น ต้ี 
ต้ี เขา เขิง พระเยซู น้ัน อยู ่ใก้ เมือง และ ป้าย น้ัน เขียน เป๋น ภาษา ฮบีรู ภาษา 
ลาติน กับ ภาษา กรกี 21 หมู่ หวั หน้า ปุโรหติ อู ้กับ ปีลาต วา่ �ขอ บ่ หื้อ เขียน วา่
�กษัตรยิ ์ของ จาว ยวิ� แต่ ขอ หื้อ เขียน วา่ �ป้อจาย คน น้ี อา้ง วา่ เป๋น กษัตรยิ ์
ของ จาว ยวิ� �

22 ปีลาต เลย ตอบ หมู่ เขา ไป วา่ �อะหยงั ต้ี เฮา เขียน ไป แล้ว ก็ หื้อ แล้ว ไป 
เหยี�

23 เม่ือ หมู่ ทหาร เขิง พระเยซู แล้ว ก็ เอา เส้ือผ้า ของ พระองค์ มา แบ่ง กัน๋ 
ใน หมู่ ทหาร ส่ี คน ได้ คน ละ ผืน แต่ เหลือ เส้ือ ตัว๋ ตัง ใน ของ พระเยซู เป๋น ผ้า ตอ 
ผืน เดียว บ่ มี ดูก 24 หมู่ เขา เลย อู ้กัน๋ วา่ �บ่ ต้อง ฉีก ละ หื้อ จกเบอร ์กัน๋ เอา วา่ 
ใผ จะ ได้� ต้ี เกิด ขึ้น จาอี ้ก็ เป้ือ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม พระคัมภีร ์ต้ี เขียน ไว ้วา่
� เขา เอา เส้ือผ้า เฮา ไป แบ่ง กัน๋ แล้ว เอา เส้ือ ของ เฮา มา จกเบอร ์�น
น 19:24 19:24 สดด� 22:18
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หมู่ ทหาร ก็ ได้ เยยีะ จาอัน้ 25 คน ต้ี ยนื อยู ่ใก้ ไม้ ก๋าง เขน ของ พระเยซู น้ัน ก็ มี 
แม่ กับ น้าสาว ของ พระองค์ มารยี ์เมีย เคลโอปัส กับ มารยี ์จาว เมือง มักดา
ลา 26 เม่ือ พระเยซู หนั แม่ กับ สาวก ต้ี พระองค์ ฮกั ยนื อยู ่ใก้ ๆ หัน้ พระองค์ ก็ 
เลย อู ้กับ แม่ ของ พระองค์ วา่ �แม่ เหย ขอ หื้อ ฮบั คน น้ัน เป๋น ลูก แม่� 27แล้ว 
พระองค์ ก็ อู ้กับ สาวก คน น้ัน วา่ �ฮบั นาง เป๋น แม่ ของ ต้าน ตวย� สาวก คน 
น้ัน ก็ ฮบั แม่ ของ พระองค์ มา อยู ่ต้ี บ้าน ของ ตัว๋ เก่า ตัง้แต่ ต๋อน น้ัน

พระเยซู ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน
28 หลังจาก น้ัน พระเยซู ฮู ้วา่ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง เสรจ็ หมด แล้ว เป้ือ หื้อ เป๋น 

ไป ต๋าม พระคัมภีร์ พระองค์ เลย อู ้วา่ �เฮา ใค่ อยาก กิน๋ น้ํา� 29 มี ถ้วย ใส่ 
เหล้า องุน่ ส้ม วาง อยู ่ต้ี หัน้ เขา ก็ เอา ฟองน้ํา มา จุ่ม เหล้า องุน่ น้ัน ใส่ ป๋าย ไม้ 
ออ้๗ แล้ว ยก ขึ้น เถิง ปาก พระเยซู 30 บ่ากอง พระเยซู กิน๋ เหล้า องุน่ ส้ม น้ัน
พระองค์ ก็ อู ้วา่ �เสรจ็ แล้ว� คอ ของ พระองค์ แหงก็ ลง แล้ว ก็ ต๋าย

เขา เอา หอก แตง ขี้ข้าง พระเยซู
31 วนั น้ัน เป๋น วนั เกียม แล้ว แหม วนั จะ เป๋น วนั สะบาโต หลวง ยอ้น วา่ เป๋น 

งาน ปัสกา หมู่ จาว ยวิ เลย ขอ หื้อ ปีลาต สัง่ ทหาร ของ เขา ตุ๊บ ขา คน ต้ี โดน 
เขิง อยู ่บน ไม้ ก๋าง เขน หื้อ หกั เหยี แล้ว หื้อ เอา ศพ ออก ไป เป้ือ บ่ หื้อ ศพ กา อยู ่
ต้ี ไม้ ก๋าง เขน ใน วนั สะบาโต 32 จาอัน้ หมู่ ทหาร เลย มา ตุ๊บ ขา ของ คน แรก 
กับ แหม คน น่ึง ต้ี โดน เขิง อยู ่ข้าง ๆ พระเยซู 33 บ่ากอง มา เถิง พระเยซู เขา 
หนั วา่ พระองค์ ต๋าย แล้ว เขา เลย บ่ ได้ ตุ๊บ ขา ของ พระองค์ 34 แต่ ทหาร แหม 
คน น่ึง เอา หอก แตง ขี้ข้าง พระองค์ แล้ว เลือด กับ น้ํา ก็ ไหล ปุ้ง ออก มา 35 คน 
น้ัน ต้ี หนั ก็ เล่า เป๋น พยาน และ กํา พยาน ของ เขา ก็ เป๋น ความ จรงิ เขา ฮู ้วา่ 
เขา อู ้ความ จรงิ เป้ือ ต้าน ตังหลาย จะ ได้ เจ้ือ 36 สิง่ น้ี เกิด ขึ้น เป้ือ เป๋น ไป ต๋าม 
พระคัมภีร์ ต้ี วา่ �กระดูก ของ พระองค์ จะ บ่ หกั สัก อนั�บ 37 กับ มี พระคัมภีร ์
แหม ข้อ น่ึง ต้ี วา่ �หมู่ เขา จะ ผ่อ พระองค์ ต้ี หมู่ เขา ได้ แตง�ป

ฝัง ศพ พระเยซู
38หลังจาก น้ัน โยเซฟ จาว อารมิาเธยี ต้ี เป๋น สาวก ลับ ๆ ของ พระเยซู ยอ้น 

กัว๋ หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ ก็ มา ขอ ปีลาต เอา ศพ พระเยซู ไป ปีลาต ก็ ยอม หื้อ โยเซฟ 
ก็ มา เอา ศพ พระองค์ ไป

39 นิโคเดมัส คน ต้ี เกย ไป หา พระเยซู ต๋อน เม่ือ คืน ก่อน หน้า น้ี ก็ มา ตวย
เขา เอา เครือ่งหอม มา ก็ คือ มดยอบ ผสม กับ กฤษณา หนัก ประมาณ สาม 
สิบ กิโลกรมั ป๋าย 40 โยเซฟ กับ นิโคเดมัส ก็ เอา ศพ พระองค์ มา กับ เอา ผ้า 
ลินิน หอ่ ศพ กับ เครือ่งหอม ไว ้ต๋าม ประเพณี ก๋าน ฝัง ศพ ของ จาว ยวิ 41 ใก้ ๆ
ต้ี พระเยซู ถูก เขิง น้ัน มี สวน อยู ่ต้ี น่ึง ใน สวน น้ัน มี อุโมงค์ ฝัง ศพ ใหม่ ต้ี บ่ เกย 
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ใจ๊ ใส่ ศพ คน ใด เต้ือ 42 แล้ว ยอ้น วา่ วนั น้ัน เป๋น วนั ดา วนั สะบาโต ของ จาว ยวิ
กับ อุโมงค์ ฝังศพ น้ัน ก็ อยู ่ใก้ ๆ ต้ี หัน้ เขา ก็ เลย เอา ศพ ของ พระองค์ วาง ไว ้ใน 
อุโมงค์ น้ัน

20
พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย

1 เจ๊ามืด วนั ติด๊ มารยี ์จาว มักดาลา มา เถิง อุโมงค์ ฝัง ศพ ก็ หนั วา่ บ่าหนิ 
ใหญ่ ต้ี ตึด ปาก อุโมงค์ น้ัน กิง้ ออก ไป จาก ปาก อุโมงค์ แล้ว 2 นาง ก็ ฟ่ัง ล่น ไป 
หา ซีโมน เปโตร กับ สาวก แหม คน น่ึง ต้ี พระเยซู ฮกั และ บอก หมู่ เขา วา่ �มี 
คน เอา ศพ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ไป จาก อุโมงค์ แล้ว บ่ ฮู ้วา่ เขา เอา ศพ ไป ไว ้ต้ี 
ไหน�

3 เปโตร กับ สาวก คน น้ัน ก็ ไป ต้ี อุโมงค์ ฝัง ศพ 4 ตึง สอง คน ล่น ไป ตวย กัน๋
แต่ สาวก คน น้ัน ล่น เวย เหลือ เปโตร จึง ไป เถิง อุโมงค์ ก่อน 5 แต่ บ่ ได้ เข้า ไป 
ตัง ใน ได้ ก้า ก้ม ส่อง เข้า ไป แล้ว ก็ หนั ผ้า ปัน ศพ วาง อยู่ 6 บ่ากอง ซีโมน เปโตร 
ต้ี ตวย ก้น สาวก คน น้ัน มา เถิง เขา ก็ เข้า ไป ใน อุโมงค์ ฝัง ศพ แล้ว ก็ หนั ผ้า ปัน 
ศพ วาง อยู ่ต้ี หัน้ 7 แต่ ผ้า ปัน หวั ของ พระเยซู บ่ ได้ วาง อยู ่กับ ผ้า ลินิน แต่ พับ 
วาง ไว ้แยก แหม ต่าง หาก 8-9 สาวก คน ต้ี มา เถิง ก่อน ก็ ตวย เข้า ไป ตัง ใน เถิง
แม้ วา่ หมู่ เขา ยงั บ่ เข้าใจ๋ ข้อ พระคัมภีร ์ต้ี วา่ พระองค์ จะ เป๋น ขึ้น จาก ความ 
ต๋าย แต่ เม่ือ หมู่ เขา หนั ตึง หมด น้ี สาวก คน น้ัน ก็ เจ้ือ ต้ี พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก 
ความ ต๋าย 10 แล้ว สาวก ตึง สอง คน ก็ ป๊ิก ไป บ้าน

พระเยซู มา หื้อ มารยี ์จาว มักดาลา หนั
11 มารยี ์จาว มักดาลา ยงั ยนื ไห ้อยู ่ตัง นอก อุโมงค์ ฝัง ศพ ต๋อน ต้ี ก่ําลัง 

ไห ้อยู ่น้ัน นาง ก็ ก้ม ส่อง ผ่อ ตัง ใน อุโมงค์ ฝัง ศพ 12 แล้ว ก็ หนั ทูตสวรรค์ สอง 
องค์ ใส่ เส้ือ สี ขาว น่ัง อยู ่ตัด๊ ต้ี ศพ พระเยซู เกย วาง อยู่ องค์ น่ึง อยู ่ตัง หวั แหม 
องค์ อยู ่ตัง ตีน๋

13 ทูตสวรรค์ ก็ ถาม มารยี ์วา่ �เจ้า ไห ้เยยีะ หยงั� นาง ก็ ตอบ วา่ �มี คน 
เอา องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ ข้าเจ้า ไป แล้ว ข้าเจ้า บ่ ฮู ้วา่ เขา เอา พระองค์ ไป ไว ้
ต้ี ไหน� 14 บ่ากอง มารยี ์อู ้จาอัน้ แล้ว ก็ งวา้ย หลัง มา ก็ หนั พระเยซู ยนื อยู ่ต้ี 
หัน้ แต่ นาง บ่ ฮู ้วา่ เป๋น พระเยซู

15 พระองค์ ก็ ถาม นาง วา่ �เจ้า ไห ้เยยีะ หยงั ตวย เซาะ หา ใผ อยู ่กา� มา
รยี ์ก๊ึด วา่ พระเยซู เป๋น คน เยยีะ สวน ก็ เลย อู ้กับ พระองค์ วา่ �ต้าน เจ้า ถ้า 
ต้าน เอา พระองค์ ไป ขอ บอก ข้าเจ้า เต๊อะ วา่ ต้าน เอา ไป ไว ้ต้ี ไหน ข้าเจ้า จะ ได้ 
ไป ฮบั พระองค์�

16 พระเยซู ก็ เลย อู ้วา่ �มารยี ์เหย� มารยี ์ก็ งวา้ย หลัง มา ผ่อ พระองค์ 
แหม เต้ือ แล้ว ก็ ฮอ้ง เป๋น ภาษา ฮบีรู วา่ �รบัโบนี� ( แป๋ วา่ อาจ๋ารย ์)
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17 พระองค์ ก็ อู ้กับ นาง วา่ �บ่ ต้อง เกาะ เฮา เฮา ยงั บ่ ได้ ป๊ิก ไป หา พระบิดา 
ของ เฮา เต้ือ แต่ หื้อ ไป บอก หมู่ ป้ีน้อง ต้ี ติดต๋าม เฮา วา่ เฮา จะ ป๊ิก ไป หา พระ
บิดา ของ เฮา ต้ี เป๋น พระบิดา ของ ต้าน ตังหลาย ก็ คือ ไป หา พระเจ้า ของ เฮา 
ต้ี เป๋น พระเจ้า ของ ต้าน ตังหลาย ตวย�

18 มารยี์ จาว มักดาลา ก็ ไป บอก หมู่ สาวก ของ พระเยซู วา่ �ข้าเจ้า ได้ หนั 
องค์ พระผู้เป๋นเจ้า แล้ว� และ มารยี ์ก็ ได้ เล่า วา่ พระองค์ อู ้อะหยงั กับ นาง 
พ่อง

พระเยซู มา หื้อ หมู่ สาวก หนั
19 เม่ือ แลง วนั ติด๊ ต๋อน หมู่ สาวก อยู ่รวม กัน๋ หมู่ เขา ก็ หบั ปะตู๋ ใส่ ก๋อน หอ้ง

ยอ้น กัว๋ หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ พระเยซู ก็ มา ยนื อยู ่ต้ามก๋าง หมู่ เขา แล้ว ก็ อู ้วา่ �ขอ 
หื้อ หมู่ ต้าน มี สันติสุข เต๊อะ� 20 เม่ือ พระองค์ อู ้จาอัน้ แล้ว พระองค์ ก็ เอา มือ 
กับ ขี้ข้าง หื้อ หมู่ เขา ผ่อ หมู่ สาวก ก็ ปา กัน๋ ดี อก ดี ใจ๋ ต้ี ได้ หนั พระองค์

21 แล้ว พระเยซู ก็ อู ้แหม วา่ �ขอ หื้อ หมู่ ต้าน มี สันติสุข เต๊อะ ต๋อน น้ี เฮา 
จะ ใจ๊ หมู่ ต้าน ไป เหมือน กับ ต้ี พระบิดา ใจ๊ เฮา มา� 22 บ่ากอง พระเยซู อู ้จา
อัน้ แล้ว ก็ เป่า ลมหายใจ๋ หด หมู่ เขา แล้ว ก็ อู ้วา่ �ฮบั พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ไป 
เต๊อะ 23 ถ้า หมู่ ต้าน ยกโต้ษ ความ บาป หื้อ ใผ คน น้ัน ก็ ได้ ฮบั ก๋าน ยกโต้ษ แต่ 
ถ้า หมู่ ต้าน บ่ ยอม ยกโต้ษ หื้อ ใผ คน น้ัน ก็ บ่ ได้ ฮบั ก๋าน ยกโต้ษ ตวย�

พระเยซู มา หื้อ โธมัส หนั
24 โธมัส ต้ี เขา ฮอ้ง กัน๋ วา่ แฝด เป๋น สาวก คน น่ึง ใน สิบ สอง คน เขา บ่ ได้ อยู ่

กับ หมู่ สาวก ต๋อน ต้ี พระเยซู มา หา 25 สาวก คน อื่น มา บอก เขา วา่ �หมู่ เฮา 
ได้ หนั องค์ พระผู้เป๋นเจ้า แล้ว� แต่ โธมัส ก็ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �ถ้า เฮา บ่ ได้ หนั 
ฮอย เหล็กกน ต้ี มือ ของ อาจ๋ารย์ และ บ่ ได้ เอา น้ิว แหย ่เข้า ไป ใน ฮู เหล็กกน 
กับ แผล ต้ี ขี้ข้าง อาจ๋ารย์ เฮา ตึง บ่ เจ้ือ�

26 เม่ือ ผ่าน ไป ได้ ติด๊ น่ึง ต๋อน ต้ี หมู่ สาวก ของ พระองค์ มา จุม กัน๋ อยู ่ใน 
บ้าน น้ัน แหม โธมัส ก็ อยู ่ตวย เถิงแม้ วา่ ปะตู๋ หบั ใส่ ก๋อน แล้ว แต่ พระเยซู 
ก็ เข้า มา อยู ่ต้ามก๋าง หมู่ เขา แล้ว ก็ อู ้วา่ �ขอ หื้อ หมู่ ต้าน มี สันติสุข เต๊อะ�
27 แล้ว พระองค์ อู ้กับ โธมัส วา่ �โธมัส เหย เอา น้ิว มา แหย ่ต้ี น่ี กับ ผ่อ มือ ของ 
เฮา แล้ว ก็ เอา มือ ซวาม ขี้ข้าง ของ เฮา เหยี บ่ ต้อง สงสัย แหม หื้อ เจ้ือ เต๊อะ�

28 แล้ว โธมัส ก็ ฮอ้ง ขึ้น มา วา่ �องค์ พระ ผู้ เป๋ น เจ้า พระเจ้า ของ ข้า 
พระองค์�

29 พระเยซู ก็ อู ้กับ เขา วา่ �ยอ้น ต้าน ได้ หนั เฮา ต้าน เลย เจ้ือ กา คน ต้ี บ่ หนั 
เฮา แต่ เจ้ือ น้ัน ก็ เป๋น สุข�

กํา อู ้ของ ยอหน์
30 พระเยซู ได้ เยยีะ หมายสําคัญ แหม หลาย อยา่ง หื้อ หมู่ สาวก หนั แต่ 

บ่ ได้ เขียน ไว ้ใน หนังสือ เล่ม น้ี 31 แต่ ต้ี ได้ เขียน สิง่ หมู่ น้ี ลง ไป ก็ เป้ือ หมู่ ต้าน 
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จะ เจ้ือ วา่ พระเยซู เป๋น พระครสิต์ คือ พระบุตร ของ พระเจ้า และ ถ้า ใผ วาง
ใจ๋ พระองค์ ก็ จะ มี จีวติ นิรนัดร์

21
พระเยซู มา หา สาวก เจ็ด คน

1 หลัง จาก น้ัน พระเยซู ก็ มา หื้อ หมู่ สาวก หนั แหม เต้ือ น่ึง ต้ี ทะเล สาบ 
ทิเบเรยีส เรือ่ง เป๋น จาอี ้คือ 2 ต๋อน น้ัน ซีโมน เปโตร โธมัส ต้ี เขา ฮอ้ง กัน๋ วา่ 
แฝด นาธานาเอล ต้ี มา จาก หมู่บ้าน คานา ใน แควน้ กาลิลี ลูกบ่าว สอง คน 
ของ เศเบดี กับ สาวก แหม สอง คน ของ พระเยซู ก็ อยู ่ตวย กัน๋ ตึง หมด 3 แล้ว 
ซีโมน เปโตร ก็ บอก หมู่ เขา วา่ �เฮา จะ ไป เซาะ ป๋า� หมู่ เขา ตึง หมด ก็ บอก วา่
�เฮา จะ ไป ตวย� แล้ว หมู่ เขา ก็ ลง เฮอื ไป แต่ ตึง คืน น้ัน หมู่ เขา เซาะ ป๋า บ่ ได้ 
สัก ตัว๋

4 เม่ือ เถิง ต๋อน เจ๊า พระเยซู ยนื อยู ่บน ต๋า ฝ่ัง แต่ หมู่ สาวก บ่ ฮู ้วา่ เป๋น พระ
เยซู 5 พระเยซู เลย ถาม หมู่ เขา วา่ �เป้ือน เหย ได้ ป๋า พ่อง ก่อ� หมู่ เขา ก็ ตอบ 
วา่ �บ่ ได้ เลย�

6 พระองค์ ก็ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �หื้อ ต้อด แห ไป ตาง ขวา เฮอื ลอ แล้ว จะ ได้ 
ป๋า� เขา เลย ต้อด แห ลง ไป ป๋า นัก ขนาด ก็ ติด แห จ๋น สาว แห ขึ้น มา บ่ ได้

7 สาวก คน ต้ี พระเยซู ฮกั ก็ บอก เปโตร วา่ �เป๋น องค์ พระผู้เป๋นเจ้า� บ่า
กอง เปโตร ได้ ยนิ วา่ เป๋น องค์ พระผู้เป๋นเจ้า เขา ก็ เป๋ีย เส้ือ คุม ต้ี ถอด ไว ้มา ใส่
แล้ว ก็ โดด ลง น้ํา วา่ย เข้า ฝ่ัง 8 แต่ สาวก คน อื่น ๆ น่ัง เฮอื ป๊ิก มา กับ ลาก แห ต้ี 
มี ป๋า ติด เต๋ม น้ัน มา ตวย ยอ้น หมู่ เขา อยู ่บ่ ไก๋ ฝ่ัง นัก ประมาณ รอ้ย เมตร เต้า
อัน้ 9 บ่ากอง หมู่ เขา ขึ้น มา บน ฝ่ัง แล้ว ก็ หนั ถ่าน ติด ไฟ มี ป๋า ป้ิง อยู ่ตัง บน กับ 
มี เข้าหนมปัง อยู่ 10 พระเยซู ก็ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �เอา ป๋า ต้ี ได้ ตะ ก้ี มา พ่อง ลอ�

11 ซีโมน เปโตร ก็ ลง เฮอื ไป ลาก แห ขึ้น มา ป๋า ใหญ่ ติด เต๋ม แห นับ ได้ มี รอ้ย 
หา้ สิบ สาม ตัว๋ แต่ ป๋า ติด นัก จาอัน้ แห ก็ ยงั บ่ ปุด 12 พระเยซู ก็ อู ้กับ หมู่ เขา 
วา่ �มา กิน๋ ข้าวงาย กัน๋ เต๊อะ� หมู่ สาวก บ่ มี ใผ ก้า ถาม พระองค์ วา่ �ต้าน 
เป๋น ใผ� ยอ้น หมู่ เขา ฮู ้แล้ว วา่ เป๋น องค์ พระผู้เป๋นเจ้า 13 พระเยซู ก็ หยบิ เข้า
หนมปัง แจก หื้อ หมู่ เขา แล้ว ก็ เอา ป๋า มา เยยีะ อยา่ง เดียว กัน๋ 14 น่ี เป๋น เต้ือ 
ต้ี สาม ต้ี พระเยซู มา หื้อ หมู่ สาวก หนั หลังจาก ต้ี พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ 
ต๋าย

พระเยซู อู ้กับ เปโตร
15 เม่ือ หมู่ เขา กิน๋ ข้าวงาย กัน๋ อิม่ แล้ว พระเยซู ก็ อู ้กับ ซีโมน เปโตร วา่ �ซี

โมน ลูกบ่าว ยอหน์ เหย ต้าน ฮกั เฮา นัก เหลือ หมู่ น้ี ก่อ�๘ เปโตร ก็ ตอบ วา่
�ครบั องค์ พระผู้เป๋นเจ้า พระองค์ ก็ ฮู ้วา่ เฮา ฮกั พระองค์� พระเยซู เลย สัง่ 
เปโตร วา่ �หื้อ เล้ียง ลูก แกะ ของ เฮา เต๊อะ�
๘ 21:15 21:15 แป๋ ได้ แหม อยา่ง น่ึง วา่ นัก เหลือ คน หมู่ น้ี ฮกั เฮา ก่อ
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16 แล้ว พระองค์ ก็ ถาม เขา เป๋น เต้ือ ต้ี สอง วา่ �ซีโมน ลูกบ่าว ยอหน์ เหย
ต้าน ฮกั เฮา ก่อ� เปโตร ก็ ตอบ พระองค์ แหม วา่ �ครบั องค์ พระผู้เป๋นเจ้า
พระองค์ ก็ ฮู ้วา่ เฮา ฮกั พระองค์� พระเยซู เลย สัง่ เขา แหม เต้ือ วา่ �หื้อ ผ่
อกอย แกะ ของ เฮา เต๊อะ�

17 แล้ว พระองค์ ก็ ถาม เขา เป๋น เต้ือ ต้ี สาม วา่ �ซีโมน ลูกบ่าว ยอหน์ เหย
ต้าน ฮกั เฮา ก่อ� เปโตร ฮู้ สึก เสีย ใจ๋ ต้ี พระองค์ ถาม เขา เถิง สาม เต้ือ วา่
�ต้าน ฮกั เฮา ก่อ� เขา เลย บอก พระองค์ วา่ �องค์ พระผูเ้ป๋นเจ้า พระองค์ ก็ 
ฮู ้กู้ สิง่ กู้ อยา่ง แล้ว พระองค์ ฮู ้วา่ เฮา ฮกั พระองค์� พระเยซู อู ้กับ เขา แหม วา่
�หื้อ เล้ียง แกะ ของ เฮา เต๊อะ�

18 �เฮา บอก ความ จรงิ แก่ ต้าน วา่ ต๋อน ต้าน ยงั เป๋น บ่าว ต้าน มัด สาย 
แอว คน เดียว เกียม ตัว๋ ไป หัน้ ไป น่ี ต๋าม ใจ๋ ตัว๋เก่า แต่ เม่ือ ต้าน เฒ่า แล้ว ต้าน 
จะ ยื่น มือ หื้อ คน อื่น มัด สาย แอว หื้อ แล้ว เขา ก็ จะ ปา ต้าน ไป หัน้ ไป น่ี ต้ี ต้าน 
บ่ ใค่ ไป� 19 ( ต้ี พระองค์ อู ้จาอัน้ ก็ เป้ือ บอก หื้อ ฮู ้วา่ เปโตร จะ ต๋าย จาใด เป้ือ 
จะ เยยีะ หื้อ คน หนั เถิง ความ ยิง่ใหญ่ ของ พระเจ้า ) บ่ากอง พระองค์ อู ้จาอัน้ 
แล้ว ก็ อู ้กับ เปโตร วา่ �ตวย เฮา มา เต๊อะ�

สาวก คน ต้ี พระเยซู ฮกั
20 ซีโมน เปโตร งวา้ย หลัง ไป ก็ หนั วา่ สาวก คน ต้ี พระเยซู ฮกั ตวย มา ( 

สาวก คน น้ัน ก็ คือ คน ต้ี เอน ตัว๋ ใก้ ๆ พระเยซู ต๋อน ต้ี กิน๋ ข้าว ก่อน ต้ี พระเยซู 
โดน ยบั แล้ว ได้ ถาม พระองค์ วา่ �อาจ๋ารย์ คน ต้ี หกัหลัง ต้าน เป๋น ใผ ครบั�)
21 เม่ือ เปโตร หนั สาวก คน น้ัน ก็ เลย ถาม พระเยซู วา่ �พระองค์ ครบั แล้ว 
คน น้ี จะ เป๋น จาใด�

22 พระเยซู ก็ ตอบ เปโตร วา่ �ถ้า เฮา ใค่ หื้อ เขา อยู ่จ๋น เถิง เฮา ป๊ิก มา แหม 
เต้ือ แล้ว มัน เรือ่ง อะหยงั ของ ต้าน ตวย หื้อ ตวย เฮา มา เต๊อะ�

23 ยอ้น กํา ต้ี พระเยซู อู ้น้ัน ก็ เยยีะ หื้อ หมู่ ป้ีน้อง ต้ี ติดต๋าม พระเยซู เล่า 
ลือ กัน๋ ไป ใคว ่วา่ สาวก คน น้ัน จะ บ่ ต๋าย แต่ พระเยซู บ่ ได้ บอก วา่ สาวก คน น้ัน 
จะ บ่ ต๋าย พระองค์ อู ้ก้า วา่ �ถ้า เฮา ใค่ หื้อ เขา อยู ่จ๋น เถิง เฮา ป๊ิก มา แหม เต้ือ
แล้ว มัน เรือ่ง อะหยงั ของ ต้าน ตวย� เต้าอัน้

24 สาวก คน น้ัน เนาะ ต้ี เป๋น พยาน เรือ่ง หมู่ น้ี กับ เป๋น คน ต้ี เขียน บันทึก สิง่ 
หมู่ น้ี ไว้ แล้ว หมู่ เฮา ฮู ้วา่ กํา พยาน ของ เขา เป๋น ความ จรงิ

25 มี แหม หลาย อยา่ง ต้ี พระ เยซู ได้ เยยี ะ ไว้ ถ้า จะ เขียน ตึง หมด น้ัน
ข้าพเจ้า ก๊ึด วา่ โลก ตึง โลก ก็ บ่ ใหญ่ ปอ จะ เก็บ หนังสือ ต้ี จะ เขียน น้ัน ได้
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กิจก๋าน ของ อคัรทูต
เถิง แม้ วา่ หนังสือ เล่ม น้ี บ่ ได้ บอก จ้ือ ของ ผู้ เขียน ไว้ แต่ คริสตจักร สมัย 

ยุค แรก ก็ ยอม ฮบั วา่ หนังสือ เล่ม น้ี เขียน โดย ลูก๋า เซิง่ เป๋น คน เดียว กัน๋ กับ ต้ี 
เขียน �ข่าวดี ของ พระเจ้า เรือ่ง พระเยซู ครสิต์ เขียน โดย หมอ ลูก๋า� ลูก๋า ตัง้
เก๊า เขียน หนังสือ กิจก๋าน ของ อคัรทูต วา่ �ต้าน เธโอฟีลัส ต้ี นับถือ หนังสือ 
เล่ม ก่อน ต้ี ข้าพเจ้า เขียน หื้อ น้ัน� จาก ข้อความ น้ี ก็ แสดง วา่ ตึง สอง เล่ม น้ี 
เขียน เถิง คน เดียว กัน๋ ภาษา กับ ฮูปแบบ ก๋าน เขียน ใน หนังสือ ข่าวดี ของ ลูก๋
า กับ หนังสือ กิจก๋าน ของ อคัรทูต เล่ม น้ี ก็ มี ลักษณะ เดียว กัน๋

ใน บท ต้ี 16:10-17, 20:5-21:18 กับ 27:1-28 ผู้ เขียน ใจ๊ สรรพนาม วา่
�เฮา� ต้ี ใจ๊ จาอี ้ก็ แสดง วา่ ลูก๋า เป๋น เป้ือน ฮว่ม งาน กับ เปาโล ต๋อน ต้ี เตียว 
ตาง ไป บอก ข่าวดี ต๋าม ต้ี ต่าง ๆ เปาโล ได้ อา้ง เถิง ลูก๋า ใน พระธรรม โคโลสี
4:14 กับ 2 ทิโมธี 4:11 ไว้ หนังสือ กิจก๋าน ของ อคัรทูต เล่ม น้ี ได้ เขียน ไว ้
ประมาณ ป๋ี ค�ศ� 63 ต๋อน ต้ี ลูก๋า กับ เปาโล อยู ่ตวย กัน๋ ใน กรุง โรม

ลูก๋า ได้ เขียน เถิง เป้ือน ของ ต้าน ต้ี จ้ือ เธโอฟีลัส เหมือน กับ หนังสือ ข่าวดี 
ของ ลูก๋า แต่ ได้ เขียน ไว ้เป้ือ ผูเ้จ้ือ กู้ คน จะ ได้ ฮู ้เถิง สิง่ ต้ี พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์
ดลใจ๋ หมู่ อคัรทูต หื้อ ออก ไป บอก ข่าวดี กับ คน กู้ คน ตัง้เก๊า ใน กรุง เยรูซาเล็ม 
ก่อน ไป จน เถิง กรุง โรม

เน้ือหา ใน หนังสือ เล่ม น้ี ได้ ต่อ เน่ือง มา จาก หนังสือ ข่าวดี ของ ลูก๋า ลูก๋า 
ได้ เล่า เรือ่ง ต้ี เกิด ขึ้น หลัง จาก พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว ขึ้น ไป บน 
สวรรค์ ต้าน ได้ เล่า เถิง เหตุก๋ารณ์ ต๋อน ต้ี พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์มา อยู ่กับ หมู่ 
คน ใน วนั เพ็นเทคอสต์ หลัง จาก วนั น้ัน ครสิตจักร ต่าง ๆ ก็ เติบโต ขึ้น กับ เข้ม
แข็ง นัก ขึ้น โดย กํา สัง่ สอน ของ หมู่ อคัรทูต เถิง แม้ ผู้เจ้ือ ถูก ค่ํา บท ต้ี 1-12
ได้ เล่า เรือ่ง ของ เปโตร ต้ี ออก ไป บอก ข่าวดี บท ต้ี 13-28 ได้ เล่า เถิง ก๋าน งาน 
ของ เปาโล ใน ก๋าน บอก ข่าวดี ต้าน กับ เป้ือน ฮว่ม เตียว ตาง ของ ต้าน ออก ไป 
บอก ข่าวดี แล้ว ได้ ตัง้ คริสตจักร ต่าง ๆ ขึ้น จน เถิง กรุง โรม ลูก๋า บอก ไว ้วา่
สิง่ หมู่ น้ี ก็ เกิด ขึ้น โดย อาํนาจ ของ พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ ต้ี ได้ เยยีะ ก๋าน ผ่าน 
ตาง คน ตังหลาย ต้ี ได้ ออก ไป บอก ข่าวดี

1 ต้าน เธโอฟีลัส ต้ี นับถือ หนังสือ เล่ม ก่อน ต้ี ข้าพเจ้า เขียน หื้อ น้ัน เป๋น 
เรือ่งราว เก่ียว กับ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี พระเยซู เยยีะ ตึง สัง่ สอน มา ตัง้แต่ เก๊า
2 จ๋น แผว วนั สุดต๊าย ต้ี พระองค์ หื้อ กําสัง่ โดย ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระวญิญาณ 
บรสุิทธิ ์กับ หมู่ อคัรทูต ต้ี พระองค์ เลือก ไว้ แล้ว พระเจ้า ก็ ฮบั พระเยซู ขึ้น ไป 
บน สวรรค์

3 ใน เวลา ส่ี สิบ วนั หลัง ก๋าน ทน ตุ๊ก ทรมาน จ๋น ต๋าย แล้ว พระองค์ ป๋ากฏ 
หื้อ หมู่ เขา หนั แหม หลาย เต้ือ ตึง เยยีะ สิง่ อนั เป๋น ก๋าน พิสูจน์ หลาย อยา่ง ต้ี 
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ยนืยนั วา่ พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แต๊ ๆ ตึง ได้ อู ้เถิง เรือ่ง แผ่นดิน ของ 
พระเจ้า ตวย 4 มี เต้ือ น่ึง เม่ือ พระองค์ ก่ําลัง กิน๋ ข้าว กับ หมู่ อคัรทูต พระองค์ 
สัง่ หมู่ เขา วา่ �หา้ม ฟ่ัง ไป ไหน เต้ือ หื้อ ถ้า อยู ่ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม ก่อน จ๋น กวา่ 
หมู่ ต้าน จะ ได้ฮบั สิง่ ต้ี พระบิดา สัญญา ไว้ ต๋าม ต้ี เฮา เกย อู ้กับ หมู่ ต้าน แล้ว
5 คือ วา่ ยอหน์ หื้อ ฮบั บัพติศมา ด้วย น้ํา แต่ แหม บ่ เมิน ต้าน ตังหลาย จะ ฮบั 
บัพติศมา ด้วย พระวญิญาณ บรสุิทธิ�์

พระเยซู ป๊ิก สวรรค์
6 เม่ือ พระเยซู กับ หมู่ อคัรทูต มา ฮว่ม กัน๋ แหม หมู่ เขา ก็ ถาม พระองค์ 

วา่ �พระองค์ เจ้าข้า ต๋อน น้ี พระองค์ ก่ํา ลัง จะ จ้วย หื้อ จาว อสิราเอล มี 
อาณาจักร เหมือน ตะก่อน แม่น ก่อ� 7 พระเยซู บอก กับ หมู่ เขา วา่ �บ่ ใจ้ 
เรือ่ง ต้ี ต้าน ตังหลาย จะ ฮู ้วนั เวลา ต้ี พระบิดา กํา๋หนด ขึ้น ด้วย สิทธ ิอาํนาจ 
ของ พระองค์ 8 แต่ เม่ือ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์มา อยู ่กับ หมู่ ต้าน แล้ว หมู่ 
ต้าน ก็ จะ ได้ ฮบั ฤทธิ ์อาํนาจ แล้ว จะ เป๋น พยาน เล่า เรือ่ง ของ เฮา หื้อ คน ตัง
หลาย ฟัง ตัง้แต่ กรุง เยรูซาเล็ม ใคว ่แควน้ ยูเดีย แควน้ สะมาเรยี จ๋น ใคว ่
โลก น้ี�

9 เม่ือ พระเยซู อู ้จาอัน้ แล้ว พระเจ้า ก็ ฮบั พระองค์ ขึ้น ไป บน ต๊องฟ้า ต่อ
หน้า ต่อต๋า หมู่ เขา แล้ว ฝ้า ก็ เกิง้ พระองค์ ไว้ จ๋น หมู่ เขา ผ่อ พระองค์ บ่ หนั
10 ใน เวลา ต้ี หมู่ เขา ก่ําลัง ปักต๋าผ่อ พระองค์ จาก ไป ใน ต๊องฟ้า น้ัน อยู ่ๆ ก็ มี 
ป้อจาย ใส่ เส้ือผ้า สี ขาว สอง คน มา ยนื แหมะ ข้าง หมู่ เขา 11 แล้ว อู ้กับ หมู่ เขา 
วา่ �จาว กาลิลี เหย หมู่ ต้าน ยนื ปักต๋าผ่อ ต๊องฟ้า อยู ่เยยีะ หยงั พระเจ้า ฮบั 
พระเยซู องค์ น้ี ขึ้น ไป บน สวรรค์ แล้ว พระองค์ จะ ป๊ิก มา แหม เต้ือ น่ึง เหมือน 
ต้ี หมู่ ต้าน หนั พระองค์ ขึ้น ไป น้ัน�

เลือก มัทธอีสั แตน ยูดาส
12 แล้ว หมู่ เขา ก็ ลง จาก ดอย บ่ากอกเทศ ป๊ิก ไป กรุง เยรูซาเล็ม เซิง่ อยู ่

หา่ง ออก ไป ประมาณ น่ึง กิโลเมตร 13 เม่ือ มา แผว กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว หมู่ 
อคัรทูต ก็ ปา กัน๋ ขึ้น ไป หอ้ง จัน๊ บน ต้ี หมู่ เขา ยา้ง อาศัย อยู ่หัน้ ใน หมู่ เขา มี เป
โตร ยอหน์ ยากอบ อนัดรูว์ ฟีลิป โธมัส บารโธโลมิว มัทธวิ ยากอบ ลูกบ่าว 
ของ อลัเฟอสั ซีโมน คน ของ พรรค จ้าดนิยม กับ ยูดาส ลูกบ่าว ของ ยากอบ 
แหม คน น่ึง 14 หมู่ เขา พรอ้ม ใจ๋ กัน๋ อธษิฐาน เจ่ือ ๆ ฮว่ม กับ หมู่ แม่ญิง ตึง นาง 
มารยี ์แม่ ของ พระเยซู ตึง หมู่ น้อง ของ พระองค์ ตวย

15 มี วนั น่ึง เป โตร ยนื ขึ้น ก๋าง ป้ี น้อง ผู้ เจ้ือ ตัง หลาย ( เซิง่ อยู ่ตวย กัน๋ 
ประมาณ รอ้ย ซาว คน ) แล้ว อู ้วา่ 16 �ป้ีน้อง ตังหลาย ข้อ พระคัมภีร ์ต้ี พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ ์ใจ๊ กับ กษัตรยิ ์ดาวดิ อู ้ไว ้เม่ือ ตะก่อน น้ัน เก่ียวกับ เรือ่ง ยู
ดาส ปา ทหาร ไป ยบั พระเยซู ก็ จํา๋เป๋น ต้อง เป๋น ไป ต๋าม น้ัน 17 ยูดาส เป๋น 
คน น่ึง ต้ี นับ เส้น เข้า ตวย หมู่ เฮา กับ มี ส่วน ฮว่ม ใน งาน ของ หมู่ เฮา น้ี ตวย 
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กัน๋� 18 ( ยูดาส เอา สตางค์ ต้ี ได้ จาก ก๋าน เยยีะ บ่ ดี ไป ซ้ือ ต้ีดิน ไว้ ต้ี หัน้ เขา ผะ
เลิด วาํ ลง ตังหน้า ขี้ปุ๋ม แตก ไส้ สด ออก มา ต๋าย ขําต้ี 19 เรือ่ง น้ี ฮู ้กัน๋ ใคว ่กรุง 
เยรูซาเล็ม หมู่ จาว เยรูซาเล็ม จึง ฮอ้ง ต้ีดิน ตัด๊ หัน้ ต๋าม ภาษา ต๊องถิน่ วา่ อา
เคลดามา ต้ี แป๋ วา่ �นา เลือด� ยอ้น วา่ มี เลือด ตก ใส่ ต้ีดิน หัน้ )

20 เปโตร อู ้ต่อ ไป วา่ �เรือ่ง น้ี มี เขียน ไว ้ใน พระธรรม สดุดี วา่
�ขอ หื้อ ต้ี อยู ่ของ เขา เป๋น ฮา้ง

หา้ม คน เข้า ไป อยู ่แหม ต่อ ไป�ก
ยงั มี เขียน ไว ้แหม วา่
�ส่วน ตํา๋แหน่ง ก๋าน ฮบัใจ๊ ของ เขา น้ัน หื้อ คน อื่น มา ฮบั แตน�ข
21 ยอ้นจาอัน้ หมู่ เฮา จํา๋เป๋น จะ ต้อง เลือก ป้อจาย แหม คน น่ึง เอา มา แตน ยู
ดาส คน น้ัน จะ ต้อง เป๋น คน ต้ี อยู ่กับ หมู่ เฮา ตลอด เวลา ต้ี หมู่ เฮา อยู ่ตวย พระ
เยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า น้ัน 22 นับ ตัง้แต่ พระเยซู ฮบั บัพติศมา จาก ยอหน์
จ๋น แผว วนั ต้ี พระเจ้า ฮบั พระองค์ ขึ้น ไป สวรรค์ เขา คน น้ี จะ ต้อง เป๋น พยาน 
ฮว่ม กับ หมู่ เฮา ต้ี จะ อู ้หื้อ คน อื่น ๆ ฮู ้วา่ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว�

23 หมู่ เขา จึง เสนอ จ้ือ ป้อจาย สอง คน คือ โยเซฟ ต้ี ฮอ้ง กัน๋ วา่ บารซับบาส
(มี แหม จ้ือ วา่ ยุสทัส ) กับ แหม คน คือ มัทธีอสั 24-25 แล้ว หมู่ เขา ก็ อธษิฐาน 
วา่ �ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ ฮู ้เถิง จิตใจ๋ ของ กู้ คน ขอ พระองค์ โผด จ๊ี หื้อ หมู่ 
เฮา หนั วา่ หละหวา่ง สอง คน น้ี ใผ คือ คน ต้ี พระองค์ เลือก หื้อ เป๋น อคัรทูต ฮบั
ใจ๊ พระองค์ แตน ยูดาส คน ต้ี ละ หน้าต้ี แล้ว ไป อยู ่ใน ต้ี ต้ี เปิง กับ เขา� 26 แล้ว 
หมู่ เขา ก็ จกเบอร ์กัน๋ ได้ จ้ือ มัทธีอสั จึง เพิม่ มัทธีอสั เข้า กับ หมู่ อคัรทูต สิบ 
เอด็ คน น้ัน ตวย

2
พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์มา อยู ่กับ หมู่ ผู้เจ้ือ

1 เม่ือ เถิง วนั เพ็นเทคอสต์ หมู่ ผู้เจ้ือ ก็ มา จุมนุม กัน๋ ใน ต้ี น่ึง 2 ต๋อน ต้ี หมู่ 
เขา บ่ตันม้ึง น้ัน ก็ มี เสียง จาก ต๊องฟ้า เหมือน กับ เสียง ลม หลวง ป๊ัด ดัง ใคว ่
ไป ตึง บ้าน ตึง เฮอืน ต้ี หมู่ เขา ก่ําลัง จุมนุม กัน๋ อยู่ 3 แล้ว หมู่ เขา ก็ หนั สิง่ น่ึง 
เหมือน เปล๋วไฟ ต้ี มี ฮูปฮา่ง เหมือน ลิน้ ลอย มา อยู ่บน หวั หมู่ เขา กู้ คน 4 แล้ว 
หมู่ เขา กู้ คน ก็ ได้ ฮบั ก๋าน ดลใจ๋ จาก พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ จึง ตัง้เก๊า อู ้ภาษา 
ต่าง ๆ ต้ี บ่ เกย ฮู ้ต๋าม ต้ี พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์โผด หื้อ อู้

5 ต๋อน น้ัน มี จาว ยวิ ต้ี เก๋งกัว๋ พระเจ้า ลุก จาก หลาย ประเทศ ใคว ่โลก มา อยู ่
ใน กรุง เยรูซาเล็ม 6 เม่ือ ได้ยนิ เสียง จาอัน้ คน ตังหลาย ก็ ปา กัน๋ มา ผ่อ แล้ว 
ก็ ปา กัน๋ งดื ต้ี ได้ยนิ หมู่ ผู้ เจ้ือ อู ้เป๋น ภาษา หมู่ เขา 7 คน ตังหลาย ก็ อู ้กัน๋ วา่
�คน หมู่ น้ี เป๋น จาว กาลิลี ตึงหมด บ่ ใจ้ กา 8 แล้ว เป๋น จาใด หมู่ เฮา ได้ยนิ หมู่ 
เขา อู ้เป๋น กํา ภาษา บ้าน เกิด เมือง นอน ของ หมู่ เฮา 9 ต้ี เป๋น จาว ปารเธยี จาว 
ก 1:20 1:20 สดด� 69:25 ข 1:20 1:20 สดด� 109:8
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มีเดีย ตึง จาว เอลาม ตึง คน ต้ี อยู ่ใน เขตแดน เมโสโปเตเมีย ตึง คน ต้ี อยู ่ใน 
แควน้ ยูเดีย แควน้ คัปปาโดเซีย แควน้ ปอนทัส แควน้ เอเชยี ๑ 10 แควน้ 
ฟรเีจีย แควน้ ปัมฟีเลีย ประเทศ อยีปิต์ ตึง คน ใน แควน้ ลิเบีย ใก้ เมือง ไซรนี
หมู่ ต้ี มา จาก กรุง โรม ต้ี มา แอว่ เซิง่ มี ตึง จาว ยวิ กับ คน ต้ี เข้า ฮตี ศาสนา ยวิ
11 ตึง จาว เกาะ ครตี กับ จาว อาระเบีย ตวย หมู่ เฮา ได้ยนิ หมู่ เขา อู ้เรือ่ง สิง่ 
อศัจ๋รรย ์ของ พระเจ้า เป๋น กํา ภาษา ของ หมู่ เฮา ลู้� 12 คน หมู่ น้ัน ก็ ปา กัน๋ งดื 
ขําอก ขําใจ๋ อธบิาย บ่ ได้ จึง เหลียว มา ถาม กัน๋ วา่ �อะหยงั กัน๋ ปะล้ํา ปะเหลือ 
น่ี�

13 ซ้ํา คน ก็ ใค่หวั ใส่ หมู่ ผู้เจ้ือ อู ้วา่ �คน หมู่ น้ี ท่า จะ เมา เหล้า องุน่ เหยี ละ 
ก้า�

เปโตร อธบิาย หื้อ คน ตังหลาย ฟัง
14 แล้ว เปโตร ตึง หมู่ อคัรทูต แหม สิบ เอด็ คน น้ัน ก็ ลุก ยนื ขึ้น อู ้กับ คน ตัง

หลาย ด้วย เสียง อนั ดัง วา่ �ต้าน จาว ยวิ ตังหลาย ตึง หมู่ คน ต้ี อาศัย อยู ่ใน 
กรุง เยรูซาเล็ม ขอ ปา กัน๋ ดัก ก่อน เฮา จะ บอก หื้อ ต้าน ตังหลาย ฟัง 15 คน 
หมู่ น้ี บ่ ได้ เมา เหล้า อยา่ง ต้ี หมู่ ต้าน ก๊ึด เน่อ บ่าเด่ียวน้ี เป๋น เวลา เก้า โมง เจ๊า 
อยู ่ลอ 16 แต่ สิง่ ต้ี ต้าน ตังหลาย หนั เม่ือเจ๊า น้ี เป๋น สิง่ ต้ี ได้ เกิด ขึ้น ต๋าม ต้ี โย
เอล ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า อู ้ไว ้เมิน แล้ว วา่
17 �พระเจ้า บอก วา่ ใน วาระ สุดต๊าย

เฮา จะ หื้อ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ลง มา อยู ่กับ มนษุย ์ตังหลาย
ลูกบ่าว ลูกสาว ของ ต้าน ตังหลาย จะ ออก ไป บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า

คน หนุ่ม จะ หนั นิมิต
คน เฒ่า คน แก่ จะ ฝัน หนั

18 ใน เวลา น้ัน เฮา จะ หื้อ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ลง มา อยู่
กับ ข้าใจ๊ จาย ญิง ตังหลาย ของ เฮา
แล้ว เขา ตังหลาย จะ บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า

19 เฮา จะ แสดง สิง่ ปาฏิหารยิ ์ใน ต๊องฟ้า ตัง บน
ตึง หมายสําคัญ ต้ี แผ่นดิน โลก ตัง ลุ่ม
จะ มี เลือด มี ไฟ มี หมอก ควนั มืดต๊ึบ

20 ตะวนั จะ มืด ไป
เดือน จะ ก๋าย เป๋น สี แดง เหมือน เลือด
ก่อน จะ เถิง วนั อนั ยิง่ใหญ่ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า

21 แล้ว คน ต้ี ฮอ้ง ขอ พระเจ้า จ้วย ก็ จะ รอด ป๊น�ค
22 �จาว อสิราเอล ตังหลาย เหย จง ฟัง เน่อ พระเยซู จาว นาซาเรธ็ เป๋น ผู้ 

ต้ี พระเจ้า รบัรอง โดย เยยีะ ก๋าน ปาฏิหารยิ์ ก๋าน อศัจ๋รรย์ ตึง หมายสําคัญ 
ต่าง ๆ ผ่าน พระเยซู ต๋าม ต้ี ต้าน ตังหลาย ก็ ฮู ้ก็ หนั มา แล้ว 23 ต้าน ผู้ น้ี ถูก 
มอบ ไว ้ต๋าม แผนก๋าน ของ พระเจ้า ต้ี ฮู ้ล่วง หน้า ก่อน แล้ว วา่ หมู่ ต้าน จะ 
๑ 2:9 2:9 เอเชยี ใน สมัย พระคัมภีร์ บ่ ใจ้ ทวปี เอเชยี
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ฆ่า พระองค์ โดย หื้อ หมู่ คน บ่ ดี ๒ยบั พระองค์ ไป เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน 24 แต่ 
พระเจ้า เยยีะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น มา ใหม่ ก็ ได้ ป๊น จาก ความ เจ็บปวด จาก 
ความ ต๋าย เหยี ยอ้น วา่ ความ ต๋าย จะ ครอบงาํ พระองค์ ไว ้บ่ ได้ 25 กษัตรยิ ์ดา
วดิ อู ้เถิง พระเยซู วา่
�ข้าพเจ้า หนั องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อยู ่ส่อง หน้า ข้าพเจ้า ตลอด เวลา

ใจ๋ ของ ข้าพเจ้า บ่ สะ ต๊าน หยา้น กัว๋
ยอ้น วา่ พระองค์ อยู ่ตัง เผิก ขวา มือ ของ ข้าพเจ้า

26 ยอ้นจาอี ้จิตใจ๋ ของ ข้าพเจ้า ก็ จ้ืนเจยบาน
ปาก ของ ข้าพเจ้า ก็ อู ้อยา่ง จ้ืนจมยนิดี
ตัว๋ ข้าพเจ้า จะ อยู ่อยา่ง มี ความ หวงั

27 พระเจ้า จะ บ่ ละ จิต วญิญาณ ของ ข้าพเจ้า ไว ้ใน แดน ของ คน ต๋าย
กับ บ่ ละ องค์ บรสุิทธิ ์ของ พระองค์ หื้อ เป่ือย เน่า ไป ใน ขุมฝังศพ

28 พระองค์ โผด หื้อ ข้าพเจ้า ฮู ้ตาง แหง่ จีวติ
โผด หื้อ ข้าพเจ้า เต๋ม บรบูิรณ์ ด้วย ความ ยนิดี
ยอ้น อยู ่ส่อง หน้า พระองค์�ฅ

29 �ป้ีน้อง ตังหลาย ข้าพเจ้า จะ อู ้อยา่ง มัน่ใจ๋ วา่ กษัตรยิ ์ดาวดิ ผู้ เป๋น เก๊า 
เหงา้ แหง่ เฮา ตังหลาย ต้ี ต๋าย ไป แล้ว อุโมงค์ ฝัง ศพ ของ ต้าน ยงั มี อยู ่จ๋น 
เถิง ตึง วนั น้ี 30 กษัตรยิ ์ดาวดิ เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ต้ี ฮู ้วา่ 
พระเจ้า หื้อ กํามัน่สัญญา แก่ ต้าน วา่ ลูก หลาน คน น่ึง ของ ต้าน จะ สืบ แตน 
บัลลังก์ ของ ต้าน 31 กษัตรยิ ์ดาวดิ เล็ง หนั เหตุก๋ารณ์ ปาย หน้า จึง อู ้เถิง ก๋าน 
เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ของ พระครสิต์ วา่ พระเจ้า จะ บ่ ละ พระองค์ ไว ้ใน แดน 
ของ คน ต๋าย เน้ือหนัง มังสา ของ พระองค์ จะ บ่ เป่ือย เน่า ใน ขุมฝังศพ 32 ต้ี อู ้
มา น้ี หมายเถิง พระเยซู ต้ี พระเจ้า เยยีะ หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว หมู่ 
เฮา จึง เป๋น พยาน ใน เรือ่ง น้ี 33 พระเจ้า ก็ ฮบั พระเยซู ขึ้น ไป อยู ่ตัง เผิก ขวา 
ของ พระองค์ แล้ว พระเจ้า ต้ี เป๋น พระบิดา ก็ มอบ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์หื้อ 
กับ พระเยซู ต๋าม ต้ี สัญญา ไว้ พระเยซู ก็ หื้อ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์น้ี ไว ้กับ หมู่ 
เฮา อยา่ง ต้ี หมู่ ต้าน ได้ หนั กับ ได้ยนิ อยู ่แล้ว 34 กษัตรยิ ์ดาวดิ บ่ ได้ ขึ้น ไป บน 
สวรรค์ แต่ ต้าน อู ้วา่
�พระเจ้า อู ้กับ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ ข้าพเจ้า วา่

�หื้อ น่ัง ตัง ขวา มือ ของ เฮา
35 จ๋น เต๊า ฮอด เฮา จะ เยยีะ หื้อ ศัตรู ๋ของ ต้าน

เป๋น ต้ี ฮอง ตีน๋ ของ ต้าน� �ฆ �
36 เปโตร อู ้ต่อ วา่ �ยอ้นจาอัน้ ขอ หื้อ จาว อสิราเอล ตังหลาย ฮู ้แต๊ ๆ เน่อ วา่
พระเจ้า ตัง้ พระเยซู ผู้ ต้ี หมู่ ต้าน ปา กัน๋ เอา ไป เขิง ไว ้บน ไม้ ก๋าง เขน น้ัน หื้อ 
เป๋น ตึง องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เป๋น ตึง พระครสิต์ ตวย�
๒ 2:23 2:23 กํา น้ี แป๋ ได้ แหม วา่ คน นอก บท บัญญัติ ฅ 2:28 2:28สดด� 16:8-11 ฆ 2:35
2:35 สดด� 110:1
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37 เม่ือ คน ตังหลาย ได้ยนิ จาอัน้ แล้ว ก็ ฮูสึ้ก บ่ ม่วนใจ๋ จึง ปา กัน๋ ถาม เปโตร 
ตึง หมู่ อคัรทูต คน อื่น ๆ วา่ �ป้ีน้อง เหย เฮา จะ เยยีะ จาใด ดี น่ี�

38 เปโตร จึง ตอบ วา่ �หมู่ ต้าน จง กลับใจ๋ จาก บาป แล้ว ฮบั บัพติศมา 
ใน นาม พระเยซู ครสิต์ เป้ือ ฮบั ก๋าน ยกโต้ษ บาป แล้ว พระเจ้า จะ หื้อ พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ ์แก่ ต้าน 39 ยอ้น พระเจ้า สัญญา ไว ้วา่ จะ หื้อ พระวญิญาณ 
บรสุิทธิ ์กับ หมู่ ต้าน ตึง หมู่ ลูก หลาน ของ ต้าน ตึง กู้ คน ต้ี อยู ่ประเทศ ไก๋ ๆ
คือ กู้ คน ต้ี องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า พระเจ้า ของ เฮา ฮอ้ง หื้อ เข้า มา หา พระองค์�
40 แล้ว เปโตร ก็ ตักเตือ๋น กับ วงิวอน คน ตังหลาย เมิน ขนาด วา่ �หื้อ เอา ตัว๋ 
รอด หื้อ ดี หื้อ ป๊น จาก โต้ษ ต้ี คน บ่ ดี ใน สมัย น้ี จะ ต้อง ฮบั� 41 คน ตังหลาย 
ต้ี ยอมฮบั สิง่ ต้ี เปโตร อู ้ก็ ฮบั บัพติศมา ใน วนั น้ัน มี คน เข้า มา เป๋น ผู้ เจ้ือ 
ประมาณ สาม ปัน คน 42 หมู่ เขา ฟัง กํา สัง่ สอน ของ หมู่ อคัรทูต ตึง อยู ่ตวย 
กัน๋ เป๋น เป้ือน ฮว่ม ความ เจ้ือ เดียว กัน๋ อยา่ง เอา แต๊ เอา วา่ กิน๋ ข้าว ตวย กัน๋ 
กับ หกั เข้าหนมปัง ๓กับ อธษิฐาน ตวย กัน๋

ก๋าน แบ่งป๋ัน ใน หมู่ ผู้ เจ้ือ
43 หมู่ อคัรทูต เยยีะ ก๋าน ปาฏิหารยิ ์ตึง หมายสําคัญ หลาย สิง่ หลาย อยา่ง

คน ตังหลาย ต้ี หัน้ ก็ มี ความ เก๋งกัว๋ พระเจ้า 44 หมู่ เขา ต้ี ฮบัเจ้ือ ก็ มา ฮว่ม กัน๋ 
เป๋น ประจํา๋ เอา สิง่ของ มา ฮอม ไว ้เป๋น ก๋องก๋าง แล้ว ใจ๊ ตวย กัน๋ 45 หมู่ เขา 
ขาย ต้ีดิน ตึง เข้าของ ต่าง ๆ เอา เงนิ มา ป๋ัน หื้อ คน ต้ี มี ความ จํา๋เป๋น 46 หมู่ เขา 
ไป จุมนุม กัน๋ ต้ี ข่วง พระวหิาร ตึง วนั ฮว่ม พิธ ีหกั เข้าหนมปัง ใน บ้าน เฮอืน 
ของ เขา ตึง เอา ของกิน๋ มา กิน๋ ตวย กัน๋ ด้วย ความ จ้ืนจมยนิดี กับ เต๋มอก เต๋ม
ใจ๋ 47 กับ ปา กัน๋ สรรเสรญิ พระเจ้า แล้ว กู้ คน ก็ ซอบ อก ซอบ ใจ๋ หมู่ เขา แล้ว 
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ก็ โผด หื้อ คน ต้ี จะ ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ เข้า มา ใน หมู่ 
เขา นัก ขึ้น ตึง วนั

3
เปโตร ฮกัษา คน งอ่ย

1 วนั น่ึง เปโตร กับ ยอหน์ เตียว ไป ต้ี พระวหิาร เข้า ฮว่ม ก๋าน อธษิฐาน เวลา 
ประจํา๋ บ่าย สาม โมง 2 มี ป้อจาย คน น่ึง เป๋น งอ่ยเป้ีย เสียขา มา ตัง้แต่ เกิด กู้ 
วนั จะ มี คน หาม เขา เข้า ไป ไว ้ต้ี ฮมิ ปะตู๋ พระวหิาร เซิง่ ปะตู๋ หัน้ จ้ือ วา่ ปะตู๋
งาม เป้ือ แน ขอ สตางค์ จาก คน ต้ี เข้า มา ใน พระวหิาร น้ัน 3 ป้อจาย คน น้ี บ่า
กอง หนั เปโตร กับ ยอหน์ ก่ําลัง เตียว มา เขา ก็ ฮอ้ง ขอ สตางค์ 4 เปโตร กับ 
ยอหน์ ก็ ปักต๋าผ่อ ไป ต้ี ป้อจาย คน น้ัน แล้ว อู ้วา่ �ผ่อ เฮา นิ� 5 คน งอ่ย ก็ ผ่อ 
ไป ต้ี คน ตึง สอง ผ่อ ไป ตวย ต่ืนเต้น ไป ตวย ยอ้น ก๊ึด วา่ จะ ได้ สตางค์ จาก หมู่ 
เขา 6 แต่ เปโตร อู ้วา่ �ตึงเน้ือ ตึง ตัว๋ เฮา บ่ มี สตางค์ สัก บาท แต่ เฮา มี อยา่ง 
น่ึง จะ หื้อ คือ ใน พระ นาม พระเยซู ครสิต์ จาว นาซาเรธ็ หื้อ ลุก ขึ้น บ่าเด่ียว
๓ 2:42 2:42 อาจ หมายเถิง ก๋าน กิน๋ ข้าว ม้ือ พิเศษ ตวย กัน๋ เป้ือ เป๋น ก๋าน ระลึก เถิง พระเยซู
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น้ี� 7แล้ว เปโตร ก็ กํา๋ มือ ขวา ของ ป้อจาย คน น้ัน ตุ้ม หื้อ ลุก ขึ้น ตีน๋ กับ ข้อแข้ง 
ของ เขา ก็ มี แฮง ขึ้น มา บ่าดิด บ่าเด่ียว 8 เขา ก็ โดด ขึ้น แล้ว ก็ เตียว ได้ เตียว 
ไป ตวย เต้น ไป ตวย ปาก ก็ อู ้กํา ยกยอ่ง สรรเสรญิ พระเจ้า แล้ว เข้า ไป ใน ข่วง 
พระวหิาร พรอ้ม กัน๋ ตึง เปโตร กับ ยอหน์ 9 เม่ือ คน ตังหลาย หนั เขา เตียว ได้ 
กับ ฮอ้ง สรรเสรญิ พระเจ้า จาอัน้ 10 ก็ จํา๋ ได้ วา่ เขา คือ ป้อจาย คน ต้ี น่ัง แน ขอ 
สตางค์ อยู ่ฮมิ ปะตู๋ จ้ือ ปะตู๋งาม หมู่ เขา ปา กัน๋ ตกขะป้า งดื ใน เหตุก๋ารณ์ ต้ี 
เกิด ขึ้น กับ เขา คน น้ัน

เปโตร อู ้กับ หมู่ คน
11 ใน เวลา ต้ี ป้อจาย คน น้ัน กํา๋ แขน เปโตร กับ ยอหน์ ต้ี ระเบียง วหิาร ของ 

ซาโลมอน น้ัน คน ตังหลาย ก็ งดื ขนาด ปา กัน๋ แตก ต่ืน ล่น มา ผ่อ 12 เม่ือ เป
โตร หนั จาอัน้ ก็ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �ป้ีน้อง จาว อสิราเอล เหย งดืใจ๋ กับ เรือ่ง น้ี 
เยยีะ หยงั ปักต๋าผ่อ หมู่ เฮา เยยีะ หยงั เหมือน กับ วา่ ป้อจาย คน น้ี เตียว ได้ 
ยอ้น อาํนาจ ของ เฮา กาวา่ เฮา เป๋น คน เครง่ ตาง ศาสนา จ๋น พระเจ้า เปิง ใจ๋ 
จาอัน้ กา 13 บ่ ใจ้ จาอัน้ ลอ แต่ พระเจ้า ต้ี อบัราฮมั อสิอคั กับ ยาโคบ ป้อ
อุย๊ แม่หม่อน ของ เฮา นับถือ ก็ ได้ เยยีะ หื้อ พระเยซู ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระองค์ มี 
เกียรติ พระเยซู ก็ คือ คน ต้ี หมู่ ต้าน มอบ ตัว๋ หื้อ ปีลาต ผู้ เป๋น เจ้าเมือง ตึง 
บ่ ยอมฮบั พระองค์ ต่อ ปีลาต แม้ วา่ ปีลาต ตัดสินใจ๋ ปล่อย พระองค์ หื้อ มี 
อสิระ 14 หมู่ ต้าน บ่ ยอมฮบั ผู้ ต้ี บรสุิทธิ ์กับ ถูกต้อง ต๋าม ธรรม แต่ ปา กัน๋ ขอ 
หื้อ ปีลาต ปล่อย ตัว๋ คน ต้ี ฆ่า คน ต๋าย น้ัน แตน พระองค์ 15 หมู่ ต้าน ฆ่า พระ
เยซู ผู้ ต้ี เป๋น ผู้ หื้อ จีวติ แต่ พระเจ้า เยยีะ หื้อ พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
หมู่ เฮา เป๋น พยาน ใน เรือ่ง น้ี 16 ป้อจาย งอ่ย ต้ี หมู่ ต้าน เกย ฮูจั้ก หาย เป๋น ปกติ
ยอ้น ความ เจ้ือ ใน ฤทธิ ์เดช ของ พระเยซู ความ เจ้ือ พระเยซู เยยีะ หื้อ เขา หาย 
เป๋น ปกติ อยา่ง ต้ี หมู่ ต้าน หนั กับ ต๋า จาอี ้ละ

17 �ป้ีน้อง ตังหลาย เหย ตัว๋ เฮา ฮู ้เน่อ วา่ ต้ี หมู่ ต้าน กับ หมู่ ผู้ นํา ของ ต้าน 
เยยีะ จาอัน้ กับ พระเยซู ก็ บ่ ฮูเ้รือ่ง ฮูร้าว วา่ เยยีะ อะหยงั ลง ไป 18 แต่ พระเจ้า 
เยยีะ หื้อ เรือ่ง น้ี เกิด ขึ้น ต๋าม ต้ี พระองค์ เกย บอก ไว ้ผ่าน ตาง หมู่ ผู้ เป๋น ปาก 
เป๋น เสียง แตน พระเจ้า วา่ พระครสิต์ ต้อง ทน ตุ๊ก ทรมาน 19 ยอ้น จาอัน้ หมู่ 
ต้าน จง กลับใจ๋ จาก บาป ป๊ิก มา หา พระเจ้า แล้ว พระองค์ จะ ล้าง บาป หื้อ ต้าน 
จ๋น หมด จ๋น เส้ียง 20 แล้ว องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จะ โผด หื้อ หมู่ ต้าน มี เวลา พัก
ผ่อน หยอ่นใจ๋ กับ พระองค์ จะ ส่ง พระครสิต์ คือ พระเยซู หื้อ แก่ ต้าน ตังหลาย
21 แต่ บ่าเด่ียวน้ี พระเยซู จะ ต้อง อยู ่ใน สวรรค์ ก่อน จ๋น เถิง เวลา ต้ี พระเจ้า 
จะ เยยีะ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง หื้อ ป๊ิก เป๋น เหมือน เก่า น้ัน ต๋าม ต้ี พระเจ้า สัญญา ไว ้
ผ่าน ตาง กํา อู ้ของ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ ผู้ บรสุิทธิ ์ใน สมัย 
โบราณ 22 โมเสส อู ้วา่ �องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า พระเจ้า ของ ต้าน ตังหลาย จะ 
นํา คน น่ึง ใน หมู่ ป้ีน้อง ของ ต้าน ตังหลาย หื้อ เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน 
พระองค์ เหมือน ข้าพเจ้า ต้าน ตังหลาย ต้อง เจ้ือฟัง กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี เป้ิน อู ้เน่อ
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23 ใผ บ่ เจ้ือฟัง ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า คน น้ี ก็ จะ ถูก ตัด ออก จาก 
ก๋าน เป๋น คน ของ พระเจ้า แล้ว ปะ กับ ความ ฉิบหาย�ง

24 �ซามูเอล ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า กับ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง 
แตน พระเจ้า คน อื่น ๆ ต้ี ตวย มา เม่ือลูน ก็ เกย อู ้เรือ่ง ต้ี เกิด ขึ้น ใน บ่าเด่ียว 
น้ี กัน๋ กู้ คน 25 พระสัญญา ต้ี พระเจ้า หื้อ ไว ้ผ่าน ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน 
พระองค์ ก็ หื้อ ไว ้สําหรบั หมู่ ต้าน กับ หมู่ ต้าน จะ มี ส่วนฮว่ม ใน พันธสัญญา 
ของ พระเจ้า ต้ี เยยีะ ไว ้กับ ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ ต้าน พระเจ้า อู ้กับ อบัรา
ฮมั วา่ �คน กู้ เจ๊ือจ้าด ใน โลก จะ ได้ฮบั ปอน ผ่าน ตาง เจ๊ือสาย ของ เจ้า�จ
26 เม่ือ พระเจ้า แต่งตัง้ พระเยซู ผู้ ฮบัใจ๊ พระองค์ พระเจ้า ก็ ส่ง ต้าน มา หื้อ 
จาว อสิราเอล ก่อน เป้ือ ป๋ัน ปอน หื้อ หมู่ ต้าน โดย หื้อ ต้าน ตังหลาย ป๊ิก งวา้ย 
จาก เส้นตาง จีวติ ต้ี บ่ ดี�

4
เปโตร กับ ยอหน์ ถูก สอบสวน

1 เม่ือ เปโตร กับ ยอหน์ ก่ําลัง อู ้กับ คน ตังหลาย อยู ่หัน้ หมู่ ปุโรหติ นาย
ทหาร ฮกัษา พระวหิาร ตึง หมู่ สะดูสี ปา กัน๋ งอม เข้า ใส่ คน ตึง สอง 2 หมู่ เขา 
โขด ตึง สอง ยอ้น สอน คน ตังหลาย วา่ มี ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เหมือน 
ต้ี พระเจ้า เยยีะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย น้ัน 3 หมู่ เขา จึง ยบั คน ตึง 
สอง ไป ขัง คอก ไว ้จ๋น แผว วนัพูก เม่ือเจ๊า ยอ้น วา่ ค่ํา แล้ว ( กฎหมาย ของ จาว 
ยวิ บ่ หื้อ คน ขึ้น ศาล ต๋อน มืด ค่ํา ) 4 แต่ หลาย คน ต้ี ฟัง ก็ เจ้ือ ใน เรือ่ง ต้ี เปโตร 
กับ ยอหน์ สัง่ สอน จ๋น บ่าเด่ียวน้ี มี ผู้เจ้ือ ต้ี เป๋น ป้อจาย ประมาณ หา้ ปัน คน 
แล้ว

5 ต่อ มา แผว วนัพูก หมู่ ผู้ นํา จาว ยวิ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ กับ หมู่ ธรรมาจ๋า
รย ์มา อยู ่ตวย กัน๋ ใน กรุง เยรูซาเล็ม 6 ใน ก๋าน ประชุม น้ัน มี อนันาส เซิง่ เป๋น 
มหา ปุโรหติ คายาฟาส ยอหน์ อเล็กซานเดอร์ กับ ญาติ ป้อจาย คน อื่น ๆ
ของ มหา ปุโรหติ 7 คน หมู่ น้ัน สัง่ หื้อ เปโตร กับ ยอหน์ มา ยนื อยู ่ส่อง หน้า หมู่ 
เขา แล้ว ถาม วา่ �เจ้า ตึง สอง มี อาํนาจ อะหยงั มา เยยีะ จาอี้ กาวา่ ใจ๊ สิทธ ิ
อาํนาจ ของ ใผ�

8 เวลา น้ัน เปโตร ได้ ฮบั ก๋าน ดลใจ๋ จาก พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ จึง ตอบ หมู่ 
เขา ไป วา่ �ต้าน ผู้ นํา ของ จ้าด เฮา หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ตังหลาย 9 วนัน้ี หมู่ 
ต้าน มา สอบสวน สิง่ ดี ๆ ต้ี ข้าพเจ้า เยยีะ หื้อ กับ คน งอ่ย น้ี ใค่ ฮู ้ก๋า วา่ เขา หาย 
งอ่ย ได้ จาใด 10 ก็ หื้อ หมู่ ต้าน กับ จาว อสิราเอล ตังหลาย ฮู ้ไว ้เต๊อะ วา่ ป้อจาย 
คน ต้ี ยนื อยู ่ต่อ หน้า ต้าน ตังหลาย หาย เป๋น ปกติ ด้วย ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระ
เยซู ครสิต์ จาว นาซาเรธ็ คน ต้ี หมู่ ต้าน เอา ไป เขิง ไว ้บน ไม้ ก๋าง เขน จ๋น ต๋าย
แต่ พระเจ้า เยยีะ หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 11 พระคัมภีร ์เกย เขียน ไว ้วา่
พระองค์ เป๋น
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�ศิลา ต้ี สล่า อยา่ง หมู่ ต้าน เอา ขวา้ง ไป แล้ว
ป๋ากฏ วา่ เป๋น ศิลามุมเอก�ฉ

12 นอกจาก พระเยซู แล้ว ก็ บ่ มี ใผ จ้วย หมู่ เฮา รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ ยอ้น วา่ 
บ่ มี ใผ คน ใด ใน โลก ต้ี พระเจ้า หื้อ เป๋น ผู้ จ้วย หื้อ รอด สําหรบั หมู่ เฮา�

13 หมู่ เขา งดื ขนาด เม่ือ หนั เปโตร กับ ยอหน์ ก้า อู ้บ่ กัว๋ ใผ สอง คน น้ี เป๋น คน 
บ่ ได้ ฮบั ก๋าน ศึกษา กับ บ่ เก่ง ด้าน ใด ด้าน น่ึง แต่ จํา๋ ได้ วา่ เปโตร กับ ยอหน์ เกย 
อยู ่กับ พระเยซู มา ก่อน 14 แต่ หมู่ เขา อู ้อะหยงั บ่ ได้ ยอ้น วา่ หนั ป้อจาย งอ่ย 
ต้ี ได้ ฮบั ก๋าน ฮกัษา จ๋น หาย ดี ยนื แหมะ เปโตร ตึง ยอหน์ 15 หมู่ เขา ก็ สัง่ หื้อ 
เปโตร กับ ยอหน์ ออก ไป จาก ต้ี ประชุม สภา แซนเฮดรนิ ก่อน แล้ว ก็ เป็ิกษา 
กัน๋ วา่ 16 �หมู่ เฮา จะ เอา จาใด กับ สอง คน น้ี ดี หา ยอ้น คน ตังหลาย ต้ี อยู ่ใน 
กรุง เยรูซาเล็ม ก็ ฮู ้แล้ว วา่ สอง คน น้ี เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์ต้ี ยิง่ใหญ่ หมู่ เฮา จะ 
บ่ ยอมฮบั ก็ บ่ ได้ 17 แต่ เป้ือ บ่ หื้อ เรือ่ง น้ี แพ่ ไป เข้า หู ใผ หมู่ เฮา ต้อง ขู่ วา่ บ่ หื้อ อู ้
ใน นาม พระเยซู กับ ใผ คน ใด แหม เน่อ�

18 จาก น้ัน หมู่ เขา ก็ ฮอ้ง เปโตร กับ ยอหน์ เข้า มา แล้ว สัง่ วา่ �หา้ม อู ้กาวา่ 
สัง่ สอน อะหยงั เก่ียวกับ พระเยซู แหม ซ้ํา เน่อ� 19 แต่ เปโตร กับ ยอหน์ ตอบ 
วา่ �ต้าน ตังหลาย ตัดสิน เอา คน เดียว เต๊อะ พระเจ้า หื้อ หมู่ เฮา เจ้ือฟัง ต้าน 
ตังหลาย แตน ต้ี จะ เจ้ือฟัง พระองค์ กา 20หมู่ เฮา ตึง อด บ่ ได้ ต้ี จะ อู ้ใน สิง่ ต้ี หมู่ 
เฮา ได้ ฮู ้ได้ หนั�

21 หมู่ เขา ก็ ขู่ เปโตร กับ ยอหน์ แหม แล้ว ปล่อย ตึง สอง ไป บ่ ฮู ้จะ ลง โต้ษ 
จาใด ดี ยอ้น คน ตังหลาย ปา กัน๋ สรรเสรญิ พระเจ้า ใน สิง่ ต้ี เกิด ขึ้น น้ัน 22 เป๋น 
เรือ่ง อศัจ๋รรย ์แต๊ ๆ ต้ี ป้อจาย เป๋น งอ่ย ตัง้แต่ เกิด แล้ว บ่าเด่ียวน้ี อายุ ได้ ส่ี สิบ 
ป๋าย เตียว ได้ ดวาก ๆ

กํา อธษิฐาน ของ คน ต้ี เจ้ือ ศรทัธา
23 เม่ือ หมู่ เขา ปล่อย เปโตร กับ ยอหน์ แล้ว ตึง สอง คน ก็ ป๊ิก ไป หา หมู่ ผู้

เจ้ือ เล่า เรือ่ง ตึงหมด ตึงเส้ียง ต้ี หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ได้ 
อู ้ได้ วา่ หื้อ หมู่ เขา 24 เม่ือ หมู่ ผู้เจ้ือ ได้ยนิ จาอัน้ ก็ ปา กัน๋ ฮว่มใจ๋ อธษิฐาน ต่อ 
พระเจ้า พรอ้ม เดียว กัน๋ วา่ �ข้า แต่ พระเจ้า ผู้ ยิง่ใหญ่ สูง สุด พระองค์ เป๋น 
ผู้ สรา้ง ตึง ต๊องฟ้า ตึง โลก ตึง ทะเล กับ ซะป๊ะ ตังมวล ต้ี อยู ่ใน สถาน ต้ี หมู่ น้ี
25 เมิน มา แล้ว พระองค์ ได้ อู ้ไว ้โดย พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ ผ่าน ปาก กษัตรยิ ์
ดาวดิ ผู้ ฮบัใจ๊ พระองค์ ต้ี เป๋น ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ เฮา วา่
�เป๋น จาใด คน ต่างจ้าด ปา กัน๋ โขด

ตึง วางแผน ต่อต้าน องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
แต่ จะ บ่ ได้ ผล

26 หมู่ กษัตรยิ ์ต่าง ๆ ใน โลก ก็ ปา กัน๋ เกียม ต้ี จะ สู้
หมู่ ผู้ ปกครอง ก็ มา ฮว่ม กัน๋ ต่อต้าน
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องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า กับ พระครสิต์�ช
27 แล้ว กํา ทํานาย น้ี ต้ี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์ก็ เกิด ขึ้น แต๊ ใน เมือง น้ี ยอ้น 
กษัตรยิ ์เฮ โรด ตึง ปอ นทิ อสั ปี ลาต เจ้า เมือง กับ คน ต่าง จ้า ด กับ จาว 
อสิราเอล ได้ ปา กัน๋ ต่อต้าน พระเยซู ผู้ ฮบั ใจ๊ ต้ี บรสุิทธิ ์ของ พระองค์ ผู้ ต้ี 
พระองค์ เจิม ไว ้เป๋น พระครสิต์ 28 สิง่ ตังมวล ต้ี เขา ตังหลาย หมู่ น้ัน ได้ เยยีะ ก็ 
เกิด ขึ้น ต๋าม ต้ี พระองค์ กํา๋หนด ไว ้ตัง้แต่ เมิน แล้ว 29 บ่าเด่ียวน้ี ขอ พระองค์ 
โผด ฟัง กํา ขู่ ของ เขา หมู่ น้ัน ขอ จ้วย หมู่ เฮา ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระองค์ มี ใจ๋ บ่ กัว๋ ใผ 
ต้ี จะ บอก เล่า ถ้อยกํา ของ พระองค์ น่อย เต๊อะ 30 ขอ หื้อ พระองค์ แสดง ฤทธิ ์
อาํนาจ ต้ี จะ ฮกัษา คน ป่วย กับ เยยีะ หมายสําคัญ ตึง ปาฏิหารยิ์ ผ่าน ตาง 
พระเยซู ผู้ ฮบัใจ๊ ต้ี บรสุิทธิ ์ของ พระองค์�

31 เม่ือ หมู่ ผู้เจ้ือ อธษิฐาน สุด แล้ว พระเจ้า ก็ เยยีะ หื้อ ต้ี เขา จุมนุม กัน๋ น้ัน 
สน่ัน หวัน่ไหว หมู่ เขา ก็ ได้ ฮบั ก๋าน ดลใจ๋ จาก พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ แล้ว ได้ 
บอก เล่า ถ้อยกํา ของ พระเจ้า อยา่ง บ่ กัว๋ ใผ

ผู้เจ้ือ แบ่งป๋ัน กัน๋
32 ผู้เจ้ือ ตังหลาย เป๋น น้ําน่ึง ใจ๋ เดียว กัน๋ ตึง ก๊ึด วา่ สิง่ ของ ต้ี มี อยู ่น้ัน บ่ มี 

ใผ บอก วา่ เป๋น ของ ตัว๋เก่า ถือ วา่ เป๋น ก๋องก๋าง ก็ ป๋ัน กัน๋ กิน๋ ป๋ัน กัน๋ ใจ๊ กู้ คน
33 หมู่ อคัรทูต ได้ อู ้อยา่ง มี อาํนาจ เป๋น พยาน เรือ่ง พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น 
เจ้า เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว พระเจ้า ก็ ป๋ันปอน หมู่ เขา กู้ คู่ กู้ คน นัก ขนาด
34 บ่ มี ใผ ใน หมู่ เขา ต้ี ตุ๊กยาก กัน้อยาก อะหยงั เลย ยอ้น วา่ คน ต้ี มี ต้ีดิน กาวา่ 
บ้าน เฮอืน ก็ ขาย เหยี 35 แล้ว ก็ เอา สตางค์ มา มอบ หื้อ อคัรทูต เอา ไป แจก คน 
ต้ี มี ความ จํา๋เป๋น

36 เหมือน กับ ตัว๋อยา่ง ของ โยเซฟ คน ต้ี หมู่ อคัรทูต ฮอ้ง วา่ บารนาบัส ( 
หมายเถิง คน ต้ี หื้อ กํา๋ลังใจ๋ ) เป๋น จาว เลวี เขา เกิด ต้ี เกาะ ไซปรสั 37 โยเซฟ 
ขาย ต้ี นา ของ ตัว๋ แล้ว ก็ เอา สตางค์ ต้ี ได้ มา น้ัน หื้อ กับ หมู่ อคัรทูต

5
อานาเนีย กับ สัปฟีรา

1 มี ป้อจาย คน น่ึง จ้ือ อานาเนีย กับ เมีย ของ เขา จ้ือ สัปฟีรา ปา กัน๋ ขาย ต้ี
ดิน ของ ต๋น เหมือน กัน๋ 2 แต่ เขา เก็บ สตางค์ เอา ไว ้บาง ส่วน เมีย ของ เขา ก็ 
ฮู ้ก็ หนั ตวย จาก น้ัน เขา จึง นํา เอา สตางค์ ส่วน ต้ี เหลือ มา หื้อ กับ หมู่ อคัรทูต
3 เปโตร อู ้กับ อานาเนีย วา่ �เป๋น จาใด เถิง ยอม หื้อ ซาต๋าน ครอบงาํ จิตใจ๋ หื้อ 
จุล่าย ต่อ พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ แบ่ง สตางค์ ส่วน น่ึง ต้ี ได้ จาก ก๋าน ขาย ต้ีดิน 
เอา ไว้ 4 ต้ีดิน น้ัน ก็ เป๋น ของ เจ้า อยู ่แล้ว ก่อน ต้ี จะ ขาย บ่ ใจ้ กา หลังจาก ต้ี ขาย 
แล้ว เงนิ น้ัน ก็ ยงั เป๋น สิทธิ ์ของ เจ้า บ่ ใจ้ กา แล้ว เป๋น จาใด เจ้า ก๊ึด เยยีะ จาอี้
เจ้า บ่ ได้ จุล่าย ต่อ หมู่ เฮา นา แต่ ก่ําลัง จุล่าย ต่อ พระเจ้า เน่อ� 5 เม่ือ อานา
เนีย ได้ยนิ กํา วา่ จาอัน้ ก็ โก้น ลง จัก๊ ต๋าย ขําต้ี คน ตังหลาย ต้ี หนั จาอัน้ ก็ กัว๋ 
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ขนาด 6 ป้อจาย คน หนุ่ม หลาย คน ก็ มา หอ่ ศพ อานาเนีย แล้ว ปา กัน๋ หาม 
ออก ไป ฝัง เหยี

7 หลังจาก น้ัน บ่ เมิน ประมาณ สัก สาม จัว้โมง เมีย ของ อานาเนีย ก็ เตียว 
เข้า มา ยงั บ่ ฮู ้เรือ่ง ต้ี เกิด ขึ้น กับ ผัว ของ เขา สัก อยา่ง เต้ือ 8 เปโตร ก็ ถาม นาง 
วา่ �บอก เฮา ลอ วา่ เจ้า กับ ผัว ขาย ต้ีดิน ได้ สตางค์ เต้าอี ้แต๊ กา� สัปฟีรา 
ตอบ วา่ �แม่น แล้ว ได้ เต้าอัน้ แต๊ ๆ �

9 เปโตร ก็ อู ้กับ นาง วา่ �เป๋น จาใด สอง คน ผัว เมีย กู้ น้ี เถิง ปา กัน๋ จุล่าย 
ลองดี พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผ่อ หัน้ แล่ คน หมู่ น้ัน ต้ี 
ไป ฝัง ศพ ผัว ของ เจ้า ก่ําลัง เข้า มา หมู่ เขา ก็ จะ ปา กัน๋ หาม ศพ ของ เจ้า ออก ไป 
ฝัง เหมือน กัน๋�

10 สัปฟีรา ก็ โก้น ลง จัก๊ ต๋าย ฮมิ ตีน๋ ส่อง หน้า เปโตร บ่า เด่ียว น้ัน เลย เม่ือ 
ป้อจาย หนุ่ม หมู่ น้ัน เตียว เข้า มา ก็ หนั วา่ นาง ต๋าย แล้ว หมู่ เขา จึง หาม ศพ 
ของ นาง ออก ไป ฝัง ไว ้แหมะ กับ ผัว ของ นาง หัน้ 11 ส่วน คน ตังหลาย ใน คริ
สตจักร ตึง หมู่ คน อื่น ต้ี ได้ยนิ เรือ่ง ต้ี เกิด ขึ้น น้ี ก็ ปา กัน๋ กัว๋ ขนาด

อคัรทูต ฮกัษา โรค หลาย อยา่ง
12 หมู่ อคัรทูต ได้ แสดง ก๋าน ปาฏิหารยิ ์ตึง หมายสําคัญ หลาย อยา่ง ใน คน 

ตังหลาย กับ หมู่ ผู้เจ้ือ ก็ มา จุมนุม กัน๋ ต้ี ระเบียง วหิาร ของ ซาโลมอน 13 คน 
อื่น ๆ บ่ ก้า เข้า ไป ฮว่ม เถิง แม้ วา่ เคารพ นับถือ หมู่ เขา นัก ขนาด ก็ ต๋าม 14 แต่ 
ยงั มี ตึง ป้อจาย แม่ญิง ต้ี ฮบัเจ้ือ ใน องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เข้า มา เพิม่ นัก ขึ้น ติก ๆ
15 ยอ้น สิง่ ต้ี หมู่ อคัรทูต ได้ เยยีะ น้ัน คน ตังหลาย ก็ ปา กัน๋ หาม คน เจ็บ คน 
ป่วย ไป วาง บน ต้ีนอน กับ สาด แล้ว ไป ไว ้ข้าง ตาง เป้ือ อยา่ง หน้อย เวลา ต้ี เป
โตร เตียว ก๋าย ไป เงา ของ ต้าน อาจ จะ ฟาด ถูก ตัว๋ ของ คน ป่วย หมู่ น้ัน พ่อง
แล้ว จะ หาย ป่วย 16 มี หมู่ คน จํา๋นวน นัก เข้า มา ใน กรุง เยรูซาเล็ม ต้ี มา จาก 
หมู่บ้าน ต่าง ๆ แวด กรุง หัน้ หมู่ เขา ปา คน ป่วย กับ คน ต้ี ตุ๊ก ทรมาน จาก ผี 
ฮา้ย๔ เข้า มา ตวย คน หมู่ น้ี ก็ ฮบั ก๋าน ฮกัษา หื้อ หาย หมด กู้ คน

หมู่ อคัรทูต โดน ค่ํา
17 มหา ปุโรหติ ตึง หมู่ ของ เขา เซิง่ เป๋น สมาชกิ สะดูสี ก็ ขอย หมู่ อคัรทูต 

ขนาด 18 จึง ยบั หมู่ อคัรทูต ไป ขัง คอก ไว้ 19 แต่ เม่ือคืน น้ัน ทูตสวรรค์ ของ 
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า มา ไข ปะตู๋ คอก แล้ว ปา หมู่ อคัรทูต ออก จาก คอก ไป ทูต
สวรรค์ อู ้วา่ 20 �หื้อ ไป ต้ี ข่วง พระวหิาร บอก คน ตังหลาย เถิง เรือ่ง จีวติ ใหม่ 
น้ี ต้ี หัน้ เน่อ�

21 หมู่ อคัรทูต ก็ เจ้ือฟัง แจ้ง บ่ แจ้ง หมู่ เขา ก็ เข้า ไป ต้ี ข่วง พระวหิาร แล้ว 
ตัง้เก๊า สัง่ สอน คน ตังหลาย

มหา ปุโรหติ กับ หมู่ ของ เขา ฮอ้ง หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ของ จาว อสิราเอล มา 
ประชุม สภา แซนเฮดรนิ แล้ว ใจ๊ เจ้าหน้าต้ี ไป เอา หมู่ อคัรทูต ออก จาก คอก 
๔ 5:16 5:16 ใน ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ บ่ สะอาด 
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ปา มา ต้ี ประชุม 22 แต่ เม่ือ เจ้าหน้าต้ี ไป แผว คอก บ่ ปะ หมู่ อคัรทูต อยู ่ใน หัน้
หมู่ เขา ก็ ป๊ิก มา รายงาน วา่ 23�หมู่ เฮา หนั คอก ปิด แน่นหนา จ้าดดี ยาม ก็ ยงั 
เฝ้า อยู ่ต้ี ปะตู๋ แต่ เม่ือ ไข ปะตู๋ เข้า ไป ก็ บ่ หนั มี ใผ อยู ่ใน หัน้ สัก คน� 24 เม่ือ นาย
ทหาร ฮกัษา พระวหิาร ตึง หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ ได้ยนิ จาอัน้ ก็ งดื อกิขะหลิก ใจ๋ 
วา่ จะ มี อะหยงั เกิด ขึ้น แหม ต่อไป

25 แล้ว มี คน น่ึง เข้า มา รายงาน วา่ �หมู่ คน ต้ี ต้าน ยบั ไป ขัง คอก ไว ้น้ัน บ่า
เด่ียวน้ี ก่ําลัง ยนื สัง่ สอน คน ตังหลาย อยู ่ต้ี ข่วง พระวหิาร ปู๊น ลอ� 26 แล้ว 
นายทหาร ฮกัษา พระวหิาร กับ เจ้าหน้าต้ี ก็ ออก ไป ปา หมู่ อคัรทูต เข้า มา แต่ 
บ่ ใจ๊ ก่ําลัง บังคับ ยอ้น กัว๋ คน ตังหลาย จะ เอา บ่าหนิ ขวา้ง ใส่

27 หมู่ เขา ปา หมู่ อคัรทูต เข้า มา ยนื อยู ่ต่อ หน้า ต้ี ประชุม สภา แล้ว มหา 
ปุโรหติ ก็ ถาม หมู่ เขา วา่ 28 �หมู่ เฮา สัง่ หา้ม อยา่ง เด็ดขาด แล้ว วา่ บ่ หื้อ สอน 
ใน นาม ของ พระเยซู เวลา ต้ี สัง่ สอน บ่ ใจ้ กา แต่ หมู่ เจ้า ก็ ยงั เผยแพ่ กําสอน 
ของ เจ้า น้ี ไป ใคว ่กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว ตัง้ใจ๋ นาบโต้ษ หมู่ เฮา วา่ เยยีะ หื้อ เยซู 
ต้อง ต๋าย� 29 เปโตร กับ หมู่ อคัรทูต คน อื่น ๆ ก็ อู ้วา่ �หมู่ เฮา จํา๋เป๋น ต้อง 
เจ้ือฟัง กําสัง่ ของ พระเจ้า นัก เหลือ เจ้ือฟัง กําสัง่ ของ มนษุย์ 30 พระเจ้า ของ 
ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ เฮา เยยีะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ผู้ ต้ี ต้าน 
ตังหลาย ฆ่า โดย เอา พระองค์ เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน จ๋น ต๋าย น้ัน 31 พระเจ้า ยก 
พระเยซู ไว ้หื้อ อยู ่ตัง เผิก ขวา ของ พระองค์ ใน ฐานะ เป๋น เจ้า เป๋น นาย กับ 
เป๋น พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ เป้ือ คน จ้าด อสิราเอล จะ สามารถ กลับ
ใจ๋ จาก บาป แล้ว ฮบั ก๋าน ยกโต้ษ บาป 32 หมู่ เฮา เป๋น พยาน ใน เรือ่ง น้ี พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ ์ต้ี พระเจ้า มอบ หื้อ กับ กู้ คน ต้ี เจ้ือฟัง พระองค์ ก็ เป๋น พยาน 
ตวย เหมือน กัน๋�

33 เม่ือ หมู่ สมาชกิ ใน สภา ได้ยนิ จาอัน้ ก็ หมิง้ ขนาด กับ ก๊ึด วา่ จะ ฆ่า อคัร
ทูต หมู่ น้ี 34 แต่ มี สมาชกิ สภา คน น่ึง จ้ือ กามาลิเอล เป๋น ฟารสีิ กับ เป๋น ครู 
สอน บท บัญญัติ ตวย เป๋น คน ต้ี คน ตังหลาย นับถือ เขา ลุก ขึ้น ยนื แล้ว สัง่ 
หื้อ ปา หมู่ อคัรทูต ออก ไป ตัง นอก เหยี สัก บึด ก่อน 35 แล้ว ต้าน อู ้วา่ �จาว 
อสิราเอล ตังหลาย หละวงั ตัว๋ หื้อ ดี เน่อ ใน สิง่ ต้ี ต้าน ตังหลาย จะ เยยีะ กับ ป้อ
จาย หมู่ น้ี 36 จํา๋ ได้ ก่อ ต๋อน ต้ี มี ป้อจาย คน น่ึง จ้ือ ธุดาส อา้ง วา่ ตัว๋ เขา เป๋น ผู้ 
ยิง่ใหญ่ มี คน ติดต๋าม หลาม ตวย เขา ประมาณ ส่ี รอ้ย คน เม่ือ เขา ถูก ฆ่า ต๋าย
หมู่ คน ต้ี ติดต๋าม เขา ก็ แตก ขะแล ขะแจ ไป เหยี หมด บ่ หนั มี อะหยงั เกิด ขึ้น 
สัก อยา่ง 37 หลังจาก ธุดาส ต๋าย ก็ มี ยูดาส จาว กาลิลี แหม คน น่ึง เม่ือ ต๋อน ต้ี 
จด ทะเบียน สํามะโน ครวั เขา ได้ จัก๊ จู๋ง หมู่ คน หื้อ ติดต๋าม เขา ไป แต่ เขา ก็ ถูก 
ฆ่า ต๋าย แล้ว หมู่ ศิษย ์ของ เขา ก็ แตก ขะแล ขะแจ ไป เหมือน กัน๋ 38 บ่าเด่ียวน้ี 
ก็ เหมือน กัน๋ ข้าพเจ้า จึง ขอ แนะนํา หมู่ ต้าน หื้อ อยู ่หา่ง ๆ จาก คน หมู่ น้ี หา้ม 
ยุง่ กับ หมู่ เขา ปะล้ํา ปะเหลือ ยอ้น วา่ ถ้า แผนก๋าน กาวา่ ก๋าน หมู่ น้ี ของ หมู่ 
เขา มา จาก มนษุย์ ก็ จะ หุยหาย ตุยตาย ไป คน เดียว 39 แต่ ถ้า แผนก๋าน น้ี มา 
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จาก พระเจ้า ลอ ต้าน บ่ สามารถ เกิด็เกิง้ ได้ เน่อ แล้ว ต้าน ก็ จะ ตัง้ ตัว๋ ต่อสู้ กับ 
พระเจ้า�

40 หมู่ เขา ก็ ยอม ฟัง กํา แนะนํา ของ กามาลิเอล จึง ฮอ้ง หมู่ อคัรทูต เข้า มา
แล้ว ก็ ใจ๊ คน เฆ่ียน กับ สัง่ หา้ม บ่ หื้อ อู ้ใน นาม พระเยซู แหม แล้ว ก็ ปล่อย ตัว๋ 
ไป

41 หมู่ อคัรทูต ก็ ออก จาก สภา มา ด้วย ความ ยนิดี ขนาด ยอ้น วา่ พระเจ้า 
หนั วา่ หมู่ เขา มี ก้า ปอ ต้ี จะ ฮบั ก๋าน ดูถูก ดู แควน เป้ือ นาม ของ พระ เยซู
42 แล้ว กู้ วนั ใน ข่วง พระวหิาร ตึง ใน บ้านเฮอืน ของ คน ตังหลาย หมู่ อคัรทูต 
ก็ สัง่ สอน ตึง บอก ข่าวดี บ่ เกย ขาด วา่ พระเยซู คือ พระครสิต์

6
เลือก ป้อจาย เจ็ด คน หื้อ เยยีะ ก๋าน พิเศษ

1 ใน หละหวา่ง เวลา น้ัน มี คน ฮบัเจ้ือ พระเยซู นัก ขึ้น ติก ๆ หมู่ จาว ยวิ ต้ี 
อู ้ภาษา กรกี ปา กัน๋ จ่ม วา่ หื้อ หมู่ จาว ยวิ ต้ี อู ้ภาษา ฮบีรู เรือ่ง หมู่ แม่ หม้าย ต้ี 
อู ้ภาษา กรกี บ่ ได้ ฮบั อาหาร ต้ี แจก ประจํา๋ วนั๕ 2 อคัรทูต ตึง สิบ สอง คน จึง 
ฮอ้ง หมู่ ผู้เจ้ือ ตึงหมด มา จุมนุม กัน๋ แล้ว อู ้วา่ �บ่ ถูกต้อง เน่อ ต้ี หมู่ เฮา จะ 
เมา ไป แจก อาหาร กัน๋ อยู่ จ๋น ละเลย ก๋าน สัง่ สอน ถ้อยกํา ของ พระเจ้า 3 เอา 
จาอี ้ก็ แล้ว กัน๋ ป้ีน้อง ตังหลาย เหย หื้อ เลือก ป้อจาย สัก เจ็ด คน ใน หมู่ ต้าน 
ต้ี มี จ้ือเสียง ดี เป๋น คน ต้ี ได้ ฮบั ก๋าน ดลใจ๋ จาก พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ เป๋น 
คน มี ผญา ป๋ัญญา ดี แล้ว เฮา จะ ตัง้ หื้อ หมู่ เขา ผ่อกอย ฮบัผิดชอบ ก๋าน แจก 
อาหาร น้ี 4 ส่วน หมู่ เฮา จะ ตัง้อก ตัง้ใจ๋ ใจ๊ เวลา อธษิฐาน ตึง สัง่ สอน ถ้อยกํา 
ของ พระเจ้า�

5 คน ตังหลาย ก็ ปออก ปอใจ๋ กับ ข้อ เสนอ น้ี จึง เลือก สเทเฟน ( ป้อจาย ต้ี 
มี ความ เจ้ือ นัก ขนาด กับ ได้ ฮบั ก๋าน ดลใจ๋ จาก พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์) ฟีลิป
โปรโครสั นิคาโนร์ ทิโมน ปารเมนัส กับ นิโคเลาส์ ( ต้ี เป๋น จาว เมือง อนัทิ
โอก เซิง่ ก่อน หน้า น้ี เข้า ฮตี ศาสนา ยวิ ) 6 หมู่ เขา จึง ปา ตึง เจ็ด คน น้ี มา ยนื 
ต่อ หน้า หมู่ อคัรทูต แล้ว หมู่ อคัรทูต ก็ อธษิฐาน วาง มือ บน หวั คน ตึง เจ็ด น้ัน
เป้ือ มอบ หื้อ เยยีะ งาน น้ี

7 ก๋าน บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ก็ แผ่ ขยาย กวา้ง ออก ไป ติก ๆ มี คน มา ฮบั
เจ้ือ พระเยซู ใน กรุง เยรูซาเล็ม นัก ขึ้น เวย ขนาด กับ มี หมู่ ปุโรหติ หลาย คน 
ฮบัเจ้ือ ตวย

จาว ยวิ บาง คน ต่อต้าน สเทเฟน
8 คน จ้ือ ส เท เฟน ฮบั ปอน ตึง ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระเจ้า นัก เยยี ะ สิง่ 

ปาฏิหารยิ ์ตึง หมายสําคัญ หลาย อยา่ง ต่อ หน้า คน ตังหลาย 9 แต่ มี บาง คน 
มา จาก ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ จ้ือ ธรรมศาลา ขี้ข้า มี อสิระ๖ มา เถียง กับ ส
๕ 6:1 6:1 ใน สมัย พระคัมภีร ์แม่ หม้าย บ่ สามารถ เซาะ วา่ หากิน๋ ได้ ต้อง เป้ิงปา ญาติ ป้ีน้อง
แต่ แม่ หม้าย ต้ี บ่ มี ญาติ จาว ยวิ ก็ จัด ก๋าน แจก อาหาร หื้อ ๖ 6:9 6:9 จาว ยวิ ต้ี เกย เป๋น ขี้ข้า
แต่ มี อสิระ แล้ว ได้ รวม ตัว๋ กัน๋ มี ธรรมศาลา เป๋น ของ ตัว๋ เก่า จึง ตัง้ จ้ือ จาอี้
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เทเฟน หมู่ เขา เป๋น จาว ยวิ มา จาก เมือง ไซรนี เมือง อเล็กซานเดรยี แควน้ 
ซิลีเซีย และ แควน้ เอเชยี 10 แต่ หมู่ เขา ก็ เถียง สู้ บ่ ได้ ยอ้น วา่ พระวญิญาณ 
บรสุิทธิ ์หื้อ ป๋ัญญา ใน ก๋าน อู ้แก่ สเทเฟน 11 ยอ้นจาอัน้ เขา หมู่ น้ัน จึง หื้อ 
สินบน เอา คน มา อู ้วา่ �เฮา ได้ยนิ ป้อจาย คน น้ี อู ้กํา หมิน่ ประมาท ต่อ โมเสส 
กับ ต่อ พระเจ้า�

12 เขา หมู่ น้ัน เยยีะ จาอี้ ก็ สุ่ย หื้อ คน ตังหลาย ตึง หมู่ คน เฒ่า คน แก่ ของ 
จาว ยวิ กับ ธรรมาจ๋ารย ์ยบั สเทเฟน แล้ว เอา ไป ต้ี สภา 13 หมู่ เขา นํา พยาน 
เท็จ มา อู ้วา่ �ป้อจาย คน น้ี อู ้ดู หมิน่ พระวหิาร แหง่ น้ี และ ต่อต้าน บท บัญญัติ 
ของ โมเสส ตลอด เวลา 14ยอ้น หมู่ เฮา ได้ยนิ เขา อู ้วา่ เยซู จาว นาซาเรธ็ จะ เต 
พระวหิาร แหง่ น้ี ขวา้ง กับ จะ เป่ียน ฮตี เก่า ฮอย เดิม ต้ี โมเสส หื้อ ไว ้กับ เฮา�
15 คน ตังหลาย ต้ี น่ัง อยู ่ใน สภา น้ัน ปา กัน๋ ปักต๋าผ่อ ไป ต้ี สเทเฟน ก็ หนั วา่ 
หน้า ของ เขา เหมือน หน้า ของ ทูตสวรรค์

7
สเทเฟน สู้ คดี

1 มหา ปุโรหติ ถาม สเทเฟน วา่ �เรือ่ง ต้ี เขา ฟ้อง มา น้ี แต๊ กาวา่ บ่ แต๊�
2 สเทเฟน ก็ ตอบ วา่ �ต้าน คน เฒ่า คน แก่ กับ ป้ีน้อง ตังหลาย ฟัง หื้อ ดี 

ก่อน พระเจ้า ผู้ ยิง่ใหญ่ ป๋ากฏ ตัว๋ ต่อ อบัราฮมั ป้ออุย๊ แม่หม่อน เก๊า เหงา้ ของ 
หมู่ เฮา ต๋อน น้ัน ต้าน ยงั อยู ่ต้ี ดินแดน เมโสโปเตเมีย ก่อน จะ ยา้ย ไป อยู ่ต้ี 
เมือง ฮาราน 3 พระเจ้า อู ้กับ อบัราฮมั วา่ �หื้อ เจ้า ออก จาก ประเทศ ของ เจ้า
ออก จาก ญาติ ป้ีน้อง ของ เจ้า ไป ดินแดน ต้ี เฮา จะ บอก หื้อ เจ้า ฮู�้ 4 แล้ว อบั
ราฮมั ก็ ออก จาก ดินแดน ของ จาว เคลเดีย มา อาศัย อยู ่ต้ี เมือง ฮาราน หลัง
จาก ป้อ ของ ต้าน ต๋าย แล้ว พระเจ้า ก็ ส่ง ต้าน ออก จาก ต้ี หัน้ มา ดินแดน ต้ี หมู่ 
ต้าน อาศัย อยู ่บ่าเด่ียวน้ี

5 �ใน ต๋อน น้ัน พระเจ้า ยงั บ่ หื้อ อบัราฮมั เป๋น เจ้าของ ต้ีดิน ตัด๊ น้ี แม้ แต่ วา 
เดียว แต่ พระเจ้า สัญญา ต้ี จะ ยก แผ่นดิน ตึงหมด น้ี หื้อ ต้าน ตึง ลูกหลาน 
ต๋านเต๊า ของ ต้าน แต่ ต๋อน น้ัน อบัราฮมั ยงั บ่ มี ลูก สัก คน เต้ือ 6 พระเจ้า อู ้
กับ ต้าน จาอี ้วา่ �ลูกหลาน ของ เจ้า จะ เป๋น คน แปลกหน้า ใน แผ่นดิน อื่น จะ 
เป๋น ขี้ข้า คน ต้ี หัน้ จะ เยยีะ บ่ ดี ต่อ หมู่ เขา เป๋น เวลา ส่ี รอ้ย ป๋ี 7 แต่ เฮา จะ ลง
โต้ษ คน จ้าด น้ัน ต้ี เยยีะ หื้อ ลูกหลาน ของ เจ้า ต้อง ตก เป๋น ขี้ข้า� พระเจ้า ยงั 
อู ้แหม วา่ �หลังจาก น้ัน หมู่ เขา ก็ จะ ออก จาก ดินแดน น้ัน แล้ว มา นมัสก๋า
น เฮา ต้ี สถาน ต้ี น่ี� 8 พระเจ้า ก็ มอบ หื้อ อบัราฮมั เยยีะ พิธ ีสุหนัต เป้ือ เป๋น 
เครือ่งหมาย พันธสัญญา ไว ้หละหวา่ง พระองค์ กับ ต้าน เม่ือ อบัราฮมั มี ลูก
บ่าว จ้ือ อสิอคั อายุ แปด วนั อบัราฮมั ก็ เยยีะ พิธ ีสุหนัต หื้อ เขา ต่อ มา อสิอคั มี 
ลูกบ่าว จ้ือ ยาโคบ แล้ว ยาโคบ ก็ มี ลูกบ่าว สิบ สอง คน ต้ี เป๋น ต้น ผะกุ๋น ต่าง ๆ
ของ หมู่ เฮา
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9 �หมู่ ลูกบ่าว ของ ยาโคบ ปา กัน๋ ขอย โยเซฟ น้อง บ่าว ของ ตัว๋ จึง ขาย 
โย เซฟ หื้อ ไป เป๋น ขี้ข้า ใน ประเทศ อยีปิต์ แต่ พระเจ้า ก็ อยู ่ตวย โย เซฟ
10 พระองค์ จ้วย หื้อ โยเซฟ ป๊น จาก ความ ตุ๊ก กู้ อยา่ง พระเจ้า เยยีะ หื้อ โยเซฟ 
มี ป๋ัญญา กับ หื้อ ฟาโรห์ ( แป๋ วา่ กษัตรยิ ์ของ อยีปิต์ ) เปิงใจ๋ โยเซฟ ขนาด เถิง 
กับ แต่งตัง้ หื้อ เป๋น ผู้ ปกครอง ประเทศ อยีปิต์ ตึง ใน วงั ของ ฟาโรห ์ตวย

11 �ต่อ มา ต้ี ประเทศ อยีปิต์ ตึง ดินแดน คานาอนั เกิด กัน๋ดาร อดอยาก
เยยีะ หื้อ เดือดฮอ้น กัน๋ อยา่ง หนัก ป้ออุย๊ แม่หม่อน เก๊า เหงา้ ของ หมู่ เฮา ก็ 
บ่ มี อาหาร กิน๋ 12 เม่ือ ยาโคบ ได้ยนิ วา่ ใน ประเทศ อยีปิต์ มี ของกิน๋ ก็ ส่ง ป้อ
อุย๊ แม่หม่อน เก๊า เหงา้ ของ หมู่ เฮา ไป ต้ี หัน้ เต้ือ ต้ี น่ึง 13 ต๋อน ไป เต้ือ ต้ี สอง น้ัน
โยเซฟ ก็ เปิดเผย ตัว๋ หื้อ ป้ีน้อง ของ ต้าน ฮู้จัก ฟาโรห ์ก็ ฮู้จัก ครอบครวั ญาติ 
ป้ีน้อง ของ โยเซฟ ตวย 14 โยเซฟ ส่ง คน ไป ฮบั ยาโคบ ป้อ ของ ต้าน ตึง ญาติ 
ป้ีน้อง ของ ต้าน รวม ตึงหมด ตึงเส้ียง เจ็ด สิบ หา้ คน หื้อ มา อยู ่ตวย กัน๋ ใน 
ประเทศ อยีปิต์ 15 ยาโคบ ก็ ปา กัน๋ ยา้ย ไป อยู ่ต้ี ประเทศ อยีปิต์ แล้ว ยาโคบ 
กับ ป้ออุย๊ แม่หม่อน ต้ี เป๋น เก๊า เหงา้ ของ หมู่ เฮา ก็ ต๋าย ต้ี ประเทศ อยีปิต์ น้ัน
16 มี คน เอา ศพ ของ ต้าน หมู่ น้ัน มา ต้ี เมือง เชเคม แล้ว ฝัง ไว ้ใน อุโมงค์ ฝัง 
ศพ ต้ี อบัราฮมั ใจ๊ สตางค์ จํา๋นวน น่ึง ซ้ือ มา จาก ลูกบ่าว ของ ฮาโมร ์ใน เมือง 
เชเคม น้ัน

17 �เม่ือ ใก้ เถิง เวลา ต้ี พระเจ้า จะ ฮกั ษา สัญญา ต้ี หื้อ ไว ้กับ อบั รา ฮมั
จํา๋นวน จาว อสิราเอล ใน ประเทศ อยีปิต์ ได้ เพิม่ ขึ้น นัก ขนาด 18 เวลา น้ัน 
ประเทศ อยีปิต์ มี กษัตรยิ ์ใหม่ ขึ้น ปกครอง ประเทศ องค์ น่ึง ต้ี บ่ เกย ฮู ้เรือ่ง 
เก่ียวกับ โยเซฟ เลย 19 กษัตรยิ ์องค์ น้ี ใจ๊ อุบาย หลอกลวง ตึง เยยีะ บ่ ดี ต่อ 
ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ หมู่ เฮา โดย เข หื้อ เอา ลูกหน้อย ของ หมู่ เขา ไป ขวา้ง ตัง 
นอก หื้อ ต๋าย 20 โมเสส ก็ เกิด มา ใน หละหวา่ง เวลา น้ัน ต๋อน เป๋น หละออ่น
ต้าน มี ฮูปฮา่ง งาม น่า ฮกั ขนาด ป้อ แม่ ก็ เล้ียงดู ต้าน ไว ้ใน บ้าน จ๋น อายุ ได้ 
สาม เดือน 21 แล้ว ก็ ต้อง เอา ไป ขวา้ง ไว ้นอก บ้าน ลูกสาว ของ ฟาโรห ์ก็ ปะ ใส่
แล้ว เอา ต้าน ไป เล้ียง ไว ้เป๋น ลูกเก็บ 22 โมเสส จึง ได้ฮบั ก๋าน ศึกษา วชิา ความ 
ฮู ้ตึงหมด ของ จาว อยีปิต์ กับ ต้าน ก็ เก่ง ใน เรือ่ง กํา อู ้กํา จ๋า ตึง งาน ต่าง ๆ ตวย

23�เม่ือ โมเสส อายุ ได้ ส่ี สิบ ป๋ี ต้าน ก๊ึดใจ๋ ใค่ ไป แอว่ หา ป้ีน้อง จาว อสิราเอล 
ของ ต้าน 24 เม่ือ ต้าน ซัดต๋า หนั จาว อสิราเอล คน น่ึง ถูก จาว อยีปิต์ คน น่ึง ค่ํา
ต้าน ก็ เข้า ไป จ้วย แล้ว ฆ่า ป้อจาย จาว อยีปิต์ คน น้ัน ต๋าย เป๋น ก๋าน แก้แค้น 
หื้อ 25 โมเสส ก๊ึด ใน ใจ๋ วา่ ป้ีน้อง จาว อสิราเอล คง ฮู ้แล้ว วา่ พระเจ้า จะ ใจ๊ ต้าน 
น่ี ละ มา จ้วย ปล่อย หื้อ หมู่ เขา มี อสิระ แต่ วา่ หมู่ เขา บ่ เข้าใจ๋ ไป จาอัน้ 26 วนั 
ถัด มา โมเสส เตียว ก๋าย มา หนั จาว อสิราเอล สอง คน ก่ําลัง ผิดหวั กัน๋ หนั ท่า 
บ่ ดี ต้าน ก็ ฮ ิเข้า ไป หา้ม แล้ว อู ้หื้อ เขา คืนดี กัน๋ เหยี วา่ �เป๋น ป้ีน้อง กัน๋ แต๊ ๆ
เยยีะ หยงั ตี ๋กัน๋ จ๋น เลือด ตก ยาง ออก� 27 แต่ ป้อจาย คน ต้ี ค่ํา น้ัน ยู ้โมเสส 
ออก ไป แล้ว อู ้วา่ �ใผ ตัง้ หื้อ เจ้า เป๋น ผู้ ปกครอง กับ ตัดสิน หมู่ เฮา 28 เจ้า จะ 
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มา ฆ่า เฮา เหมือน ต้ี ฆ่า จาว อยีปิต์ เม่ือ ตะวา น้ี กา� 29 เม่ือ โมเสส ได้ยนิ กํา อู ้
จาอัน้ ก็ หนี ไป อาศัย อยู ่ใน แผ่นดิน จาว มีเดียน ใน ฐานะ คน แปลก หน้า แล้ว 
ต้าน ก็ มี ลูก ป้อจาย สอง คน ต้ี หัน้

30 �หลังจาก อยู ่ต้ี หัน้ ได้ ส่ี สิบ ป๋ี วนั น่ึง ทูตสวรรค์ ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระเจ้า ต๋น 
น่ึง มา ป๋ากฏ หื้อ โมเสส หนั ใน เปล๋วไฟ ต้ี ก่ําลัง ไหม้ คุ่ม ไม้ ใน ดินแดน ทุรกัน๋
ดาร ใก้ ดอย ซีนาย 31 เม่ือ โมเสส ซัดต๋า หนัใส่ ก็ เกือบ บ่ เจ้ือ สายต๋า ตัว๋ เก่า
งดื แต๊ ๆ เม่ือ เตียว เข้า ไป ใก้ ๆ เป้ือ จะ หนั ถ่ี ๆ ก็ ได้ยนิ เสียง ของ พระเจ้า อู ้วา่
32 �เฮา เป๋น พระเจ้า ของ ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ เจ้า เฮา เป๋น พระเจ้า ต้ี อบัรา
ฮมั อสิอคั กับ ยาโคบ นับถือ� โมเสส กัว๋ จ๋น ตัว๋ สัน่ ถาบ ๆ บ่ ก้า ผ่อ ต้ี คุ่ม ไม้ น้ัน
33 แล้ว พระเจ้า ก็ อู ้กับ โมเสส แหม วา่ �ถอด เกิบ ออก เหยี ก่อน ยอ้น ต้ี เจ้า 
ยนื อยู ่น้ี เป๋น ต้ี ศักดิสิ์ทธิ�์ 34 พระเจ้า อู ้ต่อ ไป วา่ �เฮา หนั ความ ตุ๊ก คน จ้าด 
ของ เฮา ต้ี อยู ่ใน ประเทศ อยีปิต์ แล้ว เฮา ได้ยนิ เสียง ฮอ้ง ป่นป้ีตีนัง ของ หมู่ 
เขา เฮา จึง ลง มา เป้ือ จะ ปล่อย เขา หื้อ มี อสิระ มา เต๊อะ เฮา จะ ส่ง เจ้า ป๊ิก ไป 
ประเทศ อยีปิต์�

35 �โมเสส คน น้ี ละ ต้ี จาว อสิราเอล บ่ ยอมฮบั โดย อู ้วา่ �ใผ ตัง้ เจ้า หื้อ เป๋น 
ผู้ ปกครอง กับ ตัดสิน หมู่ เฮา� พระเจ้า ส่ง ต้าน มา เป๋น ผู้ ปกครอง กับ ผู้ จ้วย 
หื้อ ป๊น ความ ตุ๊ก โดย อู ้ผ่าน ทูตสวรรค์ ต้ี ป๋ากฏ หื้อ ต้าน หนั ใน คุ่ม ไม้ ต้ี ไฟ ไหม้ 
อยู่ 36 โมเสส ก็ คือ คน ต้ี ปา จาว อสิราเอล ออก มา จาก ประเทศ อยีปิต์ ต้าน 
เยยีะ ปาฏิหารยิ ์ตึง หมายสําคัญ ต่าง ๆ ใน ประเทศ อยีปิต์ ต้ี ทะเล แดง กับ 
เป๋น เวลา ส่ี สิบ ป๋ี ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร

37 �โมเสส คน น้ี ละ เป๋น ผู้ ต้ี อู ้กับ จาว อสิราเอล ตังหลาย วา่ �พระเจ้า จะ 
นํา คน น่ึง ใน หมู่ ป้ีน้อง ของ ต้าน ตังหลาย หื้อ เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน 
พระองค์ เหมือน อยา่ง ข้าพเจ้า� 38 โมเสส คน น้ี อยู ่กับ จุมนมุ จาว อสิราเอล 
ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ หมู่ เฮา ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร ฮว่ม กับ ทูตสวรรค์ ต้ี อู ้
กับ โมเสส ใน ดอย ซีนาย ต้ี หัน้ ต้าน ฮบั ถ้อยกํา แหง่ จีวติ มา หื้อ เฮา ตังหลาย
39 แต่ ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ เฮา บ่ ยอม เจ้ือฟัง ต้าน หมู่ เขา บ่ ยอมฮบั ต้าน ใค่ 
ป๊ิก ไป ประเทศ อยีปิต์ 40 ต๋อน ต้ี โมเสส ขึ้น ไป บน ดอย ซีนาย ได้ หลาย วนั แล้ว
หมู่ เขา อู ้กับ อาโรน อา้ย ของ ต้าน วา่ �ขอ จ้วย แป๋ง พระ หื้อ หมู่ เฮา กํา เต๊อะ
เป้ือ จะ หื้อ มา นํา ตาง หมู่ เฮา ยอ้น หมู่ เฮา บ่ ฮู ้วา่ เกิด อะหยงั ขึ้น กับ โมเสส 
คน ต้ี นํา เฮา ออก มา จาก ประเทศ อยีปิต์� 41 ใน เวลา น้ัน หมู่ เขา ก็ ปา กัน๋ เอา 
คํา ต้ี ติด ตัว๋ มา หล่อ เป๋น ฮูป งวัก๊อก ๗ขึ้น มา ตัว๋ น่ึง แล้ว ถวาย เครือ่ง ปู่จา 
ฮูป เคารพ น้ัน หมู่ เขา ก็ ปา กัน๋ กิน๋เล้ียง ฉลอง สิง่ ต้ี หมู่ เขา แป๋ง ขึ้น มา กับ มือ
42 แต่ พระเจ้า บิน่ หน้า หนี จาก หมู่ เขา เหยี พระองค์ ปล่อย หื้อ หมู่ เขา นมัส
ก๋าน หมู่ ดาว ใน ต๊องฟ้า อยา่ง ต้ี มี เขียน ไว ้แล้ว ใน หนังสือ ของ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น 
เสียง แตน พระเจ้า วา่
๗ 7:41 7:41 ฮูป งวั ก๊อก กํา ไทย วา่ รูป โค หนุ่ม เป๋น พระ ต้ี จาว อสิราเอล ฮบั มา จาก จาว อยีปิต์
นับถือ วา่ เป๋น พระ แหง่ ความ อุดม สมบูรณ์
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�จาว อสิราเอล ตังหลาย สัตว ์ต้ี หมู่ เจ้า ฆ่า เอา มา ปู่จา
ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร เป๋น เวลา เถิง ส่ี สิบ ป๋ี น้ัน

เจ้า เอา มา ปู่จา เฮา กา
43 บ่ ใจ้ แต่ หมู่ เจ้า ขน เอา แต้น ปู่จา ของ พระ โมเลค๘

กับ ฮูป พระ เรฟาน๙ เทพเจ้า แหง่ ดาว
คือ ฮูป พระ ต้ี หมู่ เจ้า แป๋ง ขึ้น เป้ือ กราบ ไหว ้นมัสก๋าน บ่ ใจ้ กา

จาอัน้ เฮา จะ กวาด เจ้า หื้อ ไป เป๋น เชลย ไก๋ ๆ หล่าย เมือง บาบิโลน ปู๊น�ซ
44 �ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ หมู่ เฮา ก็ มี เต็นท์ ศักดิสิ์ทธิ ์แหง่ สักขีพยาน ต้ี ดิน

แดน ทุรกัน๋ดาร เป๋น เต็นท์ ต้ี พระเจ้า บอก หื้อ โมเสส แป๋ง ขึ้น มา ต๋าม ฮูปแบบ 
ต้ี พระองค์ เยยีะ หื้อ ต้าน หนั น้ัน 45 เม่ือ ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ หมู่ เฮา ได้ เต็นท์ 
น้ัน จาก ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ หมู่ เขา มา แล้ว ต้าน หมู่ น้ัน ขน เต็นท์ ตวย โยชู
วา เข้า ไป ไว ้ใน ดินแดน ต้ี ยดึ มา จาก จ้าด ต่าง ๆ ต้ี พระเจ้า ไล่ ออก ไป ต่อหน้า 
ต่อต๋า ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ หมู่ เฮา แล้ว เต็นท์ น้ี ก็ อยู ่ต้ี หัน้ ตลอด มา จ๋น เถิง 
สมัย ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ

46 �พระเจ้า เปิง ใจ๋ กษัตรยิ ์ดา วดิ ขนาด ต้าน ขอ แป๋ง พระ วหิาร หื้อ 
พระเจ้า ของ ยาโคบ ๑ 47 แต่ กษัตรยิ ์ซาโลมอน ลูก ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ เป๋น 
ผู้ แป๋ง พระวหิาร สําหรบั พระเจ้า

48 �แต่ พระเจ้า ผู้ สูงสุด ก็ บ่ อาศัย อยู ่ใน พระวหิาร ต้ี แป๋ง จาก มือ ของ 
มนษุย์ อยา่ง ต้ี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า อู ้ไว ้วา่
49 �สวรรค์ เป๋น บัลลังก์ ของ เฮา แผ่นดิน โลก ก็ คือ แต้น ต้ี ฮอง ตีน๋ ของ เฮา

พระเจ้า ผู้ สูงสุด ถาม วา่ แล้ว เจ้า จะ แป๋ง วหิาร อะหยงั สําหรบั เฮา
หมู่ เจ้า จะ หื้อ เฮา ยา้ง อยู ่ต้ี ไหน

50 ซะป๊ะ ซะเป้ด หมู่ น้ี เฮา สรา้ง ขึ้น มา ด้วย มือ ของ เฮา ตึงหมด บ่ ใจ้ 
กา�ญ �

51 สเทเฟน อู ้ต่อ ไป วา่ �หมู่ ต้าน เป๋น คน หวัแข็ง หล่ึง ตึง หูหนวก ต้าน 
ตังหลาย ขัดขวาง พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์อยู ่สะลวด หมู่ ต้าน เยยีะ เหมือน ป้อ
อุย๊ แม่หม่อน ของ หมู่ ต้าน 52 มี คน ต้ี เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 
คน ใด พ่อง ต้ี ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ หมู่ ต้าน บ่ ได้ ค่ํา หอื ส่วน หมู่ คน ต้ี ตวาย
ตัก๊ ก๋าน มา ของ ผู้ ถูกต้อง ต๋าม ธรรม คือ พระเยซู ป้ออุย๊ แม่หม่อน ก็ ฆ่า หมู่ 
คน น้ัน ต๋าย ตวย แล้ว บ่าเด่ียวน้ี หมู่ ต้าน หกัหลัง พระเยซู แล้ว ฆ่า พระองค์ 
ต๋าย 53หมู่ ต้าน น้ัน ละ เป๋น คน ต้ี ฮบั บท บัญญัติ ของ พระเจ้า ต้ี ทูตสวรรค์ ของ 
พระเจ้า เอา มา หื้อ แต่ หมู่ ต้าน ก็ บ่ ยอม เจ้ือฟัง บท บัญญัติ น้ัน�

สเทเฟน ถูก ฆ่า
๘ 7:43 7:43 พระ โมเลค เป๋น พระ แหง่ ตะวนั กับ ต๊องฟ้า ของ จาว อมัโมน ๙ 7:43 7:43
พระ เรฟาน เป๋น พระ แหง่ ดาว เสาร ์ของ จาว อยีปิต์ ซ 7:43 7:43 อมส� 5:25-27 ๑ 7:46
7:46 พระเจ้า ของ ยาโคบ เป๋น วธิก๋ีาน ฮอ้ง พระเจ้า ต้ี จาว ยวิ ใจ๊ อู ้เถิง พระองค์ ญ 7:50 7:50
อสย� 66:1-2
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54 เม่ือ ผู้นํา จาว ยวิ ได้ยนิ จาอัน้ ก็ ปา กัน๋ โขด ยัน้ เขี้ยว หยัน้ กาง เข้า ใส่ สเท
เฟน 55 แต่ สเทเฟน ก็ ฮบั ก๋าน ดลใจ๋ จาก พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ ต้าน แหงน 
ผ่อ ขึ้น บน ต๊องฟ้า ก็ หนั รศัมี ของ พระเจ้า กับ หนั พระเยซู ยนื อยู ่ตัง เผิก ขวา 
ของ พระเจ้า หัน้ 56 แล้ว สเทเฟน อู ้วา่ �ผ่อ หัน้ ลอ ข้าพเจ้า หนั สวรรค์ เปิด 
ออก กับ หนั บุตรมนษุย ์ยนื อยู ่ตัง เผิก ขวา ของ พระเจ้า�

57 หมู่ เขา ก็ ปา กัน๋ ฮอ้ง เสียง ดัง เอา มือ ตึด หู แล้ว ปา กัน๋ งอม เข้า ใส่ สเท
เฟน 58 ปา กัน๋ ลาก สเทเฟน ออก ไป นอก เมือง เอา บ่าหนิ ขวา้ง จ๋น ต๋าย หมู่ ต้ี 
เป๋น พยาน ก็ ปา กัน๋ แก้ เส้ือ คุม ของ ตัว๋ ฝาก ไว ้ฮมิ ตีน๋ ป้อจาย หนุ่ม คน น่ึง จ้ือ 
เซาโล

59 ต๋อน ต้ี หมู่ เขา ปา กัน๋ เอา บ่า หนิ หลุ้ม ขวา้ง อยู ่น้ัน ส เท เฟน ก่ํา ลัง 
อธษิฐาน วา่ �พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ขอ ฮบั จิตวญิญาณ ของ ข้าพเจ้า 
ตวย เต๊อะ� 60 แล้ว สเทเฟน ก็ คุก เข่า ฮอ้ง ออก ปาก เสียง ดัง วา่ �พระองค์ 
เจ้าข้า หา้ม เอา โต้ษ หมู่ เขา เน่อ ต้ี หมู่ เขา ปา กัน๋ เยยีะ บาป น้ี� เม่ือ อู ้จบ แล้ว 
สเทเฟน ก็ ต๋าย

8
หมู่ ผู้เจ้ือ ถูก ค่ํา

1 เซาโล ก็ อยู ่ต้ี หัน้ เขา หนัดี ตวย ใน ก๋าน ฆ่า สเทเฟน ใน วนั น้ัน มี ก๋าน ตัง้เก๊
า ค่ําเข ครสิตจักร ครัง้ ใหญ่ ใน กรุง เยรูซาเล็ม ผูเ้จ้ือ ตังหลาย เวน้ แต่ หมู่ อคัร
ทูต แตก หนี ขะแล ขะแจ ไป ทัว่ แควน้ ยูเดีย กับ แควน้ สะมาเรยี 2 หมู่ คน ต้ี ยาํ
เก๋ง พระเจ้า จัดก๋าน ฝัง ศพ สเทเฟน แล้ว ปา กัน๋ ไห ้ฮํ่าหา สเทเฟน ด้วย ความ 
โศกเศรา้ เสียใจ๋ ขนาด 3 ส่วน เซาโล ก็ ตัง้เก๊า ทําลาย ครสิตจักร เขา เข้า ไป ใน 
เฮอืน จาก หลัง น่ึง ไป แหม หลัง น่ึง เป้ือ ลากคอ ตึง แม่ญิง ป้อจาย ไป ขัง คอก

ฟีลิป บอก ข่าวดี ใน แควน้ สะมาเรยี
4 สําหรบั ผู้เจ้ือ ต้ี แตก ขะแล ขะแจ ไป ก็ ปา กัน๋ บอก ข่าวดี เรือ่ง ถ้อยกํา ของ 

พระเยซู กู้ ต้ี กู้ ตาง ต้ี หมู่ เขา ไป 5 ส่วน ฟีลิป ไป ต้ี เมือง น่ึง ใน แควน้ สะมาเรยี
แล้ว บอก เรือ่ง ของ พระครสิต์ หื้อ คน ต้ี หัน้ ฟัง 6 เม่ือ คน ตังหลาย ได้ยนิ ฟีลิป 
บอก ก็ ตัง้ใจ๋ ฟัง ใน สิง่ ต้ี ต้าน อู้ กับ หนั ก๋าน อศัจ๋รรย ์ต้ี ต้าน เยยีะ 7 เจ้น เม่ือ ฟี
ลิป ไล่ ผี ฮา้ย๒ ผี ฮา้ย ต้ี เข้า คน อยู ่ก็ ฮอ้ง เสียง ดัง ออก ไป จาก คน น้ัน เหยี หมู่ 
คน ต้ี เป๋น โรค ต๋ายผาก กับ คน งอ่ย ก็ ฮบั ก๋าน ฮกัษา จ๋น หาย 8 คน ใน เมือง น้ัน 
ก็ มี ความ จ้ืนจมยนิดี อยา่ง นัก ขนาด

ซีโมน คน เก่ง ตาง เวทมนตร ์กาถา
9 มี ป้อจาย คน น่ึง จ้ือ ซีโมน เขา อยู ่เมือง น้ัน เป๋น คน เก่ง ตาง เวทมนตร ์กา

ถาอาคม เขา เยยีะ หื้อ จาว สะมาเรยี งดื ใน ตัว๋ เขา มา ก่อน เขา อา้ง ตัว๋ วา่ เป๋น 
ผู้ ยิง่ใหญ่ 10 ส่วน คน ตังหลาย บ่ วา่ จัน๊ สูง กาวา่ จัน๊ ต่ํา ใน สังคม ก็ หื้อ ความ 
สนใจ๋ ใน ตัว๋ เขา นัก ขนาด อู ้กัน๋ วา่ �ป้อจาย คน น้ี เป๋น คน ต้ี มี อาํนาจ ต๋าม 
๒ 8:7 8:7 ใน ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ บ่ สะอาด 
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แบบ พระเจ้า ต้ี ฮอ้ง กัน๋ วา่ ผู้ มี อาํนาจ ยิง่ใหญ่� 11 คน ตังหลาย สนใจ๋ ฟัง ซี
โมน ยอ้น เขา เยยีะ หื้อ คน งดื ใน เวทมนตร ์กาถา ของ เขา มา เมิน แล้ว 12 แต่ 
เม่ือ ฟีลิป บอก ข่าวดี เรือ่ง แผ่นดิน ของ พระเจ้า กับ เรือ่ง ของ พระเยซู ครสิต์
หมู่ จาว เมือง น้ัน ก็ ฮบั เจ้ือ แล้ว ฮบั บัพติศมา ตึง ป้อจาย แม่ญิง 13 ซีโมน ก็ 
เจ้ือ ตวย หลังจาก ต้ี เขา ฮบั บัพติศมา แล้ว เขา ก็ ติดต๋าม ฟีลิป ไป ผับใคว่ เขา 
หนั หมายสําคัญ กับ ก๋าน อศัจ๋รรย ์ต้ี ฟีลิป เยยีะ ก็ งดื ขนาด

14 เม่ือ หมู่ อคัรทูต ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม ได้ยนิ ข่าว วา่ จาว สะมาเรยี ยอมฮบั 
ถ้อยกํา ของ พระเจ้า แล้ว ต้าน หมู่ น้ัน ก็ ส่ง เปโตร กับ ยอหน์ มา หา หมู่ เขา
15 เม่ือ เปโตร กับ ยอหน์ มา แผว แควน้ สะมาเรยี แล้ว ก็ อธษิฐาน เผื่อ ผู้เจ้ือ 
ตังหลาย เป้ือ หื้อ หมู่ เขา ฮบั พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ 16 ยอ้น วา่ พระวญิญาณ 
บรสุิทธิ ์ยงั บ่ มา อยู ่กับ เขา ตังหลาย เต้ือ แต่ หมู่ เขา ฮบั บัพติศมา ใน นาม ของ 
พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เต้าอัน้ 17แล้ว เปโตร กับ ยอหน์ อธษิฐาน วาง มือ 
บน หวั หมู่ เขา คน ตึงหมด ก็ ได้ ฮบั พระวญิญาณ บรสุิทธิ์

18 เม่ือ ซีโมน หนั อคัรทูต วาง มือ ลง บน หวั คน หมู่ น้ัน แล้ว เขา หมู่ น้ัน ก็ ได้ 
ฮบั พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ ซีโมน ก็ เอา สตางค์ มา เสนอ ขอ ซ้ือ จาก อคัรทูต
19 อู ้วา่ �ขอ อาํนาจ จาอี ้หื้อ ข้าพเจ้า พ่อง เต๊อะ เป้ือ วา่ กู้ คน ต้ี ข้าพเจ้า วาง มือ 
จะ ได้ ฮบั พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ตวย�

20 เปโตร เอก็ป๊ัด ซีโมน วา่ �ขอ หื้อ สู กับ สตางค์ ของ สู ฉิบหาย วายวอด ไป 
ตวย กัน๋ เหยี ยอ้น สู ก๊ึด วา่ สตางค์ สามารถ ซ้ือ สิง่ ต้ี พระเจ้า จะ หื้อ ได้ 21 สู จะ 
บ่ มี ส่วน ฮว่ม ใน เรือ่ง น้ี อยา่ง เด็ดขาด ยอ้น จิตใจ๋ ของ สู บ่ ซ่ือ บ่ ใส ต่อ พระเจ้า
22 ยอ้นจาอัน้ จง กลับใจ๋ จาก บาป จาก ความ บ่ ดี จาอี้ แล้ว อธษิฐาน ต่อ องค์ 
พระ ผู้ เป๋น เจ้า หวงั วา่ พระองค์ อาจ จะ ยกโต้ษ กําก๊ึด ต้ี อยู ่ใน ใจ๋ ของ สู ก็ ได้
23 ยอ้น เฮา หนั วา่ สู ขอย จ๋น เจ็บใจ๋ เยยีะ หื้อ ตก เป๋น ขี้ข้า ของ ความ บาป�
24 แล้ว ซีโมน ตอบ วา่ �ขอ หมู่ ต้าน จ้วย อธษิฐาน ต่อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เผื่อ 
กํา เต๊อะ เป้ือ สิง่ ต้ี อู ้มา น้ัน จะ บ่ เกิด ขึ้น กับ ข้าพเจ้า สัก อยา่ง�

25 หลังจาก เปโตร กับ ยอหน์ เป๋น พยาน กับ อู ้เถิง ถ้อยกํา ของ องค์ พระ ผู้ 
เป๋น เจ้า แล้ว ก็ ป๊ิก ไป กรุง เยรูซาเล็ม ใน หละหวา่ง ก๋าง ตาง น้ัน ก็ ได้ อู ้เถิง 
ข่าวดี เรือ่ง พระเยซู ต๋าม หมู่ บ้าน ของ จาว สะมาเรยี แหม หลาย ต้ี

ฟีลิป สอน จาว เอธโิอเปีย
26 ทูตสวรรค์ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า องค์ น่ึง สัง่ ฟีลิป วา่ �เกียม ตัว๋ เตียว

ตาง ลง ไป ตัง ใต้ ต๋าม เส้นตาง จาก กรุง เยรูซาเล็ม เถิง เมือง กาซา เป๋น เส้น
ตาง กัน๋ดาร� 27 ฟีลิป จึง เกียม ตัว๋ แล้ว ออก เตียวตาง หละหวา่ง เตียวตาง 
ก็ หนั ขันที คน น่ึง เป๋น จาว เอธโิอเปีย เป๋น เจ้าหน้าต้ี ของ พระราชนีิ ประเทศ 
เอธโิอเปีย๓ มี หน้าต้ี ผ่อกอย ทรพัย ์สมบัติ ตึงหมด ของ พระนาง ขันที คน น้ี 
๓ 8:27 8:27 ถ้า แป๋ ตรง ๆ กับ ภาษา กรกี มี กํา วา่ คานดาสี แป๋ วา่ พระราชนีิ
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ไป นมัสก๋าน พระเจ้า ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม มา แล้ว 28 หละหวา่ง น่ัง รถม้า ป๊ิก เมือ 
บ้าน น้ัน เขา ก่ําลัง อา่น หนังสือ อสิยาห ์ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า อยู่
29 แล้ว พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์บอก ฟีลิป วา่ �เข้า ไป ใก้ ๆ รถ กัน น้ัน เต๊อะ�
30 ฟีลิป ก็ ล่น เข้า ไป ใก้ รถ กัน น้ัน ได้ยนิ เสียง คน ก่ําลัง อา่น หนังสือ ต้ี อสิยาห ์
ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า เขียน ไว้ ฟีลิป จึง ถาม วา่ �ต้าน เข้าใจ๋ ต้ี ก่ํา
ลัง อา่น หัน้ ก่อ�

31 ขันที ตอบ วา่ �ถ้า บ่ มี ใผ อธบิาย หื้อ ฟัง ก็ จะ เข้าใจ๋ ได้ จาใด� แล้ว เขา ก็ 
เจิญ ฟีลิป ขึ้น ไป น่ัง บน รถ ตวย กัน๋

32 ข้อความ ใน พระคัมภีร ์ต้ี ขันที ก่ําลัง อา่น อยู ่น้ัน มี วา่ จาอี้
�ต้าน ถูก ปา ไป เหมือน กับ แกะ ต้ี ถูก ปา เอา ไป ฆ่า

ต้าน เหมือน กับ ลูก แกะ ต้ี ดัก ปาก ต่อ หน้า คน ตัด ขน
ต้าน บ่ อา้ ปาก อู ้อะหยงั เลย เหมือน กับ ลูก แกะ น้ัน

33 ต้าน ถูก อบั อาย ขาย หน้า แต่ ต้าน บ่ ได้ ฮบั ความ ยุติธรรม
บ่ มี ใผ สัก คน ต้ี จะ เล่า เรือ่ง เก่ียวกับ เจ๊ือสาย ของ ต้าน ได้

ยอ้น จีวติ ของ ต้าน จาก โลก น้ี ไป แล้ว�ฎ
34 ขันที ก็ ถาม ฟีลิป วา่ �บอก เฮา ฮู ้น่อย วา่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 
ก่ําลัง อู ้เถิง ตัว๋ เก่า กาวา่ อู ้เถิง คน อื่น� 35 แล้ว ฟีลิป ก็ ตัง้เก๊า เล่า เรือ่ง ข่าวดี 
ของ พระเยซู อา้งองิ พระคัมภีร ์ตัง้แต่ ข้อ น้ี ไป หื้อ ขันที ฟัง

36 ใน หละหวา่ง ต้ี น่ัง รถ ไป ต๋าม ตาง น้ัน ก็ ก๋าย ต้ี มี น้ํา แหง่ น่ึง ขันที จึง อู ้วา่
�ผ่อ น้ํา หัน้ ลอ มี อะหยงั ขัดข้อง ก่อ ถ้า เฮา จะ ฮบั บัพติศมา� 37 แล้ว ฟีลิป 
ก็ ตอบ วา่ �ถ้า ต้าน เจ้ือ อยา่ง เต๋มใจ๋ ก็ ฮบั บัพติศมา ได้� ขันที ตอบ วา่ �เฮา 
เจ้ือ วา่ พระเยซู ครสิต์ เป๋น บุตร ของ พระเจ้า�๔ 38 แล้ว ขันที ก็ สัง่ หื้อ หยุด รถ
จาก น้ัน ขันที กับ ฟีลิป ก็ เตียว ลง ไป ใน น้ํา แล้ว ขันที ก็ ฮบั บัพติศมา จาก ฟีลิป
39 เม่ือ ปา กัน๋ ขึ้น จาก น้ํา แล้ว พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 
ก็ ฮบั ฟีลิป ไป เหยี ขันที ก็ บ่ หนั หน้า หนั ต๋า ฟีลิป แหม เลย จาก น้ัน ขันที ก็ เตียว
ตาง ต่อ ไป ด้วย ความ จ้ืนจม ยนิดี 40 ส่วน ฟีลิป ก็ มา ผด ต้ี เมือง อาโซทัส แล้ว 
ก็ บอก ข่าวดี เรือ่ง พระเยซู ต๋าม กู้ เมือง ต้ี ต้าน เตียวตาง ก๋าย ไป จ๋น มา แผว 
เมือง ซีซารยีา

9
เซาโล มา เข้า เป๋น ผู้เจ้ือ พระเยซู

1 ใน หละหวา่ง น้ัน เซาโล ก็ ยงั ขู่ ต้ี จะ ฆ่า หมู่ สาวก ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
เขา ไป หา มหา ปุโรหติ 2 แล้ว ขอ หนังสือ ต้ี จะ นํา ไป ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ 
ต่าง ๆ ใน เมือง ดามัสกัส เป้ือ ขอ ความ ฮว่มมือ วา่ ถ้า ปะ ใผ คน ใด ต้ี ติดต๋าม 
ลัทธ ิน้ัน ต้ี ฮอ้ง วา่ ตาง ของ พระเยซู บ่ วา่ เป๋น ป้อจาย กาวา่ แม่ญิง ก็ จะ หื้อ 
เขา ยบั ปา ป๊ิก มา ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม 3 เม่ือ เซาโล เตียวตาง ใก้ จะ แผว เมือง 
ฎ 8:33 8:33 อสย� 53:7-8 ๔ 8:37 8:37 สําเนา โบราณ เก่า ต้ี สุด บ่ มี ข้อ น้ี
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ดามัสกัส จู่ ๆ ก็ มี แสง แจ้ง จาก ต๊องฟ้า ส่อง ลง มา ต้ี ตัว๋ เขา 4 เซาโล โก้น ลง 
ดิน แล้ว ได้ยนิ เสียง เอิน้ ลง มา วา่ �เซาโล เซาโล เจ้า ค่ํา เฮา เยยีะ หยงั�

5 เซาโล ถาม วา่ �พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ เป๋น ใผ� มี เสียง ตอบ วา่ �เฮา 
คือ เยซู ผู้ ต้ี เจ้า ค่ํา น้ัน 6 ลุก ขึ้น เต๊อะ แล้ว เข้า ไป ใน เมือง จะ มี คน มา บอก หื้อ 
เจ้า ฮู ้วา่ จะ ต้อง เยยีะ อะหยงั ต่อ ไป�

7 หมู่ คน ต้ี เตียวตาง มา ตวย ปา กัน๋ ยนื หนิม อู ้อะหยงั บ่ ออก ได้ยนิ เสียง 
บ่ ดาย แต่ บ่ หนั ตัว๋ คน อู้ 8 แล้ว เซาโล ก็ ลุก ขึ้น แต่ เม่ือ มืน ต๋า ผ่อ ก็ บ่ หนั อะ
หยงั สัก อยา่ง คน หมู่ น้ัน จึง จู๋ง มือ เซาโล ปา เข้า ไป ใน เมือง ดามัสกัส 9 เซาโล 
ผ่อ อะหยงั บ่ หนั ได้ สาม วนั ใน สาม วนั น้ัน เขา ตึง บ่ กิน๋ ข้าว บ่ กิน๋ น้ํา

10 ใน เมือง ดามัสกัส น้ัน มี คน น่ึง จ้ือ อานาเนีย เป๋น ผู้เจ้ือ องค์ พระ ผู้ เป๋น 
เจ้า อู ้กับ เขา ตาง นิมิต วา่ �อานาเนีย เหย� อานาเนีย ก็ ตอบ วา่ �พระองค์ 
เจ้าข้า ข้าพเจ้า อยู ่ต้ี น่ี�

11 พระองค์ บอก วา่ �หื้อ ไป ต้ี หนตาง จ้ือ วา่ ตางซ่ือ เน่อ เข้า ไป ต้ี บ้าน ของ 
ยูดาส ถาม หา ป้อจาย จ้ือ เซาโล เป๋น คน จาว เมือง ทารซั์ส บ่าเด่ียวน้ี เขา ก่ํา
ลัง อธษิฐาน อยู ่ต้ี หัน้ 12 ส่วน เซาโล ก็ หนั นิมิต เหมือน กัน๋ คือ เขา หนั ป้อจาย 
คน น่ึง จ้ือ อานาเนีย ก่ําลัง เข้า มา หา แล้ว วาง มือ บน หวั เขา เป้ือ เขา จะ ผ่อ หนั 
แหม เต้ือ�

13 อานาเนีย ตอบ วา่ �พระองค์ เจ้า ข้า ข้าพเจ้า ได้ยนิ หลาย คน อู ้เถิง คน 
น้ัน วา่ เขา เยยีะ ฮา้ย ต่อ คน ของ พระองค์ ใน กรุง เยรูซาเล็ม 14 ก่อน เขา มา น่ี
เขา ฮบั อาํนาจ จาก หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ หื้อ มา ยบั คน ตังหลาย ต้ี เจ้ือ พระองค์�

15 แต่ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า บอก อานาเนีย วา่ �ไป เต๊อะ ยอ้น เฮา เลือก ป้อ
จาย คน น้ี เป๋น เครือ่งมือ ต้ี จะ นํา เรือ่งราว ของ เฮา ไป บอก กับ คน ต่างจ้าด กับ 
หมู่ กษัตรยิ ์กับ คน จาว อสิราเอล ตวย 16 เฮา จะ เยยีะ หื้อ เซาโล ฮู ้วา่ เขา จะ 
ต้อง ทน ตุ๊ก ทรมาน เป้ือ เฮา สัก มอก ใด�

17 แล้ว อานาเนีย ก็ ไป ต้ี บ้าน ต้ี วา่ น้ัน ก็ ปะ เซาโล แล้ว วาง มือ ลง บน หวั 
เซาโล อู ้วา่ �อา้ย เซาโล เหย พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ต้ี ป๋ากฏ หื้อ อา้ย หนั 
หละหวา่ง ก๋าง ตาง ต้ี มา น้ัน ส่ง ข้าพเจ้า มา เป้ือ เยยีะ หื้อ อา้ย ผ่อ หนั แหม เต้ือ
กับ จะ หื้อ อา้ย ฮบั ก๋าน ดลใจ๋ จาก พระวญิญาณ บรสุิทธิ�์ 18 แล้ว ก็ มี อยา่ง น่ึง 
เหมือน เกล็ด ป๋า หยวะ ออก จาก ต๋า ของ เซาโล บ่า เด่ียว น้ัน เลย แล้ว เขา ก็ ผ่อ 
หนั แหม เต้ือ เขา ก็ ลุก ขึ้น ฮบั บัพติศมา 19 เม่ือ กิน๋ ข้าว กิน๋ น้ํา แล้ว เขา ก็ ฮูสึ้ก 
มี แฮง นัก ขึ้น แล้ว เซาโล ก็ ยา้ง อยู ่กับ หมู่ ผู้เจ้ือ ใน เมือง ดามัสกัส หลาย วนั

เซาโล สัง่ สอน ใน เมือง ดามัสกัส
20 แล้ว เซาโล ก็ บ่ รอ จ๊า ต้ี จะ ไป ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ แล้ว ตัง้เก๊า บอก 

เรือ่ง ของ พระเยซู วา่ �พระองค์ เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า�
21 คน ตังหลาย ต้ี ได้ยนิ เซาโล อู ้จาอัน้ ก็ อกิขะหลิก ใน ใจ๋ อู ้กัน๋ วา่ �คน น้ี 

บ่ ใจ้ กา ต้ี ค่ํา กับ เยยีะ ฮา้ย ต่อ ผู้เจ้ือ ใน กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว ต้ี เขา มา น่ี ก็ ยอ้น 
ตัง้ใจ๋ จะ มา ยบั คน หมู่ น้ัน ป๊ิก ไป หื้อ หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ�
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22 แต่ กํา เตสนา ของ เซาโล ก็ มี อาํนาจ นัก ขึ้น ติก ๆ กับ พิสูจน์ หื้อ จาว ยวิ 
ใน เมือง ดามัสกัส หนั วา่ พระเยซู เป๋น พระครสิต์ เยยีะ หื้อ หมู่ เขา ปาก บ่ ออก 
เถียง บ่ ได้

เซาโล หนี ต๋าย
23 หลาย วนั ผ่าน ไป หมู่ จาว ยวิ วางแผน จะ ฆ่า เซาโล เหยี 24 แต่ มี คน บอก 

เซาโล หื้อ ฮู ้แผน น้ัน เหยี ก่อน หมู่ น้ัน ผก ต้ี ปะตู๋ เมือง ตึง เม่ือวนั เม่ือคืน แน 
จะ ฆ่า เซาโล 25 แต่ วนั น่ึง ต๋อน เม่ือคืน หมู่ ผู้เจ้ือ หื้อ เซาโล น่ัง มอบ ใน ก๋วย 
แก่น ใหญ่ แล้ว หยอ่น ก๋วย น้ัน จ๊า ๆ ผ่าน ฮอ่ม ก่ําแปง เมือง ลง ไป ตัง ลุ่ม

เซาโล อยู ่ใน กรุง เยรูซาเล็ม
26 เม่ือ เซาโล ป๊ิก มา แผว กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว เขา ฮ ิเข้า ฮว่ม กับ หมู่ ผู้เจ้ือ

แต่ หมู่ น้ัน ปา กัน๋ กัว๋ ยอ้น บ่ เจ้ือ วา่ เซาโล เป๋น ผู้เจ้ือ แต๊ ๆ 27 แต่ บารนาบัส 
ปา เซาโล ไป ปะ หมู่ อคัรทูต แล้ว อธบิาย หื้อ ฟัง วา่ ใน หละหวา่ง ตาง ไป เมือง 
ดามัสกัส เซาโล ปะ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ได้ จาใด แล้ว พระองค์ อู ้อะหยงั กับ 
เซาโล พ่อง ยงั เล่า แหม วา่ ต๋อน เซาโล อยู ่ต้ี เมือง ดามัสกัส น้ัน เซาโล เต
สนา เรือ่ง ของ พระเยซู อยา่ง บ่ กัว๋ ใผ 28 หมู่ อคัรทูต ก็ ยอมฮบั เซาโล เข้า มา 
อยู ่ตวย กัน๋ แล้ว ไป ไหน มา ไหน ใน กรุง เยรูซาเล็ม ตวย กัน๋ อยา่ง สบาย กับ เต
สนา ใน นาม ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อยา่ง บ่ กัว๋ ใผ 29 ต้าน อู ้โต้แยง้ เถียง กับ 
หมู่ จาว ยวิ ต้ี อู ้ภาษา กรกี ตวย แต่ หมู่ น้ัน ก็ หา ตาง ต้ี จะ ฆ่า ต้าน เหยี 30 เม่ือ 
หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ฮู ้เรือ่ง น้ี ก็ ปา เซาโล ไป ต้ี เมือง ซีซารยีา แล้ว ส่ง ไป เมือง ทาร์
ซัส บ้าน เกิด ของ ต้าน

31 จาก น้ัน หมู่ ครสิตจักร ใคว ่แควน้ ยูเดีย กาลิลี กับ สะมาเรยี ก็ มี สันติสุข
กับ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์จ้วย หื้อ ครสิตจักร เข้มแข็ง มี คน มา เจ้ือ พระเยซู 
นัก ขึ้น แล้ว หมู่ ผู้เจ้ือ ก็ ใจ๊ จีวติ ต้ี เคารพ ยาํเก๋ง องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า

เปโตร ไป แอว่ เมือง ลิดดา กับ เมือง ยฟัฟา
32 ส่วน เปโตร เตียวตาง ไป ต้ี ต่าง ๆ ก็ ไป แอว่ หา คน ของ พระเจ้า ใน เมือง 

ลิดดา 33 ต้ี หัน้ เขา ปะ ป้อจาย คน น่ึง จ้ือ ไอเนอัส เป๋น งอ่ย นอน อยู ่บน ต้ีนอน 
มา แปด ป๋ี แล้ว 34 เปโตร อู ้กับ เขา วา่ �ไอเนอัส เหย พระเยซู ครสิต์ ฮกัษา 
ต้าน หื้อ หาย แล้ว ลุก ขึ้น เก็บ ต้ีนอน เหยี เต๊อะ� แล้ว ไอเนอัส ก็ ลุก ขึ้น บ่า 
เด่ียว น้ัน 35 เม่ือ คน ตังหลาย ต้ี อาศัย อยู ่ใน เมือง ลิดดา กับ ต้ี ราบ ชาโรน หนั 
จาอัน้ หมู่ เขา ก็ เข้า มา ฮบัเจ้ือ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า

36 ต้ี เมือง ยฟัฟา มี ผู้เจ้ือ เป๋น แม่ญิง คน น่ึง จ้ือ ทาบิธา เป๋น ภาษา ฮบีรู แต่ 
ภาษา กรกี วา่ โดรคัส แป๋ วา่ กวา๋ง นาง เป๋น คน จ้วย เอา ใจ๋ใส่ กับ หื้อ ตาน แก่ 
คน ตุ๊ก คน ยาก มา ตลอด 37 เวลา น้ัน นาง ป่วย แล้ว ต๋าย หมู่ เป้ือน บ้าน จึง 
อาบ น้ํา ศพ ต๋าม ธรรมเนียม จาว ยวิ แล้ว เก็บ ศพ นาง ไว ้ต้ี หอ้ง จัน๊ บน 38 เมือง 
ลิดดา กับ เมือง ยฟัฟา อยู ่บ่ ไก๋ กัน๋ เม่ือ หมู่ ผู้เจ้ือ ได้ยนิ วา่ เปโตร อยู ่ใน เมือง 
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ลิดดา หมู่ เขา ก็ ใจ๊ ป้อจาย สอง คน ไป ออ้นวอน เจิญ เปโตร วา่ �ขอ มา เวย ๆ
เต๊อะ�

39 เปโตร จึง ตวย สอง คน น้ัน ไป เม่ือ ไป แผว หมู่ เขา ก็ ปา เปโตร ขึ้น ไป ต้ี 
หอ้ง จัน๊ บน หมู่ แม่ หม้าย ยนื ไห ้สน่ัน ป่ัน ป๊ืน แวด เปโตร กับ จ๊ี หื้อ เปโตร ผ่อ 
เส้ือผ้า ต่าง ๆ ต้ี โดรคัส หยบิ ไว ้ต๋อน ยงั มี จีวติ อยู่ 40 เปโตร จึง ขอ หื้อ หมู่ เขา 
ออก ไป ตัง นอก ต้าน ก็ คุก เข่า อธษิฐาน แล้ว บิน่ หน้า มา ตัง ศพ อู ้วา่ �ทาบิธา 
ลุก ขึ้น เต๊อะ� นาง ก็ มืน ต๋า ขึ้น เม่ือ หนั เปโตร นาง ก็ ลุก ขึ้น น่ัง 41 เปโตร จึง 
เอา มือ จ้วย ตุ้ม นาง ลุก ขึ้น ยนื จาก น้ัน ก็ ฮอ้ง หมู่ ผู้เจ้ือ กับ หมู่ แม่ หม้าย เข้า มา
แล้ว หื้อ ผ่อ วา่ นาง มี จีวติ ขึ้น มา แล้ว 42 เรือ่ง น้ี ฮู ้กัน๋ ไป ใคว ่เมือง ยฟัฟา เยยีะ 
หื้อ มี หลาย คน มา ฮบัเจ้ือ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 43 เปโตร อยู ่ใน เมือง ยฟัฟา ต่อ 
ไป แหม หลาย วนั ต้าน อยู ่ตวย คน จ้ือ ซีโมน ผู้ มี อาชพี เป๋น สล่า ฟอก หนัง

10
โครเนลิอสั ใจ๊ คน ไป หา เปโตร

1 ใน เมือง ซีซารียา มี ป้อจาย คน น่ึง จ้ือ โครเนลิอสั เป๋น นายรอ้ย ทหาร 
อยู ่ก๋อง ทหาร จ้ือ ก๋อง อติาเลียน 2 นายรอ้ย คน น้ี ตึง ครอบครวั ของ ต้าน 
เป๋น คน ยาํเก๋ง พระเจ้า ต้าน หื้อ ตาน จ้วยเหลือ คน ตุ๊ก คน จ๋น กับ อธษิฐาน 
ต่อ พระเจ้า บ่ เกย ขาด 3 วนั น่ึง เวลา ประมาณ บ่าย สาม โมง โครเนลิอสั ก่ํา
ลัง อธษิฐาน อยู่ ก็ หนั นิมิต อยา่ง เต๋ม ต๋า คือ เขา หนั ทูตสวรรค์ องค์ น่ึง ของ 
พระเจ้า เข้า มา หา ฮอ้ง ต้าน วา่ �โครเนลิอสั เหย�

4 โครเนลิอสั ตกใจ๋ กัว๋ ปักต๋าผ่อ ทูต องค์ น้ัน แล้ว ถาม วา่ �ต้าน เจ้าข้า มี 
อะหยงั กา� ทูตสวรรค์ จึง อู ้กับ ต้าน วา่ �กํา อธษิฐาน ของ เจ้า กับ ตาน ต้ี เจ้า 
จ้วยเหลือ คน ตุ๊ก คน จ๋น ก็ ขึ้น ไป เถิง พระเจ้า แล้ว พระองค์ บ่ ได้ ลืม เจ้า 5 บ่า
เด่ียวน้ี หื้อ เจ้า ส่ง คน ไป ต้ี เมือง ยฟัฟา ไป เจิญ ซีโมน ต้ี คน ฮอ้ง วา่ เปโตร มา 
หา เจ้า 6 เปโตร ยา้ง อยู ่กับ สล่า ฟอก หนัง จ้ือ ซีโมน บ้าน เป้ิน อยู ่ฮมิ ทะเล�

7 เม่ือ ทูตสวรรค์ ไป แล้ว โครเนลิอสั จึง ฮอ้ง คน ฮบัใจ๊ ใน บ้าน มา สอง คน
กับ ทหาร ฮบัใจ๊ แหม คน น่ึง ต้ี ยาํเก๋ง พระเจ้า เข้า มา หา 8 แล้ว ก็ เล่า เรือ่ง ต้ี 
เกิด ขึ้น ตึงหมด ตึงเส้ียง หื้อ หมู่ เขา ฟัง จาก น้ัน ก็ ส่ง หมู่ เขา ไป เมือง ยฟัฟา

เปโตร หนั นิมิต
9 วนั ต่อ มา เวลา ประมาณ เต้ียง คน หมู่ น้ัน ก่ําลัง เตียวตาง มา ใก้ จะ แผว 

เมือง ยฟัฟา เป๋น เวลา เดียว กัน๋ ต้ี เปโตร ขึ้น ไป บน ดาดฟ้า เป้ือ อธษิฐาน 10 เป
โตร ก็ ใค่ อยาก กิน๋ ข้าว หละหวา่ง ต้ี คน ใน บ้าน ก่ําลัง เยยีะ กิน๋ อยู ่น้ัน เปโตร ก็ 
ตก อยู ่ใน ภาวะ เกิง่ หลับ เกิง่ ต่ืน 11 เขา หนั ต๊องฟ้า เปิด ออก แล้ว หนั อยา่ง น่ึง 
เหมือน ผ้า ส่ี แจ่ง ผืน ใหญ่ ลง มา เอง เหมือน วา่ มี คน กํา๋ แจ่ง ผ้า ลง มา ป๊ืน โลก
12 ใน ผ้า ผืน น้ัน หนั มี สัตว ์กู้ อยา่ง ตึง สัตว ์ส่ี ตีน๋ เตียว ดิน สัตว ์เล้ือยกาน กับ 
นก ใน อากาศ 13 แล้ว มี เสียง อู ้กับ ต้าน วา่ �เปโตร เหย ลุก ขึ้น มา ฆ่า สัตว ์หมู่ 
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น้ี กิน๋ เต๊อะ� 14 เปโตร ตอบ วา่ �อึ บ่ ได้ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า สิง่ ต้ี เป๋น ของ ต้อง 
หา้ม กาวา่ เป๋น มลทิน หมู่ น้ัน ข้า พระองค์ บ่ เกย กิน๋ เลย�

15 เสียง น้ัน ก็ อู ้เต้ือ ต้ี สอง วา่ �สิง่ ต้ี พระเจ้า เยยีะ หื้อ สะอาด แล้ว เจ้า 
บ่ ควร ถือ วา่ เป๋น มลทิน� 16 เปโตร หนั จาอี ้เถิง สาม เต้ือ ตวย กัน๋ แล้ว ของ 
หมู่ น้ัน ก็ ลอย ป๊ิก ขึ้น ไป บน ต๊องฟ้า ตันที

17 ต๋อน ต้ี เปโตร ก่ําลัง อกิขะหลิก ใน ใจ๋ วา่ นิมิต ต้ี หนั น้ี หมาย เถิง อะหยงั
ใน เวลา เดียว กัน๋ น้ัน หมู่ คน ต้ี โครเนลิอสั ใจ๊ มา ก็ ปะ บ้าน ของ ซีโมน แล้ว หมู่ 
เขา ก่ําลัง ยนื อยู ่หน้า ปะตู๋ ฮัว้ บ้าน ปอดี 18 ป้อจาย หมู่ น้ัน เอิน้ ถาม วา่ �ซีโมน 
ต้ี ฮอ้ง วา่ เปโตร ยา้ง อยู ่ต้ี น่ี ก่อ�

19 เม่ือ เปโตร ยงั ก๊ึด เถิง เรือ่ง นิมิต อยู่ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์บอก เขา วา่
�ผ่อ หัน้ ลอ มี ป้อจาย สาม คน มา ถาม หา เจ้า 20 ลุก ขึ้น แล้ว ลง ไป ตัง ลุ่ม
หื้อ ไป ตวย หมู่ เขา เต๊อะ บ่ ต้อง สงสัย อะหยงั ยอ้น เฮา ใจ๊ หมู่ เขา มา หา เจ้า�
21 แล้ว เปโตร ก็ ลง ไป หา หมู่ เขา บอก วา่ �เฮา คือ คน ต้ี ต้าน ตังหลาย มา เซาะ 
หา มี ธุระ อะหยงั กา�

22 หมู่ เขา ปา กัน๋ ตอบ วา่ �นายรอ้ย โครเนลิอสั หื้อ หมู่ เฮา มา หา ต้าน เป้ิน 
เป๋น คน ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม กับ เก๋งกัว๋ พระเจ้า จาว ยวิ ก็ ยกยอ่ง นับถือ ต้าน
ทูตสวรรค์ บรสุิทธิ ์บอก เป้ิน หื้อ มา เจิญ ต้าน ไป ต้ี บ้าน เป้ือ ขอ หื้อ ต้าน เล่า 
เรือ่ง หื้อ ฟัง� 23 เปโตร ก็ เลย จวน ป้อจาย ตึง สาม ยา้ง ต้ี บ้าน น้ัน แจ้งเจ๊า มา 
เปโตร ไป ตวย หมู่ เขา มี ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ บาง คน จาก เมือง ยฟัฟา ติดต๋าม ไป ตวย

เปโตร ไป บ้าน โครเนลิอสั
24 ถัด มา แหม วนั น่ึง หมู่ เขา ก็ เตียวตาง มา แผว เมือง ซีซารยีา โครเนลิอสั 

ก่ําลัง กองถ้า ต้อนฮบั อยู่ กับ เจิญ ญาติ ป้ีน้อง ตึง เป้ือน สนิท มา จุมนมุ กัน๋ อยู ่
แล้ว 25 เม่ือ เปโตร เตียว เข้า ไป ใน บ้าน โครเนลิอสั ก็ ต้อนฮบั ด้วย ก๋าน หมอบ 
ลง ไหว ้ต้ี ตีน๋ ของ เปโตร 26 แต่ เปโตร กํา๋ แขน โครเนลิอสั หื้อ ลุก ขึ้น แล้ว บอก 
วา่ �ลุก ขึ้น เต๊อะ เฮา ก็ เป๋น คน เหมือน กัน๋�

27 เปโตร อู ้กับ โครเนลิอสั แล้ว ปา กัน๋ เตียว เข้า ไป ตัง ใน ก็ ปะ หมู่ คน ต้ี มา 
จุมนุม กัน๋ อยู ่ต้ี หัน้ จํา๋นวน นัก 28 เปโตร ก็ อู ้กับ คน ตังหลาย น้ัน วา่ �ต้าน ตัง
หลาย ก็ ฮู ้อยู ่แล้ว วา่ เป๋น ก๋าน ผิด บท บัญญัติ ต้ี จาว ยวิ คบ กาวา่ แอว่ หา คน 
ต่างจ้าด แต่ พระเจ้า เยยีะ หื้อ หนั แล้ว วา่ บ่ ควร จะ ถือ วา่ คน น่ึง คน ใด เป๋น คน 
บ่ สะอาด กาวา่ เป๋น คน มี มลทิน 29 ยอ้น จาอัน้ เม่ือ มี คน ไป เจิญ เฮา มา เฮา ก็ 
บ่ ขัดข้อง อะหยงั แต่ ขอ ถาม น่อย เต๊อะ วา่ ต้าน เจิญ เฮา มา เยยีะ อะหยงั�

30 โครเนลิอสั จึง ตอบ วา่ �เม่ือ ส่ี วนั มา แล้ว ต๋อน บ่าย สาม โมง เต้า กับ 
เวลา น้ี ปอดี เฮา อธษิฐาน อยู ่ใน บ้าน จู่ ๆ ก็ มี ป้อจาย คน น่ึง นุ่ง เส้ือ มัน เงา มา 
ยนื อยู ่ส่อง หน้า เฮา 31 แล้ว อู ้วา่ �โครเนลิอสั เหย พระเจ้า ฟัง กํา อธษิฐาน 
ของ เจ้า แล้ว ก็ ฮู ้ก็ หนั เถิง ตาน ต้ี จ้วยเหลือ คน ตุ๊ก คน จ๋น 32 หื้อ เจ้า ส่ง คน ไป 
ต้ี เมือง ยฟัฟา เจิญ ซีโมน ต้ี คน ฮอ้ง วา่ เปโตร มา ต้ี น่ี เปโตร ยา้ง อยู ่กับ ซีโมน 
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ต้ี เป๋น สล่า ฟอก หนัง บ้าน ของ เขา อยู ่ฮมิ ทะเล� 33 เฮา จึง ส่ง คน ไป เจิญ ต้าน 
ตันที ต้าน มา แล้ว ก็ ดี แต๊ ๆ บ่าเด่ียวน้ี หมู่ เฮา อยู ่พรอ้ม กัน๋ ต่อ หน้า พระเจ้า ต้ี 
น่ี เป้ือ ฟัง กู้ สิง่ ต้ี องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า สัง่ หื้อ ต้าน มา บอก หมู่ เฮา�

เปโตร เตสนา ใน บ้าน ของ โครเนลิอสั
34 เปโตร จึง อู ้วา่ �บ่าเด่ียวน้ี เฮา เข้าใจ๋ อยา่ง ถองแกะ ถองแก๋น แล้ว วา่

พระเจ้า บ่ เลือก หน้า ใผ 35 แต่ พระองค์ ยอมฮบั คน กู้ จ้าด ต้ี เคารพ ยาํเก๋ง 
พระองค์ กับ เยยีะ ต๋าม ความ ถูกต้อง 36 ต้าน ก็ ฮู ้ถ้อยกํา ต้ี พระเจ้า มอบ หื้อ 
กับ จาว อสิราเอล คือ ถ้อยกํา ต้ี บอก เถิง ข่าวดี เก่ียวกับ สันติสุข ผ่าน ตาง พระ
เยซู ครสิต์ ผู้ เป๋น องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ คน ตังหลาย 37 ต้าน ก็ ฮู ้เถิง เหตุก๋า
รณ์ ยิง่ใหญ่ ต้ี เกิด ขึ้น ทัว่ แควน้ ยูเดีย ตัง้เก๊า ใน กาลิลี หลังจาก ยอหน์ บอก 
เรือ่ง บัพติศมา น้ัน 38 คือ วา่ พระเจ้า เจิม พระเยซู จาว นาซาเรธ็ ด้วย พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ ์ตึง ฤทธิ ์อาํนาจ พระเยซู เยยีะ สิง่ ดี ๆ ไป ผับใคว่ ตึง ฮกัษา 
คน ต้ี ตก เป๋น ขี้ข้า อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ มาร ยอ้น วา่ พระเจ้า อยู ่ตวย พระองค์
39 หมู่ เฮา ก็ เป๋น พยาน เถิง ก๋านงาน ตึงหมด ตึงเส้ียง ต้ี พระองค์ เยยีะ ใน กรุง 
เยรูซาเล็ม กับ ใน แควน้ ยูเดีย น้ัน หมู่ เขา ฆ่า พระองค์ โดย เขิง บน ไม้ ก๋างเขน
40 แต่ ใน วนั ต้ี สาม พระเจ้า เยยีะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ตึง 
หื้อ พระองค์ มา ป๋ากฏ ตัว๋ หื้อ หนั 41 แต่ บ่ ใจ้ หื้อ กู้ คน หนั พระเจ้า เลือก คน 
ต้ี จะ เป๋น พยาน ล่วงหน้า ไว ้แล้ว คือ หมู่ เฮา ต้ี กิน๋ ด่ืม กับ พระเยซู หลังจาก 
พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว 42พระเยซู สัง่ หื้อ หมู่ เฮา ออก ไป เตสนา 
สัง่ สอน คน ตังหลาย กับ หื้อ หมู่ เฮา เป๋น พยาน วา่ พระเจ้า แต่งตัง้ พระองค์ 
ไว ้หื้อ เป๋น ผู้ พิพากษา ตึง คน ต้ี มี จีวติ อยู่ กับ คน ต้ี ต๋าย ไป แล้ว ตวย 43 หมู่ ผู้ 
เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตังหลาย ก็ เป๋น พยาน เถิง พระองค์ วา่ กู้ คน 
ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ พระองค์ จะ ฮบั ก๋าน ยกโต้ษ บาป โดย พระองค์�

คน ต่างจ้าด ฮบั พระวญิญาณ บรสุิทธิ์
44 เม่ือ เปโตร ก่ําลัง อู ้อยู ่น้ัน พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ก็ ลง มา อยู ่กับ คน ตัง

หลาย ต้ี ฟัง ถ้อยกํา เรือ่ง ของ พระเจ้า 45 หมู่ จาว ยวิ ต้ี เป๋น ผู้ เจ้ือ ต้ี มา ตวย 
เปโตร ก็ ปา กัน๋ งดื ใน ใจ๋ ต้ี พระเจ้า หื้อ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์แก่ คน ต่างจ้า
ด ตวย 46 ยอ้น หมู่ เขา ได้ยนิ คน หมู่ น้ี อู ้ภาษา อื่น ๆ กับ สรรเสรญิ พระเจ้า เป
โตร ก็ อู ้ขึ้น วา่ 47 �บ่ มี ใผ ต้ี จะ วา่ บ่ หื้อ คน หมู่ น้ี ฮบั บัพติศมา ด้วย น้ํา ได้ ยอ้น 
วา่ หมู่ เขา ก็ ฮบั พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์เหมือน กับ หมู่ เฮา� 48 เปโตร จึง สัง่ หื้อ 
หมู่ เขา เข้า ฮบั บัพติศมา ด้วย น้ํา ใน นาม ของ พระเยซู ครสิต์ จาก น้ัน หมู่ เขา ก็ 
จวน เปโตร หื้อ ยา้ง อยู ่กับ หมู่ เขา แหม สอง สาม วนั

11
เปโตร ป๊ิก ไป กรุง เยรูซาเล็ม
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1 หมู่ อคัรทูต กับ หมู่ ป้ี น้อง ผู้ เจ้ือ ต้ี อยู ่ใน แควน้ ยูเดีย ได้ยนิ วา่ คน ต่าง
จ้าด ก็ เจ้ือ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า เหมือน กัน๋ 2 แต่ เม่ือ เปโตร ป๊ิก มา ต้ี กรุง 
เยรูซาเล็ม หมู่ คน ต้ี หนั ตวย วา่ คน ต่างจ้าด ต้ี ฮบัเจ้ือ พระเยซู ควร เข้า พิธ ี
สุหนัต ก็ ด่า ต้าน วา่ 3 �เจ้า เข้า ไป ใน บ้าน ของ หมู่ ต้ี บ่ ได้ เข้า พิธ ีสุหนัต ก็ บ่ ถูก
ต้อง ป๋าย บ่ ปอ ยงั กิน๋ ข้าว ฮว่ม กับ หมู่ เขา ตวย�

4 เปโตร จึง เล่า เถิง สิง่ ต่าง ๆ ต้ี เกิด ขึ้น หื้อ หมู่ เขา ฟัง ตัง้แต่ เก๊า สุด ป๋าย วา่
5 �ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า ก่ําลัง อธษิฐาน ต้ี เมือง ยฟัฟา น้ัน ข้าพเจ้า อยู ่ใน ภาวะ เกิง่ 
หลับ เกิง่ ต่ืน แล้ว หนั นิมิต มี อยา่ง น่ึง ผ่อ เหมือน ผ้า ส่ี แจ่ง ผืน ใหญ่ ลง มา เอง 
เหมือน วา่ มี คน กํา๋ แจ่ง ผ้า ลง มา จาก ฟ้า มา หา ข้าพเจ้า 6 ข้าพเจ้า ปักต๋าผ่อ 
ถ่ี ๆ ใน ผ้า ผืน น้ัน หนั มี สัตว ์ส่ี ตีน๋ เตียว ดิน สัตว ์ป่า สัตว ์เล้ือยกาน กับ นก ใน 
อากาศ 7แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ได้ยนิ เสียง อู ้วา่ �เปโตร เหย ลุก ขึ้น มา ฆ่า สัตว ์หมู่ น้ี 
กิน๋ เต๊อะ� 8แต่ ข้าพเจ้า ก็ ตอบ วา่ �อึ บ่ ได้ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ข้าพเจ้า บ่ เกย 
กิน๋ ของ ต้อง หา้ม กาวา่ ของ เป๋น มลทิน สัตว ์หมู่ น้ี บ่ เกย เข้า ปาก ข้า พระองค์ 
เลย สัก กํา�

9 �มี เสียง อู ้จาก ต๊องฟ้า เป๋น เต้ือ ต้ี สอง วา่ �สิง่ ต้ี พระเจ้า เยยีะ หื้อ สะอาด 
แล้ว เจ้า บ่ ควร ถือ วา่ เป๋น มลทิน� 10 เหตุก๋ารณ์ น้ี เกิด ขึ้น อยา่ง เดียว กัน๋ เถิง 
สาม เต้ือ แล้ว ของ ตึงหมด ก็ ลอย ป๊ิก ขึ้น ไป บน ต๊องฟ้า แหม

11 �เวลา เดียว กัน๋ น้ัน ก็ มี สาม คน มา ยนื ตัด๊ หน้า บ้าน ต้ี ข้าพเจ้า อยู่ ป้อ
จาย คน น่ึง ใจ๊ หมู่ เขา มา จาก เมือง ซีซารียา มา หา ข้าพเจ้า 12 แล้ว พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ ์บอก ข้าพเจ้า หื้อ ไป ตวย หมู่ เขา เต๊อะ บ่ ต้อง สงสัย ป้ีน้อง 
ผู้เจ้ือ ตึง หก คน น้ี ก็ ไป ตวย ข้าพเจ้า แล้ว หมู่ เฮา ก็ เข้า ไป ใน บ้าน ของ โครเน
ลิอสั ต้ี ใจ๊ คน มา หา ข้าพเจ้า 13 โครเนลิอสั ก็ อู ้หื้อ หมู่ เฮา ฟัง วา่ เขา หนั ทูต
สวรรค์ ยนื อยู ่ใน บ้าน ของ เขา แล้ว อู ้วา่ �หื้อ ส่ง คน ไป ต้ี เมือง ยฟัฟา ไป เจิญ 
ซีโมน ต้ี คน ฮอ้ง กัน๋ วา่ เปโตร มา หา 14 เปโตร คน น้ี จะ เล่า เถิง ถ้อยกํา ต้ี จะ เยยี
ะ หื้อ ต้าน กับ สมาชกิ ใน ครอบครวั ของ ต้าน ได้ ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ�

15 �เม่ือ ข้าพเจ้า ตัง้เก๊า อู้ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ก็ ลง มา อยู ่กับ หมู่ เขา
เหมือน กับ ต้ี มา อยู ่กับ หมู่ เฮา ต๋อน เริม่ ต้น น้ัน 16 เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า ก๊ึด เถิง 
สิง่ ต้ี พระเยซู อู ้ไว ้วา่ �ยอหน์ หื้อ ฮบั บัพติศมา ด้วย น้ํา แต่ หมู่ เจ้า จะ ฮบั บัพ
ติศมา ด้วย พระวญิญาณ บรสุิทธิ�์ 17 จาอัน้ ถ้า พระเจ้า หื้อ พระวญิญาณ 
บรสุิทธิ ์กับ หมู่ เขา เหมือน หมู่ เฮา ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋
นเจ้า แล้ว ข้าพเจ้า จะ ขัดขืน พระเจ้า ก็ ตึง บ่ ได้�

18 เม่ือ หมู่ เขา ได้ยนิ จาอัน้ ก็ เลิก วา่ เปโตร แล้ว ปา กัน๋ สรรเสรญิ พระเจ้า 
วา่ �พระเจ้า ก็ โผด หื้อ สิทธิ ์คน ต่างจ้าด ต้ี จะ กลับใจ๋ จาก บาป กับ ได้ ฮบั จีวติ 
นิรนัดร�์

ครสิตจักร ใน เมือง อนัทิโอก
19 ฝ่าย หมู่ ผู้เจ้ือ ต้ี แตก ขะแล ขะแจ ไป ต๋อน ต้ี มี ก๋าน ค่ําเข หลังจาก สเท

เฟน ต๋าย พ่อง ก็ ไป ไก๋ แผว ดินแดน ฟีนิเซีย พ่อง ไป เกาะ ไซปรสั พ่อง ผด ไป 
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แผว เมือง อนัทิโอก แต่ คน หมู่ น้ี บอก ถ้อยกํา เรือ่ง พระเยซู หื้อ จาว ยวิ ฟัง เต้า
อัน้ 20 ผู้เจ้ือ จาว เกาะ ไซปรสั กับ จาว เมือง ไซรนี บาง คน มา แผว เมือง อนัทิ
โอก แล้ว ปา กัน๋ บอก ข่าวดี เก่ียวกับ พระเยซู องค์ พระผู้เป๋นเจ้า หื้อ กับ จาว 
กรกี 21 ฤทธิ ์อาํนาจ ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า อยู ่กับ หมู่ เขา เยยีะ หื้อ มี คน มา 
ฮบัเจ้ือ กับ ตวย ต๋าม องค์ พระผู้เป๋นเจ้า เป๋น จํา๋นวน นัก

22 ข่าว น้ี เล่าลือ ไป แผว ครสิตจักร ใน กรุง เยรูซาเล็ม ครสิตจักร ก็ ส่ง บา
รนาบัส ไป เมือง อนัทิโอก เป้ือ ผ่อ เหตุก๋ารณ์ ต้ี เกิด ขึ้น ต้ี หัน้ 23 เม่ือ บารนาบัส 
มา แผว เมือง อนัทิโอก แล้ว หนั วา่ พระเจ้า ป๋ันปอน คน ต้ี หัน้ แต๊ ๆ เขา ก็ ดีใจ๋ 
ขนาด แล้ว หื้อ กํา๋ลังใจ๋ กับ หมู่ เขา หื้อ เจ้ือฟัง องค์ พระผู้เป๋นเจ้า อยา่ง มัน่คง
24 บารนาบัส เป๋น คน ดี มี ความ เจ้ือ เข้มแข็ง เขา ได้ ฮบั ก๋าน ดลใจ๋ จาก พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ์ จึง มี คน จํา๋นวน นัก เข้า มา ฮบัเจ้ือ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า

25 จาก น้ัน บารนาบัส ก็ ไป ตวย หา เซาโล ต้ี เมือง ทารซั์ส 26 เม่ือ ปะ เซาโล 
แล้ว ก็ ปา มา ต้ี เมือง อนัทิโอก แล้ว ตึง สอง คน ก็ เข้า ฮว่ม จุมนมุ กับ คน ใน คริ
สตจักร ต้ี หัน้ เป๋น เวลา น่ึง ป๋ี เต๋ม ต้าน ตึง สอง สัง่ สอน คน เป๋น จํา๋นวน นัก หมู่ 
ผู้เจ้ือ ได้ จ้ือ วา่ ครสิเตียน เป๋น ครัง้ แรก ต้ี เมือง อนัทิโอก น้ี ละ

27 ใน เวลา น้ัน มี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า บาง คน ลุก จาก กรุง 
เยรูซาเล็ม เตียวตาง ไป เมือง อนัทิโอก 28 มี คน น่ึง ใน หมู่ น้ัน จ้ือ อากาบัส
เขา ยนื ขึ้น ใน ต้ี จุมนุม แล้ว ตวายตัก๊ โดย พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์วา่ จะ เกิด 
ก๋าน กัน้อยาก ครัง้ ใหญ่ ใคว ่อาณาจักร โรม ( เหตุก๋ารณ์ น้ี เกิด ขึ้น ใน สมัย 
ของ จักรพรรดิ คลาวดิอสั ) 29 ยอ้นจาอัน้ หมู่ ผู้เจ้ือ ต้ี อยู ่ใน เมือง อนัทิโอก
ก็ ตกลง กัน๋ ต้ี จะ หื้อ ความ จ้วยเหลือ กับ หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ต้ี อาศัย อยู ่ใน แควน้ 
ยูเดีย ต๋าม แฮง ต้ี จะ จ้วย ได้ 30 หมู่ เขา ก็ เยยีะ จาอัน้ คือ เก็บ ฮอม เงนิ คํา
แล้ว มอบ หื้อ บารนาบัส กับ เซาโล เอา ไป หื้อ ผู้ปกครอง ของ ครสิตจักร ใน กรุง 
เยรูซาเล็ม

12
กษัตรยิ ์เฮโรด ค่ํา หมู่ ผู้เจ้ือ ของ พระเจ้า

1 เวลา น้ัน กษัตรยิ ์เฮโรด ยบั บาง คน ใน ครสิตจักร เขา ตัง้ใจ๋ จะ ค่ํา หมู่ ผู้
เจ้ือ 2 ต้าน สัง่ หื้อ เอา ดาบ ฆ่า ยากอบ อา้ย ของ ยอหน์ ต๋าย 3 เม่ือ กษัตรยิ ์เฮ
โรด หนั วา่ เยยีะ จาอี ้เยยีะ หื้อ หมู่ จาว ยวิ ปออก ปอใจ๋ จึง สัง่ หื้อ ไป ยบั เปโตร 
มา แหม คน เซิง่ ตัด๊ งาน กิน๋ เข้าหนมปัง บ่ ใส่ เจ๊ือ 4หลังจาก ยบั เปโตร มา แล้ว
ก็ เอา ไป ขัง ไว ้ใน คอก แล้ว สัง่ ทหาร จํา๋นวน ส่ี หมู่ ๆ ละ ส่ี คน เป่ียน เวร กัน๋ เฝ้า 
เปโตร ไว้ ตัง้ใจ๋ วา่ เม่ือ เส้ียง สุด งาน น้ัน แล้ว ก็ จะ เอา เปโตร ออก ไป ตัดสิน ต่อ 
หน้า คน ตังหลาย 5 ยอ้นจาอัน้ เปโตร จึง ถูก ขัง ไว ้ใน คอก แต่ วา่ ครสิตจักร 
ปา กัน๋ อธษิฐาน ออ้นวอน ต่อ พระเจ้า เผื่อ เปโตร

เปโตร ออก จาก คอก
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6 ต๋อน เม่ือคืน ก่อน ต้ี เฮโรด จะ ปา เปโตร ออก มา จาก คอก มี ทหาร สอง 
คน อยู ่สอง ป่างข้าง เปโตร ก่ําลัง หลับ อยู ่หวา่งก๋าง มี เจ้ือก เหล็ก สอง เส้น 
ล่าม ต้าน ไว้ มี ทหาร ยาม ยนื เฝ้า อยู ่หน้า ปะตู๋ คอก ตวย 7 จู่ ๆ ก็ มี ทูตสวรรค์ 
องค์ น่ึง ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า มา ป๋ากฏ แล้ว มี แสง ส่อง เข้า มา ใน หอ้ง ต้ี เป
โตร นอน ทูตสวรรค์ จิ ขี้ข้าง เปโตร หื้อ ต่ืน แล้ว บอก วา่ �ขะใจ๋ ลุก ขึ้น เวย ๆ �
กํา น้ัน เจ้ือก เหล็ก ก็ หลวะ ออก จาก มือ ของ เปโตร ตึง สอง เส้น 8 ทูตสวรรค์ 
ก็ บอก เปโตร วา่ �เอา ผ้าต่อง มัด แอว แล้ว สุบ เกิบ เหยี� เปโตร ก็ เยยีะ ตวย
จาก น้ัน ทูตสวรรค์ ก็ บอก แหม วา่ �ใส่ เส้ือ แล้ว ตวย ก้น เฮา มา�

9 เปโตร จึง ตวย ทูตสวรรค์ น้ัน ออก ไป แต่ บ่ ฮู ้วา่ ต้ี ทูตสวรรค์ ก่ําลัง เยยีะ น้ี 
เป๋น เหตุก๋ารณ์ เกิด ขึ้น แต๊ ๆ ต้าน ก๊ึด วา่ ฝัน ไป 10 ตึง สอง ก็ เตียว ก๋าย ยาม จัน๊ 
ต้ี น่ึง กับ ยาม จัน๊ ต้ี สอง จ๋น มา เถิง ปะตู๋ เหล็ก ต้ี จะ เข้า ไป ใน เมือง ปะตู๋ น้ัน ก็ 
เปิด อา้ ออก เอง ตึง สอง ออก ไป เตียว ก๋าง กอง เส้น น่ึง แล้ว ทูตสวรรค์ ก็ หาย 
ไป

11 แล้ว เปโตร ก็ ฮู้ สึก ตัว๋ จึง อู ้วา่ �บ่าเด่ียวน้ี เฮา ฮู ้แล้ว วา่ เป๋น เรือ่ง แต๊
องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ส่ง ทูตสวรรค์ ของ พระองค์ มา จ้วย จีวติ เฮา หื้อ รอด ป๊น 
จาก อาํนาจ ของ เฮโรด กับ จาก ก๋าน คาดหมาย ของ จาว ยวิ�

12 เม่ือ เปโตร ก๊ึด จาอี ้แล้ว ก็ ไป ต้ี บ้าน ของ มารยี ์แม่ ของ ยอหน์ ต้ี มี แหม 
จ้ือ วา่ มาระโก ต้ี หัน้ มี หลาย คน จุมนุม อธษิฐาน กัน๋ อยู่ 13 เปโตร ก็ ไป เคาะ 
ปะตู๋ จัน๊ นอก บ้าน มี สาวใจ๊ คน น่ึง จ้ือ โรดา เตียว มา ผ่อ 14 เม่ือ นาง จํา๋ วา่ เป๋น 
เสียง ของ เปโตร ก็ ดีใจ๋ ขนาด เถิง กับ ล่น ป๊ิก เข้า ไป ใน บ้าน แตน ต้ี จะ ไข ปะตู๋ 
หื้อ เปโตร แล้ว บอก คน ตังหลาย วา่ �เปโตร มา ยนื อยู ่ต้ี ปะตู๋ บ้าน� 15 คน 
หมู่ น้ัน ก็ ปา กัน๋ วา่ �เป๋น บ้า ไป แล้ว กา� แต่ นาง ยนืยนั วา่ เป๋น จาอัน้ แต๊ ๆ หมู่ 
เขา จึง วา่ �เป๋น ทูตสวรรค์ ประจํา๋ ตัว๋๕ เปโตร แน่ ๆ �

16 ส่วน เปโตร ก็ ยงั เคาะ อยู ่ติก ๆ เม่ือ หมู่ เขา ไข ปะตู๋ แล้ว หนั เปโตร ก็ ปา 
กัน๋ งดื ขนาด 17 แต่ เปโตร โบก มือ หื้อ ดัก ไว ้ก่อน แล้ว ตัง้เก๊า เล่า หื้อ หมู่ เขา 
ฟัง เถิง เรือ่ง ต้ี องค์ พระผู้เป๋นเจ้า จ้วย เขา ออก มา จาก คอก ได้ จาใด แล้ว เป
โตร ก็ บอก วา่ �ขอ เอา เรือ่ง น้ี ไป เล่า หื้อ ยากอบ กับ หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ฟัง ตวย�
หลังจาก น้ัน เปโตร ก็ ออก จาก บ้าน ไป ตัง อื่น เหยี

18 เถิง แจ้งเจ๊า มา หมู่ ทหาร ก็ วุน่วาย บ่ ฮู ้วา่ เกิด อะหยงั ขึ้น กับ เปโตร
19 กษัตรยิ ์เฮโรด สัง่ หื้อ เซาะ หา เปโตร แต่ บ่ ปะ จึง สอบสวน หมู่ ทหาร ยาม
แล้ว สัง่ หื้อ ปา หมู่ ทหาร ยาม ไป ฆ่า เหยี หลังจาก น้ัน กษัตรยิ ์เฮโรด ก็ เตียว
ตาง ออก จาก แควน้ ยูเดีย ไป ยา้ง อยู ่ต้ี เมือง ซีซารยีา เวลา น่ึง

กษัตรยิ ์เฮโรด ต๋าย
๕ 12:15 12:15 จาว ยวิ เจ้ือ วา่ คน เฮา กู้ คน มี ทูตสวรรค์ ประจํา๋ ตัว๋ ผ่อกอย เฮา
กับ สามารถ แสดง เป๋น ตัว๋ คน น้ัน ได้
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20 กษัตรยิ ์เฮโรด โขด หื้อ จาว เมือง ไทระ กับ จาว เมือง ไซดอน ขนาด สอง 
เมือง น้ัน จึง ส่ง หมู่ ตัว๋แตน มา หา ต้าน ก่อน มา หา ต้าน หมู่ เขา ฮบั ความ จ้วย
เหลือ จาก บลัสทัส ต้ี เป๋น ผู้จ้วย ส่วน ตัว๋ ของ กษัตรยิ ์เฮโรด แล้ว ขอ หื้อ ปา ไป 
คืนดี กับ กษัตรยิ ์เฮโรด ยอ้น ต้อง เป้ิงปา อาหาร จาก ดินแดน ของ กษัตรยิ ์เฮ
โรด

21 ใน วนั ต้ี กษัตรยิ ์เฮโรด เลือก ไว ้แล้ว น้ัน ต้าน แต่ง กษัตรยิ ์เต๋ม ยศ ขึ้น น่ัง 
บน บัลลังก์ แล้ว อู ้ต่อ คน ตังหลาย 22 หมู่ คน ก็ ปา กัน๋ เอิน้ เสียง ดัง วา่ �น่ี คือ 
เทพเจ้า อู ้แต๊ ๆ บ่ ใจ้ คน อู ้เน่อ� 23 สัก กําเดียว ก็ มี ทูตสวรรค์ องค์ น่ึง ของ องค์ 
พระผู้เป๋นเจ้า เยยีะ หื้อ เฮโรด เป๋น โรค ฮา้ย ยอ้น ต้าน ยอมฮบั ก๋าน ยกยอ่ง น้ี
กับ หื้อ เกียรติ ตัว๋ เก่า แตน หื้อ เกียรติ พระเจ้า แล้ว กษัตรยิ ์เฮโรด ก็ ถูก ขี้ตืก 
ขบ กิน๋ ตัว๋ จ๋น ต๋าย

24 แต่ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ก็ แพ่ ไป มี คน ฮบัเจ้ือ นัก ขึ้น ไป ติก ๆ
25 เม่ือ บารนาบัส กับ เซาโล เยยีะ ก๋าน ต้ี ฮบั มอบหมาย เสรจ็ แล้ว คือ เอา 

สตางค์ มา จ้วยเหลือ ก็ ปา กัน๋ เตียวตาง ออก จาก กรุง เยรูซาเล็ม ป๊ิก ไป เมือง 
อนัทิโอก กับ ปา ยอหน์ ต้ี มี แหม จ้ือ วา่ มาระโก ไป ตวย

13
ส่ง บารนาบัส กับ เซาโล ไป เยยีะ ก๋าน พิเศษ

1 ใน ครสิตจักร ต้ี เมือง อนัทิโอก มี หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 
กับ หมู่ อาจ๋ารย ์คือ บารนาบัส สิเมโอน ต้ี มี แหม จ้ือ น่ึง วา่ นิเกอร์ ลูสิอสั เป๋น 
จาว เมือง ไซรนี มานาเอน ( คน ต้ี ได้ ฮบั ก๋าน เล้ียงดู มา ตวย กัน๋ กับ เฮโรด เจ้า
เมือง ตัง้ แต่ เป๋น หละออ่น แล้ว ) กับ เซาโล 2 เวลา ต้ี หมู่ เขา นมัสก๋าน องค์ 
พระผู้เป๋นเจ้า กับ ถือ ศีล อด อาหาร อยู ่น้ัน พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ก็ อู ้กับ หมู่ 
เขา วา่ �หื้อ แต่งตัง้ บารนาบัส กับ เซาโล ไว ้สําหรบั ก๋าน งาน ต้ี เฮา ฮอ้ง หื้อ หมู่ 
เขา เยยีะ� 3 หลังจาก ปา กัน๋ ถือ ศีล อด อาหาร กับ อธษิฐาน แล้ว ก็ วาง มือ บน 
หวั บารนาบัส กับ เซาโล เป้ือ มอบหมาย หื้อ เยยีะ ก๋าน พิเศษ จาก น้ัน ก็ ส่ง 
ต้าน ตึง สอง ไป

บอก ข่าวดี ต้ี เกาะ ไซปรสั
4 พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ก็ นํา ต้าน ตึง สอง ไป เมือง เซลูเคีย แล้ว หมู่ เขา ก็ 

ลง เฮอื จาก ต้ี หัน้ ไป ต้ี เกาะ ไซปรสั 5 เม่ือ มา แผว เมือง ซาลามิส ใน เกาะ น้ัน
หมู่ เขา บอก เรือ่ง ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ ยอหน์ ต้ี มี 
แหม จ้ือ วา่ มาระโก ก็ อยู ่ตวย ใน ฐานะ ผู้จ้วย

6 หมู่ เขา ปา กัน๋ เตียวตาง ใคว ่เกาะ ไป จ๋น แผว เมือง ปาโฟส ต้ี หัน้ หมู่ เขา 
ปะ จาว ยวิ คน น่ึง จ้ือ บารเยซู เป๋น คน ใจ๊ เวทมนตร ์กาถา กับ อา้ง วา่ ตัว๋ เก่า 
เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 7 เขา อยู ่ตวย เจ้าเมือง จ้ือ เสอรจี์อสั
เปาลุส เซิง่ เป๋น คน ฮู ้คน หลวก เจ้าเมือง เจิญ บารนาบัส กับ เซาโล มา หา เป้ือ 
หื้อ อู ้ถ้อยกํา ของ พระเจ้า หื้อ ฟัง 8 แต่ เอลีมาส นัก เวทมนตร์ ( เอลีมาส เป๋น 
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จ้ือ ภาษา กรกี ของ บารเยซู ) ฮ ิอู ้ขัดขวาง บารนาบัส กับ เซาโล กับ ฮ ิจวน เจ้า
เมือง บ่ หื้อ เจ้ือ 9 แต่ เซาโล ต้ี ฮอ้ง แหม จ้ือ วา่ เปาโล ก็ ได้ฮบั ก๋าน ดลใจ๋ จาก 
พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ เขา ปักต๋าผ่อ ไป ต้ี เอลีมาส แล้ว อู ้วา่ 10 �เจ้า เป๋น ลูก 
ของ มาร เป๋น ศัตรู ๋ของ ความ ดี ตังหลาย ใน ตัว๋ ของ เจ้า มี แต่ กล อุบาย ใจ๋ฮา้
ย ซะป๊ะ ซะเป้ด เจ้า ตึง จะ บ่ หยุด ต้ี จะ ฮ ิเป่ียน ความ จรงิ เก่ียวกับ องค์ พระ ผู้ 
เป๋น เจ้า หื้อ เป๋น เรือ่ง บ่ แต๊ สัก เต้ือ กา 11 ผ่อ เน่อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จะ ลงโต้
ษ เยยีะ หื้อ เจ้า ต๋าบอด ผ่อ บ่ หนั แสงแดด จ๋น เถิง เวลา ต้ี พระเจ้า กํา๋หนด ไว�้
แล้ว เอลีมาส ก็ ต๋าบอด บ่า เด่ียว น้ัน เลย เขา จึง ซวาม หา คน หื้อ จู๋ง มือ เขา ไป
12 เม่ือ ต้าน เจ้าเมือง หนั เหตุก๋ารณ์ ต้ี เกิด ขึ้น น้ัน ก็ ฮบัเจ้ือ ยอ้น อศัจ๋รรย ์ใจ๋ 
ใน กําสอน เรือ่ง องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า

ไป เมือง อนัทิโอก ใน แควน้ ปิสิเดีย
13 เปาโล กับ หมู่ ของ ต้าน ลง เฮอื จาก เมือง ปาโฟส ไป เมือง เปอร์กา ใน 

แควน้ ปัมฟีเลีย แต่ ยอหน์ แยก ตัว๋ ออก จาก หมู่ เขา ป๊ิก ไป กรุง เยรูซาเล็ม
14จาก เมือง เปอรก์า ต้าน หมู่ น้ัน ก็ ยงั เตียวตาง ต่อ ไป จ๋น แผว เมือง อนัทิโอก 
ใน แควน้ ปิสิเดีย เม่ือ เถิง วนั สะบาโต เปาโล กับ บารนาบัส เข้า ไป น่ัง ฮว่ม ใน 
ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ 15 หลังจาก อา่น หนังสือ บท บัญญัติ ของ โมเสส กับ 
ข้อเขียน ของ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ต๋าม วาระ ก๋าน นมัสก๋าน 
แล้ว หมู่ นาย ธรรมศาลา ส่ง คน มา บอก บารนาบัส กับ เปาโล วา่ �ป้ีน้อง เหย
ถ้า ต้าน มี กํา หื้อ กํา๋ลังใจ๋ คน ตังหลาย ขอ เจิญ ออก มา อู ้เต๊อะ� 16 เปาโล ก็ 
ยนื ขึ้น ยก มือ โบก หื้อ ดัก แล้ว อู ้วา่

�ฟัง หื้อ ดี จาว อสิราเอล กับ ต้าน ตัง หลาย ต้ี เคารพ ยาํ เก๋ง พระเจ้า
17 พระเจ้า ของ จาว อสิราเอล เลือก ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ หมู่ เฮา ไว้ เยยีะ หื้อ 
เขา หมู่ น้ัน จํา๋เรญิ เติบโต ขึ้น ต๋อน อยู ่ใน แผ่นดิน อยีปิต์ แล้ว พระองค์ ก็ ปา 
หมู่ เขา ออก มา จาก ประเทศ น้ัน ด้วย ฤทธิ ์อาํนาจ อนั ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์
18 พระองค์ อดทน ต่อ ก๋าน เยยีะ ตัว๋ ของ หมู่ เขา ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร เป๋น 
เวลา ประมาณ ส่ี สิบ ป๋ี 19 พระเจ้า ไล่เหบิ คน เจ็ด จ้าด ๖ออก ไป จาก แผ่นดิน 
คานาอนั แล้ว แบ่ง แผ่นดิน ของ คน จ้าด หมู่ น้ัน หื้อ จาว อสิราเอล ไว ้เป๋น 
มรดก 20 เหตุ หมู่ น้ี เกิด มา เป๋น เวลา ประมาณ ส่ี รอ้ย หา้ สิบ ป๋ี

�หลังจาก น้ัน พระเจ้า ก็ หื้อ หมู่ ผู้วนิิจฉัย ปกครอง ผ่อกอย หมู่ เขา จ๋น มา 
แผว สมัย ของ ซามูเอล ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 21 ต๋อน น้ัน จาว 
อสิราเอล ขอ หื้อ มี กษัตรยิ์ พระเจ้า จึง แต่งตัง้ ซาอูล ลูกบ่าว ของ คีช ต้ี มา 
จาก เผ่า เบนยามิน หื้อ เป๋น กษัตรยิ ์ของ หมู่ เขา ซาอูล ครอบครอง อยู ่ส่ี สิบ ป๋ี
22 หลังจาก พระเจ้า ถอด ซาอูล ออก จาก ตํา๋แหน่ง กษัตรยิ ์แล้ว ก็ ตัง้ ดาวดิ 
ขึ้น เป๋น กษัตรยิ ์ของ จาว อสิราเอล แตน พระองค์ อู ้เถิง ดาวดิ วา่ �เฮา หนั วา่ 
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ดาวดิ ลูกบ่าว ของ เจสซี เป๋น คน ต้ี เฮา เปิงใจ๋ ขนาด ยอ้น วา่ เขา เยยีะ กู้ สิง่ กู้ 
อยา่ง ต้ี เฮา ใค่ หื้อ เขา เยยีะ�

23 �แล้ว จาก เจ๊ื อสา ย ของ กษัตรยิ ์ดา วดิ น่ี ละ พระเจ้า โผด หื้อ จาว 
อสิราเอล ตังหลาย มี พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ เกิด มา คือ พระเยซู
ต๋าม ต้ี สัญญา ไว ้แล้ว น้ัน 24 แต่ ก่อน ต้ี พระเยซู จะ ตัง้เก๊า เยยีะ ก๋าน ของ 
พระเจ้า ยอหน์ บอก จาว อสิราเอล ตังหลาย เถิง เรือ่ง ก๋าน ฮบั บัพติศมา ด้วย 
น้ํา เป้ือ แสดง วา่ กลับใจ๋ จาก บาป แล้ว 25 เม่ือ ยอหน์ เยยีะ ก๋าน ต๋าม หน้าต้ี 
เกือบ เสรจ็ ก็ ถาม วา่ �หมู่ ต้าน ก๊ึด วา่ ข้าพเจ้า เป๋น ใผ กา ข้าพเจ้า บ่ ใจ้ คน ต้ี 
ต้าน ตังหลาย กองถ้า แต่ ผ่อ เน่อ จะ มี แหม คน น่ึง มา เม่ือลูน ข้าพเจ้า เซิง่ 
ข้าพเจ้า บ่ ควร แม้แต่ จะ แก้ เจ้ือก มัด เกิบ ของ ต้าน�

26 �ป้ีน้อง ตังหลาย ต้ี เป๋น ลูก หลาน ของ อบัราฮมั กับ หมู่ ต้าน ต้ี เป๋น คน 
ต่างจ้าด ต้ี เคารพ ยาํเก๋ง พระเจ้า หื้อ ผ่อ ไว ้เน่อ ถ้อยกํา เรือ่ง ความ รอด ป๊น 
บาป โต้ษ น้ี ได้ ส่ง มา เถิง เฮา ตังหลาย แล้ว 27 ส่วน จาว อสิราเอล ต้ี อาศัย 
อยู ่ใน กรุง เยรูซาเล็ม กับ ผู้ ปกครอง บ้าน เมือง บ่ หนั วา่ พระเยซู เป๋น พระ ผู้ 
จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ แต่ ต้ี หมู่ เขา ตัดสิน ลงโต้ษ พระองค์ น้ัน ก็ เป๋น ไป 
ต๋าม กํา ทํานาย ของ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ต้ี อา่น กู้ วนั สะบาโต
28 ขนาด วา่ หมู่ เขา หา ความ ผิด บ่ ได้ ต้ี จะ ฆ่า พระองค์ แต่ หมู่ เขา ก็ ยงั ฮอ้ง 
ขอ หื้อ ปีลาต ฆ่า พระองค์ เหยี 29 เม่ือ หมู่ เขา เยยีะ สําเรจ็ ต๋าม ต้ี พระคัมภีร ์
เขียน ไว ้เก่ียวกับ พระเยซู แล้ว มี คน เอา ศพ ของ พระองค์ ลง มา จาก ไม้ ก๋าง 
เขน แล้ว เอา ไป วาง ไว ้ใน อุโมงค์ ฝัง ศพ 30 แต่ พระเจ้า เยยีะ หื้อ พระเยซู เป๋น 
ขึ้น จาก ความ ต๋าย 31 พระเยซู ป๋ากฏ ตัว๋ หื้อ คน ต้ี เกย เตียวตาง กับ พระองค์ 
จาก แควน้ กาลิลี ไป กรุง เยรูซาเล็ม หนั เป๋น เวลา หลาย วนั ต๋อน น้ี หมู่ เขา เป๋น 
พยาน เล่า เรือ่ง ของ พระองค์ หื้อ จาว อสิราเอล ตังหลาย ฟัง

32 �ต้ี เฮา สอง คน มา ต้ี น่ี ก็ เป้ือ บอก ข่าวดี หื้อ ต้าน ตังหลาย ฟัง คือ พระ
สัญญา ต้ี พระเจ้า หื้อ ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ หมู่ เฮา ไว้ พระองค์ ก็ ตอบ พระ
สัญญา น้ี สําหรบั หมู่ เฮา ต้ี เป๋น ลูก หลาน ของ หมู่ เขา ครบ แล้ว 33 โดย เยยีะ 
หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย อยา่ง ต้ี เขียน ไว ้ใน หนังสือ สดุดี บท ต้ี สอง 
วา่
�เจ้า เป๋น ลูก ของ เฮา

วนั น้ี เฮา ได้ เป๋น ป้อ ของ เจ้า�ฏ
34 พระเจ้า เยยีะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย บ่ หื้อ ตัว๋ เน่า น้ัน เหมือน 
ต้ี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่
�เฮา จะ หื้อ ปอน ต้ี แน่นอน กับ ศักดิสิ์ทธิ ์แก่ ต้าน

ต้ี สัญญา ไว ้กับ กษัตรยิ ์ดาวดิ น้ัน�ฒ
35 ก็ มี แหม ข้อ น่ึง ใน พระคัมภีร ์ต้ี อู ้วา่
�พระองค์ จะ บ่ หื้อ องค์ บรสุิทธิ ์ของ พระองค์ เป่ือย เน่า ไป�ณ
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36 กษัตรยิ ์ดาวดิ บ่ ได้ อู ้หมายเถิง ตัว๋เก่า ยอ้น ต้าน ฮบัใจ๊ พระเจ้า ต๋าม ความ 
ต้องก๋าน ของ พระองค์ ใน เวลา มี จีวติ อยู่ เม่ือ ต๋าย ไป ศพ ของ ต้าน ก็ ฝัง ไว ้ใน 
ต้ี ฝังศพ ของ ป้ออุย๊ แม่หม่อน แล้ว ก็ เป่ือย เน่า ไป 37 แต่ พระเยซู ผู้ ต้ี พระเจ้า 
เยยีะ หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย น้ัน บ่ เป่ือย เน่า เลย

38 �ยอ้น จาอัน้ ป้ีน้อง ตังหลาย เหย โดย สิง่ ต้ี พระเยซู ได้ เยยีะ ข้าพเจ้า 
บอก หื้อ ฮู ้วา่ มี ก๋าน ยก โต้ ษ บาป 39 โดย พระ เยซู กู้ คน ต้ี เจ้ือ วาง ใจ๋ ใน 
พระองค์ จะ ป๊น บาป โต้ษ กู้ อยา่ง ต้ี คน ถือ บท บัญญัติ ของ โมเสส บ่ สามารถ 
ป๊น บาป โต้ษ ได้ 40 จง หละวงั หื้อ ดี เป้ือ กํา ของ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน 
พระเจ้า ต้ี อู ้ไว ้น้ัน จะ บ่ เกิด ขึ้น กับ หมู่ ต้าน คือ
41 �ผ่อ เน่อ เจ้า ตังหลาย ต้ี ดูถูก ดู แควน ถ้อยกํา ของ พระเจ้า

หื้อ เจ้า ตังหลาย งดื ใน ใจ๋ แล้ว พินาศ ฉิบหาย
ยอ้น เฮา จะ เยยีะ สิง่ น่ึง ใน สมัย ของ เจ้า ตังหลาย เซิง่ เป๋น สิง่ ต้ี เจ้า จะ บ่ เจ้ือ

แม้วา่ มี คน มา บอก ก็ ต๋าม�ด �
42 ต๋อน ต้ี เปาโล กับ บารนาบัส ก่ําลัง เตียว ออก ไป จาก ธรรมศาลา น้ัน ก็ 

มี คน มา ออ้นวอน ขอ หื้อ ป๊ิก มา อู ้เรือ่ง น้ี แหม ใน วนั สะบาโต ต่อ ไป 43 หลัง
จาก คน ออก จาก ต้ี ประชุม น้ัน แล้ว ก็ ปา กัน๋ ป๊ิก บ้าน ใผ เฮอืน มัน แต่ มี จาว 
ยวิ หลาย คน ตึง คน ต่างจ้าด หลาย คน ต้ี เข้า ฮตี ศาสนา ยวิ กับ เครง่ ศาสนา 
ตวย เปาโล กับ บารนาบัส ไป ต้าน ตึง สอง จัก๊จวน หื้อ หมู่ เขา เป้ิง พระคุณ ของ 
พระเจ้า อยา่ง มัน่คง

44 ใน วนั สะบาโต ถัด ไป คน เกือบ เส้ียง ตึง เมือง มา จุมนุม กัน๋ ฟัง ถ้อยกํา 
ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 45 เม่ือ จาว ยวิ หนั หมู่ คน ปา กัน๋ มา จํา๋นวน นัก ก็ ขอย 
ขนาด จึง อู ้คัดค้าน กํา ของ เปาโล อยา่ง หยาบคาย 46 แต่ เปาโล กับ บารนา
บัส อู ้อยา่ง บ่ กัว๋ ใผ วา่ �จํา๋เป๋น ต้ี จะ ต้อง อู ้เถิง ถ้อยกํา ของ พระเจ้า หื้อ ต้าน ตัง
หลาย ฟัง ก่อน แต่ เม่ือ ต้าน ตังหลาย บ่ เอา กับ หนั วา่ ตัว๋ เอง น้ี บ่ เหมาะ บ่ เปิง 
ต้ี จะ ฮบั จีวติ นิรนัดร ์แล้ว จาอัน้ หมู่ เฮา จะ ปา กัน๋ ไป หา คน ต่างจ้าด 47 ยอ้น 
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า สัง่ หมู่ เฮา ผ่าน ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า สมัย 
ก่อน วา่
�เฮา แต่งตัง้ หื้อ เจ้า เป๋น แสง สวา่ง กับ คน ต่างจ้าด

เป้ือ คน ตึง โลก จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ ผ่าน เจ้า�ต �
48 เม่ือ คน ต่างจ้าด ได้ยนิ จาอัน้ ก็ ดีอกดีใจ๋ กับ สรรเสรญิ องค์ พระ ผู้ เป๋น 

เจ้า สําหรบั ถ้อยกํา ของ พระองค์ แล้ว คน ต้ี พระเจ้า เลือก ไว ้เป้ือ จะ ฮบั จีวติ นิ
รนัดร์ ก็ ฮบัเจ้ือ พระองค์

49 ถ้อยกํา ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ก็ แผ่ ขยาย ออก ไป ใคว ่ดินแดน แถว น้ัน
50 แต่ หมู่ จาว ยวิ ไป สุ่ย หมู่ แม่ญิง คน ต่างจ้าด ต้ี มี ฐานะ ดี กับ นับถือ พระเจ้า
ตึง หมู่ ป้อจาย ต้ี เป๋นใหญ่ เป๋นโต ใน เมือง หื้อ ปา กัน๋ ค่ําเข แล้ว ไล่เหบิ เปาโล 
กับ บารนาบัส ออก ไป จาก ดินแดน ของ หมู่ เขา เหยี 51 แล้ว เปาโล กับ บารนา
บัส ปา กัน๋ ปัด ขี้ฝุ่น ต้ี ติด ตีน๋ เป๋น ก๋าน บ่ ยอมฮบั หมู่ เขา แล้ว ปา กัน๋ เตียวตาง 
ด 13:41 13:41 ฮบก� 1:5 ต 13:47 13:47 อสย� 49:6
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ไป เมือง อิโคนียูม 52 ส่วน หมู่ ผู้เจ้ือ ก็ ดีใจ๋ ขนาด ตึง ได้ ฮบั ก๋าน ดลใจ๋ จาก พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ ์ตวย

14
เปาโล กับ บารนาบัส อยู ่ต้ี เมือง อโิคนียูม

1 ต้ี เมือง อโิคนียูม หัน้ ก็ เหมือน กัน๋ คือ เปาโล กับ บารนาบัส เข้า ไป ใน ธรรม
ศาลา ของ จาว ยวิ หมู่ ต้าน บอก ข่าวดี เก่ง ขนาด จ๋น จาว ยวิ กับ คน ต่างจ้าด 
จํา๋นวน นัก ฮบัเจ้ือ 2 แต่ หมู่ จาว ยวิ ต้ี บ่ ยอม ฮบัเจ้ือ ปา กัน๋ สุ่ย คน ต่างจ้าด หื้อ 
โขด หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ 3 ส่วน เปาโล กับ บารนาบัส ก็ อยู ่ต้ี หัน้ เมิน นักแก แล้ว 
บอก เรือ่ง องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อยา่ง บ่ กัว๋ ใผ พระองค์ พิสูจน์ วา่ ถ้อยกํา ต้ี หมู่ 
เขา อู ้เก่ียวกับ พระคุณ ของ พระองค์ เป๋น แต๊ โดย โผด หื้อ หมู่ เขา เยยีะ หมาย
สําคัญ กับ ก๋าน ปาฏิหารยิ ์ต่าง ๆ ได้ 4 คน ตังหลาย ใน เมือง น้ัน แตก ออก เป๋น 
สอง หมู่ หมู่ น่ึง อยู ่ฝ่าย จาว ยวิ แหม หมู่ น่ึง อยู ่ฝ่าย อคัรทูต

5 คน ต่างจ้าด กับ จาว ยวิ บาง คน ฮว่ม กับ หมู่ ผู้ นํา ของ หมู่ เขา ปา กัน๋ วาง 
แผนก๋าน จะ เยยีะ ฮา้ย ตึง จะ เอา บ่าหนิ ขวา้ง เปาโล กับ บารนาบัส หื้อ ต๋าย
6 แต่ ต้าน ตึง สอง ฮู ้แผนก๋าน น้ี เหยี ก่อน จึง หนี ไป ต้ี เมือง ลิสตรา กับ เมือง 
เดอรบ์ี ใน แควน้ ลิคาโอเนีย กับ หมู่ บ้านนอก ต๋าม หมู่ เมือง แวด น้ัน 7 ต้ี หัน้ 
ต้าน ตึง สอง ก็ ยงั บอก ข่าวดี แหม

เปาโล อยู ่ใน เมือง ลิสตรา กับ เมือง เดอรบ์ี
8 ต้ี เมือง ลิสตรา มี ป้อจาย ตีน๋ บ่ ดี คน น่ึง น่ัง อยู่ เขา เตียว บ่ ได้ มา ตัง้แต่ 

เกิด แล้ว 9 ป้อจาย คน น้ี ก่ําลัง น่ัง ฟัง เปาโล อู ้อยู่ เปาโล ก็ ปักต๋าผ่อ มา ต้ี เขา
แล้ว หนั วา่ เขา มี ความ เจ้ือ ปอ ต้ี จะ ฮบั ก๋าน ฮกัษา หื้อ หาย ได้ 10 เปาโล จึง 
เอิน้ เสียง ดัง วา่ �ลุก ขึ้น ยนื� แล้ว ป้อจาย คน น้ัน ก็ ผะหลาด ลุก ขึ้น ยนื แล้ว 
เตียว ไป 11 เม่ือ คน ตังหลาย หนั สิง่ ต้ี เปาโล ได้ เยยีะ แล้ว น้ัน หมู่ เขา ก็ ปา กัน๋ 
เอิน้ เป๋น ภาษา ลิคาโอเนีย วา่ �หมู่ เทพเจ้า ได้ ตะแหลง เป๋น คน ๗ลง มา หา 
หมู่ เฮา แล้ว� 12 หมู่ เขา จึง ฮอ้ง บารนาบัส วา่ เทพเจ้า ซุส แล้ว ฮอ้ง เปาโล วา่ 
เทพเจ้า เฮอร์เมส ยอ้น วา่ เปาโล เป๋น คน อู๘้ 13 มี ศาล เทพเจ้า ซุส อยู ่นอก 
เมือง บ่ ไก๋ เต้าใด ปุโรหติ จู๋ง งวั ปู๊ หลาย ตัว๋ กับ ติว้ ปวง จ้อ ดอกไม้ หลาย ปวง มา 
ต้ี ปะตู๋ เมือง ยอ้น เขา กับ คน ตังหลาย ตัง้ใจ๋ จะ ถวาย เครือ่ง ปู่จา แก่ หมู่ อคัร
ทูต 14 แต่ เม่ือ บารนาบัส กับ เปาโล ฮู ้ข่าว จาอัน้ ก็ สีก เส้ือผ้า ของ ตัว๋เก่า แล้ว 
ก็ ล่น เข้า ไป ก๋าง คน หมู่ น้ัน ฮอ้ง เอิน้ วา่ 15 �กํา เดียว ก่อน ต้าน ตังหลาย ปา 
กัน๋ เยยีะ จาอี ้เยยีะ หยงั หมู่ เฮา ก็ เป๋น คน บ่ดาย เหมือน กัน๋ หมู่ เฮา มา ต้ี น่ี 
เป้ือ บอก ข่าวดี หื้อ กับ หมู่ ต้าน เป้ือ ต้าน ตังหลาย จะ ได้ บิน่หลังตํา๋ จาก สิง่ หมู่ 
๗ 14:11 14:11 เกย มี เรือ่ง เล่า วา่ เทพเจ้า ซุส กับ เทพเจ้า เฮอรเ์มส
เกย ตะแหลง เป๋น คน มา แอว่ หา จาว เมือง ลิสตรา ๘ 14:12 14:12
เทพเจ้า ซุส เป๋น เทพเจ้า ใหญ่ ของ หมู่ เขา เทพเจ้า เฮอรเ์มส เป๋น เทพเจ้า ผู้ มี หน้าต้ี ส่ือสาร นํา ข่าว มา บอก หมู่ เขา 
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น้ี ต้ี บ่ มี ก้า บ่ มี ประโยชน์ แล้ว เข้า มา หา พระเจ้า ผู้ มี จีวติ อยู่ ต้ี สรา้ง ต๊องฟ้า
แผ่นดิน โลก ต๊อง ทะเล กับ ของ ตึงหมด ต้ี อยู ่ใน ต้ี หมู่ น้ัน 16 ใน อดีต พระองค์ 
ยอม หื้อ คน แต่ ละ จ้าด เยยีะ ต๋าม ใจ๋ ตัว๋เก่า 17 แต่ โดย สิง่ ดี ๆ ต้ี เยยีะ ต่อ คน
พระองค์ ก็ หื้อ หลักฐาน มา บ่ เกย ขาด วา่ พระองค์ มี อยู่ อยา่ง เจ้น พระองค์ 
โผด หื้อ มี ฝน ตก จาก ต๊องฟ้า มี พืชผล ต๋าม หละดู พระองค์ เล้ียงดู หื้อ ต้าน 
ตังหลาย กิน๋ อิม่ กับ เยยีะ หื้อ จ้ืนเจยบาน ขนาด� 18 เถิงแม้ วา่ อู ้จาอี ้แล้ว
เปาโล กับ บารนาบัส ยงั หา้ม บ่ หื้อ คน ตังหลาย เอา งวั ถวาย เป๋น เครือ่ง ปู่จา 
แก่ หมู่ เขา เกือบ บ่ ได้

19 แล้ว มี จาว ยวิ บาง คน มา จาก เมือง อนัทิโอก กับ เมือง อิโคนียูม จัก๊จวน 
คน ตังหลาย เข้า ฮว่ม กับ หมู่ เขา แล้ว ปา กัน๋ เอา บ่าหนิ ขวา้ง เปาโล เม่ือ ก๊ึด 
วา่ เปาโล ต๋าย แล้ว ก็ ปา กัน๋ ลาก ออก ไป ไว ้นอก เมือง 20 แต่ หลังจาก หมู่ ผู้
เจ้ือ ปา กัน๋ มา ยนื แวด เปาโล ไว้ ต้าน ก็ ลุก ขึ้น เตียว เข้า ไป ใน เมือง วนั ต่อ มา 
เปาโล กับ บารนาบัส ก็ เตียวตาง ไป ต้ี เมือง เดอรบ์ี

เตียวตาง ป๊ิก อนัทิโอก ใน แควน้ ซีเรยี
21 เปาโล กับ บารนาบัส บอก ข่าวดี ใน เมือง เดอรบ์ี น้ัน มี คน เข้า มา ฮบัเจ้ือ 

จํา๋นวน นัก จาก น้ัน ต้าน ตึง สอง ปา กัน๋ ป๊ิก ไป เมือง ลิสตรา เมือง อิโคนียูม
กับ เมือง อนัทิโอก 22 เป้ือ จ้วย หื้อ หมู่ ผู้เจ้ือ มี ความ เจ้ือ เข้มแข็ง ขึ้น ตึง หื้อ กํา๋
ลังใจ๋ ต้ี จะ เจ้ือ มัน่คง ต่อไป แล้ว บอก หื้อ เขา ตังหลาย ฮู ้วา่ เฮา ตังหลาย จํา๋
เป๋น ต้อง ทน ความ ตุ๊กยาก ลําบาก ก่อน ต้ี จะ เข้า ใน แผ่นดิน ของ พระเจ้า ได้
23 เปาโล กับ บารนาบัส แต่งตัง้ ผู้ปกครอง ใน แต่ ละ ครสิตจักร ต้าน ตึง สอง 
อธษิฐาน กับ ถือ ศีล อด อาหาร แล้ว มอบ ผู้ปกครอง หมู่ น้ัน ไว ้กับ องค์ พระ ผู้ 
เป๋น เจ้า ผู้ ต้ี หมู่ เขา เจ้ือ วางใจ๋ น้ัน

24 แล้ว เปาโล กับ บารนาบัส เตียวตาง ผ่าน แควน้ ปิสิเดีย ไป แควน้ ปัมฟี
เลีย 25 หลังจาก บอก ข่าวดี เรือ่ง พระเยซู ใน เมือง เปอรก์า แล้ว ก็ เตียวตาง 
ลง ไป เมือง อทัทาลิยา 26 ต้าน ตึง สอง น่ัง เฮอื จาก ต้ี น่ี ป๊ิก ไป เมือง อนัทิโอก 
ใน แควน้ ซีเรยี เซิง่ เป๋น สถานต้ี ผู้ เจ้ือ ได้ อธษิฐาน มอบ ต้าน ตึง สอง ไว ้กับ 
พระเจ้า หื้อ ผ่อกอย ต๋าม ความ ดี ของ พระองค์ สําหรบั งาน ต้ี ได้ เยยีะ เสรจ็ 
แล้ว บ่าเด่ียวน้ี

27 เม่ือ มา แผว แล้ว ต้าน ตึง สอง ฮอ้ง หมู่ ผู้เจ้ือ มา จุมนุม กัน๋ แล้ว เล่า เถิง 
ก๋านงาน ต่าง ๆ ต้ี พระเจ้า ได้ เยยีะ ฮว่ม กับ หมู่ เขา ตึง เรือ่ง พระเจ้า หื้อ คน 
ต่างจ้าด มา ฮบัเจ้ือ ตวย 28 ต้าน ตึง สอง ก็ ยา้ง อยู ่กับ หมู่ ผู้เจ้ือ ต้ี หัน้ เป๋น เวลา 
เมิน

15
ก๋าน ประชุม ใน กรุง เยรูซาเล็ม
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1 มี บาง คน เตียวตาง ลง มา จาก แควน้ ยูเดีย แล้ว สัง่ สอน หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ 
ต้ี เมือง อนัทิโอก วา่ �ถ้า บ่ ได้ เข้า พิธ ีสุหนัต ต๋าม บท บัญญัติ ของ โมเสส ก็ 
จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ บ่ ได้� 2 กําสอน จาอี ้เปาโล กับ บารนาบัส บ่ หนั ตวย สัก 
หน้อย จึง เถียง กัน๋ กับ หมู่ ต้ี สอน น้ัน อยา่ง หนัก หมู่ ผู้เจ้ือ จึง แต่งตัง้ เปาโล 
ตึง บารนาบัส กับ ผู้เจ้ือ บาง คน ใน หมู่ เขา หื้อ ไป กรุง เยรูซาเล็ม เป้ือ เป็ิกษา 
หารอื กับ หมู่ อคัรทูต ตึง หมู่ ผู้ปกครอง เก่ียวกับ เรือ่ง น้ี

3 ครสิตจักร ก็ ส่ง คน หมู่ น้ี ออก เตียวตาง ไป เม่ือ ผ่าน แควน้ ฟีนิเซีย กับ 
แควน้ สะมาเรยี หมู่ ต้าน ก็ เล่า เรือ่ง วา่ คน ต่างจ้าด เข้า มา ฮบัเจ้ือ พระเจ้า
หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ต้ี หัน้ ฟัง จาอัน้ ก็ ปา กัน๋ ดีใจ๋ ขนาด

4 เม่ือ เตียวตาง มา แผว กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว หมู่ อคัรทูต กับ หมู่ ผู้ปกครอง 
กับ คน ใน คริสตจักร ก็ ปา กัน๋ มา ต้อนฮบั แล้ว หมู่ เขา ต้ี เตียวตาง มา ก็ เล่า 
เรือ่ง กู้ สิง่ ต้ี พระเจ้า เยยีะ ผ่าน ตาง หมู่ เขา 5 แต่ ผู้เจ้ือ บาง คน ต้ี เป๋น สมาชกิ 
หมู่ ฟารสีิ ยนื ขึ้น อู ้วา่ �หมู่ คน ต่างจ้าด ต้ี ฮบัเจ้ือ จํา๋เป๋น ต้อง เข้า พิธ ีสุหนัต 
กับ ต้อง ถือ ต๋าม บท บัญญัติ ของ โมเสส ตวย�

6 ฝ่าย หมู่ อคัรทูต กับ หมู่ ผูป้กครอง ใน ครสิตจักร จึง จุมนมุ หารอื กัน๋ เก่ียว
กับ เรือ่ง น้ี 7 หลังจาก เป็ิกษา กัน๋ นัก แล้ว เปโตร ก็ ยนื ขึ้น อู ้วา่ �ป้ีน้อง ตัง
หลาย เหย ต้าน ก็ ฮู ้แล้ว เถิง เวลา หวัที น้ัน ต้ี พระเจ้า เลือก ข้าพเจ้า จาก ต้า
มก๋าง หมู่ ต้าน หื้อ ไป บอก ข่าวดี หื้อ คน ต่างจ้าด ฟัง เป้ือ เขา หมู่ น้ัน จะ ได้ ฮบั
เจ้ือ 8 พระเจ้า ผู้ ฮู ้เถิง จิตใจ๋ ของ คน ดี แสดง หื้อ หนั วา่ ยอมฮบั คน ต่างจ้าด
โดย หื้อ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์กับ หมู่ เขา เหมือน ต้ี หื้อ กับ หมู่ เฮา 9 พระองค์ 
บ่ แบ่ง หมู่ เขา หมู่ เฮา แต่ จะ ยกโต้ษ บาป หมู่ เขา ยอ้น ความ เจ้ือ เหมือน กัน๋
10 ถ้า จาอัน้ ลองดี พระเจ้า เยยีะ หยงั ยอ้น วา่ ต้าน ตังหลาย เยยีะ หื้อ ผู้เจ้ือ 
ต่างจ้าด มี ภาระ เรือ่ง ก๋าน ถือ ต๋าม บท บัญญัติ ของ โมเสส เซิง่ ตัว๋ หมู่ เฮา ตึง 
ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ เฮา ก็ เยยีะ บ่ ได้ 11 แต่ เฮา ตังหลาย เจ้ือ วา่ โดย พระคุณ 
ของ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า หมู่ เฮา ได้ รอด ป๊น บาป โต้ษ เหมือน กับ หมู่ 
เขา�

12 คน ตังหลาย ปา กัน๋ ดัก ฟัง บารนาบัส กับ เปาโล เล่า เรือ่ง หมายสําคัญ 
ตึง ก๋าน ปาฏิหารยิ ์ต่าง ๆ ต้ี พระเจ้า เยยีะ ผ่าน ตาง หมู่ เขา ต้ามก๋าง คน ต่างจ้า
ด 13 เม่ือ อู ้จบ แล้ว ยากอบ ก็ อู ้ขึ้น วา่ �ป้ีน้อง ตังหลาย ฟัง เฮา กํา 14 เรือ่ง เม่ือ 
ต๋อน เก๊า ต้ี พระเจ้า หว่งใย คน ต่างจ้าด โดย เลือก คน ใน หมู่ เขา หื้อ เป๋น คน 
ของ พระองค์ ซีโมน ได้ บอก เฮา แล้ว 15 เรือ่ง น้ี ก็ เป๋น อยา่ง กํา ต้ี ผู้ เป๋น ปาก 
เป๋น เสียง แตน พระเจ้า เขียน ไว ้วา่
16 �เม่ือลูน เฮา จะ ป๊ิก มา

แล้ว อาณาจักร ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ ต้ี ยุบ ลง ไป แล้ว น้ัน
เฮา จะ สรา้ง ขึ้น ใหม่ กับ ฟ้ืนฟู หื้อ เหมือน เก่า

17 เป้ือ คน อื่น ๆ จะ เข้า มา หา เฮา องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
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คือ คน ต่างจ้าด ต้ี เฮา ฮอ้ง มา เป๋น คน ของ เฮา
18 เรือ่ง เหตุก๋ารณ์ หมู่ น้ี เฮา ได้ บอก ตัง้แต่ โบราณ มา แล้ว�ถ �

19 ยากอบ ก็ อู ้ต่อ ไป วา่ �ข้าพเจ้า ก็ เลย หนั วา่ หมู่ เฮา บ่ ควร จะ กีด กัน๋ คน 
ต่างจ้าด ต้ี ก่ําลัง เข้า มา หา พระเจ้า 20 แต่ เฮา ควร จะ เขียน จดหมาย ไป บอก 
หมู่ เขา วา่ อยา่ง ต้ี น่ึง หา้ม กิน๋ อาหาร ต้ี เป๋น มลทิน ยอ้น ได้ เอา ไป ปู่จา ฮูป 
เคารพ แล้ว อยา่ง ต้ี สอง หา้ม เยยีะ บาป ตาง เพศ อยา่ง ต้ี สาม หา้ม กิน๋ จิน๊ 
สัตว ์ต้ี ถูก ฮดั คอ ต๋าย ต้ี เลือด ยงั ค้าง อยู ่ใน ตัว๋ กับ อยา่ง ต้ี ส่ี หา้ม กิน๋ เลือด
21 ยอ้น วา่ ตัง้แต่ โบราณ ใน กู้ เมือง จาว ยวิ ได้ บอก บท บัญญัติ ของ โมเสส
กับ อา่น บท บัญญัติ น้ี ใน ธรรมศาลา กู้ วนั สะบาโต�

จดหมาย เถิง ผู้เจ้ือ คน ต่างจ้าด
22 แล้ว หมู่ อคัรทูต หมู่ ผู้ปกครอง กับ กู้ คน ใน ครสิตจักร ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม

ปา กัน๋ หนั ตวย ต้ี จะ เลือก ป้อจาย บาง คน ใน หมู่ เขา หื้อ เตียวตาง ไป เมือง อนั
ทิโอก กับ เปาโล ตึง บารนาบัส คน ต้ี ฮบั ก๋าน เลือก คือ ยูดาส ต้ี มี แหม จ้ือ วา่ 
บารซับบาส กับ สิลาส ตึง สอง คน น้ี เป๋น ผู้ นํา ของ หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ 23 แล้ว ก็ 
ฝาก จดหมาย ไป ตวย ใน จดหมาย เขียน วา่

จาก อคัร ทูต ของ พระเยซู กับ หมู่ ผู้ ปกครอง ผู้ เป๋น ป้ี น้อง ของ ต้าน ตัง
หลาย

ฝาก กํา สวสัดี มา เถิง ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย ต้ี เป๋น คน ต่างจ้าด ต้ี อยู ่ใน 
เมือง อนัทิโอก แควน้ ซีเรยี กับ แควน้ ซีลีเซีย

24 เน่ือง จาก หมู่ เฮา ได้ยนิ มา วา่ มี บาง คน ใน หมู่ เฮา อู ้หื้อ ต้าน ตังหลาย 
บ่ ม่วนใจ๋ กับ เยยีะ หื้อ วุน่วาย ใจ๋ แต่ หมู่ เฮา บ่ ได้ สัง่ หื้อ เขา มา บอก จาอัน้
25 หมู่ เฮา ตึงหมด ตึงเส้ียง จึง ตกลง ใจ๋ ต้ี จะ เลือก บาง คน เป้ือ ส่ง มา หา 
ต้าน ตังหลาย พรอ้ม กับ บารนาบัส ตึง เปาโล ต้ี เฮา ฮกั ขนาด 26 ตึง สอง 
คน น้ี เป๋น คน ต้ี มอบ จีวติ ของ เขา เป้ือ ฮบัใจ๊ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น 
เจ้า ของ เฮา ตังหลาย 27 ยอ้นจาอัน้ หมู่ เฮา จึง ใจ๊ ยูดาส กับ สิลาส มา หา
เป้ือ จะ บอก เรือ่ง อนั เดียว กัน๋ กับ ข้อความ ต้ี หมู่ เฮา เขียน ไว ้ใน จดหมาย น้ี 
หื้อ ฟัง 28 คือ วา่ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์กับ หมู่ เฮา หนั ดี ต้ี จะ บ่ หื้อ ต้าน ตัง
หลาย หนัก ใจ๋ ใน ข้อ น่ึง ข้อ ใด เวน้ สิง่ จํา๋เป๋น ต้ี ต้อง เยยีะ คือ 29 อยา่ง ต้ี 
น่ึง หา้ม กิน๋ ของกิน๋ ต้ี เกย เอา ไป ปู่จา ฮูป เคารพ แล้ว อยา่ง ต้ี สอง หา้ม กิน๋ 
เลือด อยา่ง ต้ี สาม หา้ม กิน๋ จิน๊ สัตว ์ต้ี ถูก ฮดั คอ ต๋าย ต้ี เลือด ยงั ค้าง อยู ่ใน 
ตัว๋ อยา่ง ต้ี ส่ี หา้ม เยยีะ บาป ตาง เพศ ถ้า ต้าน ตังหลาย ถือ ข้อ หา้ม หมู่ น้ี ก็ 
นับ วา่ เยยีะ สิง่ ต้ี ถูกต้อง แล้ว

ขอ หื้อ มี ความ สุข เน่อ
30 ครสิตจักร ก็ ส่ง บารนาบัส เปาโล ยูดาส กับ สิลาส ออก ไป แล้ว ป้อจาย 

ส่ี คน น้ี ก็ เตียวตาง ไป เมือง อนัทิโอก ต้ี หัน้ ต้าน หมู่ น้ัน ฮอ้ง หมู่ ผู้เจ้ือ มา จุมนุ
ถ 15:18 15:18 อมส� 9:11-12
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ม กัน๋ แล้ว เอา จดหมาย มอบ หื้อ กับ คน ตังหลาย น้ัน 31 เม่ือ อา่น จดหมาย 
น้ัน แล้ว ก็ ปา กัน๋ จ้ืนอก จ้ืนใจ๋ ใน กํา หื้อ กํา๋ลังใจ๋ น้ัน 32 ส่วน ยูดาส กับ สิลาส ต้ี 
เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ก็ อู ้หลาย กํา ต้ี หื้อ กํา๋ลังใจ๋ หมู่ ป้ีน้อง 
ผู้เจ้ือ กับ เยยีะ หื้อ มี ความ เจ้ือ เข้มแข็ง ขึ้น 33 หลังจาก ยูดาส กับ สิลาส อยู ่ต้ี 
หัน้ บ่ ปอ เมิน สัก เต้าใด หมู่ ผู้เจ้ือ ก็ ส่ง สิลาส กับ ยูดาส ป๊ิก เมือ หา หมู่ ผู้เจ้ือ ต้ี 
ใจ๊ เขา มา ก่อน จะ ไป ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ต้ี เมือง อนัทิโอก ก็ ป๋ัน ปอน เขา หื้อ มี ความ 
สุข กับ ปลอดภัย ใน ก๋าน เตียวตาง๙ 35 ส่วน เปาโล กับ บารนาบัส ก็ ยงั อยู ่ใน 
เมือง อนัทิโอก ต่อ ต้าน ตึง สอง บอก ข่าวดี กับ สัง่ สอน ถ้อยกํา ของ องค์ พระ ผู้ 
เป๋น เจ้า ฮว่ม กับ คน อื่น ๆ หลาย คน

เปาโล แยก จาก บารนาบัส
36 เม่ือ เวลา ผ่าน ไป ปอ สมควร เปาโล อู ้กับ บารนาบัส วา่ �เฮา ป๊ิก ไป แอว่ 

หา หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ต๋าม เมือง ต้ี เกย บอก ถ้อยกํา ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ดี บ๋อ
เป้ือ ผ่อ วา่ ความ เจ้ือ ของ หมู่ เขา เป๋น จาใด พ่อง� 37 บารนาบัส ก็ หนัตวย เขา 
ใค่ ปา ยอหน์ ต้ี มี แหม จ้ือ วา่ มาระโก ไป ตวย 38 แต่ เปาโล หนั วา่ บ่ เปิง ต้ี จะ ปา 
เขา ไป ยอ้น มาระโก เกย ละ หมู่ เขา ไป ต๋อน ต้ี อยู ่เมือง ปัมฟีเลีย กับ บ่ ได้ อยู ่
ฮว่ม งาน กัน๋ ต่อไป 39 แล้ว เปาโล กับ บารนาบัส ก็ ผิดใจ๋ กัน๋ อยา่ง หนัก เถิง 
กับ ต้อง แยก ตาง กัน๋ บารนาบัส ปา มาระโก ลง เฮอื ไป ต้ี เกาะ ไซปรสั ตวย กัน๋
40 ส่วน เปาโล เลือก สิลาส เป๋น เป้ือน ฮว่ม เตียวตาง ก่อน จาก กัน๋ หมู่ ป้ีน้อง ผู้
เจ้ือ ก็ อธษิฐาน มอบ ต้าน ตึง สอง ไว ้กับ พระเจ้า หื้อ ผ่อกอย ต๋าม ความ ดี ของ 
พระองค์ 41 เปาโล กับ สิลาส ไป ใคว ่แควน้ ซีเรยี กับ แควน้ ซีลีเซีย เป้ือ จ้วย 
หื้อ หมู่ ผู้เจ้ือ ใน ครสิตจักร ต่าง ๆ มี ความ เจ้ือ เข้มแข็ง ขึ้น

16
เปาโล กับ สิลาส ปา ทิโมธ ีไป ตวย

1 เปาโล ไป เมือง เดอรบ์ี กับ เมือง ลิสตรา ต้ี หัน้ มี สาวก ของ พระเยซู คน 
น่ึง จ้ือ ทิโมธี แม่ เป๋น ผู้เจ้ือ จาว ยวิ แต่ ป้อ เป๋น จาว กรกี 2 ทิโมธ ีเป๋น คน มี จ้ือ 
เสียง ดี ใน หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ใน เมือง ลิสตรา กับ เมือง อิโคนียูม 3 เปาโล ใค่ ปา 
ทิโมธ ีฮว่ม เตียวตาง ไป ตวย กัน๋ จึง หื้อ ทิโมธ ีเข้า พิธ ีสุหนัต ก่อน เป้ือ เอาใจ๋ 
จาว ยวิ ตังหลาย ต้ี อยู ่ใน เมือง ตํา๋ หมู่ น้ัน ต้ี หมู่ เขา จะ ไป ยอ้น คน ตังหลาย ฮู ้วา่ 
ป้อ ของ ทิโมธ ีเป๋น จาว กรกี 4 เม่ือ ต้าน หมู่ น้ัน เตียว แอว่ ไป ต๋าม เมือง ต่าง ๆ
น้ัน ก็ อู ้เรือ่ง ข้อ ตกลง จาก กรุง เยรูซาเล็ม ของ หมู่ อคัรทูต กับ หมู่ ผู้ปกครอง 
หื้อ ผู้เจ้ือ ตังหลาย ใน กู้ เมือง ฟัง เป้ือ จะ ได้ เยยีะ ตวย ต๋าม น้ัน 5 จึง เยยีะ หื้อ 
หมู่ ครสิตจักร ตังหลาย มี ความ เจ้ือ เข้มแข็ง ขึ้น กับ มี คน เข้า มา ฮบัเจ้ือ นัก 
ขึ้น ตึง วนั ๆ
๙ 15:33 15:33 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ มี ข้อ 34 เขียน วา่ �ส่วน สิลาส หนั ดี ต้ี จะ อยู ่ต้ี หัน้�
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เปาโล หนั นิมิต เป๋น เรือ่ง จาว มาซิโดเนีย
6 แล้ว เปาโล กับ คน ต้ี ไป ตวย กัน๋ ก็ เตียว ตาง ผ่าน เขตแดน แควน้ ฟรี

เจีย กับ แควน้ กา ลา เทีย ยอ้น วา่ ใน เวลา น้ัน พระ วญิญาณ บรสุิทธิ ์บ่ หื้อ 
หมู่ ต้าน ไป บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ต้ี แควน้ เอเชยี 7 เม่ือ ต้าน หมู่ น้ัน มา 
แผว เขตแดน ของ แควน้ มิเซีย แล้ว ก็ ฮ ิจะ เข้า ไป ใน แควน้ บิธีเนีย แต่ พระ
วญิญาณ ของ พระเยซู ยงั บ่ หื้อ เข้า ไป เต้ือ 8 ต้าน หมู่ น้ัน จึง เตียวตาง ผ่าน 
แควน้ มิเซีย ไป เมือง โตรอสั ฮมิ ทะเล เหยี 9 ต๋อน เม่ือคืน เปาโล หนั นิมิต วา่ มี 
ป้อจาย จาว แควน้ มาซิโดเนีย คน น่ึง มา ยนื ออ้นวอน วา่ �ขอ มา จ้วย หมู่ เฮา 
จาว แควน้ มาซิโดเนีย กํา เต๊อะ� 10 หลังจาก เปาโล หนั นิมิต แล้ว หมู่ เฮา ตึง
หมด ก็ ตัดสินใจ๋ ไป ต้ี แควน้ มาซิโดเนีย ตันที โดย เข้าใจ๋ วา่ พระเจ้า ฮอ้ง หื้อ 
หมู่ เฮา ไป บอก ข่าวดี กับ จาว มาซิโดเนีย หัน้

นาง ลิเดีย ปา ครอบครวั เข้า มา ฮบัเจ้ือ
11 จาก เมือง โตรอสั หมู่ เฮา น่ัง เฮอื สะเปา ลัด ซ่ือ ไป ต้ี เกาะ สาโมธรสั วนั 

ถัด มา ก็ ไป เถิง เมือง เนอาบุรี 12 จาก เมือง เนอาบุร ีน้ัน หมู่ เฮา ก็ ไป ต้ี เมือง ฟี
ลิปปี เซิง่ เป๋น เมือง สําคัญ ของ แควน้ มาซิโดเนีย กับ เป๋น เมือง ขึ้น ของ โรม 
ตวย หมู่ เฮา อยู ่ใน เมือง น้ี หลาย วนั

13 เม่ือ เถิง วนั สะบาโต หมู่ เฮา ออก จาก ปะตู๋ เมือง ไป ต้ี แม่น้ํา เฮา ก๊ึด กัน๋ 
วา่ จะ มี จาว ยวิ จุมนุม กัน๋ อธษิฐาน ใน ต้ี น่ึง ตัด๊ หัน้ เม่ือ ปะ แล้ว ก็ น่ัง อู ้กับ หมู่ 
แม่ญิง ต้ี มา จุมนุม กัน๋ อยู ่ต้ี หัน้ 14 มี แม่ญิง คน น่ึง จ้ือ ลิเดีย มา จาก เมือง ธิ
ยาทิรา เป๋น คน ขาย ผ้า สี ม่วง รากา แปง เป๋น คน นับถือ พระเจ้า เม่ือ ก่ําลัง 
ฟัง หมู่ เฮา อู ้อยู ่น้ัน องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ก็ เปิดใจ๋ ของ นาง หื้อ สนใจ๋ ถ้อยกํา ต้ี 
เปาโล อู ้น้ัน แล้ว นาง ก็ ฮบัเจ้ือ 15 เม่ือ แม่ญิง คน น้ัน ตึง สมาชกิ ใน ครอบครวั 
ของ นาง ฮบั บัพติศมา แล้ว นาง ก็ จัก๊จวน หมู่ เฮา วา่ �ถ้า หมู่ ต้าน ตังหลาย 
หนั วา่ ข้าเจ้า มี ความ เจ้ือ ใน องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า แต๊ ๆ แล้ว ก็ ขอ เจิญ ปา กัน๋ มา 
ยา้ง ต้ี บ้าน ของ ข้าเจ้า เต๊อะ� นาง จวน แล้ว จวน แหม จ๋น หมู่ เฮา ขัด บ่ ได้

เปาโล กับ สิลาส ถูก คอก ใน เมือง ฟีลิปปี
16 วนั น่ึง เม่ือ หมู่ เฮา ก่ําลัง จะ ไป ต้ี จุมนุม อธษิฐาน มี สาวใจ๊ คน น่ึง มา ปะ 

หมู่ เฮา นาง เป๋น ขี้ข้า เจ้านาย หลาย คน นาง มี ผีหมอเม่ือ เข้า อยู่ เยยีะ หื้อ มี 
ความ สามารถ ตวายตัก๊ เรือ่งราว ปาย หน้า ได้ นาง เซาะ สตางค์ หื้อ เจ้านาย 
เป๋น จํา๋นวน นัก 17 แม่ญิง คน น้ี เตียว ตวย ก้น เปาโล กับ หมู่ เฮา แล้ว เอิน้ วา่
�คน หมู่ น้ี เป๋น คน ฮบัใจ๊ ของ พระเจ้า ผู้ สูงสุด เน่อ หมู่ เขา มา บอก วถีิตาง ต้ี 
จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ หื้อ กับ หมู่ ต้าน� 18 นาง เยยีะ จาอี ้ติดต่อ กัน๋ หลาย วนั ก๋
วนใจ๋ เปาโล ขนาด จ๋น อด บ่ ได้ เปาโล จึง งวา้ย ไป สัง่ ผี ต้ี เข้า น้ัน วา่ �ใน นาม 
ตึง อาํนาจ ของ พระเยซู ครสิต์ ข้า สัง่ หื้อ ออก จาก ตัว๋ นาง บ่าเด่ียว น้ี� แล้ว ผี 
ต๋น น้ัน ก็ ออก ไป บ่า เด่ียว น้ัน เลย
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19 หมู่ เจ้านาย ของ แม่ญิง คน น้ัน หนั วา่ หมด โอกาส ต้ี จะ ได้ สตางค์ แล้ว
จึง ยบั เปาโล กับ สิลาส ลาก ไป หา ผู้ มี อาํนาจ ตัดสิน ต้ี ข่วง ก๋าง เมือง 20 เม่ือ 
หมู่ เขา ปา มา เถิง หมู่ ผู้ พิพากษา คดี ทัว่ไป แล้ว ก็ อู ้วา่ �ไอ่ หมู่ น้ี เป๋น จาว 
ยวิ เข้า มา ก่อก๋วน ใน บ้าน เมือง ของ เฮา 21 เขา หมู่ น้ี มา สัง่ สอน จัก๊จวน หื้อ 
เจ้ือ ถือ ธรรมเนียม ต่าง ๆ ต้ี หมู่ เฮา จาว โรมัน บ่ ยอมฮบั กับ เยยีะ ตึง บ่ ได้ ยอ้น 
ผิด กฎหมาย� 22 คน ตังหลาย ต้ี จุมนุม ฟัง กัน๋ ก็ หลุ้ม เยยีะ หื้อ เปาโล กับ สิ
ลาส หมู่ ผู้ พิพากษา คดี ทัว่ไป ก็ ใจ๊ ทหาร เข้า มา จัก๊ เส้ือผ้า ของ เปาโล กับ สิ
ลาส ออก แล้ว สัง่ หื้อ เอา ไม้แส้ เฆ่ียน หลัง

23 หลังจาก ทหาร เฆ่ียน ไป หลาย กํา แล้ว ก็ เอา ตัว๋ ไป ขัง ไว ้ใน คอก หมู่ ผู้ 
พิพากษา คดี ทัว่ไป สัง่ นาย กุม คอก เฝ้า ไว ้หื้อ ดี 24 เม่ือ นาย กุม คอก ได้ ฮบั กํา
สัง่ แล้ว ก็ กุม ตัว๋ คน ตึง สอง ไป ขัง ไว ้ต้ี หอ้ง ขัง จัน๊ ใน แล้ว ใส่ ขื่อคา ต้ี แข้ง อยา่ง 
แน่นหนา

25 ประมาณ เต้ียงคืน เปาโล กับ สิลาส ก่ําลัง ปา กัน๋ อธษิฐาน ฮอ้ง เพลง 
สรรเสรญิ พระเจ้า อยู ่น้ัน นักโต้ษ คน อื่น ๆ ก็ ฟัง อยู่ 26 จู่ ๆ ก็ เกิด แผ่นดินไหว 
แฮง ขนาด จ๋น ฐาน ของ คอก สัน่ สน่ัน ป่ัน ป๊ืน แล้ว ปะตู๋ กู้ บาน ก็ เปิด ออก หมด
เจ้ือก เหล็ก ต้ี ล่าม นักโต้ษ หลวะ ออก หมด กู้ คน 27 นาย กุม คอก ต่ืน ขึ้น มา 
ก็ หนั ปะตู๋ คอก ไข ออก หมด ก็ ก๊ึด วา่ นักโต้ษ หนี ออก ไป เส้ียง หมด แล้ว เขา 
กัว๋ จะ มี โต้ษ จึง จัก๊ ดาบ ออก มา จะ ฆ่า ตัว๋ ต๋าย 28 แต่ เปาโล เอิน้ เสียง ดัง วา่
�หา้ม เยยีะ เน่อ หมู่ เฮา อยู ่น่ี กัน๋ หมด ลู้�

29 นาย กุม คอก ก็ เลย บอก หื้อ คน ต๋าม ไฟ ส่อง ผ่อ แล้ว ล่น เข้า ไป หมอบ 
ไหว ้ตีน๋ เปาโล กับ สิลาส ตัว๋ เขา สัน่ ถาบ ๆ ยอ้น กัว๋ 30 แล้ว ปา ตึง สอง ออก มา 
จาก คอก ถาม วา่ �ต้าน ครบั ข้าพเจ้า จะ ต้อง เยยีะ จาใด เถิง จะ รอด ป๊น บาป 
โต้ษ ได้�

31 เปาโล กับ สิลาส ก็ ตอบ วา่ �หื้อ เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น 
เจ้า แล้ว ต้าน ก็ จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ ตึง ครอบครวั ของ ต้าน กู้ คน ตวย�
32 ต้าน ตึง สอง ก็ สัง่ สอน ถ้อยกํา ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า หื้อ นาย กุม คอก กับ 
กู้ คน ต้ี อยู ่ใน บ้าน ของ เขา ฟัง 33 แม้ วา่ จะ เป๋น เม่ือคืน แล้ว นาย กุม คอก ก็ ยงั 
ปา เปาโล กับ สิลาส ไป ล้าง แผล ต้ี ถูก เฆ่ียน แล้ว เขา กับ สมาชกิ ใน ครอบครวั 
กู้ คน ก็ ฮบั บัพติศมา พรอ้ม กัน๋ หมด ตันที 34 หลังจาก น้ัน นาย กุม คอก ก็ ปา 
ต้าน ตึง สอง ไป บ้าน ของ เขา แล้ว ยก ขันโตก ข้าว มา สู่ หมู่ เขา กิน๋ นาย กุม 
คอก กับ สมาชกิ ใน ครอบครวั ยนิดี ขนาด ยอ้น วา่ กู้ คน ได้ เจ้ือ วางใจ๋ พระเจ้า 
แล้ว

35 แจ้งเจ๊า มา หมู่ ผู้ พิพากษา คดี ทัว่ไป สัง่ หมู่ เจ้าหน้าต้ี มา บอก นาย กุม 
คอก วา่ �ปล่อย ตัว๋ สอง คน น้ัน ไป เหยี เน่อ�

36 นาย กุม คอก ก็ ไป บอก เปาโล วา่ �หมู่ ผู้ พิพากษา คดี ทัว่ไป สัง่ หื้อ ปล่อย 
ตัว๋ ต้าน ตึง สอง ขอ หื้อ ไป อยู ่ดี มี สุข เต๊อะ�
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37 แต่ เปาโล อู ้กับ หมู่ เจ้าหน้าต้ี วา่ �หมู่ เขา เอา ไม้แส้ เฆ่ียน หมู่ เฮา ต่อ 
หน้า คน ตังหลาย แล้ว เอา ไป ขัง คอก โดย บ่ ยอม สอบสวน ก่อน แต่ หมู่ เฮา 
เป๋น คน สัญจ้าด โรมัน เน่อ บ่าเด่ียวน้ี จะ มา ไล่เหบิ หมู่ เฮา หื้อ ลัก มอบ ออก ไป 
จาอัน้ กา เยยีะ จาอี ้บ่ ได้ เน่อ๑ หื้อ หมู่ เขา น้ัน มา ปา หมู่ เฮา ออก ไป�

38 หมู่ เจ้าหน้าต้ี จึง ไป รายงาน เรือ่ง น้ี ต่อ หมู่ ผู้ พิพากษา คดี ทัว่ไป เม่ือ หมู่ 
เขา ได้ยนิ วา่ เปาโล กับ สิลาส เป๋น คน จ้าด โรมัน ก็ ปา กัน๋ กัว๋ กับ ฮอ้นใจ๋ 39 ก็ 
มา ขอ สูมาลาโต้ษ ต้าน ตึง สอง แล้ว ปา ออก มา จาก คอก กับ ขอ หื้อ ต้าน ตึง 
สอง ออก จาก เมือง น้ี ไป เหยี 40 เม่ือ เปาโล กับ สิลาส ออก จาก คอก แล้ว ก็ ไป 
บ้าน ของ นาง ลิเดีย ต้ี หัน้ เปาโล กับ สิลาส ก็ ปะ หมู่ ป้ีน้อง ผูเ้จ้ือ แล้ว อู ้กํา ต้ี หื้อ 
กํา๋ลังใจ๋ หมู่ น้ัน แล้ว ก็ ลา จาก กัน๋ ไป

17
เปาโล กับ สิลาส ใน เมือง เธสะโลนิก๋า

1 เม่ือ เปาโล กับ สิลาส เตียวตาง ผ่าน เมือง อมัฟีบุร ีกับ เมือง อปอลโลเนีย 
แล้ว ต้าน ตึง สอง ก็ มา แผว เมือง เธสะโลนิก๋า ต้ี หัน้ มี ธรรมศาลา ของ จาว 
ยวิ 2 ต๋าม ปกติ เปาโล ก็ ไป ธรรมศาลา ใน วนั สะบาโต แล้ว อา้ง พระคัมภีร ์มา 
โต้ตอบ กับ หมู่ เขา รวม เป๋น เวลา สาม วนั สะบาโต 3 ต้าน อธบิาย พระคัมภีร ์
กับ พิสูจน์ หื้อ หมู่ เขา หนั วา่ พระครสิต์ จํา๋เป๋น ต้อง ทนตุ๊ก จ๋น ต๋าย แล้ว เป๋น 
ขึ้น จาก ความ ต๋าย เปาโล อู ้วา่ �พระเยซู ต้ี ข้าพเจ้า บอก หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง น้ี ละ 
คือ พระครสิต์� 4 มี จาว ยวิ บาง คน ใน หมู่ น้ัน ก็ ฮบัเจ้ือ จึง เข้า ฮว่ม กับ เปาโล 
ตึง สิลาส ก็ มี จาว กรกี จํา๋นวน นัก ต้ี นับถือ พระเจ้า กับ แม่ญิง คน สําคัญ 
หลาย คน ก็ เข้า ฮว่ม ตวย

5 แต่ หมู่ จาว ยวิ ขอย จึง ไป เข้า กับ หมู่ นักเลง ต๋าม กาด จํา๋นวน นัก ปา กัน๋ 
เยยีะ วุน่วาย ขึ้น ตึง เมือง หมู่ เขา ปา กัน๋ เข้า ไป ใน บ้าน ของ ยาโสน แล้ว ฮ ิเซาะ 
หา เปาโล กับ สิลาส เป้ือ จะ ลาก คอ หมู่ เขา ออก ไป หื้อ คน ตังหลาย 6 แต่ เม่ือ 
เซาะ บ่ ปะ หมู่ เขา ก็ ปา กัน๋ ไป ลาก ตัว๋ ยาโสน กับ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ บาง คน ออก ไป 
หา เจ้าหน้าต้ี บ้านเมือง อู ้ใส่ ฮา้ย วา่ �ไอ่ หมู่ น้ัน เป๋น คน เยยีะ หื้อ วุน่วาย กู้ ต้ี
บ่าเด่ียวน้ี ก็ มา ต้ี น่ี แล้ว 7 ยาโสน ต้อนฮบั ไอ ่หมู่ น้ัน ไว ้ใน บ้าน แล้ว หมู่ เขา ก็ 
เยยีะ ผิด กฎ ของ ซีซาร์ หมู่ เขา สอน วา่ มี กษัตรยิ ์แหม องค์ น่ึง จ้ือ เยซู�

8 เม่ือ จาว เมือง ตังหลาย กับ เจ้าหน้าต้ี บ้านเมือง ได้ยนิ จาอัน้ ก็ ฮอ้นใจ๋
9 จึง สัง่ ยาโสน กับ ผู้เจ้ือ คน อื่น ๆ จ่าย ก้า ประกัน๋ ตัว๋ แล้ว ก็ ปล่อย ตัว๋ ไป

เปาโล กับ สิลาส ไป ต้ี เมือง เบโรอา
10 เม่ือ ค่ํา แล้ว หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ก็ ส่ง เปาโล กับ สิลาส ไป เมือง เบโรอา เม่ือ 

ต้าน ตึง สอง คน ไป เถิง ต้ี หัน้ แล้ว ก็ เข้า ไป ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ 11 จาว 
ยวิ ต้ี น่ี มี ใจ๋ ยอมฮบั นัก เหลือ จาว ยวิ ใน เมือง เธสะโลนิก๋า หมู่ เขา ฮบั ฟัง กํา
๑ 16:37 16:37 กฎหมาย โรมัน หื้อ สิทธ ิพิเศษ แก่ คน ต้ี ถือ สัญจ้าด โรมัน คือ
หา้ม ลง โต้ษ โดย ใจ๊ วธิ ีต้ี เยยีะ หื้อ ทรมาน 
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สอน ของ เปาโล อยา่ง สนใจ๋ แล้ว ศึกษา พระคัมภีร ์ตึง วนั เป้ือ ใค่ ฮู ้วา่ สิง่ ต้ี 
เปาโล สอน น้ัน จะ เป๋น เรือ่ง แต๊ สัก มอกใด 12 ยอ้นจาอี ้มี จาว ยวิ หลาย คน 
มา ฮบัเจ้ือ ก็ มี แม่ญิง จาว กรกี ต้ี มี ฐานะ ดี กับ ป้อจาย จาว กรกี หลาย คน ฮบั
เจ้ือ ตวย 13 แต่ เม่ือ จาว ยวิ ใน เมือง เธสะโลนิก๋า ฮู ้วา่ เปาโล มา สัง่ สอน ถ้อย
กํา ของ พระเจ้า ต้ี เมือง เบโรอา ก็ ปา กัน๋ มา ต้ี หัน้ แล้ว สุ่ย จาวบ้าน จาว เมือง 
หื้อ ต่อต้าน เปาโล 14 หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ จึง ส่ง เปาโล ออก เตียวตาง ไป ต้ี ฮมิ ฝ่ัง 
ทะเล ตันที แต่ สิลาส กับ ทิโมธ ียงั อยู ่ต้ี เมือง เบโรอา น้ัน 15หมู่ คน ต้ี ปา เปาโล 
ไป ส่ง น้ัน ก็ ปา ต้าน ลง เฮอื ไป แผว เมือง เอเธนส์ เปาโล ฝาก กํา สัง่ หื้อ คน หมู่ 
น้ัน ไป บอก สิลาส กับ ทิโมธ ีวา่ หื้อ ตึง สอง คน ขะใจ๋ มา ตวย หา เปาโล เวย ๆ
เม่ือ หมู่ เขา ฮบั กํา แล้ว ก็ ปา กัน๋ ป๊ิก ไป เมือง เบโรอา

เปาโล อยู ่ใน เมือง เอเธนส์
16 ต๋อน ต้ี เปาโล ก่ําลัง รอ ถ้า สิลาส กับ ทิโมธ ีใน เมือง เอเธนส์ หัน้ ต้าน 

ลําบาก ใจ๋ ยอ้น หนั ฮูป เคารพ เต๋ม บ้าน เต๋ม เมือง ไป หมด
17 ยอ้นจาอัน้ ต้าน จึง ยก เหตุผล มา ถกเถียง กับ จาว ยวิ กับ จาว กรกี ต้ี ยาํ

เก๋ง พระเจ้า ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ ตึง คน ต้ี อยู ่ใน ข่วง ก๋าง เมือง ตึง วนั
18 มี นัก ปราชญ์ ใน หมู่ ของ เอปิคูเรยีน๒ กับ หมู่ สโตอกิ๓ บาง คน มา เถียง 
กับ เปาโล บาง คน ก็ อู ้วา่ �คน เก็บ ขี้ซาก ความ ฮู ้ต้ี บ่ มี สาระ จะ เอา อะหยงั 
มา อู ้หื้อ เฮา ฟัง� บาง คน ก็ อู ้วา่ �ฟัง ผ่อ เหมือน วา่ เขา บอก เถิง เทพเจ้า ต่าง 
ประเทศ� หมู่ เขา อู ้จาอี ้ก็ ยอ้น วา่ เปาโล ก่ําลัง สอน เรือ่ง พระเยซู กับ ก๋าน 
เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 19 หมู่ เขา จึง ปา เปาโล ไป ต้ี สภา อาเรโอปากัส แล้ว 
ถาม วา่ �จ้วย อธบิาย กําสอน ใหม่ ของ ต้าน หื้อ หมู่ เฮา ฮู ้น่อย วา่ เป๋น จาใด
20 ยอ้น ต้าน เอา เรือ่ง แปลก มา เล่า หื้อ ฟัง หมู่ เฮา จึง ใค่ ฮู ้วา่ เรือ่ง น้ี มี ความ
หมาย วา่ จาใด� 21 ( จาว เอเธนส์ กับ คน ต่างจ้าด ต้ี อยู ่เมือง เอเธนส์ น้ัน ซอบ 
อู ้กับ ฟัง เรือ่ง ใหม่ ตลอด )

22 เปาโล ก็ ยนื ขึ้น อู ้ใน สภา อาเรโอปากัส วา่ �จาว เอเธนส์ ตังหลาย เหย
ข้าพเจ้า แยง ผ่อ แล้ว หนั วา่ หมู่ ต้าน เป๋น คน เครง่ ศาสนา ใน กู้ ด้าน 23 ยอ้น 
ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า มา เถิง เมือง น้ี ก็ ผ่อ หนั สิง่ ต้ี หมู่ ต้าน เคารพ ปู่จา หลาย อยา่ง 
ต๋าม ตาง แล้ว ก็ ปะ แต้น ปู่จา อนั น่ึง เขียน วา่ �แก่ เทพเจ้า ต้ี บ่ ฮูจั้ก� เทพเจ้า 
องค์ น้ี ละ ต้ี ต้าน ตังหลาย บ่ ฮู้จัก แต่ ก็ ยงั นมัสก๋าน กําเดียว ข้าพเจ้า จะ บอก 
หื้อ ฮู้

24 �เทพเจ้า องค์ น้ี ละ คือ พระเจ้า ผู้ ต้ี สรา้ง โลก กับ ซะป๊ะ กู้ อยา่ง ใน โลก 
น้ี พระองค์ เป๋น เจ้า เหนือ ต๊องฟ้า กับ แผ่นดิน โลก จึง บ่ ได้ อาศัย อยู ่ใน วหิาร 
ต้ี แป๋ง ขึ้น จาก มือ คน 25 พระเจ้า บ่ ต้อง หื้อ มนษุย ์มา ฮบัใจ๊ พระองค์ เหมือน 
๒ 17:18 17:18 เป๋น หมู่ ต้ี เจ้ือ วา่ เป้าหมาย ของ จีวติ คือ ก๋าน ม่วน สบาย ๓ 17:18 17:18
เป๋น หมู่ คน ต้ี เน้น เรือ่ง ก๋าน มี เหตุผล สรา้ง คุณธรรม ใน ก๋าน ใจ๊ จีวติ กับ ฮบัใจ๊ สังคม
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กับ วา่ พระองค์ ต้องก๋าน อะหยงั ยอ้น วา่ พระองค์ หื้อ จีวติ กับ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง 
แก่ มนษุย์ 26 จาก มนษุย ์คน น่ึง พระองค์ สรา้ง มนษุย ์กู้ จ้าด สืบ สายเลือด 
เดียว กัน๋ หื้อ ไป อยู ่ใคว ่โลก ต๋าม เขตแดน กับ เวลา ต้ี พระองค์ กํา๋หนด ไว ้ล่วง
หน้า สําหรบั หมู่ เขา 27 พระองค์ เยยีะ จาอี ้ก็ เป้ือ จาว โลก จะ เซาะ หา พระองค์
แล้ว อาจ จะ ซวาม หา จ๋น ปะ พระองค์ แต่ แต๊ ๆ แล้ว พระองค์ บ่ ได้ อยู ่ไก๋ จาก 
หมู่ เฮา แต่ ละ คน เลย 28 อยา่ง มี คน เกย อู ้ไว ้วา่ �ยอ้น พระองค์ เยยีะ หื้อ หมู่ 
เฮา มี จีวติ ดิน้ต๊วง ได้ กับ เป๋น อยู�่ แล้ว ก็ มี นัก เขียน ค่าว ใน หมู่ ต้าน เกย 
เขียน วา่ �หมู่ เฮา ตังหลาย เป๋น เจ๊ือสาย ของ พระองค์�

29 �ยอ้นจาอัน้ เม่ือ หมู่ เฮา เป๋น เจ๊ือสาย ของ พระเจ้า แล้ว หมู่ เฮา ก็ บ่ ดี 
ก๊ึด วา่ พระองค์ เป๋น เหมือน ฮูป เคารพ ต้ี คน ก๊ึด ออกแบบ แป๋ง มา จาก คํา
จาก เงนิ กาวา่ จาก บ่าหนิ 30 สมัย ตะก่อน มนษุย ์บ่ ฮู ้เรือ่ง เก่ียวกับ พระเจ้า
พระเจ้า ก็ บ่ ถือ โต้ษ อะหยงั แต่ บ่าเด่ียวน้ี พระองค์ สัง่ หื้อ มนษุย ์ตึงหมด ใน กู้ 
ต้ี กลับใจ๋ จาก บาป 31 ยอ้น พระองค์ กํา๋หนด วนั น่ึง ไว ้แล้ว เป๋น วนั ต้ี พระองค์ 
จะ ตัดสิน กู้ คน ใน โลก น้ี อยา่ง ยุติธรรม โดย ป้อจาย คน น่ึง ต้ี พระองค์ แต่ง
ตัง้ ไว้ พระองค์ ก็ พิสูจน์ เรือ่ง น้ี หื้อ กู้ คน ฮู้ โดย หื้อ คน น้ัน เป๋น ขึ้น จาก ความ 
ต๋าย�

32 เม่ือ หมู่ เขา ฟัง เรือ่ง ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย บาง คน ใค่หวั ใส่ แต่ 
บาง คน ก็ อู ้วา่ �เฮา ใค่ ฟัง ต้าน อู ้เก่ียวกับ เรือ่ง น้ี แหม� 33 จาก น้ัน เปาโล ก็ 
จาก หมู่ เขา ไป 34 แต่ มี บาง คน เข้า ฮว่ม กับ เปาโล แล้ว ฮบัเจ้ือ ใน หมู่ คน ต้ี ฮบั
เจ้ือ มี คน น่ึง จ้ือ ดิโอนิสิอสั เขา เป๋น สมาชกิ ของ สภา อาเรโอปากัส กับ แม่
ญิง คน น่ึง จ้ือ ดามารสิ รวม กับ คน อื่น ๆ ตวย

18
เปาโล ใน เมือง โครนิธ์

1หลังจาก น้ัน เปาโล ก็ ออก จาก เมือง เอเธนส์ ไป เมือง โครนิธ์ 2 ต้ี หัน้ ต้าน 
ได้ ฮู้จัก จาว ยวิ สอง คน จ้ือ อาควลิลา กับ เมีย ของ เขา จ้ือ ปรสิคา อาควลิลา 
เป๋น จาว แควน้ ปอนทัส ตึง สอง คน ลุก จาก ประเทศ อติาลี เม่ือ บ่ เมิน มา น่ี
ยอ้น จักรพรรดิ คลาวดิอสั สัง่ หื้อ จาว ยวิ กู้ คน ออก ไป จาก กรุง โรม เปาโล ก็ 
ไป หา เขา ตึง สอง 3 แล้ว อยู ่กับ หมู่ เขา กับ เยยีะ ก๋าน ตวย กัน๋ ยอ้น วา่ เปาโล 
เป๋น สล่า แป๋ง เต็นท์ เหมือน กัน๋ 4 กู้ วนั สะบาโต เปาโล จะ ไป ยก เหตุ ผล โต้
เถียง ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ เป้ือ จัก๊จวน จาว ยวิ กับ จาว กรกี หื้อ มา เจ้ือ 
ใน สิง่ ต้ี อู ้เก่ียวกับ พระเยซู

5 เม่ือ สิลาส กับ ทิโมธ ีเตียวตาง จาก แควน้ มาซิโดเนีย มา เถิง แล้ว เปาโล 
ก็ ใจ๊ เวลา เต๋มต้ี เตสนา กับ เป๋น พยาน ต่อ จาว ยวิ วา่ พระครสิต์ น้ัน คือ พระเยซู
6 แต่ เม่ือ จาว ยวิ หมู่ น้ัน ต่อต้าน กับ อู ้หยาบคาย ต่อ เปาโล ต้าน ก็ ปัด ขี้ ฝุ่น 
ออก จาก เส้ือผ้า แสดง หื้อ หนั วา่ บ่ หนั ตวย หมู่ เขา แล้ว บอก วา่ �ถ้า พระเจ้า 
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ลงโต้ษ ต้าน ตังหลาย ก็ หา้ม ยู ้โต้ษ ใส่ คน อื่น เน่อ ส่วน ตัว๋ ข้าพเจ้า ก็ บ่ ต้อง 
ฮบัผิดชอบ ต้าน ตังหลาย แหม แล้ว ตัง้แต่ บ่าเด่ียวน้ี เป๋น ต้น ไป ข้าพเจ้า จะ 
ไป หา คน ต่างจ้าด� 7 เปาโล ก็ ออก จาก ธรรมศาลา แล้ว เข้า ไป อยู ่ใน บ้าน 
ของ ป้อจาย คน น่ึง จ้ือ ทิทิอสั ยุสทัส ต้ี เป๋น คน ต่างจ้าด แต่ นับถือ พระเจ้า
บ้าน ของ เขา อยู ่แหมะ กับ ธรรมศาลา 8 ครสิปัส ต้ี เป๋น นาย ธรรมศาลา กับ 
สมาชกิ ใน ครอบครวั ของ เขา กู้ คน ก็ ฮบัเจ้ือ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จาว โครนิธ ์
หลาย คน ฟัง เปาโล อู ้ก็ ฮบัเจ้ือ แล้ว ฮบั บัพติศมา

9 คืน น่ึง องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า บอก เปาโล ตาง นิมิต วา่ �บ่ ถ้า กัว๋ หื้อ บอก 
ข่าวดี ต่อ ไป ติก ๆ หา้ม เลิก เน่อ 10 เฮา อยู ่กับ เจ้า จะ บ่ มี ใผ เข้า มา เยยีะ ฮา้ย 
ต่อ เจ้า ยอ้น ใน เมือง น้ี มี คน จํา๋นวน นัก ต้ี เป๋น คน ของ เฮา� 11 เปาโล จึง อยู ่
ใน เมือง โครนิธ ์สัง่ สอน ถ้อยกํา ของ พระเจ้า เป๋น เวลา น่ึง ป๋ี เกิง่

เปาโล ถูก ยบั ไป หา กัลลิโอ
12 ต๋อน ต้ี กัลลิโอ เป๋น เจ้าเมือง แควน้ อาคายา น้ัน จาว ยวิ ปา กัน๋ หลุ้ม ใส่ 

เปาโล แล้ว ก็ ปา ไป ต้ี ศาล 13 หมู่ เขา ฟ้อง กัลลิโอ วา่ �ป้อจาย คน น้ี จัก๊จวน 
หื้อ คน ไป นมัสก๋าน พระเจ้า ใน ตาง ต้ี ผิด กฎหมาย�

14 เม่ือ เปาโล ก่ําลัง จะ อู ้แก้ ข้อ กล่าวหา กัลลิโอ ก็ บอก กับ หมู่ จาว ยวิ วา่
�ฟัง ก่อน จาว ยวิ ตังหลาย ถ้า เป๋น เรือ่ง คดี อาญา บ่ วา่ จะ หนัก จะ เบา ก็ มี 
เหตุผล ปอ ต้ี เฮา จะ อด ฟัง กํา ฟ้อง ของ เจ้า ตังหลาย เน่อ 15 แต่ น่ี เป๋น เรือ่ง โต้
แยง้ เก่ียวกับ กํา ต้ี ใจ๊ จ้ือ ต้ี ฮอ้ง ตึง บท บัญญัติ ของ หมู่ ต้าน หื้อ ไป จัดก๋าน เอา 
คน เดียว ก็ แล้ว กัน๋ เฮา บ่ ตัดสิน เรือ่ง จาอี�้ 16 แล้ว กัลลิโอ ก็ ไล่ คน ตึงหมด 
หื้อ ออก ไป จาก ศาล

17คน ตังหลาย จึง ไป ยบั โสสเธเนส ต้ี เป๋น นาย ธรรมศาลา มา บุบ ตี ๋ต่อ หน้า 
ศาล แต่ กัลลิโอ ก็ บ่ สนใจ๋ หมู่ เขา

เปาโล ป๊ิก ไป เมือง อนัทิโอก
18 เปาโล ก็ อยู ่ต้ี เมือง โครนิธ ์ต่อ แหม เวลา น่ึง แล้ว ลา หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ไป 

เมือง เคนเครยี อยู ่ใก้ กัน๋ หัน้ แต่ ก่อน ต้ี เปาโล จะ ลง เฮอื ต้ี ต้า เฮอื เมือง น้ัน
ต้าน โก๋น หวั ของ ตัว๋เก่า๔ ยอ้น วา่ เกย บน ตัว๋ ไว ้กับ พระเจ้า แล้ว ไป แควน้ 
ซีเรยี ฮว่ม กับ ปริสคา กับ อาควลิลา 19 เม่ือ ปา กัน๋ มา แผว เมือง เอเฟซัส
เปาโล ก็ ปล่อย ปรสิคา กับ อาควลิลา ไว ้ต้ี หัน้ แล้ว เข้า ไป ใน ธรรมศาลา ของ 
จาว ยวิ ยก เหตุผล มา โต้เถียง กับ หมู่ จาว ยวิ ใน หัน้ 20 แล้ว หมู่ เขา ขอ หื้อ ต้าน 
อยู ่ต่อ ไป แหม แต่ เปาโล บ่ ยอม อยู่ 21 แต่ ก่อน ต้ี เปาโล จะ ลา หมู่ เขา ไป ต้าน 
บอก วา่ �ถ้า เป๋น ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า ข้าพเจ้า จะ ป๊ิก มา หา ต้าน ตัง
หลาย แหม� แล้ว เปาโล ก็ ลง เฮอื ออก จาก เมือง เอเฟซัส

22 เม่ือ เฮอื มา แผว ฝ่ัง เมือง ซีซารยีา แล้ว เปาโล ขึ้น ไป แอว่ หา ครสิตจักร 
ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว ก็ ลวด ไป เมือง อนัทิโอก 23 หลังจาก อยู ่ต้ี เมือง อนัทิ
๔ 18:18 18:18 ก๋าน โก๋น หวั เป๋น วฒันธรรม ของ จาว ยวิ เป้ือ แสดง วา่ สิน้สุด ก๋าน บน แล้ว
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โอก ได้ หวา่ง น่ึง เปาโล ก็ เตียวตาง ไป ใคว ่แควน้ กาลาเทีย กับ แควน้ ฟรเีจีย
เป้ือ เยีย่ม ผู้เจ้ือ ตังหลาย กับ จ้วย หื้อ มี ความ เจ้ือ เข้มแข็ง ขึ้น

ก๋าน งาน ของ อปอลโล
24 มี ป้อจาย จาว ยวิ คน น่ึง จ้ือ อปอลโล มา เมือง เอเฟซัส เขา เกิด ต้ี เมือง 

อเล็กซานเดรยี เป๋น คน ต้ี อู ้เก่ง กับ มี ความ ฮู ้พระคัมภีร ์เป๋น อยา่ง ดี 25 อ
ปอลโล คน น้ี ฮบั ก๋าน อบรม จ๋น ฮู ้เถิง วถีิตาง ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เขา สัง่ 
สอน เรือ่ง ของ พระเยซู อยา่ง กระตือรอืรน้ ถูกต้อง แม่นยาํ แต่ เขา ฮู ้ก้า เรือ่ง 
บัพติศมา ต้ี ยอหน์ สัง่ สอน เต้าอัน้ 26 อปอลโล อู ้เรือ่ง ของ พระเยซู อยา่ง บ่ กัว๋ 
ใผ ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ เม่ือ ปรสิคา กับ อาควลิลา ได้ยนิ เขา อู้ ก็ ปา อ
ปอลโล มา ต้ี บ้าน ของ หมู่ เขา แล้ว อธบิาย วถีิตาง ของ พระเจ้า หื้อ เข้าใจ๋ นัก 
ขึ้น

27 เม่ือ อปอลโล ใค่ ไป ต้ี แควน้ อาคายา หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ก็ หื้อ กํา๋ลังใจ๋ เขา 
กับ เขียน จดหมาย ไป เถิง ผู้เจ้ือ ต้ี หัน้ วา่ ขอ หื้อ ต้อนฮบั เขา ตวย เม่ือ อปอลโล 
ไป แผว แควน้ อาคายา แล้ว ก็ จ้วยเหลือ คน หมู่ น้ัน ต้ี ฮบัเจ้ือ โดย พระคุณ 
ของ พระเจ้า 28 ยอ้น อปอลโล โต้แยง้ หมู่ จาว ยวิ อยา่ง หนักแน่น ต่อ หน้า คน 
ใน ต้ี สาธารณะ โดย ยก ข้อ พระคัมภีร ์พิสูจน์ วา่ พระเยซู คือ พระครสิต์ หมู่ 
จาว ยวิ ก็ เถียง บ่ ได้

19
เปาโล อยู ่ใน เมือง เอเฟซัส

1 ใน เวลา ต้ี อปอลโล อยู ่ใน เมือง โครนิธ ์น้ัน เปาโล ก็ เตียวตาง ต๋าม เส้น
ตาง ตัง เหนือ ใน แควน้ กาลาเทีย กับ แควน้ ฟรเีจีย จ๋น มา แผว เมือง เอเฟซัส
ต้ี หัน้ ปะ กับ ผูเ้จ้ือ บาง คน 2 เปาโล ถาม เขา วา่ �หลังจาก ฮบัเจ้ือ พระเยซู แล้ว 
น้ัน หมู่ ต้าน ได้ ฮบั พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์กัน๋ ก่อ� เขา ตอบ วา่ �อึ หมู่ เฮา 
บ่ เกย ได้ยนิ เรือ่ง พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์สัก เต้ือ� 3 เปาโล ถาม ต่อ วา่ �ถ้า จา
อัน้ ต้าน ฮบั บัพติศมา มี ความหมาย อะหยงั� หมู่ เขา ก็ ตอบ วา่ �ความหมาย 
ต้ี ยอหน์ สอน�

4 เปาโล จึง บอก วา่ �บัพติศมา ต้ี ยอหน์ สอน น้ัน แสดง วา่ กลับใจ๋ จาก บาป 
แล้ว เต้าอัน้ ยอหน์ บอก คน ตังหลาย วา่ หื้อ เจ้ือ พระองค์ ต้ี จะ มา เม่ือลูน คือ 
พระเยซู�

5 เม่ือ หมู่ เขา ได้ยนิ จาอัน้ ก็ ปา กัน๋ ฮบั บัพติศมา ใน นาม พระเยซู องค์ พระ 
ผู้ เป๋น เจ้า เป้ือ แสดง วา่ เจ้ือ พระองค์ 6 หลังจาก เปาโล วาง มือ บน หวั หมู่ เขา 
แล้ว พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ก็ มา อยู ่ตวย หมู่ เขา เขา ตังหลาย ก็ ปา กัน๋ อู ้ภาษา 
อื่น ๆ กับ บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ตวย 7คน หมู่ น้ี มี ป้อจาย ประมาณ สิบ สอง 
คน

8 เปาโล ไป อู ้ใน ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ อยา่ง บ่ กัว๋ ใผ เป๋น เวลา สาม เดือน
เขา ยก เหตุ ผล โต้เถียง จัก๊จวน จาว ยวิ หื้อ เจ้ือ เรือ่ง แผ่นดิน ของ พระเจ้า
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9 แต่ มี บาง คน หล่ึง บ่ ยอม เจ้ือ แล้ว อู้จ๋า หยาบจ๊า ต่อ ลัทธ ิน้ัน ต้ี ฮอ้ง วา่ ตาง 
ของ พระเยซู ต่อ หน้า คน ตังหลาย ยอ้น จาอัน้ เปาโล จึง ปา หมู่ ผู้เจ้ือ แยก ไป 
อู้จ๋า โต้ตอบ กัน๋ ตึง วนั ต้ี หอ้ง ประชุม ของ ทีรนันัส 10 เปาโล เยยีะ จาอี ้อยู ่สอง 
ป๋ี เยยีะ หื้อ กู้ คน ต้ี อาศัย อยู ่ใน แควน้ เอเชยี ตึง จาว ยวิ กับ จาว กรกี ได้ยนิ ได้ 
ฟัง ถ้อยกํา ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า

ลูก ป้อจาย ของ เสวา
11 พระเจ้า เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์อนั พิเศษ เหลือ ปกติ ผ่าน ตาง เปาโล 12 แม้ 

แต่ ผ้า เจ๊ด หน้า กับ ผ้า กัน๋ เป้ือน ต้ี ถูก ตัว๋ เปาโล เม่ือ เอา ไป วาง บน ตัว๋ คน 
บ่ สบาย โรค ก็ หาย กับ ผี ฮา้ย๕ ก็ ออก ตวย

13 มี จาว ยวิ บาง คน ไป เป๋น หมอผี ฮ ิอา้ง จ้ือ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 
ใน ก๋าน ไล่ ผี วา่ �ใน นาม พระเยซู ต้ี เปาโล เตสนา สัง่ สอน น้ัน เฮา สัง่ หื้อ เจ้า 
ออก มา จาก คน น้ี เหยี� 14 ลูกบ่าว เจ็ด คน ของ เสวา หวัหน้า ปุโรหติ ของ จาว 
ยวิ ก็ เยยีะ จาอี ้เหมือน กัน๋ กู้ คน 15 แต่ มี วนั น่ึง หมู่ เขา สัง่ ผี ฮา้ย ออก จาก ป้อ
จาย คน น่ึง แต่ ผี ฮา้ย ก็ ตอบ หมู่ เขา วา่ �ข้า ก็ ฮู้จัก พระเยซู เปาโล ข้า ก็ ฮู้จัก
แต่ หมู่ สู เป๋น ใผ กา� 16 แล้ว คน ต้ี ถูก ผี เข้า อยู ่น้ัน ก็ ต๋างหยาง ใส่ หมู่ เขา แล้ว 
เยยีะ หื้อ หมู่ เขา จ๋น เส้ือผ้า หลวะ หมด เขา ตึงหมด น้ัน ก็ ปา กัน๋ ล่น หนี ออก 
จาก เฮอืน ป๋วย ตัว๋ โจ๊ะโละ ต๋าม เน้ือ ต๋าม ตัว๋ มี แผล เลือด ไหล หลาย ต้ี

17 คน ต้ี อยู ่ใน เมือง เอเฟซัส ตึง จาว ยวิ กับ จาว กรกี ฮู ้เรือ่ง น้ี กัน๋ เส้ียง หมด
เยยีะ หื้อ กู้ คน กัว๋ กับ ปา กัน๋ ยกยอ่ง จ้ือ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อยา่ง ยิง่
18 มี หลาย คน ต้ี ฮบัเจ้ือ พระเยซู แล้ว มา ยอมฮบั วา่ เกย ใจ๊ กาถา เยยีะ ใน ตาง 
ต้ี บ่ ดี เหมือน กัน๋ 19 หลาย คน ต้ี ใจ๊ เวทมนตร ์กาถา เอา หนังสือ ต้ี เป๋น ตํา๋ฮา 
เวทมนตร ์กาถา มา เผา ไฟ ต่อ หน้า คน ตังหลาย ตํา๋ฮา น้ัน มี ก้า นัก นับ ได้ เถิง 
หา้ หม่ืน เหรยีญ เงนิ๖ 20 เหตุก๋ารณ์ หมู่ น้ี เยยีะ หื้อ ถ้อยกํา ของ องค์ พระ ผู้ 
เป๋น เจ้า แพ่ ขยาย ออก ไป อยา่ง มี ฤทธิ ์อาํนาจ กับ เกิด ผล มี คน ฮบัเจ้ือ นัก ขึ้น 
ติก ๆ

เปาโล วางแผน เตียวตาง ต่อ ไป แหม
21 หลังจาก เรือ่ง ต้ี เกิด ขึ้น หมู่ น้ี เส้ียง สุด ลง แล้ว เปาโล ก็ ตัดสินใจ๋ จะ 

เตียวตาง ผ่าน แควน้ มาซิโดเนีย กับ แควน้ อาคายา แล้ว จะ ลวด ไป กรุง 
เยรูซาเล็ม ต้าน อู ้วา่ �หลังจาก ข้าพเจ้า ไป กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว จะ ต้อง ไป 
กรุง โรม ตวย� 22 เปาโล ก็ ส่ง ผู้จ้วย ตึง สอง ของ ต้าน คือ ทิโมธ ีกับ เอรสัทัส ไป 
แควน้ มาซิโดเนีย ส่วน ตัว๋ ของ เป้ิน ยา้ง ต้ี แควน้ เอเชยี ต่อ ไป แหม หน้อย

ก๋าน วุน่วาย ใน เมือง เอเฟซัส
23 ใน เวลา น้ัน เกิด ก๋าน วุน่วาย อยา่ง หนัก ต้ี เมือง เอเฟซัส ยอ้น เรือ่ง ลัทธ ิ

น้ัน ต้ี ฮอ้ง วา่ ตาง ของ พระเยซู 24 มี ป้อจาย คน น่ึง จ้ือ เดเมตรอิสั เป๋น สล่า 
๕ 19:12 19:12 ใน ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ บ่ สะอาด ๖ 19:19 19:19 เหรยีญ เงนิ น่ึง เหรยีญ
มี ก้า เต้า กับ ก้าแฮง คนงาน เยยีะ ก๋าน น่ึง วนั
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เครือ่ง เงนิ เขา เอา เงนิ มา แป๋ง ฮูปป้ัน เจ้าแม่ อารเทมิส ต้ี เป๋น เจ้าแม่ ของ 
จาว เอเฟซัส เยยีะ หื้อ หมู่ สล่า มี รายได้ ดี 25 เดเมตรอิสั ฮอ้ง หมู่ เขา กับ หมู่ 
คน ต้ี มี อาชพี เก่ียวข้อง กัน๋ มา จุมนุม กัน๋ แล้ว อู ้วา่ �ต้าน ตังหลาย ก็ ฮู ้ดี อยู ่
แล้ว วา่ หมู่ เฮา มี รายได้ ดี มี เงนิ มี คํา ก็ ยอ้น เยยีะ ก๋าน จาอี้ 26 ต้าน ตังหลาย 
ก็ ได้ หนั ได้ยนิ แล้ว วา่ เปาโล คน น้ี จัก๊จวน หื้อ หลาย คน เจ้ือ วา่ ฮูปป้ัน ต้ี แป๋ง 
จาก มือ คน บ่ ใจ้ พระเจ้า เต้ียงแต๊ เขา บ่ ได้ เยยีะ จาอี ้ต้ี เมือง เอเฟซัส ต้ี เดียว
แต่ เยยีะ เกือบ ใคว ่แควน้ เอเชยี ตวย 27 เรือ่ง น้ี อนัตราย ขนาด เน่อ จะ เยยี
ะ หื้อ จ้ือเสียง ของ หมู่ เฮา ต้อง เสีย ไป แล้ว ยงั บ่ ปอ จะ เยยีะ หื้อ วหิาร ของ เจ้า
แม่ อารเทมิส ผู้ ยิง่ใหญ่ เส่ือม เสีย อทิธพิล ไป ตึง พระนาง องค์ น้ี ต้ี คน ใคว ่
แควน้ เอเชยี กับ ใคว ่โลก กราบ ไหว ้ปู่จา ก็ จะ หมด ศักดิศ์ร ีไป ตวย�

28 เม่ือ หมู่ เขา ได้ยนิ จาอัน้ ก็ โขด จ๋น หน้า ดํา หน้า แดง จึง ปา กัน๋ โห ่ฮอ้ง 
วา่ �เจ้าแม่ อารเทมิส ของ จาว เอเฟซัส ยิง่ใหญ่ ๆ � 29 ใคว ่ตึง เมือง ก็ วุน่วาย 
สับสน กัน๋ ไป หมด หมู่ จาว เมือง ยบั จาว มาซิโดเนีย สอง คน คือ กายอสั กับ 
อารสิทารคัส ต้ี เป๋น เป้ือน ฮว่ม เตียวตาง ของ เปาโล แล้ว ลาก ตวย หมู่ คน ต้ี 
ล่น เข้า ไป ใน โฮงละคร ใหญ่ 30 เปาโล ใค่ เข้า ไป อู ้ต่อ หน้า คน ตังหลาย แต่ 
หมู่ ผู้ เจ้ือ บ่ ยอม หื้อ เข้า ไป ยอ้น กัว๋ คน หมู่ น้ัน จะ เยยีะ หื้อ 31 ก็ มี เจ้าหน้า
ต้ี ปกครอง แควน้ เอเชยี บาง คน ต้ี เป๋น เป้ือน ของ เปาโล ใจ๊ คน ไป ออ้นวอน 
เปาโล บ่ หื้อ เส่ียง เข้า ไป ใน โฮงละคร น้ัน

32 ใน โฮง ละคร น้ัน หมู่ คน ปา กัน๋ ฮอ้ง เอิน้ เสียง ดัง บาง คน วา่ จาอัน้ บาง 
คน วา่ จาอี ้จ๋น วุน่วาย ไป หมด แต่ คน ส่วน ใหญ่ ก็ บ่ ฮู ้วา่ เขา มา จุมนมุ กัน๋ เรือ่ง 
อะหยงั 33 มี จาว ยวิ บาง คน ยู ้อเล็กซานเดอร ์ออก ไป อยู ่ตัง หน้า แล้ว บอก กํา 
ต้ี จะ หื้อ เขา อู้ เขา จึง ยก มือ ขึ้น โบก หื้อ คน ตังหลาย ดัก ก่อน แล้ว พยายาม จะ 
อู ้แก้ แตน ต่อหน้า คน ต้ี มา จุมนมุ น้ัน

34 เม่ือ คน ตังหลาย ฮู ้วา่ อเล็กซานเดอร ์เป๋น จาว ยวิ หมู่ เขา ก็ เอิน้ เสียง 
ดัง ขึ้น มา แหม เป๋น เสียง เดียว กัน๋ วา่ �เจ้าแม่ อารเทมิส ของ จาว เอเฟซัส ยิง่
ใหญ่ ๆ � ฮอ้ง ซ้ําแล้ว ซ้ําแหม อยู ่จาอัน้ ประมาณ สอง จัว้โมง

35 ต๋อน สุดต๊าย นายอาํเภอ เยยีะ หื้อ คน ตังหลาย ดัก ปาก แล้ว อู ้วา่ �ป้ี
น้อง จาว เอเฟซัส ตังหลาย มี ใผ พ่อง ต้ี ยงั บ่ ฮู ้วา่ เมือง เอเฟซัส เป๋น คน ผ่
อกอย พระวหิาร ของ เจ้าแม่ อารเทมิส ผู้ ยิง่ใหญ่ กับ เทวฮูป ศักดิสิ์ทธิ ์ของ 
พระนาง ต้ี ตก มา จาก ต๊องฟ้า๗ 36 เรือ่ง น้ี กู้ คน ฮู ้แล้ว ยอ้นจาอัน้ หมู่ ต้าน 
ต้อง ใจ๋ เยน็ ๆ หา้ม ใจ๊ อารมณ์ เยยีะ อะหยงั ไป เล่ย 37 แต่ หมู่ ต้าน ลาก ป้อจาย 
สอง คน น้ี มา ต้ี น่ี หมู่ เขา บ่ ได้ ลัก ของ อะหยงั ใน พระวหิาร กาวา่ ดู แควน เจ้า
แม่ ของ หมู่ เฮา 38 ถ้า เดเมตรอิสั กับ หมู่ สล่า เครือ่ง เงนิ มี เรือ่ง กับ ใผ ศาล 
ก็ เปิด อยู่ หมู่ ผู้ พิพากษา ก็ มี พรอ้ม หื้อ หมู่ เขา มา ฟ้อง ต้ี หัน้ คน เดียว แหล่
๗ 19:35 19:35 เทวฮูป น้ี เป๋น บ่าหนิ ต้ี ตก มา จาก ต๊องฟ้า
จาว เอเฟซัส เจ้ือ วา่ เป๋น ฮูปป้ัน ของ เจ้าแม่ อารเทมิส
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39 ถ้า หมู่ ต้าน ยงั มี เรือ่ง อื่น แหม ก็ หื้อ ไป ตกลง กัน๋ ใน ต้ี ประชุม ต๋าม กฎหมาย
40 เหตุก๋ารณ์ วนั น้ี หมู่ เฮา ก็ หนัลาย จะ โดน ข้อหา ก่อ ก๋าน จลาจล ขึ้น หมู่ เฮา 
จะ บ่ มี ข้ออา้ง ต้ี จะ แก้ ตัว๋ กับ รฐับาล ได้ วา่ มา จุมนมุ หื้อ เกิด ก๋าน วุน่วาย ใน วนั 
น้ี เยยีะ หยงั� 41 เม่ือ อู ้จบ แล้ว ก็ หื้อ เลิก จุมนมุ กัน๋ ไป

20
เปาโล เตียวตาง ไป มาซิโดเนีย กับ ประเทศ กรกี

1 เม่ือ ก๋าน วุน่วาย บ่ มี แล้ว เปาโล ก็ ฮอ้ง หมู่ ผู้เจ้ือ มา ปะ กัน๋ หลังจาก อู ้กํา 
หื้อ กํา๋ลังใจ๋ หมู่ เขา แล้ว เปาโล ก็ ลา หมู่ เขา ไป แควน้ มาซิโดเนีย 2 เปาโล 
หื้อ กํา๋ ลังใจ๋ หมู่ ผู้เจ้ือ ต๋าม ต้ี ต่าง ๆ ต้ี ต้าน ก๋าย ไป ใน แควน้ น้ัน จ๋น มา แผว 
ประเทศ กรกี 3 เปาโล ยา้ง อยู ่ต้ี หัน้ สาม เดือน แต่ เม่ือ ต้าน เกียม จะ ลง เฮอื 
ไป แควน้ ซีเรยี ก็ ได้ ฮู ้วา่ มี หมู่ จาว ยวิ วางแผน จะ ฆ่า ต้าน ถ้า เตียวตาง ตัง 
เฮอื เปาโล ก็ เลย ตัดสินใจ๋ งวา้ย เตียว ป๊ิก ไป แควน้ ซีเรยี มา ตัง แควน้ มาซิโด
เนีย เหยี 4 เปาโล มี เป้ือน ฮว่ม เตียวตาง ไป หลาย คน คือ โสปาเทอร ์ลูกบ่าว 
ของ ปีรสั จาว เมือง เบโรอา อารสิทารคัส กับ เสคุนดัส จาว เมือง เธสะโลนิก๋า
กายอสั จาว เมือง เดอรบ์ี ทิโมธ ีจาว เมือง ลิสตรา กับ ทีคิกัส ตึง โตรฟีมัส จาว 
แควน้ เอเชยี 5 แต่ คน ตึงหมด น้ี เตียวตาง ล่วงหน้า ไป ถ้า หมู่ เฮา ต้ี เมือง โต
รอสั ก่อน แล้ว

เปาโล ไป แอว่ หา ผู้เจ้ือ ต้ี เมือง โตรอสั
6 หลังจาก วนั งาน กิน๋ เข้าหนมปัง บ่ ใส่ เจ๊ือ หมู่ เฮา ก็ ลง เฮอื ออก จาก เมือง 

ฟีลิปปี มา ได้ หา้ วนั ก็ มา แผว เมือง โตรอสั ก็ ปะ กับ หมู่ เขา แล้ว ยา้ง อยู ่ตวย 
กัน๋ เจ็ด วนั

7 ต๋อน วนั เสาร ์เม่ือคืน๘ เฮา ตังหลาย จุมนุม กัน๋ กับ ฮว่ม พิธ ีหกั เข้าหนม
ปัง เปาโล ก็ อู ้กับ หมู่ คน ต้ี หัน้ อู ้แล้ว อู ้แหม จ๋น แผว เต้ียง คืน ยอ้น ตัง้ใจ๋ จะ 
ออก จาก เมือง น้ี ต๋อน แจ้งเจ๊า วนัพูก 8 ใน หอ้ง จัน๊ บน ต้ี เฮา จุมนุม กัน๋ น้ัน มี 
โกม ไฟ ต๋าม ไว ้อยู ่หลาย แก่น 9 มี ป้อจาย หนุ่ม คน น่ึง จ้ือ ยุทิกัส น่ัง อยู ่บน ขอบ 
หน้าต่าง ใน เวลา เปาโล อู ้อยู ่ติก ๆ บ่ ยา้ง สัก เต้ือ เขา ก็ ใค่ หลับ แหมะฮาก สุด
ต๊าย เขา หมิง้ หลับ จึง ป้ินตะหลิน้ ตก จาก หน้าต่าง จัน๊ ต้ี สาม ลง มา เม่ือ หมู่ 
เขา ยก ตัว๋ เขา ขึ้น มา ก็ หนั วา่ เขา ต๋าย เหยี แล้ว 10 เปาโล จึง ลง ไป หา แล้ว อุม้ 
ป้อจาย หนุ่ม คน น้ัน ขึ้น แล้ว อู ้กับ คน ตังหลาย วา่ �บ่ ถ้า ฮอ้นอก ตกใจ๋ เน่อ
เขา ยงั มี จีวติ อยู�่ 11 แล้ว เปาโล ก็ ป๊ิก ขึ้น ไป จัน๊ บน แหม ฮว่ม พิธ ีหกั เข้าหนม
ปัง กับ กิน๋ ข้าว ตวย กัน๋ แล้ว ก็ อู ้ต่อ ไป จ๋น แผว เม่ือเจ๊า ก็ ลา หมู่ เขา ไป 12 หมู่ 
เขา ก็ ปา ยุทิกัส ต้ี ยงั มี จีวติ อยู ่ป๊ิก เมือ บ้าน กู้ คน ก็ ฮูสึ้ก ซวา่งใจ๋

ก๋าน เตียวตาง ไป เมือง มิเลทัส ตาง เฮอื
๘ 20:7 20:7 ถ้า แป๋ ตรง ๆ กับ ภาษา กรกี จะ บอก วา่ วนั แรก ของ ติด๊ 
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13 ฝ่าย หมู่ เฮา ลง เฮอื ไป เมือง อสัโสส ก่อน แล้ว จะ ไป ฮบั เปาโล ต้ี หัน้ ต๋าม 
ต้ี ต้าน บอก ไว้ ยอ้น วา่ ต้าน ตัง้ใจ๋ จะ ไป เมือง อสัโสส ตัง เตียว ดิน 14 เม่ือ เปาโล 
ปะ กับ หมู่ เฮา ต้ี เมือง อสัโสส แล้ว เฮา ก็ ฮบั ต้าน ลง เฮอื ไป เมือง มิทิเลนี 15 วนั 
ถัด ไป เฮอื ออก จาก ต้ี หัน้ ไป แผว ฝ่ัง ซ่ือ เกาะ คิโอส วนั ต้ี สอง ก็ มา แผว เกาะ 
สามอส แหม วนั ต่อ มา หมู่ เฮา ก็ มา แผว เมือง มิเลทัส 16 เปาโล ตัดสินใจ๋ วา่ 
จะ เอา เฮอื ก๋าย เมือง เอเฟซัส ไป เหยี เป้ือ จะ บ่ เสีย เวลา ต้ี แควน้ เอเชยี ยอ้น 
วา่ ต้าน ฟ่ัง ไป แผว กรุง เยรูซาเล็ม ถ้า เป๋น ไป ได้ จะ ไป หื้อ เถิง ก่อน วนั เพ็นเท
คอสต์

เปาโล กับ หมู่ ผู้ปกครอง จาว เอเฟซัส
17 ต๋อน อยู ่ใน เมือง มิเลทัส เปาโล ส่ง คน ไป บอก หื้อ หมู่ ผู้ปกครอง ของ 

คริสตจักร ต้ี เมือง เอเฟซัส มา หา ต้าน 18 เม่ือ หมู่ ผู้ปกครอง มา แผว แล้ว
เปาโล อู ้วา่ �ต้าน ตังหลาย ก็ ฮู ้แล้ว วา่ ข้าพเจ้า ใจ๊ จีวติ จาใด พ่อง ตลอด เวลา 
ต้ี ข้าพเจ้า อยู ่ตวย หมู่ ต้าน ตัง้แต่ วนั หนที ต้ี ข้าพเจ้า มา แผว แควน้ เอเชยี น้ี
19 ข้าพเจ้า ฮบัใจ๊ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อยา่ง ถ่อมอก ถ่อมใจ๋ กับ ไห ้ยอ้น ความ 
ตุ๊ก ข้าพเจ้า อดทน ความ ตุ๊กยาก ลําบาก จาก แผนก๋าน ฮา้ย ต่าง ๆ ของ จาว 
ยวิ 20 ต้าน ก็ ฮู ้วา่ ข้าพเจ้า บ่ เกย ลังเล ต้ี จะ อู ้จะ บอก เรือ่ง ต่าง ๆ ต้ี จะ เป๋น 
ประโยชน์ กับ หมู่ ต้าน แต่ ได้ เตสนา สัง่ สอน ต้าน ต๋าม บ้าน ต๋าม ต้ี สาธารณะ 
ต่าง ๆ 21 ข้าพเจ้า ตักเตือ๋น ตึง จาว ยวิ กับ จาว กรกี หื้อ กลับใจ๋ จาก บาป มา หา 
พระเจ้า กับ เจ้ือ วางใจ๋ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ หมู่ เฮา 22 บ่าเด่ียว
น้ี ข้าพเจ้า จํา๋ใจ๋ ต้อง ไป กรุง เยรูซาเล็ม ต๋าม ต้ี พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์บอก หื้อ 
ไป ข้าพเจ้า ก็ บ่ ฮู ้เหมือน กัน๋ วา่ จะ มี อะหยงั เกิด ขึ้น กับ ข้าพเจ้า ต้ี หัน้ พ่อง
23 ข้าพเจ้า ฮู ้แต่ วา่ ใน เมือง ต่าง ๆ ต้ี ก่ําลัง จะ ไป น้ัน พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์
เตือ๋น หื้อ ฮู ้วา่ คน ต้ี หัน้ จะ ยบั ขัง คอก กับ จะ เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า ฮบั ความ ตุ๊ก
ยาก ลําบาก 24 แต่ ข้าพเจ้า บ่ ได้ ถือ วา่ จีวติ ของ ข้าพเจ้า มี ก้า นัก สําหรบั ตัว๋
เก่า นอกจาก ขอ เยยีะ หน้าต้ี ต้ี ฮบั มอบหมาย จาก พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น 
เจ้า คือ บอก ข่าวดี เรือ่ง พระคุณ ของ พระเจ้า หื้อ คน อื่น ฟัง หื้อ สําเรจ็ ก็ ปอ 
แล้ว

25 �ต๋อน น้ี ข้าพเจ้า ฮู ้ดี วา่ จะ บ่ มี ใผ ใน หมู่ ต้าน ต้ี ข้าพเจ้า เกย แอว่ ไป บอก 
เรือ่ง แผ่นดิน ของ พระเจ้า หื้อ ฟัง น้ัน จะ หนั หน้า หนั ต๋า ข้าพเจ้า แหม 26ยอ้น
จาอี ้ข้าพเจ้า อู ้แต๊ ๆ หื้อ ต้าน ตังหลาย เข้าใจ๋ ใน วนั น้ี วา่ ถ้า พระเจ้า ลงโต้ษ คน 
ใด ใน หมู่ ต้าน ข้าพเจ้า บ่ มี โต้ษ เน่อ 27 ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า บ่ ลังเล ใน ก๋าน บอก 
ความ ต้องก๋าน ตึงหมด ของ พระเจ้า หื้อ หมู่ ต้าน ฮู้

28 �หื้อ ต้าน ตัง หลาย เฝ้า หละ วงั ตัว๋ กับ สมาชกิ ค ริ สต จักร ต้ี พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ ์มอบหมาย หื้อ ต้าน ตังหลาย ผ่อกอย หื้อ เอาใจ๋ ใส่ คน ตัง
หลาย ใน ครสิตจักร เหมือน ผู้เล้ียง แกะ ผ่อกอย แกะ ต้ี พระเจ้า เยยีะ หื้อ เป๋น 
คน ของ พระองค์ โดย ก๋าน ต๋าย ของ พระบุตร ของ พระองค์ 29 ข้าพเจ้า ฮู ้ดี วา่ 
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เม่ือ ข้าพเจ้า ลา จาก ต้าน ตังหลาย ไป แล้ว จะ มี คน อื่น ต้ี สอน ผิด เข้า มา ใน หมู่ 
ต้าน หมู่ เขา เผียบ เหมือน หมาป่า สวก ต้ี มา ทําลาย หมู่ แกะ จ๋น เส้ียง 30 แม้ 
แต่ ใน หมู่ ต้าน ก็ จะ มี บาง คน ออก มา สอน ผิด ไป จาก ความ จรงิ เป้ือ จัก๊จวน 
หมู่ ผู้เจ้ือ หื้อ หลง ตวย เขา ไป 31 ยอ้นจาอัน้ เฝ้า หละวงั ตัว๋ ไว ้หื้อ ดี ขอ หื้อ ก๊ึด 
เถิง วา่ ข้าพเจ้า ฮบั ความ ตุ๊ก ใน ก๋าน ตักเตือ๋น สัง่ สอน หมู่ ต้าน ตึง เม่ือวนั เม่ือ
คืน ตลอด สาม ป๋ี

32 �บ่าเด่ียวน้ี ข้าพเจ้า ขอ มอบ ต้าน ตังหลาย ไว ้กับ พระเจ้า กับ ถ้อยกํา 
เก่ียวกับ พระคุณ ของ พระองค์ ต้ี สามารถ เยยีะ หื้อ ต้าน ตังหลาย เข้มแข็ง 
ขึ้น ใน ความ เจ้ือ กับ ฮบั ปอน ของ พระเจ้า ฮว่ม กับ คน ตังหลาย ของ พระองค์

33 �ข้าพเจ้า บ่ เกย ก๊ึด ขี้โลภ ใค่ ได้ เงนิ คํา กาวา่ เส้ือผ้า ของ ใผ เลย 34 หมู่ 
ต้าน ก็ ฮู ้ดี อยู ่แล้ว วา่ ข้าพเจ้า เซาะ วา่ หากิน๋ ด้วย มือ ของ ข้าพเจ้า คน เดียว
เป้ือ เล้ียง ตัว๋ เก่า กับ คน ต้ี อยู ่ตวย ข้าพเจ้า 35 โดย ต้ี ข้าพเจ้า เยยีะ ตึงหมด น้ี 
ก็ แสดง หื้อ หมู่ ต้าน หนั วา่ หมู่ เฮา จะ ต้อง เยยีะ ก๋าน หนัก เป้ือ จ้วยเหลือ คน ต้ี 
ออ่นแอ ขอ หื้อ ต้าน ตังหลาย หมัน่ ก๊ึด เถิง กํา อู ้ของ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น 
เจ้า ไว้ ต้ี วา่ �ก๋าน หื้อ เยยีะ หื้อ หมู่ เฮา มี ความ สุข นัก เหลือ ก๋าน ฮบั� �

36 เม่ือ เปาโล อู ้เสรจ็ แล้ว ก็ คุก เข่า ลง อธษิฐาน พรอ้ม กับ ผู้ปกครอง หมู่ 
น้ัน 37 หมู่ เขา ก็ กอด ลา เปาโล ไว้ ปา กัน๋ ไห ้สะอกึสะอื้น 38 ต้ี เยยีะ หื้อ หมู่ เขา 
เป๋น ตุ๊ก นัก เหลือ เป้ิน ก็ คือ กํา อู ้ของ เปาโล ต๋อน ต้ี วา่ ต่อไป น้ี หมู่ เขา จะ บ่ หนั 
หน้า ต้าน แหม แล้ว จาก น้ัน หมู่ เขา ก็ ปา กัน๋ มา ส่ง เปาโล ต้ี เฮอื

21
เปาโล ไป กรุง เยรูซาเล็ม

1 เม่ือ ลา จาก กัน๋ แล้ว หมู่ เฮา ก็ ลง เฮอื ตัง้ซ่ือ ไป เกาะ โขส แหม วนั น่ึง ก็ มา 
เถิง เกาะ โรดส์ จาก ต้ี หัน้ ก็ มา แผว เมือง ปาทารา 2 หมู่ เฮา ปะ เฮอื ลํา น่ึง ต้ี จะ 
ไป เมือง ฟีนิเซีย หมู่ เฮา ก็ ลง เฮอื ลํา น้ัน ไป 3 เม่ือ หมู่ เฮา ผ่อ หนั เกาะ ไซปรสั 
แล้ว เฮอื ก็ ก๋าย มา ตาง ใต้ ของ เกาะ ไป แควน้ ซีเรยี แล้ว ก็ จอด ต้ี เมือง ไทระ
เป้ือ ขน สินก๊า ออก จาก เฮอื ขึ้น ฝ่ัง 4 หมู่ เฮา เซาะ หมู่ ผู้เจ้ือ แล้ว ปะ หมู่ เขา 
ต้ี หัน้ ก็ ยา้ง อยู ่กับ หมู่ เขา ได้ เจ็ด วนั หมู่ ผู้เจ้ือ บอก เปาโล โดย ก๋าน นํา ของ 
พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์วา่ หา้ม ไป กรุง เยรูซาเล็ม เน่อ 5 แต่ วา่ เม่ือ เถิง เวลา 
ต้ี หมู่ เฮา จะ ต้อง เตียวตาง ต่อไป หมู่ เขา ตึงหมด ตึง ลูก ตึง เมีย ก็ มา ส่ง หมู่ 
เฮา ต้ี นอก เมือง เม่ือ มา แผว ฮมิ ทะเล หมู่ เฮา ก็ ปา กัน๋ คุก เข่า อธษิฐาน ต้ี หัน้
6 แล้ว ล่ําลา กัน๋ จาก น้ัน หมู่ เฮา ก็ ลง เฮอื หมู่ เขา ก็ ปา กัน๋ ป๊ิก บ้าน

7 จาก เมือง ไทระ เฮอื มา จอด ต้ี เมือง ทอเลเมอสิ หมู่ เฮา ไป แอว่ หา ป้ีน้อง 
ผู้เจ้ือ ต้ี หัน้ แล้ว ยา้ง อยู ่กับ หมู่ เขา วนั น่ึง 8 วนั ถัด มา หมู่ เฮา เตียวตาง ต่อ 
ไป แหม จ๋น มา แผว เมือง ซีซารยีา หมู่ เฮา แว ่บ้าน ของ ฟีลิป แล้ว ยา้ง อยู ่กับ 
เขา ฟีลิป เป๋น คน บอก ข่าวดี ของ พระเจ้า เป๋น คน น่ึง ใน หมู่ เจ็ด คน ต้ี ฮบั ก๋าน 
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เลือก หื้อ เป๋น ผู้ ผ่อกอย ก๋าน แจก อาหาร หื้อ คน ตุ๊ก 9 ฟีลิป มี ลูกสาว ส่ี คน ต้ี 
ยงั บ่ ได้ แต่งงาน เต้ือ ตึง ส่ี คน สามารถ ตวายตัก๊ ได้

10 หลังจาก หมู่ เฮา ยา้ง อยู ่ต้ี หัน้ หลาย วนั ก็ มี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน 
พระเจ้า มา จาก แควน้ ยูเดีย จ้ือ อากาบัส 11 เขา เข้า มา หา หมู่ เฮา แล้ว เอา 
สายฮา้ง มัด แอว ของ เปาโล มา มัด มือ มัด ตีน๋ ตัว๋ เขา อู ้วา่ �พระวญิญาณ 
บรสุิทธิ ์บอก วา่ �จาว ยวิ ใน กรุง เยรูซาเล็ม จะ มัด คน ต้ี เป๋น เจ้าของ สาย 
มัด แอว น้ี จาอี ้เน่อ แล้ว จะ มอบ เขา หื้อ กับ คน ต่างจ้าด� � 12 เม่ือ หมู่ เฮา 
ได้ยนิ จาอัน้ หมู่ เฮา กับ คน ต้ี อยู ่ต้ี หัน้ ก็ ปา กัน๋ ออ้นวอน เปาโล บ่ หื้อ ขึ้น ไป กรุง 
เยรูซาเล็ม 13 แต่ เปาโล ตอบ วา่ �หมู่ ต้าน ปา กัน๋ ไห ้ฮอ้ง เยยีะ หยงั เยยีะ หื้อ 
ข้าพเจ้า บ่ ม่วนใจ๋ เหยี บ่ดาย ข้าพเจ้า พรอ้ม ต้ี จะ ถูก มัด ถูก ขัง คอก นัก เหลือ 
น้ัน ข้าพเจ้า พรอ้ม ต้ี จะ ต๋าย ใน กรุง เยรูซาเล็ม เป้ือ หนั แก่ พระเยซู องค์ พระ 
ผู้ เป๋น เจ้า� 14 เม่ือ ออ้นวอน เปาโล บ่ ได้ ผล หมู่ เฮา ก็ ปา กัน๋ เลิก แล้ว บอก วา่
�ขอ หื้อ เป๋น ไป ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ก็ แล้ว กัน๋�

15 หลังจาก น้ัน หมู่ เฮา ก็ เกียม ตัว๋ แล้ว ปา กัน๋ เตียวตาง ไป กรุง เยรูซาเล็ม
16 มี ผู้เจ้ือ บาง คน จาก เมือง ซีซารยีา ไป ตวย หมู่ เฮา หมู่ เขา ปา หมู่ เฮา ไป ต้ี 
บ้าน ของ มนาสัน จาว เกาะ ไซปรสั ต้ี เป๋น ผู้เจ้ือ เก่าแก่ หมู่ เฮา ยา้ง อยู ่ตวย 
เขา

เปาโล ไป หา ยากอบ
17 เม่ือ หมู่ เฮา มา แผว กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ก็ ต้อนฮบั หมู่ 

เฮา อยา่ง อบอุน่ 18 วนั ถัด มา เปาโล กับ หมู่ เฮา ปา กัน๋ ไป แอว่ หา ยากอบ๙ ผู้
ปกครอง ของ ครสิตจักร กู้ คน ก็ อยู ่ต้ี หัน้ ตวย 19 เปาโล ตัก๊ หมู่ เขา แล้ว เล่า 
เถิง เรือ่ง ต่าง ๆ ต้ี พระเจ้า ใจ๊ ต้าน หื้อ ไป เยยีะ พันธกิจ กับ คน ต่างจ้าด 20 เม่ือ 
หมู่ เขา ได้ยนิ เรือ่งราว ตึง หมด จาอัน้ ก็ ปา กัน๋ สรรเสรญิ พระเจ้า แล้ว อู ้กับ 
เปาโล วา่ �อา้ย เปาโล เหย ต้าน ก็ หนั แล้ว วา่ มี จาว ยวิ หลาย ปัน คน ต้ี ฮบัเจ้ือ 
พระเยซู แต่ ก็ ยงั ฮกัษา บท บัญญัติ ของ โมเสส อยา่ง เครง่ครดั เอา เป๋น แต๊ 
เป๋น วา่ อยู่ 21 มี คน บอก จาว ยวิ ใน กรุง เยรูซาเล็ม วา่ ต้าน สอน จาว ยวิ กู้ คน 
ต้ี อยู ่ตวย คน ต่างจ้าด หื้อ ละ บท บัญญัติ ของ โมเสส เหยี โดย บอก วา่ บ่ ต้อง 
เยยีะ พิธ ีสุหนัต หื้อ กับ ลูกบ่าว ของ เขา น้ัน กาวา่ เยยีะ ต๋าม ฮตี เก่า ฮอย เดิม 
ของ จาว ยวิ 22 บ่าเด่ียวน้ี หมู่ เฮา จะ เยยีะ จาใด ดี เป้ือ พิสูจน์ วา่ ข้อ กล่าวหา 
ของ หมู่ เขา บ่ แต๊ หมู่ เขา คง จะ ฮู ้แล้ว วา่ ต้าน มา ต้ี น่ี แล้ว ก็ จะ ปา กัน๋ หลุ้ม 
เยยีะ หื้อ ต้าน 23 หื้อ เยยีะ ต๋าม ต้ี หมู่ เฮา จะ บอก ก็ แล้ว กัน๋ คือ วา่ มี ส่ี คน ต้ี อยู ่
กับ หมู่ เฮา ต้ี น่ี ต้ี สาบาน ตัว๋ กับ พระเจ้า ไว ้แล้ว 24 ปา คน หมู่ น้ี เข้า ไป ใน พระ
วหิาร เข้า ฮว่ม พิธ ีล้าง ตัว๋ หื้อ บรสุิทธิ ์ตวย กัน๋ แล้ว จ่าย ก้า เครือ่ง ปู่จา สําหรบั 
พิธ ีน้ัน หื้อ แก่ หมู่ เขา เป้ือ จะ โก๋น หวั ได้ คน ตังหลาย จะ ฮู ้วา่ เรือ่ง ต้ี ได้ยนิ มา 
เก่ียวกับ ต้าน น้ัน ก็ บ่ แต๊ ยอ้น วา่ ตัว๋ ต้าน ก็ ยงั ฮกัษา บท บัญญัติ ของ โมเสส 
๙ 21:18 21:18 ยากอบ คน น้ี เป๋น น้องบ่าว พระเยซู
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อยู่ 25 สําหรบั หมู่ คน ต่างจ้าด ต้ี ฮบัเจ้ือ พระเจ้า น้ัน หมู่ เฮา ส่ง จดหมาย แจ้ง 
มติ ต้ี ประชุม ไป แล้ว คือ อยา่ง ต้ี น่ึง หา้ม กิน๋ ของกิน๋ ต้ี เกย เอา ไป ปู่จา ฮูป 
เคารพ แล้ว อยา่ง ต้ี สอง หา้ม กิน๋ เลือด อยา่ง ต้ี สาม หา้ม กิน๋ จิน๊ สัตว ์ต้ี ถูก 
ฮดั คอ ต๋าย กับ อยา่ง ต้ี ส่ี หา้ม เยยีะ บาป ตาง เพศ�

26 แล้ว วนั ถัด มา เปาโล ก็ ปา ป้อจาย ส่ี คน น้ี เข้า พิธ ีล้าง ตัว๋ หื้อ บรสุิทธิ ์ตวย 
กัน๋ แล้ว ปา กัน๋ เข้า ไป ใน พระวหิาร แจ้ง หื้อ ปุโรหติ ฮู ้วา่ พิธ ีล้าง น้ี จะ เส้ียง สุด 
วนั ไหน แล้ว จะ นํา เครือ่ง ปู่จา มา ถวาย สําหรบั หมู่ เขา แต่ ละ คน ใน วนั น้ัน

27 เม่ือ เวลา กํา๋หนด เจ็ด วนั ของ พิธ ีใก้ จะ แล้ว มี จาว ยวิ บาง คน จาก แควน้ 
เอเชยี หนั เปาโล ใน พระวหิาร ก็ สุ่ย คน ตังหลาย หื้อ โขด แล้ว ยบั เปาโล 28หมู่ 
เขา ฮอ้ง เอิน้ เสียง ดัง วา่ �ป้ีน้อง จาว อสิราเอล เหย มา จ้วย กัน๋ แล่ ไอ ่ตัว๋ 
น่ี เป๋น คน ต้ี แอว่ ไป สอน คน ใคว ่ไป หมด หื้อ ต่อ ต้าน คน จ้าด ของ เฮา กับ 
บท บัญญัติ ของ โมเสส ตึง พระวหิาร ของ เฮา หนั ก่อ บ่า เด่ียว น้ี มัน ยงั ปา 
จาว กรกี เข้า มา ใน พระวหิาร แหม ตวย เยยีะ หื้อ สถาน ต้ี อนั ศักดิสิ์ทธิ ์น้ี มี 
มลทิน� 29 ( หมู่ เขา วา่ จาอี ้ก็ ยอ้น หนั โตรฟีมัส จาว เมือง เอเฟซัส อยู ่กับ 
เปาโล ใน เมือง จึง ก๊ึด เดา เอา วา่ เปาโล ปา โตรฟีมัส เข้า มา ใน พระวหิาร ตวย )

30 คน ตึง เมือง ก็ โขด ปา กัน๋ หลุ้ม เข้า ไป ยบั เปาโล ลาก ออก ไป นอก พระ
วหิาร แล้ว หบั ปะตู๋ พระวหิาร เหยี 31 ใน เวลา ต้ี หมู่ เขา ฮ ิจะ ฆ่า เปาโล อยู ่น้ัน
มี คน ไป รายงาน นายพัน วา่ ใน กรุง เยรูซาเล็ม ตึง เมือง ก่ําลัง วุน่วาย ไป หมด 
แล้ว 32 นายพัน ก็ ฟ่ัง ปา หมู่ ทหาร ล่น ไป ต้ี คน ตังหลาย เม่ือ คน ตังหลาย หนั 
นายพัน กับ หมู่ ทหาร มา จึง ยา้ง บุบ ตี ๋เปาโล 33 นายพัน ก็ เข้า ไป หา เปาโล 
แล้ว ก็ ยบั ต้าน สัง่ หื้อ เอา เจ้ือก เหล็ก สอง เส้น มา ล่าม ต้าน ไว้ จาก น้ัน นาย
พัน ก็ สอบสวน คน ตังหลาย วา่ เปาโล เป๋น ใผ เขา เยยีะ อะหยงั 34 บาง คน 
เอิน้ วา่ จาอี้ แหม คน วา่ จาอัน้ นายพัน บ่ สามารถ ฮู ้แต๊ เถิง เรือ่ง ต้ี เกิด ขึ้น 
ยอ้น วุน่วาย ขนาด ก็ เลย สัง่ หื้อ ปา ตัว๋ เปาโล เข้า ไป ไว ้ใน ป้อม ทหาร 35 เม่ือ 
ปา เปาโล เตียว มา แผว ซ่ีคันใด ขึ้น ป้อม คน ตังหลาย ก็ โขด นัก ขึ้น จ๋น หน้า ดํา 
หน้า แดง หมู่ ทหาร จึง จ้วย กัน๋ ยก ตัว๋ เปาโล ขึ้น ป๊น หวั 36 คน ตังหลาย ต้ี ตวย 
ไป เอิน้ ตวย ก้น วา่ �ฆ่า มัน เหยี ๆ �

เปาโล อู ้กับ คน ตังหลาย
37 เม่ือ ทหาร ก่ําลัง ปา เปาโล เข้า ไป ใน ป้อม เปาโล ก็ อู ้กับ นายพัน ทหาร 

โรมัน เป๋น ภาษา กรกี วา่ �ข้าพเจ้า ขอ อู ้กับ ต้าน น่อย ได้ ก่อ� นายพัน ถาม 
วา่ �เจ้า อู ้ภาษา กรกี ได้ ตวย กา 38 เจ้า เป๋น จาว อยีปิต์ ต้ี เกย ก่อ ก๋าน จลาจล 
เม่ือ ตะก่อน แล้ว ปา นัก ฆ่า ส่ี ปัน คน เข้า ไป ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร บ่ ใจ้ กา�
39 เปาโล ตอบ วา่ �บ่ ใจ้ ข้าพเจ้า เป๋น จาว ยวิ เกิด ต้ี เมือง ทารซั์ส ใน แควน้ ซีลี
เซีย เป๋น คน ของ เมือง สําคัญ ขอ อนญุาต หื้อ อู ้กับ คน ตังหลาย น่อย เต๊อะ�
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40 เม่ือ นายพัน อนญุาต เปาโล ก็ ยนื ขึ้น ตัด๊ ต้ี ซ่ีคันใด แล้ว โบก มือ หื้อ คน 
ตังหลาย ดัก ก่อน เม่ือ คน ตังหลาย ดัก ดี แล้ว เปาโล ก็ อู ้กับ หมู่ เขา เป๋น ภาษา 
ฮบีรู วา่

22
1 �ป้อ แม่ ป้ี น้อง ตังหลาย บ่า เด่ียว น้ี ขอ ฟัง กํา จ๊ีแจ๋ง ของ ข้าพเจ้า สัก 

หน้อย เต๊อะ� 2 เม่ือ หมู่ เขา ได้ยนิ เปาโล อู ้เป๋น ภาษา ฮบีรู หมู่ เขา ซ้ํา ปา กัน๋ 
ดัก เหลือ เก่า แล้ว เปาโล ก็ อู ้วา่ 3 �ข้าพเจ้า เป๋น จาว ยวิ เกิด ต้ี เมือง ทารซั์ส 
แควน้ ซีลีเซีย แต่ มา ใหญ่ ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม น้ี ข้าพเจ้า เป๋น ศิษย ์ของ อาจ๋า
รย ์กามาลิเอล ต้าน อบรม สัง่ สอน ข้าพเจ้า หื้อ เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ ของ ป้อ
อุย๊ แม่หม่อน ของ หมู่ เฮา อยา่ง เครง่ครดั ข้าพเจ้า เป๋น คน ต้ี กระตือรอืรน้ ต่อ 
พระเจ้า ขนาด เหมือน กัน๋ กับ หมู่ ต้าน ต้ี อยู ่ต้ี น่ี วนั น้ี 4 ข้าพเจ้า เกย ค่ํา คน ต้ี 
ติดต๋าม ลัทธ ิน้ัน ต้ี ฮอ้ง วา่ ตาง ของ พระเยซู จ๋น ต๋าย ก็ มี กับ ยบั หมู่ เขา ตึง ป้อ
จาย แม่ญิง ไป ขัง คอก ก็ มี 5 มหา ปุโรหติ กับ สภา คน เฒ่า คน แก่ ก็ เป๋น พยาน 
หื้อ ข้าพเจ้า ได้ ยอ้น ข้าพเจ้า ได้ ฮบั หนังสือ จาก หมู่ เขา ต้ี เขียน เถิง ป้ีน้อง จาว 
ยวิ ใน เมือง ดามัสกัส เป้ือ มอบ อาํนาจ หื้อ ข้าพเจ้า ไป ยบั คน ต้ี หัน้ ต้ี ติดต๋าม 
ลัทธ ิน้ัน แล้ว ปา มา ลงโต้ษ ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม

6 �เม่ือ ข้าพเจ้า เตียว ตาง ใก้ จะ แผว เมือง ดามัสกัส เวลา ต๋อน น้ัน 
ประมาณ เต้ีย ง จู่ ๆ ก็ มี แสง แจ้ง จาก ต๊ อง ฟ้า ส่อง ลง มา ต้ี ตัว๋ ข้าพเจ้า
7 ข้าพเจ้า ก็ โก้น ลง ดิน แล้ว ได้ยนิ เสียง อนั ดัง วา่ �เซาโล เซาโล เหย เจ้า 
ค่ํา เฮา เยยีะ หยงั� 8 ข้าพเจ้า ก็ ถาม ไป วา่ �พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ เป๋น 
ใผ� พระองค์ ก็ ตอบ วา่ �เฮา คือ เยซู จาว นาซาเรธ็ ผู้ ต้ี เจ้า ค่ํา น้ัน� 9 หมู่ คน 
ต้ี ไป ตวย ข้าพเจ้า ก็ หนั แสง แจ้ง น้ัน เหมือน กัน๋ แต่ บ่ ได้ยนิ เสียง ของ ผู้ ต้ี อู ้
กับ ข้าพเจ้า น้ัน 10 ข้าพเจ้า ก็ ถาม วา่ �พระองค์ เจ้าข้า ข้าพเจ้า จะ ต้อง เยยีะ 
จาใด ดี� องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ก็ บอก วา่ �ลุก ขึ้น เตียว เข้า ไป ใน เมือง ดามัสกัส
ต้ี หัน้ จะ มี คน บอก เจ้า กู้ อยา่ง ต้ี เฮา มอบหมาย หื้อ เจ้า เยยีะ� 11 แสง แจ้ง ต้ี 
ส่อง ลง มา น้ัน เยยีะ หื้อ ต๋า ข้าพเจ้า ผ่อ อะหยงั บ่ หนั สัก หน้อย หมู่ คน ต้ี ไป ตวย 
จึง จู๋ง มือ ข้าพเจ้า ปา เข้า ไป ใน เมือง ดามัสกัส

12 �ใน เมือง น้ัน มี ป้อจาย คน น่ึง มา หา ข้าพเจ้า เขา จ้ือ อานาเนีย เป๋น คน 
ต้ี เครง่ครดั บท บัญญัติ ของ โมเสส กับ เป๋น คน ต้ี มี จ้ือเสียง ดี ใน หมู่ จาว ยวิ ต้ี 
หัน้ 13 เขา เข้า มา ยนื อยู ่ป่างข้าง ข้าพเจ้า อู ้วา่ �อา้ย เซาโล เหย ขอ หื้อ ต๋า ผ่อ 
หนั แหม เต้ือ� แล้ว วนิาที น้ัน ข้าพเจ้า ก็ หนั ได้ กับ หนั เขา ตวย

14 �อานาเนีย บอก วา่ �พระเจ้า ของ ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ หมู่ เฮา เลือก 
ต้าน หื้อ ฮู ้เถิง ความ ต้องก๋าน ของ พระองค์ กับ หื้อ หนั พระองค์ ต้ี ถูกต้อง 
ต๋าม ธรรม กับ หื้อ ได้ยนิ กํา อู ้จาก ปาก ของ พระองค์ ตวย 15 ยอ้น ต้าน จะ เป๋น 
พยาน หื้อ กู้ คน ฮู ้เถิง สิง่ ต้ี ต้าน ได้ หนั ได้ยนิ เก่ียวกับ พระองค์ 16 บ่ ต้อง ถ้า อะ
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หยงั แหม แล้ว ลุก ขึ้น ฮบั บัพติศมา แล้ว ขอ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ล้าง บาป ของ 
ต้าน หื้อ หมด เส้ียง ไป�

17 �ข้าพเจ้า ป๊ิก มา ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม เม่ือ อธษิฐาน ใน พระวหิาร ก็ ตก อยู ่
ใน ภาวะ เกิง่ หลับ เกิง่ ต่ืน 18 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หนั องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า พระองค์ 
อู ้กับ ข้าพเจ้า วา่ �ขะใจ๋ ออก ไป จาก กรุง เยรูซาเล็ม เวย ๆ เน่อ ยอ้น วา่ คน 
ต้ี น่ี จะ บ่ ยอม ฮบั เรือ่ง ต้ี ต้าน อู ้เก่ียว กับ เฮา� 19 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ตอบ วา่
�พระองค์ เจ้าข้า คน หมู่ น้ี ฮู ้วา่ ข้า พระองค์ เกย ไป ต๋าม ธรรมศาลา ต่าง ๆ
ของ จาว ยวิ กู้ ต้ี เป้ือ ยบั คน ต้ี ฮบัเจ้ือ พระองค์ ไป ขัง คอก กับ บุบ ตี ๋ 20 กับ ต๋อน 
สเทเฟน พยาน ของ พระองค์ ถูก ฆ่า ต๋าย น้ัน ข้า พระองค์ ก็ ยนื อยู ่ตัด๊ หัน้ หนั 
ดี หนั งาม ตวย ต้ี ฆ่า เขา ข้า พระองค์ เป๋น คน เฝ้า เส้ือ คุม ของ หมู่ คน ต้ี ฆ่า น้ัน�
21 แล้ว พระองค์ ก็ บอก กับ ข้าพเจ้า วา่ �ไป เต๊อะ เฮา จะ ส่ง เจ้า ไป ไก๋ ๆ ไป หา 
คน ต่างจ้าด� �

22 คน ตังหลาย ฟัง เปาโล อู ้มา ตลอด แต่ เม่ือ ได้ยนิ เปาโล อู ้เถิง เรือ่ง ไป 
หา คน ต่างจ้าด ก็ ปา กัน๋ เอิน้ เสียง ดัง วา่ �เอา มัน ไป ฆ่า ต๋าย เหยี อยู ่ไป ก็ 
หนัก แผ่นดิน� 23 หมู่ เขา ฮอ้ง เสียง ดัง แล้ว แก้ เส้ือ คุม ออก ปา กัน๋ กํา๋ ขี้ฝุ่น 
ผุก ขึ้น บน หวั๑ 24 นายพัน ทหาร โรมัน สัง่ หื้อ ปา เปาโล เข้า ไป ใน ป้อม ทหาร
สัง่ เฆ่ียน กับ สอบสวน เปาโล เป้ือ จะ ฮู ้วา่ เป๋น จาใด คน ตึง เมือง ปา กัน๋ ฮอ้ง 
เสียง ดัง ใส่ เปาโล 25 เม่ือ หมู่ ทหาร ก่ําลัง เอา เจ้ือก หนัง มัด เกียม เฆ่ียน ต้าน
เปาโล ก็ ถาม นายรอ้ย ต้ี ยนื อยู ่ต้ี หัน้ วา่ �จะ เฆ่ียน คน สัญจ้าด โรมัน ก่อน 
ตัดสิน ต๋าม กฎหมาย แล้ว กา�

26 เม่ือ นายรอ้ย ได้ยนิ จาอัน้ ก็ ไป รายงาน หื้อ นายพัน ฮู้ แล้ว ถาม วา่
�ต้าน จะ เยยีะ จาใด ดี ป้อจาย คน น้ี เป๋น คน สัญจ้าด โรมัน เน่อ� 27 นาย
พัน ก็ เข้า ไป ถาม เปาโล วา่ �เจ้า เป๋น คน สัญจ้าด โรมัน แต๊ กา� เปาโล ตอบ 
วา่ �แต๊ ก่า� 28 นายพัน บอก วา่ �ตัว๋ ของ เฮา ต้อง เสีย สตางค์ จํา๋นวน นัก 
ขนาด เถิง จะ ได้ สัญจ้าด โรมัน� เปาโล ตอบ วา่ �แต่ ตัว๋ ข้าพเจ้า เป๋น คน สัญ
จ้าด โรมัน ตัง้แต่ เกิด เน่อ ยอ้น ป้อ เป๋น คน สัญจ้าด โรมัน อยู ่แล้ว�

29 หมู่ ทหาร ต้ี ก่ําลัง จะ สอบสวน ก็ ละ เปาโล ไป ตันที นายพัน ก็ ตกใจ๋ กัว๋ 
ขึ้น มา เม่ือ ฮู ้วา่ คน ต้ี เขา สัง่ หื้อ เอา เจ้ือก เหล็ก ล่าม น้ัน เป๋น คน สัญจ้าด โรมัน
เซิง่ เป๋น ก๋าน เยยีะ ผิด กฎหมาย ของ โรม

เปาโล ต่อ หน้า สภา แซนเฮดรนิ
30 ถัด มา แหม วนั น่ึง นายพัน ใค่ ฮู ้วา่ จาว ยวิ ใส่ ความ เปาโล เรือ่ง อะหยงั

ก็ สัง่ หื้อ เจ้าหน้าต้ี ปล่อย เปาโล ก่อน แล้ว ฮอ้ง ประชุม หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ 
สภา แซนเฮดรนิ แล้ว ปา เปาโล เข้า มา ยนื ต่อ หน้า หมู่ เขา

๑ 22:23 22:23 เป๋น ก๋าน แสดง วา่ โขด ขนาด
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23
1 เปาโล ปักต๋าผ่อ ไป ต้ี หมู่ สมาชกิ สภา แซนเฮดรนิ แล้ว อู ้วา่ �ป้ีน้อง ตัง

หลาย ข้าพเจ้า ใจ๊ จีวติ ต่อหน้า พระเจ้า ด้วย จิต สํานึก ต้ี ดี ตลอด มา จ๋น แผว 
ตึง วนั น้ี� 2 อานาเนีย ต้ี เป๋น มหา ปุโรหติ สัง่ หื้อ คน ต้ี ยนื อยู ่ฮมิ เปาโล ตบ 
ปาก เปาโล 3 เปาโล ก็ อู ้กับ อานาเนีย วา่ �พระเจ้า จะ ตบ ปาก ต้าน เหมือน 
กัน๋ เน่อ ต้าน เผียบ เหมือน ก่ําแปง ต้ี ตา สี ขาว๒ ต้าน น่ัง ตัดสิน ข้าพเจ้า ต๋าม 
บท บัญญัติ ของ โมเสส แต่ ยงั สัง่ หื้อ เขา ตบ ข้าพเจ้า เซิง่ เป๋น ก๋าน ผิด บท 
บัญญัติ จาอัน้ กา�

4 คน ต้ี ยนื อยู ่ใก้ เปาโล อู ้วา่ �เจ้า ก้า อู ้ดูถูก ดู แควน มหา ปุโรหติ ของ 
พระเจ้า จาอัน้ กา� 5 เปาโล บอก วา่ �ป้ีน้อง ตังหลาย ข้าพเจ้า บ่ ฮู ้ลอ วา่ ป้อ
จาย คน น้ี เป๋น มหา ปุโรหติ ถ้า ฮู ้ข้าพเจ้า จะ บ่ วา่ ยอ้น มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์
วา่ �หา้ม แจ้งด่า ผู้ ต้ี ปกครอง เจ้า�ท�

6 เม่ือ เปาโล หนั วา่ ต้ี ประชุม มี ตึง หมู่ สะดูสี กับ หมู่ ฟาริสี ต้าน ก็ อู ้เสียง 
ดัง วา่ �ป้ีน้อง ตังหลาย ข้าพเจ้า เป๋น ฟารสีิ เป๋น ลูก ของ ฟารสีิ ตวย เน่อ ต้ี 
ข้าพเจ้า ถูก สอบสวน น้ี ก็ ยอ้น มี ความ หวงั วา่ คน ต้ี ต๋าย ไป แล้ว จะ เป๋น ขึ้น 
จาก ความ ต๋าย�

7บ่ากอง เปาโล อู ้จาอัน้ หมู่ ฟารสีิ กับ หมู่ สะดูสี ก็ ตัง้เก๊า เถียง กัน๋ ต้ี ประชุม 
น้ัน เลย แบ่ง ออก เป๋น สอง หมู่ 8 ( หมู่ เขา ผิด เถียง กัน๋ ก็ ยอ้น วา่ หมู่ สะดูสี ถือ 
วา่ ทูตสวรรค์ กาวา่ วญิญาณ กับ ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย บ่ มี แต่ หมู่ ฟา
ริสี เจ้ือ วา่ มี ตึง สาม อยา่ง น้ี ) 9 ตึง สอง หมู่ จึง ผิด เถียง กัน๋ เสียง ดัง นัก ขึ้น 
ติก ๆ แล้ว มี ธรรมาจ๋ารย ์บาง คน ต้ี เป๋น ฟารสีิ ยนื ขึ้น เถียง อยา่ง หนักแน่น วา่
�หมู่ เฮา บ่ หนั วา่ ป้อจาย คน น้ี เยยีะ ผิด อะหยงั สัก หน้อย วญิญาณ กาวา่ ทูต
สวรรค์ อาจ จะ อู ้กับ เขา แต๊�

10 ก๋าน เถียง น้ัน แฮง ขึ้น ๆ จ๋น นายพัน กัว๋ วา่ หมู่ เขา จะ หลุ้ม เยยีะ ฮา้ย 
เปาโล จึง สัง่ หื้อ ทหาร ปา ตัว๋ เปาโล ออก มา หา่ง จาก คน หมู่ น้ัน แล้ว ปา ป๊ิก ไป 
ต้ี ป้อม ทหาร เหยี

11 แล้ว ใน คืน น้ัน องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า มา ยนื ป่างข้าง เปาโล บอก วา่ �เจ้า 
บ่ ต้อง กัว๋ เน่อ เจ้า เป๋น พยาน หื้อ เฮา ใน กรุง เยรูซาเล็ม จาใด เจ้า จะ ต้อง เป๋น 
พยาน ใน กรุง โรม จาอัน้�

จาว ยวิ วางแผน ฆ่า เปาโล
12 วนั ถัด มา จาว ยวิ มา สุมหวั กัน๋ วางแผน จะ ฆ่า เปาโล แล้ว สาบาน ฮว่ม 

กัน๋ วา่ จะ บ่ กิน๋ ข้าว กิน๋ น้ํา จ๋น กวา่ จะ ฆ่า เขา ได้ เหยี ก่อน 13 คน ต้ี มา สุมหวั กัน๋ 
มี ประมาณ ส่ี สิบ ป๋าย 14 แล้ว หมู่ เขา ก็ ไป บอก กับ หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ ตึง หมู่ 
คน เฒ่า คน แก่ วา่ �หมู่ เฮา สาบาน กัน๋ ไว ้แล้ว วา่ จะ บ่ กิน๋ ข้าว กิน๋ น้ํา จ๋นกวา่ 
จะ ฆ่า เปาโล ได้ เหยี ก่อน 15 ต๋อน น้ี ขอ หมู่ ต้าน ใน นาม ของ สภา น้ี ไป บอก นาย
๒ 23:3 23:3 ก่ําแปง ต้ี ตา สี ขาว เป๋น กํา สํานวน ต้ี ดูถูก ดู แควน ท 23:5 23:5 อพย� 22:28
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พัน ปา เปาโล มา หา หมู่ ต้าน โดย ขีแ้ต่ง บอก วา่ หมู่ ต้าน ใค่ สอบสวน เรือ่ง ของ 
เขา หื้อ แค้ม ๆ นัก ขึ้น แล้ว หมู่ เฮา จะ ปา กัน๋ เกิด็ ฆ่า เขา เหยี ก่อน ต้ี จะ มา แผว 
ต้ี น่ี�

16 แต่ ลูกบ่าว ของ น้องสาว เปาโล ได้ยนิ เรือ่ง แผนก๋าน ฮา้ย น้ี ก่อน จึง เข้า 
ไป ใน ป้อม ทหาร บอก เปาโล 17 เปาโล ฮอ้ง นายรอ้ย คน น่ึง มา บอก วา่ �ขอ 
ปา ป้อจาย หนุ่ม คน น้ี ไป หา นายพัน กํา เต๊อะ เขา มี เรือ่ง สําคัญ จะ บอก หื้อ 
ต้าน ฮู�้ 18 นายรอ้ย จึง ปา ป้อจาย หนุ่ม คน น้ี ไป หา นายพัน แล้ว บอก วา่ �นัก
โต้ษ เปาโล ขอ ข้าพเจ้า ปา ป้อจาย หนุ่ม คน น้ี มา หา ต้าน เขา มี เรือ่ง จะ บอก 
หื้อ ต้าน ฮู�้ 19 นายพัน จึง จู๋ง มือ ป้อจาย หนุ่ม คน น้ัน ไป หา่ง จาก หมู่ คน แล้ว 
ถาม วา่ �มี อะหยงั กา�

20 ป้อจาย หนุ่ม ก็ ตอบ วา่ �จาว ยวิ ตกลง กัน๋ วา่ วนั พูก จะ มา ขอ ต้าน ปา 
เปาโล เข้า ไป ต้ี สภา แซนเฮดรนิ แหม หมู่ เขา จะ ขี้แต่ง ใค่ ไต่ สวน เรือ่ง เปาโล 
หื้อ แค้ม ๆ แหม หน้อย 21ขอ ต้าน หา้ม เยยีะ ตวย ต๋าม ต้ี หมู่ เขา วา่ เน่อ หมู่ เขา 
มี คน ส่ี สิบ ป๋าย แน ฆ่า เปาโล อยู่ ยอ้น หมู่ เขา สาบาน กัน๋ วา่ จะ บ่ กิน๋ ข้าว กิน๋ น้ํา 
จ๋น กวา่ จะ ฆ่า ได้ เหยี ก่อน ต๋อน น้ี หมู่ เขา ก็ เกียม พรอ้ม แล้ว ก่ําลัง ถ้า ต้าน วา่ 
จะ ตกลง ต๋าม กําขอ ของ หมู่ เขา ก่อ� 22 แล้ว นายพัน ก็ หื้อ ป้อจาย หนุ่ม คน 
น้ัน ป๊ิก ไป เหยี สัง่ นัก สัง่ หนา วา่ �หา้ม บอก หื้อ ใผ ฮู ้เน่อ วา่ เจ้า มา แจ้ง เรือ่ง น้ี 
กับ เฮา แล้ว�

ส่ง ตัว๋ เปาโล ไป เมือง ซีซารยีา
23 จาก น้ัน นายพัน ฮอ้ง นายรอ้ย มา สอง คน สัง่ วา่ �หื้อ ไป เกียม ทหาร ราบ 

สอง รอ้ย นาย ทหารม้า เจ็ด สิบ นาย ทหาร หอก แหม สอง รอ้ย นาย เกียม 
ออก เตียวตาง ไป เมือง ซีซารยีา ต๋อน สาม ทุ่ม คืน น้ี 24 เกียม ม้า หื้อ เปาโล สัก 
สอง สาม ตัว๋ แล้ว คุ้ม กัน๋ เขา ไป จ๋น แผว เจ้าเมือง เฟลิกส์ อยา่ง ปลอดภัย�
25 แล้ว นายพัน ก็ เขียน จดหมาย ข้อความ วา่

26 เรยีน ต้าน เจ้าเมือง เฟลิกส์ จาก ข้าพเจ้า คลาวดิอสั ลีเซียส
27 ป้อจาย คน น้ี ถูก จาว ยวิ ยบั มา เขา เกือบ จะ ถูก คน หมู่ น้ัน ฆ่า ต๋าย แต่ 

ข้าพเจ้า ปา หมู่ ทหาร ไป จ้วย เขา ไว้ ยอ้น ข้าพเจ้า ได้ยนิ มา วา่ เขา เป๋น คน 
สัญจ้าด โรมัน 28ข้าพเจ้า ใค่ ฮู ้วา่ จาว ยวิ ใส่ความ เขา เรือ่ง อะหยงั พ่อง จึง 
ปา ตัว๋ เขา ไป ต้ี สภา แซนเฮดรนิ 29 ข้าพเจ้า ก็ หนั วา่ เขา ถูก ฟ้อง เรือ่ง เก่ียว
กับ บท บัญญัติ ของ จาว ยวิ แต่ บ่ มี ความ ผิด เถิง ขนาด ต้อง ถูก ฆ่า ต๋าย กา
วา่ ถูก คอก 30 เม่ือ ข้าพเจ้า ฮู ้วา่ มี จาว ยวิ หมู่ น่ึง วางแผน จะ ฆ่า เขา ก็ เลย 
ฟ่ัง ส่ง เขา มา หา ต้าน ก่อน แล้ว ก็ สัง่ หื้อ คน หมู่ น้ัน ต้ี ใส่ความ เขา มา ฟ้อง 
ป้อจาย คน น้ี กับ ต้าน เอา คน เดียว
31 หมู่ ทหาร ราบ ก็ เยยีะ ต๋าม ต้ี นายพัน สัง่ ปา เปาโล ออก เตียวตาง ไป จ๋น 

แผว เมือง อนัทิปาตรส์ี ใน คืน น้ัน 32 วนั ถัด มา หมู่ ทหาร ราบ ก็ ปา กัน๋ ป๊ิก ไป 
ป้อม ทหาร แล้ว หมู่ ทหารม้า ก็ ปา เปาโล เตียวตาง ต่อไป 33 เม่ือ หมู่ ทหาร
ม้า มา แผว เมือง ซีซารียา แล้ว ก็ เอา จดหมาย ไป หื้อ เจ้าเมือง กับ มอบ ตัว๋ 
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เปาโล หื้อ ตวย 34 เจ้าเมือง อา่น จดหมาย แล้ว ถาม เปาโล วา่ มา จาก แควน้ 
ไหน เม่ือ ฮู ้วา่ เปาโล มา จาก แควน้ ซีลีเซีย 35 เจ้าเมือง จึง บอก วา่ �ข้า จะ ฟัง 
กํา หื้อก๋าน ของ เจ้า เม่ือ ฝ่าย ต้ี ฟ้อง มา แผว แล้ว� ต้าน จึง สัง่ หื้อ กุม ตัว๋ เปาโล 
ไว ้ใน วงั เก่า ของ เฮโรด

24
เปาโล แก้ ข้อ กล่าวหา ต่อ หน้า เฟลิกส์

1 หา้ วนั ถัด มา อานาเนีย มหา ปุโรหติ กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ บาง คน ตึง 
ทนาย ความ จ้ือ เทอร์ทูลลัส เตียวตาง ลง มา จาก กรุง เยรูซาเล็ม มา แผว 
เมือง ซีซารยีา แล้ว ก็ ตัง้ ข้อหา ฟ้อง เปาโล ต่อ หน้า เจ้าเมือง 2 เจ้าเมือง ฮอ้ง 
เปาโล เข้า มา แล้ว เทอร์ทูลลัส ก็ กล่าวหา เปาโล ต่อ หน้า เจ้าเมือง เฟลิกส์ 
วา่ �ต้าน เฟลิกส์ ต้ี เคารพ หมู่ เฮา จาว ยวิ อยู ่เยน็ เป๋น สุข จาก ก๋าน ปกครอง 
ของ ต้าน มา เป๋น เวลา เมิน นาน กับ ประเทศ จ้าด ของ เฮา ก็ ฮบั ก๋าน ปฏิรูป
ยอ้น ต้าน ผ่อ ก๋ารณ์ไก๋ 3 หมู่ เฮา ใคว ่ประเทศ ขอบ พระคุณ ต้าน อยา่ง ซาบซ้ึง 
สําหรบั สิง่ ดี ๆ หมู่ น้ี 4 ข้าพเจ้า บ่ ใค่ เสีย เวลา ของ ต้าน นัก ล้ํา ไป ก็ ขอ รบก๋วน 
ต้าน ฟัง หมู่ เฮา เล่า ต่อ แหม สัก หน้อย

5 �หมู่ เฮา หนั วา่ ป้อจาย คน น้ี เป๋น คน อนัตราย สุ่ย หื้อ เกิด ก๋าน จลาจล 
ใน หมู่ จาว ยวิ ใน กู้ ต้ี เขา เป๋น หวัหน้า ลัทธ ินาซาเรธ็ 6 เขา ยงั ฮ ิเยยีะ หื้อ พระ
วหิาร มัวหมอง หมู่ ข้าพเจ้า เลย ปา กัน๋ ยบั ตัว๋ เขา๓ 8 ขอ ต้าน ลอง สอบสวน 
เขา ผ่อ เต๊อะ แล้ว ต้าน จะ ฮู ้จาก ปาก ของ เขา วา่ กู้ สิง่ ต้ี เฮา ตังหลาย กล่าวหา 
เขา น้ัน เป๋น ความ จรงิ� 9 จาว ยวิ คน อื่น ๆ ก็ เข้า มา ฮว่ม ยนืยนั วา่ ต้ี เทอรทู์ล
ลัส อู ้มา ตึงหมด ก็ เป๋น เรือ่ง แต๊

จาว ยวิ เต็ก โต้ษ ใส่ความ เปาโล
10 เม่ือ เจ้าเมือง หื้อ สัญญาณ เปาโล อู้ ต้าน ก็ อู ้วา่ �ข้าพเจ้า ฮู ้วา่ ต้าน เป๋น 

ผู้ ตัดสิน ความ หื้อ ประเทศ น้ี มา หลาย ป๋ี แล้ว ข้าพเจ้า จึง สบายใจ๋ ต้ี จะ แก้ 
ข้อ กล่าวหา ของ ตัว๋เก่า ต่อ หน้า ต้าน 11 ถ้า ต้าน สอบถาม ก็ จะ ฮู ้ได้ เลย วา่ ใน 
เวลา บ่ เกิน๋ สิบ สอง วนั มา น้ี ข้าพเจ้า ไป กรุง เยรูซาเล็ม เป้ือ นมัสก๋าน พระเจ้า 
ต้ี พระวหิาร 12 หมู่ เขา บ่ หนั วา่ ข้าพเจ้า เถียง กับ ใผ ใน พระวหิาร กาวา่ อู ้สุ่ย 
หมู่ คน ต้ี ธรรมศาลา ของ จาว ยวิ กาวา่ ต้ี อื่น ๆ ใน เมือง ตวย 13 เรือ่ง ตึงหมด ต้ี 
หมู่ เขา ก่ําลัง ฟ้อง ข้าพเจ้า น้ัน หมู่ เขา บ่ สามารถ หา ข้อ พิสูจน์ ได้ 14 ข้าพเจ้า 
ยอมฮบั วา่ ได้ นมัสก๋าน พระเจ้า ของ ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ ข้าพเจ้า โดย เป๋น 
ผู้ ติดต๋าม ลัทธ ิน้ัน ต้ี ฮอ้ง วา่ ตาง ของ พระเยซู ต้ี หมู่ เขา ฮอ้ง วา่ เป๋น ลัทธ ินิ
ก๋าย น่ึง ข้าพเจ้า ก็ เจ้ือถือ กู้ อยา่ง ต้ี เขียน ไว ้ใน บท บัญญัติ ของ โมเสส ตึง 
ใน หนังสือ ของ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 15 ข้าพเจ้า ก็ มี ความ หวงั 
๓ 24:6 24:7 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ เพิม่ ข้อความ ส่วน ต๊าย ของ ข้อ 6 เพิม่ ข้อ
7 กับ ส่วน ต้น ของ ข้อ 8 วา่ �หมู่ เฮา ใค่ ตัดสิน เขา ต๋าม กฎหมาย ของ หมู่ เฮา
แต่ นายพัน ลีเซียส ใจ๊ ก่ําลัง มา ลู่ เอา ตัว๋ เขา ไป เหยี กับ นายพัน ลีเซียส สัง่ คน ต้ี กล่าวหา เปาโล หื้อ มา หา ต้าน�
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อยา่ง เดียว กับ หมู่ เขา วา่ พระเจ้า จะ เยยีะ หื้อ กู้ คน ตึง คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม 
กับ คน บ่ ดี เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 16ยอ้นจาอัน้ ข้าพเจ้า จึง อุตส่าห ์เยยีะ กู้ สิง่ 
ด้วย จิต สํานึก ต้ี บรสุิทธิ ์ต่อ พระเจ้า กับ มนษุย ์อยา่ง เป๋น แต๊ เป๋น วา่ อยู ่เสมอ

17 �ต๋อน หลัง ต้ี ไป จาก กรุง เยรูซาเล็ม เป๋น เวลา หลาย ป๋ี ข้าพเจ้า ป๊ิก มา 
เป้ือ เอา สตางค์ มา จ้วยเหลือ คน ตุ๊ก คน ยาก ใน จ้าด ของ ข้าพเจ้า แล้ว ก็ ลวด 
ถวาย เครือ่ง ปู่จา พระเจ้า 18 เวลา น้ัน หมู่ เขา ก็ หนั ข้าพเจ้า ใน พระวหิาร หลัง
จาก ข้าพเจ้า เยยีะ พิธ ีล้าง ตัว๋ หื้อ บรสุิทธิ ์แล้ว หมู่ เขา ก็ หนั วา่ ข้าพเจ้า บ่ ได้ 
อยู ่กับ หมู่ คน กาวา่ ก่อ ความ วุน่วาย 19 แต่ มี จาว ยวิ บาง คน ต้ี มา จาก แควน้ 
เอเชยี อยู ่ต้ี หัน้ ใน วนั น้ัน ถ้า เขา หมู่ น้ัน มี ข้อ กล่าวหา ข้าพเจ้า หมู่ เขา น่า จะ 
มา ฟ้อง ข้าพเจ้า ต่อ หน้า ต้าน ต้ี น่ี ตวย 20 กาวา่ บ่ จาอัน้ ก็ หื้อ หมู่ คน ต้ี มา ต้ี น่ี 
บอก ความ ผิด ต้ี ข้าพเจ้า ถูก ตัดสิน ต๋อน ต้ี อยู ่ต่อ สภา แซนเฮดรนิ เต๊อะ แต่ 
บ่ มี แม่น ก่อ 21 เวน้ แต่ วา่ ข้าพเจ้า ถูก สอบสวน ต่อ หน้า ต้าน ตังหลาย ใน วนั 
น้ี ยอ้น เรือ่ง เดียว เต้าอัน้ ก็ คือ ข้าพเจ้า ฮอ้ง ขึ้น ใน ต้ี ประชุม น้ัน วา่ �ข้าพเจ้า 
เจ้ือ วา่ มี ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย� �

22 เฟลิกส์ ฮู ้เรือ่ง ลัทธ ิน้ัน ต้ี ฮอ้ง วา่ ตาง ของ พระเยซู ดี อยู ่แล้ว ก็ เล่ือน 
ก๋าน พิจารณา คดี ออก ไป ก่อน บอก วา่ �เม่ือ นายพัน ลีเซียส มา แผว เฮา จะ 
ตัดสิน คดี ของ หมู่ ต้าน� 23 เขา สัง่ นายรอ้ย หื้อ กุม ตัว๋ เปาโล ไว้ แต่ หื้อ ลด 
หยอ่น ก๋าน กวดขัน ลง พ่อง แล้ว หื้อ เป้ือน ๆ ของ เปาโล ผ่อกอย จ้วยเหลือ ใน 
สิง่ ต้ี จํา๋เป๋น

เฟลิกส์ กับ เมีย ฮอ้ง เปาโล มา อู ้ตวย
24 หลาย วนั ต่อ มา เฟลิกส์ มา กับ ดรู สิลลา เมีย ของ เขา ต้ี เป๋น จาว ยวิ

แล้ว เฟลิกส์ สัง่ หื้อ ปา เปาโล มา หา แล้ว ฟัง เปาโล อู ้เรือ่ง ก๋าน เจ้ือ พระเยซู 
ครสิต์ 25 แต่ เม่ือ เปาโล อู ้เถิง ความ ยุติธรรม ก๋าน หา้มใจ๋ กับ วนั ต้ี พระเจ้า 
จะ ตัดสิน กู้ คน สําหรบั สิง่ ดี กับ สิง่ บ่ ดี ต้ี เกย เยยีะ เฟลิกส์ ก็ เกิด กัว๋ ขึ้น มา อู ้
วา่ �เอา ละ วนั น้ี ปอ เต้าอี ้ก่อน ไป ได้ แล้ว เอา ไว ้เฮา มี เวลา จะ ฮอ้ง มา แหม 
ใหม่� 26 ใน เวลา เดียว กัน๋ น้ัน เฟลิกส์ ก็ หวงั วา่ เปาโล จะ ติด สินบน เขา จึง 
ฮอ้ง เปาโล มา อู ้ตวย เจ่ือ ขนาด

27 ผ่าน ไป แล้ว สอง ป๋ี ปอรสิอสั เฟสทัส ก็ มา ฮบั ตํา๋แหน่ง เจ้าเมือง แตน 
เฟลิกส์ แต่ เน่ือง จาก เฟลิกส์ ใค่ เอาใจ๋ จาว ยวิ ก่อน ออก จาก ตํา๋แหน่ง ก็ ยงั 
ละ หื้อ เปาโล ติด คอก ต้ี หัน้ อยู่

25
เปาโล ต้อง ก๋าน ไป ปะ ซีซาร์

1 เม่ือ เฟสทัส เข้า ฮบั ตํา๋แหน่ง เจ้าเมือง ได้ สาม วนั ก็ เตียวตาง จาก เมือง ซี
ซารยีา ไป กรุง เยรูซาเล็ม 2 ต้ี หัน้ หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ ยื่น ข้อ 
กล่าวหา เปาโล ต่อ เฟสทัส 3 แล้ว ออ้นวอน เฟสทัส ขอ ความ กรุณา หื้อ จ้วย 
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ส่ง เปาโล มา ต้ี กรุง เยรูซาเล็ม ตวย หมู่ เขา เยยีะ จาอี ้ยอ้น วา่ วางแผน จะ ฆ่า 
เปาโล หละหวา่ง ตาง 4 เฟสทัส ตอบ วา่ �เปาโล ถูก กุม ตัว๋ อยู ่ต้ี เมือง ซีซารยีา
แหม บ่ เมิน เต้าใด เฮา ก็ จะ ป๊ิก ไป ต้ี หัน้ แล้ว 5 หื้อ ผู้นํา ใน หมู่ ต้าน ลง ไป ตวย 
เฮา ถ้า เปาโล มี ความ ผิด อยา่ง น่ึง อยา่งใด ก็ หื้อ หมู่ เขา ฟ้อง เปาโล ต้ี หัน้�

6 หลังจาก อยู ่กับ หมู่ เขา ได้ แปด วนั กาวา่ สิบ วนั เฟสทัส ก็ ป๊ิก ไป เมือง ซี
ซารยีา วนั ถัด มา ต้าน ก็ เปิด ศาล ตัดสิน แล้ว สัง่ หื้อ ปา เปาโล เข้า มา 7 เม่ือ 
เปาโล มา แผว แล้ว หมู่ จาว ยวิ ต้ี มา จาก กรุง เยรูซาเล็ม ก็ มา ยนื แวด ตะหลุ้ม 
กล่าวหา วา่ เปาโล เยยีะ ผิด ฮา้ยแฮง หลาย อยา่ง แต่ ข้อหา หมู่ น้ัน หมู่ เขา 
พิสูจน์ บ่ ได้ สัก ข้อ 8 แล้ว เปาโล ก็ แก้ ข้อ กล่าวหา วา่ �ข้าพเจ้า บ่ ได้ เยยีะ อะ
หยงั ผิด ต่อ บท บัญญัติ ของ จาว ยวิ กาวา่ ต่อ พระวหิาร กาวา่ ต่อ ซีซาร ์เน่อ�
9 แต่ เฟสทัส ใค่ เอาใจ๋ จาว ยวิ จึง ถาม เปาโล วา่ �เจ้า ใค่ ไป กรุง เยรูซาเล็ม ก่อ
เป้ือ สู้ คดี ต้ี ถูก กล่าวหา น้ี ต่อ หน้า เฮา ต้ี หัน้�

10 เปาโล ตอบ วา่ �ต๋อน น้ี ข้าพเจ้า ก็ ก่ํา ลัง อยู ่ต่อ หน้า ศาล ของ ซีซาร์
ข้าพเจ้า ควร จะ ได้ ฮบั ก๋าน ตัดสิน ต้ี น่ี ต้าน ก็ ฮู ้ดี วา่ ข้าพเจ้า บ่ ได้ เยยีะ ผิด 
อะหยงั ต่อ จาว ยวิ 11 ถ้า ข้าพเจ้า เยยีะ ผิด แต๊ กาวา่ เยยีะ อะหยงั ต้ี สมควร 
ต๋าย ข้าพเจ้า ก็ ยอม ต๋าย บ่ ขัดขืน สัก อยา่ง แต่ ถ้า ข้อ กล่าวหา หมู่ น้ี เอา มา 
ฟ้อง เป๋น เรือ่ง บ่ แต๊ ใผ ก็ บ่ มี สิทธิ ์จะ ส่ง ข้าพเจ้า ไป หื้อ กับ หมู่ น้ี ข้าพเจ้า ขอ 
ถวาย ฎีกา ต่อ ซีซาร�์

12หลังจาก เฟสทัส หารอื กับ ต้ีเป็ิกษา แล้ว ก็ บอก วา่ �ยอ้น เจ้า ถวาย ฎีกา 
เถิง ซีซาร์ ก็ จะ ต้อง ไป เข้า เฝ้า ซีซาร�์

เฟสทัส เป็ิกษา กษัตรยิ ์อากรปิปา
13 หลาย วนั ต่อ มา กษัตรยิ ์อากรปิปา กับ พระนาง เบอรนิ์ส น้องสาว ของ 

พระองค์ มา ต้อนฮบั เฟสทัส ต้ี เมือง ซีซารยีา 14 ใน หละหวา่ง ต้ี กษัตรยิ ์อา
กรปิปา อยู ่ต้ี หัน้ หลาย วนั เฟสทัส ก็ เล่า เรือ่ง คดี ของ เปาโล หื้อ ฟัง วา่ �ต้ี น่ี มี 
ป้อจาย คน น่ึง เป๋น นักโต้ษ ต้ี เฟลิกส์ ขัง คอก ไว้ 15 ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า อยู ่ใน กรุง 
เยรูซาเล็ม หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ กับ หมู่ คน เฒ่า คน แก่ จาว ยวิ เอา คดี ของ ป้อ
จาย คน น้ี มา ยื่น ฟ้อง ต่อ ข้าพเจ้า กับ ขอ หื้อ ตัดสิน ลงโต้ษ เขา 16 ข้าพเจ้า 
บอก หมู่ เขา วา่ ต๋าม ธรรมเนียม ของ จาว โรมัน จะ บ่ มอบ ตัว๋ นักโต้ษ หื้อ ใผ
จ๋น กวา่ คน ฟ้อง กับ คน ต้ี ถูก ฟ้อง มา อยู ่ส่อง หน้า กัน๋ เป้ือ หื้อ คน ต้ี ถูก ฟ้อง มี 
โอกาส แก้ ข้อ กล่าวหา เหยี ก่อน

17 �เม่ือ หมู่ เขา ตวย ข้าพเจ้า มา ต้ี น่ี ข้าพเจ้า ก็ บ่ รอ จ๊า แหม วนั ถัด ไป
ข้าพเจ้า ก็ เปิด ศาล ตัดสิน แล้ว สัง่ หื้อ ปา ตัว๋ ป้อจาย คน น้ัน เข้า มา 18 เม่ือ 
หมู่ ต้ี ฟ้อง เขา ยนื ขึ้น กล่าวหา เขา ข้าพเจ้า ก็ หนั วา่ ข้อ กล่าวหา น้ัน บ่ ใจ้ เรือ่ง 
ฮา้ยแฮง อยา่ง ต้ี ก๊ึด ไว้ 19 แต่ เป๋น ก๋าน โต้เถียง กัน๋ เก่ียวกับ ศาสนา ของ หมู่ 
เขา เหยี กับ เรือ่ง ป้อจาย คน น่ึง จ้ือ เยซู ต้ี ต๋าย ไป แล้ว แต่ เปาโล ยนืยนั วา่ ยงั 
มี จีวติ อยู่ 20 ข้าพเจ้า บ่ ฮู ้วา่ จะ สอบสวน เรือ่ง หมู่ น้ี จาใด ดี จึง ถาม เปาโล วา่ 
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เขา ใค่ ไป กรุง เยรูซาเล็ม เป้ือ สู้ คดี น้ี ต้ี หัน้ ก่อ 21 แต่ เขา ขอ ถวาย ฎีกา เถิง ซี
ซาร์ ข้าพเจ้า จึง สัง่ หื้อ กุม ตัว๋ เขา ไว ้ก่อน จ๋น กวา่ จะ ส่ง ตัว๋ เขา ไป หื้อ ซีซาร�์

22 แล้ว กษัตรยิ ์อากรปิปา ก็ อู ้กับ เฟสทัส วา่ �ข้าพเจ้า ก็ ใค่ ฟัง จาก ปาก 
ของ ป้อจาย คน น้ี ตวย� เฟสทัส ตอบ วา่ �วนั พูก ต้าน จะ ได้ ฟัง เขา�

เปาโล อยู ่ส่อง หน้า กษัตรยิ ์อากรปิปา
23 ใน วนั ถัด มา กษัตรยิ ์อากรปิปา กับ พระนาง เบอรนิ์ส เข้า ไป ใน หอ้งโถง 

ใหญ่ ด้วย ขบวน แห ่อยา่ง ยิง่ใหญ่ หมู่ เขา มา ตวย กัน๋ กับ หมู่ ผู้ บังคับ บัญชา 
ทหาร กับ ผู้นํา คน สําคัญ ๆ ของ เมือง แล้ว เฟสทัส สัง่ หื้อ ปา เปาโล เข้า มา
24 จาก น้ัน เฟสทัส ก็ อู ้วา่ �กษัตรยิ ์อากรปิปา กับ ต้าน ตังหลาย ต้ี อยู ่ต้ี น่ี หมู่ 
ต้าน หนั ป้อจาย คน น้ี แล้ว เขา เป๋น คน ต้ี จาว ยวิ ตังหลาย ใน เมือง น้ี ตึง ต้ี กรุง 
เยรูซาเล็ม ฮอ้ง เอิน้ กับ ข้าพเจ้า วา่ เขา บ่ สมควร ต้ี จะ มี จีวติ อยู ่ต่อ ไป 25 แต่ 
ข้าพเจ้า หนั วา่ เขา บ่ ได้ เยยีะ อะหยงั ผิด เถิง ต้อง ต๋าย เม่ือ เขา ถวาย ฎีกา เถิง 
ซีซาร์ ข้าพเจ้า จึง ตกลง วา่ จะ ส่ง เขา ไป ขึ้น ศาล ต้ี กรุง โรม 26 แต่ ข้าพเจ้า บ่ ฮู ้
วา่ จะ เขียน รายงาน ต่อ พระองค์ เก่ียวกับ ป้อจาย คน น้ี จาใด ดี ก็ เลย ปา เขา 
มา อยู ่ต่อ หน้า หมู่ ต้าน โดย เฉพาะ อยา่ง ยิง่ ต้ี อยู ่ต่อ หน้า กษัตรยิ ์อากรปิปา
ต้ี ฮู ้บท บัญญัติ ของ จาว ยวิ เป๋น อยา่ง ดี เป้ือ ก๋าน สอบสวน เต้ือ น้ี จะ ออก ผล 
ปอ ต้ี จะ เขียน รายงาน ได้ 27 ยอ้น ข้าพเจ้า ฮูสึ้ก วา่ บ่ เปิง ต้ี จะ ส่ง ตัว๋ นักโต้ษ ไป 
หื้อ ซีซาร์ โดย บ่ เจาะจง วา่ เขา เยยีะ อะหยงั ผิด พ่อง�

26
เปาโล แก้ คดี ต่อ หน้า อากรปิปา

1 กษัตรยิ ์อา กรปิ ปา บอก กับ เปาโล วา่ �เฮา อนญุาต หื้อ เจ้า อู ้แก้ ข้อ 
กล่าวหา หื้อ ตัว๋ เก่า ได้� เปาโล ก็ ยื่น มือ ๔แล้ว ตัง้ เก๊ า แก้ ข้อ กล่าวหา วา่
2 �ต้าน กษัตรยิ ์อากรปิปา ข้าพเจ้า ถือ วา่ เป๋น โอกาส ดี แต๊ ๆ ต้ี ได้ อยู ่ต่อ หน้า 
พระองค์ ใน วนั น้ี เป้ือ แก้ ข้อ กล่าวหา ตึงหมด ต้ี หมู่ จาว ยวิ ใส่ความ ข้าพเจ้า 
น้ัน 3 ยอ้น ต้าน กษัตรยิ ์ก็ ฮู ้ฮตี เก่า ฮอย เดิม กับ ข้อ โต้แยง้ ต่าง ๆ ของ จาว ยวิ 
เป๋น อยา่ง ดี ยอ้นจาอัน้ ขอ พระองค์ อดทน ฟัง ข้าพเจ้า หน้อย เน่อ

4 �จาว ยวิ ฮู ้หนั ข้าพเจ้า มา ตัง้แต่ เป๋น หละออ่น ต้ี บ้าน เกิด กับ ต๋อน ต้ี 
ข้าพเจ้า อยู ่ต้ามก๋าง หมู่ เขา ใน กรุง เยรูซาเล็ม 5 หมู่ เขา ฮู้ จัก ข้าพเจ้า เมิน 
มา แล้ว ถ้า หมู่ เขา จะ ยอม เป๋น พยาน หื้อ ข้าพเจ้า ก็ จะ ยนืยนั วา่ ข้าพเจ้า เป๋น 
สมาชกิ ฟารสีิ เป๋น หมู่ คน ต้ี เครง่ ศาสนา ต้ีสุด ใน หมู่ จาว ยวิ 6 บ่าเด่ียวน้ี ต้ี 
ข้าพเจ้า ถูก สอบสวน อยู ่น้ี ก็ ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า มี ความ หวงั ใน สิง่ ต้ี พระเจ้า 
สัญญา ไว ้กับ ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ ข้าพเจ้า 7 เป๋น พระสัญญา ต้ี สิบ สอง ผะ
กุ๋น ของ หมู่ เฮา หวงั วา่ จะ เป๋น แต๊ จึง ฮบัใจ๊ พระเจ้า อยา่ง เอา แต๊ เอา วา่ ตึง 
เม่ือวนั เม่ือคืน ข้า แต่ กษัตรยิ์ หมู่ จาว ยวิ ใส่ความ ข้าพเจ้า ก็ ยอ้น ความ หวงั 
๔ 26:1 26:1 ยื่น มือ เป๋น วฒันธรรม ของ คน สมัย น้ัน ต้ี เยยีะ ก่อน อู ้ใน ต้ี จุมนมุ 
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อนั น้ี ละ 8 เป๋น จาใด ต้าน ตังหลาย เจ้ือ วา่ พระเจ้า เยยีะ หื้อ คน เป๋น ขึ้น จาก 
ความ ต๋าย น้ัน เป๋น ไป ตึง บ่ ได้

9 �ข้าพเจ้า ก็ เกย ก๊ึด วา่ จํา๋ เป๋น ต้อง ขัดขวาง จ้ือ ของ พระ เยซู จาว นา
ซาเรธ็ เต้า ต้ี จะ เยยีะ ได้ 10 ข้าพเจ้า ก็ เยยีะ จาอัน้ แล้ว ใน กรุง เยรูซาเล็ม
ข้าพเจ้า ได้ ฮบั สิทธ ิอาํนาจ จาก หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ หื้อ ยบั คน ต้ี เจ้ือ พระเยซู 
ไป ขัง คอก เม่ือ หมู่ น้ัน ถูก ลงโต้ษ เถิง ต๋าย ข้าพเจ้า ก็ หนั ดี หนั งาม ตวย
11 ข้าพเจ้า ยบั เอา เขา หมู่ น้ัน ต๋าม ธรรมศาลา ต่าง ๆ มา ลงโต้ษ เจ่ือ ขนาด
กับ ฮ ิบังคับ หื้อ หมู่ เขา อู ้ดู แควน พระเยซู ข้าพเจ้า ตึง โขด ตึง จัง คน หมู่ น้ี 
ขนาด เถิง กับ เตียวตาง ไป ค่ํา คน หมู่ น้ี เถิง เมือง ใน ต่าง ประเทศ

12 �ใน ก๋าน เตียวตาง ไป ยบั หมู่ ผู้เจ้ือ แบบ น้ี มี เต้ือ น่ึง ข้าพเจ้า ไป เมือง 
ดามัสกัส โดย ได้ ฮบั สิทธ ิอาํนาจ กับ กํา สัง่ จาก หมู่ หวัหน้า ปุโรหติ หื้อ ไป 
ยบั หมู่ คน ต้ี เจ้ือ พระเยซู ต้ี หัน้ 13 ข้า แต่ กษัตรยิ์ เวลา ประมาณ เต้ียงวนั 
ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า ก่ําลัง เตียวตาง อยู ่น้ัน ข้าพเจ้า ก็ หนั แสง แจ้ง จาก ต๊องฟ้า 
แจ้ง เหลือ แสง ตะวนั ส่อง ลง มา ต้ี ตัว๋ ข้าพเจ้า ตึง คน ตังหลาย ต้ี ไป ตวย 
กัน๋ กับ ข้าพเจ้า 14 หมู่ เฮา ตึงหมด โก้น ลง ดิน แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ได้ยนิ เสียง 
อู ้กับ ข้าพเจ้า เป๋น ภาษา ฮบีรู วา่ �เซาโล เซาโล เหย เจ้า ค่ํา เฮา เยยีะ หยงั
ก๋าน ต้ี เจ้า ขัดขืน เฮา ก็ เยยีะ หื้อ ตัว๋ เก่า เจ็บ เหมือน งวั เตะ เหล็ก เหล้ียม ของ 
เจ้าของ� 15 ข้าพเจ้า ก็ ถาม วา่ �พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ เป๋น ใผ� แล้ว 
พระองค์ ตอบ วา่ �เฮา คือ เยซู ผู้ ต้ี เจ้า ค่ํา น้ัน ละ 16 ลุก ขึ้น เต๊อะ ต้ี เฮา มา 
หา เจ้า ก็ เป้ือ จะ แต่งตัง้ เจ้า หื้อ เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ เฮา กับ เป๋น พยาน อู ้หื้อ คน อื่น 
ฟัง เถิง เหตุก๋ารณ์ ต้ี เจ้า ได้ หนั เฮา กับ เรือ่ง ต้ี เฮา จะ สําแดง หื้อ ฮู ้ใน ปาย หน้า
17 เฮา จะ จ้วยเหลือ เจ้า หื้อ รอด ป๊น จาก จาว ยวิ กับ คน ต่างจ้าด ต้ี เฮา จะ ใจ๊ เจ้า 
ไป หา น้ัน 18 เป้ือ เปิด หู เปิด ต๋า ของ หมู่ เขา หื้อ บิน่หลังตํา๋ จาก ความ มืด เข้า 
มา หา ความ เป่งแจ้ง กับ จาก อาํนาจ ของ ซาต๋าน เข้า มา หา พระเจ้า เป้ือ เขา 
หมู่ น้ัน จะ ฮบั ก๋าน ยกโต้ษ บาป แล้ว เป๋น สมาชกิ ฮว่ม กัน๋ กับ หมู่ คน ต้ี พระเจ้า 
เลือก ไว ้เป๋น คน ของ พระองค์ โดย ความ เจ้ือ ใน เฮา�

19 �ข้า แต่ กษัตรยิ ์อากรปิปา หลังจาก น้ัน ข้าพเจ้า จึง เจ้ือฟัง นิมิต ต้ี มา 
จาก สวรรค์ น้ัน ตึง บ่ ขัดขืน เลย 20 ข้าพเจ้า ตัง้เก๊า เตสนา สัง่ สอน ใน เมือง 
ดามัสกัส ก่อน แล้ว ก็ ใน กรุง เยรูซาเล็ม ตึง ใคว ่แควน้ ยู เดีย กับ ต้ามก๋าง 
คน ต่างจ้าด ตวย ข้าพเจ้า บอก หื้อ หมู่ เขา กลับใจ๋ จาก บาป มา หา พระเจ้า 
เหยี แล้ว เยยีะ สิง่ ต้ี แสดง วา่ กลับใจ๋ แต๊ ๆ 21 ยอ้นจาอี ้หมู่ จาว ยวิ เข้า มา ยบั 
ข้าพเจ้า ต๋อน ต้ี อยู ่ใน พระวหิาร แล้ว ฮ ิจะ ฆ่า ข้าพเจ้า เหยี 22 แต่ พระเจ้า ก็ 
จ้วย ข้าพเจ้า มา จ๋น แผว ตึง วนัน้ี ข้าพเจ้า จึง มา ยนื เป๋น พยาน ต่อ ต้าน ตัง
หลาย ตึง ผู้ หน้อย ผู้ใหญ่ ใน ต้ี น่ี ได้ ข้าพเจ้า บ่ ได้ อู ้เรือ่ง อื่น ๆ นอกจาก สิง่ ต้ี ผู้ 
เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า กับ โมเสส บอก ไว ้วา่ จะ เกิด ขึ้น 23 สิง่ น้ัน ก็ 
คือ พระครสิต์ จะ ต้อง ทน ตุ๊ก ทรมาน จ๋น ต๋าย แล้ว พระองค์ จะ เป๋น ขึ้น จาก 
ความ ต๋าย ก่อน เป้ิน เป๋น ก๋าน แสดง ความ เป่งแจ้ง มา สู่ จาว ยวิ ตึง คน ต่าง
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จ้าด คือ ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ�
เปาโล ฮ ิจัก๊ จู๋ง กษัตรยิ ์อากรปิปา

24 ใน เวลา ต้ี เปาโล ก่ําลัง อู ้แก้ ข้อ กล่าวหา อยู ่น้ัน เฟสทัส ก็ ขัด จัง๋หวะ 
เอก็ ใส่ เปาโล วา่ �เปาโล เจ้า เพี้ยน ไป แล้ว เจ้า เฮยีน นัก ล้ํา ไป เยยีะ หื้อ 
เป๋น ผีบ้า� 25 แต่ เปาโล ตอบ วา่ �ต้าน เฟสทัส ข้าพเจ้า บ่ เป๋น ผีบ้า แต่ สิง่ 
ต้ี ข้าพเจ้า อู ้มา น้ี เป๋น เรือ่ง แต๊ ข้าพเจ้า อู ้อยา่ง คน ปกติ 26 ต้าน กษัตรยิ ์อา
กรปิปา ก็ ฮู ้เรือ่ง หมู่ น้ี ดี อยู ่แล้ว ข้าพเจ้า ก็ บ่ กัว๋ ต้ี จะ อู ้อยา่ง เปิดเผย กับ 
พระองค์ ข้าพเจ้า แน่ ใจ๋ วา่ พระองค์ ได้ สังเกต หนั ใน สิง่ ต้ี ข้าพเจ้า อู ้เก่ียวกับ 
พระเยซู ยอ้น วา่ เรือ่ง หมู่ น้ี บ่ ได้ เกิด ขึ้น ใน ต้ี ลับล้ี 27 ข้า แต่ กษัตรยิ ์อากรปิ
ปา พระองค์ เจ้ือ สิง่ ต้ี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า เขียน ไว ้ก่อ ข้าพเจ้า 
ฮู ้แน่ วา่ พระองค์ เจ้ือ�

28 กษัตรยิ ์อากรปิปา ก็ เลย อู ้กับ เปาโล วา่ �เจ้า ก๊ึด วา่ เจ้า จะ จัก๊จวน หื้อ 
เฮา เป๋น ครสิเตียน ใน เวลา สัน้ ๆ จาอัน้ กา� 29 เปาโล ก็ ตอบ วา่ �บ่ วา่ จะ 
เป๋น เวลา หน้อย กาวา่ เวลา นัก ก็ ต๋าม ข้าพเจ้า อธษิฐาน ต่อ พระเจ้า ขอ หื้อ 
กษัตรยิ ์กับ กู้ คน ต้ี ได้ ฟัง ข้าพเจ้า ใน วนั น้ี เป๋น เหมือน อยา่ง ข้าพเจ้า ยกเวน้ 
บ่ ถูก เจ้ือก เหล็ก ล่าม อยา่ง ข้าพเจ้า�

30 จาก น้ัน กษัตรยิ ์อากรปิปา เจ้าเมือง พระนาง เบอรนิ์ส กับ คน อื่น ๆ ต้ี 
น่ัง อยู ่ตวย กัน๋ หัน้ ก็ ปา กัน๋ ลุก ขึ้น ออก ไป หมด 31 หลังจาก หมู่ เขา ออก ไป 
จาก หอ้ง แล้ว ก็ อู ้กัน๋ วา่ �ป้อจาย คน น้ี บ่ ได้ เยยีะ อะหยงั ต้ี สมควร ต๋าย กาวา่ 
สมควร ถูก ขัง คอก สัก หน้อย� 32 แล้ว กษัตรยิ ์อากรปิปา ก็ อู ้กับ เฟสทัส วา่
�ถ้า ป้อจาย คน น้ี บ่ ได้ ถวาย ฎีกา เถิง ซีซาร์ จะ ปล่อย เขา ไป ก็ ได้�

27
เปาโล ขึ้น เฮอื ไป กรุง โรม

1 หลังจาก หมู่ เฮา ได้ ฮบั ก๋าน ตัดสิน เรือ่ง เวลา ต้ี จะ เตียวตาง ไป ประเทศ 
อติาลี แล้ว เปาโล กับ นักโต้ษ คน อื่น ๆ ก็ ถูก กุม ตัว๋ ไว ้กับ นายรอ้ย คน น่ึง จ้ือ ยู
เลียส มา จาก ก๋องทหาร จักรพรรดิ ออกัสตัส 2 มี เฮอื ลํา น่ึง มา จาก เมือง อดั
รามิททิยุม เฮอื ลํา น้ี ก่ําลัง จะ ไป ต๋าม ต้าเฮอื ต่าง ๆ ต๋าม แนว ฝ่ัง ของ แควน้ 
เอเชยี หมู่ เฮา ก็ ลง เฮอื ลํา น้ี ออก ทะเล ไป มี จาว มาซิโดเนีย คน น่ึง จ้ือ อาริ
สทารคัส เขา ลุก จาก เมือง เธสะโลนิก๋า ไป กับ หมู่ เฮา ตวย 3 วนั ถัด มา หมู่ 
เฮา ก็ มา แผว ต้าเฮอื เมือง ไซดอน ยูเลียส ดี ต่อ เปาโล ขนาด ยอม หื้อ เปาโล 
ไป แอว่ หา หมู่ เป้ือน ๆ ได้ เป้ือ เขา หมู่ น้ัน จะ จ้วยเหลือ ต้าน ต๋าม ความ จํา๋เป๋
น 4 เฮอื ของ หมู่ เฮา แล่น ออก จาก เมือง ไซดอน มี ลม ป๊ัด มา แฮง ขนาด หมู่ 
เฮา จึง บิน่ หวัเฮอื ไป ตัง เกาะ ไซปรสั ต้ี ลม บ่ ปอ แฮง 5 หมู่ เฮา แล่น เฮอื ข้าม 
ทะเล ก๋าย เขต ของ แควน้ ซีลีเซีย กับ แควน้ ปัมฟีเลีย จ๋น มา แผว เมือง มิรา 
ใน แควน้ ลิเซีย 6 ต้ี น่ี นายรอ้ย ปะ เฮอื ลํา น่ึง มา จาก เมือง อเล็กซานเดรยี ก่ํา
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ลัง จะ ไป ประเทศ อติาลี เขา เลย ปา หมู่ เฮา ลง เฮอื ลํา น้ัน 7 เฮอื ของ หมู่ เฮา ไป 
จ๊า ขนาด ใจ๊ เวลา หลาย วนั ใน ต้ีสุด ก็ มา เถิง เมือง คนีดัส อยา่ง ยาก ลําบาก
เฮา บ่ สามารถ ไป ต่อ ได้ ยอ้น ลม ตัง้ แฮง ขนาด จึง เป่ียน เส้นตาง ไป ตัง ลม ป๊ัด 
บ่ ปอ แฮง ของ เกาะ ครตี ใก้ แหลม สัลโมเน 8 เฮอื แล่น เลาะ ฝ่ัง เกาะ ครตี ไป 
อยา่ง ยาก ลําบาก แล้ว ก็ มา แผว ต้ี น่ึง ต้ี จ้ือ มี ความหมาย วา่ ต้า เฮอื งาม ต้ี 
หัน้ อยู ่ฮมิ เมือง ลาเซีย

9 หมู่ เฮา เสีย เวลา นัก เหมือน กัน๋ ถ้า จะ แล่น เฮอื ต่อ ต๋อน น้ี ก็ อนัตราย 
ล้ํา ไป ยอ้น หาก ป๊น หละหวา่ง งาน ถือ ศีล อด อาหาร ไป แล้ว จะ เป๋น เวลา 
ต้ี ฝน ตก หนัก กับ ใน ทะเล จะ มี คล่ืน ลม แฮง เปาโล จึง เตือ๋น สติ หมู่ เขา วา่
10 �ต้าน ตังหลาย ข้าพเจ้า หนั วา่ ก๋าน เตียวตาง หน น้ี จะ มี อนัตราย ต้ี จะ 
เยยีะ หื้อ มี ความ เสียหาย อยา่ง ใหญ่ หลวง ตึง สินก๊า ต้ี ขน มา ตึง เฮอื ตึง จีวติ 
ของ หมู่ เฮา ตวย� 11 แต่ นายรอ้ย บ่ ฟัง กํา เตือ๋น ของ เปาโล เขา เจ้ือ กัปตัน 
กับ เจ้าของ เฮอื นัก เหลือ 12 ยอ้น ต้าเฮอื น้ี บ่ เหมาะ ต้ี จะ จอด เฮอื จ๋น ยาม ฝน 
ผ่าน ไป แล้ว คน ส่วน ใหญ่ จึง ตกลง กัน๋ ต้ี จะ แล่น เฮอื จาก ต้ี หัน้ หมู่ เขา ฮ ิจะ 
ไป หื้อ แผว เมือง ฟีนิกส์ แล้ว จะ จอด เฮอื ไว ้ต้ี หัน้ ฟีนิกส์ เป๋น เมืองต้า ของ 
เกาะ ครตี เป๋น ต้าเฮอื ต้ี บิน่หน้า ไป ตัง วนัตก แจ่ง ใต้ กับ ตัง วนัตก แจ่ง เหนือ

เป๋น ฝน เป๋น ลมหลวง
13 เม่ือ มี ลม ป๊ัด มา ตังใต้ บ่ ปอ แฮง เต้าใด หมู่ เขา ก็ ก๊ึด วา่ เหมาะ แล้ว เป๋น 

ลม ต้ี เฮา ไป ต่อ ได้ ลูกเฮอื จึง จัก๊ สมอเฮอื ขึ้น แล้ว แล่น เลาะ ไป ต๋าม ฮมิ ฝ่ัง 
เกาะ ครตี 14 แต่ บ่ ปอ เมิน เต้าใด ก็ มี ลมหลวง ต้ี ฮอ้ง วา่ ลม ตัง วนัออก แจ่ง 
เหนือ ป๊ัด บน ป๊ืน ดิน ลง มา จาก เกาะ 15 เฮอื ตก อยู ่ก๋าง ลมหลวง บ่ สามารถ 
ฝ่า ไป ได้ หมู่ เฮา ก็ เลย ปล่อย เฮอื แล่น ป๋ิว ไป ตวย ลม 16 เฮอื ก๋าย ไป ตังใต้ เกาะ 
หน้อย จ้ือ คาวดา ต้ี หัน้ เกาะ บัง ลม ไว ้พ่อง หมู่ เฮา ก็ สามารถ จัก๊ เฮอื ลํา หน้อย 
ต้ี ลาก ตวย เฮอื ใหญ่ ขึ้น มา แล้ว มัด ไว ้แต่ ยาก ขนาด 17 เม่ือ เอา เฮอื ลํา หน้อย 
ขึ้น มา แล้ว หมู่ เขา ก็ เอา เจ้ือก ลอด ป๊ืน ต๊อง เฮอื ใหญ่ เป้ือ มัด เฮอื หื้อ แน่น ป้อ
งกัน๋ เฮอื แตก แล้ว หุบ ใบ เฮอื ลง หื้อ เฮอื ลอย ไป ตวย ลม ยอ้น กัว๋ วา่ เฮอื จะ ไป 
ติด สันดอน ทราย ใน อา่ว เสอรทิ์ส 18 ถัด มา แหม วนั ลม ก็ ยงั ป๊ัด เฮอื ป๋ิว ไป ป๋ิว 
มา หมู่ เขา จึง จ้วย กัน๋ เอา ของ ต้ี ใส่ มา บน เฮอื โจ้ง ลง ทะเล 19 เม่ือ เถิง วนั ถ้วน 
สาม หมู่ เขา ก็ ยงั ต้อง เอา เครือ่งมือ ของใจ๊ ใน เฮอื โจ้ง ลง ทะเล เหยี 20 หมู่ เฮา 
บ่ หนั ดาว บ่ หนั ตะวนั มา หลาย วนั แล้ว ลมหลวง ก็ ยงั ป๊ัด แฮง เหมือน เก่า หมู่ 
เฮา หมด หวงั ต้ี จะ มี จีวติ รอด แหม ต่อไป

21 บ่ มี ใผ ได้ กิน๋ ข้าว กิน๋ น้ํา มา หลาย วนั แล้ว เปาโล จึง ยนื ขึ้น ต่อ หน้า หมู่ 
เขา อู ้วา่ �หมู่ ต้าน น่า จะ ฟัง กํา แนะนํา ของ ข้าพเจ้า พ่อง วา่ หา้ม เอา เฮอื 
ออก จาก เกาะ ครตี แล้ว จะ บ่ ปะ กับ อนัตราย ตึง ความ เสียหาย จาอี้ 22 แต่ 
บ่าเด่ียวน้ี ข้าพเจ้า ขอ หมู่ ต้าน แป๋ง ใจ๋ ดี ๆ ไว ้เน่อ จะ บ่ มี ใผ ต๋าย สัก คน เดียว
จะ เสียหาย ก้า เฮอื เต้าอัน้ 23 เม่ือ ตะคืน น้ี ทูตสวรรค์ องค์ น่ึง ของ พระเจ้า ผู้ 
เป๋น พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า ต้ี ข้าพเจ้า ฮบัใจ๊ อยู่ มา ยนื อยู ่ฮมิ ป่างข้าง 24 แล้ว 
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บอก วา่ �เปาโล เหย บ่ ถ้า กัว๋ เน่อ เจ้า จะ ได้ ยนื หื้อ ก๋าน ต่อ หน้า ซีซาร ์แน่ ๆ
พระเจ้า โผด จ้วย เจ้า โดย หื้อ คน ตังหลาย ต้ี อยู ่ใน เฮอื ตวย เจ้า รอด ต๋าย�
25 ต้าน ตังหลาย แป๋ง ใจ๋ ดี ๆ ไว้ ข้าพเจ้า ไวใ้จ๋ พระเจ้า วา่ จะ ต้อง เป๋น ไป ต๋าม 
ต้ี ทูตสวรรค์ อู ้ไว ้อยา่ง แน่นอน 26 แต่ วา่ หมู่ เฮา จะ ต้อง ไป ติด ต้ืน ต้ี เกาะ แหง่ 
น่ึง�

27 จ๋น เถิง คืน ต้ี สิบ ส่ี เฮอื ของ หมู่ เฮา ก็ ยงั ป๋ิว ไป ป๋ิว มา อยู ่ใน ทะเล อาเดรยี
ประมาณ เต้ียงคืน หมู่ ลูกเฮอื ก็ ก๊ึด วา่ เฮอื เข้า ใก้ แผ่นดิน แล้ว 28 หมู่ เขา หยัง่ 
น้ํา ผ่อ วดั ได้ เลิก็ ส่ี สิบ เมตร เม่ือ ไป แหม น่อย หมู่ เขา ก็ หยัง่ น้ํา ผ่อ แหม ต๋อน 
น้ี วดั ได้ เลิก็ สาม สิบ เมตร 29 หมู่ เขา กัว๋ วา่ เฮอื จะ ไป หลิม้ ใส่ บ่าหนิ ต้ี บ่ม อยู ่ใน 
น้ํา จึง โจ้ง สมอ เฮอื ส่ี ตัว๋ จาก ด้าน ต๊าย เฮอื ลง ทะเล แล้ว ปา กัน๋ ออ้นวอน ขอ 
หื้อ แจ้ง เวย ๆ 30 หมู่ ลูกเฮอื ฮ ิหนี ออก จาก เฮอื หมู่ เขา หยอ่น เฮอื หน้อย ลง 
ทะเล แต่ง เยยีะ เป๋น วา่ จะ หยอ่น สมอ ตัง หวัเฮอื 31 แล้ว เปาโล ก็ อู ้กับ นาย
รอ้ย กับ หมู่ ทหาร วา่ �ถ้า คน หมู่ น้ี บ่ อยู ่ใน เฮอื หมู่ ต้าน ตึงหมด ตึงเส้ียง จะ 
ต้อง ต๋าย แน่ ๆ � 32 หมู่ ทหาร จึง ตัด เจ้ือก ต้ี มัด เฮอื ลํา หน้อย แล้ว ปล่อย หื้อ 
ตก น้ํา ไป เหยี

33 เม่ือ ใก้ จะ แจ้ง แล้ว เปาโล ก็ ขอ รอ้ง หมู่ เขา หื้อ กิน๋ ข้าว กิน๋ น้ํา ต้าน อู ้วา่
�ได้ สิบ ส่ี วนั แล้ว เน่อ ต้ี หมู่ ต้าน ปา กัน๋ กองถ้า อยู่ บ่ ได้ กิน๋ อะหยงั สัก หน้อย
34 ยอ้นจาอัน้ ข้าพเจ้า ขอ หื้อ ต้าน ตังหลาย กิน๋ เหยี พ่อง เต๊อะ เป้ือ จะ บ่ ต๋าย
บ่ ต้อง หว่ง เน่อ แม้แต่ เส้น ผม บน หวั ของ ต้าน ตังหลาย จะ บ่ ปุด ไป สัก เส้น 
เดียว� 35 เม่ือ เปาโล อู ้แล้ว ต้าน ก็ เอา เข้าหนมปัง ออก มา ขอบคุณ พระเจ้า 
ต่อ หน้า คน ตังหลาย แล้ว ก็ หกั กิน๋ 36 คน ตังหลาย ก็ มี กํา๋ลังใจ๋ ขึ้น มา ก็ ปา 
กัน๋ เอา ข้าว เอา น้ํา ออก มา กิน๋ กัน๋ 37 บน เฮอื ลํา น้ี มี คน ตึงหมด จํา๋นวน สอง 
รอ้ย เจ็ด สิบ หก คน 38 เม่ือ กิน๋ ข้าว กิน๋ น้ํา กัน๋ จ๋น อิม่ แล้ว หมู่ เขา ก็ ปา กัน๋ เอา 
ข้าวสาลี ใน เฮอื โจ้ง ลง ทะเล แหม เป้ือ หื้อ เฮอื เบา ขึ้น

เฮอื แตก
39 เม่ือ แจ้ง แล้ว หมู่ เขา ก็ หนั แผ่นดิน แต่ บ่ ฮู้ จัก วา่ เป๋น ต้ี ไหน หมู่ เขา 

สังเกต หนั อา่ว ต้ี มี หาดทราย จึง ตัดสินใจ๋ วา่ ถ้า เป๋น ไป ได้ จะ เอา เฮอื ปุ้ง ขึ้น 
ไป จุก บน หาดทราย น้ัน 40 หมู่ เขา จึง ตัด เจ้ือก สมอ เฮอื หื้อ จ๋ม น้ํา ตึงหมด
แล้ว แก้ เจ้ือก ต้ี มัด หาง เสือ ออก จาก น้ัน ก็ จัก๊ ใบ หวัเฮอื ขึ้น หื้อ ฮบั ลม แล้ว 
เฮอื ก็ ปุ้ง เข้า หาดทราย 41 แต่ เฮอื มา จน ใส่ สันดอน เหยี ก่อน หวัเฮอื ก็ ติด 
ทราย แน่น จ๋น ออก บ่ ได้ ส่วน ต๊าย เฮอื ก็ ถูก คล่ืน ป๊ัด จ๋น เฮอื แตก

42 หมู่ ทหาร จึง เป็ิกษา กัน๋ วางแผน จะ ฆ่า หมู่ นักโต้ษ เหยี เป้ือ ป้องกัน๋ 
บ่ หื้อ คน ใด วา่ย น้ํา หนี ไป ได้ 43 แต่ นายรอ้ย ใค่ จ้วย จีวติ เปาโล บ่ หื้อ ต๋าย จึง 
หา้ม บ่ หื้อ หมู่ เขา เยยีะ ต๋าม ต้ี ก๊ึด น้ัน เขา สัง่ คน ต้ี วา่ย น้ํา จ้าง หื้อ โดด ลง น้ํา 
แล้ว วา่ย ขึ้น ฝ่ัง ไป ก่อน 44 ส่วน คน ต้ี เหลือ ก็ หื้อ เกาะ ไม้ แป้น ไป พ่อง กับ เกาะ 
ไม้ เฮอื ต้ี แตก ไป พ่อง กู้ คน ก็ ปา กัน๋ เข้า แผว ฝ่ัง อยา่ง ปลอดภัย
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28
เปาโล บน เกาะ มอลตา

1 หลังจาก หมู่ เฮา เข้า เถิง ฝ่ัง อยา่ง ปลอดภัย แล้ว เถิง ฮู ้วา่ เกาะ แหง่ น้ี จ้ือ 
มอลตา 2คน ป๊ืนเมือง ใน เกาะ น้ี ใจ๋ดี กับ หมู่ เฮา ขนาด หมู่ เขา ต้อนฮบั หมู่ เฮา 
กับ ดัง ไฟ หื้อ หมู่ เฮา ยอ้น ฝน ตก อากาศ หนาว

3 ต๋อน ต้ี เปาโล เก็บ กิง่ ไม้ แหง้ หอบ น่ึง มา ใส่ ไฟ มี งู ป๊ิด ตัว๋ น่ึง เล้ือย ออก มา 
จาก ก๋อง หลัว ยอ้น ไฟ ฮอ้น มัน ขบ ติด มือ ของ เปาโล 4 หมู่ คน ป๊ืนเมือง หนั งู 
ป๊ิด ขบ ติด มือ ของ เปาโล หอ้ย ต้อนหล้อน ก็ อู ้กัน๋ วา่ �คน น้ี ต้อง ฆ่า คน ต๋าย 
แน่ ๆ เถิง แม้ เขา จะ รอด ต๋าย จาก ทะเล แต่ เจ้าแม่ แหง่ ความ ยุติธรรม ตึง 
บ่ ยอม หื้อ รอด ต๋าย ไป ได้� 5 แต่ เปาโล ก็ สะวดั งู ตก เข้า ก๋องไฟ ไป เหยี ต้าน 
บ่ เป๋น อะหยงั สัก หน้อย 6 หมู่ เขา ก๊ึด วา่ ตัว๋ เปาโล จะ ต้อง บวม กาวา่ โก้น ลง 
ต๋าย ตันที แต่ หลังจาก ถ้า ผ่อ จ้าดเมิน ก็ บ่ หนั มี อะหยงั เกิด ขึ้น กับ เปาโล หมู่ 
เขา จึง ก๊ึด แหม ใหม่ อู ้กัน๋ วา่ เปาโล เป๋น เทพเจ้า

7 หวัหน้า ของ เกาะ จ้ือ ปูบลิอสั มี ต้ีดิน อยู ่ใก้ ตํา๋ หมู่ น้ัน เขา เจิญ หมู่ เฮา 
เข้า ไป ใน บ้าน แล้ว เล้ียงดู หมู่ เฮา เป๋น อยา่ง ดี เป๋น เวลา สาม วนั 8 ป้อ ของ ปู
บลิอสั บ่ สบาย นอน อยู ่บน เตียง เขา เม่ือย กับ เป๋น โรคบิด เปาโล จึง เข้า ไป 
หา ต้าน แล้ว ฮกัษา โดย ก๋าน อธษิฐาน วาง มือ บน ตัว๋ ของ ต้าน ต้าน ก็ หาย 
เป๋น ปกติ 9 เม่ือ เรือ่ง น้ี เกิด ขึ้น คน ป่วย คน ไข้ ต้ี อยู ่บน เกาะ น้ี ก็ ปา กัน๋ มา 
หื้อ เปาโล ฮกัษา จ๋น หาย เส้ียง หมด กู้ คน 10 คน ตังหลาย บน เกาะ นับถือ หมู่ 
เฮา นัก ขนาด เม่ือ เถิง เวลา ต้ี หมู่ เฮา จะ เตียวตาง ต่อไป หมู่ เขา ก็ เอา สิง่ ของ 
ต่าง ๆ ต้ี จํา๋เป๋น สําหรบั ก๋าน เตียวตาง มา ใส่ เฮอื เฮา จ้าดนัก

เตียวตาง ไป กรุง โรม
11 เป๋น เวลา สาม เดือน นับ จาก เฮอื แตก หมู่ เฮา ลง เฮอื แหม ลํา น่ึง ต้ี มา 

จอด ยา้ง ตลอด ยาม หนาว ต้ี เกาะ น้ัน เป๋น เฮอื ต้ี มา จาก เมือง อเล็กซานเด
รยี ต้ี หวัเฮอื มี ฮูป แกะสลัก พระแฝด ติด ไว๕้สอง องค์ จ้ือ แคสเตอร ์กับ พอ
ลลักซ์ 12 หมู่ เฮา มา แผว เมือง ไซราคิว้ส์ แล้ว ยา้ง ต้ี หัน้ สาม วนั 13 จาก ต้ี น่ี 
เฮอื แล่น ต่อ ไป แผว เมือง เรยอูีม วนั ถัด มา มี ลม ป๊ัด จาก ตังใต้ หมู่ เฮา ก็ แล่น 
เฮอื ต่อไป แหม วนั ก็ มา แผว เมือง ปูทีโอลี 14 หมู่ เฮา ปะ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ บาง คน 
ต้ี หัน้ หมู่ เขา จวน หมู่ เฮา ยา้ง ตวย หมู่ เขา เป๋น เวลา เจ็ด วนั แล้ว หมู่ เฮา ก็ มา 
แผว กรุง โรม

15 เม่ือ หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ใน กรุง โรม ฮู ้ข่าว วา่ หมู่ เฮา ก่ําลัง จะ มา ก็ ออก มา 
ปะ หมู่ เฮา ก๋าง ตาง ต้ี กาด อปัปีอสั กับ สถานต้ี จ้ือ วา่ บ้านสามฮา้น เม่ือ เปาโล 
หนั หมู่ เขา ก็ ขอบคุณ พระเจ้า กับ มี กํา๋ลังใจ๋ นัก ขึ้น
๕ 28:11 28:11 เป๋น เทพ ต้ี หมู่ คน งาน บน เฮอื ไหว ้สา ต๋าม ความ เจ้ือ ของ จาว โรมัน
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เปาโล อยู ่ใน กรุง โรม
16 เม่ือ หมู่ เฮา มา แผว กรุง โรม แล้ว เปาโล ก็ บ่ ต้อง เข้า อยู ่ใน คอก แต่ ฮบั 

อนญุาต หื้อ อยู ่ใน บ้าน ส่วน ตัว๋ ตวย กับ ทหาร ต้ี อยู ่เฝ้า ไว้ 17 ผ่าน ไป สาม วนั 
เปาโล ฮอ้ง ประชุม หมู่ ผู้นํา ของ จาว ยวิ หลังจาก กู้ คน มา หมด แล้ว เปาโล จึง 
อู ้วา่ �ป้ีน้อง ตังหลาย ข้าพเจ้า ถูก ยบั ใน กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว ถูก มอบ หื้อ กับ 
ทหาร โรมัน เถิงแม้ วา่ ข้าพเจ้า บ่ ได้ เยยีะ ผิด ต่อ คน ของ หมู่ เฮา กาวา่ ต่อ ฮตี 
เก่า ฮอย เดิม ของ ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ หมู่ เฮา เลย 18 เม่ือ หมู่ โรมัน สอบสวน 
ข้าพเจ้า แล้ว ก็ ใค่ ปล่อย ตัว๋ ข้าพเจ้า ไป ยอ้น วา่ บ่ เยยีะ อะหยงั ผิด เถิง ต้อง 
ถูก ลงโต้ษ เถิง ต๋าย 19 แต่ หมู่ จาว ยวิ บ่ ยอม ข้าพเจ้า จึง จํา๋เป๋น ต้อง ขอ ถวาย 
ฎีกา ต่อ ซีซาร์ แม้ วา่ ข้าพเจ้า บ่ มี อะหยงั ต้ี จะ ฟ้อง คน จ้าด เดียว กัน๋ เน่อ
20 ยอ้นจาอี ้ข้าพเจ้า จึง ขอ ปะ ต้าน ตังหลาย กับ อู ้กัน๋ แต๊ ๆ แล้ว ต้ี ข้าพเจ้า 
ต้อง ถูก ล่าม เจ้ือก เหล็ก อยู ่น้ี ก็ ยอ้น เรือ่ง ความ หวงั ของ จาว อสิราเอล เน่อ�

21 หมู่ ผู้นํา จาว ยวิ อู ้กับ เปาโล วา่ �หมู่ เฮา ก็ บ่ เกย ฮบั จดหมาย จาก แควน้ 
ยูเดีย เก่ียวกับ ต้าน เลย กับ บ่ มี ป้ีน้อง คน ใด ต้ี เตียวตาง มา จาก ต้ี หัน้ มา แจ้ง
กาวา่ อู ้บ่ ดี เก่ียวกับ ตัว๋ ต้าน เหมือน กัน๋ เน่อ 22 แต่ หมู่ เฮา ใค่ ฮู ้ใค่ ได้ยนิ เถิง สิง่ 
ต้ี ต้าน ก๊ึด ยอ้น ฮู ้มา วา่ กู้ ต้ี กู้ ตาง มี คน อู ้ต่อต้าน ลัทธ ินิก๋าย น้ี�

23 หมู่ เขา จึง นัด ปะ กับ เปาโล แหม เม่ือ เถิง วนั นัด ก็ มี คน มา หา เปาโล ต้ี 
พัก ของ ต้าน จํา๋นวน นัก เปาโล อธบิาย เป๋น พยาน เถิง แผ่นดิน ของ พระเจ้า
ตึง ฮ ิจัก๊ จู๋ง คน หมู่ น้ัน หื้อ เจ้ือ วา่ พระเยซู เป๋น พระครสิต์ โดย อา้ง จาก บท 
บัญญัติ ของ โมเสส กับ หนังสือ ของ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า
เปาโล เยยีะ จาอี ้ตัง้แต่ เจ๊า จ๋น แผว เม่ือแลง 24 บาง คน ก็ เจ้ือ ใน สิง่ ต้ี ต้าน อู้
แต่ บาง คน ก็ บ่ เจ้ือ 25 หมู่ เขา ขัดแยง้ กัน๋ ก่อน จะ ลา จาก กัน๋ ไป เปาโล อู ้วา่
�พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์อู ้ถูกต้อง แล้ว เม่ือ อู ้กับ ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เฮา
ผ่าน อสิยาห ์ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า วา่
26 �จง ไป หา คน หมู่ น้ี เน่อ แล้ว อู ้กับ หมู่ เขา วา่
หมู่ เจ้า จะ ฟัง แล้ว ฟัง แหม แต่ จะ บ่ เข้าใจ๋

จะ ผ่อ แล้ว ผ่อ แหม แต่ จะ บ่ หนั
27 ยอ้น จิตใจ๋ ของ คน หมู่ น้ี หล่ึง

หมู่ เขา ปิด หู ปิด ต๋า เหยี
ถ้า บ่ จาอัน้ หมู่ เขา จะ หนั กับ ต๋า

ได้ยนิ กับ หู
เข้าใจ๋ ด้วย จิตใจ๋ ของ หมู่ เขา

แล้ว ป๊ิก มา หา เฮา เป้ือ หื้อ เฮา ฮกัษา หมู่ เขา หื้อ หาย ดี�ธ

ธ 28:27 28:27 อสย� 6:9-10
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28 �ยอ้น จาอัน้ หมู่ ต้าน ต้อง ฮู ้ไว ้วา่ เรือ่ง ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ 
พระเจ้า ได้ ยก ไป หื้อ คน ต่างจ้าด แล้ว หมู่ เขา ก็ จะ ฮบั ฟัง�๖

30 เปาโล อยู ่ใน บ้าน ต้ี เจ้า เป๋น เวลา เถิง สอง ป๋ี ต้าน ได้ ต้อนฮบั กู้ คน ต้ี มา 
หา 31 เปาโล เตสนา เรือ่ง แผ่นดิน ของ พระเจ้า กับ สัง่ สอน เรือ่ง ของ พระ
เยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อยา่ง บ่ กัว๋ ใผ โดย บ่ มี คน ขัดขวาง

๖ 28:28 28:28 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ มี ข้อ 29 ต้ี วา่ �เม่ือ เปาโล อู ้กํา น้ี จบ แล้ว
หมู่ จาว ยวิ ก็ ป๊ิกเมือ บ้าน ปา กัน๋ ไป เถียง กัน๋ ไป ตวย�
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จดหมาย จาก เปาโล เขียน เถิง หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ใน กรุง
โรม

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

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

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

กํา ตัก๊ตวาย
1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ ฮบัใจ๊ พระเยซู ครสิต์ ผู้ ต้ี พระเจ้า 

ฮอ้ง มา เป๋น อคัร ทูต กับ แต่ง ตัง้ หื้อ บอก ข่าวดี ของ พระเจ้า 2 ต้ี พระเจ้า 
สัญญา ไว ้เมิน มา แล้ว โดย ต้ี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ ได้ เขียน 
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ไว ้ใน พระคัมภีร ์ศักดิสิ์ทธิ์ 3 เป๋น เรือ่ง เก่ียวกับ พระบุตร ของ พระเจ้า คือ พระ
เยซู ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ หมู่ เฮา๑ เซิง่ ใน เรือ่ง ความ เป๋น มนษุย์
พระองค์ เกิด ใน ผะกุ๋น ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ 4 เซิง่ ใน เรือ่ง ความ เป๋น พระเจ้า 
ผู้ บรสุิทธิ์ พระเจ้า เยยีะ หื้อ พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย โดย ฤทธิ ์อาํนาจ 
ของ พระเจ้า เป้ือ หื้อ ฮู ้แจ้ง กัน๋ วา่ พระองค์ เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า 5 หมู่ 
ข้าพเจ้า ได้ ฮบั หน้าต้ี เป๋น อคัรทูต โดย พระคุณ ของ พระเยซู ครสิต์ หื้อ ไป 
บอก คน ใน กู้ ๆ จ้าด หื้อ เจ้ือ ฟัง กับ วาง ใจ๋ พระองค์ เป้ือ หนั แก่ นาม ของ 
พระองค์ 6 หมู่ ต้าน ก็ อยู ่ใน หมู่ คน ต้ี พระเจ้า ฮอ้ง มา เป๋น คน ของ พระเยซู 
ครสิต์ เหมือน กัน๋

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

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

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

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

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

จาก พระเจ้า เป้ือ จ้วย หื้อ กู้ คน ต้ี เจ้ือ ได้ รอด ป๊น บาป โต้ษ จ้วย จาว ยวิ ก่อน 
แล้ว ก็ จ้วย คน ต่างจ้าด 17 ยอ้น วา่ ข่าวดี น้ัน ได้ เปิดเผย หื้อ ฮู ้วา่ พระเจ้า เยยี
ะ หื้อ เฮา ตังหลาย เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม จาใด เฮา เป๋น จาอัน้ ได้ ก็ โดย 
๑ 1:3 1:3 ถ้า แป๋ ตรง กับ ภาษา กรกี ประโยค น้ี อยู ่ต๊าย ข้อ 4
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ตาง ความ เจ้ือ เต้าอัน้ อยา่ง ต้ี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่ �คน ถูกต้อง ต๋าม 
ธรรม โดย ความ เจ้ือ ของ เขา จะ มี จีวติ�๒

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

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

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

26ยอ้นจาอี ้พระเจ้า จึง ป่อย หื้อ หมู่ เขา เยยีะ ต๋าม ตัณ๋หา เยยีะ สิง่ ต้ี น่า อาย
แม้แต่ หมู่ แม่ญิง ก็ เป่ียน ก๋าน มี เพศ สัมพันธ ์ต๋าม ธรรมชาติ ไป เยยีะ หื้อ เป๋น 
ผิด ธรรมชาติ ไป เหยี 27 หมู่ ป้อจาย ก็ เหมือน กัน๋ เลิก มี เพศ สัมพันธ ์กับ แม่
ญิง ต๋าม ธรรมชาติ แต่ หนั มา มัวเมา ใน ตัณ๋หา กับ ป้อจาย ตวย กัน๋ ป้อจาย 
กับ ป้อจาย มี เพศ สัมพันธ ์ต้ี น่า ละอาย หมู่ เขา จึง ได้ ฮบั โต้ษ ต๋าม ความ ผิด 
น้ัน

28 ยอ้น เขา หนั วา่ ก๋าน ฮู้จัก พระเจ้า เป๋น เรือ่ง บ่ สําคัญ พระองค์ จึง ป่อย 
หื้อ หมู่ เขา มี จิตใจ๋ เส่ือม ทราม เขา จึง เยยีะ ใน สิง่ ต้ี บ่ ควร เยยีะ 29 หมู่ เขา มี จี
วติ ต้ี มี ก้า สิง่ บ่ ดี สะป๊ะ มี ความ บาป ขี้โลภ แน จะ เยยีะ ฮา้ย คน อื่น ขอย กัน๋
ฆ่า กัน๋ ผิด หวั กัน๋ จุล่าย กัน๋ ก๊ึด ฮา้ย ต่อ กัน๋ เล่า ขวญั กัน๋ 30 วา่ หยอ้ กัน๋ จัง 
พระเจ้า ดู แควน กัน๋ จ๋องหอง อวด ตัว๋ ฮ ิก๊ึด ก้า จะ เยยีะ สิง่ บ่ ดี สะป๊ะ บ่ เจ้ือฟัง 
กํา ป้อ แม่ 31 บ่ หลวก บ่ ฮกัษา สัญญา บ่ ฮกั กัน๋ กับ บ่ มี ความ เมตต๋า 32 เถิง
แม้ หมู่ เขา จะ ฮู ้กฎเก๋ณฑ์ ต้ี ยุติธรรม ของ พระเจ้า แล้ว ต้ี วา่ ใผ เยยีะ จาอัน้ 
สมควร ต๋าย หมู่ เขา ก็ ยงั เยยีะ อยู่ กับ หนั ดี หนั งาม กับ คน ต้ี เยยีะ จาอัน้ ตวย
๒ 1:17 1:17 แป๋ ได้ แหม อยา่ง วา่ �คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม จะ ใจ๊ จีวติ โดย ความ เจ้ือ� ฮบก� 2:4
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2
พระเจ้า ลง โต้ษ คน บาป อยา่ง ยุติธรรม

1ยอ้นจาอัน้ บ่ วา่ ต้าน จะ เป๋น ใผ ก็ ต๋าม ถ้า ต้าน ตัดสิน คน อื่น ต้าน ก็ บ่ มี ข้อ 
แก้ ตัว๋ ต่อ พระเจ้า เลย เม่ือ ต้าน ตัดสิน คน อื่น ต้าน ก็ ได้ ตัดสิน ลงโต้ษ ตัว๋ เก่า 
แล้ว ยอ้น วา่ ต้าน ก็ เยยีะ อยา่ง เดียว กับ เขา เหมือน กัน๋ 2 หมู่ เฮา ฮู ้แล้ว วา่ ต้ี 
พระเจ้า ตัดสิน ลงโต้ษ คน ต้ี เยยีะ จาอัน้ ก็ ยุติธรรม แต๊ ๆ 3 แล้ว ต้าน ต้ี ตัดสิน 
คน ต้ี เยยีะ จาอัน้ แต่ ต้าน ก็ ยงั เยยีะ อยา่ง เดียว กับ เขา ต้าน ก๊ึด วา่ ต้าน จะ 
หนี ก๋าน ลงโต้ษ ของ พระเจ้า ได้ กา 4 กาวา่ ต้าน ดู หมิน่ ดู แควน ความ กรุณา
ความ อดใจ๋ กับ ความ อดทน อนั ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์ ต้าน บ่ ฮู ้กา วา่ ความ 
กรุณา ของ พระองค์ น้ัน ก็ เป้ือ หื้อ โอกาส ต้าน กลับใจ๋ จาก บาป 5 แต่ ยอ้น ใจ๋ 
ของ ต้าน แข็ง ล้ํา ไป บ่ ยอม กลับใจ๋ จาก บาป ต้าน จึง สะสม โต้ษ สําหรบั ตัว๋ 
เก่า เอา ไว ้ใน วนั ต้ี พระเจ้า จะ เปิดเผย วา่ พระองค์ โขด แล้ว จะ ตัดสิน อยา่ง 
ยุติธรรม 6 ยอ้น วา่ ใน วนั น้ัน พระองค์ จะ ตัดสิน กู้ คน ต๋าม ต้ี เขา ได้ เยยีะ ไป 
แล้วก 7 ส่วน คน ต้ี หมัน่ เยยีะ สิง่ ดี ต้ี ฮ ิเซาะ หา ศักดิศ์รี เกียรติ กับ จีวติ ต้ี บ่ มี 
วนั ต๋าย น้ัน พระเจ้า ก็ จะ หื้อ จีวติ นิรนัดร์ 8 แต่ พระเจ้า จะ โขด กับ ลงโต้ษ คน 
ต้ี หนั แก่ ตัว๋ กับ บ่ ยอมฮบั ความ จรงิ แต่ เยยีะ บ่ ดี แตน 9 กู้ คน ต้ี เยยีะ บ่ ดี จะ 
ต้อง ปะ กับ ความ ตุ๊กยาก กับ ความ เจ็บปวด จะ เกิด แก่ จาว ยวิ ก่อน แล้ว ก็ คน 
ต่างจ้าด 10 แต่ พระเจ้า จะ หื้อ ศักดิศ์รี เกียรติ กับ สันติสุข แก่ กู้ คน ต้ี เยยีะ 
สิง่ ดี จะ เกิด แก่ จาว ยวิ ก่อน แล้ว ก็ คน ต่างจ้าด 11 ยอ้น วา่ พระเจ้า บ่ หนั แก่ 
หน้า ใผ

12 คน ต่างจ้าด บ่ มี บท บัญญัติ ของ โมเสส เม่ือ เยยีะ บาป ก็ ฉิบหาย โดย 
บ่ อา้ง บท บัญญัติ น้ัน ส่วน จาว ยวิ ถือ บท บัญญัติ ของ โมเสส ถ้า เยยีะ บาป 
จะ ถูก ตัดสิน ต๋าม บท บัญญัติ น้ัน 13 ยอ้น คน ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ใน สาย
ต๋า พระเจ้า บ่ ใจ้ คน ต้ี ได้ยนิ บท บัญญัติ เต้าอัน้ แต่ คน ต้ี เยยีะ ตวย ต๋าม บท 
บัญญัติ อยา่ง ดี น้ัน คือ คน ต้ี ถูก ต้อง ต๋าม ธรรม 14 คน ต่าง จ้า ด บ่ มี บท 
บัญญัติ ของ โมเสส แต่ เม่ือ ได้ เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ น้ัน โดย สามัญสํานึก
ก็ หมายความ วา่ เขา มี บท บัญญัติ ใน ใจ๋ ของ เขา แล้ว 15 ก๋าน เยยีะ ของ เขา 
น้ัน ก็ จ๊ี หื้อ หนั วา่ บท บัญญัติ ได้ เขียน ไว ้ใน จิตใจ๋ ของ เขา ก็ ผ่อ ได้ จาก จิต 
สํานึก ของ เขา กับ กําก๊ึด ต่าง ๆ ของ เขา ต้ี ฟ้อง โต้ษ ตัว๋ เก่า ใน สิง่ ต้ี เยยีะ ผิด 
กาวา่ ยนืยนั วา่ สิง่ ต้ี เยยีะ น้ัน ถูกต้อง 16 สิง่ หมู่ น้ี ก็ จะ เกิด ขึ้น ใน วนั ต้ี พระเจ้า 
จะ หื้อ พระเยซู ครสิต์ ตัดสิน ความ ลับ ต่าง ๆ ของ คน ต๋าม ข่าวดี ต้ี ข้าพเจ้า ได้ 
บอก แล้ว น้ัน

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

มี ความ สัมพันธ ์พิเศษ กับ พระเจ้า 18 ต้าน อู ้วา่ ต้าน ฮู ้ความ ต้องก๋าน ของ 
พระเจ้า ดี แล้ว ฮู ้วา่ อะหยงั ถูก อะหยงั ผิด ยอ้น เฮยีน จาก บท บัญญัติ 19 ต้าน 
ก 2:6 2:6 สดด� 62:12; สภษ� 24:12
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มัน่ใจ๋ วา่ ตัว๋ เก่า เผียบ เหมือน เป๋น คน นํา ตาง คน ต๋า บอด เป๋น แสง แจ้ง หื้อ 
คน ตังหลาย ต้ี อยู ่ใน ความ มืด 20 เป๋น ผู้ สอน คน บ่ หลวก เป๋น ครู สอน คน ต้ี 
เป๋น เหมือน หละออ่น ยอ้น ต้าน มี บท บัญญัติ ต้ี มี ตึง ความ ฮู ้กับ ความ จรงิ 
กู้ อยา่ง อยู ่ใน น้ัน 21 ถ้า จาอัน้ เม่ือ ต้าน เป๋น ครู สอน คน อื่น ได้ เยยีะ หยงั 
บ่ สอน ตัว๋ เก่า พ่อง ต๋อน ต้ี ต้าน เตสนา วา่ �หา้ม เป๋น คน ขี้ ลัก ขี้ จก� แต่ ตัว๋ 
ต้าน ลัก ก่อ 22 เม่ือ ตัว๋ ต้าน บอก คน อื่น วา่ �หา้ม เล่นจู๊� แต่ ตัว๋ ต้าน เล่น จู๊ 
ก่อ ตัว๋ ต้าน จัง ฮูป เคารพ แต่ ตัว๋ ต้าน ไป ลัก ของ ใน วหิาร ต้ี มี ฮูป เคารพ พ่อง 
ก่อ 23 ตัว๋ ต้าน ภูมิอก ภูมิใจ๋ วา่ มี บท บัญญัติ ของ โมเสส แต่ ตัว๋ ต้าน เยยีะ หื้อ 
พระเจ้า เส่ือมเสีย โดย บ่ เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ พ่อง ก่อ 24 อยา่ง ต้ี มี เขียน ไว ้
ใน พระคัมภีร ์วา่ �ยอ้น หมู่ ต้าน คน ต่างจ้าด จึง อู ้ดู แควน พระเจ้า�ข

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

3
หมู่ ยวิ ฮบั สิทธ ิพิเศษ

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

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

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

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

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

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

13 �กํา อู ้ของ หมู่ เขา เหม็น เหมือน ขุม ฝัง ศพ ต้ี เปิด อยู�่ฆ
�ลิน้ ของ หมู่ เขา อู ้จุล่าย เหมือน มี งู ป๊ิด อยู ่ใน ปาก ของ หมู่ เขา�ง

14 �ปาก ของ หมู่ เขา มี แต่ กํา แจ้งด่า กับ กํา ต้ี ขมขื่น�จ
15 �ตีน๋ ของ หมู่ เขา ก็ ล่น ไป ฆ่า คน

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

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

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

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

ต๋าม ธรรม ได้ จาใด โดย บ่ ต้อง เป้ิง บท บัญญัติ เซิง่ ตึง บท บัญญัติ กับ หมู่ ผู้ 
เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ก็ ได้ ยนืยนั เรือ่ง น้ี ตวย 22 คือ หมู่ เฮา จะ เป๋น 
คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ได้ โดย ก๋าน เจ้ือ พระเยซู ครสิต์ เซิง่ พระเจ้า เยยีะ หื้อ 
เหมือน กัน๋ กู้ คน บ่ วา่ เป๋น ใผ ก็ ต๋าม 23 ยอ้น วา่ กู้ คน เยยีะ บาป เหมือน กัน๋ หมด
บ่ มี ใผ ไป เถิง มาตรฐาน อนั มี เกียรติ ของ พระเจ้า ได้ สัก คน 24 แต่ พระเจ้า 
มี พระคุณ โผด หื้อ หมู่ เขา เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม โดย ต้ี หมู่ เขา บ่ ต้อง หื้อ 
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อะหยงั เป๋น ก้า ตอบ แตน พระองค์ เลย คือ โดย ตาง ต้ี หื้อ พระเยซู ครสิต์ ไถ่ 
หมู่ เขา หื้อ ป๊น โต้ษ บาป 25 พระเจ้า ตัง้ พระเยซู ครสิต์ ไว ้หื้อ เป๋น เครือ่งปู่จา 
เป้ือ ไถ่ บาป หื้อ หมู่ เฮา โดย ตาง ความ เจ้ือ วา่ พระเยซู หลัง่ เลือด เป้ือ หมู่ เฮา
พระเจ้า เยยีะ จาอี ้เป้ือ หื้อ หนั เถิง ความ ยุติธรรม ของ พระองค์ ต้ี ตะก่อน 
พระองค์ อดใจ๋ บ่ ลงโต้ษ บาป ต้ี คน ได้ เยยีะ มา 26 บ่าเด่ียว น้ี พระองค์ ก็ เยยีะ 
หื้อ หนั วา่ พระองค์ น้ัน ยุติธรรม กับ เยยีะ หื้อ กู้ คน ต้ี เจ้ือ พระเยซู เป๋น คน ถูก
ต้อง ต๋าม ธรรม

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

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

4
ตัว๋ อยา่ง ความ เจ้ือ ของ อบัราฮมั

1 ถ้า จาอัน้ เฮา จะ วา่ จาใด เก่ียวกับ อบัราฮมั ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ เฮา 2 ถ้า 
อบัราฮมั ได้ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ยอ้น เยยีะ ตวย ต๋าม บท บัญญัติ ต้าน 
ก็ มี เรือ่ง ต้ี จะ อวด ได้ แต่ ใน สายต๋า ของ พระเจ้า ต้าน บ่ มี อะหยงั อวด ได้ เลย
3 พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่ จาใด �ยอ้น อบัราฮมั เจ้ือ พระเจ้า ก๋าน ต้ี ต้าน เจ้ือ 
พระองค์ น้ัน พระองค์ ก็ ถือ วา่ ต้าน เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม�ซ

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

โดย ลบ บาป ของ เขา จ๋น หมด เขา ก็ เป๋น สุข แต๊ ๆ
8 ใผ ต้ี พระเจ้า บ่ นับ บาป ของ เขา คน น้ัน ก็ เป๋น สุข แต๊ ๆ �ญ
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9 ถ้า จาอัน้ จะ มี ก้า จาว ยวิ เต้าอัน้ ต้ี มี ความ สุข จาอี ้กา บ่ ใจ้ เน่อ คน ต่างจ้า
ด ก็ มี ตวย เหมือน ต้ี หมู่ เฮา เกย อู ้วา่ �ยอ้น ความ เจ้ือ ของ อบัราฮมั พระเจ้า 
ถือ วา่ ต้าน เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม�ฎ 10 พระเจ้า ถือ จาอัน้ เม่ือใด ก่อน 
อบัราฮมั เข้า พิธ ีสุหนัต กาวา่ หลัง เข้า พิธ ีสุหนัต เป๋น ก่อน เข้า พิธ ีสุหนัต บ่ ใจ้ 
หลัง เข้า เน่อ 11 เม่ือ ลูน มา ต้าน ได้ เข้า พิธ ีสุหนัต เป้ือ เป๋น สิง่ ยนืยนั วา่ ต้าน 
เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม โดย ความ เจ้ือ ก่อน ต้ี ต้าน จะ เข้า พิธ ีสุหนัต ยอ้น 
จาอัน้ ต้าน จึง เป๋น ป้อ ของ คน ตังหลาย ต้ี เจ้ือ พระเจ้า พระองค์ ถือ วา่ คน หมู่ 
น้ัน เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม เถิงแม้ วา่ เขา บ่ ได้ เข้า พิธ ีสุหนัต ก็ ต๋าม 12 กับ 
อบัราฮมั ก็ เป๋น ป้อ ของ คน ต้ี เข้า พิธ ีสุหนัต บ่ ใจ้ ยอ้น วา่ หมู่ เขา เข้า พิธ ีสุหนัต 
อยา่ง เดียว เต้าอัน้ แต่ วา่ หมู่ เขา ใจ๊ จีวติ โดย ความ เจ้ือ เหมือน ต้ี อบัราฮมั ป้อ 
ของ หมู่ เฮา ใจ๊ จีวติ ก่อน ต้ี ต้าน ได้ เข้า พิธ ีสุหนัต แล้ว

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

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

16 ยอ้นจาอัน้ พระสัญญา ของ พระเจ้า น้ัน จึง ขึ้น อยู ่กับ ความ เจ้ือ เป้ือ 
ยนืยนั วา่ ลูกหลาน ของ อบัราฮมั กู้ คน จะ ได้ฮบั พระสัญญา น้ัน โดย บ่ ต้อง 
ตอบ แตน อะหยงั บ่ ใจ้ ก้า คน ต้ี เยยีะ ตวย ต๋าม บท บัญญัติ หมู่ เดียว๓ แต่ หื้อ 
กับ หมู่ ต้ี มี ความ เจ้ือ แบบ เดียว กับ อบัราฮมั ยอ้น ต้าน เป๋น ป้อ ตาง ความ เจ้ือ 
ของ หมู่ เฮา กู้ คน ตวย 17 ต๋าม ต้ี มี เขียน ใน พระคัมภีร ์ไว ้วา่ �เฮา หื้อ เจ้า เป๋น 
ป้อ ของ คน หลาย จ้าด�ฏ มี ความหมาย จาอี ้วา่ อบัราฮมั เป๋น ป้อ ของ หมู่ เฮา 
ใน สายต๋า ของ พระเจ้า ต้ี ต้าน เจ้ือ คือ พระเจ้า ผู้ เยยีะ หื้อ คน ต๋าย เป๋น ขึ้น มา 
ใหม่ กับ สัง่ สิง่ ต้ี ยงั บ่ มี หื้อ เกิด ขึ้น

18 อยา่ง อบัราฮมั ต้ี ผ่อ เหมือน วา่ บ่ มี หวงั แล้ว แต่ ต้าน ก็ ยงั เจ้ือ กับ หวงั 
วา่ จะ ได้ เป๋น ป้อ ของ คน หลาย จ้าด ต๋าม ต้ี พระเจ้า อู ้ไว ้วา่ �เจ๊ือสาย ของ 
เจ้า จะ มี นัก ขนาด�ฒ 19 ความ เจ้ือ ของ ต้าน บ่ ได้ ลด ลง เลย ต้าน ฮู ้ดี วา่ 
อายุ ของ ต้าน เกือบ จะ รอ้ย ป๋ี แล้ว เฒ่า ฮมิ ต๋าย แล้ว ซาราห ์เมีย ของ ต้าน 
ก็ เป๋น หมัน 20 แต่ ต้าน ก็ ยงั มี ความ เจ้ือ อยา่ง มัน่คง กับ บ่ สงสัย พระสัญญา 
ของ พระเจ้า ความ เจ้ือ ของ ต้าน ก็ เข้มแข็ง ขึ้น ต้าน จึง สรรเสรญิ พระเจ้า
ฎ 4:9 4:9 ปฐก� 15:6 ๓ 4:16 4:16 เปาโล อา้ง เถิง ผู้เจ้ือ จาว ยวิ ฏ 4:17 4:17 ปฐก�
17:5 ฒ 4:18 4:18 ปฐก� 15:5
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21 ต้าน เจ้ือมัน่ วา่ พระเจ้า สามารถ เยยีะ ใน สิง่ ต้ี พระองค์ สัญญา ได้ 22 ยอ้น 
ต้าน เจ้ือ พระเจ้า พระองค์ จึง ถือ วา่ ต้าน เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม 23 ต้ี วา่
�พระเจ้า ถือ วา่ ต้าน เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม� บ่ ได้ เขียน ไว ้สําหรบั อบั
ราฮมั คน เดียว 24 แต่ เขียน สําหรบั หมู่ เฮา ตวย พระเจ้า จะ ถือ วา่ หมู่ เฮา ต้ี 
เจ้ือ พระองค์ ผู้ เยยีะ หื้อ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ หมู่ เฮา เป๋น ขึ้น จาก 
ความ ต๋าย เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม 25 ต้ี พระเยซู ถูก มอบ หื้อ คน ฆ่า ต๋าย 
น้ัน ก็ ยอ้น ความ บาป ของ หมู่ เฮา แล้ว พระเจ้า เยยีะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น มา 
ใหม่ เป้ือ หื้อ เฮา เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม

5
ผล ของ ก๋าน เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม

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

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

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

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

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

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

6
ก๋าน ต๋าย แล้ว มี จีวติ อยู ่กับ พระเยซู ครสิต์

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

5 ถ้า หมู่ เฮา เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กับ พระเยซู โดย ก๋าน ต๋าย ของ พระองค์ 
แล้ว หมู่ เฮา ก็ จะ เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ พระองค์ โดย ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก 
ความ ต๋าย ของ พระองค์ ตวย เหมือน กัน๋ 6 เฮา ตังหลาย ฮู ้แล้ว วา่ จีวติ เก่า 
ของ หมู่ เฮา ได้ ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน ตวย พระเยซู แล้ว เป้ือ นิสัย ต้ี ใค่ เยยีะ 
บาป จะ ได้ ถูก ทําลาย หื้อ เส้ียง ไป หมู่ เฮา ก็ จะ บ่ ได้ เป๋น ขี้ข้า ของ บาป แหม ต่อ 
ไป 7 ยอ้น วา่ คน ต้ี ต๋าย แล้ว ก็ ป๊น จาก อาํนาจ ของ บาป แล้ว

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

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

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

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

7
ตัว๋อยา่ง จาก ก๋าน แต่งงาน

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

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

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

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

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

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

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

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

8
จีวติ ต้ี อยู ่ฝ่าย พระวญิญาณ

1 จาอัน้ คน ตังหลาย ต้ี ได้ เจ้ือ วางใจ๋ พระเยซู ครสิต์ จะ บ่ ถูก ลงโต้ษ 2 ยอ้น 
วา่ กฎ ของ พระวญิญาณ ต้ี หื้อ จีวติ เฮา เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ พระเยซู 
ครสิต์ ได้ จ้วย หื้อ ข้าพเจ้า มี อสิระ จาก กฎ ต้ี ควบคุม เฮา หื้อ เยยีะ บาป ต้ี นํา 
ไป เถิง ความ ต๋าย 3 สิง่ ต้ี บท บัญญัติ เยยีะ บ่ ได้ ยอ้น สันดาน บาป เยยีะ หื้อ 
๔ 7:9 7:9 ต๋าย ใน ต้ี น่ี หมายเถิง ต๋าย ใน ฝ่าย จิตวญิญาณ 
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อาํนาจ ของ บท บัญญัติ น้ัน ออ่น ลง พระเจ้า ได้ เยยีะ หื้อ แล้ว พระองค์ ได้ 
ตัดสิน ลง โต้ ษ บาป โดย ส่ง พระ บุตร ของ พระองค์ มา ฮบั สภาพ เป๋น คน 
เหมือน เฮา ต้ี มี บาป เป้ือ เป๋น เครือ่ง ปู่จา ไถ่ บาป 4 เป้ือ เฮา จะ สามารถ เยยี
ะ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต๋าม ต้ี บท บัญญัติ ต้องก๋าน โดย บ่ เยยีะ ตวย ต๋าม สันดาน บาป
แต่ เยยีะ ตวย ต๋าม พระวญิญาณ

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

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

12 ยอ้น จาอัน้ ป้ีน้อง ตังหลาย เหย เฮา ตังหลาย บ่ มี ความ จํา๋เป๋น จะ ต้อง 
เยยี ะ ตวย ต๋าม ความ ต้อ งก๋าน ของ สันดาน บาป เลย 13 ถ้า ต้าน ใจ๊ จี วติ 
ตวย ต๋าม สันดาน บาป ต้าน จะ ต้อง ต๋าย แต่ ถ้า ต้าน ใจ๊ จีวติ ตวย ต๋าม พระ
วญิญาณ ต้าน ก็ ได้ ทําลาย ก๋านงาน ของ สันดาน บาป แล้ว ต้าน จะ มี จีวติ 
ตลอด ไป 14 ยอ้น วา่ พระวญิญาณ ของ พระเจ้า นํา จีวติ ใผ คน น้ัน ก็ เป๋น ลูก 
ของ พระเจ้า 15 ยอ้น วา่ ต้ี ต้าน ฮบั พระวญิญาณ น้ัน บ่ ได้ เยยีะ หื้อ ต้าน เป๋น 
ขี้ข้า ต้ี ต้อง กัว๋ แหม แต่ เยยีะ หื้อ ต้าน เป๋น ลูก ของ พระเจ้า จึง ฮอ้ง พระเจ้า วา่
�อบับา ป้อ� 16 พระวญิญาณ น้ัน เยยีะ หื้อ เฮา มี ความ มัน่ใจ๋ ใน วญิญาณ 
ของ เฮา วา่ เฮา เป๋น ลูก ของ พระเจ้า 17 ถ้า เฮา เป๋น ลูก ของ พระเจ้า แล้ว เฮา 
ก็ มี ส่วน ได้ มรดก ต้ี พระเจ้า ได้ หื้อ ไว ้กับ พระครสิต์ ตวย ถ้า เฮา ตังหลาย ฮว่ม 
ตุ๊ก กับ พระองค์ น้ัน เฮา ก็ จะ ได้ ฮบั เกียรติ ตวย กัน๋ กับ พระองค์ ตวย

18 ข้าพเจ้า หนั วา่ ความ ตุ๊ก ลําบาก ต๋อน บ่าเด่ียวน้ี บ่ สมควร ต้ี จะ เอา ไป 
เผียบ กับ ความ ยิง่ใหญ่ ต้ี พระเจ้า จะ เปิดเผย กับ หมู่ เฮา ใน วนั หน้า 19 ยอ้น 
วา่ สะป๊ะ กู้ สิง่ ต้ี พระเจ้า สรา้ง ไว ้น้ัน ก่ําลัง ตัง้ หน้า ตัง้ ต๋า กอย ถ้า หื้อ พระเจ้า 
เปิดเผย วา่ ใผ เป๋น ลูก ของ พระองค์ 20 ยอ้น วา่ พระเจ้า เยยีะ หื้อ สะป๊ะ กู้ สิง่ 
ต้ี ถูก สรา้ง น้ัน เป๋น อนิจจัง บ่ ใจ้ วา่ สิง่ หมู่ น้ัน อยาก หื้อ เป๋น จาอัน้ แต่ เป๋น 
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ไป ต๋าม ต้ี พระเจ้า ต้องก๋าน หื้อ เป๋น 21 แต่ สะป๊ะ กู้ สิง่ น้ัน ก็ ยงั หวงั วา่ จะ ได้ 
ป๊น จาก อาํนาจ ของ ก๋าน เส่ือม สลาย แล้ว จะ มี อสิระ กับ ได้ฮบั เกียรติ อยา่ง 
เดียว กัน๋ กับ ต้ี ลูก ตังหลาย ของ พระเจ้า มี 22 เฮา ฮู ้วา่ สะป๊ะ กู้ สิง่ ต้ี พระเจ้า 
สรา้ง ขึ้น น้ัน ก่ําลัง โอดโอย อยา่ง ทรมาน เหมือน กับ แม่ญิง ต้ี ก่ําลัง จะ เกิด 
ลูก มา จ๋น แผว บ่าเด่ียว น้ี 23 บ่ ใจ้ ก้า สะป๊ะ กู้ สิง่ น้ัน เต้าอัน้ แม้ แต่ หมู่ เฮา เอง 
ผู้ ต้ี ได้ ฮบั พระวญิญาณ เซิง่ เป๋น ปอน ส่วน แรก ก็ ใจ๋จด ใจ๋จ่อ อยา่ง ทรมาน ใน 
ก๋าน กอยถ้า หื้อ พระเจ้า ฮบั เฮา เป๋น ลูก อยา่ง สมบูรณ์ คือ เฮา ก็ จะ มี ตัว๋ ใหม่ 
ต้ี ได้ฮบั ก๋าน ไถ่ แล้ว 24 ยอ้น วา่ เฮา รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ โดย ความ หวงั น้ี แต่ 
ความ หวงั ต้ี ได้ฮบั แล้ว ก็ บ่ ใจ๊ เป๋น ความ หวงั แหม ใผ จะ หวงั ใน สิง่ ต้ี ได้ แล้ว
25 แต่ ถ้า เฮา หวงั ใน สิง่ ต้ี เฮา ยงั บ่ ได้ เฮา ก็ ถ้า อยา่ง อดทน

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

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

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

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

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

9
พระเจ้า เลือก คน จ้าด อสิราเอล

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

6 บ่ ใจ้ วา่ พระสัญญา ต้ี พระเจ้า หื้อ จาว ยวิ น้ัน ล้มเหลว ยอ้น วา่ คน ต้ี สืบ 
เจ๊ือสาย มา จาก อสิราเอล น้ัน๗ ก็ บ่ ได้ เป๋น จาว อสิราเอล แต๊ เหมือน กัน๋ หมด 
กู้ คน 7 บ่ ใจ้ วา่ ลูก หลาน ของ อบัราฮมั ตึง หมด จะ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า แต่ 
พระเจ้า บอก อบัราฮมั วา่ �ลูก หลาน ของ อสิอคั เต้าอัน้ จะ นับ วา่ เป๋น เจ๊ือสา
ย ของ เจ้า�ต 8 หมายเถิง วา่ บ่ ใจ้ ลูก ต้ี เกิด ต๋าม สาย เลือด ของ อบัราฮมั จะ 
ถือ วา่ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า แต่ ลูก หลาน ต้ี เกิด ต๋าม พระสัญญา ของ พระเจ้า 
เต้าอัน้ ต้ี ถือ วา่ เป๋น ลูก หลาน แต๊ ๆ 9 ยอ้น พระเจ้า สัญญา กับ อบัราฮมั วา่
ด 8:36 8:36 สดด� 44:22 ๕ 9:5 9:5 อู ้เถิง อบัราฮมั อสิอคั กับ ยาโคบ ๖ 9:5 9:5
แป๋ ได้ แหม อยา่ง วา่ ขอ หื้อ พระครสิต์ ผู้ เป๋น เจ้า เป๋น นาย เหนือ กู้ สิง่ ได้ฮบั ก๋าน สรรเสรญิ ตลอด ไป
อาเมน ๗ 9:6 9:6 อสิราเอล น้ี อา้งเถิง ยาโคบ ต้ี มี แหม จ้ือ วา่ อสิราเอล ปฐก� 32:28 ต 9:7
9:7 ปฐก� 21:12
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�เม่ือ เถิง กํา๋หนด เวลา เฮา จะ ป๊ิก มา แหม ต๋อน น้ัน นาง ซาราห ์จะ มี ลูก ป้อ
จาย�ถ

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

14 ถ้า จาอัน้ เฮา จะ วา่ จาใด พระเจ้า ลําเอยีง กา บ่ ใจ้ จาอัน้ เน่อ 15 ยอ้น 
พระเจ้า เกย บอก โมเสส วา่
�เฮา ใค่ โผด คน ใด เฮา ก็ โผด คน น้ัน

เฮา ใค่ อนิดู คน ใด เฮา ก็ อนิดู คน น้ัน�ธ
16 ยอ้น จาอัน้ ก๋าน เลือก ของ พระเจ้า ก็ บ่ ได้ ขึ้น อยู ่กับ ความ ต้องก๋าน 

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

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

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

26 กับ อู ้แหม วา่
ถ 9:9 9:9 ปฐก� 18:10,14 ท 9:13 9:13 มลค� 1:2-3 ธ 9:15 9:15 อพย� 33:19
น 9:17 9:17 อพย� 9:16 บ 9:20 9:20 อสย� 29:16; 45:9 ป 9:25 9:25 ฮชย� 2:23
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�ใน ต้ี ต้ี พระเจ้า เกย บอก กับ หมู่ เขา วา่
�หมู่ เจ้า บ่ ใจ้ คน ของ เฮา�

ต้ี หัน้ เอง หมู่ เขา จะ ได้ จ้ือ วา่ เป๋น �ลูก ของ พระเจ้า ผู้ มี จีวติ อยู�่ �ผ
27 ส่วน เรือ่ง จาว ยวิ อสิยาห ์ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ได้ บอก วา่

�แม้ วา่ จาว อสิราเอล จะ มี นัก เหมือน เม็ด ทราย ฮมิ ทะเล
แต่ คน ต้ี จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ น้ัน มี หน้อย 28 ยอ้น วา่ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 

จะ ตัดสิน โลก น้ี อยา่ง เวย กับ แน่นอน�ฝ
29 เป๋น อยา่ง ต้ี อสิยาห ์ได้ อู ้ไว ้วา่

�ถ้า องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ สูง สุด
บ่ ได้ ไว ้จีวติ ลูกหลาน หื้อ เฮา ตังหลาย ไว ้พ่อง

หมู่ เฮา ก็ จะ ถูก ทําลาย จ๋น เส้ียง
เหมือน เมือง โสโดม กับ เมือง โกโมราห ์ไป แล้ว�พ

จาว ยวิ บ่ ยอมฮบั ข่าวดี
30 ถ้า จาอัน้ เฮา จะ วา่ จาใด จะ วา่ คน ต่างจ้าด ได้ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม 

ธรรม โดย ความ เจ้ือ กา เถิงแม้ วา่ หมู่ เขา บ่ ได้ ตัง้ ใจ๋ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม 
ธรรม ก็ ต๋าม 31 แต่ จาว อสิราเอล ฮ ิจะ เป๋น คน ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม โดย ก๋าน 
เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ แต่ ก็ ยงั บ่ ได้ เป๋น 32 ต้ี เป๋น จาอัน้ ยอ้น วา่ เขา บ่ ได้ 
พยายาม โดย ความ เจ้ือ แต่ พยายาม โดย เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ เขา เลย ข้อง 
ใส่ ศิลา ต้ี วาง ไว ้หื้อ ข้อง 33 ต๋าม ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่
�ผ่อ เน่อ เฮา วาง ศิลา ก้อน น่ึง ไว ้ใน เมือง ศิโยน

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

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

10
1 ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย ใจ๋ ของ ข้าพเจ้า ก็ ออ้นวอน ต่อ พระเจ้า กับ ใค่ หื้อ 

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

กู้ คน รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้

ผ 9:26 9:26 ฮชย� 1:10 ฝ 9:28 9:28 อสย� 10:22-23 พ 9:29 9:29 อสย� 1:9
ฟ 9:33 9:33 อสย� 28:16
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5 โมเสส ได้ เขียน เถิง ก๋าน เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม โดย เยยีะ ต๋าม บท 
บัญญัติ ไว ้วา่ �คน ต้ี เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ กู้ ข้อ ก็ จะ ได้ จีวติ ตาง บท บัญญัติ 
น้ัน�ภ 6 แต่ คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม โดย ก๋าน เจ้ือ วางใจ๋ พระเยซู โมเสส ได้ 
เขียน ไว ้วา่ �บ่ ดี ก๊ึด ใน ใจ๋ วา่ �ใผ จะ ขึ้น สวรรค์� � ( คือ วา่ จะ เจิญ พระครสิต์ 
ลง มา ใน โลก เป้ือ จ้วย หมู่ เฮา หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ )ม 7 �กาวา่ ก๊ึด วา่ �ใผ 
จะ ลง ไป ใน ต้ี เลิก็ ต้ี สุด ใน แดน คน ต๋าย� � ( คือ วา่ จะ เจิญ พระครสิต์ เป๋น ขึ้น 
จาก ความ ต๋าย )ย 8 แต่ พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่ �ถ้อย กํา น้ัน อยู ่ใก้ ต้าน อยู ่
ใน ปาก กับ อยู ่ใน ใจ๋ ของ ต้าน�ร คือ ข้อความ ต้ี เก่ียวกับ ความ เจ้ือ ต้ี หมู่ เฮา 
บอก อยู ่น้ี 9 คือ วา่ ถ้า ต้าน จะ ยอมฮบั ด้วย ปาก ของ ต้าน วา่ �พระเยซู เป๋น 
องค์ พระผู้เป๋นเจ้า� กับ ใน ใจ๋ ก็ เจ้ือ วา่ พระเจ้า เยยีะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก 
ความ ต๋าย แล้ว ต้าน ก็ จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ 10 ยอ้น วา่ เม่ือ ใน ใจ๋ ของ ต้าน 
เจ้ือ ต้าน ก็ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม เม่ือ ยอมฮบั ด้วย ปาก ของ ต้าน ก็ จะ ได้ 
ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ 11 ยอ้น พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่ �คน ใด ต้ี เจ้ือ ใน 
พระองค์ จะ บ่ ผิดหวงั เลย�ล 12 พระเจ้า ถือ วา่ จาว ยวิ กับ คน ต่างจ้าด บ่ ต่าง 
กัน๋ ยอ้น พระองค์ เป๋น องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ กู้ คน กับ พระองค์ จะ ป๋ัน ปอน 
อยา่ง เต๋มต้ี หื้อ กับ กู้ คน ต้ี ออ้นวอน ขอ พระองค์ 13ยอ้น วา่ �กู้ คน ต้ี ออ้นวอน 
ขอ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า คน น้ัน จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ�ว

14 แต่ หมู่ เขา จะ ออ้นวอน ขอ พระองค์ จ้วย หื้อ รอด ได้ จาใด ถ้า ยงั บ่ เจ้ือ 
พระองค์ หมู่ เขา จะ เจ้ือ พระองค์ ได้ จาใด ถ้า ยงั บ่ ได้ยนิ เรือ่ง ของ พระองค์
หมู่ เขา จะ ได้ ยนิ ได้ จาใด ถ้า บ่ มี ใผ บอก ข่าว เรือ่ง พระองค์ หื้อ ฟัง 15 กับ หมู่ 
เขา จะ ไป บอก ได้ จาใด ถ้า บ่ มี ใผ ใจ๊ หมู่ เขา ไป อยา่ง ต้ี พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่
�ก็ เป๋น สิง่ ต้ี ดี นัก ขนาด ต้ี มี คน มา บอก ข่าวดี�ศ 16 แต่ บ่ ใจ้ กู้ คน ต้ี ได้ ยอม
ฮบั ข่าวดี น้ัน เหมือน อยา่ง ต้ี อสิยาห ์อู ้ไว ้วา่ �ข้า แต่ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า มี 
ใผ พ่อง ต้ี เจ้ือ ใน สิง่ ต้ี หมู่ เขา ได้ยนิ จาก หมู่ เฮา�ษ 17 ยอ้น จาอัน้ ความ เจ้ือ 
เกิด ขึ้น ได้ เม่ือ ได้ยนิ ข่าวดี คน จะ ได้ยนิ ข่าวดี ได้ ก็ เม่ือ มี ก๋าน บอก เรือ่ง พระ
เยซู ครสิต์ 18 ข้าพเจ้า ใค่ ถาม วา่ �หมู่ จาว อสิราเอล ยงั บ่ ได้ยนิ เรือ่ง ข่าวดี 
น้ัน เต้ือ กา� หมู่ เขา ได้ยนิ แล้ว แน่นอน ต๋าม ต้ี พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่
�เสียง ของ หมู่ เขา ดัง ไป ใคว ่โลก

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

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

เฮา� อ

11
พระเจ้า เมตต๋า จาว อสิราเอล

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

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

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

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

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

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

เน่อ แต่ ยอ้น บาป ของ หมู่ เขา คน ต่างจ้าด จึง ได้ ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ
เป้ือ เยยีะ หื้อ จาว อสิราเอล ขอย 12 ถ้า ก๋าน เยยีะ บาป ของ จาว อสิราเอล เยยี
ะ หื้อ คน ตึง โลก ได้ ฮบั ปอน จาก พระเจ้า กับ ถ้า ความ ผิดพลาด ของ จาว ยวิ 
เยยีะ หื้อ คน ต่างจ้าด ได้ ฮบั ปอน นัก ขนาด น้ี แล้ว ลอง ก๊ึด ผ่อ เต๊อะ ถ้า ได้ จาว 
ยวิ มา ยอมฮบั ครบ หมด ปอน จะ นัก เหลือ น้ัน มอก ใด
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13 ต๋อน น้ี ข้าพเจ้า จะ อู ้กับ ต้าน ตังหลาย ต้ี เป๋น คน ต่างจ้าด วา่ พระเจ้า 
แต่งตัง้ หื้อ ข้าพเจ้า เป๋น อคัรทูต สําหรบั คน ต่างจ้าด ข้าพเจ้า จึง ภูมิใจ๋ ใน 
พันธกิจ ของ ข้าพเจ้า 14 เป้ือ จะ กระตุ้น หื้อ ป้ีน้อง จาว ยวิ ขอย แล้ว จะ ได้ จ้วย 
หมู่ เขา บาง คน หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ 15 ยอ้น ถ้า พระเจ้า ละ จาว ยวิ เยยี
ะ หื้อ คน ตึง โลก คืนดี กับ พระเจ้า จะ ดี มอก ใด ถ้า พระเจ้า จะ ฮบั หมู่ จาว ยวิ 
ป๊ิก มา แหม ใหม่ ก็ เป๋น เหมือน หมู่ เขา ต๋าย แล้ว แต่ เป๋น ขึ้น มา ใหม่ 16 ถ้า เข้า
หนมปัง ส่วน แรก ต้ี เอา ไป ถวาย พระเจ้า น้ัน บรสุิทธิ์ ส่วน ต้ี เหลือ ตึง หมด ก็ 
บรสุิทธิ ์ตวย เก๊าไม้ ก็ เหมือน กัน๋ ถ้า ฮาก ของ เก๊าไม้ บรสุิทธิ์ ตึง เก๊า ก็ บรสุิทธิ ์
ตวย

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

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

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

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

พระองค์ จะ เอา ความ บ่ ดี ตึงหมด ออก ไป จาก เจ๊ือสาย ของ ยาโคบ๙
27 น่ี คือ พันธสัญญา ของ เฮา กับ หมู่ เขา
๙ 11:26 11:26 เจ๊ือสาย ยาโคบ หมายเถิง จาว ยวิ 
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เม่ือ เฮา ได้ ยก โต้ษ บาป หมู่ เขา แล้ว�ฅ
28 จาว ยวิ บ่ ยอมฮบั ข่าวดี จึง เป๋น ศัตรู ๋ต่อ พระเจ้า เซิง่ เป๋น ประโยชน์ ต่อ 
ต้าน ตังหลาย ส่วน เรือ่ง ต้ี พระเจ้า ได้ เลือก หมู่ เขา ไว้ พระองค์ ก็ ยงั ฮกั หมู่ 
เขา ยอ้น เกย สัญญา กับ ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ เขา ไว ้แล้ว 29 ยอ้น เม่ือ 
พระเจ้า หื้อ ปอน กับ ใผ ก็ จะ บ่ เอา คืน กับ เม่ือ เลือก ใผ แล้ว ก็ จะ บ่ เป่ียนใจ๋
30 ตะก่อน ต้าน ตังหลาย บ่ ได้ เจ้ือฟัง พระเจ้า แต่ บ่าเด่ียวน้ี พระเจ้า เมตต๋า 
หมู่ ต้าน ก็ ยอ้น จาว ยวิ บ่ เจ้ือฟัง 31 ก็ เป๋น อยา่ง เดียว กัน๋ หมู่ จาว ยวิ ก็ บ่ เจ้ือ
ฟัง พระเจ้า แต่ โดย ความ เมตต๋า ต้ี ได้ หื้อ กับ หมู่ ต้าน หมู่ เขา ก็ ได้ฮบั ความ 
เมตต๋า จาก พระเจ้า ตวย 32 ยอ้น วา่ คน กู้ คน ถูก กํา๋หนด หื้อ อยู ่ใน ฐานะ ต้ี 
บ่ เจ้ือฟัง พระเจ้า เป้ือ พระองค์ จะ ได้ เมตต๋า ต่อ เขา ตังหลาย กู้ คน

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

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

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

35 �ใผ หื้อ สิง่ ใด สิง่ น่ึง แก่ พระเจ้า กา พระองค์ เถิง จะ ต้อง ส้าย เขา�ง
36 ยอ้น วา่ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง มา จาก พระองค์ โดย พระองค์ กับ อยู ่เป้ือ พระองค์
ขอ เกียรติ จง มี แก่ พระองค์ ตลอด ไป อาเมน

12
จง ถวาย จีวติ ฮบั ใจ๊ พระเจ้า

1 ยอ้นจาอัน้ ป้ีน้อง ตังหลาย หื้อ ก๊ึด เถิง ความ เมตต๋า ต้ี พระเจ้า มี ต่อ หมู่ 
เฮา ข้าพเจ้า ขอ วงิวอน หมู่ ต้าน หื้อ ถวาย ตัว๋ ต่อ พระเจ้า เป๋น เครือ่ง ปู่จา ต้ี มี 
จีวติ อยู ่กับ บรสุิทธิ์ เป๋น เครือ่งปู่จา ต้ี พระเจ้า เปิงใจ๋ อนั น้ี ละ เป๋น ก๋าน นมัส
ก๋าน ต้ี หมู่ ต้าน สมควร เยยีะ 2 หา้ม เยยีะ เหมือน อยา่ง คน สมัย น้ี แต่ ยอม หื้อ 
พระเจ้า เป่ียน จีวติ เป๋น คน ใหม่ โดย หื้อ พระองค์ เป่ียน จิตใจ๋ ของ หมู่ ต้าน เหยี 
ใหม่ แล้ว หมู่ ต้าน จะ ได้ ฮู ้ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า วา่ อะหยงั ดี อะหยงั 
เยยีะ หื้อ พระเจ้า ปอใจ๋ กับ อะหยงั สมบูรณ์ แบบ ใน ก๋าน ใจ๊ จีวติ

3 ใน ฐานะ ต้ี พระเจ้า โผด หื้อ ข้าพเจ้า เป๋น คน บอก ข่าวดี ของ พระองค์
ข้าพเจ้า ขอ บอก ต้าน ตังหลาย วา่ หา้ม ก๊ึด วา่ ตัว๋ เก่า ดี เลิศ นัก เหลือ ต้ี สมควร 
จะ ก๊ึด แต่ ก๊ึด หื้อ สม เหตุ สม ผล ต๋าม ขนาด ความ เจ้ือ ต้ี พระเจ้า โผด หื้อ หมู่ 
ต้าน น้ัน 4 ยอ้น วา่ ใน ตัว๋ อนั เดียว ของ เฮา น้ัน ก็ มี อวยัวะ หลาย อยา่ง แต่ ละ 
อยา่ง ก็ มี หน้าต้ี บ่ เหมือน กัน๋ 5 ใน ทํานอง เดียว กัน๋ เถิง แม้ วา่ หมู่ เฮา มี หลาย 
คน หมู่ เฮา ก็ ยงั เป๋น เหมือน ตัว๋ เดียว กัน๋ ยอ้น เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ พระ
ฅ 11:27 11:27 อสย� 59:20-21 ฆ 11:34 11:34 อสย� 40:13 ง 11:35 11:35 โยบ
41:11
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ครสิต์ หมู่ เฮา อยู ่ฮว่ม กัน๋ โดย กู้ คน เป๋น เหมือน อวยัวะ ต่าง ๆ ใน ตัว๋ เดียว
6 เฮา แต่ ละ คน ได้ฮบั ของ ประทาน ต่าง ๆ ต๋าม ต้ี พระเจ้า โผด หื้อ ถ้า พระเจ้า 
โผด หื้อ บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ก็ หื้อ บอก ต๋าม ต้ี เจ้ือ 7 ถ้า โผด หื้อ ฮบั ใจ๊ ก็ 
หื้อ ฮบั ใจ๊ ถ้า โผด หื้อ สอน ก็ หื้อ สอน 8 ถ้า โผด หื้อ เก่ง ใน เรือ่ง ก๋าน หื้อ กํา๋ลัง
ใจ๋ ก็ หื้อ กํา๋ลังใจ๋ ถ้า โผด หื้อ แบ่งป๋ัน ก็ หื้อ แบ่ง ป๋ัน ด้วย ใจ๋ เอื้อเฟ้ือ ถ้า โผด หื้อ 
ปกครอง ก็ หื้อ ปกครอง ด้วย ก๋าน เอา ใจ๋ ใส่ ถ้า โผด หื้อ สําแดง ความ เมตต๋า ก็ 
หื้อ สําแดง ด้วย ใจ๋ ยนิดี

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

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

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

13
ก๋าน เจ้ือฟัง ผู้ปกครอง

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

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

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

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

14
พระเจ้า ผู้ เดียว ต้ี เป๋น ผู้ ตัดสิน

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

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

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

กู้ คน จะ ยอมฮบั วา่ เฮา เป๋น พระเจ้า�ญ
12 จาอัน้ เฮา แต่ ละ คน จะ ต้อง รายงาน เรือ่ง ของ ตัว๋ เก่า ต่อ พระเจ้า
บ่ ดี เป๋น เหตุ หื้อ ป้ีน้อง เยยีะ บาป

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

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

15
ดําเนิน จีวติ หื้อ เป๋น ต้ี ปอ ใจ๋ ของ เป้ือน บ้าน

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

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

กับ จะ ฮอ้ง เพลง สรรเสรญิ พระองค์�ฏ
10 กับ มี เขียน ใน พระคัมภีร ์แหม วา่
�คน ต่างจ้าด เหย จง จ้ืนจมยนิดี ฮว่ม กับ คน ของ พระเจ้า เต๊อะ�ฒ
11 กับ มี เขียน ไว ้แหม ต๋อน น่ึง วา่
�คน ต่างจ้าด ตังหลาย เหย หื้อ สรรเสรญิ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เต๊อะ

กับ หื้อ จ้าด ตังหลาย สรรเสรญิ พระองค์ ตวย กัน๋ เต๊อะ�ณ
12 แล้ว อสิยาห ์ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า เกย อู ้วา่
�จะ มี คน เกิด มา จาก เจ๊ือสาย ของ เจสซี

คน น้ัน จะ ปกครอง คน กู้ จ้าด
แล้ว คน หมู่ น้ัน จะ มี ความ หวงั ยอ้น ต้าน�ด
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13 ขอ หื้อ พระเจ้า ผู้ หื้อ ความ หวงั โผด หื้อ ต้าน ตังหลาย มี ความ จ้ืนจมยนิดี 
กับ สันติสุข อยา่ง เต๋ม บรบูิรณ์ ยอ้น ความ เจ้ือ ของ หมู่ ต้าน เป้ือ หมู่ ต้าน จะ 
ได้ มี ความ หวงั อยา่ง เต๋มล้น โดย ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระวญิญาณ บรสุิทธิ์

ก๋าน ของ เปาโล
14 ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย ข้าพเจ้า แน่ใจ๋ วา่ ต้าน ตังหลาย มี ความ ดี งาม เต๋ม 

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

กับ คน ต้ี บ่ เกย ได้ยนิ มา ก่อน ก็ จะ ได้ เข้าใจ๋�ต

เปาโล วางแผน จะ ไป กรุง โรม
22 ยอ้น งาน ต้ี ก่ําลัง เยยีะ อยู ่น้ี เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า ไป หา หมู่ ต้าน บ่ ได้ อยู ่

หลาย เต้ือ 23 แต่ บ่าเด่ียวน้ี งาน ของ ข้าพเจ้า ใน แควน้ หมู่ น้ี เส้ียง หมด แล้ว
กับ ข้าพเจ้า ใค่อยาก ไป หา ต้าน หลาย ป๋ี มา แล้ว 24 ข้าพเจ้า จึง ก๊ึด วา่ จะ แว ่ไป 
แอว่ หา หมู่ ต้าน ต๋อน เม่ือ จะ ไป ประเทศ สเปน แล้ว หลัง จาก ต้ี ได้ อยู ่กับ หมู่ 
ต้าน สัก หวา่ง น่ึง แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หวงั วา่ หมู่ ต้าน จะ จ้วย ข้าพเจ้า เตียว ตาง 
ต่อ ไป จ๋น เถิง สเปน 25 แต่ บ่าเด่ียว น้ี ข้าพเจ้า ก่ําลัง จะ ไป กรุง เยรูซาเล็ม เป้ือ 
จ้วยเหลือ คน ของ พระเจ้า ต้ี หัน้ 26 ยอ้น วา่ หมู่ ป้ีน้อง ผู้ เจ้ือ ใน แควน้ มาซิ
โดเนีย กับ แควน้ อาคายา ยนิดี จะ ฮอม สตางค์ กัน๋ แล้ว ส่ง ไป จ้วย เหลือ คน 
ของ พระเจ้า ต้ี ตุ๊ก ใน กรุง เยรูซาเล็ม 27 เรือ่ง น้ี หมู่ เขา ยนิดี เยยีะ กัน๋ คน เดียว
แต๊ ๆ แล้ว หมู่ เขา ฮูสึ้ก วา่ เป๋น หน้ี บุญคุณ ผูเ้จ้ือ จาว ยวิ อยู่ ยอ้น ป้ีน้อง จาว ยวิ 
หมู่ น้ัน ได้ ป๋ัน ปอน ตาง จิตวญิญาณ หื้อ กับ หมู่ เขา ก็ สมควร ต้ี หมู่ เขา จะ ป๋ัน 
ต 15:21 15:21 อสย� 52:15
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ปอน ตาง ของ ใจ๊ หื้อ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ หมู่ น้ัน พ่อง 28 เม่ือ ข้าพเจ้า เยยีะ งาน น้ี เสรจ็ 
แล้ว คือ เอา สตางค์ ต้ี ได้ ฮอม ไป หื้อ หมู่ ป้ีน้อง ใน กรุง เยรูซาเล็ม เรยีบรอ้ย 
แล้ว ข้าพเจ้า ก็ จะ เตียวตาง ไป ประเทศ สเปน แล้ว หละหวา่ง ตาง ก็ จะ แว ่
แอว่ หา หมู่ ต้าน 29 ข้าพเจ้า มัน่ใจ๋ วา่ เม่ือ ข้าพเจ้า มา หา หมู่ ต้าน จะ นํา ปอน 
ของ พระครสิต์ มา หื้อ ต้าน ตังหลาย อยา่ง เต๋มต้ี

30 ป้ีน้อง ตังหลาย ยอ้น หนัแก่ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา 
ตังหลาย กับ ยอ้น หนัแก่ ความ ฮกั ต้ี มา จาก พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ ข้าพเจ้า 
ขอ รอ้ง ต้าน ตังหลาย จ้วย ออก แฮง กัน๋ อธษิฐาน ต่อ พระเจ้า เผื่อ ข้าพเจ้า 
ตวย 31 ต้ี ข้าพเจ้า จะ ป๊น ภัย จาก คน ต้ี บ่ เจ้ือ พระเยซู ใน แควน้ ยูเดีย แล้ว ขอ 
หื้อ คน ของ พระเจ้า ใน กรุง เยรูซาเล็ม เต๋มใจ๋ ฮบั ก๋าน จ้วยเหลือ จาก ข้าพเจ้า
32 แล้ว ถ้า เป๋น ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า ข้าพเจ้า จะ ได้ มา หา หมู่ ต้าน โดย 
มี ความ ยนิดี กับ มี ความ จ้ืนใจ๋ ต้ี ได้ อยู ่กับ หมู่ ต้าน 33 ขอ หื้อ พระเจ้า ผู้ หื้อ 
สันติสุข อยู ่ตวย ต้าน ตังหลาย เต๊อะ อาเมน

16
กํา ก๊ึดเติง หา ผู้เจ้ือ ใน กรุง โรม

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

3ขอ ฝาก ความ ก๊ึด เติง หา ปรสิคา กับ อาควลิลา ตึง สอง เป๋น เป้ือน ฮว่ม ฮบั
ใจ๊ พระเยซู ครสิต์ กับ ข้าพเจ้า มา ก่อน 4 สอง คน น้ี เกย เส่ียง จีวติ จ้วยเหลือ 
ข้าพเจ้า มา แล้ว บ่ ใจ้ ข้าพเจ้า เต้าอัน้ ต้ี เป๋น หน้ี บุญคุณ หมู่ เขา แต่ ครสิตจักร 
คน ต่างจ้าด ตังหลาย ก็ เป๋น หน้ี หมู่ เขา เหมือน กัน๋ 5 ขอ ฝาก กํา ก๊ึด เติง หา ป้ี
น้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย ต้ี ฮว่ม นมัสก๋าน ใน บ้าน ของ เขา ตึง สอง ตวย กับ ฝาก กํา 
ก๊ึดเติง หา เอเปเนทัส เป้ือน ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั เขา เป๋น คน เก๊า หวัที ต้ี ฮบั เจ้ือ พระ
เยซู ครสิต์ ใน แควน้ เอเชยี 6ขอ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา มารยี ์ต้ี เยยีะ ก๋าน หนัก เป้ือ 
ต้าน ตังหลาย 7 ขอ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา อนัโดรนิคัส กับ ยูนีอสั ผู้ เป๋น ป้ีน้อง จาว 
ยวิ ต้ี เกย ถูก ขัง คอก ตวย ข้าพเจ้า ตึง สอง คน น้ี เป๋น คน มี จ้ือเสียง ดี ใน หมู่ 
อคัรทูต กับ ได้ เจ้ือ พระเยซู ครสิต์ ก่อน ข้าพเจ้า 8 ขอ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา อมัพ
ลีอาทัส ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ใน องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั 9 ขอ ฝาก กํา ก๊ึดเติง 
หา อูรบานัส เป้ือน ฮว่ม ฮบัใจ๊ พระเยซู ครสิต์ ตวย กับ เฮา ตึง ฝาก กําก๊ึดเติง 
หา สทาคิส เป้ือน ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั ตวย 10 ขอ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา อาเป็ลเลส คน 
ต้ี ผ่าน ก๋าน ทดสอบ ความ จงฮกั ภักดี ต่อ พระเยซู ครสิต์ แล้ว กับ ฝาก กํา ก๊ึด
เติง หา คน ใน ครอบครวั อารสิโทบูลัส 11 ขอ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา เฮโรดิโอน ผู้ 
๒ 16:1 16:1 หมายเถิง มัคนายก
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เป๋น ป้ีน้อง จาว ยวิ ของ ข้าพเจ้า ขอ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา คน ใน ครอบครวั นาร
ซิสสัส ต้ี เจ้ือ ใน องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 12 ขอ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา ตรเีฟนา กับ ตรี
โฟสา ต้ี ยอม เยยีะ ก๋าน หนัก ฮบัใจ๊ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ขอ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา 
นาง เปอรซี์ส ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั ผู้ ต้ี ยอม เยยีะ ก๋าน หนัก ขนาด เป้ือ องค์ พระ ผู้ เป๋น 
เจ้า 13 ขอ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา รูฟัส ผู้ ต้ี องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ได้ คัด เลือก ไว ้แล้ว
กับ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา แม่ ของ เขา เซิง่ เป๋น เหมือน แม่ ของ ข้าพเจ้า เหมือน 
กัน๋ 14 ขอ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา อาสินครทัีส ฟเลโกน เฮอรเ์มส ปัทโรบัส เฮอร์
มาส กับ หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ต้ี อยู ่ตวย เขา 15 ขอ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา ฟิโลโลกัส ยู
เลีย เนเรอัส กับ น้อง สาว ของ เขา กับ โอลิมปัส ตึง หมู่ คน ของ พระเจ้า ต้ี อยู ่
ตวย เขา หมู่ น้ัน 16 หื้อ จูบ ตัก๊ตวาย กัน๋ อยา่ง เป๋น ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ หมู่ ครสิตจักร 
ของ พระครสิต์ ตึงหมด ได้ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา มา เถิง ต้าน ตังหลาย ตวย

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

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

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

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

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

ความ เจ้ือ ต๋าม ข่าวดี เรือ่ง พระ เยซู ครสิต์ ต้ี ข้าพเจ้า ได้ บอก แล้ว น้ัน กับ 
ต๋าม ก๋าน เปิดเผย ความ จรงิ อนั ล้ําเลิก็ เซิง่ ได้ ปิด ไว ้เมิน มา แล้ว ตัง้แต่ สมัย 
โบราณ 26แต่ บ่าเด่ียว น้ี พระเจ้า เปิด เผย หื้อ ฮู ้ผ่าน ตาง ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง 
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แตน พระเจ้า ต้ี ได้ เขียน ไว ้ต๋าม กําสัง่ ของ พระเจ้า ผู้ เป๋น อยู ่ตลอด เป้ือ คน 
ใน กู้ ๆ จ้าด จะ ได้ เจ้ือ วางใจ๋ กับ เจ้ือฟัง พระองค์ 27 โดย พระเยซู ครสิต์ ขอ 
เกียรติ จง มี แก่ พระเจ้า ผู้ มี ป๋ัญญา ใน กู้ สิง่ กู้ อยา่ง แต่ องค์ เดียว อาเมน
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จดหมาย จาก เปาโล เขียน เถิง หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ใน เมือง
โครนิธ์

ฉบับ ต้ี น่ึง
ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี คือ เปาโล ได้ เขียน ขึ้น ประมาณ ป๋ี ค�ศ� 55

เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ไป เถิง หมู่ ผูเ้จ้ือ ใน เมือง โครนิธ์ ต้าน เขียน ต๋อน 
ต้ี ยงั อยู ่ใน เมือง เอเฟซัส หมู่ ผู้เจ้ือ ใน เมือง โครนิธ ์ส่วน ใหญ่ เป๋น คน ต่างจ้า
ด ต้ี ได้ฮบั เจ้ือ โดย ได้ ฟัง กํา เตสนา ของ เปาโล ( กิจก๋าน 18:1-18 ) แต่ ฮตี 
เก่า ฮอย เดิม ของ เมือง โครนิธ ์น้ัน ยงั มี อทิธพิล ต่อ ความ เจ้ือ ของ หมู่ ผู้เจ้ือ 
อยู่ จึง เยยีะ หื้อ มี ป๋ัญหา เกิด ขึ้น ภาย ใน ครสิตจักร เมือง โครนิธ์ ยอ้น วา่ มี หมู่ 
ผู้เจ้ือ ยงั ใจ๊ จีวติ ต๋าม ฮตี เก่า ฮอย เดิม ของ เมือง โครนิธ ์อยู่ เปาโล จึง เขียน 
จดหมาย ฉบับ น้ี เป้ือ จะ อู ้เถิง ก๋าน แก้ไข ป๋ัญหา ต้ี เกิด ขึ้น ใน ครสิตจักร หัน้

เปาโล สอน วา่ แผ่น ดิน ของ พระ ครสิต์ ได้ มา เถิง โลก น้ี แล้ว แต่ ยงั 
บ่ สมบูรณ์ แบบ เต้ือ แต่ จะ สมบูรณ์ แบบ ใน ยุค สุดต๊าย เม่ือ พระครสิต์ จะ 
ป๊ิก มา เป๋น เต้ือ ต้ี สอง เป้ือ จะ ปกครอง กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ผู้เจ้ือ กู้ คน จะ ได้ ฮบั ตัว๋ 
ใหม่ ความ ต๋าย จะ ถูก ทําลาย

เปาโล ได้ เขียน บอก แหม วา่ หมู่ ผู้เจ้ือ ก็ เผียบ เหมือน ตัว๋ ของ พระครสิต์ ต้ี 
แต่ ละ คน ก็ เป๋น ส่วน น่ึง ใน ตัว๋ น้ี โดย มี พระครสิต์ เป๋น หวั ผูเ้จ้ือ ก็ เป๋น เหมือน 
พระวหิาร ของ พระเจ้า ได้ โดย พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ต้ี อยู ่ใน ใจ๋ ของ เขา ยอ้น 
จาอัน้ ผู้เจ้ือ ต้อง ใจ๊ จีวติ อยา่ง บรสุิทธิ ์เซิง่ เป๋น ก๋าน หื้อ เกียรติ พระเจ้า เปาโล 
เขียน เก่ียว กับ ระเบียบ ใน ก๋าน นมัสก๋าน พระเจ้า กับ อู ้เถิง ของ ประทาน ฝ่าย 
วญิญาณ ต้ี พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์มอบ หื้อ กับ ผูเ้จ้ือ สิง่ ต้ี สําคัญ ต้ี สุด คือ ของ 
ประทาน น้ี ควร จะ เยยีะ หื้อ ตัว๋ ของ พระครสิต์ เติบโต ขึ้น บ่ ใจ้ แตก แยก กัน๋

กํา ตัก๊ตวาย
1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ ต้ี พระเจ้า ได้ เลือก ฮอ้ง มา เป๋น 

อคัรทูต ของ พระเยซู ครสิต์ กับ จาก โสสเธเนส ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ของ เฮา 2 เถิง ค
รสิตจักร ของ พระเจ้า ต้ี อยู ่ใน เมือง โครนิธ์ พระเจ้า ได้ เยยีะ หื้อ ต้าน บรสุิทธิ ์
โดย ตาง พระเยซู ครสิต์ กับ ได้ ฮอ้ง ต้าน หื้อ เป๋น คน ของ พระองค์ ฮว่ม กับ กู้ 
คน ใน กู้ ๆ ต้ี ต้ี อธษิฐาน ใน นาม ของ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ 
หมู่ เขา กับ ของ เฮา 3 ขอ หื้อ ต้าน ตังหลาย ได้ ฮบั พระคุณ ตึง สันติสุข จาก 
พระเจ้า พระบิดา ของ เฮา กับ จาก พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เต๊อะ

เปาโล ขอบคุณ พระเจ้า
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4 ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเจ้า สําหรบั หมู่ ต้าน ตลอด ต้ี พระองค์ ได้ หื้อ 
พระคุณ แก่ หมู่ ต้าน ผ่าน ตาง พระเยซู ครสิต์ 5 ยอ้น โดย พระเยซู ครสิต์ หมู่ 
ต้าน ได้ฮบั ก๋าน ป๋ัน ปอน อยา่ง เต๋มต้ี ใน ฝ่าย จิตวญิญาณ บ่ วา่ จะ เป๋น ใน ด้าน 
กํา อู ้กาวา่ ความ ฮู ้กู้ อยา่ง 6 ต้ี เป๋น จาอี ้ก็ ยอ้น วา่ กํา พยาน เก่ียวกับ พระครสิต์ 
น้ัน ฝัง เลิก็ อยู ่ใน จิตใจ๋ หมู่ ต้าน แล้ว 7 จาอัน้ ใน หวา่ง น้ี ต้ี ต้าน ก่ําลัง กอง ถ้า 
พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา ป๊ิก มา ต้าน ตังหลาย ก็ บ่ ได้ ขาด 
ของ ประทาน ฝ่าย จิตวญิญาณ อะหยงั สัก อยา่ง 8 พระองค์ จะ จ้วย หื้อ ต้าน 
ตัง้ มัน่คง อยู ่ใน ความ เจ้ือ จ๋น เถิง ต้ีสุด เป้ือ ต้าน จะ ได้ บ่ มี ต้ี ติ ใน วนั ต้ี พระเยซู 
ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา ป๊ิก มา 9 พระเจ้า น้ัน สัตย์ซ่ือ พระองค์ ได้ 
ฮอ้ง หมู่ ต้าน เข้า มา มี สามัคคีธรรม กับ พระบุตร ของ พระองค์ คือ พระเยซู 
ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา

ก๋าน แตกแยก ใน ครสิตจักร
10 ป้ี น้อง ตังหลาย ข้าพเจ้า วงิวอน ขอ หมู่ ต้าน ใน นาม พระเยซู ครสิต์ 

องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา ขอ หื้อ เป๋น น้ําน่ึง ใจ๋เดียว กัน๋ ไว้ บ่ ดี แบ่ง แยก 
กัน๋ แต่ หื้อ มี กํา ก๊ึด กับ เป้าหมาย ต้ี ไป ใน ตาง เดียว กัน๋ เน่อ 11 ป้ี น้อง ตัง
หลาย ข้าพเจ้า ฮู ้จาก คน ใน ครอบครวั ของ นาง คะโลเอ วา่ หมู่ ต้าน ผิดหวั 
กัน๋ 12 ข้าพเจ้า หมายความ วา่ หมู่ ต้าน ต่าง คน ต่าง อู ้วา่ �ข้าพเจ้า เป๋น ลูก
ศิษย ์ของ เปาโล� �ข้าพเจ้า เป๋น ลูกศิษย ์ของ อปอลโล� �ข้าพเจ้า เป๋น ลูก
ศิษย ์ของ เคฟาส� กาวา่ �ข้าพเจ้า เป๋น ลูกศิษย ์ของ พระครสิต์� 13 พระ
ครสิต์ ถูก แยก ออก เป๋น หลาย องค์ แล้ว กา เปาโล ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน เป้ือ 
หมู่ ต้าน กาวา่ ใด หมู่ ต้าน ฮบั บัพติศมา เป้ือ จะ เป๋น ของ เปาโล จาอัน้ กา

14 ขอบคุณ พระเจ้า ต้ี ข้าพเจ้า บ่ ได้ หื้อ บัพติศมา กับ หมู่ ต้าน คน ใด เลย 
นอก จาก คริสปัส กับ กายอสั 15 จาอัน้ เลย บ่ มี ใผ อู ้ได้ วา่ เขา ฮบั บัพติศมา 
เป้ือ เป๋น ลูกศิษย ์ของ ข้าพเจ้า 16 ( ข้าพเจ้า ได้ หื้อ บัพติศมา กับ ครอบครวั 
สเทฟานัส ตวย นอก น้ัน ข้าพเจ้า จํา๋ บ่ ได้ แล้ว วา่ ได้ เยยีะ หื้อ ใผ แหม พ่อง )
17 ยอ้น พระครสิต์ บ่ ได้ ส่ง ข้าพเจ้า มา หื้อ บัพติศมา กับ ใผ แต่ ส่ง มา หื้อ บอก 
ข่าวดี ข้าพเจ้า บ่ ได้ บอก โดย ใจ๊ กํา อู ้ต้ี หลวก ต๋าม ป๋ัญญา ของ คน เป้ือ วา่ ก๋าน 
ต๋าย ของ พระเยซู บน ไม้ ก๋าง เขน จะ บ่ เส้ียง ฤทธิ ์เดช ไป

พระครสิต์ คือ อาํนาจ กับ พระ ป๋ัญญา ของ พระเจ้า
18คน ต้ี ก่ําลัง จะ ฉิบหาย น้ัน ก็ ถือ วา่ เรือ่ง ก๋าน ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน ของ พระ

เยซู เป๋น เรือ่ง งา่ว แต่ เฮา ต้ี ก่ําลัง จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ ถือ วา่ เป๋น ฤทธิ ์อาํนาจ 
ของ พระเจ้า 19 อยา่ง ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่
�เฮา จะ ทําลาย ป๋ัญญา ของ คน หลวก

เฮา จะ เยยีะ หื้อ ความ เข้าใจ๋ ของ ผู้ มี ความ ฮู ้นัก เสีย ไป�ก

ก 1:19 1:19 อสย� 29:14
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20 ไหน หมู่ คน หลวก ไหน หมู่ ธรรมาจ๋ารย์ ไหน หมู่ นัก ปราชญ์ สมัย น้ี
พระเจ้า เยยี ะ หื้อ หนั แล้ว บ่ ใจ้ กา วา่ ป๋ัญญา ของ โลก น้ี มัน งา่ว 21 ยอ้น 
พระเจ้า ได้ ใจ๊ พระ ป๋ัญญา ของ พระองค์ วางแผน ไว ้แล้ว วา่ โลก จะ บ่ สามารถ 
ฮู้จัก พระองค์ โดย ก๋าน เป้ิง ป๋ัญญา ของ ตัว๋ เก่า พระเจ้า จึง ตัง้ใจ๋ ต้ี จะ จ้วย คน 
ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ โดย กํา เตสนา งา่ว ๆ ของ หมู่ เฮา หมู่ น้ี แตน
22จาว ยวิ ฮอ้ง ขอ หมายสําคัญ ส่วน จาว กรกี ก็ เซาะ หา ป๋ัญญา 23แต่ หมู่ เฮา 
บอก ข่าวดี เรือ่ง ของ พระครสิต์ ต้ี ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน เรือ่ง น้ี เยยีะ หื้อ จาว 
ยวิ โขด กับ คน ต่างจ้าด ก็ ถือ วา่ เป๋น เรือ่ง งา่ว ๆ 24แต่ สําหรบั คน ต้ี พระเจ้า ได้ 
ฮอ้ง มา หื้อ เป๋น คน ของ พระองค์ น้ัน บ่ วา่ จะ เป๋น จาว ยวิ กาวา่ จาว กรกี ก็ หนั 
วา่ พระ ครสิต์ เป๋น ฤทธิ ์อาํนาจ กับ พระ ป๋ัญญา ของ พระเจ้า 25 ยอ้น ความ 
งา่ว ของ พระเจ้า ก็ ยงั มี ป๋ัญญา นัก เหลือ ป๋ัญญา ตึงหมด ของ มนษุย ์แหม 
ก่อน กับ ความ ออ่นแอ ของ พระเจ้า ก็ ยงั มี กํา๋ ลัง นัก เหลือ ความ เข้มแข็ง 
ของ มนษุย ์ก่อน

26 ผ่อ เต๊อะ ป้ีน้อง ตังหลาย เม่ือ พระเจ้า ฮอ้ง หมู่ ต้าน มา น้ัน หมู่ ต้าน เป๋น 
คน จาใด กัน๋ มี บ่ ก่ี คน ต้ี เป๋น คน หลวก ต๋าม ป๋ัญญา ของ โลก มี บ่ ก่ี คน ต้ี เป๋น 
ผู้ มี อาํนาจ กับ มี บ่ ก่ี คน ต้ี มา จาก ผะกุ๋น ต้ี สูง 27 แต่ พระเจ้า ได้ เลือก หมู่ ต้ี 
โลก หนั วา่ งา่ว เป้ือ เยยีะ หื้อ หมู่ ต้ี หลวก ขาย ขี้หน้า กับ เลือก หมู่ ต้ี โลก ถือ วา่ 
ขี้เป้ีย เป้ือ เยยีะ หื้อ หมู่ ต้ี มี กํา๋ลัง ได้ อาย 28 พระเจ้า ได้ เลือก หมู่ ต้ี โลก ถือ วา่ 
ต่ําต้อย กับ หมู่ คน ต้ี โดน ดูถูก ดู แควน กับ หนั วา่ บ่ สําคัญ เป้ือ เยยีะ หื้อ สิง่ ต้ี 
โลก ถือ วา่ สําคัญ เป๋น สิง่ บ่ สําคัญ 29 เป้ือ จะ บ่ มี ใผ มา อวด ต่อ หน้า พระเจ้า 
ได้ 30 เฮา มี ความ สัมพันธ ์กับ พระเยซู ครสิต์ ได้ ก็ โดย พระองค์ น้ี ละ พระเจ้า 
ตัง้ หื้อ พระองค์ เป๋น พระป๋ัญญา จาก พระเจ้า เป้ือ เฮา เป๋น ผู้ ต้ี เยยีะ หื้อ เฮา 
เป๋น คน ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม กับ เยยีะ หื้อ เฮา บรสุิทธิ์ กับ เป๋น ผู้ ต้ี ไถ่ เฮา หื้อ มี 
อสิระ จาก บาป 31 อยา่ง ต้ี มี เขียน ใน พระคัมภีร ์วา่ �ใผ ใค่ อวด ก็ หื้อ อวด ใน 
สิง่ ต้ี องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เยยีะ เต๊อะ�ข

2
เรือ่งราว ของ พระครสิต์ บน ไม้ ก๋าง เขน

1 ป้ี น้อง ผู้ เจ้ือ ตังหลาย เม่ือ ข้าพเจ้า มา บอก ความ จรงิ อนั ล้ําเลิก็ ของ 
พระเจ้า หื้อ กับ หมู่ ต้าน น้ัน ข้าพเจ้า บ่ ได้ ใจ๊ กํา อู ้ม่วน จ๋า หวาน กาวา่ กํา ต้ี มา 
จาก ป๋ัญญา ต้ี หลวก 2 ยอ้น ข้าพเจ้า ตัง้ใจ๋ วา่ ต๋อน ต้ี อยู ่กับ หมู่ ต้าน ข้าพเจ้า 
จะ บ่ สอน เรือ่ง อะหยงั เลย นอก จาก เรือ่ง ของ พระเยซู ครสิต์ กับ ความ ต๋าย 
ของ พระองค์ บน ไม้ ก๋าง เขน 3 แล้ว เม่ือ ข้าพเจ้า มา หา หมู่ ต้าน น้ัน ข้าพเจ้า 
ฮู้ สึก ออ่น กํา๋ ลัง กับ กัว๋ จ๋น ตัว๋ สัน่ 4 กํา อู ้กับ กํา เตสนา ของ ข้าพเจ้า ก็ บ่ ใจ้ 
กํา ต้ี ใจ๊ ป๋ัญญา มา จัก๊ จู๋ง หมู่ ต้าน แต่ เป๋น ก๋าน สําแดง ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระ
ข 1:31 1:31 ยรม� 9:24
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วญิญาณ 5 เป้ือ วา่ ความ เจ้ือ ของ หมู่ ต้าน จะ บ่ ได้ เป๋น ผล ต้ี มา จาก ป๋ัญญา 
ของ คน แต่ มา จาก ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระเจ้า

พระ ป๋ัญญา ของ พระเจ้า
6 จาใด ก็ ดี หมู่ เฮา อู ้เถิง ป๋ัญญา ใน หมู่ คน ต้ี เติบใหญ่ ใน ความ เจ้ือ แล้ว เซิง่ 

บ่ ใจ้ ป๋ัญญา ต้ี มา จาก โลก น้ี กาวา่ มา จาก ผู้ ปกครอง โลก น้ี ต้ี ก่ําลัง จะ เส้ียง 
อาํนาจ ไป 7 แต่ หมู่ เฮา อู ้เถิง ป๋ัญญา อนั ล้ําเลิก็ ของ พระเจ้า ต้ี พระองค์ ได้ 
เก็บ ซ่อน ไว ้น้ัน กับ ต้ี พระองค์ ได้ กํา๋หนด ไว ้ก่อน สรา้ง โลก วา่ ป๋ัญญา น้ี จะ 
เป๋น เกียรติ ของ เฮา 8 บ่ มี ผู้ ปกครอง คน ใด ใน โลก น้ี ฮู้จัก ป๋ัญญา น้ี ยอ้น ถ้า ฮู้
จัก ก็ คง บ่ มี ใผ เอา องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ผู้ ยิง่ใหญ่ ไป เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน 9 อยา่ง 
ต้ี มี เขียน ใน พระคัมภีร ์วา่
�สิง่ ต้ี ต๋า ของ คน บ่ เกย หนั

กับ หู บ่ เกย ได้ยนิ กาวา่ คน ก๊ึด บ่ เถิง วา่ จะ เกิด ขึ้น
ก็ เป๋น สิง่ ต้ี พระเจ้า ได้ เกียม ไว ้แล้ว สําหรบั คน ต้ี ฮกั พระองค์�ค
10 แต่ พระเจ้า ได้ เปิด เผย สิง่ หมู่ น้ี หื้อ กับ เฮา ผ่าน ตาง พระวญิญาณ ยอ้น 
พระวญิญาณ ฮู ้กู้ สิง่ กู้ อยา่ง แม้แต่ ความ ลับ อนั ล้ําเลิก็ ของ พระเจ้า 11 บ่ มี 
ใผ ฮู ้กํา ก๊ึด ของ คน ได้ นอก จาก วญิญาณ ต้ี อยู ่ใน ตัว๋ ของ เขา เอง ก็ เป๋น อยา่ง 
เดียว กัน๋ บ่ มี ใผ ฮู ้กํา ก๊ึด ของ พระเจ้า ได้ นอก จาก พระวญิญาณ ของ พระองค์
12 เฮา บ่ ได้ ฮบั วญิญาณ ของ โลก น้ี แต่ ฮบั พระวญิญาณ ต้ี มา จาก พระเจ้า
เป้ือ เฮา จะ ได้ เข้าใจ๋ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี พระองค์ หื้อ เฮา 13 จาอัน้ ต๋อน ต้ี หมู่ เฮา 
อธบิาย เรือ่ง พระเจ้า หื้อ กับ คน ต้ี มี พระวญิญาณ อยู ่ตวย หมู่ เฮา ก็ ได้ ใจ๊ ถ้อย
กํา ต้ี พระวญิญาณ สอน เฮา บ่ ใจ้ กําสอน ต้ี มา จาก สติ ป๋ัญญา ของ คน

14 คน ต้ี บ่ มี พระวญิญาณ ของ พระเจ้า ก็ ยอมฮบั สิง่ ต่าง ๆ ต้ี พระวญิญาณ 
เปิด เผย หื้อ ฮู ้บ่ ได้ เขา หนั วา่ เป๋น เรือ่ง งา่ว กับ เขา ก็ บ่ เข้าใจ๋ สิง่ หมู่ น้ี ยอ้น 
เขา บ่ มี พระวญิญาณ จ้วย หื้อ เข้าใจ๋ 15 แต่ คน ต้ี มี พระวญิญาณ อยู ่ตวย ก็ จะ 
ตัดสิน ได้ กู้ เรือ่ง แต่ บ่ มี ใผ ตัดสิน เขา ได้ ยอ้น ใน พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่
16 �มี ใผ พ่อง ต้ี ฮู ้จิตใจ๋ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า

เป้ือ จะ สัง่ สอน พระองค์ ได้�ฅ
แต่ หมู่ เฮา เข้าใจ๋ ได้ ยอ้น เฮา มี จิตใจ๋ ของ พระครสิต์

3
ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระครสิต์

1 ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย ข้าพเจ้า ได้ อู ้กับ หมู่ ต้าน อยา่ง อู ้กับ คน ต้ี มี พระ
วญิญาณ บ่ ได้ แต่ ต้อง อู ้เหมือน อยา่ง อู ้กับ คน ต้ี ใจ๊ จีวติ ต๋าม โลก น้ี หมู่ ต้าน 
เป๋น เหมือน หละออ่น หน้อย ใน พระครสิต์ 2 ข้าพเจ้า ต้อง ใจ๊ น้ํานม เล้ียง หมู่ 
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ต้าน แตน ของกิน๋ แข็ง๑ ยอ้น ตะก่อน หมู่ ต้าน ยงั กิน๋ บ่ ได้ เต้ือ จ๋น บ่าเด่ียว น้ี 
หมู่ ต้าน ก็ ยงั กิน๋ ของกิน๋ แข็ง น้ี บ่ ได้ เต้ือ 3 ยอ้น หมู่ ต้าน ยงั ใจ๊ จีวติ ต๋าม โลก น้ี 
อยู่ คือ ขอย กัน๋ ผิดหวั กัน๋ เซิง่ เยยีะ หื้อ ฮู ้วา่ หมู่ ต้าน ยงั ใจ๊ จีวติ อยา่ง คน บาป 
ทัว่ไป อยู ่บ่ ใจ้ กา 4 ยอ้น เม่ือ มี คน น่ึง อู ้วา่ �ข้าพเจ้า เป๋น ลูกศิษย ์ของ เปาโล�
แหม คน ก็ อู ้วา่ �ข้าพเจ้า เป๋น ลูกศิษย ์ของ อปอลโล� จาอี้ หมู่ ต้าน ก็ เป๋น 
เหมือน คน ทัว่ไป ใน โลก น้ี บ่ ใจ้ กา

5 อปอลโล เป๋น ใผ เปาโล เป๋น ใผ ก็ เป๋น ก้า ผู้ ฮบั ใจ๊ ต้ี สอน หมู่ ต้าน หื้อ 
เจ้ือ ต่าง คน ก็ ต่าง เยยีะ หน้าต้ี ของ ตัว๋ ต๋าม ต้ี องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า มอบ หื้อ
6 ข้าพเจ้า เป๋น คน ปูก อปอลโล เป๋น คน หด น้ํา แต่ พระเจ้า เป๋น ผู้ ต้ี เยยีะ หื้อ 
เติบใหญ่ ขึ้น 7 ยอ้น จาอัน้ ตึง คน ปูก ตึง คน หด น้ํา ก็ บ่ ได้ สําคัญ อะหยงั แต่ 
ผู้ ต้ี สําคัญ แต๊ ๆ คือ พระเจ้า ผู้ ต้ี เยยีะ หื้อ เติบใหญ่ เน่อ 8 ส่วน คน ปูก กับ คน 
หด น้ํา ก็ มี เป้าหมาย เดียว กัน๋ แต่ ละ คน ก็ ได้ฮบั รางวลั ต๋าม งาน ต้ี ตัว๋ ได้ เยยีะ
9 ยอ้น วา่ เฮา ต่าง คน ต่าง ก็ ฮว่ม ฮบัใจ๊ เป้ือ พระเจ้า หมู่ ต้าน เป๋น เหมือน โต้ง 
ของ พระเจ้า กับ เป๋น เหมือน ตึก ของ พระองค์

10 ต๋าม ต้ี พระเจ้า ได้ หื้อ พระคุณ กับ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า เป๋น เหมือน สล่า ต้ี 
มี ประสบก๋ารณ์ นัก ต้ี ได้ วาง ฐาน ไว้ แล้ว ก็ มี แหม คน มา ก่อ ขึ้น ต่อ จาก ฐาน 
น้ัน แต่ ละ คน ก็ จะ ต้อง หละวงั หื้อ ดี วา่ จะ ก่อ ขึ้น จาใด 11 ฐาน ต้ี วาง ไว ้แล้ว 
น้ัน คือ พระเยซู ครสิต์ จะ บ่ มี ใผ วาง ฐาน อยา่ง อื่น ได้ แหม 12 ถ้า บาง คน ใจ๊
คํา เงนิ เพชรพลอย ไม้ หญ้า กาวา่ เฟียง ก่อ บน ฐาน น้ี 13 เฮา ก็ จะ ได้ หนั 
ผล งาน ของ แต่ ละ คน ใน วนั ตัดสิน ลงโต้ษ บาป น้ัน ยอ้น ใน วนั น้ัน ไฟ จะ เปิด
เผย หื้อ กู้ คน ได้ หนั กับ จะ พิสูจน์ วา่ ผล งาน ของ แต่ ละ คน เป๋น จาใด 14 ถ้า 
ผล งาน ของ ใผ ต้ี ก่อ ขึ้น บน ฐาน น้ัน ทน ไฟ น้ี ได้ เขา ก็ จะ ได้ฮบั รางวลั 15 แต่ 
ถ้า ผล งาน ของ ใผ โดน ไฟ เผา ไหม้ ไป เหยี คน น้ัน ก็ จะ บ่ ได้ฮบั รางวลั ส่วน ตัว๋ 
เขา รอด ได้ ก็ แต๊ แต่ จะ รอด อยา่ง คน ล่น หนี จาก ไฟ เต้าอัน้

16 หมู่ ต้าน ฮู ้แล้ว บ่ ใจ้ กา วา่ หมู่ ต้าน เป๋น พระวหิาร ของ พระเจ้า กับ พระ
วญิญาณ ของ พระเจ้า ก็ อยู ่ใน ตัว๋ ของ หมู่ ต้าน 17 ถ้า ใผ ทําลาย พระวหิาร 
ของ พระเจ้า พระเจ้า ก็ จะ ทําลาย เขา ยอ้น วา่ พระวหิาร ของ พระเจ้า น้ัน 
ศักดิสิ์ทธิ์ แล้ว ตัว๋ ของ หมู่ ต้าน เอง ก็ เป๋น พระวหิาร ของ พระองค์

18 บ่ ดี จุ ตัว๋ เก่า เน่อ ถ้า ใผ คน ใด ใน หมู่ ต้าน ก๊ึด วา่ ตัว๋ เป๋น คน หลวก ต๋าม 
ตาง ของ โลก น้ี ก็ หื้อ คน น้ัน ถือ วา่ ตัว๋ เป๋น คน งา่ว เหยี เป้ือ จะ ได้ เป๋น คน หลวก 
แต๊ ๆ 19 ยอ้น วา่ สิง่ ต้ี คน ถือ วา่ หลวก น้ัน พระเจ้า หนั วา่ เป๋น ความ งา่ว อยา่ง 
ต้ี พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่ �พระเจ้า ใจ๊ ป๋ัญญา ของ คน หลวก เป๋น กับดัก มัด 
ตัว๋ เขา เอง�ฆ 20 กับ มี เขียน ไว ้แหม วา่ �พระเจ้า ฮู ้วา่ กําก๊ึด ของ คน หลวก 
น้ัน บ่ มี ประโยชน์�ง 21 จาอัน้ บ่ ดี หื้อ ใผ ยก คน น้ัน คน น้ี มา อวด กัน๋ เน่อ ยอ้น 
วา่ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ก็ เป๋น ของ หมู่ ต้าน อยู ่แล้ว 22 บ่ วา่ จะ เป๋น เปาโล อปอลโล
๑ 3:2 3:2 น้ํานม คือ กําสอน ต้ี เข้าใจ๋ งา่ย ของกิน๋ แข็ง คือ กําสอน ต้ี เข้าใจ๋ ยาก กับ ลึก ซ้ึง
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เคฟาส โลก น้ี จีวติ กาวา่ ความ ต๋าย บ่าเด่ียวน้ี กาวา่ ปายหน้า กู้ สิง่ ก็ เป๋น 
ของ หมู่ ต้าน น้ัน นะ 23 กับ หมู่ ต้าน ก็ เป๋น ของ พระครสิต์ กับ พระครสิต์ ก็ เป๋น 
ของ พระเจ้า

4
ก๋าน ของ อคัรทูต

1 หื้อ หมู่ ต้าน ถือ วา่ เฮา เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ พระครสิต์ เป๋น ผู้ ต้ี ได้ฮบั มอบหมาย 
หื้อ ผ่อกอย ข้อล้ําเลิก็๒ ของ พระเจ้า 2 ผู้ ต้ี ได้ฮบั มอบหมาย หน้าต้ี น้ี ต้อง 
เป๋น คน ต้ี ไว ้ใจ๋ ได้ 3 ส่วน ตัว๋ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า บ่ ได้ สนใจ๋ วา่ หมู่ ต้าน กาวา่ ใผ 
คน ใด จะ ตัดสิน ข้าพเจ้า จาใด แม้แต่ ตัว๋ ข้าพเจ้า เอง ก็ ยงั บ่ ได้ ตัดสิน เลย วา่ 
ตัว๋เอง เป๋น จาใด 4 จิต สํานึก ของ ข้าพเจ้า บอก วา่ ข้าพเจ้า บ่ ได้ เยยีะ อะหยงั 
ผิด แต่ น่ี ก็ บ่ ได้ หมายความ วา่ ข้าพเจ้า เป๋น คน บรสุิทธิ ์ผุดผ่อง ผู้ ต้ี จะ ตัดสิน 
ข้าพเจ้า ได้ คือ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เต้าอัน้ 5 จาอัน้ ฟ่ัง ตัดสิน อะหยงั เต้ือ ก่อน 
จะ เถิง เวลา หื้อ ถ้า จ๋น กวา่ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จะ มา แล้ว พระองค์ จะ เปิด
เผย ความ ลับ ต้ี ซ่อน อยู ่ใน ต้ี มืด ออก มา กับ จะ เปิดเผย สิง่ ต้ี อยู ่ใน ใจ๋ ของ กู้ 
คน หื้อ ฮู ้หื้อ หนั เถิง ต๋อน น้ัน แต่ ละ คน จะ ได้ ฮบั กํา ยกยอ่ง จาก พระเจ้า ต๋าม 
ต้ี เขา สมควร จะ ได้ฮบั

6 ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย ข้าพเจ้า ได้ ยก อปอลโล กับ ตัว๋ ข้าพเจ้า มา เป๋น ตัว๋
อยา่ง เป้ือ จะ เป๋น ประโยชน์ กับ หมู่ ต้าน หื้อ หมู่ ต้าน เฮยีน ฮู ้ความหมาย ของ 
กํา อู ้ต้ี วา่ �หา้ม เยยีะ เกิน๋ กวา่ ต้ี พระคัมภีร ์ได้ เขียน ไว�้ เป้ือ หมู่ ต้าน จะ ได้ 
บ่ หยิง่ ใน ก๋าน ยก คน น่ึง ไป ข่ม แหม คน น่ึง 7 ใผ ยก ต้าน หื้อ ดี เหลือ คน อื่น มี อะ
หยงั พ่อง ต้ี ต้าน บ่ ได้ฮบั มา จาก พระเจ้า ถ้า ต้าน ได้ฮบั กู้ สิง่ มา จาก พระเจ้า 
แล้ว เป๋น จาใด ต้าน อวด เหมือน กับ วา่ ต้าน เซาะ มา ได้ คน เดียว

8 หมู่ ต้าน มี กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี ต้องก๋าน แล้ว เน่อ หมู่ ต้าน รํา่รวย แล้ว กับ เป๋น 
กษัตรยิ ์โดย บ่ ต้อง มี เฮา แล้ว ขอ หื้อ เป๋น จาอัน้ แต๊ ๆ เต๊อะ เฮา จะ ได้ เป๋น 
กษัตรยิ ์ฮว่ม ปกครอง กับ หมู่ ต้าน ตวย 9 ยอ้น ข้าพเจ้า ก๊ึด วา่ พระเจ้า จัด หมู่ 
เฮา ผู้ เป๋น อคัรทูต ไว ้เป๋น ลําดับ สุดต๊าย เหมือน อยา่ง ผู้ ต้ี ถูก ตัดสิน ลง โต้ษ 
เถิง ต๋าย เฮา ก๋าย เป๋น เป้า สายต๋า ต้ี หมู่ ทูตสวรรค์ กับ คน ตึง ใคว ่โลก ปัก ต๋า 
ผ่อ 10 เฮา เป๋น คน งา่ว ยอ้น หนั แก่ พระครสิต์ แต่ หมู่ ต้าน เป๋น คน มี ป๋ัญญา 
ใน พระครสิต์ เฮา ขีเ้ป้ีย ส่วน หมู่ ต้าน มี กํา๋ลัง หมู่ ต้าน มี หน้า มี ต๋า แต่ เฮา ถูก 
คน ดู ถูก ดู แควน 11 จ๋น ต๋อน น้ี เฮา ก็ ยงั อด อยาก ปาก แหง้ เส้ือผ้า ก็ ปุด หวาก
โดน เขา บุบ เขา ตี ๋ บ่ มี บ้าน ต้ี จะ อยู่ 12 เฮา เยยีะ ก๋าน เอา แฮง เข้า ตุ๊บ เข้า ตํา๋ 
เป้ือ หากิน๋ เม่ือ ใผ แจ้งด่า เฮา เฮา ก็ ป๋ัน ปอน หื้อ เขา เม่ือ ถูก ค่ํา เฮา ก็ อด เอา
13 เม่ือ ถูก คน อื่น ใส่ ฮา้ย ป้าย สี เฮา ก็ อู ้กับ เขา ดี ๆ ใน โลก น้ี เฮา เป๋น เหมือน 
กระโถน ของ โลก เป๋น เหมือน ของ เหลือเดน จ๋น เถิง บ่าเด่ียว น้ี
๒ 4:1 4:1 ข้อ ล้ําเลิก็ น้ี หมายเถิง ข่าวดี
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14 ข้าพเจ้า บ่ ได้ เขียน ข้อความ หมู่ น้ี เป้ือ หื้อ หมู่ ต้าน ขาย ขี้ หน้า แต่ เขียน 
มา เป้ือ สอน หมู่ ต้าน ต้ี เป๋น เหมือน ลูก ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั 15 เถิงแม้ วา่ หมู่ ต้าน 
จะ มี ป้ี เล้ียง ใน หมู่ ผู้ เจ้ือ เป๋น หม่ืน แต่ หมู่ ต้าน มี ป้อ คน เดียว เน่อ ยอ้น วา่ 
ข้าพเจ้า ได้ เป๋น ป้อ ของ หมู่ ต้าน โดย อาํนาจ ของ พระเยซู ครสิต์ ต๋อน ต้ี บอก 
ข่าวดี หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง 16 จาอัน้ ข้าพเจ้า วงิวอน ขอ หื้อ หมู่ ต้าน เยยีะ ต๋าม 
ข้าพเจ้า 17 ข้าพเจ้า ใจ๊ ทิโมธ ีต้ี เป๋น เหมือน ลูก ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั ไป หา ก็ ยอ้น เหตุ 
น้ี เนาะ เขา เป๋น คน ซ่ือสัตย ์ต่อ พระเจ้า เขา จะ เตือ๋น หมู่ ต้าน วา่ ข้าพเจ้า ใจ๊ 
จีวติ ต้ี มี ความ สัมพันธ ์กับ พระครสิต์ จาใด ต๋าม ต้ี ข้าพเจ้า ได้ สอน ใน ครสิต
จักร กู้ ๆ ต้ี 18 มี บาง คน ใน หมู่ ต้าน อวด ดี ก๊ึด วา่ ข้าพเจ้า จะ บ่ ไป หา หมู่ ต้าน 
แหม 19 แต่ ถ้า เป๋น ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า แล้ว ข้าพเจ้า จะ มา หา หมู่ 
ต้าน เวย ๆ น้ี แล้ว ข้าพเจ้า จะ ได้ ฮู ้วา่ คน หยิง่ ผยอง หมู่ น้ี มี ก้า กํา อู ้บ่ ดาย กา
วา่ มี ฤทธิ ์อาํนาจ ต้ี มา จาก พระเจ้า แต๊ ๆ 20 ยอ้น วา่ แผ่นดิน ของ พระเจ้า 
บ่ ได้ ขึ้น อยู ่กับ กํา อู้ แต่ ขึ้น อยู ่กับ ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระองค์ 21 หมู่ ต้าน จะ 
เอา จาใด จะ หื้อ ข้าพเจ้า กํา๋ ไม้แส้ มา หวด หมู่ ต้าน กาวา่ จะ หื้อ มา หา หมู่ ต้าน 
โดย ความ ฮกั กับ อยา่ง สุภาพ ออ่นโยน

5
ป๋ัญหา ก๋าน ล่วง ประเวณี ใน ครสิตจักร

1 บ่ น่า เจ้ือ แต๊ ๆ ต้ี ข้าพเจ้า ได้ยนิ มา วา่ มี คน น่ึง ใน หมู่ ต้าน ต้ี เยยีะ บาป 
ตาง เพศ ขนาด คน ต้ี บ่ เจ้ือ พระเจ้า ก็ ยงั ถือ วา่ เรือ่ง จาอี ้ผิด เลย เรือ่ง ก็ คือ 
วา่ มี ป้อจาย คน น่ึง เอา แม่เล้ียง ของ ตัว๋ มา เป๋น เมีย 2 แต่ หมู่ ต้าน ยงั อวด 
ดี แตน ต้ี จะ ละอาย ใจ๋ เยยีะ หยงั บ่ ไล่ คน น้ัน ออก ไป เหยี 3 ส่วน ข้าพเจ้า น้ัน
เถิงแม้ วา่ ตัว๋ ข้าพเจ้า อยู ่ไก๋ แต่ ใจ๋ ของ ข้าพเจ้า ก็ อยู ่กับ หมู่ ต้าน กับ ข้าพเจ้า 
ได้ ตัดสิน ลงโต้ษ คน ต้ี เยยีะ จาอัน้ ไป แล้ว 4 เม่ือ หมู่ ต้าน จุมนุม กัน๋ ใน นาม 
ของ พระเยซู องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ใจ๋ ของ ข้าพเจ้า กับ ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระ
เยซู องค์ พระผู้เป๋นเจ้า๓ ก็ ได้ ฮว่ม จุมนุม กับ หมู่ ต้าน ตวย 5 หมู่ ต้าน ต้อง 
มอบ ป้อจาย คน น้ัน หื้อ ซาต๋าน ทําลาย สันดาน บาป หื้อ ฉิบหาย ไป เป้ือ หื้อ จิต
วญิญาณ ของ เขา รอด ได้ ใน วนั ต้ี องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ป๊ิก มา

6 ต้ี หมู่ ต้าน ปา กัน๋ อวด ตัว๋ น้ัน ก็ บ่ สมควร เลย หมู่ ต้าน บ่ ฮู ้กา วา่ ใส่ เจ๊ือ ฟู 
หน้อย เดียว ก็ เยยีะ หื้อ แป้ง เข้าหนมปัง ฟู ตึง ก้อน 7หื้อ ล้าง เจ๊ือ เก่า น้ี ออก ไป 
เหยี เป้ือ ต้าน จะ เป๋น คน บรสุิทธิ ์เหมือน แป้ง เข้าหนมปัง ก้อน ใหม่ ต้ี บ่ มี เจ๊ือ 
สูน อยู ่อยา่ง ต้ี ต้าน เป๋น ยอ้น พระครสิต์ ผู้ เป๋น ลูก แกะ สําหรบั งาน ปัสกา ถูก 
ฆ่า ปู่จา แล้ว 8 จาอัน้ หื้อ เฮา ฮกัษา งาน ปัสกา โดย บ่ ใจ๊ เจ๊ือ เข้าหนมปัง เก่า 
แหง่ ความ บ่ ดี น่า ขี้จ๊ะ แต่ โดย ใจ๊ เข้าหนมปัง ต้ี บ่ มี เจ๊ือ อะหยงั คือ เข้าหนม
ปัง ต้ี บรสุิทธิ ์กับ ซ่ือสัตย์
๓ 5:4 5:4 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ มี กํา วา่ �ของ เฮา�
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9 ข้าพเจ้า เกย เขียน จดหมาย บอก หมู่ ต้าน แล้ว ลอ วา่ หา้ม คบ กับ คน ต้ี 
เยยีะ บาป ตาง เพศ 10 แต่ ข้าพเจ้า บ่ ได้ หมายเถิง บ่ หื้อ คบ กับ คน ของ โลก ต้ี 
เป๋น คน ล่วง ประเวณี คน ขีโ้ลภ คน ขีโ้ก๋ง กาวา่ คน ต้ี กราบ ไหว ้ฮูป เคารพ เน่อ
ยอ้น ถ้า หา้ม จาอัน้ แล้ว หมู่ ต้าน ก็ ท่า จะ ได้ ไป อยู ่นอก โลก เหยี ละ 11ข้าพเจ้า 
หมายเถิง คน ต้ี ได้ จ้ือ วา่ เป๋น ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ แต่ ยงั ล่วง ประเวณี ขี้โลภ กราบ 
ไหว ้ฮูป เคารพ อู ้ใส่ ฮา้ย คน อื่น เป๋น ขี้ เหล้า กับ ขี้ โก๋ง หา้ม คบ คน จาอัน้ เน่อ
แม้แต่ จะ กิน๋ ฮว่ม กับ คน จาอี ้ก็ หา้ม เลย 12-13ข้าพเจ้า บ่ มี หน้าต้ี ไป ตัดสิน ลง 
โต้ษ คน ต้ี บ่ ใจ้ ผู้เจ้ือ ต้ี เป๋น เหมือน คน นอก น้ัน พระเจ้า จะ เป๋น ผู้ ตัดสิน ลงโต้
ษ คน นอก เอง แต่ หมู่ ต้าน จะ ต้อง ตัดสิน ลงโต้ษ คน ใน หมู่ ของ ต้าน บ่ ใจ้ กา
อยา่ง ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่ �หื้อ ไล่ คน บ่ ดี จาอัน้ ออก ไป จาก หมู่ ต้าน 
เหยี เน่อ�จ

6
ถ้า มี ป๋ัญหา กัน๋ ก็ หื้อ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตัดสิน

1 ถ้า คน ใด ใน หมู่ ต้าน เป๋น ถ้อย เป๋น ความ กัน๋ เยยีะ หยงั เถิง เอา ไป หื้อ คน 
ต้ี บ่ เจ้ือ พระเจ้า ตัดสิน แตน ต้ี จะ หื้อ คน ของ พระเจ้า ตัดสิน หื้อ 2 หมู่ ต้าน บ่ ฮู ้
กา วา่ คน ของ พระเจ้า จะ เป๋น ผู้ ตัดสิน คน ใน โลก จาอัน้ ถ้า หมู่ ต้าน จะ เป๋น ผู้ 
ตัดสิน คน ใน โลก น้ี แล้ว เป๋น จาใด เถิง ตัดสิน เรือ่ง หน้อย ๆ จาอี ้บ่ ได้ 3 แล้ว 
หมู่ ต้าน บ่ ฮู ้กา วา่ หมู่ เฮา จะ เป๋น ผู้ ตัดสิน หมู่ ทูตสวรรค์ ของ พระเจ้า ถ้า เป๋น 
จาอัน้ หมู่ เฮา ซ้ํา จะ ต้อง ตัดสิน เรือ่ง ต้ี เกิด ขึ้น ใน จีวติ น้ี แหม สัก มอก ใด 4 จา
อัน้ ถ้า หมู่ ต้าน เป๋น ถ้อย เป๋น ความ กัน๋ หมู่ ต้าน จะ เอา เรือ่ง หมู่ น้ี ไป หื้อ คน ต้ี 
หมู่ สมาชกิ ครสิตจักร บ่ นับถือ ตัดสิน หื้อ กา 5 ต้ี ข้าพเจ้า เขียน จาอี้ ก็ เป้ือ หื้อ 
หมู่ ต้าน ละอาย ใจ๋ ใน หมู่ ต้าน บ่ มี ใผ ต้ี มี ผญา ป๋ัญญา ปอ ต้ี จะ ตัดสิน เรือ่ง ผิด
เถียง กัน๋ ใน หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ได้ เลย กา 6 แตน ต้ี จะ เป๋น จาอัน้ ก็ กลับ เป๋น วา่
ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ จะ ต้อง ไป ขึ้น โฮง ขึ้น ศาล วา่ ความ กัน๋ ต่อหน้า คน ต้ี บ่ ใจ้ ผู้เจ้ือ กา
7 แต๊ ๆ แล้ว เม่ือ หมู่ ต้าน เป๋น ถ้อย เป๋น ความ กัน๋ ก็ แสดง วา่ จิต วญิญาณ หมู่ 
ต้าน ก็ ก๊าน แล้ว เยยีะ หยงั บ่ ยอม หื้อ เขา เยยีะ ผิด ต่อ ต้าน เหยี กาวา่ ยอม หื้อ 
เขา โก๋ง เหยี เลย บ่ ดี กวา่ กา 8 แต่ หมู่ ต้าน ก็ เยยีะ ผิด ต่อ กัน๋ กับ โก๋ง กัน๋ เถิง
แม้ จะ เป๋น ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ก็ ต๋าม

9 หมู่ ต้าน ก็ ฮู ้อยู ่แล้ว วา่ คน บ่ ดี จะ บ่ มี ส่วน แบ่ง ใน แผ่นดิน ของ พระเจ้า
บ่ ดี จุ ตัว๋ เก่า เน่อ คน ต้ี ล่วง ประเวณี คน ต้ี กราบ ไหว ้ฮูป เคารพ คน ต้ี ผิด ผัว 
ผิด เมีย คน อื่น ป้อจาย ขาย ตัว๋ กาวา่ คน ต้ี ฮกั เพศ เดียว กัน๋ 10 คน ขี้ลัก คน 
ขี้โลภ คน ขี้เมา คน อู ้ใส่ ฮา้ย ป้าย สี คน อื่น คน ขี้โก๋ง คน หมู่ น้ี เนาะ จะ บ่ มี วนั 
ได้ ส่วน แบ่ง ใน แผ่นดิน ของ พระเจ้า 11 มี บาง คน ใน หมู่ ต้าน เกย เป๋น จาอี้
แต่ พระเยซู ได้ ซ่วย ล้าง หมู่ ต้าน หื้อ บรสุิทธิ ์แล้ว พระเจ้า ได้ เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน 
จ 5:12-13 5:12-13 ฉธบ� 13:5; 17:7
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เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม โดย นาม ของ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
กับ โดย พระวญิญาณ ของ พระเจ้า ของ เฮา

ใจ๊ ตัว๋ ของ ต้าน เป้ือ หื้อ เกียรติ พระเจ้า
12 บาง คน อู ้วา่ �ข้าพเจ้า มี สิทธิ ์เยยีะ อะหยงั ก็ ได้� ก็ แต๊ แต่ บ่ ใจ้ กู้ อยา่ง 

ต้ี ข้าพเจ้า เยยีะ น้ัน จะ เป๋น ประโยชน์ ข้าพเจ้า มี สิทธิ ์เยยีะ อะหยงั ก็ ได้ แต่ 
ข้าพเจ้า จะ บ่ ยอม เป๋น ขี้ข้า ของ อะหยงั เลย 13 บาง คน อู ้วา่ �ของกิน๋ ก็ มี 
สําหรบั ต๊อง กับ ต๊อง ก็ มี ไว ้สําหรบั ของกิน๋� ก็ แต๊ อยู่ แต่ พระเจ้า จะ ทําลาย 
ตึง สอง อยา่ง น้ี ไป ตัว๋ ของ เฮา น้ัน ก็ บ่ ได้ มี ไว ้สําหรบั ก๋าน เยยีะ บาป ตาง เพศ
แต่ มี ไว ้สําหรบั ฮบัใจ๊ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า กับ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ก็ มี ไว ้สําหรบั 
ปกครอง ตัว๋ ของ เฮา 14 พระเจ้า เยยีะ หื้อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เป๋น ขึ้น จาก 
ความ ต๋าย จาใด พระองค์ ก็ จะ เยยีะ หื้อ หมู่ เฮา เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย โดย 
ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระองค์ จาอัน้

15 หมู่ ต้าน ฮู ้แล้ว บ่ ใจ้ กา วา่ ตัว๋ ของ หมู่ ต้าน เป๋น ส่วน ต่าง ๆ ของ ตัว๋ พระ
ครสิต์ ยอ้น จาอัน้ ข้าพเจ้า จะ เอา ส่วน น่ึง ส่วน ใด ของ พระครสิต์ ไป ฮว่ม 
หลับนอน กับ แม่ญิง ขาย ตัว๋ กา หา้ม หื้อ เป๋น จาอัน้ เน่อ 16 หมู่ ต้าน บ่ ฮู ้กา
วา่ ป้อจาย ต้ี ฮว่ม หลับนอน กับ แม่ญิง ขาย ตัว๋ ก็ ก๋าย เป๋น คน ๆ เดียว กัน๋ กับ 
นาง ยอ้น พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่ �ตึง สอง คน จะ ก๋าย เป๋น คน ๆ เดียว กัน๋�ฉ
17 แต่ ส่วน คน ต้ี ผูกพัน กับ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า จิตวญิญาณ ของ เขา ก็ เป๋น 
อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ พระองค์

18 หื้อ หนี เหยี จาก ก๋าน เยยีะ บาป ตาง เพศ ความ บาป อยา่ง อื่น ต้ี คน เยยี
ะ กัน๋ น้ัน เป๋น บาป นอก ตัว๋ แต่ คน ต้ี เยยีะ บาป ตาง เพศ น้ัน ก็ เยยีะ บาป ต่อ ตัว๋ 
ของ ตัว๋ เก่า 19 หมู่ ต้าน บ่ ฮู ้กา วา่ ตัว๋ ของ หมู่ ต้าน เป๋น พระวหิาร ของ พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ ์ต้ี อยู ่ใน ตัว๋ ของ หมู่ ต้าน เซิง่ พระเจ้า ได้ หื้อ กับ หมู่ ต้าน 
ไว้ จาอัน้ ตัว๋ ของ ต้าน จึง บ่ ได้ เป๋น ของ ต้าน แต่ เป๋น ของ พระเจ้า 20 ยอ้น 
พระเจ้า ได้ ซ้ือ หมู่ ต้าน มา แปง ขนาด จาอัน้ หื้อ ใจ๊ ตัว๋ ของ หมู่ ต้าน หื้อ เกียรติ 
พระเจ้า เต๊อะ

7
กําสอน เรือ่ง เป๋น ผัว เป๋น เมีย

1 เรือ่ง ต้ี หมู่ ต้าน เขียน มา ถาม ข้าพเจ้า น้ัน ข้าพเจ้า ขอ ตอบ วา่ �ก๋าน ต้ี 
ป้อจาย บ่ มี อะหยงั กับ แม่ญิง เลย ก็ ดี แล้ว� 2 แต่ ยอ้น วา่ มี ก๋าน เยยีะ บาป 
ตาง เพศ นัก จาอัน้ ป้อจาย ก็ สมควร มี เมีย ของ ตัว๋ เหยี กับ แม่ญิง ก็ สมควร มี 
ผัว ของ ตัว๋ เหยี 3 ป้อจาย ก็ หื้อ มี ความ สัมพันธ ์ตาง เพศ กับ เมีย ของ ตัว๋ ต๋าม 
สมควร กับ คน เป๋น เมีย ก็ หื้อ มี ความ สัมพันธ ์ตาง เพศ กับ ผัว ของ ตัว๋ ต๋าม 
สมควร 4 ตัว๋ ของ คน เป๋น เมีย ก็ บ่ ใจ้ ของ นาง แต่ เป๋น ของ ผัว อยา่ง เดียว กัน๋ 
ตัว๋ ของ คน เป๋น ผัว ก็ บ่ ใจ้ ของ เขา แต่ เป๋น ของ เมีย 5 ควร ต้ี จะ มี เพศ สัมพันธ ์
กัน๋ ต๋าม ปกติ นอกจาก ตึง สอง จะ ตกลง กัน๋ สัก หวา่ง น่ึง เป้ือ จะ ถวาย ตัว๋ ใน 
ฉ 6:16 6:16 ปฐก� 2:24
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ก๋าน อธษิฐาน แล้ว ก้อย ป๊ิก มา อยู ่ฮว่ม กัน๋ แหม เป้ือ ต้าน จะ ได้ บ่ ถูก ซาต๋าน 
ล่อลวง หื้อ เยยีะ ผิด ยอ้น ต้าน อด บ่ ได้ 6 ต้ี ข้าพเจ้า บอก จาอี ้บ่ ใจ้ กําสัง่ แต่ 
เป๋น ก๋าน อนญุาต ต้ี จะ งด มี เพศ สัมพันธ ์กัน๋ ต๋าม แต่ ใจ๋ ของ ต้าน 7 แต๊ ๆ แล้ว
ข้าพเจ้า ใค่ อยาก หื้อ กู้ คน เป๋น โสด เหมือน ข้าพเจ้า แต่ กู้ คน ก็ มี ของ ประทาน 
ของ ตัว๋ ต๋าม ต้ี พระเจ้า หื้อ คน น่ึง มี อยา่ง น่ึง แหม คน ก็ มี แหม อยา่ง น่ึง

8 ข้าพเจ้า ขอ บอก คน ต้ี บ่ ได้ แต่งงาน กับ หมู่ แม่ หม้าย วา่ ก๋าน ต้ี หมู่ เขา 
เป๋น เหมือน ข้าพเจ้า ก็ ดี แล้ว 9 แต่ ถ้า อดใจ๋ บ่ ได้ ก็ แต่งงาน เหยี เต๊อะ ยอ้น 
แต่งงาน เหยี ก็ ดี เหลือ ต้ี จะ มี ใจ๋ สลิด ตัณ๋หา

10 ส่วน คน ต้ี แต่งงาน แล้ว ข้าพเจ้า ขอ สัง่ ต๋าม ต้ี องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า สัง่ วา่
แม่ญิง ต้ี แต่งงาน แล้ว หา้ม ละ ผัว ของ ตัว๋ ไป 11 แต่ ถ้า นาง เลิก กับ ผัว ก็ หื้อ 
อยู ่เป๋น โสด เหยี บ่ อัน้ ก็ หื้อ ป๊ิก ไป คืนดี กับ ผัว อยา่ง เก่า ฝ่าย คน เป๋น ผัว ก็ หา้ม 
หยา่ กับ เมีย เน่อ

12 ข้าพเจ้า ขอ บอก กับ คน อื่น ๆ วา่ ( ข้าพเจ้า อู ้คน เดียว องค์ พระผู้เป๋น
เจ้า บ่ ได้ บอก ) ถ้า ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ คน ใด มี เมีย ต้ี บ่ ได้ เจ้ือ วางใจ๋ พระครสิต์ กับ 
นาง ก็ ใค่ อยู ่กับ เขา ต่อไป เขา ก็ หา้ม หยา่ กับ นาง เน่อ 13 ถ้า ผู้เจ้ือ แม่ญิง คน 
ใด มี ผัว ต้ี บ่ เจ้ือ วางใจ๋ พระครสิต์ กับ ผัว ของ นาง ก็ ใค่ อยู ่กับ นาง ต่อไป นาง 
ก็ หา้ม หยา่ กับ เขา เน่อ 14 ยอ้น วา่ ก๋าน ต้ี ผัว อยู ่กับ เมีย ต้ี เป๋น ผู้เจ้ือ ก็ เยยีะ 
หื้อ ผัว ต้ี บ่ เจ้ือ บรสุิทธิ์ กับ ก๋าน ต้ี เมีย อยู ่กับ ผัว ต้ี เป๋น ผู้เจ้ือ ก็ เยยีะ หื้อ เมีย ต้ี 
บ่ ได้ เจ้ือ บรสุิทธิ ์เหมือน กัน๋ ถ้า บ่ จาอัน้ ลูก ๆ ของ หมู่ เขา ก็ จะ เป๋น มลทิน แต่ 
แต๊ ๆ ต๋อน น้ี ลูก ๆ ของ หมู่ เขา ก็ บรสุิทธิ ์แล้ว 15 แต่ ถ้า คน ต้ี บ่ เจ้ือ ใค่ หยา่ ก็ 
หื้อ เขา หยา่ กัน๋ เหยี ถ้า เป๋น จาอี ้คน ต้ี เป๋น ผู้เจ้ือ ก็ บ่ ได้ ผูกมัด อะหยงั กับ เขา 
แหม แล้ว ยอ้น วา่ พระเจ้า ฮอ้ง หมู่ เฮา หื้อ อยู ่กัน๋ อยา่ง สงบ สุข 16 คน ต้ี เป๋น 
เมีย จะ ฮู ้ได้ จาใด วา่ ต้าน จะ จ้วย ผัว หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ บ่ ได้ กับ คน ต้ี เป๋น 
ผัว จะ ฮู ้ได้ จาใด วา่ ต้าน จะ จ้วย หื้อ เมีย รอด ป๊น บาป โต้ษ บ่ ได้

ใจ๊ จีวติ ต๋าม ต้ี พระเจ้า ได้ ฮอ้ง มา
17 แต่ จาใด ก็ ต๋าม องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า กํา๋หนด หื้อ แต่ ละ คน มี สภาพ เป๋น 

จาใด ก็ หื้อ เขา ปอใจ๋ ต้ี จะ อยู ่ใน สภาพ อยา่ง น้ัน ต๋าม ต้ี พระเจ้า ได้ ฮอ้ง มา น่ี 
เป๋น กฎ ต้ี ข้าพเจ้า สัง่ ไว ้ใน ครสิตจักร ตึงหมด 18 ถ้า ป้อจาย คน ไหน ต้ี พระเจ้า 
ฮอ้ง ได้ เข้า พิธ ีสุหนัต แล้ว เขา ก็ บ่ ต้อง ไป ลบ ฮอย สุหนัต ต้ี เยยีะ มา กาวา่ ถ้า 
ป้อจาย คน ไหน ต้ี พระเจ้า ฮอ้ง โดย ต้ี ยงั บ่ ได้ เข้า พิธ ีสุหนัต ก็ บ่ ต้อง ไป เข้า ละ 
เน่อ 19 ยอ้น วา่ ก๋าน เข้า พิธ ีสุหนัต กาวา่ บ่ ได้ เข้า น้ัน ก็ บ่ ได้ สําคัญ อะหยงั แต่ 
ต้ี สําคัญ คือ ก๋าน เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ ของ พระเจ้า 20 ต๋อน ต้ี พระเจ้า ฮอ้ง 
ใผ มา อยา่งใด ก็ หื้อ อยู ่ใน สภาพ อยา่งอัน้ 21 พระเจ้า ฮอ้ง ต้าน ต๋อน ต้ี ยงั เป๋น 
ขี้ข้า อยู ่กา ก็ บ่ ต้อง เป๋น กัง๋วล ใน เรือ่ง น้ัน เลย แต่ ถ้า หมู่ ต้าน มี โอกาส ต้ี จะ มี 
อสิระ ได้ ก็ หื้อ ใจ๊ สิทธิ ์น้ัน เหยี 22 ยอ้น วา่ ใผ ต้ี เป๋น ขี้ข้า ต๋อน ต้ี องค์ พระ ผู้ เป๋น 
เจ้า ฮอ้ง มา เขา ก็ ก๋าย เป๋น คน มี อสิระ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อยา่ง เดียว กัน๋ 
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กับ คน ต้ี มี อสิระ อยู ่แล้ว ต๋อน ต้ี องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ฮอ้ง มา เขา ก็ ก๋าย เป๋น 
ขี้ข้า ของ พระครสิต์ 23 พระเจ้า ซ้ือ หมู่ ต้าน มา แปง นัก ขนาด จาอัน้ หา้ม เป๋น 
ขี้ข้า ของ คน เน่อ 24 ป้ีน้อง ตังหลาย พระเจ้า ฮอ้ง หมู่ ต้าน มา ใน สภาพ ใด ก็ 
หื้อ อยู ่ใน สภาพ น้ัน ต่อหน้า พระเจ้า เน่อ

ป๋ัญหา เก่ียวกับ ก๋าน แต่งงาน
25 สําหรบั คน ต้ี ยงั บ่ ได้ แต่งงาน น้ัน กํา ต่อ ไป น้ี บ่ ได้ มา จาก องค์ พระ ผู้ เป๋น 

เจ้า แต่ ข้าพเจ้า ขอ ออก กําก๊ึด หน้อย เต๊อะ ใน ฐานะ ต้ี ข้าพเจ้า เป๋น คน ต้ี ไว ้ใจ๋ 
ได้ โดย ความ เมตต๋า จาก องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 26 ยอ้น ความ ยุง่ยาก ต้ี มี อยู ่ใน 
สมัย บ่าเด่ียว น้ี ข้าพเจ้า ก๊ึด วา่ ก็ ดี แล้ว ต้ี หมู่ ต้าน จะ อยู ่อยา่ง ต้ี เป๋น อยู่ 27 ถ้า 
ต้าน มี เมีย อยู่ ก็ บ่ ต้อง เลิก กัน๋ ถ้า ต้าน ยงั บ่ มี เมีย เต้ือ ก็ บ่ ต้อง เซาะ ละ 28 ถ้า 
จะ แต่งงาน ก็ บ่ ได้ เยยีะ ผิด อะหยงั ถ้า แม่ญิง ต้ี ยงั บ่ ได้ แต่งงาน จะ แต่งงาน
ก็ บ่ ได้ เยยีะ ผิด เหมือน กัน๋ แต่ คน ต้ี แต่งงาน แล้ว ก็ จะ มี ป๋ัญหา สะป๊ะ สะเป้
ด ข้าพเจ้า บ่ อยาก หื้อ หมู่ ต้าน ปะ ป๋ัญหา หมู่ น้ี 29 ป้ีน้อง ตังหลาย ข้าพเจ้า 
หมายเถิง วา่ เวลา เหลือ บ่ นัก แล้ว จาอัน้ ตัง้แต่ น้ี ไป หื้อ คน ต้ี มี เมีย แล้ว ใจ๊ จี
วติ เหมือน ยงั บ่ มี เมีย เต้ือ 30 คน ต้ี โศกเศรา้ ก็ หื้อ เยยีะ เหมือน คน บ่ ได้ โศก
เศรา้ คน ต้ี ใค่หวั ก็ หื้อ เยยีะ เหมือน คน บ่ มี ความ สุข คน ต้ี ซ้ือ ข้าว ของ มา ก็ 
หื้อ เยยีะ เหมือน บ่ ใจ้ เป๋น เจ้าของ สิง่ น้ัน 31 กับ คน ต้ี ใจ๊ ของ ของ โลก น้ี ก็ เยยี
ะ เหมือน วา่ บ่ ได้ ใจ๊ มัน อยา่ง เต๋มต้ี ยอ้น โลก ต้ี เป๋น อยู ่บ่าเด่ียว น้ี ก่ําลัง จะ ล่วง 
ป๊น ไป

32 ข้าพเจ้า บ่ อยาก หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น หว่ง อะหยงั ป้อจาย ต้ี บ่ ได้ แต่งงาน ก็ 
จะ เอา ใจ๋ ใส่ กับ ก๋าน งาน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เป้ือ จะ เยยีะ หื้อ องค์ พระ ผู้ 
เป๋น เจ้า ปอใจ๋ 33แต่ ป้อจาย ต้ี แต่งงาน แล้ว ก็ เอา ใจ๋ ใส่ ใน สิง่ ต้ี เป๋น ของ โลก น้ี
เป้ือ จะ เยยีะ หื้อ เมีย ปอใจ๋ 34 เขา จึง ต้อง แบ่ง ความ สนใจ๋ ออก เป๋น สอง ฝ่าย
แม่ญิง ต้ี ยงั บ่ ได้ แต่งงาน กาวา่ แม่ญิง ต้ี บ่ เกย มี ผัว ก็ เอา ใจ๋ ใส่ ก๋าน งาน ของ 
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เป้ือ ต้ี นาง จะ ได้ เป๋น ผู้ บรสุิทธิ ์ตึง ก๋าย ตึง ใจ๋ แต่ ส่วน แม่
ญิง ต้ี แต่งงาน แล้ว ก็ เอาใจ๋ ใส่ ใน สิง่ ต้ี เป๋น ของ โลก น้ี เป้ือ จะ เยยีะ หื้อ ผัว ปอ
ใจ๋ 35 ต้ี ข้าพเจ้า อู ้จาอี ้น้ัน ก็ เป้ือ ใค่ จ้วย หมู่ ต้าน บ่ ใจ้ เอา หว่ง มา ก๊อง คอ หื้อ 
เน่อ แต่ เป้ือ จะ หื้อ หมู่ ต้าน เยยีะ ใน สิง่ ต้ี ถูกต้อง กับ ถวาย ตัว๋ ฮบัใจ๊ พระเจ้า 
โดย บ่ หว่ง หน้า หว่ง หลัง เลย

36 ส่วน ป้อจาย ต้ี หมัน้ แล้ว แต่ ยงั บ่ ได้ แต่ง เต้ือ ต่อ มา ถ้า เขา ก๊ึด วา่ เขา เยยี
ะ บ่ สมควร ต่อ กู้ หมัน้ แล้ว เขา ทน ต่อ ตัณ๋หา ของ ตัว๋ บ่ ได้ กับ เขา ก๊ึด วา่ เขา 
สมควร แต่งงาน ได้ แล้ว ก็ หื้อ เขา แต่ง ต๋าม ต้ี เขา ต้องก๋าน เหยี ยอ้น บ่ ได้ เป๋น 
บาป อะหยงั 37 แต่ ถ้า เขา ตัง้ใจ๋ แต๊ ๆ กับ บ่ มี ความ จํา๋เป๋น ต้ี จะ ต้อง แต่งงาน
แล้ว บ่ ได้ ตก อยู ่ใน ตัณ๋หา ของ ตัว๋ กับ ตัดสินใจ๋ ต้ี จะ บ่ แต่งงาน กับ กู้ หมัน้ ของ 
เขา เขา ก็ เยยีะ ดี แล้ว 38 จาอัน้ ป้อจาย ต้ี แต่งงาน กับ กู้ หมัน้ ของ ตัว๋ ก็ เป๋น 
สิง่ ต้ี ดี แต่ คน ต้ี บ่ ได้ แต่งงาน กับ กู้ หมัน้ น้ัน ก็ เป๋น สิง่ ต้ี ดี เหลือ
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39 แม่ญิง ต้ี แต่งงาน แล้ว ก็ ถือ วา่ ผูกมัด กับ ผัว ไป จ๋น เต้า ต้ี ผัว ยงั มี จีวติ 
อยู่ แต่ ถ้า ผัว ต๋าย ไป นาง ก็ มี อสิระ ต้ี จะ แต่งงาน กับ ใผ ก็ ได้ ต๋าม ต้ี ต้องก๋าน
แต่ ต้อง เป๋น ผู้เจ้ือ ใน องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เน่อ 40 แต่ ข้าพเจ้า ก๊ึด วา่ ถ้า นาง อยู ่
คน เดียว เหยี ก็ จะ เป๋น สุข เหลือ กับ ข้าพเจ้า ก๊ึด วา่ ต้ี ข้าพเจ้า แนะนํา จาอี้ ก็ 
มา จาก พระวญิญาณ ของ พระเจ้า

8
ของกิน๋ ต้ี ปู่จา หื้อ ฮูป เคารพ

1 ข้าพเจ้า ขอ อู ้เถิง ของกิน๋ ต้ี เอา ไป ปู่จา ฮูป เคารพ แล้ว เฮา กู้ คน ก็ ฮู ้อยู ่วา่
�กู้ ๆ คน ก็ มี ความ ฮู�้ ความ ฮู ้จาอัน้ น้ัน ก็ เยยีะ หื้อ คน ก๊ึด วา่ ตัว๋ เก่า น้ัน ยิง่
ใหญ่ แต่ ความ ฮกั น้ัน เสรมิสรา้ง คน หื้อ ดี ขึ้น 2 ถ้า ใผ ก๊ึด วา่ ตัว๋ เขา น้ัน ฮู ้อะ
หยงั แล้ว แต๊ ๆ คน น้ัน ยงั บ่ ฮู ้ใน สิง่ ต้ี เขา สมควร จะ ฮู้ 3 แต่ ถ้า ใผ ฮกั พระเจ้า
พระเจ้า ก็ ฮูจั้ก คน น้ัน

4 จาอัน้ ก๋าน กิน๋ ของกิน๋ ต้ี เอา ไป ปู่จา ฮูป เคารพ แล้ว น้ัน เฮา ฮู ้อยู ่แล้ว วา่
�ฮูป เคารพ ใน โลก น้ี เป๋น สิง่ ต้ี บ่ มี สาระ� กับ �เฮา ฮู ้วา่ มี พระเจ้า แต๊ อยู ่องค์ 
เดียว เต้าอัน้� 5 เถิงแม้ วา่ จะ มี ต้ี เขา ฮอ้ง กัน๋ วา่ �เทพเจ้า� อยู ่นัก บ่ วา่ จะ 
อยู ่ใน ต๊องฟ้า กาวา่ ใน โลก แต๊ ๆ แล้ว มี เทพเจ้า กาวา่ พระ น้ัน พระ น่ี เต๋ม ไป 
หมด 6 แต่ สําหรบั เฮา แล้ว มี พระเจ้า แต๊ องค์ เดียว คือ พระบิดา ต้ี สรา้ง กู้ สิง่ 
กู้ อยา่ง กับ จีวติ เฮา ก็ อยู ่เป้ือ พระองค์ เฮา มี องค์ พระผู้เป๋นเจ้า องค์ เดียว 
เต้าอัน้ คือ พระเยซู ครสิต์ ต้ี พระเจ้า สรา้ง กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ผ่าน ตาง พระองค์ กับ 
เฮา ก็ มี จีวติ อยู ่โดย ผ่าน ตาง พระองค์ ตวย

7 แต่ บ่ ใจ้ กู้ คน ต้ี มี ความ ฮู ้จาอี๔้ บาง คน ต้ี เกย นับถือ ฮูป เคารพ เม่ือ เขา 
กิน๋ ของกิน๋ ต้ี เกย เอา ไป ปู่จา ฮูป เคารพ เขา ก็ ยงั ก๊ึด วา่ เป๋น ของกิน๋ ต้ี ปู่จา ฮูป 
เคารพ ต้ี มี จีวติ แต๊ ๆ จิต สํานึก ของ เขา ยงั ออ่นแอ อยู่ เขา เลย ฮู้สึก วา่ เขา 
เป๋น มลทิน ต้ี ไป กิน๋ ของกิน๋ จาอัน้ 8 แต่ ของกิน๋ บ่ ได้ เยยีะ หื้อ เฮา ติดสนิท กับ 
พระเจ้า ถ้า เฮา บ่ กิน๋ เฮา ก็ บ่ ได้ ดี ขึ้น ถ้า กิน๋ ก็ บ่ ได้ ด้อย ลง 9 แต่ หละวงั หื้อ 
ดี หา้ม หื้อ สิทธิ ์ของ หมู่ ต้าน ต้ี จะ กิน๋ กาวา่ บ่ กิน๋ เยยีะ หื้อ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ต้ี ยงั 
บ่ เข้มแข็ง เต้ือ ต้อง หลง ไป เน่อ 10 ยอ้น วา่ ถ้า เขา หมู่ น้ัน หนั ต้าน ต้ี มี ความ 
ฮู ้นัก เหลือ กิน๋ ของกิน๋ ใน วหิาร ของ ฮูป เคารพ หมู่ เขา จะ บ่ ก้า กิน๋ ของกิน๋ ต้ี 
ปู่จา ฮูป เคารพ ตวย กา เถิงแม้ วา่ จิต สํานึก ของ หมู่ เขา บอก วา่ เป๋น สิง่ ต้ี ผิด
11 ก็ จะ ก๋าย เป๋น วา่ ป้ีน้อง ต้ี มี ความ เจ้ือ บ่ เข้มแข็ง ต้ี พระครสิต์ ได้ สละ จีวติ 
เป้ือ เขา หมู่ น้ี จะ ต้อง ฉิบหาย ไป ยอ้น ความ ฮู ้ของ ต้าน 12 เม่ือ ต้าน ได้ เยยีะ 
บาป ต่อ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ จาอี้ กับ เยยีะ หื้อ จิต สํานึก ของ เขา ต้ี ออ่นแอ ใน ความ 
เจ้ือ ต้อง เสีย ไป ต้าน ก็ ได้ เยยีะ บาป ต่อ พระครสิต์ ตวย 13ยอ้น จาอัน้ ถ้า ก๋าน 
๔ 8:7 8:7 ความ ฮู ้จาอี้ อา้งเถิง ความ ฮู ้เก่ียว กับ ฮูป เคารพ เป๋น สิง่ ต้ี บ่ แต๊ จรงิ 
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กิน๋ ของกิน๋ เยยีะ หื้อ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ของ ข้าพเจ้า หลงผิด ข้าพเจ้า ก็ จะ บ่ กิน๋ จิน๊ 
แหม ต่อไป เป้ือ วา่ ข้าพเจ้า จะ ได้ บ่ เป๋น ต้น เหตุ เยยีะ หื้อ หมู่ เขา เยยีะ บาป

9
สิทธิ ์ของ เฮา ต้ี เป๋น อคัรทูต

1 ข้าพเจ้า มี อสิระ แล้ว บ่ ใจ้ กา ข้าพเจ้า เป๋น อคัรทูต บ่ ใจ้ กา ข้าพเจ้า หนั 
พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา แล้ว บ่ ใจ้ กา กับ หมู่ ต้าน มา เป๋น ผู้เจ้ือ ก็ 
ยอ้น ก๋าน งาน ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ต้ี เยยีะ ผ่าน ตาง ข้าพเจ้า บ่ ใจ้ กา 2 เถิง
แม้ วา่ คน อื่น บ่ ยอมฮบั วา่ ข้าพเจ้า เป๋น อคัรทูต แต่ หมู่ ต้าน ยอมฮบั ข้าพเจ้า 
แน่ ๆ ยอ้น วา่ จีวติ ของ หมู่ ต้าน ก็ เป๋น หลักฐาน วา่ ข้าพเจ้า เป๋น อคัรทูต ของ 
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า

3 ถ้า มี ใผ สอบสวน ข้าพเจ้า ก็ จะ ตอบ เขา จาอี้ คือ 4 เฮา บ่ มี สิทธิ ์ต้ี จะ ฮบั 
ข้าว ฮบั น้ํา จาก ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ กา 5 เฮา มี สิทธิ ์ต้ี จะ ปา เมีย ต้ี เป๋น ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ไป 
หัน้ ไป น่ี ตวย เหมือน อยา่ง อคัรทูต คน อื่น ๆ ตึง น้อง ๆ ของ พระเยซู องค์ พระ
ผู้เป๋นเจ้า กับ อยา่ง เปโตร บ่ ใจ้ กา 6 กาวา่ มี ก้า ข้าพเจ้า กับ บารนาบัส เต้าอัน้
ต้ี ต้อง เยยีะ ก๋าน เป้ือ หา เล้ียง ตัว๋เก่า 7 มี ทหาร ต้ี ไหน พ่อง จ่าย ก้าจ้าง หื้อ ตัว๋ 
เก่า มี ใผ พ่อง ต้ี เยยีะ สวน องุน่ แล้ว บ่ กิน๋ องุน่ ใน สวน ของ ตัว๋ กับ มี ใผ พ่อง ต้ี 
เล้ียง ฝูง แกะ แล้ว บ่ กิน๋ นม แกะ ต้ี ตัว๋ เล้ียง

8 ต้ี ข้าพเจ้า อู ้จาอี ้ก็ มี หื้อ หนั ใน จีวติ ประจํา๋ วนั ของ แต่ ละ คน บท บัญญัติ ก็ 
มี เขียน เถิง เรือ่ง จาอี ้ไว ้บ่ ใจ้ กา 9 ยอ้น ใน บท บัญญัติ ของ โมเสส มี เขียน ไว ้วา่
�บ่ ดี เอา ตะกรอ้ คอบ ปาก งวั ต้ี ก่ําลัง นวด ข้าว อยู�่ช หมายความ วา่ พระเจ้า 
เป๋น หว่ง งวั กา 10 ต้ี พระองค์ บอก จาอัน้ ก็ เป้ือ เฮา บ่ ใจ้ กา กํา เขียน น้ัน ก็ เขียน 
ไว ้เป้ือ เฮา น้ัน เนาะ ยอ้น ตึง คน ไถ นา กับ คน นวด ข้าว เยยีะ ไป ก็ หวงั วา่ จะ ได้
ฮบั ส่วน แบ่ง จาก ก๋าน เก็บ เก่ียว 11 ถ้า เฮา หวา่น สิง่ ดี ๆ ตาง จิตวญิญาณ หื้อ 
กับ หมู่ ต้าน แล้ว เฮา จะ เก็บเก่ียว ของ กิน๋ ของ ใจ๊ จาก ต้าน บ่ ได้ กา 12 จาอัน้
ถ้า คน อื่น ยงั มี สิทธิ ์ได้ฮบั ผล ประโยชน์ จาก หมู่ ต้าน เฮา ก็ มี สิทธิ ์นัก เหลือ 
น้ัน แหม บ่ ใจ้ กา

แต่ เฮา บ่ เกย ใจ๊ สิทธิ ์น้ี เน่อ เฮา ยอม ทน กู้ อยา่ง เป้ือ เฮา จะ ได้ บ่ ไป ขัดขวาง 
ข่าวดี เรือ่ง พระเยซู ครสิต์ 13 ต้าน ฮู ้แล้ว บ่ ใจ้ กา วา่ หมู่ ต้ี เยยีะ ก๋าน ใน พระ
วหิาร ก็ ได้ กิน๋ ของกิน๋ จาก พระวหิาร กับ คน ต้ี ฮบัใจ๊ ต้ี แต้น ปู่จา ก็ ได้ฮบั ส่วน 
แบ่ง จาก เครือ่ง ปู่จา บน แต้น น้ัน ตวย 14 ก็ เป๋น อยา่ง เดียว กัน๋ องค์ พระ ผู้ 
เป๋น เจ้า สัง่ วา่ คน ต้ี บอก ข่าวดี ก็ สมควร ได้ฮบั ก๋าน เล้ียง จีวติ จาก คน ต้ี ได้ฮบั 
ประโยชน์ จาก ข่าวดี น้ัน

15 แต่ ข้าพเจ้า บ่ ได้ ใจ๊ สิทธิ ์หมู่ น้ี กับ ข้าพเจ้า ก็ บ่ ได้ เขียน จาอี ้เป้ือ หื้อ เขา 
เยยีะ จาอัน้ กับ ข้าพเจ้า หื้อ ข้าพเจ้า ต๋าย เหยี ดี เหลือ ต้ี จะ หื้อ ใผ เอา ความ ภู
มิใจ๋ ของ ข้าพเจ้า ไป 16 แม้แต่ เม่ือ ข้าพเจ้า บอก ข่าวดี ข้าพเจ้า ก็ บ่ ได้ อวด 
ช 9:9 9:9 ฉธบ� 25:4
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ใน เรือ่ง น้ี ยอ้น วา่ เป๋น หน้าต้ี ของ ข้าพเจ้า ต้ี จะ ต้อง บอก ถ้า บ่ บอก ความ 
ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ ข้าพเจ้า 17 ถ้า ข้าพเจ้า เต๋มใจ๋ ต้ี จะ บอก ข่าวดี ข้าพเจ้า 
ก็ จะ ได้ฮบั รางวลั แต่ ถ้า บ่ เต๋มใจ๋ ข้าพเจ้า ก็ เยยีะ ไป ต๋าม หน้า ต้ี ต้ี ได้ฮบั 
มอบหมาย หื้อ เต้าอัน้ 18 แล้ว ข้าพเจ้า จะ ได้ฮบั รางวลั อะหยงั รางวลั น้ี ก็ 
คือ ความ ภูมิใจ๋ ต้ี ข้าพเจ้า ได้ฮบั มอบหมาย หื้อ บอก ข่าวดี โดย บ่ ได้ ก๊ึด ก้า
จ้าง เป้ือ จะ ได้ บ่ ต้อง ใจ๊ สิทธิ ์จาก ก๋าน บอก ข่าวดี น้ัน

19 ข้าพเจ้า บ่ ได้ เป๋น ขี้ข้า ใผ แต่ ข้าพเจ้า ก็ ยงั ยอม เป๋น ขี้ข้า ของ กู้ คน เป้ือ 
จะ หื้อ มี คน นัก ต้ี สุด เข้า มา หา พระเยซู ครสิต์ 20 ต๋อน ต้ี อยู ่กับ หมู่ จาว ยวิ
ข้าพเจ้า ก็ อยู ่อยา่ง จาว ยวิ เป้ือ จะ ได้ เขา มา ต๋อน ต้ี อยู ่กับ หมู่ คน ต้ี อยู ่ใต้ 
บท บัญญัติ เถิงแม้ ข้าพเจ้า บ่ ได้ อยู ่ใต้ บท บัญญัติ แต่ ข้าพเจ้า ก็ ยงั ยอม 
เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ เป้ือ จะ ได้ คน ต้ี อยู ่ใต้ บท บัญญัติ น้ัน มา 21 ก็ อยา่ง 
เดียว กัน๋ เม่ือ อยู ่กับ หมู่ คน ต่างจ้าด ข้าพเจ้า ก็ อยู ่เหมือน คน ต่างจ้าด ต้ี 
บ่ ถือ บท บัญญัติ ของ จาว ยวิ เป้ือ จะ ได้ หมู่ เขา มา ( บ่ ใจ้ วา่ ข้าพเจ้า บ่ เยยีะ 
ต๋าม บท บัญญัติ ของ พระเจ้า แต่ แต๊ ๆ แล้ว ข้าพเจ้า อยู ่ใต้ บท บัญญัติ ของ 
พระเยซู ครสิต์ แตน ) 22 เม่ือ อยู ่กับ หมู่ ต้ี บ่ เข้มแข็ง ใน ความ เจ้ือ ข้าพเจ้า ก็ 
เยยีะ เหมือน หมู่ เขา เป้ือ หื้อ ได้ หมู่ เขา มา ข้าพเจ้า ยอม ต้ี จะ เยยีะ เหมือน 
คน กู้ แบบ เป้ือ วา่ ข้าพเจ้า จะ ได้ จ้วย บาง คน หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ พ่อง
23 ข้าพเจ้า ยอม เยยีะ กู้ สิง่ น้ี เป้ือ ข่าวดี น้ัน กับ เป้ือ ข้าพเจ้า จะ ได้ มี ส่วน ได้ฮบั 
ปอน ใน ข่าวดี น้ัน ตวย

24 หมู่ ต้าน ฮู ้แล้ว บ่ ใจ้ กา ใน ก๋าน ล่น แข่ง น้ัน กู้ คน ก็ เข้า แข่ง ได้ แต่ มี คน 
เดียว เต้าอัน้ ต้ี จะ ได้ฮบั รางวลั จาอัน้ ต้าน ก็ ต้อง ล่น หื้อ เหมือน คน ต้ี จะ เอา 
รางวลั หื้อ ได้ 25 นัก กีฬา กู้ คน ก็ ต้อง เอา แต๊ เอา วา่ ใน ก๋าน เฝ็ิก ซ้อม หื้อ นัก ๆ
เป้ือ จะ ได้ รางวลั เป๋น มงกุฎ ดอก หญ้า ต้ี เหีย่วแหง้ ได้ แต่ เฮา เยยีะ เป้ือ มงกุฎ 
ต้ี บ่ มี วนั เหีย่วแหง้ เลย 26 จาอัน้ ข้าพเจ้า บ่ ได้ ล่น โดย บ่ มี เป้าหมาย ข้าพเจ้า 
บ่ ได้ สู้ เหมือน นัก มวย ต้ี ตี ๋ลม 27 แต่ ข้าพเจ้า ยอมฮบั ความ ตุ๊กยาก เป้ือ เฝ็ิก 
ตัว๋ หื้อ เข้มแข็ง จ๋น ควบคุม มัน ได้ ยอ้น วา่ เม่ือ ข้าพเจ้า ออก ไป บอก ข่าวดี หื้อ 
คน อื่น แล้ว ข้าพเจ้า จะ ได้ บ่ ถูก ตัด สิทธิ ์ใน ก๋าน เข้า แข่งขัน

10
เปาโล เตือ๋น เรือ่ง ฮูป เคารพ

1 ป้ีน้อง ตังหลาย ข้าพเจ้า ขอ หื้อ หมู่ ต้าน ก๊ึด เถิง ต๋อน ต้ี ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน 
ของ เฮา ได้ ตวย โมเสส ไป หมู่ เขา อยู ่ใต้ ก๋าน ปกป้อง ของ เมฆซ กับ ได้ เตียว 
ลัด ทะเล ไป กู้ คนญ 2 เหมือน วา่ หมู่ เขา ได้ฮบั บัพติศมา ภาย ใต้ เมฆ กับ ใน 
ทะเล น้ัน แล้ว หมู่ เขา ก็ ก๋าย เป๋น ผู้ ติดต๋าม โมเสส กู้ คน 3 หมู่ เขา ได้ กิน๋ ขอ
งกิน๋ ติบ๊ จาก สวรรค์ อยา่ง เดียว กัน๋ 4 กับ ได้ กิน๋ น้ํา ติบ๊ จาก สวรรค์ เหมือน กัน๋ 
กู้ คน ยอ้น วา่ หมู่ เขา ได้ กิน๋ น้ํา ต้ี ไหล ออก มา จาก บ่าหนิ ศักดิสิ์ทธิ ์ก้อน ใหญ่ ต้ี 
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ไป กับ เขา บ่าหนิ น้ัน ก็ คือ พระครสิต์ 5 แต่ พระเจ้า ก็ ยงั บ่ ปอใจ๋ คน ส่วนใหญ่ 
ใน หมู่ เขา หมู่ เขา จึง ต้อง ต๋าย เหีย้ เบอะ เหีย้ เบ๋อ อยู ่ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร

6 เรือ่ง น้ี ก็ เป๋น ตัว๋อยา่ง เตือ๋น หมู่ เฮา เป้ือ บ่ หื้อ เฮา มี ใจ๋ ใค่ อยาก ใน สิง่ ต้ี บ่ ดี 
อยา่ง คน หมู่ น้ัน 7 หมู่ ต้าน หา้ม กราบ ไหว ้ฮูป เคารพ เหมือน ต้ี บาง คน ใน หมู่ 
เขา เยยีะ กัน๋ อยา่ง ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่ �หมู่ คน น้ัน น่ัง ลง กิน๋ กับ ด่ืม
แล้ว ก็ ลุก ขึ้น มา เต้น ๆ ฟ้อน ๆ มัว่สุม ตาง เพศ�ฎ 8 หมู่ เฮา หา้ม เยยีะ บาป 
ตาง เพศ เหมือน ต้ี บาง คน ใน หมู่ เขา เยยีะ กัน๋ แล้ว ก็ ต้อง ต๋าย ใน วนั เดียว 
กัน๋ เถิง สอง หม่ืน สาม ปัน คน 9 หมู่ เฮา หา้ม ลองดี พระครสิต์ เหมือน ต้ี บาง 
คน ใน หมู่ เขา เยยีะ กัน๋ แล้ว ก็ ต้อง โดน งู สก ต๋าย 10 หมู่ ต้าน หา้ม จ่ม เหมือน 
ต้ี บาง คน ใน หมู่ เขา จ่ม กัน๋ จ๋น พระเจ้า ต้อง ส่ง ทูต มา ฆ่า หมู่ เขา 11 เหตุก๋า
รณ์ หมู่ น้ี เกิด ขึ้น กับ หมู่ เขา เป้ือ เป๋น ตัว๋อยา่ง เตือ๋น คน อื่น กับ ได้ เขียน เอา 
ไว ้เป้ือ เตือ๋น เฮา ต้ี อยู ่ใน ยุค ใก้ สิน้ โลก 12 จาอัน้ ใผ ต้ี ก๊ึด วา่ ตัว๋ ยนื มัน่คง ใน 
ความ เจ้ือ ดี แล้ว ก็ หื้อ หละวงั หื้อ ดี จะ ได้ บ่ โก้น ลง ไป 13 ก๋าน ลองใจ๋ ตึงหมด 
ต้ี เกิด ขึ้น กับ หมู่ ต้าน ก็ บ่ ได้ ต่าง จาก ต้ี เกย เกิด ขึ้น กับ คน ตังหลาย มา แล้ว
แต่ พระเจ้า สัตย์ซ่ือ พระองค์ จะ บ่ ยอม หื้อ หมู่ ต้าน ถูก ลองใจ๋ เกิน๋ กํา๋ลัง ของ 
หมู่ ต้าน ต้ี จะ ทน ได้ พระองค์ จะ หื้อ ตาง ออก กับ หมู่ ต้าน เป้ือ หมู่ ต้าน จะ ทน 
ได้

14จาอัน้ เป้ือน ต้ี ฮกั เหย หื้อ หนี จาก ก๋าน นับถือ ฮูป เคารพ เน่อ 15ข้าพเจ้า 
อู ้กับ หมู่ ต้าน อยา่ง อู ้กับ คน ต้ี มี ป๋ัญญา หื้อ หมู่ ต้าน ก๊ึด เอา คน เดียว เต๊อะ ใน 
สิง่ ต้ี ข้าพเจ้า อู้ 16 เม่ือ เฮา ขอบ พระคุณ พระเจ้า ต๋อน กิน๋ จาก ถ้วย ใน โต๊ะ ของ 
พระองค์๕ เฮา ก็ มี ส่วน ฮว่ม ใน เลือด ของ พระครสิต์ บ่ ใจ้ กา กับ เม่ือ เฮา บิ กิน๋ 
เข้าหนมปัง เฮา ก็ มี ส่วน ฮว่ม ใน ตัว๋ ของ พระครสิต์ ตวย บ่ ใจ้ กา 17 เถิงแม้ หมู่ 
เฮา มี อยู ่หลาย คน ก็ ต๋าม แต่ ยอ้น มี เข้าหนมปัง ก้อน เดียว ต้ี หมู่ เฮา กิน๋ ตวย 
กัน๋ เฮา จึง ได้ ก๋าย เป๋น ตัว๋ เดียว กัน๋

18 หื้อ ผ่อ จาว อสิราเอล หัน้ เต๊อะ คน ต้ี กิน๋ ของ ปู่จา แล้ว ก็ มี ส่วนฮว่ม 
ใน ก๋าน ถวาย เครือ่ง ปู่จา พระเจ้า ต้ี แต้น ปู่จา ตวย บ่ ใจ้ กา 19 ต้าน ฮู ้ก่อ วา่ 
ข้าพเจ้า หมายเถิง อะหยงั หมาย ความ วา่ ของกิน๋ ต้ี เอา ไป ปู่จา ฮูป เคารพ 
แล้ว น้ัน มี ก้า กา ฮูป เคารพ น้ัน สําคัญ กาวา่ ใด 20 บ่ ใจ้ เน่อ ข้าพเจ้า หมาย
เถิง วา่ เครือ่งปู่จา ต้ี หมู่ เขา เอา มา ปู่จา ฮูป เคารพ น้ัน ก็ ได้ ปู่จา ผี บ่ ใจ้ พระเจ้า
ข้าพเจ้า บ่ อยาก หื้อ หมู่ ต้าน มี ส่วนฮว่ม อะหยงั กับ ผี หมู่ น้ันฏ 21 หมู่ ต้าน จะ 
กิน๋ จาก ถ้วย ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า กับ กิน๋ จาก ถ้วย ของ ผี ตวย กัน๋ บ่ ได้ จะ 
กิน๋ ฮว่ม โต๊ะ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า กับ โต๊ะ ของ ผี ตวย กัน๋ ก็ บ่ ได้ 22 หมู่ เฮา 
ใค่ อยาก เยยีะ หื้อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ขอย กา หมู่ เฮา ก๊ึด วา่ หมู่ เฮา มี กํา๋ลัง นัก 
เหลือ พระองค์ กา
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เยยีะ กู้ อยา่ง เป้ือ ถวาย เกียรติ พระเจ้า
23 บาง คน อู ้วา่ �เฮา มี สิทธิ ์เยยีะ อะหยงั ก็ ได้� แต่ บ่ ใจ้ กู้ อยา่ง ต้ี เยยีะ น้ัน 

จะ เป๋น ประโยชน์ �เฮา มี สิทธิ ์เยยีะ อะหยงั ก็ ได้� แต่ บ่ ใจ้ กู้ อยา่ง น้ัน จะ เยยี
ะ หื้อ คน จํา๋เรญิ ขึ้น 24 บ่ ดี หนัแก่ ตัว๋ แต่ หื้อ หนัแก่ คน อื่น ตวย 25 จิน๊ ต้ี ขาย 
ต๋าม กาด น้ัน กิน๋ ได้ เน่อ ก็ บ่ ต้อง ก๊ึด นัก วา่ จะ ผิด ก่อ 26 ยอ้น มี เขียน ใน พระ
คัมภีร ์วา่ �ป๊ืน ดิน กับ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ใน โลก เป๋น ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า�ฒ
27 ถ้า มี ใผ ต้ี บ่ ใจ้ ผู้เจ้ือ เจิญ หมู่ ต้าน ไป กิน๋เล้ียง แล้ว ต้าน ใค่ ไป กู้ อยา่ง ต้ี เขา 
ดา หื้อ กิน๋ น้ัน ก็ กิน๋ ได้ โดย บ่ ต้อง ก๊ึด นัก วา่ จะ ผิด ก่อ 28 แต่ ถ้า มี ใผ มา บอก 
หมู่ ต้าน วา่ �ของกิน๋ หมู่ น้ี เขา เอา ไป ปู่จา ฮูป เคารพ แล้ว� ต้าน ก็ บ่ ต้อง กิน๋ 
เป้ือ หนั แก่ คน ต้ี บอก น้ัน กับ เป้ือ หนัแก่ จิต สํานึก 29 ข้าพเจ้า บ่ ได้ หมายเถิง 
จิต สํานึก ของ หมู่ ต้าน แต่ หมายเถิง จิต สํานึก ของ คน ต้ี บอก น้ัน บาง คน 
อาจ จะ ถาม วา่ เยยีะ หยงั อสิระ ของ เฮา ต้อง ขึ้น อยู ่กับ จิต สํานึก ของ คน อื่น 
ตวย 30 ถ้า ข้าพเจ้า กิน๋ โดย ก๋าน ขอบ พระคุณ เยยีะ หยงั ต้อง มี ใผ มา วา่ หื้อ 
ข้าพเจ้า ใน สิง่ ต้ี ข้าพเจ้า ได้ ขอบพระคุณ พระเจ้า แล้ว 31 ยอ้นจาอัน้ บ่ วา่ หมู่ 
ต้าน จะ กิน๋ จะ ด่ืม อะหยงั กาวา่ จะ เยยีะ อะหยงั ก็ ต๋าม หื้อ เยยีะ เป้ือ ถวาย 
เกียรติ พระเจ้า 32 บ่ ดี เป๋น ต้น เหตุ หื้อ หมู่ จาว ยวิ กาวา่ จาว กรกี กาวา่ หมู่ 
คน ใน ครสิตจักร ของ พระเจ้า หลงผิด ไป 33 เหมือน ต้ี ข้าพเจ้า ฮ ิเยยีะ กู้ อยา่ง 
เป้ือ หื้อ กู้ คน ปอใจ๋ โดย ต้ี ข้าพเจ้า บ่ ได้ ก๊ึด เถิง ตัว๋ เก่า เลย แต่ ก๊ึด เถิง คน ตัง
หลาย เป้ือ วา่ หมู่ เขา จะ ได้ รอด ป๊น บาป โต้ษ

11
1 หื้อ หมู่ ต้าน เยยีะ ต๋าม อยา่ง ข้าพเจ้า เหมือน กับ ต้ี ข้าพเจ้า เยยีะ ต๋าม 

อยา่ง พระครสิต์
เปาโล สอน เรือ่ง คุม หวั ของ แม่ญิง

2 ข้าพเจ้า ขอ ยกยอ่ง หมู่ ต้าน ยอ้น หมู่ ต้าน ก๊ึด เถิง ข้าพเจ้า ใน กู้ ๆ เรือ่ง กับ 
ฮกัษา กําสอน ต่าง ๆ ต้ี สืบทอด กัน๋ มา ต้ี ข้าพเจ้า ได้ หื้อ ไว ้กับ ต้าน 3 ข้าพเจ้า 
ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน เข้าใจ๋ วา่ พระครสิต์ เป๋น หวั ของ ป้อจาย กู้ คน กับ ป้อจาย ก็ 
เป๋น หวั ของ แม่ญิง๖ กับ พระเจ้า ก็ เป๋น หวั ของ พระครสิต์ 4 จาอัน้ ป้อจาย 
คน ใด ต้ี อธษิฐาน กาวา่ บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า โดย มี ผ้า คุม หวั อยู่ ก็ เยยีะ 
หื้อ หวั ของ เขา เสีย เกียรติ 5 แต่ แม่ญิง คน ใด ต้ี อธษิฐาน กาวา่ บอก ถ้อยกํา 
ของ พระเจ้า โดย บ่ ได้ เอา ผ้า คุม หวั ก็ เยยีะ หื้อ หวั ของ ตัว๋ เสีย เกียรติ ยอ้น 
เผียบ เหมือน วา่ นาง ได้ โก๋น หวั ไป เหยี แล้ว 6 ถ้า แม่ญิง บ่ เอา ผ้า คุม หวั ก็ ไป 
ตัด ผม เหยี เต๊อะ แต่ ก็ เป๋น เรือ่ง น่า อาย ต้ี แม่ญิง จะ ตัด ผม กาวา่ โก๋น หวั จา
อัน้ หื้อ เอา ผ้า คุม หวั เหยี 7 ป้อจาย บ่ ต้อง คุม หวั ยอ้น วา่ ป้อจาย เป๋น เหมือน 
ภาพ สะท้อน กับ ศักดิศ์ร ีของ พระเจ้า แต่ ส่วน แม่ญิง น้ัน เป๋น ศักดิศ์ร ีของ 
ฒ 10:26 10:26 สดด� 24:1 ๖ 11:3 11:3 แป๋ ได้ แหม อยา่ง วา่ ผัว เป๋น หวั ของ เมีย 
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ป้อจาย 8 ยอ้น วา่ ป้อจาย บ่ ได้ มา จาก แม่ญิง แต่ พระเจ้า หื้อ แม่ญิง มา จาก 
ป้อจาย 9 กับ บ่ ได้ สรา้ง ป้อจาย ขึ้น เป้ือ แม่ญิง แต่ สรา้ง แม่ญิง เป้ือ ป้อจาย
10 ยอ้น จาอี้ แม่ญิง ก็ สมควร ต้ี จะ มี สัญลักษณ์ ต้ี แสดง เถิง สิทธ ิอาํนาจ อยู ่
บน หวั เป้ือ หื้อ หมู่ ทูตสวรรค์ หนั 11 แต่ จาใด ก็ ต๋าม ใน จีวติ ของ เฮา ต้ี เป๋น คน 
ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า น้ัน ป้อจาย ก็ ต้อง เป้ิง แม่ญิง กับ แม่ญิง ก็ ต้อง เป้ิง 
ป้อจาย 12 ยอ้น วา่ พระเจ้า สรา้ง แม่ญิง จาก ป้อจาย กับ ป้อจาย ก็ เกิด จาก 
แม่ญิง ตวย แต่ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ก็ มา จาก พระเจ้า

13 ต้าน ตังหลาย ก๊ึด เอา คน เดียว เต๊อะ วา่ ก๋าน ต้ี แม่ญิง จะ อธษิฐาน ต่อ 
พระเจ้า ใน ต้ี จุมนมุ แต่ บ่ เอา ผ้า คุม หวั มัน สมควร แล้ว กา 14 โดย ทัว่ไป แล้ว
เฮา ก็ ฮู ้บ่ ใจ้ กา วา่ ถ้า ป้อจาย ไว ้ผม ยาว ก็ เป๋น ต้ี น่า ละอาย 15 แต่ ถ้า แม่ญิง ไว ้
ผม ยาว ก็ เป๋น ศักดิศ์ร ีของ นาง ยอ้น วา่ ผม ยาว น้ัน ก็ เป๋น เหมือน ผ้า ต้ี ได้ หื้อ 
ไว ้คุม หวั 16 แต่ ถ้า ใผ จะ เถียง ข้าพเจ้า เรือ่ง น้ี ข้าพเจ้า ขอ บอก ไว ้เลย วา่ หมู่ 
เฮา กับ คน ใน ครสิตจักร ต่าง ๆ บ่ ได้ นมัสก๋าน พระเจ้า ใน แบบ อื่น เลย

ก๋าน กิน๋ เล้ียง ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า
17 เรือ่ง ต้ี ข้าพเจ้า จะ สอน ต่อ ไป น้ี ข้าพเจ้า บ่ มี อะหยงั จะ ยกยอ่ง หมู่ ต้าน

ยอ้น เม่ือ หมู่ ต้าน มา จุมนุม กัน๋ ก็ ได้ ผล เสีย นัก เหลือ ผล ดี 18 อยา่ง ต้ี น่ึง
ข้าพเจ้า ได้ยนิ มา วา่ เม่ือ หมู่ ต้าน มา จุมนมุ นมัสก๋าน กัน๋ ก็ แตกแยก กัน๋ เป๋น 
หมู่ ๆ กับ ข้าพเจ้า ก็ เจ้ือ วา่ ท่า จะ แต๊ อยู่ 19 ยอ้น วา่ จะ ต้อง มี ก๋าน แตกแยก 
กัน๋ ใน หมู่ ต้าน เป้ือ จะ ได้ ฮู ้วา่ ใผ อยู ่ฝ่าย พระเจ้า 20 เม่ือ หมู่ ต้าน มา จุมนุม 
กัน๋ กับ ต้ี กิน๋ เล้ียง กัน๋ น้ัน ก็ บ่ ใจ้ ก๋าน กิน๋ เล้ียง ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า 21ยอ้น 
วา่ หมู่ ต้าน ต่าง คน ต่าง ฟ่ัง กิน๋ ของกิน๋ ของ ตัว๋ เหยี บ่ ได้ แบ่ง คน อื่น เลย ก๋าย 
เป๋น พ่อง ก็ ใค่ อยาก พ่อง ก็ กิน๋ จ๋น เมา 22 หมู่ ต้าน บ่ มี บ้าน ต้ี จะ กิน๋ กับ ด่ืม กา
กาวา่ หมู่ ต้าน ใค่ อยาก ดู แควน ครสิตจักร ของ พระเจ้า แล้ว เยยีะ หื้อ คน ของ 
พระองค์ ต้ี ตุ๊กยาก ต้อง ขาย ขี้ หน้า กา แล้ว จะ หื้อ ข้าพเจ้า วา่ จาใด ดี จะ หื้อ 
ยกยอ่ง หมู่ ต้าน กา ข้าพเจ้า ยกยอ่ง ต้าน บ่ ได้ แต๊ ๆ

23 กํา สอน ต้ี ข้าพเจ้า บอก กับ หมู่ ต้าน น้ัน ข้าพเจ้า ได้ฮบั จาก องค์ พระผู้
เป๋นเจ้า คือ ใน คืน ต้ี พระเยซู โดน หกัหลัง น้ัน พระองค์ ได้ หยบิ เข้าหนมปัง 
ขึ้น มา 24 ขอบพระคุณ พระเจ้า แล้ว บิ ออก อู ้วา่ �น่ี เป๋น ตัว๋ ของ เฮา ต้ี ได้ หื้อ 
ไว ้กับ ต้าน ตังหลาย หื้อ เยยีะ จาอี ้เป้ือ ก๊ึด เถิง เฮา� 25 เม่ือ กิน๋ เข้าหนมปัง 
แล้ว พระองค์ ก็ กํา๋ ถ้วย ขึ้น มา เยยีะ อยา่ง เดียว กัน๋ แล้ว อู ้วา่ �ถ้วย น้ี เป๋น 
พันธสัญญา ใหม่ ต้ี พระองค์ จะ ยนืยนั โดย เลือด ของ เฮา เม่ือ ใด ต้ี หมู่ ต้าน 
กิน๋ เหล้า องุน่ จาก ถ้วย น้ี หื้อ เยยีะ จาอี ้เป้ือ ก๊ึด เถิง เฮา� 26 ยอ้น เม่ือ ใด ต้ี หมู่ 
ต้าน กิน๋ เข้าหนมปัง กับ เหล้า องุน่ จาก ถ้วย น้ี หมู่ ต้าน ก็ ได้ บอก เถิง ก๋าน ต๋าย 
ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จ๋น เถิง พระองค์ จะ ป๊ิก มา
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27 จาอัน้ ถ้า ใผ กิน๋ เข้าหนมปัง กับ กิน๋ เหล้า องุน่ จาก ถ้วย ของ องค์ พระผู้
เป๋นเจ้า อยา่ง บ่ สมควร เขา ก็ ได้ เยยีะ บาป ต่อ ตัว๋ กับ เลือด ของ องค์ พระผู้เป๋
นเจ้า 28 หื้อ กู้ คน กวด ผ่อ ตัว๋ เก่า หื้อ ดี ก่อน ต้ี จะ กิน๋ เข้าหนมปัง กับ เหล้า องุน่ 
จาก ถ้วย น้ี 29 ยอ้น วา่ คน ต้ี กิน๋ โดย บ่ ได้ หื้อ เกียรติ ตัว๋ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
เม่ือ กิน๋ ไป แล้ว ก็ เต้า กับ เยยีะ หื้อ ตัว๋ เก่า ถูก ลงโต้ษ 30 ยอ้น จาอัน้ หมู่ ต้าน 
หลาย คน เถิง ได้ บ่ แข็งแฮง กับ บ่ สบาย พ่อง ก็ ต๋าย ไป เหยี 31 แต่ ถ้า เฮา กวด 
ผ่อ ใจ๋ ตัว๋ เก่า ก่อน เฮา ก็ จะ ได้ บ่ ต้อง โดน ลงโต้ษ 32 ต๋อน ต้ี เฮา โดน ลงโต้ษ 
น้ัน พระองค์ ก่ําลัง ตี ๋สอน เฮา เป้ือ บ่ หื้อ เฮา ถูก ตัดสิน ลงโต้ษ บาป ฮว่ม กับ 
คน ใน โลก น้ี 33 จาอัน้ ป้ีน้อง ตังหลาย เม่ือ หมู่ ต้าน มา จุมนุม เป้ือ จะ ฮว่ม กิน๋ 
เล้ียง กัน๋ น้ัน ก็ หื้อ ถ้า กิน๋ พรอ้ม กัน๋ 34 ถ้า มี ใผ ใค่ อยาก แก่ ก็ หื้อ เขา กิน๋ ลุก 
บ้าน มา ก่อน เป้ือ วา่ เม่ือ มา จุมนมุ กัน๋ จะ ได้ บ่ โดน ลงโต้ษ จาก พระเจ้า ส่วน 
เรือ่ง อื่น ๆ น้ัน เม่ือ ข้าพเจ้า มา จะ สอน หื้อ ต้าน

12
ของ ประทาน จาก พระวญิญาณ บรสุิทธิ์

1 ป้ีน้อง ตังหลาย ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ ต้าน เข้าใจ๋ เรือ่ง ของ ประทาน จาก พระ
วญิญาณ 2 หมู่ ต้าน ก็ ฮู ้อยู ่แล้ว วา่ ตะก่อน ต๋อน ต้ี ยงั บ่ ฮู้จัก พระเจ้า น้ัน หมู่ 
ต้าน ก็ โดน จุล่าย หื้อ หลง ตาง ไป ไหว ้ฮูป เคารพ ต้ี อู ้บ่ ได้ 3 ยอ้น จาอัน้ ข้าพเจ้า 
ขอ บอก หื้อ ฮู ้ไว ้วา่ คน ต้ี อู ้โดย มี พระวญิญาณ ของ พระเจ้า จะ บ่ อู ้วา่ �ขอ หื้อ 
พระเยซู ถูก สาป แจ้ง� กับ บ่ มี ใผ อู ้ได้ วา่ �พระเยซู เป๋น องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า�
นอกจาก อู ้โดย พระวญิญาณ บรสุิทธิ์

4 ของ ประทาน น้ัน มี ต่าง กัน๋ ไป แต่ มา จาก พระวญิญาณ องค์ เดียว กัน๋
5 ก๋าน ฮบัใจ๊ พระเจ้า ก็ มี ต่าง กัน๋ ไป แต่ ก็ ฮบัใจ๊ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า องค์ เดียว 
กัน๋ 6 ก๋าน งาน ก็ มี ต่าง กัน๋ ไป แต่ มี พระเจ้า องค์ เดียว กัน๋ ต้ี เยยีะ งาน หมู่ 
น้ี ผ่าน ตาง กู้ คน 7 กู้ คน ได้ ฮบั ของ ประทาน จาก พระ วญิญาณ เป้ือ เป๋น 
ประโยชน์ ฮว่ม กัน๋ 8 พระวญิญาณ หื้อ คน น่ึง อู ้ถ้อยกํา ต้ี มี ป๋ัญญา กับ พระ
วญิญาณ องค์ เดียว กัน๋ น้ัน ก็ หื้อ แหม คน น่ึง อู ้ถ้อยกํา ต้ี มี ความ ฮู้ 9 พระ
วญิญาณ องค์ เดียว กัน๋ น้ี ละ ต้ี หื้อ แหม คน มี ความ เจ้ือ หื้อ แหม คน สามารถ 
ฮกัษา โรค ได้ 10 หื้อ คน น่ึง เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์ได้ หื้อ แหม คน อู ้ถ้อยกํา ต้ี มา 
จาก พระเจ้า ได้ หื้อ แหม คน ฮู ้วา่ สิง่ ใด มา จาก พระเจ้า สิง่ ใด บ่ ใจ้ กับ หื้อ แหม 
คน อู ้ภาษา อื่น ๆ กับ หื้อ แหม คน แป๋ ภาษา หมู่ น้ัน ได้ 11 ตึงหมด น้ี ก็ มา จาก 
พระวญิญาณ องค์ เดียว กัน๋ กับ พระองค์ ก็ หื้อ ของ ประทาน แต่ ละ คน ต๋าม ต้ี 
พระองค์ หนั สมควร

เฮา เป๋น ตัว๋ เดียว กัน๋ ใน พระครสิต์
12 ก็ เหมือน กับ ตัว๋ ๆ  เดียว ต้ี มี หลาย ส่วน อยู ่ตวย กัน๋ เถิงแม้ จะ มี หลาย 

ส่วน แต่ ตึง หมด ก็ ยงั เป๋น ตัว๋ เดียว กัน๋ ตัว๋ ของ พระ ครสิต์ ก็ เป๋น จา อัน้
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13 ยอ้น วา่ บ่ วา่ จะ เป๋น จาว ยวิ กาวา่ จาว กรกี เป๋น ขี้ข้า กาวา่ มี อสิระ กู้ คน 
ก็ ได้ฮบั บัพติศมา โดย พระวญิญาณ องค์ เดียว เป้ือ หื้อ เป๋น ส่วน น่ึง ของ ตัว๋ 
เดียว กัน๋ เฮา กู้ คน ก็ ได้ฮบั พระวญิญาณ องค์ เดียว กัน๋ อยู ่ใน เฮา

14 ตัว๋ บ่ ได้ มี ก้า ส่วน เดียว แต่ มี หลาย ๆ ส่วน 15 ถ้า ตีน๋ จะ อู ้วา่ �เฮา บ่ ใจ้ 
มือ เฮา เลย บ่ ใจ้ เป๋น ส่วน น่ึง ของ ตัว๋� เถิง จะ อู ้จาอัน้ ก็ บ่ ได้ เยยีะ หื้อ ตีน๋ เลิก 
เป๋น ส่วน น่ึง ของ ตัว๋ ได้ 16 ถ้า หู จะ อู ้วา่ �เฮา บ่ ใจ้ ต๋า เฮา เลย บ่ ใจ้ เป๋น ส่วน น่ึง 
ของ ตัว๋� เถิง จะ อู ้จาอัน้ ก็ บ่ ได้ เยยีะ หื้อ หู เลิก เป๋น ส่วน น่ึง ของ ตัว๋ ได้ 17 ถ้า ตัว๋ 
เป๋น ต๋า ตึงหมด เฮา จะ ได้ยนิ ได้ จาใด กาวา่ ถ้า มี ก้า หู เต้าอัน้ เฮา จะ ดม กลิน่ 
ได้ จาใด กัน๋ 18 ต้ี เป๋น จาอี ้ก็ ยอ้น พระเจ้า จัด แต่ ละ ส่วน หื้อ อยู ่ใน ตัว๋ ต๋าม 
ต้ี พระองค์ กํา๋หนด ไว้ 19 ถ้า ตัว๋ มี ก้า ส่วน เดียว เต้าอัน้ จะ เป๋น ตัว๋ ได้ จาใด
20 แต๊ ๆ แล้ว มี ส่วน ต่าง ๆ หลาย ส่วน แต่ ก็ ยงั เป๋น ตัว๋ เดียว กัน๋

21 จาอัน้ ต๋า จะ อู ้กับ มือ วา่ �เป้ิน บ่ ต้องก๋าน ตัว๋� ก็ บ่ ได้ กาวา่ หวั จะ อู ้กับ 
ตีน๋ วา่ �เป้ิน บ่ ต้อง ก๋าน ตัว๋� ก็ บ่ ได้ 22 แต่ หลาย ๆ ส่วน ใน ตัว๋ ต้ี ผ่อ เหมือน วา่ 
บ่ แข็งแฮง ก็ ยงั จํา๋เป๋น สําหรบั จีวติ 23 กับ บาง ส่วน ต้ี เฮา ก๊ึด วา่ บ่ มี ก้า เฮา ก็ 
ยงั ฮกัษา อยา่ง ดี ต้ี สุด กับ ส่วน ต้ี เฮา อาย ต้ี จะ อวด เฮา ก็ ยงั เอา ใจ๋ ใส่ อยา่ง ดี 
ต้ี สุด 24 แต่ ส่วน ต้ี ดี งาม แล้ว ก็ บ่ ต้อง เอา ใจ๋ ใส่ หื้อ นัก แหม พระเจ้า เป๋น ผู้ ต้ี 
จัด วาง ส่วน ต่าง ๆ ของ ตัว๋ โดย หื้อ ส่วน ต้ี ต่ําต้อย ได้ฮบั เกียรติ นัก ขึ้น 25 เป้ือ 
บ่ หื้อ มี ก๋าน แตกแยก กัน๋ ใน ตัว๋ แต่ หื้อ ส่วน ต่าง ๆ เอา ใจ๋ ใส่ เซิง่ กัน๋ และ กัน๋ 
เต้า กัน๋ หมด 26 ถ้า ส่วน ใด ส่วน น่ึง เจ็บ ส่วน อื่น ๆ ตึงหมด ใน ตัว๋ ก็ เจ็บ ไป ตวย
ถ้า ส่วน ใด ส่วน น่ึง ได้ฮบั เกียรติ ส่วน อื่น ๆ ตึงหมด ก็ ฮว่ม จ้ืนจม ยนิดี ไป ตวย

27 หมู่ ต้าน ก็ เป๋น ตัว๋ ของ พระครสิต์ แต่ ละ คน ก็ เป๋น ส่วน น่ึง ของ ตัว๋ น้ัน
28 พระเจ้า ได้ แต่งตัง้ คน ของ พระองค์ กู้ คน ไว ้ต๋าม หน้าต้ี คือ น่ึง อคัรทูต
สอง ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า สาม อาจ๋ารย์ ต่อ จาก น้ัน ก็ คือ คน 
ต้ี เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์ได้ ต่อ มา ก็ คือ คน ต้ี ฮกัษา โรค ได้ คน ต้ี จ้วยเหลือ คน อื่น
คน ต้ี เป๋น หมู่ ผู้ นํา กาวา่ หมู่ ต้ี อู ้ภาษา อื่น ๆ 29 กู้ คน เป๋น อคัรทูต ตึงหมด กา
กาวา่ กู้ คน เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตึงหมด กา กาวา่ กู้ คน เป๋น 
อาจ๋ารย ์กัน๋ หมด กา กาวา่ กู้ คน เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์ได้ หมด กา 30 กู้ คน ฮกั
ษา โรค ได้ ตึงหมด กา กาวา่ อู ้ภาษา อื่น ๆ  ได้ กัน๋ กู้ คน กา กาวา่ แป๋ ความหมาย 
ของ ภาษา น้ัน ได้ กัน๋ กู้ คน กา 31 ขอ หื้อ ต้าน ฮ ิหา ของ ประทาน ต้ี สําคัญ ต้ี สุด

เปาโล สอน เรือ่ง ความ ฮกั
ข้าพเจ้า จะ จ๊ี หื้อ หมู่ ต้าน หนั เถิง ตาง ต้ี ดี ต้ี สุด

13
1 เถิงแม้ วา่ ข้าพเจ้า จะ อู ้ภาษา อื่น ๆ กาวา่ อู ้ภาษา ของ ทูตสวรรค์ ได้ ตวย

แต่ ถ้า บ่ มี ความ ฮกั ข้าพเจ้า ก็ เป๋น ก้า ก๊อง กาวา่ ฉาบ ต้ี ตี ๋หื้อ มี เสียง เหยี เต้า
อัน้ 2 เถิงแม้ วา่ ข้าพเจ้า จะ อู ้ถ้อยกํา ต้ี มา จาก พระเจ้า ได้ กาวา่ เข้าใจ๋ ใน ข้อ 
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ล้ําเลิก็ ตึงหมด ของ พระองค์ กับ มี ความ ฮู ้กู้ อยา่ง กาวา่ มี ความ เจ้ือ นัก เถิง 
ขนาด จะ ยา้ย ดอย ได้ แต่ ถ้า บ่ มี ความ ฮกั ข้าพเจ้า ก็ บ่ มี ก้า อะหยงั เลย 3 เถิง
แม้ วา่ ข้าพเจ้า จะ หื้อ สิง่ ของ ตึงหมด ต้ี ข้าพเจ้า มี กับ คน ตุ๊ก คน ยาก กาวา่ 
ยอม สละ ตัว๋ หื้อ เอา ไป เผา ไฟ เหยี๗ แต่ ถ้า บ่ มี ความ ฮกั มัน ก็ บ่ มี ประโยชน์ 
อะหยงั กับ ข้าพเจ้า เลย

4 ความ ฮกั น้ัน ก็ ต้อง มี ความ อดทน ต้อง มี ความ เมตต๋า กรุณา บ่ ขอย กัน๋
บ่ อวด ตัว๋ กาวา่ จ๋องหอง 5 ต้อง มี ความ สุภาพ บ่ หนั แก่ ตัว๋ บ่ หมิง้ บ่ จํา๋ ความ 
ผิด ของ คน อื่น 6 บ่ จ้ืนจม ยนิดี ใน ก๋าน เยยีะ บ่ ดี แต่ จ้ืนจม ยนิดี ใน ความ จรงิ
7 ความ ฮกั ทน ได้ กู้ อยา่ง เจ้ือ วางใจ๋ อยู ่ตลอด มี ความ หวงั อยู ่ตลอด กับ 
อดทน ต่อ กู้ อยา่ง

8 ความ ฮกั คง อยู ่ตลอด ไป แต่ ก๋าน บอก ถ้อย กํา ต้ี มา จาก พระเจ้า น้ัน ก็ จะ 
หาย ไป แม้แต่ ก๋าน อู ้ภาษา อื่น ๆ  ก็ จะ เลิก อู ้กัน๋ กับ ความ ฮู ้ต้ี มา จาก พระเจ้า 
ก็ จะ เสีย ไป 9 ยอ้น วา่ เฮา ฮู ้ก้า บาง ส่วน กับ บอก ถ้อยกํา น้ัน ได้ ก้า บาง ส่วน 
เต้าอัน้ 10 แต่ เม่ือ ความ สมบูรณ์ มา เถิง แล้ว ต้ี เป๋น บาง ส่วน น้ัน ก็ จะ หาย 
ไป 11 ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า เป๋น หละออ่น ข้าพเจ้า อู ้อยา่ง หละออ่น ก๊ึด อยา่ง หละ
ออ่น ใจ๊ เหตุผล อยา่ง หละออ่น แต่ บ่า เด่ียว น้ี ข้าพเจ้า เป๋น คน ใหญ่ แล้ว
ข้าพเจ้า ก็ เลิก เยยีะ อยา่ง หละออ่น จาอัน้ ละ 12 ยอ้น วา่ บ่าเด่ียว น้ี เผียบ 
เหมือน เฮา หนั ภาพ มัว ๆ ใน แวน่ แต่ เม่ือ ความ สมบูรณ์ น้ัน มา เถิง ข้าพเจ้า 
จะ หนั ถ่ี เหมือน อยู ่ต่อหน้า กัน๋ ต้ี ข้าพเจ้า ฮู ้ต๋อน น้ี ก็ เป๋น ก้า บาง ส่วน แต่ เม่ือ 
เวลา น้ัน มา เถิง ข้าพเจ้า จะ ฮู ้หมด กู้ อยา่ง เหมือน ต้ี พระเจ้า ฮู้ จัก ข้าพเจ้า
13 แต่ บ่าเด่ียว น้ี มี อยู ่สาม อยา่ง ต้ี ยงั คง อยู่ คือ ความ เจ้ือ ความ หวงั กับ 
ความ ฮกั แต่ ตึงหมด น้ี ความ ฮกั สําคัญ ต้ี สุด

14
เปาโล สอน เรือ่ง ก๋าน อู ้ภาษา อื่น ๆ

1 หื้อ ฮ ิเยยีะ ต๋าม ความ ฮกั จาอี้ กับ หื้อ ตัง้ใจ๋ ต้ี จะ ใค่ ได้ ของ ประทาน ฝ่าย 
พระวญิญาณ โดย เฉพาะ ก๋าน บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า 2 ยอ้น วา่ คน ต้ี อู ้
ภาษา อื่น ๆ  น้ัน บ่ ได้ อู ้กับ คน แต่ อู ้กับ พระเจ้า ยอ้น วา่ บ่ มี ใผ เข้าใจ๋ สิง่ ต้ี เขา อู ้
เป๋น ข้อ ล้ําเลิก็ เซิง่ อู ้โดย พระวญิญาณ 3 แต่ คน ต้ี บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า 
น้ัน อู ้กับ คน เป้ือ หื้อ หมู่ เขา จํา๋เรญิ ใน ความ เจ้ือ กับ หื้อ กํา๋ลังใจ๋ ตึง ปลอบใจ๋ 
คน หมู่ น้ัน 4 คน ต้ี อู ้ภาษา อื่น ๆ  น้ัน ได้ ก็ เยยีะ หื้อ ตัว๋ เก่า จํา๋เรญิ ขึ้น แต่ คน ต้ี 
บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า น้ัน เยยีะ หื้อ ครสิตจักร จํา๋เรญิ ขึ้น 5 ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ 
หมู่ ต้าน กู้ คน อู ้ภาษา อื่น ๆ  ได้ แต่ นัก เหลือ น้ัน ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน กู้ คน 
บอก ถ้อยกํา ต้ี มา จาก พระเจ้า ได้ ยอ้น วา่ คน ต้ี บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ก็ มี 
ประโยชน์ นัก เหลือ คน ต้ี อู ้ภาษา อื่น ๆ  ได้ นอกจาก จะ มี คน แป๋ กํา อู ้หมู่ น้ัน หื้อ 
ฟัง เป้ือ จะ ได้ จ้วย หื้อ ครสิตจักร จํา๋เรญิ ขึ้น
๗ 13:3 13:3 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ วา่ �สละ ตัว๋ จ๋น อวด ได้�
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6 แต่ ป้ีน้อง ตังหลาย เหย ถ้า ข้าพเจ้า มา หา ต้าน แล้ว อู ้ภาษา อื่น ๆ จะ มี 
ประโยชน์ อะหยงั นอกจาก ข้าพเจ้า จะ มา บอก สิง่ ต้ี พระเจ้า เปิดเผย หื้อ ฮู้
กาวา่ หื้อ ความ ฮู ้พิเศษ กาวา่ อู ้ถ้อย กํา ต้ี มา จาก พระเจ้า กาวา่ กํา สัง่ สอน 
ของ พระเจ้า 7 แม้ แต่ สิง่ ต้ี บ่ มี จีวติ ต้ี เยยีะ หื้อ เกิด เสียง ได้ อยา่ง ขลุ่ย กา
วา่ พิณ ถ้า เล่น เสียง บ่ ชดั คน ฟัง จะ ฮู ้ได้ จาใด วา่ เล่น เพลง อะหยงั อยู่ 8 ถ้า 
คน เป่า แก เป่า เสียง บ่ ดี ใผ จะ เกียม ตัว๋ ฮบ กัน๋ ได้ 9 ก็ อยา่ง เดียว กัน๋ ถ้า หมู่ 
ต้าน บ่ ได้ อู ้ภาษา ต้ี เข้าใจ๋ กัน๋ ได้ คน ฟัง จะ เข้าใจ๋ กํา อู ้น้ัน ได้ จาใด สิง่ ต้ี ต้าน อู ้
น้ัน ก็ จะ เป๋น เหมือน ลม ป๊ัด ไป เหยี 10 แต๊ ๆ ใน โลก น้ี มี หลาย ภาษา นัก ขนาด
แต่ บ่ มี ภาษา ใด ต้ี จะ บ่ มี ความหมาย 11 แล้ว ถ้า ข้าพเจ้า บ่ เข้าใจ๋ ภาษา น้ัน ต้ี 
เขา อู ้กัน๋ ข้าพเจ้า ก็ เป๋น เหมือน คน ละ จ้าด คน ละ ภาษา กัน๋ กับ คน ต้ี อู้ กับ คน 
ต้ี อู ้ก็ เป๋น เหมือน คน ละ จ้าด คน ละ ภาษา กับ ข้าพเจ้า ตวย 12 ก็ เหมือน เดียว 
กัน๋ กับ หมู่ ต้าน เม่ือ หมู่ ต้าน กระตือรอืรน้ อยาก จะ ได้ ของ ประทาน จาก พระ
วญิญาณ ก็ หื้อ ฮ ิหา ของ ประทาน ต้ี จะ จ้วย ครสิตจักร หื้อ จํา๋เรญิ ขึ้น

13 จา อัน้ คน ต้ี อู ้ภาษา อื่น ๆ  ได้ ก็ ต้อง อธษิฐาน ขอ หื้อ ตัว๋ เก่า แป๋ ได้ 
ตวย 14 ยอ้น ถ้า ข้าพเจ้า อธษิฐาน เป๋น ภาษา อื่น ๆ จิตวญิญาณ ของ ข้าพเจ้า 
อธษิฐาน อยู่ แต่ ก็ บ่ เป๋น ประโยชน์ กับ กํา ก๊ึด ของ ข้าพเจ้า เลย 15 ถ้า จา
อัน้ ข้าพเจ้า จะ เยยีะ จาใด ดี ข้าพเจ้า ก็ จะ ใจ๊ ตึง จิตวญิญาณ ตึง กําก๊ึด ใน 
ก๋าน อธษิฐาน กับ จะ ฮอ้ง เพลง สรรเสรญิ ด้วย จิตวญิญาณ กับ กําก๊ึด ตวย
16 ยอ้น ถ้า ต้าน สรรเสรญิ พระเจ้า โดย จิตวญิญาณ เต้าอัน้ แล้ว คน ต้ี อยู ่
ตวย บ่ เข้าใจ๋ เขา จะ อู ้วา่ �อาเมน� กับ ขอบคุณ พระเจ้า ตวย ได้ จาใด ใน เม่ือ 
เขา บ่ ฮู ้วา่ ต้าน อู ้อะหยงั 17 เถิงแม้ วา่ กํา อธษิฐาน ขอบคุณ พระเจ้า น้ัน จะ ดี 
นัก ขนาด แต่ ก็ บ่ ได้ จ้วย หื้อ คน อื่น จํา๋เรญิ ขึ้น 18 ข้าพเจ้า ขอบคุณ พระเจ้า ต้ี 
ข้าพเจ้า อู ้ภาษา อื่น ๆ  น้ัน ได้ นัก เหลือ หมู่ ต้าน 19 แต่ ใน ครสิตจักร ข้าพเจ้า 
จะ ใจ๊ กําก๊ึด อู ้หา้ กํา ต้ี คน อื่น เข้าใจ๋ ได้ เป้ือ สอน คน อื่น ก็ ดี เหลือ อู ้เป๋น ภาษา 
อื่น ๆ  เป๋น หม่ืน กํา

20 ป้ีน้อง ตังหลาย เหย บ่ ดี ก๊ึด อยา่ง หละออ่น เน่อ ใน เรือ่ง บ่ ดี ก็ หื้อ เป๋น 
เหมือน หละออ่น หน้อย ๆ แต่ ใน เรือ่ง กําก๊ึด หื้อ ก๊ึด เหมือน คน ต้ี ใหญ่ แล้ว
21 ใน พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อู ้วา่
�เฮา จะ อู ้กับ คน จ้าด น้ี

ผ่าน ตาง คน ต่างจ้าด ต่าง ภาษา
กับ ผ่าน ตาง ปาก ของ คน จ้าด อื่น ๆ

แต่ เป๋น เถิง ขนาด น้ัน เขา ก็ จะ บ่ ยอม ฟัง เฮา�ณ
22 จา อัน้ ก๋าน อู ้ภาษา อื่น ๆ ก็ เป๋น หมาย สําคัญ สําหรบั คน ต้ี บ่ เจ้ือ บ่ ใจ้ 
สําหรบั ผู้เจ้ือ แต่ ก๋าน บอก ถ้อยกํา ต้ี มา จาก พระเจ้า น้ัน ก็ สําหรบั ผู้ ต้ี เจ้ือ
บ่ ใจ้ สําหรบั คน ต้ี บ่ เจ้ือ 23 ยอ้น จาอัน้ ถ้า ผู้เจ้ือ ตึงหมด มา จุมนุม กัน๋ แล้ว 
ณ 14:21 14:21 อสย� 28:11-12
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ต่าง คน ต่าง อู ้ภาษา อื่น ๆ แล้ว คน ต้ี บ่ เกย ฮู ้เรือ่ง พระเจ้า กาวา่ คน ต้ี บ่ ใจ้ ผู้
เจ้ือ เข้า มา หมู่ เขา จะ บ่ หา วา่ หมู่ ต้าน เป๋น ผบี้า ไป แล้ว กา 24 แต่ ถ้า กู้ คน บอก 
ถ้อยกํา ของ พระเจ้า เม่ือ คน ต้ี บ่ เจ้ือ กาวา่ คน ต้ี บ่ เกย ฮู ้เรือ่ง พระเจ้า เข้า มา
เขา ก็ จะ ได้ ฮบั ก๋าน ตักเตือ๋น ใน บาป ของ เขา กับ เขา ก็ จะ ฮู ้วา่ เขา ได้ เยยีะ บาป 
ต่อ พระเจ้า มา แล้ว ยอ้น สิง่ ต้ี ได้ยนิ จาก หมู่ ต้าน กู้ คน 25 ความ ลับ ใน ใจ๋ ของ 
เขา ก็ จะ ถูก เปิดเผย ขึ้น แล้ว เขา จะ คุก เข่า ก้ม หน้า ลง นมัสก๋าน พระเจ้า อู ้วา่
�พระเจ้า อยู ่ต้ามก๋าง หมู่ ต้าน แต๊ ๆ �

ระเบียบ ใน ก๋าน นมัสก๋าน
26 จาอัน้ ป้ีน้อง ตังหลาย จะ วา่ จาใด ต๋อน ต้าน มา จุมนุม กัน๋ เป้ือ นมัสก๋า

น พระเจ้า คน น่ึง ก็ ฮอ้ง เพลง แหม คน ก็ สอน แหม คน ก็ เล่า เรือ่ง ต้ี พระเจ้า 
เปิดเผย หื้อ เขา แหม คน ก็ อู ้ภาษา อื่น ๆ กับ แหม คน ก็ แป๋ หื้อ เยยีะ กู้ อยา่ง 
น้ี เป้ือ หื้อ กู้ คน ได้ จํา๋เรญิ ขึ้น ใน ความ เจ้ือ 27 ถ้า จะ มี คน อู ้ภาษา อื่น ๆ  ก็ หื้อ มี 
สัก สอง สาม คน ก็ ปอ กับ หื้อ อู ้เต้ือ คน แล้ว หื้อ มี คน น่ึง แป๋ 28 แต่ ถ้า บ่ มี ใผ 
แป๋ ได้ ก็ บ่ ต้อง หื้อ ใผ อู ้ภาษา น้ัน ออก มา ใน ต้ี จุมนุม หื้อ เขา อู ้กับ พระเจ้า 
ใน ใจ๋ เต้าอัน้ 29 หื้อ มี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า อู ้สอง สาม คน ก็ 
ปอ กับ หื้อ คน อื่น ตัดสิน สิง่ ต้ี เขา อู ้น้ัน วา่ มา จาก พระเจ้า แต๊ ก่อ 30 แต่ ถ้า 
พระเจ้า เปิดเผย กับ ใผ ต้ี น่ัง อยู ่ตวย กัน๋ น้ัน ก็ หื้อ คน ต้ี ก่ําลัง อู ้น้ัน หยุด เหยี 
ก่อน 31 ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน ต้ี เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า น้ัน ควร จะ อู ้เต้ือ 
คน เป้ือ หื้อ กู้ คน ได้ เฮยีน ฮู ้กับ ได้ฮบั กํา๋ลังใจ๋ 32 ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน 
พระเจ้า สามารถ บังคับ จิตวญิญาณ ของ เขา ได้ 33 ยอ้น วา่ พระเจ้า บ่ ได้ เป๋น 
พระเจ้า แหง่ ความ วุน่วาย แต่ เป๋น พระเจ้า แหง่ สันติสุข

อยา่ง ต้ี เป๋น อยู ่ใน ครสิตจักร กู้ ๆ ต้ี 34 หื้อ หมู่ แม่ญิง ฟัง กัน๋ อยู ่เงยีบ ๆ ต๋อน 
ต้ี จุมนุม กัน๋ ใน ครสิตจักร ยอ้น วา่ หมู่ แม่ญิง บ่ ได้ฮบั อนญุาต หื้อ อู้ แต่ หื้อ มี 
ความ นอบน้อม เหมือน ต้ี มี เขียน ไว ้ใน บท บัญญัติ 35 ถ้า หมู่ แม่ญิง ใค่ ฮู ้อะ
หยงั ก็ หื้อ เก็บ ไป ถาม ผัว ต้ี บ้าน ยอ้น วา่ ก๋าน ต้ี แม่ญิง จะ อู ้ใน ต้ี จุมนุม ครสิต
จักร น้ัน ก็ เป๋น เรือ่ง ขาย ขี้ หน้า

36 ถ้อยกํา ของ พระเจ้า เกิด มา จาก หมู่ ต้าน กา กาวา่ หมู่ ต้าน เป๋น หมู่ เดียว 
ต้ี พระเจ้า หื้อ ถ้อยกํา กา 37 ถ้า ใผ ก๊ึด วา่ ตัว๋ เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน 
พระเจ้า กาวา่ เป๋น คน ต้ี มี ของ ประทาน ฝ่าย จิตวญิญาณ เขา ต้อง ยอมฮบั 
วา่ สิง่ ต้ี ข้าพเจ้า เขียน มา น้ี เป๋น กําสัง่ จาก องค์ พระผู้เป๋นเจ้า 38 กับ ถ้า ใผ 
บ่ สนใจ๋ กําสัง่ น้ี หมู่ ต้าน ก็ บ่ ต้อง ไป สนใจ๋ เขา 39 จาอัน้ ป้ีน้อง ตังหลาย หื้อ ฮ ิ
บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า แต่ ก๋าน อู ้ภาษา อื่น ๆ  ก็ บ่ ต้อง หา้ม เนาะ 40 แต่ หื้อ 
เยยีะ กู้ สิง่ หื้อ เหมาะสม กับ เป๋น ระเบียบ

15
ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ของ พระครสิต์
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1 ป้ีน้อง ตังหลาย ข้าพเจ้า จะ เตือ๋น หมู่ ต้าน เถิง ข่าวดี ต้ี ข้าพเจ้า เกย บอก 
กับ หมู่ ต้าน น้ัน เซิง่ หมู่ ต้าน ได้ ฮบั ไว ้กับ ได้ ตัง้ มัน่ อยู ่ใน ข่าวดี น้ัน แล้ว 2 กับ 
จะ ได้ฮบั ความ รอด ผ่าน ตาง ข่าวดี น้ัน ถ้า หมู่ ต้าน ยดึถือ ใน กํา ต้ี ข้าพเจ้า ได้ 
บอก ไป ถ้า บ่ จาอัน้ ความ เจ้ือ ของ หมู่ ต้าน ก็ จะ บ่ มี ประโยชน์ อะหยงั

3 ยอ้น ข้าพเจ้า ได้ บอก เรือ่ง สําคัญ ต้ี สุด ต้ี ข้าพเจ้า ได้ฮบั มา น้ัน หื้อ กับ หมู่ 
ต้าน แล้ว คือ พระครสิต์ ได้ ต๋าย เป้ือ บาป ของ หมู่ เฮา ต๋าม ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระ
คัมภีร ์วา่ 4 เขา ฝัง พระองค์ ไว้ แล้ว ใน วนั ต้ี สาม พระเจ้า ก็ เยยีะ หื้อ พระองค์ 
เป๋น ขึ้น มา ใหม่ ต๋าม ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร์ 5 แล้ว พระองค์ ป๋ากฏ หื้อ เป
โตร หนั แล้ว หื้อ อคัร สาวก สิบ สอง คน หนั ตวย 6 ต่อ จาก น้ัน พระองค์ มา 
ป๋ากฏ หื้อ หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ นัก เหลือ หา้ รอ้ย คน หนั พรอ้ม กัน๋ เถิงแม้ บาง คน 
จะ ต๋าย ไป แล้ว แต่ หลาย คน ยงั มี จีวติ อยู ่จ๋น เถิง บ่าเด่ียว น้ี 7 หลังจาก น้ัน 
พระองค์ ก็ มา ป๋ากฏ หื้อ ยากอบ แล้ว ก็ อคัรทูต ตึงหมด หนั เหมือน กัน๋ 8 แล้ว 
พระองค์ ก็ มา ป๋ากฏ หื้อ ข้าพเจ้า หนั เป๋น คน สุดต๊าย เหมือน ข้าพเจ้า เป๋น 
หละออ่น ต้ี เกิด ก่อน กํา๋หนด 9 ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า เป๋น ผู้ ต้ี ต่ําต้อย ต้ี สุด ใน หมู่ 
อคัรทูต ข้าพเจ้า บ่ สมควร ได้ จ้ือ วา่ เป๋น อคัรทูต ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า ได้ ค่ํา คน 
ของ พระเจ้า 10 แต่ ต้ี ข้าพเจ้า เป๋น ได้ จาอี ้ก็ ยอ้น พระคุณ ของ พระเจ้า ต้ี มี หื้อ 
ข้าพเจ้า บ่ ใจ้ วา่ ต้ี พระองค์ หื้อ น้ัน จะ บ่ มี ประโยชน์ แต๊ ๆ แล้ว ข้าพเจ้า ฮาํ 
เยยีะ ก๋าน หนัก เหลือ หมู่ อคัรทูต ตึงหมด เถิง แม้วา่ บ่ ใจ้ ข้าพเจ้า ต้ี เป๋น คน 
เยยีะ แต่ เป๋น พระคุณ ของ พระเจ้า ต้ี อยู ่กับ ข้าพเจ้า เยยีะ 11 ยอ้น จาอัน้ บ่ วา่ 
จะ เป๋น เรือ่ง ต้ี ข้าพเจ้า สอน กาวา่ หมู่ เขา สอน ก็ เป๋น เรือ่ง ต้ี เฮา ได้ บอก ไป กับ 
ต้าน ตังหลาย ได้ เจ้ือ

ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
12 ถ้า เฮา บอก วา่ พระเจ้า เยยีะ หื้อ พระครสิต์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว

เยยีะ หยงั มี บาง คน ใน หมู่ ต้าน บอก วา่ บ่ มี ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 13 ถ้า 
ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย บ่ มี ก็ หมายความ วา่ พระเจ้า บ่ ได้ เยยีะ หื้อ พระ
ครสิต์ เป๋น ขึ้น มา หนะ ก่า 14 ถ้า พระเจ้า บ่ ได้ เยยีะ หื้อ พระครสิต์ เป๋น ขึ้น 
มา ก๋าน บอก ข่าวดี ของ เฮา ก็ บ่ มี ประโยชน์ กับ ความ เจ้ือ ของ หมู่ ต้าน ก็ บ่ มี 
ประโยชน์ เหมือน กัน๋ 15 แล้ว ก็ เยยีะ หื้อ คน ก๊ึด วา่ เฮา จุ เรือ่ง พระเจ้า ยอ้น 
เฮา เป๋น พยาน วา่ พระองค์ เยยีะ หื้อ พระครสิต์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว
แต่ ถ้า บ่ มี ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย จาอัน้ พระครสิต์ ก็ บ่ ได้ เป๋น ขึ้น มา 
เหมือน กัน๋ 16 ยอ้น วา่ ถ้า พระเจ้า บ่ ได้ เยยีะ หื้อ คน ต๋าย เป๋น ขึ้น มา พระเจ้า ก็ 
บ่ ได้ เยยีะ หื้อ พระครสิต์ เป๋น ขึ้น มา ตวย 17 แล้ว ถ้า พระเจ้า บ่ ได้ เยยีะ หื้อ พระ
ครสิต์ เป๋น ขึ้น มา ความ เจ้ือ ของ หมู่ ต้าน ก็ บ่ มี ประโยชน์ ต้าน ก็ ยงั เป๋น คน 
บาป อยู ่ต่อไป 18 ถ้า เป๋น จาอัน้ คน ของ พระครสิต์ ตังหลาย ต้ี ต๋าย ไป แล้ว ก็ 
ต้อง ฉิบหาย ไป ตวย 19 กับ ถ้า ความ หวงั ต้ี พระครสิต์ จะ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป 
โต้ษ มี ก้า จีวติ ต้ี อยู ่ใน โลก น้ี เต้าอัน้ หมู่ เฮา ก็ เป๋น คน ต้ี น่า อนิดู ต้ี สุด ใน คน 
ตังหลาย
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20 แต่ ความ จรงิ ก็ คือ พระเจ้า เยยีะ หื้อ พระครสิต์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
เซิง่ พระองค์ เป๋น คน เก๊า ต้ี พระเจ้า เยยีะ หื้อ เป๋น ขึ้น มา เป้ือ เป๋น ก๋าน ยนืยนั 
วา่ คน ต้ี ต๋าย ไป แล้ว จะ เป๋น ขึ้น มา แหม 21 ยอ้น วา่ ถ้า ความ ต๋าย เกิด ขึ้น โดย 
คน ๆ เดียว จาใด ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ก็ เกิด ขึ้น โดย คน ๆ เดียว จา
อัน้ 22 อยา่ง เดียว กัน๋ กับ ต้ี อาดัม เป๋น เหตุ หื้อ กู้ คน ต้อง ต๋าย จาใด กู้ คน ก็ จะ 
เป๋น ขึ้น มา ยอ้น มี ความ สัมพันธ ์กับ พระครสิต์ จาอัน้ 23 แต่ จะ ไล่ ต๋าม ลําดับ 
ไป คือ พระครสิต์ เป๋น ขึ้น ก่อน แล้ว คน ตังหลาย ต้ี เป๋น ของ พระครสิต์ จะ 
เป๋น ขึ้น มา ใน วนั ต้ี พระองค์ ป๊ิก มา 24 แล้ว ก็ จะ เป๋น วนั เส้ียง สุด พระครสิต์ 
จะ ทําลาย หมู่ วญิญาณ ต้ี ครอบครอง หมู่ วญิญาณ ต้ี มี สิทธ ิอาํนาจ กับ หมู่ 
วญิญาณ ต้ี มี ฤทธิ ์อาํนาจ ตึงหมด แล้ว พระองค์ จะ มอบ แผ่นดิน น้ัน หื้อ กับ 
พระเจ้า พระบิดา 25 ยอ้น วา่ พระครสิต์ จะ ต้อง ปกครอง จ๋น กวา่ พระเจ้า จะ 
ผาบ หมู่ ศัตรู ๋ตึงหมด หื้อ อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ พระครสิต์ 26 ศัตรู ๋ตัว๋ สุดต๊าย ต้ี 
จะ ถูก ผาบ ก็ คือ ความ ต๋าย 27 เหมือน ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่ �พระเจ้า 
จะ เยยีะ หื้อ กู้ สิง่ อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ พระครสิต์�ด เม่ือ พระคัมภีร ์เขียน วา่
กู้ สิง่ อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ พระครสิต์ ก็ เข้าใจ๋ ได้ ดี วา่ ยกเวน้ พระเจ้า ผู้ ต้ี เยยี
ะ หื้อ กู้ สิง่ อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ พระครสิต์ 28 เม่ือ กู้ สิง่ อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ พระ
ครสิต์ แล้ว ต๋อน น้ัน พระครสิต์ พระบุตร ของ พระเจ้า ก็ จะ อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ 
พระเจ้า ผู้ ต้ี ยก กู้ สิง่ หื้อ อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ พระองค์ เป้ือ พระเจ้า จะ เป๋น ใหญ่ 
เหนือ กู้ สิง่

29 จาอัน้ หมู่ ต้ี ฮบั บัพติศมา แตน คน ต้ี ต๋าย ไป แล้ว จะ เยยีะ จาใด ถ้า ต้ี 
เขา วา่ กัน๋ เป๋น แต๊ คือ พระเจ้า บ่ ได้ เยยีะ หื้อ คน ต๋าย เป๋น ขึ้น มา เลย แล้ว เป๋น 
จาใด เถิง มี ก๋าน ฮบั บัพติศมา แตน คน ต๋าย 30 แล้ว เป๋น หยงั เฮา เถิง ยอม 
เส่ียง ต๋าย อยู ่ตลอด เวลา 31 ป้ีน้อง ตังหลาย ข้าพเจ้า เส่ียง ต๋าย อยู ่กู้ วนั สิง่ 
น้ี ข้าพเจ้า ยนืยนั ได้ ปอ ๆ กับ ต้ี ข้าพเจ้า มี ความ ภูมิใจ๋ ใน ตัว๋ หมู่ ต้าน ใน นาม 
พระเยซู ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ เฮา 32 ถ้า จะ อู ้เผียบ วา่ ข้าพเจ้า ได้ สู้ 
กับ สัตว ์ฮา้ย ใน เมือง เอเฟซัส โดย มี ความ หวงั ต๋าม แบบ ของ คน ข้าพเจ้า จะ 
ได้ ประโยชน์ อะหยงั ถ้า พระเจ้า บ่ ได้ เยยีะ หื้อ คน ต๋าย เป๋น ขึ้น มา จาอัน้
�ก็ หื้อ เฮา กิน๋ กับ ด่ืม เต๊อะ

ยอ้น วา่ วนั พูก เฮา จะ ต๋าย กัน๋ แล้ว�ต
33 บ่ ต้อง จุ ตัว๋ เก่า เน่อ เหมือน กับ มี กํา บอก วา่ �คบ กับ คน บ่ ดี ก็ เยยีะ หื้อ เฮา 
นิสัย บ่ ดี ไป ตวย� 34 จง มี สติ ได้ แล้ว เลิก เยยีะ บาป เหยี ยอ้น มี บาง คน ใน หมู่ 
ต้าน บ่ ฮูจั้ก พระเจ้า เลย ต้ี ข้าพเจ้า อู ้จาอี ้ก็ เป้ือ หื้อ หมู่ ต้าน ละอาย ใจ๋

ตัว๋ ใน โลก น้ี กับ ตัว๋ ต้ี เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
35 แต่ จะ มี คน ถาม วา่ �คน ต๋าย แล้ว จะ เป๋น ขึ้น มา ได้ จาใด� เฮา จะ มี ตัว๋ 

แบบ ใด กัน๋ 36 โคะ คน งา่ว แต๊ ๆ เม็ด พืช ต้ี ต้าน หวา่น น้ัน ถ้า มัน บ่ แหง้ ต๋าย 
ไป ก่อน จะ งอก ขึ้น มา ใหม่ ได้ จาใด 37 เม็ด พืช ต้ี ต้าน หวา่น น้ัน บ่ วา่ จะ เป๋น 
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ข้าว สาลี ก็ ดี กาวา่ เม็ด พืช อยา่ง อื่น ก็ ดี ต้ี ต้าน หวา่น เป๋น ก้า เม็ด เต้าอัน้ บ่ ใจ้ 
ต้น ต้ี จะ งอก ขึ้น มา 38 พระเจ้า หื้อ เม็ด ต้ี ต้าน หวา่น เป๋น ฮูป เป๋น ฮา่ง ขึ้น มา 
ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระองค์ พระองค์ หื้อ แต่ ละ เม็ด มี ฮูปฮา่ง เฉพาะ 
ของ มัน 39 ส่วน เน้ือ ของ สิง่ ต้ี มี จีวติ น้ัน บ่ เหมือน กัน๋ เน้ือ คน ก็ เป๋น อยา่ง น่ึง
เน้ือ สัตว ์ก็ เป๋น แหม อยา่ง เน้ือ นก ก็ เป๋น แหม อยา่ง เน้ือ ป๋า ก็ เป๋น แหม อยา่ง
40 ตัว๋ สําหรบั สวรรค์ ก็ มี กับ ตัว๋ สําหรบั โลก ก็ มี แต่ วา่ ตัว๋ ใน สวรรค์ ก็ งาม 
อยา่ง น่ึง ตัว๋ ใน โลก ก็ งาม แหม อยา่ง น่ึง 41 ตะวนั ก็ งาม อยา่ง น่ึง ดวงเดือน 
ก็ งาม แหม อยา่ง น่ึง ดาว ก็ งาม แหม อยา่ง น่ึง แม้ แต่ ดาว แต่ ละ แก่น ก็ งาม 
ต่าง กัน๋

42 คน ต้ี เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ก็ เป๋น จาอัน้ เหมือน กัน๋ ตัว๋ ต้ี ถูก ฝัง ไว ้ก็ 
เน่า เป่ือย ได้ แต่ เม่ือ เป๋น ขึ้น มา แล้ว ก็ จะ เป๋น ตัว๋ ต้ี เน่า เป่ือย บ่ ได้ แหม ต่อไป
43 ตัว๋ ต้ี ถูก ฝัง ใน ดิน น้ัน เน่า เป่ือย บ่ งาม แต่ ตัว๋ ต้ี เป๋น ขึ้น มา ก็ งาม ตัว๋ ต้ี ถูก ฝัง 
ใน ดิน น้ัน บ่ แข็งแฮง แต่ ตัว๋ ต้ี เป๋น ขึ้น มา น้ัน มี ฤทธิ ์อาํนาจ 44 สิง่ ต้ี ถูก ฝัง ไว ้ก็ 
เป๋น ก้า ตัว๋ ฝ่าย เน้ือหนัง แต่ เม่ือ เป๋น ขึ้น มา แล้ว ก็ เป๋น ตัว๋ ฝ่าย จิตวญิญาณ
ถ้า มี ตัว๋ ฝ่าย เน้ือหนัง ก็ ต้อง มี ตัว๋ ฝ่าย จิตวญิญาณ ตวย 45 อยา่ง ต้ี เขียน ไว ้
ใน พระคัมภีร ์วา่ �พระเจ้า หื้อ อาดัม เป๋น ป้อจาย คน เก๊า ต้ี มี จีวติ�ถ แต่ พระ
ครสิต์ ผู้ เป๋น อาดัม คน สุดต๊าย น้ัน เป๋น วญิญาณ ต้ี หื้อ จีวติ 46 ตัว๋ ต้ี เป๋น เน้ือ
หนัง น้ัน มา ก่อน แล้ว ตัว๋ หลังจาก น้ัน เป๋น จิตวญิญาณ 47 ป้อจาย คน เก๊า 
หวัที น้ัน มา จาก ดิน ใน โลก น้ี แต่ ป้อจาย คน ต้ี สอง น้ัน มา จาก สวรรค์ 48 คน 
ต้ี มา จาก ดิน เป๋น จาใด คน ของ โลก ตังหลาย ก็ เป๋น จาอัน้ แต่ คน ต้ี มา จาก 
สวรรค์ เป๋น จาใด คน ของ สวรรค์ ก็ เป๋น จาอัน้ 49 อยา่ง เดียว กัน๋ กับ บ่าเด่ียว
น้ี เฮา ต้ี มี ลักษณะ ของ คน ต้ี มา จาก ดิน วนั ใด วนั น่ึง เฮา ก็ จะ มี ลักษณะ ของ 
คน ต้ี มา จาก สวรรค์

50 ป้ีน้อง ตังหลาย ข้าพเจ้า หมาย ความ วา่ ตัว๋ ต้ี มี เลือด กับ เน้ือ บ่ สามารถ 
เข้า ใน แผ่นดิน ของ พระเจ้า ได้ สิง่ ต้ี เน่า เป่ือย ได้ จะ ป๋น กับ สิง่ ต้ี เน่า เป่ือย บ่ ได้ 
ได้ จาใด 51 ฟัง ข้อ ล้ําเลิก็ น้ี หื้อ ดี เฮา จะ บ่ ต๋าย กัน๋ กู้ คน แต่ เฮา กู้ คน จะ ได้ฮบั 
ก๋าน เป่ียน ใหม่ 52 ใน เส้ียว วนิาที เดียว ใน อดึใจ๋ เดียว ต๋อน ต้ี เป่า แก เป๋น เต้ือ 
สุดต๊าย น้ัน หมู่ ต้ี ต๋าย ไป แล้ว พระเจ้า จะ เยยีะ หื้อ เป๋น ขึ้น มา โดย บ่ มี วนั เน่า 
เป่ือย แล้ว เฮา ก็ จะ ได้ฮบั ก๋าน เป่ียน ใหม่ 53 ยอ้น วา่ สิง่ ต้ี เน่า เป่ือย ได้ ก็ จะ 
ได้ฮบั ก๋าน เป่ียน ใหม่ เป๋น สิง่ ต้ี เน่า เป่ือย บ่ ได้ แล้ว ตัว๋ ต้ี ต้อง ต๋าย ก็ จะ ได้ ฮบั 
ก๋าน เป่ียน เป๋น ตัว๋ ต้ี บ่ มี วนั ต๋าย ได้ 54 จาอัน้ เม่ือ สิง่ ต้ี เน่า เป่ือย ได้ ได้ฮบั ก๋าน 
เป่ียน ใหม่ เป๋น สิง่ ต้ี เน่า เป่ือย บ่ ได้ กับ ตัว๋ ต้ี ต้อง ต๋าย ได้ฮบั ก๋าน เป่ียน เป๋น ตัว๋ 
ต้ี บ่ มี วนั ต๋าย เม่ือ น้ัน กํา ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์ก็ จะ เป๋น แต๊ ต้ี วา่ �ความ 
ต๋าย ได้ ก๊าน สิน้ ซาก แล้ว�ท
55 �โอ ความ ต๋าย เจ้า จะ มี ชยั เหนือ อะหยงั ได้

โอ ความ ต๋าย ป๊ิด ของ เจ้า อยู ่ต้ี ไหน�ธ
56 ป๊ิด ของ ความ ต๋าย ก็ คือ บาป กับ อาํนาจ ของ บาป มา จาก บท บัญญัติ
57 แต่ ขอบ พระคุณ พระเจ้า ต้ี หื้อ หมู่ เฮา มี ชยั ตาง พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ 
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เป๋น เจ้า ของ เฮา
58 จาอัน้ ป้ีน้อง ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั หื้อ มัน่คง ไว้ หา้ม สัน่ คลอน หื้อ เยยีะ ก๋าน 

ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อยา่ง เต๋มต้ี กู้ เวลา ต้าน ตังหลาย ก็ ฮู ้วา่ ก๋าน ต้ี เฮา 
ฮบัใจ๊ พระเจ้า น้ัน จะ บ่ เสีย ไป โดย บ่ มี ประโยชน์

16
ก๋าน ฮบั บรจิาค เป้ือ จ้วย คน ของ พระเจ้า

1 ส่วน เรือ่ง ก๋าน ฮอม สตางค์ จ้วย เหลือ คน ของ พระเจ้า ข้าพเจ้า สัง่ คน ใน 
คริสตจักร ต้ี แควน้ กาลาเทีย จาใด ต้าน ตังหลาย ก็ ต้อง เยยีะ จาอัน้ ตวย
2 กู้ วนั ติด๊ หื้อ กู้ คน กัน๋ สตางค์ ส่วน น่ึง ของ ต้ี เซาะ มา ได้ ออก แล้ว เก็บ ไว้
เป้ือ วา่ เม่ือ ข้าพเจ้า ไป หา ต้าน จะ ได้ บ่ ต้อง ไป เซาะ ฮอม กัน๋ แหม 3 เม่ือ มา 
แผว ข้าพเจ้า จะ ส่ง คน ต้ี หมู่ ต้าน เลือก หื้อ เอา สตางค์ ต้ี หมู่ ต้าน ถวาย กับ 
จดหมาย แนะนํา ตัว๋ ไป กรุง เยรูซาเล็ม 4 ถ้า หนั วา่ ข้าพเจ้า สมควร จะ ไป ตวย
หมู่ เขา ก็ จะ ไป พรอ้ม กัน๋ กับ ข้าพเจ้า

แผน ก๋าน เตียวตาง ของ เปาโล
5 หลังจาก ต้ี ข้าพเจ้า เลย แควน้ มาซิโดเนีย แล้ว ข้าพเจ้า จะ มา หา หมู่ 

ต้าน ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า ตัง้ใจ๋ จะ ผ่าน มา ตาง น้ัน 6 ข้าพเจ้า อาจ จะ ยา้ง อยู ่กับ 
หมู่ ต้าน สัก หวา่ง น่ึง อาจ จะ อยู ่จ๋น เส้ียง หน้า หนาว ก็ ได้ เป้ือ วา่ หมู่ ต้าน จะ ได้ 
จ้วย สนับ สนนุ ข้าพเจ้า หื้อ เตียวตาง ต่อไป 7 ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า บ่ ได้ อยาก แว ่
แอว่ หา ต้าน กําเดียว เต้าอัน้ เม่ือ ผ่าน ไป ถ้า องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า หนั สมควร
ข้าพเจ้า ก็ ใค่ ยา้ง อยู ่กับ หมู่ ต้าน เมิน ๆ หน้อย 8 แต่ ข้าพเจ้า กะ วา่ จะ อยู ่ต้ี 
เมือง เอเฟซัส น้ี จ๋น เถิง งาน เพ็นเทคอสต์ 9 ยอ้น ต้ี น่ี องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ได้ 
เปิด โอกาส หื้อ กับ ข้าพเจ้า เยยีะ ก๋าน หื้อ เกิด ผล ได้ นัก ขนาด แต่ ก็ มี คน ขัด
ขวาง นัก เหมือน กัน๋ 10 ถ้า ทิโมธ ีแว ่มา หา หมู่ ต้าน บ่ ดี เยยีะ หื้อ เขา บ่ ม่วน ใจ๋ 
เม่ือ อยู ่กับ หมู่ ต้าน เน่อ ยอ้น วา่ เขา เยยีะ ก๋าน หื้อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เหมือน 
ข้าพเจ้า 11 จาอัน้ หา้ม หื้อ ใผ ดู แควน เขา แต่ หื้อ จ้วย เขา เตียวตาง ต่อ ไป 
อยา่ง สันติสุข เป้ือ เขา จะ ป๊ิก มา หา ข้าพเจ้า ยอ้น ข้าพเจ้า ก่ําลัง กอย ถ้า เขา 
กับ หมู่ ป้ีน้อง คน อื่น ๆ อยู่

12 ส่วน อปอลโล ต้ี เป๋น ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ของ เฮา น้ัน ข้าพเจ้า วงิวอน เขา ขนาด 
หนัก วา่ หื้อ ไป แอว่ หา หมู่ ต้าน กับ หมู่ ป้ีน้อง คน อื่น ๆ ตวย แต่ เขา ยงั บ่ ใค่ ไป 
ต๋อน น้ี เต้ือ ถ้า เขา มี โอกาส เขา ก็ จะ ไป

กําสอน สุดต๊าย ของ จดหมาย เปาโล
13 หื้อ ต้าน ตังหลาย หละวงั ไว ้หื้อ ดี หื้อ มัน่คง ใน ความ เจ้ือ หื้อ มี ใจ๋ ก้า กับ 

เข้มแข็ง 14 หื้อ เยยีะ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง โดย ความ ฮกั 15 ป้ี น้อง ตังหลาย ต้าน 
ก็ ฮู ้เรือ่ง สเทฟานัส กับ ครอบครวั ของ เขา แล้ว วา่ เป๋น จาใด หมู่ เขา เป๋น 
ครสิเตียน หมู่ เก๊า ใน แควน้ อาคายา ตึง ได้ เอา แต๊ เอา วา่ ใน ก๋าน ฮบั ใจ๊ คน 
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ของ พระเจ้า ข้าพเจ้า ขอ วงิวอน 16 หื้อ เจ้ือฟัง ต่อ คน จาอี้ กับ กู้ ๆ คน ต้ี ฮาํ 
เยยีะ ก๋าน ตวย เขา 17 ข้าพเจ้า จ้ืนจม ยนิดี ขนาด ต้ี สเทฟานัส ฟอรทู์นาทัส
กับ อาคายคัส มา หา ข้าพเจ้า แตน หมู่ ต้าน ต้ี บ่ ได้ มา 18 ยอ้น วา่ หมู่ เขา หื้อ กํา๋
ลังใจ๋ ข้าพเจ้า อยา่ง ต้ี หมู่ เขา ได้ หื้อ กํา๋ลังใจ๋ หมู่ ต้าน สมควร แล้ว ต้ี ต้าน จะ 
หื้อ เกียรติ คน จาอี้

19คน ใน ครสิตจักร ต่าง ๆ ใน แควน้ เอเชยี ฝาก กํา ตัก๊ตวาย มา หื้อ ต้าน ตัง
หลาย ตวย อาควลิลา กับ ปรสิคา ตึง คน ใน ครสิตจักร ต้ี อยู ่ใน บ้าน ของ เขา 
ก็ ฝาก กํา ตัก๊ตวาย ใน นาม องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า มา หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น พิเศษ 20 ป้ี
น้อง กู้ คน ต้ี น่ี ก็ ฝาก กํา ตัก๊ตวาย มา หื้อ ต้าน เหมือน กัน๋ หื้อ จูบ ตัก๊ตวาย กัน๋ 
อยา่ง เป๋น ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ

21 กํา ตัก๊ตวาย น้ี ข้าพเจ้า เปาโล เป๋น คน เขียน 22 ถ้า ใผ บ่ ฮกั 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 อยู ่กับ หมู่ ต้าน เต๊อะ 24 ความ ฮกั 
ของ ข้าพเจ้า อยู ่กับ หมู่ ต้าน กู้ คน ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ พระเยซู ครสิต์๘

๘ 16:24 16:24 สําเนา เก่า ๆ บาง ฉบับ มี กํา วา่ อาเมน
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จดหมาย จาก เปาโล เขียน เถิง หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ใน เมือง
โครนิธ์

ฉบับ ต้ี สอง
เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ ต้ี สอง น้ี ไป เถิง หมู่ ผู้เจ้ือ ใน เมือง โครนิธ์ ใน 

จดหมาย ฉบับ น้ี ต้าน ได้ อู ้เถิง สิง่ ต้ี เกิด ขึ้น ใน จีวติ ของ ต้าน จดหมาย ฉบับ น้ี 
เขียน ขึ้น ประมาณ ป๋ี ค�ศ� 57

เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ไป เถิง ครสิตจักร ใน เมือง โครนิธ์ ยอ้น วา่ มี 
หมู่ อคัรทูต ตัว๋ ป๋อม มา ต้ี เมือง โครนิธ์ หมู่ เขา ได้ จุล่าย หมู่ ผู้เจ้ือ โดย กํา สอน 
ต้ี ผิด ๆ เปาโล จึง อยาก ต้ี จะ อธบิาย กํา สัง่สอน หมู่ น้ัน วา่ เป๋น สิง่ ต้ี ผิด หมู่ อคัร
ทูต ตัว๋ ป๋อม หมู่ น้ัน ได้ บอก วา่ เปาโล บ่ ใจ้ อคัรทูต แต๊ แต่ เปาโล ก็ ได้ เขียน สิง่ 
ต้ี เกิด ขึ้น กับ จีวติ ของ ต้าน เป้ือ แสดง หื้อ หนั วา่ ต้าน เป๋น อคัรทูต แต๊ ๆ เปาโล 
เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ต๋อน ต้ี ก่ําลัง แอว่ หา หมู่ ผู้เจ้ือ ใน แควน้ มาซิโดเนีย

เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี เป้ือ อธบิาย เถิง เหตุผล ต้ี เปาโล เป่ียน แผน
ก๋าน ต้ี จะ เตียว ตาง ไป แอว่ หา ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ต้ี หัน้ อยา่ง ใด ก็ ดี ต้าน ได้ เขียน 
บอก หมู่ เขา เถิง สิง่ ต้ี สําคัญ คือ ก๋าน เก็บ ฮอม สตางค์ เป้ือ จ้วย เหลือ ป้ีน้อง 
ผู้เจ้ือ ต้ี ตุ๊กยาก ใน กรุง เยรูซาเล็ม ต้าน สอน วา่ ผู้เจ้ือ ควร จะ จ้วย เหลือ เซิง่ 
กัน๋ และ กัน๋ โดย เฉพาะ คน ต้ี ก่ําลัง ตุ๊ก ต้าน ได้ เขียน เตือ๋น หมู่ ผู้เจ้ือ ใน เมือง 
โครนิธ ์บ่ หื้อ เจ้ือ กํา ของ หมู่ อคัรทูต ตัว๋ ป๋อม หมู่ น้ัน ต้ี เข้า มา สอน ผิด ใน เมือง 
โครนิธ์ เปาโล ได้ เน้น ยํ้า วา่ ต้าน สามารถ ต้ี จะ เยยีะ ก๋าน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น 
เจ้า ใน ก๋าน บอก ข่าวดี โดย อาํนาจ ของ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ต้ี อยู ่ใน ตัว๋ ต้าน 
เต้าอัน้

กํา ตัก๊ตวาย
1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ เป๋น อคัรทูต ของ พระเยซู ครสิต์

ต๋าม ความ ต้อง ก๋าน ของ พระเจ้า กับ จาก ทิโมธ ีน้อง บ่าว ใน ความ เจ้ือ ของ 
เฮา ตวย

เถิง ผู้ เจ้ือ ใน ครสิตจักร ของ พระเจ้า ต้ี เมือง โครนิธ์ กับ คน ของ พระเจ้า กู้ 
คน ต้ี อยู ่ใคว ่แควน้ อาคายา 2 ขอ หื้อ ต้าน ตังหลาย ได้ ฮบั พระคุณ ตึง สันติสุข
จาก พระเจ้า พระบิดา ของ เฮา กับ จาก พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 
เต๊อะ

3 สรรเสรญิ พระเจ้า พระบิดา ของ พระ เยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 
ของ เฮา พระเจ้า เป๋น พระบิดา ต้ี มี เมตต๋า กับ เป๋น ผู้ ต้ี จ้วย เฮา กู้ อยา่ง 4 ต้ี 
พระองค์ หื้อ กํา๋ลัง ใจ๋ เฮา ใน ความ ตุ๊ก ยาก ของ เฮา กู้ เรือ่ง ก็ เป้ือ หื้อ เฮา หื้อ 
กํา๋ลัง ใจ๋ คน ตังหลาย ต้ี มี ความ ตุ๊กยาก ได้ เหมือน ต้ี พระองค์ ได้ หื้อ กับ เฮา
5 ยอ้น วา่ ยิง่ เฮา ฮว่ม ตุ๊ก ยาก กับ พระครสิต์ นัก เต้าใด เฮา ก็ ได้ฮบั กํา๋ลัง ใจ๋ 
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จาก พระเจ้า ผ่าน ตาง พระครสิต์ นัก เต้าอัน้ 6 ต้ี เฮา ได้ฮบั ความ ตุ๊ก ยาก ก็ 
เป้ือ หื้อ หมู่ ต้าน ได้ฮบั กํา๋ลัง ใจ๋ กับ ได้ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ กับ ต้ี เฮา ได้
ฮบั กํา๋ลัง ใจ๋ ก็ เป้ือ หมู่ ต้าน จะ ได้ฮบั กํา๋ลัง ใจ๋ ตวย เซิง่ จะ เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน 
อดทน ต่อ ความ ยาก ลําบาก อยา่ง เดียว กับ ต้ี หมู่ เฮา อดทน อยู ่น้ัน 7 เฮา เลย 
มัน่ใจ๋ หมู่ ต้าน ได้ อยา่ง เต๋มต้ี ยอ้น ฮู ้วา่ หมู่ ต้าน มี ส่วน ใน ความ ตุ๊ก ยาก ของ 
เฮา จาใด หมู่ ต้าน ก็ มี ส่วน ได้ฮบั กํา๋ลังใจ๋ อยา่ง ต้ี เฮา ได้ฮบั จาอัน้

8 ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย เฮา ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู ้เถิง ความ ตุ๊ก ยาก ลําบาก ต้ี 
เฮา ได้ฮบั ใน แควน้ เอเชยี เซิง่ เป๋น ความ ตุ๊ก ยาก อยา่ง หนัก เกิน๋ กํา๋ลัง ของ 
เฮา ต้ี จะ ทน ได้ เฮา ปอ หมด หวงั ต้ี จะ เอา จีวติ รอด 9แต๊ ๆ เฮา ก๊ึด วา่ ถูก ตัดสิน 
หื้อ เถิง ต้ี ต๋าย แล้ว แต่ ต้ี เป๋น จาอี ้ก็ เป้ือ วา่ เฮา จะ ได้ เป้ิง พระเจ้า ผู้ ต้ี เยยีะ หื้อ 
คน ต๋าย เป๋น ขึ้น มา ใหม่ บ่ ใจ้ เป้ิง ตัว๋ เก่า 10 พระองค์ จ้วย เฮา หื้อ ป๊น ภัย ต้ี ใหญ่ 
หลวง มา แล้ว กับ พระองค์ จะ จ้วย เฮา แหม เฮา มี ความ หวงั กับ พระองค์ วา่ 
พระองค์ จะ จ้วย เฮา แหม ต่อ ไป แน่ ๆ 11 ยอ้น หมู่ ต้าน ฮว่มใจ๋ กัน๋ อธษิฐาน 
เป้ือ เฮา พระเจ้า ก็ จะ ตอบ กํา อธษิฐาน หมู่ น้ัน ของ ต้าน กับ จะ ป๋ัน ปอน เฮา
แล้ว คน จํา๋นวน นัก ก็ จะ ขอบคุณ พระเจ้า ยอ้น เฮา

เปาโล เป่ียน แผน ก๋าน เตียว ตาง
12 จิต สํานึก ของ เฮา ยนืยนั กับ หมู่ เฮา วา่ กู้ สิง่ ต้ี เฮา เยยีะ ใน โลก น้ี เฮา เยยี

ะ โดย ความ บรสุิทธิ ์ใจ๋ กับ น้ํา ใส ใจ๋ จรงิ ต้ี มา จาก พระเจ้า โดย เฉพาะ ใน ความ 
สัมพันธ ์กับ หมู่ ต้าน เฮา ได้ เยยีะ จาอัน้ โดย พระคุณ ของ พระเจ้า บ่ ใจ้ โดย 
ป๋ัญญา ของ คน สิง่ น้ี ละ ต้ี เยยีะ หื้อ เฮา ภูมิใจ๋ 13 ยอ้น วา่ เฮา บ่ ได้ เขียน ปิดบัง 
อะหยงั ไว ้เลย กู้ สิง่ ต้ี เฮา เขียน เป๋น สิง่ ต้ี หมู่ ต้าน อา่น เข้าใจ๋ ได้ ข้าพเจ้า หวงั 
วา่ หมู่ ต้าน จะ เข้าใจ๋ เฮา ตึงหมด 14 ยอ้น หมู่ ต้าน เข้าใจ๋ เฮา อยู ่พ่อง แล้ว ต้ี วา่ 
ใน วนั ต้ี พระเยซู องค์ พระผูเ้ป๋นเจ้า ของ เฮา ป๊ิก มา น้ัน หมู่ ต้าน จะ ได้ ภูมิใจ๋ ใน 
ตัว๋ เฮา เหมือน กับ ต้ี เฮา จะ ภูมิใจ๋ ใน ตัว๋ หมู่ ต้าน ตวย

15 ข้าพเจ้า มัน่ใจ๋ วา่ หมู่ ต้าน ภูมิใจ๋ ใน ตัว๋ เฮา ข้าพเจ้า จึง กะ วา่ จะ ไป แอว่ 
หา หมู่ ต้าน ก่อน เป้ิน เป้ือ หมู่ ต้าน จะ ได้ ปอน เถิง สอง เต้า 16 ข้าพเจ้า จะ แว ่
ไป แอว่ หา หมู่ ต้าน ต๋อน ต้ี ก่ําลัง เตียวตาง ไป แควน้ มาซิโดเนีย กับ จะ แว ่
แอว่ หา แหม เต้ือ ต๋อน ขา ป๊ิก จาก แควน้ มาซิโดเนีย เป้ือ จะ ขอ หื้อ หมู่ ต้าน 
จ้วย ข้าพเจ้า เตียวตาง ไป แควน้ ยูเดีย ต่อไป 17 ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า วางแผน ไว ้
จาอี้ แล้ว บ่ ได้ ไป หมู่ ต้าน จะ วา่ ข้าพเจ้า เหลาะแหละ เอาแน่ เอานอน บ่ ได้ กา
กาวา่ ข้าพเจ้า วางแผน อยา่ง คน ใน โลก เยยีะ กัน๋ กา อยา่ง ต้ี กําเดียว ก็ บอก 
วา่ �ไป� กํา เดียว ก็ บอก วา่ �บ่ ไป� 18 พระเจ้า สัตย์ซ่ือ แต๊ ๆ จาใด กํา ของ 
เฮา ต้ี อู ้กับ หมู่ ต้าน ก็ บ่ ใจ้ เป๋น กํา แต๊ กับ บ่ แต๊ พรอ้ม กัน๋ จาอัน้ 19ยอ้น วา่ พระ
เยซู ครสิต์ พระบุตร ของ พระเจ้า ผู้ ต้ี ข้าพเจ้า กับ สิลวานัส ตึง ทิโมธี ได้ บอก 
กับ หมู่ ต้าน ก็ บ่ ใจ้ เป๋น �แต๊� กับ �บ่ แต๊� แต่ กู้ อยา่ง ต้ี พระองค์ บอก น้ัน ก็ 
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เป๋น �แต๊� หมด 20 ยอ้น วา่ พระ สัญญา ของ พระเจ้า กู้ ข้อ ก็ เป๋น �แต๊� โดย 
พระครสิต์ ยอ้น จาอี ้หมู่ เฮา จึง อู ้กํา วา่ �อาเมน� ผ่าน ตาง พระครสิต์ เซิง่ 
เป๋น ก๋าน หื้อ เกียรติ พระเจ้า 21 พระเจ้า น้ี ละ เป๋น ผู้ ต้ี หื้อ เฮา กับ หมู่ ต้าน ตัง้ 
มัน่คง อยู ่ใน พระครสิต์ กับ เป๋น ผู้ ต้ี เลือก เฮา 22 พระองค์ ได้ จ๊ําก๋า เฮา เป๋น 
คน ของ พระองค์ ไว้ กับ หื้อ พระวญิญาณ อยู ่ใน ใจ๋ เฮา เป้ือ เป๋น ก๋าน มัดจํา๋ 
พระสัญญา ของ พระองค์

23 ขอ พระเจ้า เป๋น พยาน วา่ ต้ี ข้าพเจ้า ตัดสินใจ๋ บ่ ไป เมือง โครนิธ ์น้ัน ก็ 
เป้ือ บ่ อยาก หื้อ หมู่ ต้าน จ๊ําใจ๋ นัก ขึ้น แหม 24 เฮา บ่ ได้ บังคับ ความ เจ้ือ ของ หมู่ 
ต้าน ยอ้น หมู่ ต้าน มี ความ เจ้ือ ต้ี มัน่คง ดี อยู ่แล้ว แต่ เฮา ฮว่ม ฮบัใจ๊ กับ หมู่ 
ต้าน เป้ือ เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน มี ความ สุข

2
1 จาอัน้ ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ใจ๋ ไว ้วา่ จะ บ่ ไป เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน ต้อง ตุ๊กใจ๋ แหม

2 ยอ้น วา่ ถ้า ข้าพเจ้า เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน ตุ๊กใจ๋ แล้ว จะ มี ใผ แหม ต้ี จะ เยยีะ หื้อ 
ข้าพเจ้า มี ความ สุข ถ้า บ่ ใจ้ หมู่ ต้าน ต้ี ข้าพเจ้า เยยีะ หื้อ ตุ๊กใจ๋ 3 ข้าพเจ้า จึง 
เขียน จาอัน้ ใน ฉบับ ต้ี แล้ว เป้ือ เม่ือ ไป เถิง แล้ว ข้าพเจ้า จะ บ่ ต้อง ตุ๊กใจ๋ กับ 
คน ต้ี ควร จะ เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า มี ความ สุข ข้าพเจ้า มัน่ใจ๋ วา่ เม่ือ ข้าพเจ้า มี 
ความ สุข หมู่ ต้าน กู้ คน ก็ จะ มี ความ สุข ไป ตวย 4 ยอ้น ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า เขียน 
จดหมาย ฉบับ น้ัน เถิง หมู่ ต้าน ข้าพเจ้า ลําบาก ใจ๋ กับ หนักใจ๋ ขนาด น้ําต๋า 
ไหล แล้ว ไหล แหม ต้ี เขียน จาอัน้ บ่ ใจ้ เป้ือ จะ เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน ตุ๊กใจ๋ เน่อ แต่ 
ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู ้วา่ ข้าพเจ้า ฮกั หมู่ ต้าน กู้ คน นัก มอก ใด

ก๋าน ยกโต้ษ หื้อ กับ คน ต้ี เกย เยยีะ ผิด
5 ถ้า ใผ คน ใด คน น่ึง เยยีะ หื้อ คน ตุ๊กใจ๋ เขา บ่ ได้ เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า ตุ๊กใจ๋ คน 

เดียว เน่อ แต่ เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน กู้ คน ตุ๊กใจ๋ ตวย บ่ นัก ก็ หน้อย ( ข้าพเจ้า บ่ ใค่ 
อยาก อู ้หื้อ แฮง ไป ) 6 ต้ี หมู่ ต้าน ส่วน ใหญ่ ได้ ลงโต้ษ เขา ก็ ปอ แล้ว 7 จาอัน้ 
หมู่ ต้าน ก็ เปิง ดี ต้ี จะ ยกโต้ษ หื้อ เขา กับ หื้อ กํา๋ลังใจ๋ เขา เป้ือ บ่ หื้อ เขา จ๋ม อยู ่
กับ ความ ตุ๊ก หนัก น้ัน 8 ข้าพเจ้า ขอ ออ้นวอน หื้อ หมู่ ต้าน เยยีะ หื้อ เขา ฮู ้วา่ หมู่ 
ต้าน ฮกั เขา 9 น่ี เป๋น เหตุ ต้ี ข้าพเจ้า ได้ เขียน จดหมาย เถิง หมู่ ต้าน ก่อน หน้า 
น้ี เป้ือ จะ ทดสอบ วา่ หมู่ ต้าน จะ ยอม เจ้ือฟัง กู้ เรือ่ง ก่อ 10 ถ้า หมู่ ต้าน ยกโต้ษ 
หื้อ ใผ ข้าพเจ้า ก็ จะ ยกโต้ษ หื้อ เขา ตวย กับ เม่ือ ข้าพเจ้า ยกโต้ษ หื้อ น้ัน ( ถ้า 
มี เรือ่ง อะหยงั หื้อ ยกโต้ษ ) ข้าพเจ้า ก็ จะ เยยีะ ต่อหน้า พระครสิต์ ยอ้น หนั แก่ 
หมู่ ต้าน 11 เป้ือ บ่ หื้อ ซาต๋าน จุล่าย เฮา ได้ ยอ้น เฮา ฮู ้ตัน เล่หเ์หล่ียม ของ มัน 
ดี

จีวติ ของ เฮา ใน พระครสิต์
12 ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า ไป เถิง เมือง โตรอสั เป้ือ บอก ข่าวดี ของ พระครสิต์ น้ัน

องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ได้ เปิด โอกาส หื้อ กับ ข้าพเจ้า เยยีะ ก๋าน ต้ี หัน้ 13 แต่ 
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ข้าพเจ้า ก็ บ่ สบายใจ๋ เลย ยอ้น บ่ ปะ ทิตัส น้อง บ่าว ใน ความ เจ้ือ ของ ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า จึง ลา คน ต้ี หัน้ แล้ว เตียวตาง ไป ต้ี แควน้ มาซิโดเนีย

14 แต่ ขอบ พระคุณ พระเจ้า ผู้ ต้ี นํา หมู่ เฮา เซิง่ เป๋น เหมือน เชลย ของ พระ
ครสิต์ ใน ขบวน แห ่ฉลอง มี ชยั ของ พระองค์ ตลอด มา พระเจ้า ใจ๊ เฮา เผย
แพ่ ความ ฮู ้เรือ่ง พระครสิต์ ไป กู้ ๆ ต้ี เหมือน น้ําหอม ต้ี หอม ไป ใคว่ 15 ยอ้น 
วา่ เฮา เป๋น เหมือน กลิน่ ของ เครือ่งหอม ต้ี พระครสิต์ เผา ถวาย หื้อ พระเจ้า
ต้ี ลอย ไป ต้ามก๋าง คน ต้ี ก่ําลัง จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ กับ คน ต้ี ก่ําลัง จะ ฉิบหาย
16 สําหรบั คน ต้ี ก่ําลัง จะ ฉิบหาย กลิน่ น้ัน ก็ เป๋น กลิน่ ต้ี นํา เขา ไป หา ความ 
ต๋าย แต่ สําหรบั คน ต้ี จะ รอด กลิน่ น้ัน ก็ เป๋น กลิน่ หอม ต้ี นํา ไป หา จีวติ จาอัน้ 
มี ใผ พ่อง ต้ี สามารถ เยยีะ ก๋าน น้ี ได้ 17 ยอ้น วา่ เฮา บ่ เหมือน หลาย ๆ คน ต้ี เอา 
ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ไป หา กิน๋ แต่ พระเจ้า ใจ๊ เฮา มา เฮา จึง บอก ออก ไป อยา่ง 
น้ําใสใจ๋จรงิ ต่อหน้า พระองค์ ใน ฐานะ ต้ี เฮา เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระเยซู ครสิต์

3
ผู้ ฮบัใจ๊ พระเจ้า ต๋าม พันธสัญญา ใหม่

1 น่ี ผ่อ เหมือน วา่ หมู่ เฮา ก่ํา ลัง ยกยอ่ง ตัว๋ เก่า แหม กา กาวา่ เฮา เป๋น 
เหมือน คน อื่น ๆ ต้ี ต้อ งก๋าน หนังสือ รบัรอง ตัว๋ เก่า หื้อ กับ ต้าน กา วา่ จะ 
ต้อง หื้อ ต้าน ออก หนังสือ รบัรอง หื้อ 2 แต๊ ๆ หมู่ ต้าน น้ัน เนาะ ต้ี เป๋น หนังสือ 
รบัรอง ของ เฮา ต้ี เขียน ไว ้ใน ใจ๋ ของ เฮา หื้อ กู้ คน ได้ อา่น กับ ได้ ฮู้ 3 หมู่ ต้าน 
เยยีะ หื้อ หนั วา่ หมู่ ต้าน เป๋น หนังสือ ต้ี พระครสิต์ เขียน แล้ว เฮา เป๋น ผู้ ส่ง กับ 
บ่ ได้ ใจ๊ หมึก เขียน แต่ ใจ๊ พระวญิญาณ ของ พระเจ้า ผู้ มี จีวติ อยู ่เขียน บ่ ได้ 
เขียน ลง บน แผ่น หนิ แต่ เขียน ลง บน ใจ๋ ของ คน

4 เฮา อู ้จาอี ้ได้ ยอ้น เฮา มี ความ มัน่ใจ๋ ใน พระเจ้า ผ่าน ตาง พระเยซู ครสิต์
5 ความ สามารถ ของ เฮา ต้ี มี อยู ่น้ัน ก็ บ่ ได้ ถือ วา่ มา จาก ตัว๋ เฮา แต่ ความ 
สามารถ น้ัน มา จาก พระเจ้า 6 ผู้ ต้ี จ้วย หื้อ เฮา สามารถ ฮบั ใจ๊ ต๋าม พันธ
สัญญา ใหม่ ต้ี บ่ ใจ้ เป๋น ไป ต๋าม บท บัญญัติ ต้ี เขียน ไว้ แต่ เป๋น ไป ต๋าม พระ
วญิญาณ ยอ้น วา่ บท บัญญัติ ต้ี เขียน ไว ้น้ัน นํา ไป เถิง ความ ต๋าย ฝ่าย จิต
วญิญาณ แต่ พระวญิญาณ นํา ไป เถิง จีวติ ฝ่าย จิตวญิญาณ

7 แต่ ถ้า ก๋าน ฮบัใจ๊ ต๋าม บท บัญญัติ ต้ี นํา ไป เถิง ความ ต๋าย ต้ี ได้ เขียน ไว ้
บน แผ่น หนิ ยงั มา กับ รศัมี ของ พระเจ้า ( เถิงแม้ จะ เป๋น รศัมี ต้ี จ๋าง หาย ไป )
จ๋น เยยีะ หื้อ จาว อสิราเอล ผ่อ หน้า ของ โมเสส บ่ ได้ ยอ้น รศัมี น้ัน อยู ่บน หน้า 
ของ ต้าน 8 แล้ว ก๋าน ฮบัใจ๊ ต๋าม พระวญิญาณ ก็ จะ มี รศัมี ของ พระเจ้า ต้ี ยิง่
ใหญ่ เหลือ น้ัน แหม 9 ยอ้น ถ้า ก๋าน ฮบัใจ๊ ต้ี นํา ไป เถิง ก๋าน ลงโต้ษ ยงั มา โดย 
รศัมี แล้ว ก๋าน ฮบัใจ๊ ต้ี นํา ไป เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม จะ ซ้ํา มี รศัมี นัก เหลือ 
น้ัน มอก ใด 10 บ่าเด่ียว น้ี รศัมี ต้ี เกย มี ของ พันธสัญญา เก่า น้ัน ก็ เหมือน บ่ มี 
รศัมี เม่ือ เผียบ กับ รศัมี อนั ยิง่ใหญ่ ของ พันธสัญญา ใหม่ 11 จาอัน้ ถ้า พันธ
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สัญญา เก่า ต้ี ก่ําลัง จะ ยกเลิก ไป ยงั มี รศัมี แล้ว พันธสัญญา ใหม่ ต้ี คง อยู ่
ตลอด ไป จะ บ่ มี รศัมี นัก เหลือ น้ัน แหม กา

12 เม่ือ มี ความ หวงั จาอี ้แล้ว เฮา จึง ก้า อู ้อยา่ง บ่ กัว๋ ใผ 13 เฮา บ่ เหมือน 
โมเสส ต้ี เอา ผ้า คุม หน้า ไว้ เป้ือ บ่ หื้อ จาว อสิราเอล ผ่อ รศัมี ต้ี ก่ําลัง หาย ไป 
จาก หน้า ก 14 แต่ จิตใจ๋ ของ หมู่ เขา ถูก เยยีะ หื้อ มืดมน ไป จ๋น เถิง บ่าเด่ียว น้ี 
เม่ือ เขา อา่น พันธสัญญา เก่า ก็ เหมือน มี ผ้า คุม หน้า อยู่ บ่ ได้ เปิด ออก ยอ้น 
วา่ ผ้า คุม ผืน น้ัน จะ ถูก เปิด ออก โดย ฮบัเจ้ือ พระครสิต์ 15แต่ จ๋น เถิง บ่าเด่ียว
น้ี กู้ เต้ือ ต้ี อา่น บท บัญญัติ ของ โมเสส ผ้า ผืน น้ัน ก็ ยงั ปิด จิตใจ๋ ของ หมู่ เขา 
อยู่ 16 แต่ ถ้า ใผ ก็ ต๋าม ต้ี หนั ไป หา องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผ้า คุม หน้า น้ัน ก็ ถูก 
เปิด ออก 17 องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ใน ข้อ น้ี ก็ คือ พระวญิญาณ ต้ี ไหน ต้ี มี พระ
วญิญาณ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ต้ี หัน้ ก็ มี อสิระ 18 หมู่ เฮา กู้ คน ต้ี บ่ มี ผ้า คุม 
หน้า แล้ว ก็ ผ่อ หนั รศัมี ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า แล้ว เฮา ก็ ได้ฮบั ก๋าน เป่ียน
แปลง หื้อ เป๋น เหมือน ภาพ สะท้อน ของ พระองค์ เยยีะ หื้อ เฮา มี รศัมี นัก ขึ้น 
ไป ติก ๆ เซิง่ มา จาก องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผู้ ต้ี เป๋น พระวญิญาณ

4
อุง่ สมบัติ อนั ล้ําก้า

1 ยอ้น จาอี ้เฮา จึง บ่ หมด กํา๋ลังใจ๋ ยอ้น วา่ พระเจ้า เมตต๋า มอบหมาย หื้อ 
เฮา เยยีะ ก๋าน น้ี 2 แล้ว เฮา ก็ บ่ ได้ ใจ๊ วธิ ีต้ี ลับ ๆ ซ่อน ๆ ต้ี น่า ละอาย กู้ อยา่ง เฮา 
บ่ ใจ๊ วธิ ีจุล่าย กับ บ่ ได้ บิดเบือน ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ไป แต่ เฮา บอก ความ 
จรงิ เฮา เยยีะ จาอี ้ต่อหน้า พระเจ้า เป้ือ ยนืยนั ใน จิต สํานึก ของ กู้ คน หื้อ ฮู ้
วา่ เฮา เป๋น คน จาใด 3 แต่ ถ้า ข่าวดี ต้ี เฮา บอก จะ ถูก ปิดซ่อน อยู ่เหมือน ผ้า 
ปิด หน้า ก็ ปิด ได้ ก้า กับ หมู่ ต้ี ก่ําลัง จะ ฉิบหาย เต้าอัน้ 4 พระ ของ คน ยุค น้ี ๑ได้ 
เยยีะ หื้อ กําก๊ึด ของ คน ต้ี บ่ เจ้ือ มืดมน ไป เหมือน คน ต๋าบอด เป้ือ บ่ หื้อ หมู่ เขา 
หนั แสง เป่งแจ้ง ของ ข่าวดี ข่าวดี น้ี ก็ คือ เรือ่ง รศัมี ของ พระครสิต์ ผู้ ต้ี เป๋น 
ภาพ สะท้อน ของ พระเจ้า 5 เฮา บ่ ได้ บอก เถิง เรือ่ง ของ ตัว๋เก่า แต่ เฮา บอก 
วา่ พระเยซู ครสิต์ เป๋น องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า กับ บอก วา่ ตัว๋ เฮา เป๋น ขี้ข้า ของ หมู่ 
ต้าน ยอ้น หนั แก่ พระครสิต์ 6 ยอ้น วา่ พระเจ้า ผู้ ต้ี บอก วา่ �หื้อ มี แสง เป่ง
แจ้ง ออก มา จาก ความ มืด�ข ก็ เป๋น องค์ เดียว กัน๋ กับ ต้ี ได้ ส่อง แสง เป่งแจ้ง 
เข้า มา ใน จิตใจ๋ ของ เฮา เยยีะ หื้อ เฮา ฮู ้เถิง รศัมี ของ พระองค์ ต้ี อยู ่บน หน้า 
ของ พระเยซู ครสิต์

7 แต่ เฮา เป๋น เหมือน ไห ต้ี มี สมบัติ อนั ล้ําก้า ขนาด ใส่ ไว้ เป้ือ แสดง หื้อ หนั 
วา่ ฤทธิ ์อาํนาจ ต้ี ล้ําเลิศ น้ัน เป๋น ของ พระเจ้า บ่ ได้ มา จาก ตัว๋ ของ เฮา 8 เฮา 
ต้อง ทน กับ ความ ตุ๊กยาก ใน กู้ เรือ่ง อยู่ แต่ เฮา บ่ ถูก ยํ่า หื้อ จ๋น จ๋ม ดิน เฮา หมด 
ป๋ัญญา บ่ ฮู ้วา่ จะ เยยีะ จาใด ดี แต่ เฮา ก็ บ่ หมด หวงั 9 เฮา ถูก ค่ํา แต่ ก็ บ่ เถิง กับ 
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โดน ละขวา้ง เฮา ถูก บุบ ถูก ตี ๋แต่ ก็ บ่ เถิง กับ โดน ฆ่า 10 สิง่ ต้ี เฮา ก่ําลัง ตุ๊กยาก 
ลําบาก น้ี ก็ เหมือน กับ เฮา ก่ําลัง แบก ความ ต๋าย ของ พระเยซู ไว ้กับ ตัว๋ ของ 
เฮา ตลอด เป้ือ วา่ คน ตังหลาย จะ ได้ หนั จีวติ ของ พระเยซู ผ่าน ตัว๋ ของ เฮา
11 ยอ้น หนั แก่ พระเยซู เฮา ต้ี ยงั มี จีวติ อยู ่น้ี จึง เส่ียง จีวติ กับ ความ ต๋าย อยู ่
ตลอด เวลา เป้ือ คน ตังหลาย จะ ได้ หนั จีวติ ของ พระเยซู ผ่าน ตัว๋ ของ เฮา ต้ี 
ต้อง ต๋าย น้ี 12 จาอัน้ จีวติ ของ เฮา ก็ เส่ียง ต๋าย อยู ่ตลอด เป้ือ หื้อ หมู่ ต้าน ได้ มี 
จีวติ

13 เฮา มี ความ เจ้ือ อยา่ง เดียว กัน๋ กับ คน ต้ี เขียน ไว ้ใน พระ คัมภีร ์วา่
�ยอ้น ข้าพเจ้า เจ้ือ ข้าพเจ้า เลย อู�้ค เฮา ก็ เจ้ือ เหมือน กัน๋ เลย อู ้ไป ต๋าม น้ัน
14 ยอ้น เฮา ฮู ้วา่ พระเจ้า ผู้ ต้ี เยยีะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ก็ จะ 
เยยีะ หื้อ เฮา เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ตวย กัน๋ กับ พระเยซู กับ พระเจ้า ก็ จะ ปา 
เฮา กับ หมู่ ต้าน มา อยู ่ต่อหน้า พระองค์ 15 ยอ้น วา่ กู้ อยา่ง ต้ี เกิด ขึ้น กับ เฮา น้ี 
ก็ เป้ือ หนั แก่ หมู่ ต้าน เป้ือ วา่ ยิง่ มี คน จํา๋นวน นัก เต้าใด ต้ี ได้ฮบั พระคุณ ของ 
พระเจ้า ก็ จะ มี คน จํา๋นวน นัก เต้าอัน้ ต้ี จะ อธษิฐาน ขอบพระคุณ พระเจ้า
พระองค์ ก็ จะ ได้ฮบั เกียรติ

เฮา มี จีวติ อยู ่โดย ความ เจ้ือ
16 ยอ้น จาอัน้ เฮา จึง บ่ เกย ยอม ก๊าน เถิง แม้วา่ ตัว๋ ตังนอก ของ เฮา ก้อย ๆ

เส่ือม สภาพ ไป แต่ จิตใจ๋ ตัง ใน ของ เฮา น้ัน ได้ฮบั กํา๋ลัง ใหม่ ใน กู้ ๆ วนั 17 ยอ้น 
วา่ ความ ตุ๊กยาก ลําบาก ต้ี หน้อย เดียว กับ อยู ่ได้ บ่ เมิน ของ เฮา จะ เยยีะ หื้อ 
เฮา ได้ฮบั เกียรติ อนั ยิง่ ใหญ่ ต้ี คง อยู ่ตลอด ไป กับ บ่ มี อะหยงั มา เผียบ ได้
18 เฮา บ่ ได้ จ๋ม อยู ่กับ สิง่ ต้ี ผ่อ หนั แต่ เฮา อยู ่กับ สิง่ ต้ี ผ่อ บ่ หนั ยอ้น วา่ สิง่ ต้ี ผ่อ 
หนั น้ัน อยู ่ได้ บ่ เมิน แต่ สิง่ ต้ี ผ่อ บ่ หนั น้ัน คง อยู ่ตลอด ไป

5
1 ยอ้น เฮา ฮู ้วา่ ถ้า เต็นท์ ของ เฮา ต้ี เฮา อาศัย อยู ่ใน โลก น้ี คือ ตัว๋ ของ เฮา

ถูก ทําลาย ไป พระเจ้า ก็ จะ หื้อ บ้าน หลัง ใหม่ ต้ี อยู ่ใน สวรรค์ กับ เฮา ต้ี บ่ ได้ 
แป๋ง โดย คน กับ อยู ่ได้ ตลอด ไป 2 ต๋อน น้ี เฮา ยงั อยู ่ใน เต็นท์ น้ี เฮา ก็ โอดโอย 
ยอ้น ใค่ อยู ่บ้าน ของ เฮา ต้ี มา จาก สวรรค์ 3 แม่น ละ เม่ือ เฮา ได้ นุ่ง มัน เหมือน 
เส้ือผ้า แล้ว เฮา จะ บ่ ป๋วย 4 เฮา ต้ี อยู ่ใน เต็นท์ น้ี ก็ ฮูสึ้ก ออ่นใจ๋ กับ ภาระ ต้ี หนัก
เฮา บ่ ได้ อยาก จะ ละขวา้ง ตัว๋ ใน โลก น้ี ออก แต่ เฮา ใค่ นุ่ง ตัว๋ ใหม่ เป้ือ ตัว๋ ต้ี 
ต้อง ต๋าย น้ัน จะ ได้ฮบั ก๋าน เป่ียนแปลง หื้อ เป๋น ตัว๋ ต้ี อยู ่ได้ ตลอด ไป 5พระเจ้า 
เป๋น ผู้ ต้ี เกียม เฮา ไว ้สําหรบั ก๋าน เป่ียนแปลง น้ี กับ พระองค์ เป๋น ผู้ ต้ี หื้อ พระ
วญิญาณ เป๋น ก้า มัดจํา๋ ของ สิง่ ต้ี พระองค์ สัญญา ไว ้กับ เฮา

6 จาอัน้ เฮา เลย มัน่ใจ๋ อยู ่ตลอด กับ ฮู ้วา่ เต้า ต้ี เฮา ยงั อยู ่ใน ตัว๋ น้ี เฮา ก็ อยู ่
ไก๋ จาก บ้าน องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 7 เฮา จึง ใจ๊ จีวติ ต๋าม ความ เจ้ือ บ่ ใจ้ ต๋าม ต้ี 
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เฮา ผ่อ หนั 8 เฮา เลย มัน่ใจ๋ กับ ปอใจ๋ ต้ี จะ ไป จาก ตัว๋ น้ี แล้ว ไป อยู ่กับ องค์ พระ 
ผู้ เป๋น เจ้า ดี กวา่ 9 จาอัน้ เฮา จึง ตัง้ เป้า วา่ บ่ วา่ เฮา จะ อยู ่ใน ตัว๋ น้ี ก็ ดี กาวา่ 
จะ ไป จาก ตัว๋ น้ี ก็ ดี เฮา ก็ จะ เยยีะ หื้อ พระเจ้า ปอใจ๋ 10 ยอ้น วา่ เฮา กู้ คน ต้อง 
ไป อยู ่ต่อหน้า พระครสิต์ เป้ือ หื้อ พระองค์ ตัดสิน เป้ือ แต่ ละ คน จะ ได้ฮบั สิง่ 
ต้ี สมควร จะ ได้ฮบั ต๋าม ต้ี เฮา เยยีะ ดี กาวา่ บ่ ดี ต๋อน ต้ี อยู ่ใน ตัว๋ น้ี

ก๋าน ปา คน มา คืนดี กับ พระเจ้า
11 จาอัน้ ยอ้น เฮา เก๋งกัว๋ พระเจ้า เฮา จึง จัก๊จวน คน ตังหลาย หื้อ มา หา 

พระองค์ พระองค์ ฮู ้ดี วา่ เฮา เป๋น จาใด กับ ข้าพเจ้า ก็ หวงั วา่ จิต สํานึก ของ 
หมู่ ต้าน จะ ฮูจั้ก เฮา จาอัน้ ตวย 12 เฮา บ่ ได้ ยกยอ่ง ตัว๋ เก่า หื้อ กับ หมู่ ต้าน แหม
แต่ เฮา หื้อ โอกาส หมู่ ต้าน ได้ ภูมิใจ๋ ใน ตัว๋ เฮา เป้ือ หมู่ ต้าน จะ ได้ ตอบโต้ คน 
หมู่ น้ัน ต้ี ภูมิใจ๋ แต่ สิง่ ต้ี อยู ่ตัง นอก แตน ต้ี จะ เป๋น สิง่ ต้ี อยู ่ตัง ใน ใจ๋ 13 ถ้า เฮา 
เป๋น ผีบ้า ก็ เป๋น ผีบ้า ยอ้น หนัแก่ พระเจ้า กับ ถ้า เฮา มี สติ ดี เหมือน คน ปกติ 
ก็ ยอ้น หนัแก่ หมู่ ต้าน 14 ยอ้น ความ ฮกั ของ พระครสิต์ ควบคุม เฮา อยู่ เฮา 
มัน่ใจ๋ จาอี ้วา่ มี ผู้ น่ึง ต๋าย เป้ือ เฮา กู้ คน จาอัน้ เฮา กู้ คน ก็ ได้ ต๋าย กัน๋ หมด แล้ว
15 พระองค์ ต๋าย เป้ือ กู้ คน เป้ือ คน ต้ี มี จีวติ อยู่ จะ บ่ อยู ่เป้ือ ตัว๋ เก่า แหม ต่อ ไป
แต่ จะ อยู ่เป้ือ พระองค์ ผู้ ต้ี ต๋าย แล้ว กับ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เป้ือ หมู่ เขา

16 ยอ้น จาอัน้ ตัง้แต่ น้ี ต่อไป เฮา จะ บ่ ตัดสิน ใผ ต๋าม มาตรฐาน ของ โลก
เถิง แม้วา่ ตะก่อน เฮา เกย ตัดสิน พระครสิต์ จาอัน้ แต่ บ่าเด่ียว น้ี เฮา บ่ ตัดสิน 
พระองค์ จาอัน้ แหม 17 จาอัน้ ถ้า ใผ เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ พระครสิต์
เขา ก็ เป๋น คน ใหม่ แล้ว สิง่ เก่า ๆ ก็ หมด ไป ผ่อ ลอ สิง่ ใหม่ ๆ ก็ เกิด ขึ้น 18 ตึง
หมด น้ี พระเจ้า เป๋น ผู้ เยยีะ หื้อ เกิด ขึ้น เป๋น ผู้ ต้ี เยยีะ หื้อ เฮา ได้ คืนดี กับ 
พระองค์ โดย ตาง พระครสิต์ กับ มอบ หน้าต้ี หื้อ เฮา ปา คน ตังหลาย มา คืนดี 
กับ พระองค์ ตวย 19 คือ พระเจ้า เยยีะ หื้อ คน ใน โลก น้ี มา คืนดี กับ พระองค์ 
ผ่าน ตาง พระครสิต์ กับ ยกโต้ษ บาป หื้อ หมู่ เขา กับ พระองค์ ก็ มอบ เรือ่ง 
ก๋าน คืนดี น้ี หื้อ เฮา เอา ไป บอก หมู่ เขา 20 จาอัน้ เฮา จึง มา อู ้แตน พระครสิต์
เหมือน กับ วา่ พระเจ้า ขอ หมู่ ต้าน ผ่าน ตาง เฮา เฮา จึง ขอ วงิวอน หมู่ ต้าน 
แตน พระครสิต์ หื้อ หมู่ ต้าน คืนดี กับ พระเจ้า เต๊อะ 21 พระเจ้า เยยีะ หื้อ พระ 
ครสิต์ ผู้ ต้ี บ่ มี บาป หื้อ มี ส่วน ใน บาป ของ หมู่ เฮา เป้ือ หมู่ เฮา จะ ได้ เป๋น คน ต้ี 
ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ผ่าน ตาง พระองค์

6
1 ใน ฐานะ ต้ี เฮา เยยีะ ก๋าน ฮว่ม กับ พระเจ้า เฮา จึง ขอ วงิวอน หมู่ ต้าน บ่ ดี 

หื้อ พระคุณ ของ พระเจ้า ต้ี ได้ฮบั มา น้ัน เสีย ประโยชน์ ไป บ่ ดาย ๆ 2 ยอ้น วา่ 
พระองค์ อู ้วา่
�ใน เวลา ต้ี เหมาะสม เฮา ได้ ฟัง เสียง ของ เจ้า

ใน วนั แหง่ ความ รอด เฮา ได้ จ้วย เจ้า หื้อ รอด�ฅ
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ฟัง หื้อ ดี เน่อ บ่าเด่ียว น้ี เถิง เวลา ต้ี เหมาะสม น้ัน แล้ว กับ เถิง วนั แหง่ ความ 
รอด น้ัน แล้ว ตวย 3 เฮา บ่ ใค่ หื้อ ใผ มา จับ ผิด ใน ก๋าน งาน ของ เฮา จาอัน้ เฮา 
เลย ฮ ิต้ี จะ บ่ เยยีะ หื้อ มี ป๋ัญหา กับ ใผ 4 แต่ ใน กู้ อยา่ง ต้ี เฮา เยยีะ เฮา ฮ ิต้ี จะ 
เยยีะ หื้อ คน ตังหลาย หนั วา่ เฮา เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ พระเจ้า โดย สู้ อดทน ขนาด หนัก 
ใน ความ ตุ๊กยาก ความ เดือดฮอ้น กับ ความ ยาก ลําบาก 5 เฮา ถูก เฆ่ียน ถูก 
ตี ๋ ถูก ยบั เอา ไป ขัง คอก ปะ กับ เหตุก๋ารณ์ วุน่วะ วุน่วาย ฮาํ เยยีะ ก๋าน อยา่ง 
หนัก อด หลับ อด นอน ตึง ข้าว ก็ บ่ มี กิน๋ 6 เฮา เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ พระเจ้า โดย มี ใจ๋ ต้ี 
บรสุิทธิ์ มี ความ ฮู้ มี ความ อดทน มี ความ กรุณา มี พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์อยู ่
ตวย กับ มี ความ ฮกั ต้ี จรงิใจ๋ 7 เฮา อู ้ความ จรงิ กับ มี ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระเจ้า
เฮา ใจ๊ จีวติ ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม เป๋น อาวุธ ใน มือ ซ้าย ตึง มือ ขวา 8 ตึง ใน ต๋อน 
ต้ี มี คน หื้อ เกียรติ กับ บ่ หื้อ เกียรติ ตึง ต๋อน ต้ี มี คน ดู ถูก ดู แควน กับ ยกยอ ตึง 
ต๋อน ต้ี มี คน หา วา่ จุล่าย แต่ เฮา อู ้ความ จรงิ 9 มี คน ฮู้จัก กัน๋ ใคว่ เขา ก็ หา วา่ 
บ่ มี ใผ ฮูจั้ก เขา หา วา่ ใก้ จะ ต๋าย แต่ ผ่อ ลอ เฮา ยงั มี จีวติ อยู่ เฮา ถูก ลงโต้ษ แต่ 
ก็ ยงั บ่ ต๋าย 10 เฮา มี ความ ตุ๊ก แต่ เฮา ยงั ยนิดี อยู ่ตลอด เฮา เป๋น คน ตุ๊ก แต่ 
ยงั เยยีะ หื้อ คน จํา๋นวน นัก รํา่รวย เฮา บ่ มี อะหยงั เลย แต่ ก็ ยงั เป๋น เจ้า ของ กู้ 
สิง่ กู้ อยา่ง

11 ป้ีน้อง จาว โครนิธ ์เหย เฮา อู ้กับ ต้าน ตังหลาย ซ่ือ ๆ เน่อ กับ เปิด ใจ๋ หื้อ 
หมู่ ต้าน เต๋ม ต้ี 12 เฮา บ่ ใจ้ คน ต้ี ปิด ใจ๋ ใส่ หมู่ ต้าน เน่อ หมู่ ต้าน น้ัน เนาะ ต้ี 
ปิดใจ๋ ใส่ เฮา 13 ขอ หมู่ ต้าน เยยีะ กับ เฮา เหมือน ต้ี เฮา เยยีะ กับ หมู่ ต้าน พ่อง 
เต๊อะ ขอ เปิดใจ๋ ของ ต้าน หื้อ กวา้ง น่ี ข้าพเจ้า อู ้กับ หมู่ ต้าน เหมือน ลูก เหมือน 
หลาน เน่อ

เตือ๋น เรือ่ง ความ สัมพันธ ์กับ คน ต้ี บ่ เจ้ือ
14 ต้าน หา้ม มี ความ สัมพันธ ์ต้ี บ่ เหมาะสม กับ คน ต้ี บ่ เจ้ือ เน่อ ยอ้น วา่ คน 

ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ใน สายต๋า พระเจ้า กับ คน บ่ ดี จะ อยู ่ฮว่ม กัน๋ ได้ จาใด ก็ 
เหมือน กับ ความ เป่งแจ้ง จะ อยู ่กับ ความ มืด ได้ จาใด 15 พระครสิต์ กับ ซา
ต๋าน จะ ไป ตวย กัน๋ ได้ จาใด กาวา่ คน ต้ี เจ้ือ จะ มี อะหยงั ฮว่ม กับ คน ต้ี บ่ เจ้ือ ได้ 
กา 16 กาวา่ พระวหิาร ของ พระเจ้า จะ มี ฮูป เคารพ ตัง้ อยู ่ตวย ได้ จาใด ยอ้น 
เฮา เป๋น เหมือน พระวหิาร ของ พระเจ้า ผู้ มี จีวติ อยู่ อยา่ง ต้ี พระเจ้า ได้ อู ้ไว ้วา่
�เฮา จะ อยู ่กับ หมู่ เขา กับ จะ เตียว อยู ่กับ หมู่ เขา

เฮา จะ เป๋น พระเจ้า ของ หมู่ เขา
กับ เขา ก็ จะ เป๋น คน ของ เฮา�ฆ 17 องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อู ้วา่

�จาอัน้ หมู่ เจ้า จง แยก ออก มา จาก หมู่ เขา
กับ หา้ม ยุง่ เก่ียว อะหยงั กับ สิง่ ต้ี เป๋น มลทิน ยอ้น บาป

แล้ว เฮา จะ ยอมฮบั หมู่ เจ้า�ง
18 องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ สูงสุด อู ้วา่
ฆ 6:16 6:16 ลนต� 26:11-12; อสค� 37:27 ง 6:17 6:17 อสย� 52:11; อสค� 20:34,41
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�เฮา จะ เป๋น ป้อ ของ หมู่ เจ้า
หมู่ เจ้า ก็ จะ เป๋น ลูกบ่าว กับ ลูกสาว ของ เฮา�จ

7
1 เป้ือน ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั เหย ยอ้น พระเจ้า ได้ สัญญา กับ เฮา จาอี้ ก็ ขอ หื้อ เฮา 

ซ่วย ล้าง ตัว๋ หื้อ สะอาด จาก สิง่ ต้ี เยยีะ หื้อ ตัว๋ กับ จิต วญิญาณ เป๋น บาป หื้อ หมู่ 
ต้าน เยยีะ ตัว๋ หื้อ บรสุิทธิ ์อยา่ง สมบูรณ์ โดย ความ เก๋งกัว๋ พระเจ้า

ความ จ้ืนจม ยนิดี ของ เปาโล
2 หื้อ เปิดใจ๋ ฮบั เฮา ตวย เต๊อะ เฮา บ่ ได้ เยยีะ ผิด ต่อ ใผ กาวา่ ทําลาย ความ 

เจ้ือ ของ ใผ กาวา่ เอา เผียบ ใผ 3 ข้าพเจ้า บ่ ได้ อู ้จาอี ้เป้ือ จะ นาบ โต้ษ หมู่ ต้าน
ยอ้น ข้าพเจ้า เกย บอก แล้ว วา่ หมู่ ต้าน อยู ่ใน ใจ๋ ของ หมู่ เฮา จะ เป๋น จะ ต๋าย
หมู่ เฮา ก็ อยู ่ตวย หมู่ ต้าน ตลอด 4 ข้าพเจ้า มัน่ใจ๋ กับ ภูมิใจ๋ ใน ตัว๋ หมู่ ต้าน 
ขนาด หมู่ ต้าน เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า มี กํา๋ลัง ใจ๋ อยา่ง เต๋มต้ี กับ มี ความ จ้ืนจม 
ยนิดี ได้ เถิง แม้ วา่ เฮา จะ มี ความ ตุ๊ก ยาก อยา่ง หนัก

5 ยอ้น วา่ เม่ือ มา เถิง แควน้ มาซิโดเนีย แล้ว เฮา บ่ ได้ ยา้ง เลย ผ่อ ไป ตาง 
ใด ก็ มี ก้า ป๋ัญหา ตังนอก ก็ ต้อง สู้ ตัง ใน ใจ๋ ก็ กัว๋ หัน้ กัว๋ น่ี 6 แต่ พระเจ้า ผู้ หื้อ 
กํา๋ลัง ใจ๋ คน หมด แฮง ก็ ได้ หื้อ กํา๋ลัง ใจ๋ เฮา โดย ก๋าน ส่ง ทิตัส มา 7 บ่ ใจ้ ก้า 
เรือ่ง ต้ี ทิตัส มา เต้าอัน้ ต้ี หื้อ กํา๋ลัง ใจ๋ เฮา แต่ ยงั รวม ตึง เรือ่ง ต้ี ทิตัส ได้ฮบั 
กํา๋ลัง ใจ๋ จาก หมู่ ต้าน ตวย เขา บอก เฮา วา่ หมู่ ต้าน อาลัย หา ข้าพเจ้า ตึง เสีย
ใจ๋ กับ สิง่ ต้ี เกิด ขึ้น ๒ กับ หมู่ ต้าน เป๋น หว่ง ข้าพเจ้า เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า มี ความ 
จ้ืนจมยนิดี นัก ขึ้น 8 เถิงแม้ วา่ จดหมาย ฉบับ น้ัน ของ ข้าพเจ้า เยยีะ หื้อ ต้าน 
เสียใจ๋ แต่ ข้าพเจ้า บ่ เสียใจ๋ เลย ต้ี ได้ เขียน ไป ( ข้าพเจ้า เกย เสียใจ๋ ยอ้น หนั 
วา่ จดหมาย ฉบับ น้ัน เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน เสียใจ๋ อยู ่สัก กํา น่ึง ) 9 แต่ บ่าเด่ียวน้ี 
ข้าพเจ้า มี ความ ยนิดี บ่ ใจ้ ยนิดี ยอ้น หมู่ ต้าน เสียใจ๋ แต่ ยอ้น วา่ ความ เสียใจ๋ 
น้ัน เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน กลับใจ๋ จาก บาป เป๋น ความ เสียใจ๋ ต๋าม ต้ี พระเจ้า ต้อง 
ก๋าน หมู่ ต้าน จึง บ่ ได้ฮบั ผล เสีย อะหยงั จาก ข้าพเจ้า เลย 10 ยอ้น วา่ ความ 
เสียใจ๋ ต๋าม ต้ี พระเจ้า ต้อง ก๋าน เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน กลับใจ๋ จาก บาป เซิง่ จะ นํา 
หมู่ ต้าน ไป เถิง ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ กับ จะ บ่ เยยีะ หื้อ เสียใจ๋ แต่ ความ เสีย
ใจ๋ อยา่ง ของ โลก น้ัน จะ นํา หมู่ ต้าน ไป เถิง ความ ต๋าย ฝ่าย จิต วญิญาณ 11 ผ่อ 
เต๊อะ ความ เสียใจ๋ ต๋าม ความ ต้อง ก๋าน ของ พระเจ้า น้ี เกิด ผล อะหยงั กับ หมู่ 
ต้าน พ่อง ก็ เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน เอา แต๊ เอา วา่ ขึ้น มา กระตือรอืรน้ ต้ี จะ พิสูจน์ 
วา่ ต้าน บ่ ได้ เยยีะ ผิด ขัดข้อง หมอง ใจ๋ คน น้ัน ต้ี เยยีะ ผิด กัว๋ ถูก ลง โต้ษ อาลัย 
หา กับ เป๋น หว่ง ข้าพเจ้า กับ พรอ้ม ต้ี จะ ลง โต้ษ คน ต้ี เยยีะ ผิด หมู่ ต้าน ได้ 
พิสูจน์ ตัว๋ เก่า กู้ ด้าน แล้ว วา่ หมู่ ต้าน บ่ มี ความ ผิด ใน เรือ่ง น้ี 12 จาอัน้ เถิง 
แม้วา่ ข้าพเจ้า เขียน จดหมาย ฉบับ น้ัน เถิง หมู่ ต้าน ก็ บ่ ใจ้ ยอ้น หนั แก่ คน ต้ี 
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เยยีะ ผิด กาวา่ คน ต้ี เดือด ฮอ้น ยอ้น คน ต้ี เยยีะ ผิด แต่ ข้าพเจ้า เขียน มา เป้ือ 
หื้อ หมู่ ต้าน ฮู ้ต่อหน้า พระเจ้า วา่ หมู่ ต้าน เป๋น หว่ง หมู่ เฮา มอก ใด 13 เฮา มี กํา๋
ลังใจ๋ ก็ ยอ้น เรือ่ง น้ี ละ

นอก จาก ได้ กํา๋ลังใจ๋ แล้ว เฮา ยงั ดีใจ๋ นัก ขึ้น ต้ี หนั ทิตัส มี ความ สุข ยอ้น 
หมู่ ต้าน กู้ คน เยยีะ หื้อ เขา สบายใจ๋ ขึ้น 14 ข้าพเจ้า ได้ อวด เรือ่ง ของ หมู่ ต้าน 
หื้อ เขา ฟัง กับ หมู่ ต้าน ก็ บ่ ได้ เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า ขาย ขี้ หน้า เลย กู้ สิง่ ต้ี เฮา อู ้
กับ หมู่ ต้าน เป๋น ความ จรงิ จาใด สิง่ ต้ี เฮา อวด กับ ทิตัส ก็ เป๋น แต๊ จาอัน้ ตวย
15 กับ เขา ก็ ฮกั หมู่ ต้าน นัก ขึ้น เม่ือ เขา ก๊ึด เถิง วา่ หมู่ ต้าน เจ้ือฟัง เขา กับ หมู่ 
ต้าน กู้ คน ต้อนฮบั เขา อยา่ง เก๋งกัว๋ จ๋น ตัว๋ สัน่ 16 ข้าพเจ้า จ้ืนจมยนิดี ขนาด
ต้ี ข้าพเจ้า มัน่ใจ๋ หมู่ ต้าน ได้ อยา่ง เต๋มต้ี

8
เปาโล สอน เรือ่ง ก๋าน แบ่งป๋ัน หื้อ คน อื่น

1 ป้ีน้อง ตังหลาย เฮา ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู ้เถิง พระคุณ ของ พระเจ้า ต้ี พระองค์ 
หื้อ กับ คริสตจักร ต่าง ๆ ใน แควน้ มาซิโดเนีย 2 ยอ้น วา่ ต๋อน ต้ี หมู่ เขา ได้
ฮบั ความ ตุ๊กยาก อยา่ง หนัก มา ทดลองใจ๋ หมู่ เขา นัก ขนาด น้ัน หมู่ เขา ก็ มี 
ความ จ้ืนจมยนิดี จ๋น เต๋มล้น จ๋น เถิง ขนาด แบ่งป๋ัน หื้อ กับ คน อื่น อยา่ง ใจ๋ 
กวา้ง เถิงแม้ วา่ หมู่ เขา จะ เป๋น คน ตุ๊กยาก นัก ขนาด 3 ข้าพเจ้า เป๋น พยาน ได้ 
วา่ หมู่ เขา หื้อ นัก เต้า ต้ี หมู่ เขา จะ หื้อ ได้ แต๊ ๆ ก็ เกิน๋ กํา๋ลัง ของ หมู่ เขา แหม 
ซ้ํา กับ หื้อ อยา่ง เต๋มใจ๋ ตวย 4 หมู่ เขา ออ้นวอน เฮา ขนาด ต้ี จะ จ้วยเหลือ คน 
ของ พระเจ้า หื้อ ได้ 5 กับ หื้อ นัก เหลือ ต้ี เฮา ก๊ึด ไว ้แหม คือ หมู่ เขา ได้ หื้อ จีวติ 
ของ หมู่ เขา แก่ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ก่อน แล้ว จึง ได้ หื้อ จีวติ ของ หมู่ เขา กับ 
เฮา ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า 6 ยอ้น จาอี้ เฮา จึง ได้ ขอ รอ้ง หื้อ ทิตัส 
ไป จ้วย หมู่ ต้าน ใน ก๋าน ดี น้ี หื้อ แล้ว ยอ้น เขา เป๋น คน เก๊า ต้ี เยยีะ 7 ใน เม่ือ หมู่ 
ต้าน มี กู้ สิง่ กู้ อยา่ง จ๋น เหลือล้น แล้ว บ่ วา่ จะ เป๋น ความ เจ้ือ กํา อู ้กํา จ๋า ความ 
ฮู้ ความ กระตือรอืรน้ กับ ความ ฮกั ของ เฮา ต่อ หมู่ ต้าน๓ ก็ ขอ หื้อ ต้าน มี ใจ๋ 
ใน ก๋าน ดี น้ี อยา่ง เหลือล้น ตวย

8 ข้าพเจ้า บ่ ได้ สัง่ เน่อ แต่ ใค่ หื้อ ต้าน ฮู ้เถิง ก๋าน เอา แต๊ เอา วา่ ของ คน อื่น ๆ
แล้ว จะ ลอง ผ่อ วา่ ความ ฮกั ของ หมู่ ต้าน น้ัน เป๋น ความ ฮกั แต๊ ก่อ 9 ยอ้น หมู่ 
ต้าน ฮู้ จัก พระคุณ ของ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา แล้ว วา่
เถิงแม้ พระองค์ มัง่คัง่ แต่ ก็ ยอม เป๋น คน ตุ๊ก ยอ้น หนัแก่ หมู่ ต้าน เป้ือ หมู่ 
ต้าน จะ ได้ เป๋น คน มัง่คัง่ โดย ต้ี พระองค์ ยอม เป๋น คน ตุ๊ก ยาก

10 ส่วน เรือ่ง น้ี ข้าพเจ้า ขอ แนะนํา เป้ือ เป๋น ประโยชน์ กับ หมู่ ต้าน วา่ ป๋ี 
แล้ว หมู่ ต้าน บ่ ใจ้ เป๋น ก้า คน ตัง้เก๊า เยยีะ เต้าอัน้ แต่ ยงั เป๋น หมู่ เก๊า ต้ี ใค่ เยยี
ะ ตวย 11 บ่าเด่ียว น้ี หมู่ ต้าน ก็ ควร ต้ี จะ เยยีะ ก๋าน น้ี หื้อ แล้ว ๆ เหยี โดย มี 
๓ 8:7 8:7 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ วา่ �ความ ฮกั ของ หมู่ ต้าน ต่อ เฮา�



2 โครนิธ์ 8:12 356 2 โครนิธ์ 9:2

ความ กระตือรอืรน้ เหมือน ต้ี มี ตัง้แต่ เก๊า ต๋าม กํา๋ลัง ต้ี หมู่ ต้าน มี 12 ถ้า หมู่ 
ต้าน มี ใจ๋ กระตือรอืรน้ อยู ่แล้ว พระเจ้า ก็ จะ ยอมฮบั ต๋าม ต้ี ต้าน มี อยู่ บ่ ใจ้ 
ต๋าม ต้ี ต้าน บ่ มี 13 ข้าพเจ้า บ่ ได้ หมายเถิง จะ หื้อ ต้าน ไป จ้วย แบ่งเบา ภาระ 
คน อื่น แล้ว หมู่ ต้าน ต้อง ลําบาก นัก ขึ้น แต่ ใค่ หื้อ กู้ คน มี ส่วน จ้วย เต้า ๆ กัน๋
14 คือ ถ้า ต๋อน น้ี หมู่ ต้าน มี เหลือ อยู ่นัก ก็ จะ ได้ จ้วย คน ต้ี บ่ มี เกิด วนั หน้า วนั 
ต๋า หมู่ ต้าน บ่ มี แล้ว หมู่ เขา มี นัก หมู่ เขา ก็ จะ ได้ จ้วย หมู่ ต้าน พ่อง จาอี ้ก็ เยยี
ะ หื้อ กู้ คน มี ความ เต้า กัน๋ 15 อยา่ง ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่
� คน ต้ี เก็บ ไว ้นัก ก็ มี บ่ นัก ล้ํา ไป

ส่วน คน ต้ี เก็บ ไว ้หน้อย ก็ บ่ เถิง กับ ขาด �ฉ

ทิตัส กับ เป้ือน ฮว่ม งาน
16 แต่ ขอบพระคุณ พระเจ้า ผู้ ต้ี หื้อ ทิตัส มี ใจ๋ หว่ง หมู่ ต้าน เหมือน เฮา ตวย

17 เม่ือ ข้าพเจ้า ขอ หื้อ เขา ไป หา หมู่ ต้าน เขา บ่ ได้ฮบั ก้า กํา ปาก เต้าอัน้ แต่ ใค่ 
ไป แต๊ ๆ กับ ตัง้ใจ๋ ไว ้วา่ จะ ไป จ้วย อยู ่แล้ว 18 เฮา ส่ง ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ คน น่ึง เตียว
ตาง ไป กับ ทิตัส ตวย ผู้เจ้ือ คน น้ัน เขา เป๋น คน ต้ี คริสตจักร กู้ ๆ ต้ี นับถือ ใน 
เรือ่ง ก๋าน บอก ข่าวดี 19 บ่ ใจ้ เต้าอี้ ครสิตจักร หลาย ๆ ต้ี ก็ ได้ เลือก กับ แต่ง
ตัง้ หื้อ เขา เตียวตาง ไป กับ เฮา ใน ก๋าน เอา สตางค์ ไป บรจิาค หื้อ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ 
ใน กรุง เยรูซาเล็ม เซิง่ ก็ เป๋น ก๋าน ถวาย เกียรติ หื้อ กับ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า กับ 
หื้อ หนั วา่ เฮา กระตือรอืรน้ ต้ี จะ จ้วย 20 เฮา ต้อง หละวงั ตัว๋ หื้อ ดี เป้ือ บ่ หื้อ ใผ 
ติเตีย๋น เฮา ได้ ใน เรือ่ง ก๋าน จัดก๋าน สตางค์ บรจิาค น้ี 21 ยอ้น เฮา ตัง้ใจ๋ เยยีะ 
ใน สิง่ ต้ี ถูกต้อง บ่ ใจ้ ก้า ใน สายต๋า ของ พระเจ้า เต้าอัน้ แต่ ใน สายต๋า ของ คน 
อื่น ตวย

22 เฮา ส่ง ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ แหม คน น่ึง ไป กับ หมู่ เขา ตวย เขา แสดง หื้อ เฮา 
หนั หลาย เต้ือ แล้ว วา่ เขา ใค่ จ้วย หลาย อยา่ง บ่าเด่ียว น้ี เขา ซ้ํา ใค่ จ้วย นัก ขึ้น
ยอ้น เขา มัน่ใจ๋ ใน หมู่ ต้าน นัก 23 ส่วน ทิตัส น้ัน เขา เป๋น หุน้ส่วน กับ เป๋น เป้ือน 
ฮว่ม ฮบัใจ๊ ของ ข้าพเจ้า ใน ก๋าน ฮบัใจ๊ หมู่ ต้าน ส่วน ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ สอง คน ต้ี ไป 
กับ เขา น้ัน หมู่ เขา เป๋น ตัว๋ แตน ครสิตจักร ต่าง ๆ กับ หมู่ เขา หื้อ เกียรติ พระ
ครสิต์ ตวย 24 ยอ้น จาอัน้ แสดง หื้อ หมู่ เขา หนั วา่ หมู่ ต้าน ฮกั หมู่ เขา เป้ือ ค
รสิตจักร ตังหลาย จะ ได้ ฮู ้เถิง ความ ฮกั ของ หมู่ ต้าน กับ ฮู ้วา่ ต้ี เฮา อู ้อวด หมู่ 
ต้าน ไว ้น้ัน ก็ เป๋น แต๊

9
สตางค์ ต้ี ถวาย จ้วยเหลือ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ

1 แต๊ ๆ แล้ว ข้าพเจ้า บ่ จํา๋เป๋น ต้อง เขียน เถิง ต้าน เก่ียวกับ เรือ่ง ก๋าน จ้วย
เหลือ คน ของ พระเจ้า ใน กรุง เยรูซาเล็ม เลย 2 ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า ฮู ้วา่ หมู่ ต้าน 
เต๋มใจ๋ ต้ี จะ จ้วย อยู ่แล้ว จึง ได้ อู ้อวด หมู่ ต้าน หื้อ กับ หมู่ จาว มาซิโดเนีย ฟัง 
ฉ 8:15 8:15 อพย� 16:18
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วา่ หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ใน แควน้ อาคายา ๔ได้ เกียม ต้ี จะ จ้วยเหลือ มา ตัง้แต่ ป๋ี 
ต้ี แล้ว กับ ความ กระตือรอืรน้ ของ หมู่ ต้าน ก็ เยยีะ หื้อ หมู่ จาว มาซิโดเนีย ใค่ 
อยาก จ้วย ตวย 3 แต่ ต้ี ข้าพเจ้า ส่ง ป้ีน้อง หมู่ น้ี ไป ก็ เป้ือ วา่ ต้ี ข้าพเจ้า อวด 
เก่ียวกับ หมู่ ต้าน น้ัน ก็ เป๋น แต๊ กับ เป้ือ หมู่ ต้าน จะ ได้ เกียม ตัว๋ หื้อ พรอ้ม อยา่ง 
ต้ี ข้าพเจ้า บอก ไว ้แล้ว 4 บ่ จาอัน้ ถ้า จาว มาซิโดเนีย บาง คน มา กับ ข้าพเจ้า
แล้ว หนั วา่ หมู่ ต้าน ยงั บ่ พรอ้ม เต้ือ บ่ ต้อง วา่ เนาะ วา่ หมู่ ต้าน จะ ขาย ขี้หน้า 
มอก ใด หมู่ เฮา ก็ ขาย ขี้หน้า เหมือน กัน๋ ต้ี ได้ มัน่ใจ๋ ใน หมู่ ต้าน จาอี้ 5 ยอ้น จา
อัน้ ข้าพเจ้า ก๊ึด วา่ จํา๋เป๋น ต้ี จะ ต้อง ขอ รอ้ง หื้อ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ หมู่ น้ี ไป หา หมู่ 
ต้าน ก่อน แล้ว เกียม สตางค์ ต้ี หมู่ ต้าน สัญญา วา่ จะ บรจิาค หื้อ พรอ้ม ก่อน 
ต้ี ข้าพเจ้า จะ ไป หา หมู่ ต้าน เป้ือ หื้อ หนั วา่ ต้ี หมู่ ต้าน หื้อ น้ัน ก็ เต๋มใจ๋ หื้อ บ่ ใจ้ 
โดน บังคับ

6 จํา๋ ไว ้เต๊อะ วา่ คน ต้ี หวา่น หน้อย ก็ จะ เก็บเก่ียว ได้ หน้อย คน ต้ี หวา่น นัก 
ก็ จะ เก็บเก่ียว ได้ นัก 7 กู้ คน ก็ ควร หื้อ ต๋าม ต้ี เขา ตัง้ใจ๋ ไว้ บ่ ใจ้ หื้อ โดย ความ 
เสียดาย บ่ ใจ้ หื้อ โดย จํา๋ใจ๋ ต้อง หื้อ ยอ้น วา่ พระเจ้า ฮกั คน ต้ี หื้อ ด้วย ใจ๋ ต้ี จ้ืน
จมยนิดี 8 พระเจ้า สามารถ หื้อ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง จ๋น เหลือ ล้น แก่ หมู่ ต้าน ได้ เป้ือ 
วา่ หมู่ ต้าน จะ ได้ มี กู้ อยา่ง ต้ี จํา๋เป๋น สําหรบั จีวติ อยู ่ตลอด เวลา กับ มี อยา่ง 
เหลือล้น สําหรบั ใจ๊ ใน ก๋าน เยยีะ ดี กู้ อยา่ง 9 อยา่ง ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์
วา่
�เขา ใจ๋กวา้ง หื้อ กับ คน ตุ๊กยาก

ความ ดี ของ เขา ก็ คง อยู ่ตลอด ไป�ช
10 กับ พระเจ้า ผู้ ต้ี หื้อ เม็ด พืช กับ คน ต้ี หวา่น กับ หื้อ ของ กิน๋ กับ คน ต้ี กิน๋ ก็ จะ 
หื้อ เม็ด พืช แก่ หมู่ ต้าน กับ จะ เยยีะ หื้อ มัน มี นัก ขึ้น แล้ว จะ หื้อ หมู่ ต้าน เก็บ
เก่ียว ผล นัก ขนาด จาก ความ ใจ๋กวา้ง ของ หมู่ ต้าน 11 โดย พระองค์ จะ เยยี
ะ หื้อ ต้าน ตังหลาย มัง่คัง่ ขึ้น ใน กู้ อยา่ง เป้ือ หมู่ ต้าน จะ สามารถ หื้อ อยา่ง ใจ๋
กวา้ง ได้ ตลอด กับ จะ เยยีะ หื้อ หลาย ๆ คน ได้ ขอบ พระคุณ พระเจ้า ผ่าน ตาง 
เฮา 12 ยอ้น ก๋าน ฮบัใจ๊ ต้ี หมู่ ต้าน เยยีะ น้ี บ่ ใจ้ ก้า จ้วย คน ของ พระเจ้า ใน กรุง 
เยรูซาเล็ม ต้ี บ่ มี เต้าอัน้ แต่ ยงั ได้ เยยีะ หื้อ คน ตังหลาย ขอบพระคุณ พระเจ้า 
บ่ ยา้ง ปาก 13 ต้ี หมู่ ต้าน ได้ ฮบัใจ๊ จาอี ้ก็ เยยีะ หื้อ หนั ความ เจ้ือ ของ หมู่ ต้าน จึง 
เยยีะ หื้อ หมู่ เขา สรรเสรญิ พระเจ้า ยอ้น หมู่ ต้าน มี ใจ๋ เจ้ือฟัง ต้ี มา จาก ความ 
เจ้ือ ใน ข่าวดี ของ พระครสิต์ กับ ยอ้น หมู่ ต้าน หื้อ หมู่ เขา กับ กู้ คน อยา่ง ใจ๋
กวา้ง 14 หมู่ เขา ก็ จะ อธษิฐาน เป้ือ หมู่ ต้าน กับ ก๊ึด เถิง ต้าน ยอ้น พระคุณ อนั 
เหลือล้น ต้ี พระเจ้า หื้อ กับ หมู่ ต้าน 15 ขอ ขอบพระคุณ พระเจ้า สําหรบั ของ 
ประทาน ของ พระองค์ ต้ี ดี เลิศ จ๋น เกิน๋ จะ อู ้ได้

10
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เปาโล แก้ต่าง หื้อ ตัว๋เก่า
1 ข้าพเจ้า เปาโล ขอ ออ้นวอน หมู่ ต้าน เป๋น ก๋าน ส่วน ตัว๋ โดย ความ สุภาพ 

ออ่นน้อม กับ ความ เมตต๋า ของ พระครสิต์ บาง คน วา่ ข้าพเจ้า เป๋น คน ขีแ้ขะ 
เม่ือ อยู ่กับ ต้าน ตังหลาย แต่ เม่ือ อยู ่ไก๋ หมู่ ต้าน ก็ จะ เป๋น คน หา้ว 2 คือ เม่ือ 
ข้าพเจ้า มา อยู ่กับ หมู่ ต้าน ข้าพเจ้า ขอ เต๊อะ วา่ บ่ ดี หื้อ ข้าพเจ้า ต้อง เป๋น คน 
หา้ว ใส่ หมู่ ต้าน ยอ้น ข้าพเจ้า แน่ใจ๋ วา่ จะ เป๋น จาอัน้ ได้ กับ หมู่ คน ต้ี ก๊ึด วา่
เฮา ใจ๊ จีวติ ต๋าม คน ใน โลก น้ี 3 ยอ้น วา่ เถิงแม้ เฮา จะ ใจ๊ จีวติ อยู ่ใน โลก น้ี
แต่ เฮา ก็ บ่ ได้ สู้ฮบ เหมือน กับ คน ใน โลก น้ี 4 ยอ้น วา่ อาวุธ ของ เฮา ต้ี ใจ๊ สู้ฮบ 
น้ัน บ่ เหมือน อาวุธ ใน โลก น้ี แต่ อาวุธ ของ เฮา มี ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระเจ้า ต้ี 
จะ ทําลาย ฐาน ต้ี ตัง้ ได้ คือ ทําลาย เหตุผล ผิด ๆ 5 กับ ทําลาย ก่ําแปง สูง ต้ี ขัด
ขวาง บ่ หื้อ คน ฮู ้เก่ียวกับ เรือ่ง ของ พระเจ้า ตึง ยบั กําก๊ึด กู้ อยา่ง ของ คน หื้อ 
มา เจ้ือฟัง พระครสิต์ 6 กับ หลังจาก ต้ี หมู่ ต้าน เจ้ือฟัง อยา่ง สมบูรณ์ แล้ว
เฮา ก็ พรอ้ม ต้ี จะ ลงโต้ษ กู้ คน ต้ี บ่ เจ้ือฟัง

7 ผ่อ สิง่ ต้ี มี หื้อ หนั หัน้ เต๊อะ๕ ถ้า ใผ มัน่ใจ๋ วา่ ตัว๋ เป๋น ของ พระครสิต์ ก็ หื้อ 
เขา ก๊ึด ผ่อ แหม เต้ือ วา่ ถ้า เขา เป๋น ของ พระครสิต์ เฮา ก็ เป๋น ของ พระครสิต์ 
เหมือน กัน๋ 8 เถิง แม้วา่ ข้าพเจ้า ผ่อ เหมือน วา่ จะ อวด นัก ไป หน้อย ใน เรือ่ง 
สิทธ ิอาํนาจ ของ เฮา ต้ี องค์ พระผู้เป๋นเจ้า หื้อ กับ เฮา ไว้ ข้าพเจ้า ก็ บ่ อาย 
ต้ี จะ อวด ต้ี พระองค์ หื้อ สิทธ ิอาํนาจ กับ เฮา ก็ สําหรบั เสรมิสรา้ง หมู่ ต้าน
บ่ ใจ้ ทําลาย 9 ข้าพเจ้า บ่ ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน ก๊ึด วา่ ข้าพเจ้า เขียน จดหมาย มา ขู่ หมู่ 
ต้าน หื้อ กัว๋ 10 ยอ้น วา่ มี บาง คน อู ้วา่ �กํา ใน จดหมาย ของ เปาโล น้ัน แฮง กับ 
เด็ดขาด ก็ แต๊ แต่ จาใด ต๋อน ต้ี เขา มา อยู ่กับ เฮา เขา หยงั มา ผ่อ เหมือน คน 
ออ่นแอ กับ อู ้บ่ เป๋น เรือ่ง� 11 คน ต้ี อู ้จาอี ้ก็ หื้อ จํา๋ ไว ้เต๊อะ วา่ ใน จดหมาย เฮา 
เขียน ไว ้จาใด เม่ือ เฮา ไป เถิง เฮา ก็ จะ เยยีะ จาอัน้ เหมือน กัน๋ 12 เฮา บ่ ก้า ต้ี 
จะ เทียบ จัน๊ กาวา่ เอา ตัว๋ ไป เผียบ กับ บาง คน ต้ี ยกยอ่ง ตัว๋ เก่า เน่อ คน หมู่ น้ี ก็ 
บ่ หลวก แต๊ ๆ ต้ี เอา ตัว๋ ไป เผียบ กับ หมู่ เดียว กัน๋ กับ เอา ตัว๋ เก่า เป๋น มาตรฐาน 
ใน ก๋าน วดั กัน๋

13 แต่ เฮา จะ บ่ อวด เกิน๋ ขอบเขต ต้ี สมควร เน่อ จะ อวด ก้า ใน ขอบเขต ก๋าน 
งาน ต้ี พระเจ้า มอบ หมาย หื้อ เฮา เยยีะ เต้าอัน้ เซิง่ ก็ รวม ตึง ก๋าน งาน ต้ี เยยีะ 
กับ หมู่ ต้าน ตวย 14 ยอ้น วา่ เฮา บ่ ได้ เยยีะ เกิน๋ หน้าต้ี แต่ ถ้า เฮา บ่ ได้ มา หา หมู่ 
ต้าน น่ัน ก็ แสดง วา่ เฮา อวด เกิน๋ ไป แต่ เฮา เป๋น หมู่ เก๊า ต้ี เอา ข่าวดี ของ พระ
ครสิต์ มา บอก หมู่ ต้าน 15 เฮา บ่ ได้ อวด เกิน๋ ขอบเขต ก๋าน งาน ของ เฮา บ่ ได้ 
อวด ใน ก๋าน งาน ของ คน อื่น แต่ เฮา หวงั วา่ เม่ือ หมู่ ต้าน มี ความ เจ้ือ นัก ขึ้น
ก๋านงาน ของ เฮา ก็ จะ ได้ ขยาย ใหญ่ นัก ขึ้น ต้ามก๋าง หมู่ ต้าน ตวย 16 เป้ือ วา่ 
เฮา จะ ได้ บอก ข่าวดี ใน ต้ี อื่น ๆ ต้ี อยู ่นอก เขต ของ หมู่ ต้าน ยอ้น วา่ เฮา บ่ อยาก 
จะ อวด ใน ก๋าน งาน ของ คน อื่น ต้ี ได้ เยยีะ ไว ้ใน ต้ี ของ เขา แล้ว 17 อยา่ง ต้ี มี 
เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่ �ใผ ใค่ อวด ก็ หื้อ อวด ใน สิง่ ต้ี องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 
๕ 10:7 10:7 แป๋ ได้ แหม อยา่ง วา่ หมู่ ต้าน ผ่อ ก้า ภาย นอก
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เยยีะ เต๊อะ�ซ 18 ยอ้น วา่ คน ต้ี ยกยอ่ง ตัว๋เก่า ก็ บ่ ได้ ฮบั ก๋าน ยอมฮบั แต่ คน 
ต้ี พระเจ้า ยกยอ่ง ก็ จะ ได้ ฮบั ก๋าน ยอมฮบั

11
เปาโล กับ อคัรทูต ป๋อม

1 ข้าพเจ้า หวงั วา่ ต้าน ตัง หลาย จะ อดทน กับ ความ งา่ว หน้อย ๆ ของ 
ข้าพเจ้า ก็ ขอ หื้อ อดทน เต๊อะ 2 ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า ขาง หมู่ ต้าน เหมือน ต้ี 
พระเจ้า ขาง ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน เป๋น เหมือน สาว บรสุิทธิ ์ต้ี บ่ มี มลทิน ต้ี ข้าพเจ้า 
ได้ หมัน้ หมาย หื้อ กับ ป้อจาย คน เดียว คือ พระครสิต์ 3 แต่ ข้าพเจ้า ก็ กัว๋ 
วา่ จิตใจ๋ ของ หมู่ ต้าน จะ ถูก จุล่าย หื้อ หลง ไป จาก ความ ซ่ือสัตย ์กับ ความ 
บรสุิทธิ ์ต่อ พระครสิต์ เหมือน ต้ี เอวา ถูก งู จุล่าย ญโดย อุบาย ของ มัน 4 ยอ้น 
เม่ือ มี คน มา สอน เถิง เรือ่ง พระเยซู ต้ี แตกต่าง จาก ต้ี เฮา เกย สอน ไป น้ัน กา
วา่ เขา หื้อ หมู่ ต้าน ฮบั พระวญิญาณ อื่น กาวา่ ข่าวดี อนั อื่น ต้ี แตกต่าง จาก 
ต้ี หมู่ ต้าน เกย ฮบั มา แล้ว หมู่ ต้าน ก็ ยอมฮบั เขา ไว ้โดย งา่ย 5 ข้าพเจ้า ก๊ึด วา่
ข้าพเจ้า ก็ บ่ ได้ ต่ําต้อย เหลือ หมู่ อคัรทูต พิเศษ หมู่ น้ัน เลย เน่อ 6 เถิงแม้ วา่ 
ข้าพเจ้า อู ้บ่ เก่ง แต่ ข้าพเจ้า ก็ มี ความ ฮู้ ต้ี หมู่ ต้าน ฮู ้กัน๋ แล้ว จาก กู้ สิง่ กู้ อยา่ง 
ต้ี เฮา ได้ เยยีะ

7 ข้าพเจ้า เยยีะ ผิด กา ต้ี ได้ ถ่อมตัว๋ ลง เป้ือ ยก หมู่ ต้าน ขึ้น เม่ือ ข้าพเจ้า 
บอก ข่าวดี ของ พระเจ้า กับ หมู่ ต้าน โดย บ่ ก๊ึด สตางค์ สัก หน้อย 8 บาง คน 
อาจ จะ วา่ ข้าพเจ้า ปล้น คริสตจักร อื่น ๆ โดย ก๋าน ฮบั สตางค์ บรจิาค จาก 
หมู่ เขา เป้ือ เอา มา ฮบัใจ๊ หมู่ ต้าน 9 กับ ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า อยู ่กับ หมู่ ต้าน แล้ว 
ข้าพเจ้า บ่ มี สตางค์ ข้าพเจ้า ก็ บ่ เกย เป๋น ภาระ หื้อ ใผ ยอ้น วา่ หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ 
ต้ี มา จาก แควน้ มาซิโดเนีย ได้ เกียม กู้ อยา่ง ต้ี จํา๋ เป๋น ไว ้หื้อ ข้าพเจ้า แล้ว
ข้าพเจ้า บ่ เยยีะ ตัว๋ เป๋น ภาระ หื้อ กับ หมู่ ต้าน จาใด ข้าพเจ้า ก็ จะ เป๋น จาอัน้ ต่อ
ไป 10 ความ จรงิ ของ พระครสิต์ อยู ่ใน ใจ๋ ของ ข้าพเจ้า จาใด ก็ หื้อ มัน่ใจ๋ ได้ วา่
จะ บ่ มี ใผ ใน แควน้ อาคายา ต้ี จะ หา้ม บ่ หื้อ ข้าพเจ้า อวด เก่ียวกับ เรือ่ง น้ี ได้ จา
อัน้ 11 ยอ้น อะหยงั ต้ี ข้าพเจ้า เถิง บ่ ยอม เป๋น ภาระ หมู่ ต้าน ข้าพเจ้า บ่ ได้ ฮกั 
หมู่ ต้าน กา พระเจ้า ฮู ้ดี อยู ่แล้ว วา่ ข้าพเจ้า ฮกั หมู่ ต้าน

12 ข้าพเจ้า บ่ ได้ เป๋น ภาระ หื้อ หมู่ ต้าน จาใด ข้าพเจ้า ก็ จะ เยยีะ จาอัน้ ต่อไป
เป้ือ บ่ หื้อ คน หมู่ น้ัน ต้ี หา โอกาส ต้ี จะ อวด วา่ หมู่ เขา เยยีะ ก๋าน แบบ เดียว กับ 
เฮา อวด จาอัน้ ได้ 13 ยอ้น วา่ คน หมู่ น้ัน เป๋น หมู่ อคัรทูต ตัว๋ ป๋อม เป๋น คน งาน 
ต้ี จุล่าย ต้ี ป๋อม ตัว๋ มา เป๋น อคัรทูต ของ พระครสิต์ 14 บ่ ต้อง งดื เนาะ ยอ้น วา่ 
ขนาด ซาต๋าน ยงั ป๋อม ตัว๋ เป๋น ทูตสวรรค์ ของ ความ เป่งแจ้ง เลย 15 ยอ้น จา
อัน้ ก็ บ่ แปลก อะหยงั ต้ี คน ฮบัใจ๊ ของ ซาต๋าน จะ ป๋อม ตัว๋ เป๋น คน ฮบัใจ๊ ต้ี เยยีะ 
ดี สุดต๊าย จีวติ ของ หมู่ เขา ก็ จะ ได้ฮบั ผล ต้ี สมควร กับ สิง่ ต้ี หมู่ เขา เยยีะ
ซ 10:17 10:17 ยรม� 9:24 ญ 11:3 11:3 ปฐก� 3:1-5,13



2 โครนิธ์ 11:16 360 2 โครนิธ์ 11:33

ความ ตุ๊ก ทรมาน ของ เปาโล
16 ข้าพเจ้า ขอ อู ้แหม รอบ วา่ บ่ ดี หื้อ ใผ ก๊ึด วา่ ข้าพเจ้า เป๋น คน งา่ว แต่ ถ้า 

หมู่ ต้าน ก๊ึด วา่ ข้าพเจ้า เป๋น จาอัน้ ก็ หื้อ ยอมฮบั ข้าพเจ้า อยา่ง คน งา่ว คน น่ึง 
เต๊อะ เป้ือ ข้าพเจ้า จะ อวด ได้ พ่อง 17 ต้ี ข้าพเจ้า อวด ตัว๋ ด้วย ความ มัน่ใจ๋ อยู ่น้ี
ก็ อู ้อยา่ง คน ต้ี บ่ หลวก บ่ ได้ อู ้อยา่ง ต้ี องค์ พระผู้เป๋นเจ้า หื้อ อู้ 18 ยอ้น ใน เม่ือ 
หลาย คน ปา กัน๋ อวด ตัว๋ ต๋าม อยา่ง คน ใน โลก ข้าพเจ้า ก็ จะ อวด พ่อง 19 ต้ี 
หมู่ ต้าน ยนิดี อดทน ต่อ คน งา่ว ๆ ตังหลาย ได้ น้ัน หมู่ ต้าน ก็ ท่า จะ หลวก กัน๋ 
ขนาด เนาะ 20 เถิงแม้ วา่ เขา จะ เอา หมู่ ต้าน ไป เป๋น ขี้ข้า กาวา่ จุ ใจ๊ หมู่ ต้าน
เอา เผียบ หมู่ ต้าน ยก ตัว๋ ขึ้น เป๋น ใหญ่ เหลือ หมู่ ต้าน แม้ แต่ ตบ หน้า หมู่ ต้าน
หมู่ ต้าน ก็ ยงั อดทน ได้ 21 ข้าพเจ้า อาย ต้ี จะ บอก วา่ เฮา ออ่นแอ ล้ํา ไป ต้ี จะ 
เยยีะ จาอัน้ กับ หมู่ ต้าน

แต่ ใผ ก้า อวด ใน เรือ่ง ใด ( ข้าพเจ้า ก่ําลัง อู ้อยา่ง คน งา่ว ) ข้าพเจ้า ก็ ก้า 
อวด ใน เรือ่ง น้ัน เหมือน กัน๋ 22 หมู่ เขา เป๋น คน ฮบีรู กา ข้าพเจ้า ก็ เป๋น เหมือน 
กัน๋ หมู่ เขา เป๋น จาว อสิราเอล กา ข้าพเจ้า ก็ เป๋น เหมือน กัน๋ หมู่ เขา เป๋น ลูก
หลาน ของ อบัราฮมั กา ข้าพเจ้า ก็ เป๋น เหมือน กัน๋ 23 หมู่ เขา เป๋น คน ฮบัใจ๊ 
ของ พระครสิต์ กา ข้าพเจ้า ก็ เป๋น นัก เหลือ น้ัน แหม ( ข้าพเจ้า อู ้อยา่ง คน 
เป๋น ผีบ้า ) ข้าพเจ้า ฮาํ เยยีะ ก๋าน นัก เหลือ หมู่ เขา ติด คอก นัก เหลือ หมู่ เขา
ถูก เฆ่ียน นัก เหลือ หมู่ เขา หวดิ ต๋าย หลาย เต้ือ 24 หมู่ จาว ยวิ เฆ่ียน ข้าพเจ้า 
หา้ รอบ รอบ ละ สาม สิบ เก้า เต้ือ 25 ข้าพเจ้า ยงั โดน ไม้ บุบ สาม เต้ือ โดน 
บ่าหนิ ขวา้ง ใส่ เต้ือ น่ึง เฮอื หล้ม สาม เต้ือ ลอย คอ อยู ่ใน ทะเล วนั ค่ํา คืน 
ฮุง่ 26 ข้าพเจ้า เตียวตาง เจ่ือ ๆ ปะ กับ อนัตราย ใน แม่ น้ํา อนัตราย จาก โจ๋ร
อนัตราย จาก ตึง หมู่ ป้ีน้อง จาว ยวิ ของ ข้าพเจ้า กับ คน ต่างจ้าด อนัตราย 
จาก ใน เมือง ตึง ใน ป่า อนัตราย ใน ทะเล กับ อนัตราย จาก ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ต้ี บ่ แต๊
27 ต้อง ฮาํ เยยีะ ก๋าน หนัก อด หลับ อด นอน เจ่ือ ๆ อยาก ข้าว กัน้ น้ํา อด ข้าว 
หลาย เต้ือ ทน หนาว กับ เส้ือผ้า ก็ บ่ มี ใส่ 28 นอก จาก ตึงหมด น้ี แล้ว ก็ ยงั มี 
ป๋ัญหา สะป๊ะ มา กด ดัน ข้าพเจ้า อยู ่ตึง วนั ๆ คือ ข้าพเจ้า เป๋น หว่ง ครสิตจักร 
ตึงหมด 29 มี ใผ พ่อง ต้ี ออ่นแอ แล้ว ข้าพเจ้า บ่ ได้ ฮู้สึก ออ่นแอ ไป ตวย เขา มี 
ใผ พ่อง ต้ี ถูก ปา ไป เยยีะ บาป แล้ว ข้าพเจ้า บ่ ได้ เป๋น เดือด เป๋น แค้น

30 ถ้า ข้าพเจ้า จะ ต้อง อวด ข้าพเจ้า ก็ จะ อวด ใน สิง่ ต้ี แสดง วา่ ข้าพเจ้า 
ออ่นแอ 31 พระเจ้า พระบิดา ของ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผู้ 
ต้ี สมควร จะ ได้ ฮบั ก๋าน สรรเสรญิ ตลอด ไป พระองค์ ฮู ้วา่ ข้าพเจ้า บ่ ได้ จุ
32 ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า อยู ่ต้ี เมือง ดามัสกัส เจ้า เมือง ต้ี อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ กษัตรยิ ์
อาเรทัส ได้ สัง่ หื้อ ทหาร ยาม เฝ้า หน้า ปะตู๋ เมือง ไว้ เป้ือ จะ ยบั ข้าพเจ้า 33 แต่ 
มี คน เอา ข้าพเจ้า ใส่ ก๋วย แล้ว หยอ่น ลง มา ตาง ป่อง ก่ําแปง เมือง ข้าพเจ้า จึง 
หนี ป๊น จาก อาํนาจ ต้าน เจ้าเมือง มา ได้
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12
ก๋าน เปิดเผย ของ พระเจ้า

1 ข้าพเจ้า จํา๋เป๋น ต้อง อวด เถิงแม้ วา่ ก๋าน อวด จาอี ้มัน จะ บ่ มี ประโยชน์ 
อะหยงั แต่ ข้าพเจ้า จะ ขอ อู ้แหม เก่ียวกับ เรือ่ง นิมิต กับ สิง่ ต้ี องค์ พระผู้เป๋
นเจ้า เปิดเผย หื้อ ฮู้ 2 ข้าพเจ้า ฮู้จัก ป้อจาย คน น่ึง ต้ี เจ้ือ ใน พระครสิต์ สิบ ส่ี 
ป๋ี ต้ี แล้ว พระเจ้า ได้ฮบั เขา ขึ้น ไป บน สวรรค์ จัน๊ ต้ี สาม ( ข้าพเจ้า บ่ ฮู ้วา่ เขา 
ไป โดย สภาพ ต้ี มี ตัว๋ กาวา่ ไป โดย จิตวญิญาณ มี ก้า พระเจ้า เต้าอัน้ ต้ี ฮู ้)
3-4 ขอ ยํ้า วา่ ข้าพเจ้า ฮู ้วา่ ป้อจาย คน น้ี ถูก ฮบั ไป ใน สวน สวรรค์ ( ข้าพเจ้า 
บ่ ฮู ้วา่ เขา ไป โดย สภาพ ต้ี มี ตัว๋ กาวา่ ไป โดย จิตวญิญาณ มี ก้า พระเจ้า 
เต้าอัน้ ต้ี ฮู ้) เขา ได้ยนิ กํา อู ้ต้ี เขา บ่ สามารถ อู ้ได้ ยอ้น เป๋น สิง่ ต้ี คน บ่ ได้ฮบั 
อนญุาต หื้อ อู ้เถิง 5 ข้าพเจ้า จะ อวด เถิง ป้อจาย คน น้ี ละ จะ บ่ อวด ตัว๋ ของ 
ข้าพเจ้า เน่อ นอกจาก จะ อวด เรือ่ง ต้ี ข้าพเจ้า ออ่นแอ เต้าอัน้ 6 ยอ้น วา่ ถ้า 
ข้าพเจ้า ใค่ อยาก จะ อวด ข้าพเจ้า ก็ บ่ ใจ้ คน งา่ว ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า จะ อวด ใน 
สิง่ ต้ี เป๋น ความ จรงิ แต่ ข้าพเจ้า จะ บ่ เยยีะ จาอัน้ ยอ้น ข้าพเจ้า บ่ ใค่ หื้อ ใผ 
ยกยอ่ง ข้าพเจ้า เกิน๋ เหลือ สิง่ ต้ี เขา ได้ หนั กาวา่ ได้ยนิ จาก ข้าพเจ้า

7 แต่ เป้ือ บ่ หื้อ ข้าพเจ้า หลง ตัว๋ เก่า เกิน๋ ไป ยอ้น สิง่ ต้ี ยิง่ใหญ่ ต้ี พระเจ้า ได้ 
เปิดเผย หื้อ ข้าพเจ้า ได้ หนั จาอัน้ พระองค์ ก็ หื้อ หนาม อยู ่ใน ตัว๋ ของ ข้าพเจ้า
หนาม น้ัน ก็ คือ ทูต ของ ซาต๋าน ต้ี มา ทรมาน ข้าพเจ้า 8 ข้าพเจ้า ได้ ออ้นวอน 
ต่อ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า เถิง สาม เต้ือ หื้อ จ้วย เอา หนาม น้ี ออก ไป จาก ข้าพเจ้า 
เหยี 9 แต่ พระองค์ บอก วา่ �พระคุณ ของ เฮา ก็ ปอดี แล้ว สําหรบั เจ้า ยอ้น 
วา่ เม่ือ เจ้า ออ่นแอ ฤทธิ ์อาํนาจ ของ เฮา ก็ เยยีะ ก๋าน ใน เจ้า ได้ เต๋มต้ี� ยอ้น 
จาอัน้ ข้าพเจ้า ก็ ยนิดี จะ อวด เถิง ความ ออ่นแอ ของ ตัว๋ เก่า นัก ขึ้น เป้ือ ฤทธิ ์
อาํนาจ ของ พระครสิต์ จะ อยู ่กับ ข้าพเจ้า 10 ยอ้น จาอี้ เป้ือ หนั แก่ พระครสิต์
ข้าพเจ้า ก็ มี ใจ๋ ยนิดี ต้ี มี ความ ออ่นแอ มี คน ดู หมิน่ ดู แควน มี ความ ตุ๊ก ยาก
มี คน ค่ํา กับ มี ความ ยาก ลําบาก ต่าง ๆ ยอ้น วา่ เม่ือใด ต้ี ข้าพเจ้า ออ่นแอ
ข้าพเจ้า ก็ จะ เข้มแข็ง ขึ้น

เปาโล ฮกั ผู้เจ้ือ ใน เมือง โครนิธ์
11 ข้าพเจ้า ได้ อู ้อวด อยา่ง กับ คน งา่ว ไป แล้ว ก็ ยอ้น หมู่ ต้าน น้ัน เนาะ 

บังคับ หื้อ ข้าพเจ้า เยยีะ จาอัน้ แต๊ ๆ แล้ว หมู่ ต้าน ก็ น่า จะ รบัรอง ข้าพเจ้า
ยอ้น วา่ เถิงแม้ ข้าพเจ้า บ่ ได้ วเิศษ อะหยงั เลย แต่ ก็ บ่ ได้ หน้อยหน้า หมู่ อคัร
ทูต พิเศษ หมู่ น้ัน เน่อ 12 ข้าพเจ้า ได้ พิสูจน์ ตัว๋ ของ ข้าพเจ้า แล้ว วา่ ข้าพเจ้า 
เป๋น อคัรทูต แต๊ ก่อ โดย ก๋าน เยยีะ หมายสําคัญ ก๋าน อศัจ๋รรย ์กับ ปาฏิหารยิ ์
ต่าง ๆ ข้าพเจ้า เยยีะ สิง่ หมู่ น้ี โดย ความ อดทน ต๋อน ต้ี อยู ่กับ หมู่ ต้าน 13 มี 
เรือ่ง ใด พ่อง ต้ี ข้าพเจ้า ได้ เยยีะ กับ หมู่ ต้าน บ่ ดี เต้า ครสิตจักร อื่น ๆ มี ก้า เรือ่ง 
เดียว เต้าอัน้ คือ ข้าพเจ้า เอง บ่ ได้ เป๋น ภาระ หื้อ หมู่ ต้าน ขอ โผด ยก โต้ษ หื้อ 
ข้าพเจ้า ใน เรือ่ง น้ี ตวย เต๊อะ
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14 ข้าพเจ้า เกียม จะ ไป แอว่ หา หมู่ ต้าน เป๋น เต้ือ ต้ี สาม กับ จะ บ่ เป๋น ภาระ 
หื้อ หมู่ ต้าน ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า บ่ ใค่ ได้ อะหยงั จาก หมู่ ต้าน แต่ ใค่ ได้ ก้า ตัว๋ ของ 
หมู่ ต้าน ยอ้น วา่ ลูก ก็ บ่ ต้อง สะสม อะหยงั หื้อ ป้อแม่ แต่ เป๋น ป้อแม่ เน่อ ต้ี 
ต้อง สะสม หื้อ ลูก ๆ 15 ข้าพเจ้า ก็ ยนิดี แต๊ ๆ ต้ี จะ เสีย สละ กู้ สิง่ ต้ี ข้าพเจ้า มี
แม้แต่ ตัว๋ ของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ก็ หื้อ กับ หมู่ ต้าน เม่ือ ข้าพเจ้า ฮกั หมู่ ต้าน 
นัก ขึ้น จาอี้ หมู่ ต้าน จะ ฮกั ข้าพเจ้า หน้อย ลง กา

16 หมู่ ต้าน ก็ หนั ตวย บ่ ใจ้ กา วา่ ข้าพเจ้า บ่ ได้ เป๋น ภาระ หื้อ หมู่ ต้าน เลย แต่ 
ก็ ยงั มี บาง คน อู ้วา่ ข้าพเจ้า เป๋น คน เจ้าเล่ห์ กับ ได้ ใจ๊ เล่หเ์หล่ียม ยบั หมู่ ต้าน 
ไว้ 17 ข้าพเจ้า ได้ ใจ๊ คน ต้ี ข้าพเจ้า ส่ง ไป แอว่ หา หมู่ ต้าน หื้อ โก๋ง หมู่ ต้าน กา
18 ข้าพเจ้า ขอ รอ้ง หื้อ ทิตัส มา แอว่ หา หมู่ ต้าน กับ ส่ง ป้ีน้อง ผูเ้จ้ือ แหม คน ไป 
ตวย ทิตัส ได้ โก๋ง หมู่ ต้าน กา หมู่ ต้าน ก็ ฮู ้วา่ ทิตัส กับ ข้าพเจ้า เยยีะ โดย มี จิต
ใจ๋ อยา่ง เดียว กัน๋ กับ เตียว ต๋าม ฮอย ตีน๋ ฮอย เดียว กัน๋ บ่ ใจ้ กา

19 หมู่ ต้าน ท่า จะ ก๊ึด วา่ เฮา แก้ ตัว๋ กับ หมู่ ต้าน แต่ แต๊ ๆ แล้ว เฮา อู ้ใน ฐานะ 
คน ของ พระครสิต์ ต้ี อยู ่ต่อหน้า พระเจ้า ป้ีน้อง ตังหลาย ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั เหย
กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี เฮา เยยีะ น้ัน ก็ เป้ือ จะ จ้วย หมู่ ต้าน หื้อ จํา๋เรญิ ขึ้น 20 ยอ้น 
ข้าพเจ้า กัว๋ วา่ เม่ือ ข้าพเจ้า ไป เถิง หมู่ ต้าน จะ บ่ เป๋น เหมือน อยา่ง ต้ี ข้าพเจ้า 
ใค่ หื้อ เป๋น กับ ข้าพเจ้า ก็ บ่ ได้ เป๋น อยา่ง ต้ี หมู่ ต้าน ใค่ หื้อ ข้าพเจ้า เป๋น เหมือน 
กัน๋ คือ กัว๋ วา่ หมู่ ต้าน จะ ผิด จะ เถียง กัน๋ ขอย กัน๋ โขด กัน๋ แตกแยก กัน๋ ใส่ 
ฮา้ย ป้าย สี กัน๋ เล่าขวญั กัน๋ หยิง่ จ๋องหอง กัน๋ กับ มี แต่ ความ วุน่วาย สะป๊ะ
21 ข้าพเจ้า กัว๋ วา่ เม่ือ ข้าพเจ้า ไป แอว่ หา แหม พระเจ้า จะ หื้อ ข้าพเจ้า ต้อง 
ขาย ขี้ หน้า ต่อ หน้า หมู่ ต้าน แล้ว ข้าพเจ้า จะ เสียใจ๋ กับ คน หลาย คน หมู่ น้ัน ต้ี 
เยยีะ บาป มา กับ ยงั บ่ ยอม กลับใจ๋ จาก มลทิน ก๋าน เยยีะ บาป ตาง เพศ กับ 
ก๋าน ลามก ต้ี หมู่ เขา เยยีะ อยู ่น้ัน

13
กํา ตัก๊ตวาย กับ กํา เตือ๋น สุด ต๊าย

1 เต้ือ น้ี จะ เป๋น เต้ือ ต้ี สาม ต้ี ข้าพเจ้า จะ ไป แอว่ หา หมู่ ต้าน อยา่ง ต้ี มี เขียน 
ใน พระคัมภีร ์วา่ �ข้อ กล่าวหา กู้ ข้อ ต้อง มี พยาน สอง เถิง สาม คน เถิง จะ เจ้ือ
ถือ ได้� 2 ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า ไป หา หมู่ ต้าน เป๋น เต้ือ ต้ี สอง น้ัน ข้าพเจ้า ได้ เตือ๋น 
หมู่ ต้ี เยยีะ บาป อยู ่น้ัน บ่าเด่ียว น้ี เถิงแม้ ข้าพเจ้า จะ บ่ ได้ อยู ่ตวย หมู่ ต้าน
ข้าพเจ้า ก็ ขอ เตือ๋น หมู่ น้ัน แหม เต้ือ กับ คน อื่น ๆ กู้ คน เม่ือ ข้าพเจ้า ไป แหม 
เต้ือ ข้าพเจ้า จะ บ่ เวน้ โต้ษ หื้อ ใผ เลย 3 ต้ี ข้าพเจ้า เยยีะ จาอี ้ก็ ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน 
ใค่ อยาก ได้ หลักฐาน ต้ี วา่ พระครสิต์ อู ้ผ่าน ตาง ข้าพเจ้า แต๊ ๆ พระครสิต์ 
บ่ ได้ ออ่นแอ ต่อ หมู่ ต้าน แต่ มี ฤทธิ ์อาํนาจ นัก ต้ามก๋าง หมู่ ต้าน 4 เถิงแม้ วา่ 
พระองค์ ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน ยอ้น พระองค์ ยอม ออ่นแอ แต่ พระองค์ ก็ ยงั 
มี จีวติ อยู ่ยอ้น ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระเจ้า เถิงแม้ วา่ เฮา ออ่นแอ ฮว่ม กับ พระ
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ครสิต์ แต่ โดย ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระเจ้า เฮา จะ มี จีวติ อยู ่กับ พระองค์ เป้ือ 
ฮบัใจ๊ หมู่ ต้าน

5 หื้อ กวด ผ่อ ตัว๋ เก่า ลอ วา่ หมู่ ต้าน ใจ๊ จีวติ อยา่ง ผู้เจ้ือ แต๊ ก่อ ทดสอบ 
ตัว๋ เก่า ผ่อ ลอ หมู่ ต้าน บ่ ฮู ้กา วา่ พระเยซู ครสิต์ อยู ่ใน หมู่ ต้าน เวน้ แต่ วา่ 
หมู่ ต้าน บ่ ผ่าน ก๋าน ทดสอบ 6 ข้าพเจ้า หวงั วา่ หมู่ ต้าน จะ ฮู ้วา่ เฮา บ่ ใจ้ หมู่ ต้ี 
บ่ ผ่าน ก๋าน ทดสอบ วา่ เป๋น อคัรทูต แต๊ ๆ 7 เฮา อธษิฐาน ต่อ พระเจ้า ขอ บ่ หื้อ 
หมู่ ต้าน เยยีะ อะหยงั ผิด เลย ข้าพเจ้า บ่ ได้ อธษิฐาน เป้ือ หื้อ คน หนั วา่ เฮา 
เป๋น คน ต้ี ผ่าน ก๋าน ทดสอบ แต่ เป้ือ หื้อ หมู่ ต้าน เยยีะ ใน สิง่ ต้ี ถูกต้อง เถิง
แม้ วา่ เฮา ผ่อ เหมือน บ่ สามารถ ผ่าน ก๋าน ทดสอบ ก็ ต๋าม 8 มัน เป๋น ไป บ่ ได้ 
ต้ี เฮา จะ เยยีะ ใน สิง่ ต้ี ขัด กับ ความ จรงิ แต่ เฮา เยยีะ เป้ือ ความ จรงิ เต้าอัน้
9 เม่ือ เฮา ออ่นแอ แต่ หมู่ ต้าน เข้มแข็ง เฮา ก็ ยนิดี เฮา อธษิฐาน ก็ เป้ือ สิง่ น้ี
คือ ขอ พระเจ้า เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน ป๊ิก ไป อยู ่ใน สภาพ ต้ี ดี อยา่ง เก่า 10 ยอ้น จา
อี้ ข้าพเจ้า จึง เขียน สิง่ หมู่ น้ี มา ใน หวา่ง ต้ี ข้าพเจ้า บ่ ได้ อยู ่ตวย เป้ือ วา่ เม่ือ 
ข้าพเจ้า ไป เถิง ข้าพเจ้า จะ ได้ บ่ ต้อง เยยีะ แฮง ต่อ หมู่ ต้าน โดย ก๋าน ใจ๊ สิทธ ิ
อาํนาจ ต้ี พระเจ้า มอบ หื้อ ข้าพเจ้า เป้ือ เสรมิสรา้ง หมู่ ต้าน บ่ ใจ้ ทําลาย

11 สุดต๊าย น้ี ข้าพเจ้า ขอ ลา ป้ีน้อง ตังหลาย ขอ หื้อ ป๊ิก ไป อยู ่ใน สภาพ ต้ี ดี 
อยา่ง เก่า เน่อ ขอ หื้อ เยยีะ ตวย ต๋าม สิง่ ต้ี ข้าพเจ้า บอก หื้อ เยยีะ ขอ หื้อ เป๋น น้ํา
น่ึง ใจ๋เดียว กัน๋ กับ ขอ หื้อ อยู ่ตวย กัน๋ อยา่ง สงบสุข แล้ว พระเจ้า แหง่ ความ 
ฮกั กับ สันติสุข ก็ จะ อยู ่กับ หมู่ ต้าน

12 หื้อ จูบ ตัก๊ตวาย กัน๋ อยา่ง เป๋น ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ 13 หมู่ คน ของ พระเจ้า กู้ คน 
ก็ ฝาก ความ ก๊ึดเติง มา หา หมู่ ต้าน ตวย

14 ขอ พระคุณ ของ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า กับ ความ ฮกั ของ 
พระเจ้า ตึง ก๋าน มี ส่วน ฮว่ม กัน๋ ยอ้น พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ จง มี แก่ หมู่ ต้าน 
เต๊อะ
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จดหมาย จาก เปาโล เขียน เถิง หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ใน 
แควน้

กาลาเทีย
จดหมาย ฉบับ น้ี เขียน โดย เปาโล เซิง่ เขียน เถิง หมู่ ผู้เจ้ือ ต้ี แควน้ กาลา

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

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

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

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

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

เถิง ครสิตจักร ตังหลาย ใน แควน้ กาลาเทีย
3 ขอ หื้อ ต้าน ตังหลาย ได้ ฮบั พระคุณ ตึง สันติสุข จาก พระเจ้า พระบิดา 

ของ เฮา กับ จาก พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เต๊อะ 4 พระเยซู ได้ สละ จี
วติ ของ พระองค์ เป้ือ บาป ของ เฮา เป้ือ จ้วย เฮา หื้อ ป๊น จาก บาป ใน ยุค น้ี ต๋าม 
ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า พระบิดา ของ เฮา 5 ขอ เกียรติ จง มี แก่ พระเจ้า 
ตลอด ไป อาเมน
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ข่าวดี ต้ี แต๊ จรงิ
6 ข้าพเจ้า งดื ขนาด วา่ ยงั บ่ ตัน หยงั เต้ือ หมู่ ต้าน ก็ ปา กัน๋ ละ พระเจ้า ผู้ 

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

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

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

13 ต้าน ตังหลาย ก็ ฮู ้อยู ่แล้ว วา่ ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า ถือ ศาสนา ยวิ น้ัน ข้าพเจ้า 
เป๋น คน จาใด ข้าพเจ้า ได้ ข่ม เหง ครสิตจักร ของ พระเจ้า อยา่ง หนัก กับ ฮ ิต้ี 
จะ ทําลาย หมู่ เขา จ๋น เส้ียง ตึง หมด 14 สมัย น้ัน ข้าพเจ้า ก้าวหน้า ใน ศาสนา 
ยวิ นัก เหลือ คน อื่น ต้ี เป๋น คน รุน่ เดียว กัน๋ ข้าพเจ้า กระตือรอืรน้ ใน ก๋าน เยยีะ 
ต๋าม ฮตี เก่า ฮอย เดิม ของ ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ ข้าพเจ้า อยา่ง เครง่ครดั ต้ี สุด
15 แต่ พระเจ้า ได้ เลือก ข้าพเจ้า ไว้ ตัง้แต่ เม่ือ อยู ่ใน ต๊อง แม่ แล้ว พระเจ้า 
ได้ ฮอ้ง ข้าพเจ้า ด้วย พระคุณ ของ พระองค์ หื้อ มา เป๋น ผู้ ฮบั ใจ๊ พระองค์
16 พระองค์ เปิงใจ๋ ต้ี จะ เปิดเผย เรือ่ง พระเยซู ครสิต์ พระบุตร ของ พระองค์ 
หื้อ ข้าพเจ้า ฮูจั้ก เป้ือ ข้าพเจ้า จะ ได้ บอก ข่าวดี เรือ่ง พระบุตร แก่ คน ต่างจ้าด
เวลา น้ัน ข้าพเจ้า บ่ ได้ เป็ิกษา ใผ คน ใด เลย 17 กับ บ่ ได้ ขึ้น ไป กรุง เยรูซาเล็ม
เป้ือ เป็ิกษา คน ต้ี เป๋น อคัรทูต มา ก่อน ข้าพเจ้า แต่ ได้ ลวด ไป ประเทศ อาระ
เบีย เลย แล้ว เม่ือลูน ก็ ได้ ป๊ิก มา กรุง ดามัสกัส แหม 18 อยู ่ต้ี หัน้ ได้ สาม ป๋ี
แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ได้ ไป หา เปโตร ใน กรุง เยรูซาเล็ม กับ อยู ่ตวย เขา สิบ หา้ วนั
19 บ่ ได้ ปะ อคัรทูต คน อื่น ๆ เลย นอกจาก ยากอบ น้อง ของ พระเยซู องค์ พระ 
ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา เต้าอัน้ 20 ข้าพเจ้า ยนืยนั ต่อ หน้า พระเจ้า ได้ วา่ เรือ่ง ต้ี 
เขียน มา น้ี บ่ ได้ จุ ใผ เลย
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21 เม่ือ ลูน มา ข้าพเจ้า ได้ เข้า ไป แควน้ ซีเรยี กับ แควน้ ซีลีเซีย 22 ส่วน คริ
สตจักร ตังหลาย ของ พระเยซู ครสิต์ ใน แควน้ ยูเดีย บ่ มี ใผ ฮูจั้ก ข้าพเจ้า เป๋น 
ส่วน ตัว๋ 23หมู่ เขา ได้ยนิ คน อู ้กัน๋ วา่ �คน ต้ี เกย ข่ม เหง หมู่ เฮา ตะก่อน น้ัน บ่า
เด่ียว น้ี เขา ได้ มา บอก เถิง ความ เจ้ือ ต้ี เขา เกย ฮ ิจะ ทําลาย มา ก่อน� 24 แล้ว 
หมู่ เขา ปา กัน๋ สรรเสรญิ พระเจ้า ยอ้น เรือ่ง ของ ข้าพเจ้า

2
อคัรทูต คน อื่น ๆ รบัรอง เปาโล

1 สิบ ส่ี ป๋ี ต่อ มา ข้าพเจ้า ตึง บารนาบัส ได้ ขึ้น ไป กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว ปา ทิตั
ส ไป ตวย แหม คน 2 ต้ี ไป น้ัน ก็ ยอ้น วา่ พระเจ้า ได้ เปิด เผย หื้อ ฮู ้วา่ ข้าพเจ้า 
ควร จะ ไป ข้าพเจ้า ได้ เล่า หื้อ ผู้นํา ครสิตจักร ฟัง เป๋น ก๋าน ส่วน ตัว๋ เรือ่ง ข่าวดี 
ต้ี ข้าพเจ้า ได้ บอก แก่ คน ต่างจ้าด ถ้า บ่ อู ้หื้อ ผู้นํา หมู่ น้ี ฟัง ก็ กัว๋ วา่ งาน เก่ียว
กับ ก๋าน บอก ข่าวดี ต่อ คน ต่างจ้าด ต้ี เกย เยยีะ มา กับ ต้ี ก่ําลัง เยยีะ อยู ่น้ัน จะ 
เสีย ไป บ่ ดาย ๆ 3 เถิง แม้ วา่ ทิตัส ต้ี อยู ่ตวย ข้าพเจ้า น้ัน เป๋น จาว กรกี ก็ บ่ ได้ 
ถูก เข หื้อ เข้า พิธ ีสุหนัต 4 ต้ี เฮา บอก เรือ่ง น้ี ก็ ยอ้น วา่ มี บาง คน ต้ี อา้ง วา่ เป๋น 
ป้ีน้อง ของ เฮา ได้ ลัก เข้า มา สอดแนม อยู ่ใน หมู่ เฮา เป้ือ มา ลู่ เอา อสิระ ต้ี เฮา 
มี ใน พระเยซู ครสิต์ ไป แล้ว เยยีะ หื้อ เฮา เป๋น ขี้ข้า ของ ฮตี เก่า ฮอย เดิม ของ 
จาว ยวิ แหม 5แต่ เฮา บ่ ยอม ออ่นข้อ หื้อ เขา เลย เป้ือ ฮกัษา ข่าวดี แต๊ ๆ หื้อ กับ 
ต้าน ตังหลาย ต่อ ไป

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

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

ยอ้น เขา เยยีะ ผิด แน่ ๆ 12 คือ ต๋อนแรก เขา ได้ กิน๋ ได้ อยู ่กับ ผู้เจ้ือ คน ต่างจ้าด
แต่ ปอ ผู้เจ้ือ จาว ยวิ ต้ี ยากอบ ส่ง มา น้ัน มา แผว เขา ก็ แยก ตัว๋ ออก จาก ผู้เจ้ือ 
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คน ต่างจ้าด เหยี ยอ้น กัว๋ ผู้เจ้ือ จาว ยวิ หมู่ น้ี ต้ี มี กําก๊ึด วา่ ผู้เจ้ือ คน ต่างจ้า
ด จะ ต้อง เข้า พิธ ีสุหนัต จะ วา่ หื้อ 13 ผู้เจ้ือ จาว ยวิ คน อื่น ๆ ต้ี อยู ่ต้ี หัน้ ก็ ก๋าย 
เป๋น คน หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด ตวย เปโตร แม้ แต่ บารนาบัส ก็ ยงั หลง ไป กับ หมู่ เขา 
เหมือน กัน๋

14 เม่ือ ข้าพเจ้า หนั วา่ หมู่ เขา บ่ ได้ เยยี ะ ตัว๋ ต๋าม ความ จรงิ ของ ข่าวดี
ข้าพเจ้า จึง ได้ วา่ หื้อ เปโตร ต่อ หน้า คน ตังหลาย วา่ �ถ้า ต้าน ต้ี เป๋น จาว ยวิ 
ยงั เยยีะ ต๋าม อยา่ง คน ต่างจ้าด บ่ ได้ เยยีะ ต๋าม ฮตี เก่า ฮอย เดิม ของ จาว ยวิ
แล้ว เป๋น จาใด ต้าน ไป บังคับ คน ต่างจ้าด หื้อ เยยีะ ต๋าม จาว ยวิ

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

3
ปอน ของ พระเจ้า เม่ือ เจ้ือ วางใจ๋ พระครสิต์

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

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

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

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

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

คน สอง ฝ่าย ตก ลง เยยีะ สัญญา กัน๋ ไว้ ฝ่าย น่ึง ฝ่าย ใด ก็ บ่ สามารถ ยกเลิก 
กาวา่ เพิม่ เติม สัญญา น้ัน ได้ 16 พระสัญญา ต้ี พระเจ้า ได้ เยยีะ ไว ้กับ อบัรา
ฮมั จ๋น แผว ลูก หลาน ของ เขา ก็ เหมือน กัน๋ พระเจ้า บ่ ได้ สัญญา กับ ลูก หลาน 
ของ เขา หลาย ๆ คน แต่ ได้ สัญญา กับ คน คน เดียว ลูก หลาน คน น้ัน คือ พระ
เยซู ครสิต์ 17 ความหมาย ของ ข้าพเจ้า ก็ คือ บท บัญญัติ ของ โมเสส ต้ี เกิด 
ขึ้น เม่ือ ลูน เถิง ส่ี รอ้ย สาม สิบ ป๋ี น้ัน ก็ บ่ สามารถ ยกเลิก พันธสัญญา กับ ข้อ 
ตกลง ต้ี พระเจ้า ได้ หื้อ กับ อบัราฮมั ได้ 18 ถ้า ก๋าน ต้ี จะ ได้ ฮบั ปอน น้ี ขึ้น อยู ่กับ 
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บท บัญญัติ แล้ว ก็ แสดง วา่ บ่ ได้ ขึ้น อยู ่กับ พระสัญญา แต่ พระเจ้า โผด หื้อ 
ปอน น้ัน กับ อบัราฮมั โดย ผ่าน ตาง พระสัญญา อยา่ง เดียว

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

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

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

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

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

4
เฮา จะ ได้ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า

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

เปาโล เป๋น หว่ง จาว เมือง กาลาเทีย
8 ตะก่อน เม่ือ ต้าน ตังหลาย ยงั บ่ ฮูจั้ก พระเจ้า เต้ือ ต้าน ก็ เป๋น ขี้ข้า ของ หมู่ 

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

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

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

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

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

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

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

จะ มี นัก เหลือ ลูก ของ แม่ญิง ต้ี มี ผัว�ฉ
28 ป้ี น้อง ตังหลาย ต้าน เป๋น ลูก แหง่ พระสัญญา เหมือน อสิอคั 29 ตะ

ก่อน น้ัน ลูก ต้ี เกิด มา ต๋าม ปกติ ของ คน คือ อิชมาเอล ได้ ข่มเหง ลูก ต้ี เกิด 
มา ต๋าม พระวญิญาณ คือ อสิอคั จาใด บ่าเด่ียว น้ี หมู่ ต้าน ก็ ถูก ข่มเหง จาอัน้ 
เหมือน กัน๋ 30 แต่ พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่ �ไล่ นาง ขี้ข้า กับ ลูก ของ นาง ออก 
ไป เหยี ลูก ของ นาง ขี้ข้า จะ ฮบั มรดก ฮว่ม กัน๋ กับ ลูก ของ นาง ต้ี มี อสิระ บ่ ได้�ช
31 ยอ้น จาอัน้ ป้ีน้อง ตังหลาย เฮา บ่ ได้ เป๋น ลูก ของ นาง ฮาการ ์ต้ี เป๋น ขี้ข้า แต่ 
เฮา เป๋น ลูก ของ นาง ซาราห ์ต้ี มี อสิระ

5
พระเยซู ผู้ ต้ี จ้วย หื้อ เฮา มี อสิระ

จ 4:24 4:24 อพย� 19-20 ฉ 4:27 4:27 อสย� 54:1 ช 4:30 4:30 ปฐก� 21:10
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1 พระเยซู ครสิต์ ได้ โผด หื้อ เฮา ตังหลาย มี อสิระ แล้ว ก็ หื้อ เฮา อยู ่อยา่ง 
อสิระ บ่ ต้อง ยอม เป๋น ขี้ข้า ของ บท บัญญัติ แหม ซ้ํา เน่อ

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

7 ตะก่อน น้ัน หมู่ ต้าน ก็ ได้ เยยีะ ตวย กํา สัง่ สอน ของ พระเยซู อยา่ง ดี แล้ว 
เป๋น ใผ ต้ี เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน ยา้ง เยยีะ ไป เหยี บ่ หื้อ หมู่ ต้าน เยยีะ ตวย เรือ่ง ต้ี แต๊ 
จรงิ น้ัน 8 ใผ ต้ี เยยีะ จาอัน้ ก็ บ่ ได้ มา จาก พระเจ้า ต้ี ฮอ้ง หมู่ ต้าน มา แน่ ๆ 9 กํา
สอน ต้ี บ่ ถูกต้อง ก็ เผียบ เหมือน เจ๊ือ ฟู หน้อย เดียว ก็ เยยีะ หื้อ แป้ง เข้าหนม
ปัง ฟู ตึง ก้อน 10 ข้าพเจ้า มัน่ใจ๋ ใน องค์ พระผู้เป๋นเจ้า วา่ ต้าน ตังหลาย จะ 
บ่ ยอมฮบั กําก๊ึด ต้ี แตก ต่าง จาก น้ี แหม แล้ว คน ต้ี มา เยยีะ หื้อ ต้าน สับสน น้ัน
บ่ วา่ เขา จะ เป๋น ใผ ก็ ต๋าม ต้อง ได้ ฮบั โต้ษ จาก พระเจ้า อยา่ง แน่ นอน

11 ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย ถ้า เป๋น เรือ่ง แต๊ ต้ี ข้าพเจ้า สอน หื้อ ฮบั ความ รอด 
ป๊น บาป โต้ษ โดย ก๋าน เข้า พิธ ีสุหนัต แล้ว เป๋น จาใด ข้าพเจ้า จึง ถูก ค่ํา จาอี้
ถ้า ข้าพเจ้า สอน จาอัน้ ก๋าน สอน เรือ่ง ก๋าน ต๋าย ของ พระเยซู บน ไม้ ก๋าง เขน
ก็ บ่ เป๋น ป๋ัญหา สําหรบั จาว ยวิ แหม ต่อไป 12 ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ คน หมู่ น้ัน ต้ี เยยี
ะ หื้อ ต้าน ตังหลาย เกิด ความ สับสน ได้ ต๋อน ตัว๋ เก่า เหยี บ่ ใจ้ ก้า เยยีะ พิธ ี
สุหนัต เต้าอัน้

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

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

บ่ เยยีะ อะหยงั ต๋าม สันดาน บาป 17 ยอ้น วา่ ตัณ๋หา ของ สันดาน บาป ก็ ขัด
แยง้ กับ ความ ต้อง ก๋าน ของ พระวญิญาณ ก็ จะ ต่อสู้ กัน๋ ตึง สอง ฝ่าย น้ี เป๋น 
ศัตรู ๋กัน๋ ยอ้น จาอัน้ สิง่ ต้ี ต้าน ใค่ เยยีะ จึง เยยีะ บ่ ได้ 18แต่ ถ้า ต้าน ตังหลาย หื้อ 
ซ 5:14 5:14 ลนต� 19:18
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พระวญิญาณ เป๋น ผู้ นํา จีวติ ต้าน ก็ จะ บ่ อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ บท บัญญัติ แหม 
ต่อ ไป

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

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

6
ก๋าน จ้วย เหลือ กัน๋

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

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

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

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

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

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

๑ 6:14 6:14 ฉบับ ภาษา กรกี แป๋ ตรง ๆ วา่ ถูก เขิง ๒ 6:16 6:16 ฉบับ ภาษา กรกี แป๋ ตรง ๆ
วา่ อสิราเอล ของ พระเจ้า ๓ 6:17 6:17 ฮอย แผล อา้งเถิง ฮอย ต้ี เปาโล โดน เฆ่ียน ตี ๋
ยอ้น สอน เรือ่ง ของ พระเยซู ครสิต์ 
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จดหมาย จาก เปาโล เขียน เถิง หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ใน เมือง
เอเฟซัส

เปาโล เป๋น ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ต้าน เขียน ขึ้น ประมาณ ป๋ี ค�ศ� 61
ใน หละหวา่ง น้ัน ต้าน ติด คอก อยู ่ต้ี กรุง โรม จดหมาย ฉบับ เอเฟซัส ฟีลิปปี
โคโลสี กับ ฟีเลโมน ต้าน ก็ เขียน ขึ้น หละหวา่ง น้ัน ตวย ยอ้น จาอัน้ จดหมาย 
หมู่ น้ี บาง เต้ือ ก็ ฮอ้ง วา่ จดหมาย จาก คอก เปาโล ติด คอก อยู ่ต้ี กรุง โรม ก็ 
ยอ้น บอก ข่าวดี

ผู้ เชีย่ว ชาญ พระคัมภีร ์ส่วน ใหญ่ ถือ วา่ เปาโล ได้ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี 
บ่ ใจ้ เขียน เถิง ก้า ผู้เจ้ือ ใน เอเฟซัส เต้าอัน้ แต่ ได้ เขียน เถิง ผู้เจ้ือ คน อื่น ๆ ใน 
เมือง อื่น ๆ ใน แควน้ เอเชยี ตวย เปาโล ได้ อยู ่ใน เมือง เอเฟซัส สอง ป๋ี ป๋าย กับ 
ได้ บอก ข่าวดี ต๋อน ต้ี อยู ่ต้ี หัน้ ( กิจก๋าน 19:10 ) เอเฟซัส คือ เมือง ต้ี สําคัญ
เซิง่ อยู ่ตัง วนั ตก ติด กับ ทะเล ใน แควน้ เอเชยี ใน สมัย น้ี แควน้ เอเชยี จะ อยู ่
ใน ประเทศ ตุรกี คาด วา่ ผู้เจ้ือ ใน เมือง เอเฟซัส อาจ จะ เอา จดหมาย ฉบับ น้ี 
ของ เปาโล ไป หื้อ กับ ผูเ้จ้ือ ใน ต้ี ต่าง ๆ ใน แควน้ เอเชยี ได้ อา่น ตวย

เปาโล ได้ เขียน เถิง ความ สัมพันธ ์ของ ค ริสต จักร กับ พระ เยซู ครสิต์
พระเจ้า เยยีะ หื้อ ความ ต้องก๋าน ของ พระองค์ ต้ี ตัง้ใจ๋ ไว ้ตัง้แต่ เก๊า น้ัน สําเรจ็ 
โดย ผ่าน ก๋าน ต๋าย กับ ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ของ พระเยซู ครสิต์ ยอ้น 
จาอัน้ พระครสิต์ จึง เป๋น ผู้ นํา กับ ผู้ ปกครอง คน ของ พระเจ้า ก็ คือ ครสิตจักร
จาว ยวิ กับ คน ต่างจ้าด ก็ มี สันติสุข ตวย กัน๋ ได้ ผ่าน ก๋าน ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน 
ของ พระเยซู ครสิต์ กับ หมู่ เขา ก็ ได้ เป๋น หมู่ เดียว กัน๋ คือ ครสิตจักร ก๋าน ต๋าย 
ของ พระเยซู ครสิต์ เยยีะ หื้อ ผู้เจ้ือ กู้ คน สามารถ ฮบั ปอน ฝ่าย จิต วญิญาณ 
กู้ อยา่ง จาก พระเจ้า ก๋าน ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ เป๋น ของ ประทาน จาก 
พระเจ้า บ่ ใจ้ ขึ้น อยู ่กับ สิง่ ต้ี คน เยยีะ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ก็ มา อยู ่ใน ใจ๋ 
ของ ผู้เจ้ือ กู้ คน กับ พระองค์ ก็ หื้อ ของ ประทาน ฝ่าย วญิญาณ เป้ือ ผูเ้จ้ือ กู้ คน 
จะ สามารถ จ้วย หื้อ ตัว๋ ของ พระครสิต์ แข็งแฮง ขึ้น กับ เติบโต เป๋น คน ใหญ่ 
ใน ความ เจ้ือ แล้ว ใจ๊ จีวติ อยา่ง บรสุิทธิ ์กับ ถูกต้อง ต๋าม ธรรม

กํา ตัก๊ตวาย
1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ เป๋น อคัรทูต ของ พระเยซู ครสิต์ 

ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า
เถิง คน ของ พระเจ้า ต้ี สัตย์ซ่ือ ใน เมือง เอเฟซัส ผู้ ต้ี เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว 

กัน๋ กับ พระเยซู ครสิต์ 2 ขอ หื้อ ต้าน ตังหลาย ได้ ฮบั พระคุณ ตึง สันติสุข จาก 
พระเจ้า พระบิดา ของ เฮา กับ จาก พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เต๊อะ

ปอน ต้ี มา จาก พระเยซู ครสิต์
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3 สรรเสรญิ พระเจ้า ผู้ เป๋น พระเจ้า ตึง พระบิดา ของ พระเยซู ครสิต์ องค์ 
พระผู้เป๋นเจ้า ของ เฮา พระองค์ ป๋ัน ปอน ฝ่าย จิตวญิญาณ ของ เฮา กู้ อยา่ง 
ใน สวรรค์ โดย พระครสิต์ 4 ก่อน สรา้ง โลก น้ี พระเจ้า ก็ ได้ เลือก เฮา เป๋น คน 
ของ พระองค์ แล้ว ใน ตาง ความ สัมพันธ ์กับ พระครสิต์ เป้ือ หื้อ เฮา เป๋น คน 
บรสุิทธิ์ บ่ มี ต้ี ติ ใน สายต๋า พระเจ้า 5 ยอ้น พระองค์ ฮกั เฮา พระองค์ จึง ได้ กํา๋
หนด เฮา ไว ้ก่อน แล้ว วา่ หื้อ เฮา เป๋น ลูก ของ พระองค์ โดย ตาง พระเยซู ครสิต์
น่ี เป๋น สิง่ ต้ี พระองค์ ปอใจ๋ กับ เป๋น ความ ต้องก๋าน ของ พระองค์ 6 เป้ือ เฮา 
จะ ได้ สรรเสรญิ พระคุณ อนั ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์ ต้ี หื้อ เฮา บ่ ดาย ผ่าน ตาง 
พระบุตร ผู้ ต้ี พระองค์ ฮกั 7 โดย ก๋าน ต๋าย ของ พระเยซู เลือด ของ พระองค์ 
ก็ ไถ่ เฮา แล้ว คือ เฮา ได้ฮบั ก๋าน ยกโต้ษ บาป ยอ้น พระคุณ อนั ใหญ่ หลวง 
ของ พระองค์ 8 พระเจ้า หื้อ พระคุณ อยา่ง เหลือล้น กับ เฮา ตึง หื้อ เฮา มี ผญา 
ป๋ัญญา กับ ความ เข้าใจ๋ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง 9 พระองค์ โผด หื้อ เฮา ฮู ้เถิง แผนก๋าน 
ล้ําเลิก็ ต้ี พระองค์ ตัง้ใจ๋ เยยีะ หื้อ สําเรจ็ ใน พระครสิต์ ต๋าม ความ ต้องก๋าน 
ของ พระองค์ 10 แผนก๋าน น้ัน ก็ คือ เม่ือ เถิง เวลา ต้ี เหมาะสม ใน สายต๋า ของ 
พระองค์ พระองค์ จะ ต้อม กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ตึง ต้ี อยู ่ใน สวรรค์ กับ ใน โลก เข้า 
ตวย กัน๋ แล้ว หื้อ พระครสิต์ ปกครอง

11 พระองค์ ได้ เลือก เฮา หื้อ เป๋น คน ของ พระองค์ โดย ต้ี หื้อ เฮา มี ความ 
สัมพันธ ์กับ พระครสิต์ ยอ้น น่ี เป๋น ความ ต้องก๋าน ของ พระองค์ ต้ี พระองค์ 
ได้ ตัง้ใจ๋ ไว ้ตัง้แต่ เก๊า 12 เป้ือ หื้อ หมู่ เฮา จาว ยวิ เซิง่ เป๋น หมู่ แรก ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ 
ใน พระครสิต์ จะ สรรเสรญิ ความ ยิง่ใหญ่ ของ พระเจ้า 13 หมู่ ต้าน ก็ มี ความ 
สัมพันธ ์กับ พระครสิต์ เหมือน กัน๋ เม่ือ หมู่ ต้าน ได้ ฟัง ถ้อยกํา ต้ี เป๋น ความ 
จรงิ คือ ข่าวดี เรือ่ง ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ หมู่ ต้าน ก็ ได้ วางใจ๋ ใน ข่าวดี น้ัน 
แล้ว พระองค์ ก็ ได้ จ๊ํา ก๋า เป๋น เจ้าของ หมู่ ต้าน โดย หื้อ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์
กับ หมู่ ต้าน ต๋าม ต้ี พระองค์ สัญญา ไว้ 14 พระวญิญาณ น้ัน เป๋น ก๋าน มัดจํา๋ 
สําหรบั มรดก ของ หมู่ เฮา กับ เป๋น ก๋าน รบัรอง วา่ พระเจ้า จะ หื้อ หมู่ เฮา ต้ี 
เป๋น คน ของ พระองค์ ได้ฮบั ก๋าน ไถ่ จาก โต้ษ บาป ตึง หมด น้ี ก็ เป้ือ หื้อ หมู่ เฮา 
สรรเสรญิ ความ ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์

เปาโล อธษิฐาน เป้ือ จาว เอเฟซัส
15 ยอ้นจาอี้ ตัง้แต่ ต้ี ข้าพเจ้า ได้ยนิ วา่ หมู่ ต้าน เจ้ือ วางใจ๋ พระเยซู องค์ 

พระ ผู้ เป๋นเจ้า กับ ฮกั คน ของ พระเจ้า ตังหลาย 16 ข้าพเจ้า จึง อธษิฐาน 
เผื่อ หมู่ ต้าน บ่ เกย ขาด ตึง ขอบคุณ พระเจ้า สําหรบั หมู่ ต้าน อยู ่ตลอด 17 เฮา 
อธษิฐาน ขอ พระเจ้า ของ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา ต้ี เป๋น 
พระบิดา ผู้ ยิง่ใหญ่ โผด หื้อ พระวญิญาณ กับ หมู่ ต้าน ต้ี จะ เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน 
มี ผญา ป๋ัญญา กับ เปิดเผย เรือ่ง ของ พระเจ้า หื้อ หมู่ ต้าน เป้ือ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู้
จัก พระองค์ นัก ขึ้น 18 ขอ พระองค์ จ้วย เปิดต๋า เปิดใจ๋ ของ หมู่ ต้าน เป้ือ หมู่ 
ต้าน จะ ได้ ฮู ้วา่ พระองค์ ฮอ้ง หื้อ หมู่ ต้าน มา มี ความ หวงั อะหยงั กับ ฮู ้วา่ ปอน 



เอเฟซัส 1:19 377 เอเฟซัส 2:10

ต้ี พระองค์ สัญญา วา่ จะ หื้อ กับ คน ของ พระองค์ น้ัน ดีเลิศ มอก ใด 19 กับ ฮู ้วา่ 
ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระองค์ ต้ี จ้วย เฮา ต้ี เป๋น หมู่ ผู้เจ้ือ น้ัน ยิง่ใหญ่ ขนาด ไหน
ฤทธิ ์อาํนาจ น้ี ก็ เป๋น อยา่ง เดียว กัน๋ กับ ฤทธิ ์อาํนาจ อนั ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์
20 ต้ี พระองค์ ใจ๊ เม่ือ เยยีะ หื้อ พระเยซู ครสิต์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย กับ หื้อ 
น่ัง อยู ่ตัง ขวา มือ ของ พระองค์ ใน สวรรค์ 21 มี อาํนาจ เหนือ วญิญาณ ต้ี เป๋น 
ผู้ ปกครอง ต้ี เป๋น ผู้ มี สิทธ ิอาํนาจ ต้ี เป๋น เจ้า เป๋น นาย กาวา่ ต้ี มี ฤทธิ ์เดช 
อาํนาจ สูงสุด ใน สวรรค์ พระครสิต์ อยู ่เหนือ กู้ ตํา๋แหน่ง ต้ี แสดง เถิง อาํนาจ 
ตึงหมด ต้ี ตัง้ ขึ้น บ่ ใจ้ ก้า ยุค บ่าเด่ียว น้ี เต้าอัน้ แต่ ใน ยุค ต้ี ก่ําลัง จะ มา ตวย
22พระเจ้า ได้ หื้อ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ พระครสิต์ กับ ตัง้ หื้อ พระองค์ 
เป๋น เหมือน หวั ต้ี ปกครอง กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ใน ครสิตจักร 23 ครสิตจักร น้ัน ก็ เป๋น 
เหมือน ตัว๋ ของ พระครสิต์ ครสิตจักร น้ัน ก็ สมบูรณ์ โดย พระองค์ ผู้ ต้ี เยยีะ 
หื้อ กู้ สิง่ สมบูรณ์

2
เกิด ใหม่ ใน พระครสิต์

1 ตะก่อน หมู่ ต้าน เผียบ เหมือน คน ต้ี ต๋าย ไป แล้ว ใน ฝ่าย จิตวญิญาณ
ยอ้น บ่ ยอม เจ้ือฟัง กับ เยยีะ บาป 2 หมู่ ต้าน เกย ใจ๊ จีวติ ต้ี บ่ ดี ต๋าม ตาง ของ 
โลก หมู่ ต้าน ยอม เจ้ือฟัง ซาต๋าน ผู้ มี อาํนาจ ใน ฟ้า อากาศ เซิง่ เป๋น วญิญาณ 
ต้ี ควบคุม คน ต้ี บ่ ยอม เจ้ือฟัง พระเจ้า 3 ตะก่อน หมู่ เฮา กู้ คน ก็ เกย ใจ๊ จีวติ 
อยา่ง คน หมู่ น้ัน เหมือน กัน๋ คือ เฮา เยยีะ ต๋าม กิเลส ตัณ๋หา ของ สันดาน บาป
กับ เยยีะ ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ ตัว๋ กับ จิตใจ๋ ของ เฮา เซิง่ เฮา สมควร แล้ว 
ต้ี จะ ต้อง ฮบั ก๋าน ลงโต้ษ จาก พระเจ้า เหมือน คน อื่น ๆ ยอ้น บาป ของ เฮา เยยี
ะ หื้อ พระเจ้า โขด 4 แต่ ความ เมตต๋า ของ พระเจ้า กับ ความ ฮกั ต้ี พระองค์ มี 
หื้อ เฮา น้ัน นัก ขนาด 5 เถิง แม้วา่ เฮา ได้ ต๋าย ไป แล้ว ใน ฝ่าย จิตวญิญาณ ยอ้น 
ความ บาป ของ เฮา แต่ พระเจ้า ก็ หื้อ ต้าน มี จีวติ ใหม่ ฮว่ม กับ พระครสิต์ ต้ี 
หมู่ ต้าน รอด ป๊น บาป โต้ษ น้ัน ก็ ยอ้น พระคุณ ของ พระเจ้า 6 พระองค์ เยยี
ะ หื้อ เฮา เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ตวย กัน๋ กับ พระครสิต์ กับ โผด หื้อ เฮา น่ัง 
ปกครอง อยู ่ใน สวรรค์ ฮว่ม กับ พระองค์ ตวย ยอ้น เฮา เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว 
กัน๋ กับ พระเยซู ครสิต์ 7 ต้ี พระเจ้า เยยีะ จาอี้ ก็ เป้ือ หื้อ ยุค ต่อ ๆ ไป จะ ได้ หนั 
พระคุณ อนั เหลือ ล้น ของ พระองค์ โดย ความ เมตต๋า ของ พระองค์ ผ่าน ตาง 
พระเยซู ครสิต์ 8 ต้ี หมู่ ต้าน รอด ป๊น บาป โต้ษ น้ัน ก็ ยอ้น พระคุณ ของ พระเจ้า 
ผ่าน ตาง ความ เจ้ือ ของ หมู่ ต้าน บ่ ใจ้ จาก ตัว๋ ของ หมู่ ต้าน เน่อ แต่ พระเจ้า 
โผด หื้อ กับ หมู่ ต้าน 9 บ่ มี ใผ อวด ตัว๋ ได้ ยอ้น บ่ ได้ มา จาก สิง่ ต้ี คน เยยีะ 10 เฮา 
เป๋น ผล งาน ของ พระเจ้า ต้ี พระองค์ สรา้ง ขึ้น ผ่าน ตาง พระเยซู ครสิต์ เป้ือ 
หื้อ เฮา เยยีะ สิง่ ดี ๆ ต้ี พระองค์ เกียม ไว ้หื้อ เฮา เยยีะ ก่อน แล้ว

ความ เป๋น น้ํา น่ึง ใจ๋ เดียว กัน๋ ใน พระครสิต์
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11 จาอัน้ หมู่ ต้าน ต้ี เกิด มา เป๋น คน ต่างจ้าด เป๋น ผู้ ต้ี จาว ยวิ ฮอ้ง วา่ หมู่ 
บ่ ได้ เข้า พิธ ีสุหนัต ยอ้น จาว ยวิ ฮอ้ง ตัว๋ เก่า วา่ หมู่ เข้า พิธ ีสุหนัต ( แต่ หมาย
เถิง พิธ ีต้ี คน เยยีะ ต่อ ตัว๋ เต้าอัน้ ) 12 หื้อ จํา๋ ไว ้เต๊อะ วา่ ตะก่อน หมู่ ต้าน ใจ๊ จีวติ 
โดย บ่ มี พระครสิต์ บ่ ได้ เป๋น จาว อสิราเอล กับ บ่ มี ส่วน ฮว่ม ใน พันธสัญญา 
ต้ี พระเจ้า หื้อ ไว้ หมู่ ต้าน ใจ๊ จีวติ ใน โลก น้ี อยา่ง บ่ มี ความ หวงั กับ บ่ มี พระเจ้า
13 แต่ บ่าเด่ียว น้ี หมู่ ต้าน มี ความ สัมพันธ ์กับ พระเยซู ครสิต์ จาก ต้ี ตะก่อน 
หมู่ ต้าน อยู ่ไก๋ พระเจ้า แต่ ต๋อน น้ี เลือด ของ พระครสิต์ เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน ได้ 
เข้า มา อยู ่ใก้ พระองค์ แล้ว 14 พระครสิต์ เป๋น ผู้ ต้ี เยยีะ หื้อ เกิด สันติสุข ขึ้น 
หละหวา่ง หมู่ เฮา พระองค์ เยยีะ หื้อ หมู่ จาว ยวิ กับ หมู่ คน ต่างจ้าด เป๋น หมู่ 
เดียว กัน๋ โดย ก๋าน ต๋าย ของ พระองค์ พระองค์ ได้ ทําลาย ก๋าน เป๋น ศัตรู ๋กัน๋ ก็ 
เผียบ เหมือน ได้ ตุ๊บ ก่ําแปง ต้ี เกิง้ หมู่ เขา ออก เหยี 15 พระองค์ ได้ ยกเลิก บท 
บัญญัติ ตึง กํา สัง่ กับ กฎเก๋ณฑ์ ต่าง ๆ เป้ือ เยยีะ หื้อ คน ตึง สอง ฝ่าย รวม เป๋น 
หมู่ ใหม่ เซิง่ เป๋น หมู่ เดียว กัน๋ โดย ความ สัมพันธ ์กับ พระองค์ แล้ว สันติสุข 
ก็ เกิด ขึ้น 16 ก๋าน ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน ของ พระเยซู ครสิต์ เยยีะ หื้อ ตึง สอง 
ฝ่าย บ่ เป๋น ศัตรู ๋กัน๋ แหม ต่อ ไป กับ ปา หมู่ เขา ต้ี เป๋น หมู่ เดียว กัน๋ แล้ว น้ัน ป๊ิก 
คืนดี กับ พระเจ้า 17 จาอัน้ พระองค์ เลย มา บอก ข่าวดี เรือ่ง สันติสุข น้ี หื้อ หมู่ 
ต้ี อยู ่ไก๋ พระเจ้า กับ หมู่ จาว ยวิ ต้ี อยู ่ใก้ พระเจ้า แล้ว 18 ยอ้น วา่ โดย ตาง พระ
เยซู ครสิต์ ตึง สอง หมู่ มี สิทธิ ์ต้ี จะ เข้า ใก้ พระบิดา ได้ โดย ตาง พระวญิญาณ 
บรสุิทธิ ์องค์ เดียว กัน๋

19 จาอัน้ หมู่ ต้าน ก็ บ่ ใจ้ คน ต่างด้าว กาวา่ คน นอก แหม ต่อไป แต่ เป๋น หมู่ 
เดียว กัน๋ กับ คน ของ พระเจ้า กับ เป๋น คน ใน ครอบครวั ของ พระองค์ 20 เผียบ 
เหมือน ตึก ต้ี พระเจ้า สรา้ง ขึ้น ต่อ จาก ฐาน ฐาน น้ัน ก็ คือ หมู่ อคัรทูต กับ หมู่ 
ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า กับ มี พระเยซู ครสิต์ เป๋น ศิลามุมเอก
21 พระองค์ ยดึ กู้ ส่วน ของ ตึก น้ี หื้อ ติด กัน๋ ไว้ กับ เยยีะ หื้อ ตึก น้ี จํา๋เรญิ ขึ้น เป๋น 
พระวหิาร ต้ี ศักดิสิ์ทธิ ์ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า 22 จาอัน้ หมู่ ต้าน ต้ี มี ความ 
สัมพันธ ์กับ พระครสิต์ ก็ ได้ฮบั ก๋าน ก่อ สรา้ง ขึ้น ฮว่ม กัน๋ กับ คน อื่น ๆ เป้ือ 
สรา้ง หื้อ เป๋น ต้ี อยู ่ของ พระวญิญาณ ของ พระเจ้า

3
เปาโล บอก ข่าวดี หื้อ กับ คน ต่างจ้าด

1จาอัน้ ข้าพเจ้า เปาโล คน ต้ี ติด คอก ยอ้น ฮบัใจ๊ พระเยซู ครสิต์ เป้ือ หนั แก่ 
หมู่ ต้าน ต้ี เป๋น คน ต่างจ้าด 2 แน่ ละ หมู่ ต้าน ต้อง เกย ได้ยนิ แล้ว วา่ พระเจ้า 
โผด เมตต๋า หื้อ ก๋านงาน น้ี กับ ข้าพเจ้า เป้ือ จ้วย หมู่ ต้าน 3 พระเจ้า โผด เปิด
เผย ข้อล้ําเลิก็ ของ พระองค์ หื้อ ข้าพเจ้า ฮู้ ต๋าม ต้ี ข้าพเจ้า เขียน ไว ้สัน้ ๆ น้ัน 
แล้ว 4 เม่ือ หมู่ ต้าน อา่น ผ่อ หมู่ ต้าน ก็ จะ ฮู ้วา่ ข้าพเจ้า เข้าใจ๋ ข้อ ล้ําเลิก็ ของ 
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พระครสิต์ 5 ตะก่อน พระเจ้า บ่ ได้ เปิดเผย ข้อล้ําเลิก็ น้ี หื้อ ใผ ฮู ้ใผ หนั แต่ 
บ่าเด่ียว น้ี พระองค์ โผด เปิดเผย หื้อ หมู่ อคัรทูต ผู้ บรสุิทธิ ์ของ พระองค์ กับ 
หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า หื้อ ฮู ้ผ่าน ตาง พระวญิญาณ 6 ข้อล้ํา
เลิก็ น้ัน ก็ คือ โดย ผ่าน ตาง ข่าวดี น้ัน คน ต่างจ้าด ก็ จะ ได้ฮบั มรดก ฮว่ม กัน๋ 
กับ จาว ยวิ กับ เป๋น เหมือน ส่วน ต่าง ๆ ใน ตัว๋ เดียว กัน๋ กับ มี ส่วนฮว่ม ใน พระ
สัญญา ต้ี พระเจ้า หื้อ ไว ้ผ่าน ตาง พระเยซู ครสิต์

7 ข้าพเจ้า ได้ฮบั หน้าต้ี หื้อ มา บอก ข่าวดี น้ัน ก็ โดย พระคุณ ของ พระเจ้า ต้ี 
หื้อ ข้าพเจ้า ผ่าน ตาง ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระองค์ 8 เถิงแม้ วา่ ข้าพเจ้า เป๋น คน 
ต้ี ต่ําต้อย เหลือ คน ต่ําต้อย ต้ี สุด ใน หมู่ คน ของ พระเจ้า แต่ พระเจ้า ก็ ได้ หื้อ 
พระคุณ น้ี กับ ข้าพเจ้า เป้ือ หื้อ เอา ข่าวดี มา บอก คน ต่างจ้าด ข่าวดี น้ัน ก็ คือ 
ปอน ของ พระครสิต์ ต้ี นัก จ๋น สุด กําก๊ึด ต้ี จะ ก๊ึด ได้ 9 กับ เยยีะ หื้อ กู้ คน เข้าใจ๋ 
ถองแกะ ถองแก๋น เถิง แผนก๋าน อนั ล้ําเลิก็ ต้ี พระเจ้า ผู้ สรา้ง กู้ สิง่ กู้ อยา่ง
ได้ ซ่อน ไว ้ตัง้แต่ ก่อน สรา้ง โลก มา แล้ว 10 เป้ือ วา่ ต๋อน น้ี หมู่ ผู้ ปกครอง กับ ผู้ 
มี สิทธ ิอาํนาจ ใน สวรรค์ จะ ได้ หนั เถิง ผญา ป๋ัญญา ต้ี ล้น เหลือ ของ พระเจ้า 
ผ่าน ตาง ครสิตจักร 11 ก็ เป๋น ไป ต๋าม แผนก๋าน ต้ี พระองค์ วาง ไว ้ตัง้แต่ เก๊า
เซิง่ เรือ่ง น้ี พระองค์ ก็ เยยีะ สําเรจ็ แล้ว ผ่าน ตาง พระเยซู ครสิต์ องค์ พระผู้
เป๋นเจ้า ของ เฮา 12 เม่ือ หมู่ เฮา มี ความ เจ้ือ ใน พระครสิต์ หมู่ เฮา ก็ อธษิฐาน 
ต่อหน้า พระเจ้า ได้ อยา่ง มัน่ใจ๋ กับ บ่ ต้อง กัว๋ 13 จาอัน้ ข้าพเจ้า ขอ หื้อ หมู่ ต้าน
บ่ ต้อง ออ่นใจ๋ ต้ี ข้าพเจ้า ก่ําลัง ตุ๊กยาก เป้ือ หมู่ ต้าน ยอ้น สิง่ หมู่ น้ี ก็ เป้ือ หื้อ หมู่ 
ต้าน ได้ ฮบั เกียรติ

ความ ฮกั ของ พระครสิต์
14 ยอ้น จาอี ้ข้าพเจ้า จึง คุก เข่า ลง อธษิฐาน ต่อหน้า พระบิดา 15 ผู้ ต้ี สรา้ง 

กู้ คู่ กู้ คน ตึง ใน สวรรค์ กับ บน โลก 16 ข้าพเจ้า อธษิฐาน ขอ พระเจ้า ต้ี จะ 
หื้อ ฤทธิ ์อาํนาจ ตึงหมด กับ หมู่ ต้าน จาก ปอน อนั ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์ ใน 
สวรรค์ ผ่าน ตาง พระวญิญาณ เป้ือ ต้าน จะ ได้ มี จิตใจ๋ ต้ี เข้มแข็ง 17 ขอ หื้อ 
พระครสิต์ อยู ่ใน ใจ๋ ของ หมู่ ต้าน โดย ตาง ความ เจ้ือ ของ หมู่ ต้าน ขอ หื้อ ต้าน 
มัน่คง อยู ่ใน ความ ฮกั 18 เป้ือ หื้อ หมู่ ต้าน กับ คน ของ พระเจ้า กู้ คน เข้าใจ๋ เถิง
ความ ฮกั ของ พระครสิต์ วา่ กวา้ง ยาว สูง กับ เลิก็ มอก ใด 19 ขอ หื้อ หมู่ ต้าน 
ฮู้จัก ความ ฮกั ของ พระครสิต์ น้ัน เถิงแม้ วา่ จะ บ่ ได้ ฮู้จัก ตึงหมด ก็ ต๋าม เป้ือ 
พระเจ้า จะ ได้ จ้วย หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น เหมือน พระองค์ อยา่ง สมบูรณ์

20 จง ถวาย เกียรติ แก่ พระองค์ ผู้ ต้ี เยยีะ ได้ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง นัก เหลือ ต้ี เฮา ขอ 
กาวา่ ก๊ึด โดย ฤทธิ ์อาํนาจ ต้ี เยยีะ ก๋าน อยู ่ใน ตัว๋ เฮา 21 ขอ เกียรติ จาก ผู้เจ้ือ 
ใน ครสิตจักร ตังหลาย จง มี แก่ พระเจ้า ผ่าน ตาง พระเยซู ครสิต์ กู้ เจ้น กู้ จ้าด 
ตลอด ไป อาเมน
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4
ตัว๋ เดียว กัน๋ ใน พระครสิต์

1 ข้าพเจ้า คน ต้ี โดน ขัง คอก ยอ้น ฮบัใจ๊ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ขอ ออ้นวอน หื้อ 
หมู่ ต้าน ใจ๊ จีวติ หื้อ เปิง กับ ต้ี พระเจ้า ได้ ฮอ้ง หมู่ ต้าน มา เป๋น คน ของ พระองค์
2 หื้อ ถ่อมใจ๋ ออ่นน้อม กับ อดทน ต่อ กัน๋ โดย ความ ฮกั 3 หื้อ พยายาม อยา่ง ต้ี 
สุด ต้ี จะ ฮกัษา ความ เป๋น น้ําน่ึง ใจ๋เดียว กัน๋ ต้ี ได้ฮบั จาก พระวญิญาณ ต้ี 
ได้ ผูกพัน หมู่ ต้าน ไว ้โดย สันติสุข 4 มี ตัว๋ อนั เดียว กัน๋ กับ มี พระวญิญาณ 
บรสุิทธิ ์องค์ เดียว กัน๋ เหมือน กับ ต้ี พระเจ้า ฮอ้ง หมู่ ต้าน มา หื้อ มี ความ หวงั 
อยา่ง เดียว กัน๋ 5 มี องค์ พระผู้เป๋นเจ้า องค์ เดียว ความ เจ้ือ เดียว บัพติศมา 
เดียว 6 กับ มี พระเจ้า พระบิดา องค์ เดียว ของ กู้ คน ผู้ ต้ี มี อาํนาจ สูงสุด เยยีะ 
ก๋าน ผ่าน กู้ คน กับ อยู ่ใน กู้ คน

7 แต่ เฮา กู้ คน ก็ ได้ฮบั ของ ประทาน ต๋าม พระคุณ ของ พระครสิต์ ต้ี โผด ป๋ัน 
หื้อ เฮา 8 จาอัน้ ใน พระคัมภีร ์จึง มี กําเขียน ไว ้วา่
�เม่ือ พระองค์ ขึ้น ไป อยู ่ต้ี สูง

พระองค์ ก็ เอา เชลย หลาย คน ไป ตวย
แล้ว พระองค์ ก็ หื้อ ของ ประทาน กับ มนษุย�์ก

9 ต้ี บอก วา่ �พระองค์ ขึ้น ไป� ก็ หมายเถิง วา่ พระองค์ เกย ลง ไป อยู ่ใน 
ต้ี ต้ี ต่ํา ต้ี สุด ของ โลก๑ ก่อน แล้ว 10 พระองค์ ผู้ ต้ี ลง ไป น้ัน ก็ คือ พระองค์ ต้ี 
ขึ้น ไป อยู ่ต้ี สูง ต้ี สุด เหนือ ฟ้า สวรรค์ ตวย เป้ือ พระองค์ จะ ได้ อยู ่กู้ ต้ี กู้ ตาง
11 พระองค์ หื้อ ของ ประทาน แต่ ละ คน ก็ คือ หื้อ บาง คน เป๋น อคัรทูต บาง คน 
เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า บาง คน เป๋น คน บอก ข่าวดี บาง คน 
เป๋น ศิษยาภิบาล กับ เป๋น ครู สอน ศาสนา 12 เป้ือ เกียม คน ของ พระเจ้า ไว ้
สําหรบั งาน ฮบัใจ๊ กับ เสรมิสรา้ง ตัว๋ ของ พระครสิต์๒ หื้อ แข็งแฮง ขึ้น 13 จ๋น 
หมู่ เฮา ตึงหมด จะ เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ ตาง ความ เจ้ือ กับ ความ ฮู ้เก่ียว 
กับ พระบุตร ของ พระเจ้า แล้ว เฮา จะ เติบโต เป๋น คน ใหญ่ ใน ความ เจ้ือ อยา่ง 
สมบูรณ์ คือ เป๋น เหมือน พระครสิต์ กู้ อยา่ง 14 เป้ือ เฮา จะ บ่ เป๋น เหมือน หละ
ออ่น แหม ต่อไป ต้ี ถูก คล่ืน ป๊ัด ไป ป๊ัด มา กาวา่ ถูก ลม ป๊ัด ไป ตาง ปู๊น ไป ตาง เพ้
โดย กําสอน ผิด ของ คน สอน ผิด ต้ี ใจ๊ อุบาย จุล่าย เฮา 15 แตน ต้ี จะ เป๋น จาอัน้
ก็ หื้อ หมู่ เฮา ยดึ ความ จรงิ ด้วย ความ ฮกั เป้ือ หมู่ เฮา จะ จํา๋เรญิ ขึ้น กู้ อยา่ง จ๋น 
เป๋น เหมือน พระครสิต์ ผู้ เป๋น หวั ของ ครสิตจักร 16 พระองค์ เยยีะ หื้อ ตัว๋ ตึง
หมด ยดึ ติด กัน๋ โดย ข้อต่อ ต้ี พระองค์ หื้อ มา เม่ือ แต่ ละ ส่วน เยยีะ ก๋าน ต๋าม 
หน้าต้ี ของ มัน ก็ เยยีะ หื้อ ตัว๋ เติบโต กับ แข็งแฮง ขึ้น เอง โดย ความ ฮกั

มี จีวติ ใหม่ ใน พระครสิต์
ก 4:8 4:8 สดด� 68:18 ๑ 4:9 4:9 ภาษา กรกี สามารถ เข้าใจ๋ ได้ สอง อยา่ง คือ แดน คน ต๋าย
กาวา่ ใน โลก น้ี ๒ 4:12 4:12 หมายเถิง ครสิตจักร
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17 ยอ้น จาอัน้ ข้าพเจ้า ขอ บอก กับ ยนืยนั แตน องค์ พระผู้เป๋นเจ้า วา่ ต่อ 
ไป น้ี หื้อ หมู่ ต้าน เลิก ใจ๊ จีวติ เหมือน กับ คน บ่ ฮู้จัก พระเจ้า ต้ี ก๊ึด ก้า เรือ่ง ต้ี บ่ มี 
ประโยชน์ 18 ยอ้น หมู่ เขา งา่ว กับ หลึกหล่ึง จิตใจ๋ ของ หมู่ เขา จึง ถูก เยยีะ หื้อ 
มืด มน ไป หมู่ เขา เลย บ่ มี ส่วน ใน จีวติ ต้ี มา จาก พระเจ้า 19 หมู่ เขา บ่ ละอาย 
ใน ก๋าน เยยีะ บาป แหม แล้ว ยอม หื้อ ตัว๋ เก่า มัว เมา อยู ่ใน กาม เยยีะ เรือ่ง 
ลามก กู้ อยา่ง โดย บ่ หกัหา้ม ใจ๋ ตัว๋ เก่า 20 แต่ สิง่ หมู่ น้ี บ่ ใจ้ สิง่ ต้ี หมู่ ต้าน ได้ เฮยี
นฮู ้ใน เรือ่ง พระครสิต์ 21 แต๊ ๆ หมู่ ต้าน ก็ เกย ได้ยนิ เรือ่ง ของ พระองค์ กับ 
เกย ได้ฮบั กํา สอน เรือ่ง ของ พระองค์ เซิง่ เป๋น ความ จรงิ ต้ี พระเจ้า เปิดเผย 
ไว ้ใน เรือ่ง ของ พระเยซู 22 กําสอน น้ัน ก็ คือ จีวติ เก่า ต้ี ถูก จุ ล่าย โดย กิเลส 
ตัณ๋หา ต้ี เยยีะ หื้อ หมู่ เฮา ต้อง ฉิบหาย น้ัน หื้อ เอา ขวา้ง เหยี 23 แล้ว จง ยอม 
หื้อ พระเจ้า เป่ียน กําก๊ึด กับ จิตใจ๋ ของ หมู่ ต้าน ใหม่ 24 กับ หื้อ หมู่ ต้าน ยอม
ฮบั จีวติ ใหม่ ต้ี พระเจ้า สรา้ง ขึ้น หื้อ เป๋น เหมือน พระองค์ เป๋น จีวติ ต้ี ถูกต้อง 
ต๋าม ธรรม กับ บรสุิทธิ ์แต๊ ๆ

25 ยอ้น จาอัน้ หื้อ เลิก จุล่าย กัน๋ หื้อ กู้ คน อู ้แต่ ความ จรงิ ต่อ กัน๋ ยอ้น หมู่ 
เฮา ก็ เป๋น ส่วน ต่าง ๆ ของ ตัว๋ เดียว กัน๋ 26 ถ้า โขด ก็ หา้ม เยยีะ บาป กับ หา้ม 
โขด จ๋น เถิง ตะวนั ตก ดิน 27 หา้ม หื้อ มาร มี โอกาส จุล่าย หมู่ ต้าน ได้ 28 คน ขี้
ลัก ขีจ้ก ก็ หื้อ ยา้ง เหยี หื้อ ฮ ิหา เอา คน เดียว โดย สอง มือ ของ ตัว๋ เก่า เป้ือ วา่ จะ 
มี สิง่ ของ ต้ี จะ แบ่งป๋ัน จ้วยเหลือ คน ยากจ๋น

29 หา้ม อู ้กํา บ่ ดี แต่ หื้อ อู ้กํา ต้ี ดี ต้ี จ้วย หื้อ คน ฟัง มี กํา๋ ลังใจ๋ ต๋าม ต้ี เขา 
ต้องก๋าน เป้ือ กํา อู ้ของ ต้าน จะ ได้ เป๋น ประโยชน์ กับ คน ต้ี ได้ยนิ 30 หา้ม เยยี
ะ หื้อ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ของ พระเจ้า เสียใจ๋ ยอ้น วา่ พระเจ้า ได้ หื้อ พระ
วญิญาณ น้ัน จ๊ํา ก๋า เฮา ไว้ เป้ือ วา่ เฮา จะ บ่ ถูก ตัดสิน ลงโต้ษ ใน วนั ต้ี จะ ได้ฮบั 
ก๋าน ไถ่ ใน วนั สุดต๊าย น้ัน 31 หื้อ เอา สิง่ หมู่ น้ี ออก ไป จาก หมู่ ต้าน หื้อ หมด คือ 
ความ ฮู้สึก ขมขื่น ตึงหมด ก๋าน โขด ก๋าน โมโห ก๋าน ผิด หวั กัน๋ ก๋าน ใส่ ฮา้ย 
ป้าย สี รวม ตึง ก๋าน ก๊ึดฮา้ย กู้ อยา่ง 32 หื้อ เมตต๋า เอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ กับ ยกโต้
ษ หื้อ กัน๋ เหมือน พระเจ้า ได้ ยกโต้ษ หื้อ กับ หมู่ ต้าน ผ่าน ตาง พระครสิต์

5
1 ยอ้น หมู่ ต้าน เป๋น ลูก ต้ี พระเจ้า ฮกั หื้อ หมู่ ต้าน เฮยีน แบบ พระองค์ 2 หื้อ 

มี ความ ฮกั ใน ก๋าน ใจ๊ จีวติ เหมือน กับ ต้ี พระครสิต์ ฮกั เฮา กับ สละ จีวติ ของ 
พระองค์ เป๋น เครือ่ง ถวาย กับ เครือ่ง ปู่จา ต้ี หอม หวาน ต้ี พระเจ้า เปิงใจ๋ เป้ือ 
เฮา

3หมู่ ต้าน ต้ี เป๋น คน ของ พระเจ้า ก็ บ่ สมควร ต้ี จะ ยุง่ เก่ียว กับ เรือ่ง ก๋าน เยยี
ะ บาป ตาง เพศ ก๋าน ลามก กับ ก๋าน โลภ แม้แต่ อู ้เถิง ก็ หา้ม เลย 4 ตึง ก๋าน อู ้
ลามก อู ้เล่น ไป เล่ย บ่ มี สาระ ก๋าน อู ้ฮะ ก็ บ่ สมควร เหมือน กัน๋ แต่ หื้อ อู ้ขอบ 
พระคุณ พระเจ้า ดี กวา่ เน่อ 5 กู้ คน ต้ี ล่วง ประเวณี กาวา่ ลามก กาวา่ โลภ ( 
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ความ โลภ เยยีะ หื้อ คน ยก ทรพัยสิ์น สิง่ ของ ขึ้น เป๋น พระเจ้า ) หื้อ หมู่ ต้าน แน่
ใจ๋ ได้ เลย วา่ คน หมู่ น้ี จะ บ่ มี ส่วน ใน แผ่นดิน ของ พระครสิต์ กับ พระเจ้า เลย

6 หา้ม หื้อ ใผ มา จุล่าย หมู่ ต้าน โดย กํา อู ้ต้ี บ่ ใจ๊ เรือ่ง แต๊ ได้ ยอ้น สิง่ ต้ี อู ้มา ตึง
หมด น้ี จะ เยยีะ หื้อ พระเจ้า ลงโต้ษ หมู่ คน ต้ี บ่ เจ้ือฟัง 7จาอัน้ หา้ม ไป ยุง่ เก่ียว 
อะหยงั กับ คน หมู่ น้ัน 8 ยอ้น วา่ ตะก่อน หมู่ ต้าน ก็ เกย อยู ่ใน ความ มืด แต่ บ่า
เด่ียวน้ี หมู่ ต้าน อยู ่ใน ความ เป่งแจ้ง แล้ว ยอ้น เป๋น คน ของ องค์ พระผู้เป๋น
เจ้า ก็ หื้อ ใจ๊ จีวติ อยา่ง คน ต้ี อยู ่ใน ความ เป่งแจ้ง 9 ( ยอ้น วา่ ความ เป่งแจ้ง 
น้ัน เยยีะ หื้อ เฮา เยยีะ แต่ สิง่ ดี สิง่ ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม กับ สิง่ ต้ี เป๋น ความ 
จรงิ ) 10 หื้อ ค้น ผ่อ ลอ วา่ มี อะหยงั พ่อง ต้ี จะ เยยีะ หื้อ องค์ พระผู้ เป๋นเจ้า 
ปอใจ๋ 11 หา้ม ไป ยุง่ เก่ียว อะหยงั กับ ก๋าน ของ คน ต้ี อยู ่ใน ความ มืด เซิง่ บ่ มี 
ประโยชน์ น้ัน แต่ หื้อ เปิดเผย ก๋าน หมู่ น้ัน ออก มา หื้อ คน ฮู ้เหยี เน่อ 12 แม้แต่ 
จะ อู ้เถิง สิง่ หมู่ น้ัน ต้ี หมู่ เขา เยยีะ กัน๋ ใน ต้ี ลับ ก็ ยงั เป๋น เรือ่ง น่า อาย แต๊ ๆ
13 เม่ือ เขา เอา กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ออก มา ไว ้ต้ี เป่งแจ้ง สิง่ ต้ี หมกเม็ด ก็ จะ หนั ได้ 
หมด 14 ยอ้น วา่ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี แสง ส่อง หื้อ หนั น้ัน ก็ เป่งแจ้ง ไป ตวย จาอัน้ 
เลย มี กําเขียน ไว ้วา่
�คน ต้ี หลับ อยู ่ก็ หื้อ ลุก ขึ้น เต๊อะ

หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย
แล้ว พระครสิต์ จะ ส่อง แสง ไป ต้อง ตัว๋ ต้าน�

15จาอัน้ จง หละวงั ใน ก๋าน ใจ๊ จีวติ หื้อ ดี หา้ม ใจ๊ จีวติ เหมือน คน งา่ว แต่ หื้อ 
ใจ๊ จีวติ เหมือน คน หลวก 16 จง ใจ๊ กู้ ๆ โอกาส หื้อ เป๋น ประโยชน์ ยอ้น วา่ กู้ วนั 
น้ี ก็ มี ก้า คน เยยีะ บ่ ดี 17 จาอัน้ หา้ม เป๋น คน งา่ว แต่ หื้อ เข้าใจ๋ วา่ องค์ พระผู้
เป๋นเจ้า ใค่ อยาก หื้อ หมู่ ต้าน เยยีะ อะหยงั 18 หา้ม กิน๋ เหล้า องุน่ จ๋น เมา ยอ้น 
มัน จะ เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน คุม สติ ตัว๋ เก่า บ่ ได้ แต่ หื้อ พระวญิญาณ อยู ่กับ หมู่ 
ต้าน เต๋ม ต้ี 19 หื้อ ฮอ้ง เพลง สดุดี เพลง นมัสก๋าน กับ เพลง สรรเสรญิ จาก 
จิตวญิญาณ หื้อ กัน๋ กับ หื้อ ฮอ้ง กับ สรรเสรญิ องค์ พระผูเ้ป๋นเจ้า ออก มา จาก 
ใจ๋ หมู่ ต้าน แต๊ ๆ 20 หื้อ ขอบ พระคุณ พระเจ้า พระบิดา ใน นาม พระเยซู ครสิต์ 
องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ เฮา สําหรบั กู้ สิง่ กู้ อยา่ง อยู ่ตลอด

หน้าต้ี ของ ผัวเมีย
21 หื้อ หมู่ ต้าน เจ้ือฟัง กัน๋ ยอ้น หมู่ ต้าน เคารพ ยาํเก๋ง พระครสิต์
22 คน เป๋น เมีย ก็ ต้อง เจ้ือฟัง ผัว เหมือน ต้ี เจ้ือฟัง องค์ พระผู้ เป๋นเจ้า

23 ยอ้น วา่ ผัว ก็ เป๋น หวั ของ เมีย เหมือน ต้ี พระครสิต์ เป๋น หวั ของ คริสต
จักร ต้ี เป๋น ตัว๋ ของ พระองค์ ต้ี พระองค์ ได้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ 24 คริ
สตจักร เจ้ือฟัง พระครสิต์ จาใด คน เป๋น เมีย ก็ สมควร เจ้ือฟัง ผัว กู้ อยา่ง จา
อัน้ เหมือน กัน๋

25 คน เป๋น ผัว ต้อง ฮกั เมีย ตัว๋เก่า เหมือน ต้ี พระครสิต์ ฮกั ครสิตจักร กับ 
ยอม สละ จีวติ เป้ือ ครสิตจักร 26 พระองค์ เยยีะ จาอี ้ก็ เป้ือ ซ่วย ล้าง คน ใน คริ
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สตจักร หื้อ บรสุิทธิ ์ด้วย น้ํา๓ กับ ถ้อยกํา ของ พระองค์ 27 เป้ือ พระองค์ จะ ได้ 
มอบ ครสิตจักร ต้ี สงา่งาม บรสุิทธิ ์หมดใส บ่ มี ตํา๋หนิ บ่ มี ต้ี ติ กาวา่ บ่ มี มลทิน 
อะหยงั เลย หื้อ กับ พระองค์ เอง 28 อยา่ง เดียว กัน๋ คน เป๋น ผัว ก็ ต้อง ฮกั เมีย 
เหมือน ฮกั ตัว๋ เก่า ใผ ต้ี ฮกั เมีย ก็ เต้า กับ ฮกั ตัว๋ เก่า 29 ยอ้น วา่ บ่ มี ใผ จัง ตัว๋ 
ของ ตัว๋เก่า มี ก้า เล้ียงดู เอา ใจ๋ ใส่ เหมือน ต้ี พระครสิต์ เล้ียงดู เอา ใจ๋ ใส่ ครสิต
จักร 30ยอ้น เฮา เป๋น ส่วน ต่าง ๆ ใน ตัว๋ ของ พระครสิต์ 31 เหมือน ต้ี มี กําเขียน 
ใน พระคัมภีร ์วา่ �ยอ้น จาอัน้ ป้อจาย จะ แยก จาก ป้อ แม่ ของ ตัว๋ ไป อยู ่ฮว่ม 
ผูกพัน กัน๋ กับ เมีย ตึง สอง คน จะ ก๋าย เป๋น คน ๆ เดียว กัน๋�ข 32พระคัมภีร ์ข้อ 
น้ี มี ความ จรงิ ต้ี ล้ําเลิก็ นัก ตัว๋ ข้าพเจ้า เข้าใจ๋ วา่ หมายเถิง พระครสิต์ กับ คริ
สตจักร 33 จาใด ก็ ดี หมู่ ต้าน ต้ี เป๋น ผัว ต้อง ฮกั เมีย เหมือน ฮกั ตัว๋ เก่า กับ คน 
เป๋น เมีย ก็ ต้อง เคารพ นับถือ ผัว ตวย

6
เปาโล เตือ๋น ป้อ กับ ลูก

1 เน่ือง จาก หมู่ ต้าน เป๋น คน ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า คน เป๋น ลูก จึง ต้อง 
เจ้ือฟัง ป้อแม่ ของ ตัว๋ ยอ้น น่ี เป๋น สิง่ ต้ี ถูกต้อง 2 �จง เคารพ นับถือ ป้อ แม่ 
ของ ตัว๋� น่ี เป๋น บท บัญญัติ ข้อ แรก เซิง่ พระเจ้า มี พระสัญญา ไว ้ตวย วา่
3 �หมู่ ต้าน จะ ได้ อยู ่ดี มี สุข กับ มี อายุ ยนื ใน โลก น้ี�ค

4 คน เป๋น ป้อ บ่ ดี ยัว่ หื้อ ลูก โขด แต่ หื้อ เล้ียงดู หมู่ เขา โดย ก๋าน อบรม สัง่ 
สอน กับ เตือ๋น สติ หมู่ เขา ต๋าม หลัก กําสอน ต้ี มา จาก องค์ พระผู้เป๋นเจ้า

เปาโล เตือ๋น เจ้านาย กับ ขี้ข้า
5 คน เป๋น ขี้ข้า ต้อง เจ้ือฟัง เจ้านาย อยา่ง เก๋งกัว๋ จ๋น ตัว๋ สัน่ กับ ฮบัใจ๊ อยา่ง 

ซ่ือสัตย ์เหมือน ต้ี ฮบัใจ๊ พระครสิต์ 6 บ่ ใจ้ หมัน่ ก้า ต่อ หน้า อยา่ง หมู่ เลียแข้ง 
เลียขา แต่ หื้อ เยยีะ ก๋าน เหมือน เป๋น ขี้ข้า ของ พระครสิต์ ต้ี เต๋ม อก เต๋ม ใจ๋ 
เยยีะ ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า 7 หื้อ ม่วน อก ม่วน ใจ๋ ใน ก๋าน ฮบัใจ๊ เจ้า
นาย อยา่ง กับ ต้ี ฮบัใจ๊ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า บ่ ใจ้ ฮบัใจ๊ คน 8 หื้อ ฮู ้ไว ้เต๊อะ วา่ ใผ 
เยยีะ ดี จาใด ก็ จะ ได้ฮบั ผล ดี จาก องค์ พระผู้เป๋นเจ้า จาอัน้ บ่ วา่ เป๋น ขี้ข้า กา
วา่ มี อสิระ

9 คน เป๋น เจ้านาย ก็ หื้อ เยยีะ กับ ขี้ข้า อยา่ง เดียว กัน๋ หา้ม ค่ํา ขี้ข้า ของ ตัว๋
หื้อ จํา๋ ไว ้วา่ ต้าน กับ ขี้ข้า ก็ มี เจ้านาย องค์ เดียว กัน๋ อยู ่บน สวรรค์ กับ พระองค์ 
ก็ บ่ หนั แก่ หน้า ใผ ตวย

หื้อ ใส่ เครือ่ง ป้องกัน๋ ของ พระเจ้า
10 สุด ต๊าย น้ี หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น คน เข้มแข็ง ใน องค์ พระผู้เป๋นเจ้า กับ โดย 

ฤทธิ ์อาํนาจ อนั ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์ 11 หื้อ ใส่ เครือ่ง ป้องกัน๋ ใน ก๋าน ฮบ ตึง
หมด ของ พระเจ้า เป้ือ ต้าน จะ ยนื อยู ่ต่อสู้ กับ แผนก๋าน ของ มาร ได้ 12 ยอ้น 
๓ 5:26 5:26 อา้ง เถิง ก๋าน ฮบั บัพติศมา ด้วย น้ํา ข 5:31 5:31 ปฐก� 2:24 ค 6:3 6:3
ฉธบ� 5:16
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เฮา บ่ ได้ ฮบ กับ คน๔ แต่ ฮบ กับ หมู่ วญิญาณ บ่ ดี ต้ี เป๋น ผู้ ปกครอง ผู้ มี อาํนาจ 
ใน โลก ฝ่าย วญิญาณ ตึง ฮบ กับ หมู่ เทพเจ้า ต้ี ครอบครอง ใน ยุค มืด น้ี 13ยอ้น 
จาอี ้หื้อ ใส่ เครือ่ง ป้องกัน๋ ใน ก๋าน ฮบ ตึงหมด ของ พระเจ้า ไว้ เม่ือ ปะ สิง่ บ่ ดี หมู่ 
น้ัน เม่ือ ใด หมู่ ต้าน ก็ จะ ต่อสู้ กับ สิง่ หมู่ น้ัน ได้ เม่ือ กู้ อยา่ง จบ เส้ียง แล้ว หมู่ 
ต้าน ก็ จะ ยงั ยนื หยดั อยู ่ได้ 14 จาอัน้ หื้อ พรอ้ม ยนื หยดั อยู่ โดย เอา ความ จรงิ 
มา ฮดั แอว ไว ้เหมือน สายฮา้ง แล้ว เอา จีวติ ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ใส่ ไว ้เหมือน 
เกราะ กัน๋ หน้าอก 15 กับ เอา ความ พรอ้ม ใน ก๋าน บอก ข่าวดี ต้ี เยยีะ หื้อ มี 
สันติสุข มา สุบ เหมือน เกิบ 16 กับ นอก เหนือ จาก น้ี หื้อ เอา ความ เจ้ือ มา เป๋น 
เหมือน โล่ กํา๋บัง ต้ี หมู่ ต้าน จะ ใจ๊ เกิง้ ลูก ธน ูไฟ ตึงหมด ของ มาร 17 เอา ความ 
รอด ป๊น บาป โต้ษ เป๋น เหมือน หมวก เหล็ก มา สุบ หวั กับ หื้อ กํา๋ ดาบ ต้ี มา จาก 
พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ ดาบ น้ัน ก็ คือ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า 18 หื้อ อธษิฐาน ใน 
กู้ ๆ โอกาส กู้ ๆ เรือ่ง โดย หื้อ พระวญิญาณ จ้วย นํา หมู่ ต้าน อธษิฐาน ยอ้น จา
อี ้หื้อ เฝ้า หละวงั หื้อ ดี กับ หา้ม ขาด ก๋าน อธษิฐาน เผื่อ คน ของ พระเจ้า

19 หื้อ อธษิฐาน เผื่อ ข้าพเจ้า ตวย เป้ือ เม่ือ ข้าพเจ้า อู้ พระเจ้า จะ หื้อ กํา กับ 
ข้าพเจ้า ต้ี จะ เปิดเผย ข้อ ล้ําเลิก็ ของ ข่าวดี น้ี อยา่ง บ่ กัว๋ อะหยงั 20 ต้ี ข้าพเจ้า 
ติด อยู ่ใน คอก ก็ ยอ้น เป๋น ทูต บอก ข่าวดี น้ี ขอ อธษิฐาน เผื่อ ข้าพเจ้า ต้ี จะ ก้า 
อู ้ต๋าม ต้ี ข้าพเจ้า สมควร จะ อู้

เปาโล ป๋ัน ปอน คน ตังหลาย
21 ทีคิกัส น้องบ่าว ใน ความ เจ้ือ ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั เขา เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ ต้ี ซ่ือสัตย ์

ของ องค์ พระผูเ้ป๋นเจ้า จะ เล่า เรือ่ง ตึงหมด ของ ข้าพเจ้า หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง เป้ือ 
หมู่ ต้าน จะ ได้ ฮู ้วา่ ข้าพเจ้า เป๋น จาใด กับ เยยีะ อะหยงั อยู่ 22 ต้ี ข้าพเจ้า ส่ง เขา 
มา หา ต้าน ก็ เป้ือ หื้อ ต้าน ฮู ้วา่ หมู่ เฮา เป๋น จาใด พ่อง กับ เขา จะ ได้ หื้อ กํา๋ลังใจ๋ 
หมู่ ต้าน ตวย

23 ขอ พระเจ้า พระบิดา กับ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระผู้ เป๋นเจ้า โผด หื้อ 
สันติสุข ความ ฮกั กับ ความ เจ้ือ แก่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ กู้ คน ตวย 24 ขอ พระคุณ 
ของ พระเจ้า อยู ่กับ กู้ ๆ คน ต้ี ฮกั พระเยซู ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ หมู่ 
เฮา อยา่ง บ่ มี วนั หมด

๔ 6:12 6:12 ถ้า แป๋ ตรง กับ ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ เลือด กับ เน้ือหนัง
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จดหมาย จาก เปาโล เขียน เถิง หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ใน เมือง
ฟีลิปปี

เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ต๋อน ต้ี ติด คอก อยู ่ต้ี กรุง โรม ต้าน ติด คอก 
ยอ้น ได้ บอก ข่าวดี ต้าน เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ขึ้น ประมาณ ป๋ี ค�ศ� 61

เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ไป เถิง หมู่ ผู้เจ้ือ ต้ี อยู ่ใน เมือง ฟีลิปปี ต้ี ต้าน 
เกย ได้ บอก ข่าวดี หื้อ ฟัง ก่อน หน้า น้ัน เมือง ฟีลิปปี เป๋น เมือง สําคัญ ใน แควน้ 
มาซิโดเนีย มาซิโดเนีย อยู ่ใน ทวปี ยุโรป หลัง จาก ผู้เจ้ือ จาว ฟีลิปปี ได้ยนิ วา่ 
เปาโล ติด คอก หมู่ เขา ก็ หื้อ เอปาโฟรดิทัส เอา ของ ฝาก ไป หื้อ เปาโล เขียน 
จดหมาย ฉบับ น้ี เป้ือ ขอบคุณ หมู่ เขา สําหรบั ของ ฝาก กับ เขียน หื้อ กํา๋ลังใจ๋ 
หมู่ เขา หื้อ มี ความ มัน่คง ใน ความ เจ้ือ

เปาโล สอน หื้อ ผู้เจ้ือ จาว ฟีลิปปี ถ่อมใจ๋ เหมือน อยา่ง พระเยซู พระเยซู 
ยอม ต้ี จะ สละ ตํา๋แหน่ง ต้ี สูง สุด ใน สวรรค์ ลง มา อยู ่ใน โลก น้ี แล้ว ก็ ต๋าย บน 
ไม้ ก๋าง เขน เป้ือ จ้วย หื้อ กู้ คน รอด ป๊น บาป โต้ษ เปาโล มี เพลง สรรเสรญิ ใน 
บท ต้ี 2 เป๋น เพลง เก่ียว กับ สิง่ ต้ี พระเยซู ได้ เยยีะ ต้าน ยงั ได้ เขียน บอก หื้อ 
ผู้เจ้ือ จาว ฟีลิปปี บ่ หื้อ เจ้ือ ฟัง กําสอน ต้ี ผิด แต่ บอก หื้อ หมู่ เขา เจ้ือ วางใจ๋ ใน 
พระเยซู แตน ต้ี จะ เจ้ือ วา่ ก๋าน เยยีะ ของ คน จะ เยยีะ หื้อ เขา ได้ จีวติ นิรนัดร์

กํา ตัก๊ตวาย
1จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ข้าพเจ้า เปาโล ตึง ทิโมธ ีผู้ ฮบัใจ๊ พระเยซู ครสิต์ เถิง 

คน ของ พระเจ้า ต้ี อยู ่ใน เมือง ฟีลิปปี ผู้ ต้ี เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ พระ
เยซู ครสิต์ ตึง หมู่ ผู้ปกครอง กับ หมู่ มัคนายก 2 ขอ หื้อ ต้าน ตังหลาย ได้ ฮบั 
พระคุณ ตึง สันติสุข จาก พระเจ้า พระบิดา ของ เฮา กับ จาก พระเยซู ครสิต์ 
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เต๊อะ

เปาโล อธษิฐาน เผื่อ จาว ฟีลิปปี
3 ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเจ้า กู้ เต้ือ เม่ือ ก๊ึด เติง หา ต้าน ตังหลาย 4 กู้ 

เต้ือ ต้ี ข้าพเจ้า อธษิฐาน ก็ อธษิฐาน เผื่อ หมู่ ต้าน กู้ คน ข้าพเจ้า อธษิฐาน 
อยา่ง จ้ืนจมยนิดี 5 ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน ได้ จ้วย ข้าพเจ้า ใน ก๋าน บอก ข่าวดี ของ 
พระเจ้า ตัง้แต่ เก๊า ต้ี หมู่ ต้าน ฮบัเจ้ือ จ๋น แผว บ่าเด่ียวน้ี 6 ข้าพเจ้า ก็ แน่ใจ๋ 
วา่ พระเจ้า ผู้ ต้ี ตัง้เก๊า เยยีะ สิง่ ดี ไว ้ใน หมู่ ต้าน จะ เยยีะ สิง่ ดี น้ัน ต่อ ไป จ๋น 
กวา่ จะ แล้ว ใน วนั ต้ี พระเยซู ครสิต์ จะ ป๊ิก มา 7 ต้ี ข้าพเจ้า ก๊ึด ใน ใจ๋ เก่ียวกับ 
หมู่ ต้าน จาอี้ ก็ สมควร แล้ว ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน กู้ คน อยู ่ใน ใจ๋ ของ ข้าพเจ้า ต้าน 
ตังหลาย ก็ เกย มี ส่วน ฮว่ม กับ ข้าพเจ้า ใน งาน ต้ี พระเจ้า โผด หื้อ ข้าพเจ้า เยยี
ะ โดย พระคุณ ของ พระองค์ บ่ วา่ ต้ี ข้าพเจ้า ติด คอก กาวา่ ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า 
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ปกป้อง กับ ยนืยนั ความ จรงิ ของ ข่าวดี 8 พระเจ้า เป๋น พยาน ได้ วา่ ข้าพเจ้า 
ก๊ึด เติง หา ต้าน นัก อยา่ง ต้ี พระเยซู ครสิต์ ฮกั เฮา ตังหลาย

9 ข้าพเจ้า อธษิฐาน ขอ หื้อ ต้าน ฮกั กัน๋ นัก ขึ้น ติก ๆ กับ มี ความ ฮู้ ความ เข้า
ใจ๋ นัก ขึ้น ตวย 10 เป้ือ หมู่ ต้าน จะ สามารถ ฮู ้วา่ ควร จะ เยยีะ ตัว๋ จาใด ต้ี จะ ดี 
ต้ีสุด เป้ือ ต้าน จะ เป๋น คน บรสุิทธิ์ กับ บ่ มี ความ ผิด จ๋น แผว วนั ต้ี พระครสิต์ 
จะ ป๊ิก มา 11 พระเยซู ครสิต์ จะ เยยีะ หื้อ จีวติ ของ หมู่ ต้าน เต๋ม ไป ด้วย ความ ดี 
งาม เซิง่ จะ เยยีะ หื้อ พระเจ้า ได้ฮบั เกียรติ กับ ได้ฮบั ก๋าน สรรเสรญิ

12 ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย เหย ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ ต้าน ตังหลาย ฮู ้วา่ สิง่ ต่าง ๆ ต้ี 
เกิด กับ ข้าพเจ้า น้ัน ก๋าย เป๋น สิง่ ดี ต้ี เยยีะ หื้อ คน ได้ยนิ ข่าวดี นัก ขึ้น 13 ยอ้น
จา อัน้ หมู่ ทหาร ต้ี ฮกั ษา วงั ของ จักรพรรดิ กับ คน อื่น ๆ ฮู ้หมด แล้ว วา่ ต้ี 
ข้าพเจ้า ถูก ขัง คอก น้ัน ก็ ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า ฮบัใจ๊ พระครสิต์ 14 ต้ี ข้าพเจ้า ถูก 
ขัง คอก อยู ่น้ี ก็ เยยีะ หื้อ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ส่วน ใหญ่ มี ความ มัน่ใจ๋ ใน องค์ พระ ผู้ 
เป๋น เจ้า กับ มี ใจ๋ ก้า ต้ี จะ บอก เรือ่ง ข่าวดี ของ พระเจ้า อยา่ง บ่ กัว๋ ใผ

ข่าวดี เรือ่ง พระครสิต์ เยยีะ หื้อ เปาโล ดีใจ๋
15 มี บาง คน บอก เรือ่ง พระครสิต์ ยอ้น ขอย กัน๋ กับ ผิด หวั กัน๋ แต่ ก็ มี บาง 

คน บอก อยา่ง ใจ๋ ซ่ือ 16 เป๋น หมู่ คน ต้ี บอก เรือ่ง พระครสิต์ ยอ้น ฮกั ข้าพเจ้า
หมู่ เขา ฮู ้วา่ ต้ี พระเจ้า แต่งตัง้ ข้าพเจ้า หื้อ อยู ่ต้ี น่ี ก็ เป้ือ ปกป้อง ข่าวดี 17 แต่ 
แหม หมู่ น้ัน บอก เรือ่ง พระครสิต์ ยอ้น แก่งแยง่ ชงิดี กัน๋ บ่ ใจ๊ ยอ้น ใจ๋ ซ่ือ ตัง้
ใจ๋ จะ เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า มี ความ ตุ๊ก นัก ขึ้น ต๋อน ต้ี อยู ่ใน คอก

18 จ้าง มัน เต๊อะ บ่ วา่ หมู่ เขา จะ เยยีะ อยา่ง ใจ๋ซ่ือ กาวา่ บ่ ซ่ือ หมู่ เขา ก็ ได้ 
บอก เรือ่ง พระครสิต์ เซิง่ เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า ดีใจ๋ กับ จะ ดีใจ๋ ต่อไป 19 ข้าพเจ้า 
ฮู ้ดี วา่ โดย กํา อธษิฐาน ของ หมู่ ต้าน กับ ความ จ้วยเหลือ ของ พระวญิญาณ 
ของ พระเยซู ครสิต์ จะ เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า ได้ฮบั อสิระ 20 ข้าพเจ้า คาดหวงั 
อยา่ง ยิง่ กับ หวงั วา่ จะ บ่ เลิก เยยีะ หน้าต้ี แต่ จะ มี ความ ก้า ปอ ต้ี จะ หื้อ พระ
ครสิต์ ได้ฮบั เกียรติ อยู ่ตลอด โดย จีวติ ของ ข้าพเจ้า แม้ แต่ บ่าเด่ียวน้ี บ่ วา่ 
จะ ต๋าย กาวา่ มี จีวติ อยู่ 21 ยอ้น วา่ ส่วน ข้าพเจ้า ถ้า มี จีวติ อยู ่ก็ เป้ือ พระครสิต์
แต่ ถ้า ต้อง ต๋าย ก็ ถือ วา่ ได้ ก่ําไฮ ยอ้น จะ ได้ อยู ่กับ พระองค์ 22 ถ้า ข้าพเจ้า 
ยงั มี จีวติ อยู ่ต่อ ไป ก็ จะ เกิด ผล ใน ก๋าน ฮบัใจ๊ พระครสิต์ แต่ ข้าพเจ้า ก็ บ่ ฮู ้
วา่ จะ เลือก จาใด ดี 23 สอง อยา่ง น้ี ข้าพเจ้า เลือก ยาก เหลือ เกิน๋ ใจ๋ น่ึง ก็ ใค่ 
อยาก ต๋าย ไป อยู ่กับ พระครสิต์ เซิง่ ก๊ึด วา่ จะ ดี นัก เหลือ 24 แต่ แหม ใจ๋ น่ึง 
ก็ ก๊ึด วา่ ถ้า มี จีวติ อยู ่ต่อ ไป ก็ จะ จํา๋เป๋น กวา่ สําหรบั ต้าน ตังหลาย 25 เม่ือ 
ข้าพเจ้า แน่ใจ๋ จาอี ้แล้ว ก็ ฮู ้วา่ สมควร จะ มี จีวติ อยู ่กับ ต้าน ตังหลาย ต่อ ไป
เป้ือ ต้าน จะ จํา๋เรญิ ขึ้น กับ มี ความ ยนิดี ใน ความ เจ้ือ 26 เป้ือ วา่ เม่ือ ข้าพเจ้า 
ป๊ิก มา อยู ่ตวย หมู่ ต้าน แหม จะ เยยีะ หื้อ ต้าน ตังหลาย ภูมิใจ๋ พระเยซู ครสิต์ 
นัก ขึ้น ยอ้น ข้าพเจ้า
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27 บ่ วา่ จะ เกิด อะหยงั กับ ข้าพเจ้า ขอ หื้อ ต้าน ตังหลาย ใจ๊ จีวติ ฮว่ม กัน๋ 
อยา่ง สมควร กับ คน ต้ี ฮบัเจ้ือ ข่าวดี เก่ียวกับ พระครสิต์ แล้ว บ่ วา่ ข้าพเจ้า 
จะ มา หา หมู่ ต้าน กาวา่ บ่ มา ก็ จะ ได้ยนิ วา่ หมู่ ต้าน ยงั ยดึมัน่ เป๋น น้ําน่ึง ใจ๋
เดียว กัน๋ กับ ฮว่ม ต่อสู้ ด้วย จิตใจ๋ เดียว กัน๋ เป้ือ ความ เจ้ือ ต้ี เกิด จาก ข่าวดี 
น้ัน 28 บ่ ดี กัว๋ คน ต้ี ขัดขวาง ต้าน เน่อ ยอ้น วา่ ความ ก้า ของ ต้าน จะ เยยีะ หื้อ 
หนั วา่ เขา หมู่ น้ัน จะ ถูก ทําลาย แต่ พระเจ้า จะ จ้วย หมู่ ต้าน หื้อ รอด ป๊น บาป 
โต้ษ 29 พระเจ้า ได้ หื้อ สิทธ ิพิเศษ น้ี แก่ ต้าน เป้ือ พระครสิต์ บ่ ใจ้ ก้า เป้ือ ต้าน 
จะ เจ้ือ ใน พระองค์ เต้าอัน้ แต่ เป้ือ ต้าน จะ ได้ ทน ตุ๊ก ทรมาน เป้ือ พระองค์ 
ตวย 30 ต๋อน น้ี หมู่ ต้าน ก่ําลัง ต่อสู้ เหมือน กับ ต้ี หนั ข้าพเจ้า ต่อสู้ เม่ือ ตะก่อน
กับ ได้ยนิ วา่ ข้าพเจ้า ยงั ต่อสู้ อยู ่บ่าเด่ียวน้ี

2
ก๋าน ถ่อมใจ๋ เหมือน พระครสิต์

1 จาอัน้ ใน เม่ือ ต้าน เกย ได้ฮบั กํา๋ลังใจ๋ จาก พระครสิต์ ได้ ฮบั ก๋าน ปลอบ
ใจ๋ จาก ความ ฮกั ของ พระองค์ เกย อยู ่เป๋น เป้ือน ฮว่ม ความ เจ้ือ เดียว กัน๋ โดย 
พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ กับ เกย ฮกั กับ หนัอกหนัใจ๋ คน อื่น ตวย 2 ก็ ขอ เยยีะ หื้อ 
ข้าพเจ้า มี ความ จ้ืนจมยนิดี อยา่ง เต๋มต้ี โดย มี กํา ก๊ึด มี ความ ฮกั อยา่ง เดียว 
กัน๋ กับ เป๋น น้ํา น่ึง ใจ๋ เดียว กัน๋ 3 หา้ม เยยีะ สิง่ ต่าง ๆ อยา่ง หนั แก่ ตัว๋ กาวา่ อวด 
ตัว๋ แต่ หื้อ มี ใจ๋ ถ่อม กับ ถือ วา่ คน อื่น ดี กวา่ ตัว๋เก่า 4 หา้ม หนัแก่ ประโยชน์ 
ต้ี จะ ได้ อยา่ง เดียว แต่ หื้อ หนั แก่ ประโยชน์ ของ คน อื่น ตวย 5 ใน หมู่ ต้าน 
สมควร มี ใจ๋ เหมือน อยา่ง พระเยซู ครสิต์
6 เถิง แม้วา่ พระเยซู มี สภาพ เป๋น พระเจ้า

แต่ พระองค์ ก็ บ่ ได้ ยดึ ติด วา่
พระองค์ มี สิทธิ ์เต้า กับ พระเจ้า เลย

7 แต่ พระองค์ สละ กู้ สิง่ หมด
แล้ว ยอมฮบั สภาพ เป๋น ขี้ข้า

กับ เกิด มา เป๋น คน
8 หลังจาก พระองค์ ลง มา ฮบั สภาพ เป๋น คน แล้ว

ก็ ยอม ถ่อม ตัว๋ ลง ยอม เจ้ือฟัง พระเจ้า
เถิง ขนาด ต้อง ต๋าย แม้ แต่ ถูก ฆ่า ต๋าย

บน ไม้ ก๋าง เขน ก็ ต๋าม
9 ยอ้นจาอัน้ พระเจ้า จึง ยก พระเยซู หื้อ อยู ่สูง ต้ี สุด

กับ ตัง้ จ้ือ หื้อ พระองค์ เป๋น ใหญ่ เหลือ เป้ิน
10 เป้ือ วา่ กู้ คน จะ คุก เข่า ลง นมัสก๋าน พระเยซู

ใน สวรรค์ ใน โลก กับ ใต้ ป๊ืน โลก
11 กับ กู้ คน จะ ยอมฮบั วา่

พระเยซู ครสิต์ เป๋น องค์ พระผู้เป๋นเจ้า
เซิง่ เป๋น ก๋าน ถวาย เกียรติ พระเจ้า พระบิดา

ส่อง แจ้ง เหมือน โกมไฟ ใน โลก น้ี
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12 จาอัน้ เป้ือน ๆ ต้ี ฮกั ยอ้น หมู่ ต้าน เจ้ือฟัง พระเจ้า อยู ่ตลอด ก็ หื้อ ฮ ิเยยี
ะ อยา่ง เก๋งกัว๋ จ๋น ตัว๋ สัน่ ใน สิง่ ต้ี เปิง สําหรบั คน ต้ี พระเจ้า จ้วย หื้อ รอด ป๊น 
บาป โต้ษ แล้ว บ่ ใจ้ เยยีะ ก้า เม่ือ ต๋อน ข้าพเจ้า อยู ่กับ หมู่ ต้าน เต้าอัน้ แต่ หื้อ 
เยยีะ โดย เฉพาะ ต๋อน น้ี ต้ี ข้าพเจ้า บ่ อยู ่กับ หมู่ ต้าน ตวย 13 หมู่ ต้าน เยยีะ จาอี ้
ได้ ยอ้น วา่ พระเจ้า ก่ําลัง จ้วย จิตใจ๋ ของ หมู่ ต้าน หื้อ สามารถ เยยีะ ตวย ต๋าม 
ความ ต้องก๋าน ของ พระองค์ อยา่ง เต๋ม ใจ๋

14 หื้อ เยยีะ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง โดย บ่ จ่ม หื้อ กัน๋ กับ บ่ เถียง กัน๋ 15 เป้ือ ต้าน ตัง
หลาย จะ บ่ มี ต้ี ติ กับ บ่ มี ความ ผิด กับ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า ต้ี บ่ มี ตํา๋หนิ ต้ี อยู ่
ต้ามก๋าง คน ขี้โก๋ง กับ คน บ่ ดี หื้อ เป๋น เหมือน ดาว ต้ี ส่อง แสง ต้ามก๋าง หมู่ เขา
16 หื้อ เยยีะ จาอี ้ใน ต๋อน ต้ี บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ต้ี หื้อ จีวติ๑ เป้ือ ข้าพเจ้า 
จะ ภูมิใจ๋ ได้ ใน วนั ต้ี พระเยซู ครสิต์ จะ ป๊ิก มา วา่ ก๋าน ต้ี ข้าพเจ้า ฮ ิเยยีะ ก๋าน 
กับ ยอม ตุ๊กยาก น้ัน บ่ ได้ เสีย ไป บ่ ดาย 17 เถิง แม้วา่ เลือด ของ ข้าพเจ้า จะ เป๋น 
เหมือน น้ํา ต้ี ไว ้ปู่จา ต้ี ถูก ถอก ลง บน เครือ่งปู่จา ต้ี ต้าน ถวาย ยอ้น ความ เจ้ือ
ตัว๋ ข้าพเจ้า ก็ จะ มี ความ สุข กับ จ้ืนจม ยนิดี ฮว่ม กับ หมู่ ต้าน ตวย 18 ต้าน ตัง
หลาย ก็ ควร มี ความ สุข กับ จ้ืนจมยนิดี ฮว่ม กับ ข้าพเจ้า ตวย

ทิโมธ ีผอ่กอย เปาโล เหมือน ป้อ
19 ถ้า เป๋น ความ ต้องก๋าน ของ พระเยซู องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ข้าพเจ้า หวงั 

วา่ จะ ส่ง ทิโมธ ีไป หา ต้าน เวย ๆ น้ี เป้ือ ข้าพเจ้า จะ ฮบั กํา๋ลังใจ๋ เม่ือ ได้ฮบั ข่าว 
เรือ่ง ของ ต้าน 20 ข้าพเจ้า บ่ มี ใผ แหม แล้ว ต้ี เหมือน ทิโมธี ต้ี เอาใจ๋ ใส่ ความ 
เป๋น อยู ่ของ หมู่ ต้าน แต๊ ๆ 21 ยอ้น วา่ คน อื่น ๆ สนใจ๋ ก้า เรือ่ง ของ ตัว๋ เก่า แต่ 
บ่ ได้ ก๊ึด เถิง เรือ่ง ของ พระเยซู ครสิต์ 22 หมู่ ต้าน ก็ ฮู ้วา่ ทิโมธ ีได้ เยยีะ หื้อ 
หนั แล้ว วา่ เป๋น คน มี คุณค่า ยอ้น เขา ฮบัใจ๊ พระเจ้า ฮว่ม กับ ข้าพเจ้า ใน ก๋าน 
บอก ข่าวดี เหมือน ลูก จ้วย งาน ป้อ 23 เม่ือ ฮู ้วา่ อะหยงั จะ เกิด ขึ้น กับ ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า ก็ หวงั วา่ จะ ส่ง เขา ไป หา ต้าน เวย ๆ 24 แต่ ข้าพเจ้า ก็ มัน่ใจ๋ วา่ องค์ 
พระผู้เป๋นเจ้า จะ จ้วย หื้อ ข้าพเจ้า มา หา ต้าน เวย ๆ ตวย

25 ข้าพเจ้า ก๊ึด ไว ้แล้ว วา่ จะ ส่ง เอปาโฟรดิทัส ป๊ิก มา หา หมู่ ต้าน เขา เป๋น 
เหมือน น้อง บ่าว เป๋น เป้ือน ฮว่ม ฮบัใจ๊ กับ ได้ ฮว่ม ต่อสู้ ตวย กัน๋ กับ ข้าพเจ้า
เขา เป๋น ตัว๋ แตน ต้ี หมู่ ต้าน ส่ง มา ผ่อกอย ข้าพเจ้า ใน สิง่ ต้ี จํา๋ เป๋น สําหรบั 
ข้าพเจ้า 26 เขา ก๊ึด เติง หา หมู่ ต้าน กู้ คน เขา ตุ๊ก ใจ๋ ขนาด ยอ้น เขา ฮู ้วา่ หมู่ 
ต้าน ได้ ข่าว วา่ เขา บ่ สบาย 27 แม่น แล้ว เขา บ่ สบาย หนัก ขนาด จ๋น เกือบ 
ต๋าย แต่ พระเจ้า ก็ โผด อนิ ดู เขา จ๋น หาย เซิง่ ถือ วา่ พระเจ้า ได้ โผด อนิ ดู 
ข้าพเจ้า ตวย เป้ือ ข้าพเจ้า จะ บ่ เป๋น ตุ๊ก ซ้ําแล้ว ซ้ําแหม 28 ยอ้น จาอี ้ข้าพเจ้า 
จึง ใค่ ส่ง เขา มา หา หมู่ ต้าน นัก ขึ้น เป้ือ ต้าน จะ มี ความ จ้ืนจมยนิดี เม่ือ ได้ ปะ 
เขา แหม แล้ว ข้าพเจ้า จะ ได้ ตุ๊กใจ๋ หน้อย ลง 29 ขอ หื้อ หมู่ ต้าน ต้อนฮบั เขา ไว้
อยา่ง เป๋น เป้ือน ผู้เจ้ือ โดย มี ความ จ้ืนจมยนิดี แต๊ ๆ กับ หื้อ เกียรติ คน จาอี้
๑ 2:16 2:16 แป๋ ได้ แหม อยา่ง วา่ หื้อ เยยีะ จาอี ้ใน ต๋อน ต้ี ยดึมัน่ ใน ถ้อยกํา ของ พระเจ้า
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30 ยอ้น วา่ เขา เกือบ ต๋าย จาก ก๋าน ฮบัใจ๊ พระครสิต์ เขา เส่ียง จีวติ เป้ือ มา ฮบั
ใจ๊ ข้าพเจ้า แตน หมู่ ต้าน ต้ี มา บ่ ได้ ยอ้น อยู ่ไก๋

3
ก๋าน ฮูจั้ก พระครสิต์ เป๋น สิง่ สําคัญ ต้ี สุด

1 ป้ีน้อง ตังหลาย เหย ใน ต้ี สุด น้ี หื้อ จ้ืนจมยนิดี ใน ความ สัมพันธ ์ของ ต้าน 
กับ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เต๊อะ ข้าพเจ้า บ่ ลําบาก เลย ต้ี เขียน เรือ่ง น้ี มา เถิง ต้าน 
ซ้ํา แหม ยอ้น จะ ป้องกัน๋ หมู่ ต้าน 2หละวงั หมู่ ต้ี เป๋น เหมือน หมา ต้ี เยยีะ บ่ ดี ต้ี 
ซอบ ตัดเน้ือเถือหนัง ๒ ต้ี ถือ วา่ เป๋น ตาง เดียว เต้าอัน้ ต้ี จะ ได้ฮบั ความ รอด 
ป๊น บาป โต้ษ 3 ข้าพเจ้า วา่ จาอี ้ยอ้น วา่ หมู่ เฮา น้ี คือ คน ต้ี เข้า พิธ ีสุหนัต แต๊
ต้ี นมัสก๋าน พระเจ้า โดย พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ กับ ภูมิใจ๋ ต้ี ได้ เป้ิง พระเยซู 
ครสิต์ บ่ ได้ เป้ิง สิง่ ต้ี เยยีะ กาวา่ สิง่ ต้ี เป๋น ๓ 4 แต๊ ๆ แล้ว ข้าพเจ้า สามารถ 
เป้ิง สิง่ หมู่ น้ี ได้ ถ้า ใผ ก๊ึด วา่ เขา มี เหตุผล ต้ี จะ มัน่ใจ๋ ใน สิง่ หมู่ น้ี ข้าพเจ้า ก็ 
มี เหตุผล นัก เหลือ เขา หมู่ น้ัน หลาย เต้า 5 คือ ข้าพเจ้า อายุ ได้ แปด วนั ก็ เข้า 
พิธ ีสุหนัต ต๋าม บท บัญญัติ ของ พระเจ้า ข้าพเจ้า เป๋น จาว อสิราเอล ต๋าม สาย 
เลือด เกิด จาก เผ่า เบนยามิน ป้อแม่ เป๋น จาว ฮบีรู ข้าพเจ้า จึง เป๋น จาว ฮบีรู 
แต๊ ๆ ส่วน ก๋าน เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ ของ จาว ยวิ ก็ เป๋น ฟาริสี 6 ส่วน เรือ่ง 
ก๋าน เอา แต๊ เอา วา่ ก๋าน ฮกัษา บท บัญญัติ ข้าพเจ้า ได้ ค่ํา คน ใน คริสตจักร 
มา แล้ว ส่วน ก๋าน เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม โดย เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ น้ัน
ข้าพเจ้า ก็ บ่ เกย เยยีะ ผิด เลย 7 สิง่ หมู่ น้ี ข้าพเจ้า เกย ก๊ึด วา่ มี ประโยชน์ แต่ 
บ่าเด่ียว น้ี หนั วา่ บ่ มี ประโยชน์ แล้ว ยอ้น มี พระครสิต์ 8 นัก เหลือ น้ัน แหม
ข้าพเจ้า หนั วา่ ซะป๊ะ กู้ สิง่ บ่ มี ประโยชน์ เม่ือ เผียบ กับ ก๋าน ต้ี ได้ ฮู้จัก พระเยซู 
ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ ข้าพเจ้า เซิง่ มี ก้า นัก เหลือ ข้าพเจ้า ยอม ละ 
ขวา้ง กู้ อยา่ง ยอ้น หนัแก่ พระองค์ ข้าพเจ้า ถือ วา่ กู้ อยา่ง น้ัน เป๋น ขยะ เป้ือ จะ 
ได้ พระครสิต์ 9 กับ เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ พระองค์ ข้าพเจ้า บ่ ต้อง เยยี
ะ ต๋าม บท บัญญัติ เป้ือ หื้อ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม แหม ต่อไป แต่ ต๋อน น้ี 
ข้าพเจ้า ได้ เป๋น แล้ว ยอ้น เจ้ือ พระครสิต์ คือ ก๋าน เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม 
น้ี มา จาก พระเจ้า ก็ เป๋น ได้ โดย ตาง ความ เจ้ือ 10 ข้าพเจ้า ต้องก๋าน ฮู้ จัก 
พระครสิต์ กับ ต้องก๋าน มี ประสบก๋ารณ์ ใน ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระเจ้า ต้ี เยยี
ะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ข้าพเจ้า ต้องก๋าน มี ส่วนฮว่ม ใน ความ 
ตุ๊ก ของ พระองค์ กับ ใค่ ยอม ต๋าย เป้ือ พระองค์ เหมือน ต้ี พระองค์ ต๋าย เป้ือ 
ข้าพเจ้า 11 โดย มี ความ หวงั วา่ เม่ือ ต๋าย ไป แล้ว จะ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย

ตัง้ใจ๋ ไป ฮบั รางวลั ต้ี รอ ถ้า อยู ่ใน สวรรค์

๒ 3:2 3:2 ตัดเน้ือเถือหนัง อา้งเถิง ก๋าน เข้า พิธ ีสุหนัต ๓ 3:3 3:3
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12 ข้าพเจ้า บ่ ได้ หมายเถิง วา่ ตัว๋ ข้าพเจ้า ได้ สิง่ หมู่ น้ัน กาวา่ เป๋น คน ดี 
สมบูรณ์ แบบ แต่ ข้าพเจ้า ก่ําลัง ตัง้ใจ๋ ขนาด ต้ี จะ ไป เถิง เป้าหมาย น้ัน ยอ้น 
เป๋น เหตุ ต้ี พระเยซู ครสิต์ ได้ เป๋ีย ข้าพเจ้า มา เป๋น ของ พระองค์ 13 ป้ีน้อง ตัง
หลาย เป้าหมาย ต้ี วา่ น้ี ข้าพเจ้า ยงั บ่ ได้ เต้ือ แต่ สิง่ น่ึง ต้ี ข้าพเจ้า เยยีะ ต๋อน 
น้ี คือ ลืม สิง่ ต้ี ผ่าน มา แล้ว เหยี แล้ว ฮ ิต้ี จะ ไป หื้อ เถิง เป้าหมาย ต้ี อยู ่ตังหน้า
14 ข้าพเจ้า ฮ ิเยยีะ อยา่ง หนัก ต้ี จะ ได้ เป้าหมาย น้ี เหมือน ล่น เข้า เส้นชยั เป้ือ 
ฮบั รางวลั คือ ก๋าน ต้ี พระเจ้า ฮอ้ง ข้าพเจ้า มา อยู ่กับ พระองค์ ใน สวรรค์ โดย 
ตาง พระเยซู ครสิต์ 15 ยอ้น จาอัน้ เฮา กู้ คน ต้ี มี ความ เจ้ือ สมบูรณ์ แล้ว ก็ หื้อ 
ก๊ึด แบบ เดียว กัน๋ น้ี แต่ ถ้า ต้าน ก๊ึด บ่ เหมือน จาอี้ พระเจ้า จะ เยยีะ หื้อ ต้าน 
เข้าใจ๋ อยา่ง ดี ใน เรือ่ง น้ัน 16 จาใด ก็ ต๋าม หื้อ เฮา ใจ๊ จีวติ หื้อ เข้า กับ สิง่ ต้ี เฮา ได้
ฮบั มา แล้ว

17 ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย หื้อ เยยีะ ต๋าม แบบ อยา่ง ข้าพเจ้า กับ ผ่อ คน ต้ี ใจ๊ จี
วติ ต๋าม แบบ อยา่ง ต้ี ข้าพเจ้า หื้อ ไว ้กับ ต้าน หื้อ ดี 18 ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า เกย บอก 
ต้าน หลาย ต่อ หลาย เต้ือ แล้ว กับ บ่าเด่ียวน้ี ก็ ยงั บอก ต้าน แหม จ๋น ไห ้ด้วย 
ความ เสียใจ๋ วา่ มี หลาย คน ต้ี ใจ๊ จีวติ ขัดขวาง เรือ่ง ต้ี พระครสิต์ ต๋าย บน ไม้ 
ก๋าง เขน 19 สุดต๊าย จีวติ คน หมู่ น้ัน ก็ ต้อง ฉิบหาย พระเจ้า ของ เขา คือ ความ 
ต้องก๋าน ตาง ปาก ต๊อง ของ เขา เต้าอัน้ เขา ภูมิใจ๋ ใน สิง่ ต้ี เขา ควร จะ อาย เขา 
ก๊ึด ก้า สิง่ ต้ี เป๋น ของ โลก น้ี เต้าอัน้ 20 แต่ เฮา ตังหลาย เป๋น คน ของ สวรรค์
กับ รอ ถ้า พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ จาก สวรรค์ คือ พระเยซู ครสิต์ องค์ 
พระ ผู้ เป๋น เจ้า 21 พระองค์ จะ เป่ียน ตัว๋ ของ เฮา ต้ี ต่ําต้อย หื้อ เป๋น เหมือน ตัว๋ 
ต้ี เต๋ม ไป ด้วย รศัมี ของ พระองค์ โดย ฤทธิ ์อาํนาจ ต้ี เยยีะ หื้อ กู้ อยา่ง อยู ่ใน 
ก๋าน ควบคุม ของ พระองค์

4
กําสอน สุด ต๊าย ของ เปาโล

1 ยอ้น จาอัน้ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั กับ ก๊ึดเติง หา ต้ี เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า 
จ้ืนจมยนิดี กับ ภูมิใจ๋ ขนาด ต้าน ตังหลาย ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั เหย หื้อ มัน่คง ใน 
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เต๊อะ 2 ข้าพเจ้า ขอ วงิวอน นาง ยูโอเดีย กับ นาง สินทิเค 
หื้อ เป๋น น้ําน่ึง ใจ๋เดียว กัน๋ ยอ้น เป๋น คน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ตวย กัน๋ 3 หมู่ 
ต้าน ต้ี เป๋น เป้ือน ฮว่ม ฮบัใจ๊ ข้าพเจ้า ก็ ขอ ต้าน ตวย หื้อ จ้วย แม่ญิง สอง คน 
น้ี หื้อ เข้า กัน๋ ยอ้น หมู่ นาง เกย เยยีะ ก๋าน หนัก ฮว่ม กับ ข้าพเจ้า ตึง เคลเมนท์ 
กับ คน อื่น ๆ ต้ี เป๋น เป้ือน ฮว่ม ฮบัใจ๊ ตวย กัน๋ ใน ก๋าน บอก ข่าวดี เซิง่ พระเจ้า ได้ 
จด จ้ือ ของ หมู่ เขา ตึงหมด ลง ใน หนังสือ แหง่ จีวติ แล้วก

4 หื้อ จ้ืนจมยนิดี กู้ เวลา ยอ้น เป๋น คน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ข้าพเจ้า ขอ 
ยํ้า แหม เต้ือ วา่ หื้อ จ้ืนจมยนิดี เต๊อะ 5 หื้อ กู้ คน หนั วา่ หมู่ ต้าน เป๋น คน สุภาพ 
ออ่นน้อม ต่อ คน อื่น ๆ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ใก้ จะ ป๊ิก มา แล้ว 6 บ่ ดี ฮอ้นใจ๋ ใน 
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เรือ่ง ใด ๆ เลย แต่ ใน กู้ สถานก๋ารณ์ หื้อ ขอ จาก พระเจ้า ใน สิง่ ต้ี ต้าน ต้องก๋าน 
ด้วย ก๋าน อธษิฐาน ก๋าน ออ้นวอน กับ ก๋าน ขอบ พระคุณ 7 แล้ว พระเจ้า จะ 
โผด หื้อ ต้าน มี สันติสุข ต้ี เกิน๋ ความ เข้าใจ๋ ของ เฮา สันติสุข น้ี จะ ฮกัษา จิตใจ๋ 
กับ กําก๊ึด ของ ต้าน ไว ้ใน พระเยซู ครสิต์

8 ป้ีน้อง ผู้ เจ้ือ ตังหลาย ข้าพเจ้า ขอ สรุป วา่ ขอ ก๊ึด หื้อ ดี ใน สิง่ ต่าง ๆ ต่อไป 
น้ี คือ สิง่ ต้ี เป๋น แต๊ ต้ี น่า นับถือ ต้ี ยุติธรรม ต้ี บรสุิทธิ์ ต้ี สมควร จะ ฮกั กับ ต้ี 
น่า ยกยอ่ง ถ้า มี สิง่ ใด ต้ี ดี กับ สมควร จะ สรรเสรญิ ก็ ขอ หื้อ ก๊ึด ใน สิง่ น้ัน หื้อ 
ดี ๆ 9 ขอ หื้อ เยยีะ ตวย ต๋าม ต้ี ได้ เฮยีนฮู้ ได้ฮบั ได้ยนิ กับ ได้ หนั จาก ข้าพเจ้า
แล้ว พระเจ้า ผู้ หื้อ สันติสุข จะ อยู ่กับ หมู่ ต้าน

เปาโล ขอบคุณ ผู้เจ้ือ จาว ฟีลิปปี
10 ข้าพเจ้า มี ความ จ้ืนจม ยนิดี ต้ี มา จาก องค์ พระผู้ เป๋นเจ้า นัก ขนาด

ยอ้น วา่ ต๋อน น้ี ต้าน ตังหลาย ก็ หว่งใย ข้าพเจ้า แหม เต้ือ แต๊ ๆ แล้ว ต้าน 
หว่งใย ข้าพเจ้า ตลอด อยู ่แล้ว แต่ บ่ มี โอกาส แสดง ออก 11 ต้ี ข้าพเจ้า อู ้จา
อี ้บ่ ได้ หมายความ วา่ ข้าพเจ้า ก่ําลัง ตุ๊ก แต่ ยอ้น ข้าพเจ้า เฮยีนฮู ้ต้ี จะ ปอใจ๋ 
ใน กู้ สถานก๋ารณ์ 12 ข้าพเจ้า ฮู ้แล้ว วา่ ยาม มี นัก กาวา่ มี บ่ ปอ เป๋น จาใด พ่อง
ข้าพเจ้า เฮยีน ฮู ้ต้ี จะ อยู ่ได้ บ่ วา่ จะ อยู ่ใน สถานก๋ารณ์ ไหน กาวา่ กู้ ๆ สถานก๋า
รณ์ บ่ วา่ จะ อิม่ กาวา่ กัน้ ข้าว อยาก น้ํา บ่ วา่ จะ มี นัก ล้ํา ไป กาวา่ หน้อย ล้ําไป
13 ข้าพเจ้า เยยีะ ผ่าน กู้ อยา่ง ได้ ยอ้น พระครสิต์ เป๋น ผู้ ต้ี หื้อ แฮง กับ ข้าพเจ้า

14 จาใด ก็ ต๋าม หมู่ ต้าน ก็ เยยีะ ได้ ดี ต้ี ได้ จ้วยเหลือ ข้าพเจ้า ต๋อน ต้ี ตุ๊กยาก
15 ต้าน จาว ฟีลิปปี ตังหลาย ฮู ้ดี อยู ่แล้ว วา่ ตัง้แต่ ข้าพเจ้า ออก จาก แควน้ มา
ซิโดเนีย ไป บอก ข่าวดี น้ัน ก็ บ่ มี ครสิตจักร สัก ต้ี ต้ี หื้อ ก๋าน จ้วยเหลือ ข้าพเจ้า
มี ก้า หมู่ ต้าน เต้าอัน้ 16 แม้แต่ ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า อยู ่ใน เมือง เธสะโลนิก๋าข หมู่ 
ต้าน ก็ ส่ง ความ จ้วยเหลือ ไป หื้อ ข้าพเจ้า หลาย เต้ือค 17 ข้าพเจ้า อู ้จาอี ้บ่ ใจ้ 
ต้องก๋าน ฮบั ของ อะหยงั จาก หมู่ ต้าน แต่ วา่ ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ พระเจ้า ป๋ัน ปอน 
หมู่ ต้าน นัก ๆ ยอ้น ได้ จ้วยเหลือ ข้าพเจ้า 18 ข้าพเจ้า ได้ ฮบั กู้ อยา่ง ครบ แล้ว
กับ มี อยา่ง เหลือ เฟือ ตวย ข้าพเจ้า มี กู้ อยา่ง ต้ี จํา๋เป๋น ยอ้น ได้ฮบั สิง่ ต้ี หมู่ 
ต้าน ฝาก เอปาโฟรดิทัส มา หื้อ ของ ฝาก หมู่ น้ี เป๋น เหมือน เครือ่ง ปู่จา ต้ี หอม 
หวานฅ เป๋น เครือ่ง ถวาย ต้ี พระเจ้า ยอมฮบั กับ เปิงใจ๋ ตวย 19 กับ พระเจ้า ต้ี 
ข้าพเจ้า ฮบัใจ๊ จะ จัดหา กู้ สิง่ ต้ี หมู่ ต้าน ต้องก๋าน จาก ความ มัง่คัง่ ต้ี สมบูรณ์ 
ของ พระองค์ โดย ผ่าน ตาง พระเยซู ครสิต์ 20 ขอ เกียรติ จง มี แก่ พระเจ้า 
พระบิดา ของ เฮา ตลอด ไป อาเมน

21 ข้าพเจ้า ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา คน ของ พระเจ้า ผู้ ต้ี เจ้ือ พระเยซู ครสิต์ กู้ คน
หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ต้ี อยู ่ตวย ข้าพเจ้า ก็ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา ต้าน ตวย 22 คน ของ 
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พระเจ้า กู้ คน ต้ี น่ี ก็ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา ต้าน ตวย โดย เฉพาะ คน ต้ี เยยีะ ก๋าน 
อยู ่ใน ฮัว้ ใน วงั ของ จักรพรรดิ

23 ขอ หื้อ พระคุณ ของ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จง มี แก่ ต้าน ตัง
หลาย เต๊อะ



โคโลสี 1:1 393 โคโลสี 1:6

จดหมาย จาก เปาโล เขียน เถิง หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ใน เมือง
โคโลสี

จดหมาย ฉบับ น้ี เขียน โดย เปาโล ต้าน เขียน ไป เถิง ผู้ เจ้ือ ต้ี เมือง โคโล
สี ต๋อน ต้ี ติด คอก อยู ่ใน กรุง โรม ต้าน เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ขึ้น ประมาณ ป๋ี
ค�ศ� 60

โคโลสี เป๋น เมือง สําคัญ ต้ี อยู ่ติด แม่น้ํา ไลคัส ต้ี ไหล ผ่าน แควน้ เอเชยี ตัง 
วนั ตก ใน สมัย น้ี อยู ่ใน ประเทศ ตุรกี โคโลสี อยู ่บ่ ไก๋ จาก เมือง เอเฟซัส เปาโล 
ได้ บอก ข่าวดี ใน เมือง เอเฟซัส สอง ป๋ี ยอ้น จาอัน้ ข่าวดี น้ี ก็ แผ่ ขยาย ไป แหม 
หลาย เมือง ใน แควน้ เอเชยี ( กิจก๋าน 19:10 ) เปาโล บอก ไว ้วา่ จาว โคโลสี 
ได้ยนิ ข่าวดี น้ี จาก เอปาฟรสั คน ต้ี เกย ได้ยนิ กํา เตสนา ของ เปาโล แล้ว ก็ ได้ 
มา เป๋น เป้ือน ฮว่ม งาน ของ ต้าน ต่อ มา ต๋อน ต้ี เปาโล ติด คอก อยู ่ใน กรุง โรม
ต้าน เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี เถิง ผู้เจ้ือ จาว โคโลสี ยอ้น วา่ ต้าน ได้ยนิ ข่าว วา่ 
หมู่ เขา ก่ําลัง หลง ไป ต๋าม กํา สอน ต้ี ผิด

เปาโล เตือ๋น หมู่ ผู้เจ้ือ ใน โคโลสี บ่ หื้อ เจ้ือ กํา สอน ต้ี ผิด ยอ้น กํา สอน หมู่ น้ี 
ขึ้น อยู ่กับ กําก๊ึด ของ คน ต้ี สอน วา่ หมู่ เขา ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ โดย 
เยยีะ ต๋าม กฎเก๋ณฑ์ ของ มนษุย์ เจ้น กฎเก๋ณฑ์ ต้ี เก่ียว กับ สิง่ ต้ี กิน๋ ได้ กาวา่ 
หา้ม กิน๋ แต่ เปาโล สอน วา่ หมู่ เขา จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ ก็ โดย เจ้ือ วางใจ๋ 
ใน พระเยซู เต้าอัน้ พระองค์ เป๋น ผู้ ต้ี มี ฤทธิ ์อาํนาจ สูง สุด เหนือ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง 
ใน โลก กาวา่ ใน สวรรค์ กับ หมู่ เขา ก็ ต้อง ใจ้ จีวติ อยา่ง บรสุิทธิ ์ต๋าม ความ ต้อ
งก๋าน ของ พระเจ้า ตวย

กํา ตัก๊ตวาย
1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ เป๋น อคัรทูต ของ พระเยซู ครสิต์

ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า กับ จาก ทิโมธ ีน้องบ่าว ใน ความ เจ้ือ ของ 
เฮา ตวย 2 เถิง คน ของ พระเจ้า ใน เมือง โคโลสี ต้ี เป๋น ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ใน พระ
ครสิต์ ขอ หื้อ ต้าน ตังหลาย ได้ ฮบั พระคุณ ตึง สันติสุข จาก พระเจ้า พระบิดา 
ของ เฮา เต๊อะ

พระคุณ ของ พระเจ้า
3 เฮา ขอบ พระคุณ พระเจ้า ผู้ เป๋น พระบิดา ของ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ

ผู้ เป๋นเจ้า ของ เฮา ตลอด เม่ือ อธษิฐาน เผื่อ หมู่ ต้าน 4 ยอ้น เฮา ได้ยนิ วา่ 
หมู่ ต้าน เจ้ือ วางใจ๋ พระเยซู ครสิต์ กับ หมู่ ต้าน ฮกั คน ของ พระเจ้า ตังหลาย
5 ความ เจ้ือ วางใจ๋ กับ ความ ฮกั ของ ต้าน น้ี เกิด มา จาก ความ หวงั ต้ี เก็บ ไว ้หื้อ 
ต้าน ใน สวรรค์ ความ หวงั น้ี ละ ต้ี หมู่ ต้าน ได้ยนิ มา จาก ถ้อยกํา ต้ี เป๋น ความ 
จรงิ ก็ คือ ข่าวดี 6 ต้ี มี คน มา บอก หมู่ ต้าน แล้ว ข่าวดี น้ัน ก่ําลัง เกิด ผล กับ 
ขยาย ไป ใคว ่โลก อยา่ง เดียว กัน๋ กับ ต้ี ก่ําลัง เกิด กับ หมู่ ต้าน นับ ตัง้แต่ ต้ี ต้าน 
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ได้ ฟัง กับ เข้าใจ๋ แต๊ ๆ เก่ียวกับ พระคุณ ของ พระเจ้า 7 เรือ่ง น้ี ต้าน ได้ เฮยีน 
จาก เอปาฟรสั เขา เป๋น เป้ือน ฮว่ม งาน ต้ี เฮา ฮกั เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ ต้ี ซ่ือสัตย ์ของ 
พระครสิต์ เป้ือ เยยีะ ก๋าน แตน เฮา 8 เขา บอก เฮา เถิง ความ ฮกั ต้ี ต้าน มี หื้อ 
กัน๋ เป๋น ความ ฮกั ต้ี มา จาก พระวญิญาณ

พระเยซู ยิง่ใหญ่ ต้ี สุด เหนือ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง
9 ยอ้น จาอี้ นับ ตัง้แต่ ต้ี เฮา ได้ยนิ เรือ่ง เก่ียวกับ หมู่ ต้าน เฮา ก็ อธษิฐาน 

เผื่อ ต้าน บ่ เกย ขาด เฮา ขอ พระเจ้า โผด หื้อ ต้าน ฮู ้ความ ต้อ งก๋าน ของ 
พระเจ้า คือ มี ป๋ัญญา กู้ อยา่ง กับ ความ เข้าใจ๋ อยา่ง ถองแกะ ถองแก๋น ต้ี มา 
จาก พระวญิญาณ 10 เป้ือ ต้าน จะ ใจ๊ จีวติ ต้ี เปิง เป๋น คน ของ พระเจ้า กับ เยยี
ะ หื้อ พระองค์ ปอใจ๋ ใน กู้ อยา่ง คือ หื้อ ต้าน เกิด ผล ใน ก๋าน ดี กู้ เรือ่ง กับ ฮู้จัก 
พระเจ้า นัก ขึ้น 11 กับ ขอ พระเจ้า จ้วย หื้อ ต้าน เข้มแข็ง ขึ้น โดย ฤทธิ ์อาํนาจ ต้ี 
ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์ เป้ือ ต้าน จะ มี ความ มัน่คง กับ ความ อดทน ใน กู้ อยา่ง 
ด้วย ความ ยนิดี 12 และ ต้าน ก็ จะ ขอบพระคุณ พระบิดา ผู้ ต้ี เยยีะ หื้อ ต้าน 
ตังหลาย สมควร จะ ฮบั ส่วน แบ่ง ต้ี พระเจ้า เก็บ ไว ้หื้อ คน ของ พระองค์ ใน 
แผ่นดิน แหง่ ความ เป่งแจ้ง 13 พระเจ้า ได้ จ้วย เฮา หื้อ รอด ป๊น จาก อาํนาจ 
ของ ความ มืด แล้ว ปา เฮา เข้า ไป อยู ่ใน แผ่นดิน ของ พระบุตร ต้ี พระองค์ ฮกั
14 พระบุตร น้ัน เป๋น ผู้ ต้ี ไถ่ เฮา คือ ยกโต้ษ บาป หื้อ เฮา

15 พระเยซู ผู้ ต้ี เฮา ผ่อ หนั ได้ ก็ สําแดง ภาพ สะท้อน ของ พระเจ้า ผู้ ต้ี เฮา 
ผ่อ หนั บ่ ได้ พระเยซู เป๋น ลูก คน เก๊า ต้ี ยิง่ใหญ่ เหลือ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี พระเจ้า 
สรา้ง มา 16 ยอ้น วา่ พระเจ้า สรา้ง กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ผ่าน ตาง พระเยซู ตึง บน 
สวรรค์ กับ ใน โลก ตึง สิง่ ต้ี หนั ได้ กับ ผ่อ หนั บ่ ได้ บ่ วา่ จะ เป๋น วญิญาณ ต้ี เป๋น 
ใหญ่ เป๋น เจ้า เป๋น นาย เป๋น ผู้ ปกครอง กาวา่ เป๋น ผู้ มี สิทธ ิอาํนาจ ตึงหมด 
ตึงเส้ียง น้ี พระเจ้า สรา้ง มา ผ่าน ตาง พระเยซู กับ เป้ือ พระเยซู 17 พระองค์ 
เป๋น อยู ่ก่อน สะป๊ะ กู้ อยา่ง กับ ควบคุม กู้ อยา่ง หื้อ เป๋น ระบบ กับ เป๋น อยู ่ต่อ 
ไป ได้ 18 พระองค์ เป๋น เหมือน หวั ของ ตัว๋ ต้ี เป๋น ครสิตจักร พระองค์ เป๋น เก๊า 
ต้ี สรา้ง ครสิตจักร น้ี กับ เป๋น คน เก๊า ต้ี เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ก่อน เป้ิน เป้ือ 
พระองค์ จะ เป๋น ใหญ่ เหลือ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง 19 ยอ้น วา่ พระเจ้า เปิงใจ๋ ต้ี จะ หื้อ 
พระเยซู มี ลักษณะ ต้ี สมบูรณ์ ของ พระเจ้า 20 พระเจ้า เยยีะ หื้อ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง 
คืนดี กับ พระองค์ ผ่าน ตาง พระเยซู บ่ วา่ สิง่ น้ัน อยู ่บน โลก กาวา่ ใน สวรรค์
โดย เยยีะ หื้อ เกิด สันติภาพ ผ่าน ตาง เลือด ของ พระองค์ บน ไม้ ก๋าง เขน

21 ตะก่อน หมู่ ต้าน กับ พระเจ้า แตกแยก กัน๋ กับ ใน ใจ๋ ของ ต้าน ก็ เป๋น ศัตรู ๋
ของ พระเจ้า ยอ้น หมู่ ต้าน ได้ เยยีะ ใน สิง่ ต้ี บ่ ดี 22 แต่ บ่าเด่ียวน้ี พระเจ้า ได้ 
หื้อ ต้าน คืนดี กับ พระองค์ ผ่าน ตาง ก๋าน ต๋าย ฝ่าย เน้ือหนัง ของ พระเยซู เป้ือ 
เม่ือ พระองค์ นํา หมู่ ต้าน มา อยู ่ต่อหน้า พระเจ้า หมู่ ต้าน จะ เป๋น คน ต้ี บรสุิทธิ์
บ่ มี ตํา๋หนิ บ่ มี ต้ี ติ 23 แต่ ต้าน ต้อง ยดึมัน่ ใน ความ เจ้ือ ต่อไป บ่ ดี เลิก หวงั ใน 
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ข่าวดี ต้ี ต้าน ได้ยนิ มา แล้ว ต้ี คน ได้ บอก ไป ใคว ่โลก ข้าพเจ้า เปาโล ก็ เป๋น ผู้ 
ฮบัใจ๊ บอก ข่าวดี น้ี

ก๋าน เปิด เผย ข้อล้ําเลิก็ ของ พระองค์
24 บ่าเด่ียว น้ี ข้าพเจ้า จ้ืนจมยนิดี ต้ี ได้ ทน ตุ๊ก สําหรบั ต้าน ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า 

มี ส่วน ใน ก๋าน ฮบั ความ ตุ๊ก เป้ือ พระครสิต์ ความ ตุ๊ก น้ี ต้อง มี ต่อ ไป แหม เป้ือ 
ครสิตจักร ต้ี เป๋น ตัว๋ ของ พระองค์ 25 ข้าพเจ้า มา เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ ของ ครสิตจักร 
ต๋าม ต้ี พระเจ้า มอบ หน้าต้ี น้ี หื้อ เป้ือ บอก ข่าวดี ของ พระเจ้า หื้อ กับ หมู่ ต้าน 
อยา่ง เต๋มต้ี 26 ข่าวดี น้ี คือ ข้อ ล้ําเลิก็ ต้ี ซ่อน อยู ่หลาย ยุค หลาย สมัย บ่าเด่ียว
น้ี พระเจ้า ก็ โผด เปิด เผย หื้อ คน ของ พระองค์ ฮู ้แล้ว 27 พระเจ้า ต้องก๋าน หื้อ 
คน ของ พระองค์ ฮู ้วา่ ข้อล้ําเลิก็ ต้ี ยิง่ใหญ่ กับ ดีเลิศ น้ี ก็ เปิดเผย หื้อ คน ต่าง
จ้าด ตวย คือ พระครสิต์ อยู ่ใน เฮา เยยีะ หื้อ เฮา มี ความ หวงั ต้ี จะ ได้ฮบั เกียรติ 
ใน สวรรค์

28 เฮา บอก เรือ่ง พระ ครสิต์ ตึง เตือ๋น ตึง สัง่ สอน หื้อ กู้ คน ต๋าม ผญา 
ป๋ัญญา ตึงหมด ต้ี เฮา มี เป้ือ กู้ คน ต้ี เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ พระครสิต์
จะ เป๋น คน ต้ี เติบโต ใน ความ เจ้ือ อยา่ง สมบูรณ์ เม่ือ เฮา นํา ไป อยู ่ต่อหน้า 
พระเจ้า 29 ยอ้น จาอี้ ข้าพเจ้า จึง ฮาํ เยยีะ ก๋าน หนัก โดย กํา๋ลัง อนั ยิง่ใหญ่ ต้ี 
พระองค์ หื้อ กับ ข้าพเจ้า เซิง่ เยยีะ ก๋าน อยู ่ใน ตัว๋ ข้าพเจ้า

2
1 ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ ต้าน ตังหลาย ฮู ้วา่ ข้าพเจ้า ฮาํ เยยีะ ก๋าน หนัก เป้ือ ต้าน

เป้ือ จาว เมือง เลา ดี เซีย กับ เป้ือ คน ตัง หลาย ต้ี บ่ เกย หนั หน้า ข้าพเจ้า
2 ข้าพเจ้า เยยีะ จาอี ้เป้ือ หมู่ เขา จะ มี กํา๋ลังใจ๋ มี ความ ฮกั ต้ี จะ เยยีะ หื้อ เขา 
เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ มี ความ ฮู ้ความ เข้าใจ๋ อยา่ง เต๋มต้ี ใน ข้อ ล้ําเลิก็ 
ของ พระเจ้า คือ พระครสิต์ 3 เซิง่ ขุม สมบัติ แหง่ ผญา ป๋ัญญา กับ ความ ฮู ้ตึง
หมด ของ พระเจ้า ก็ เก็บ ซ่อน อยู ่ใน พระองค์

4 ข้าพเจ้า บอก ต้าน เรือ่ง น้ี เป้ือ บ่ หื้อ ใผ จุล่าย ต้าน โดย กํา อู ้ม่วน จ๋า หวาน 
กับ น่า เจ้ือถือ 5 ยอ้น วา่ เถิงแม้ ตัว๋ ข้าพเจ้า บ่ ได้ อยู ่ต้ี หัน้ แต่ ใจ๋ ก็ อยู ่กับ ต้าน
ข้าพเจ้า มี ความ จ้ืนจมยนิดี ต้ี หนั วา่ ต้าน อยู ่ตวย กัน๋ อยา่ง มี ระเบียบ วนัิย ใน 
แบบ ผู้เจ้ือ กับ มี ความ เจ้ือ มัน่คง ใน พระครสิต์

จีวติ ต้ี เต๋ม บรบูิรณ์ ใน ฝ่าย จิตวญิญาณ
6 ยอ้น วา่ ต้าน ได้ ยอมฮบั พระเยซู ครสิต์ เป๋น องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า แล้ว ก็ 

ขอ หื้อ ต้าน ใจ๊ จีวติ เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ พระเยซู ครสิต์ ต่อไป 7 หื้อ 
มัน่คง ใน ความ เจ้ือ กับ วางใจ๋ ใน พระเยซู กับ หื้อ จีวติ ของ ต้าน เติบโต ใน 
ความ สัมพันธ ์กับ พระองค์ นัก ขึ้น หื้อ เข้มแข็ง ใน ความ เจ้ือ ต๋าม ต้ี ต้าน ได้ 
เฮยีนฮู ้เรือ่ง น้ี มา แล้ว กับ หื้อ ขอบ พระคุณ พระเจ้า อยา่ง ล้น เหลือ
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8 หละวงั หื้อ ดี หา้ม หื้อ ใผ ใจ๊ หลัก ปรชัญา ต้ี น่า เจ้ือถือ กับ กําสอน ต้ี ม่วน หู 
แต่ บ่ มี แก่น สาน มา จุล่าย ต้าน หื้อ เป๋น สาวก ของ เขา ได้ เรือ่ง หมู่ น้ี เป๋น ก้า 
ฮตี เก่า ฮอย เดิม ของ คน กับ วญิญาณ ต่าง ๆ ของ โลก น้ี บ่ ใจ้ ของ พระครสิต์
9 ยอ้น วา่ สภาพ ของ พระเจ้า ต้ี สมบูรณ์ กู้ อยา่ง ก็ ได้ สําแดง ใน ตัว๋ ของ พระ
เยซู แล้ว 10 กับ พระเจ้า เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน เต๋ม บรบูิรณ์ ใน ฝ่าย จิตวญิญาณ 
โดย เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ พระเยซู ครสิต์ ต้ี เป๋น ใหญ่ เหลือ วญิญาณ 
ตึงหมด ต้ี เป๋น ผู้ ปกครอง กับ ต้ี เป๋น ผู้ มี สิทธ ิอาํนาจ ตึงหมด 11 เม่ือ ต้าน 
มา ฮบัเจ้ือ พระครสิต์ ก็ เหมือน ได้ เข้า พิธ ีสุหนัต แต่ บ่ ใจ้ ก๋าน สุหนัต ต้ี คน 
เยยีะ หื้อ แต่ เป๋น ก๋าน สุหนัต ตาง จิตวญิญาณ โดย พระครสิต์ คือ ก๋าน ตัด 
สันดาน บาป ของ เฮา ออก ไป 12 เม่ือ ต้าน ฮบั บัพติศมา ก็ เหมือน ถูก ฝัง ไว ้
กับ พระครสิต์ แล้ว กับ พระเจ้า เยยีะ หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ฮว่ม กับ พระ
ครสิต์ ยอ้น ต้าน ได้ เจ้ือ ใน อาํนาจ ของ พระเจ้า ผู้ ได้ เยยีะ หื้อ พระองค์ เป๋น ขึ้น 
จาก ความ ต๋าย 13 ตะก่อน หมู่ ต้าน เผียบ เหมือน คน ต้ี ต๋าย ไป แล้ว ใน ฝ่าย 
จิตวญิญาณ ยอ้น ซอบ เยยีะ บาป กับ ยงั อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ สันดาน บาป แต่ 
พระเจ้า ก็ หื้อ ต้าน มี จีวติ ใหม่ ฮว่ม กับ พระครสิต์ กับ ได้ ยกโต้ษ บาป หื้อ ต้าน 
แล้ว 14 พระองค์ ได้ ยก เลิก บันทึก ข้อหา ต้ี นาบ โต้ษ ต้าน ยอ้น ก๋าน ฝ่าฝืน บท 
บัญญัติ โดย ได้ ทําลาย บันทึก ข้อหา น้ี เม่ือ พระเยซู ถูก เขิง ไว ้ต้ี ไม้ ก๋าง เขน
15 พระเจ้า ยดึ อาํนาจ จาก วญิญาณ ต้ี เป๋น ผู้ ปกครอง กับ ต้ี เป๋น ผู้ มี สิทธ ิ
อาํนาจ เหยี พระองค์ ได้ เยยีะ หื้อ หมู่ น้ี ขาย ขี้ หน้า หื้อ กู้ คน หนั วา่ พระองค์ 
ได้ ผาบ หมู่ น้ี แล้ว เม่ือ พระครสิต์ ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน

16 ยอ้น จาอี ้บ่ ต้อง สนใจ๋ เม่ือ ใผ วา่ ต้าน ใน สิง่ ต้ี กิน๋ ต้ี ด่ืม ตึง ต้ี ต้าน บ่ ได้ เข้า 
ฮว่ม งาน ตาง ศาสนา กาวา่ พิธ ีวนั ต้น เดือน กาวา่ บ่ นับ ถือ วนั สะบาโต 17 สิง่ 
หมู่ น้ี เป๋น ก้า เงา ของ สิง่ ต้ี จะ มา ใน ปาย หน้า ตัว๋ แต๊ ๆ น้ัน คือ พระเยซู ครสิต์
18 บ่ ต้อง สนใจ๋ หมู่ คน ต้ี วา่ หื้อ ต้าน วา่ จะ บ่ ได้ ฮบั รางวลั จาก พระเจ้า ยอ้น 
ต้าน บ่ ได้ เยยีะ ต๋าม ต้ี หมู่ เขา สอน คือ หื้อ เป๋น คน ถ่อมตัว๋ แต่ บ่ ได้ ถ่อมใจ๋ กับ 
นมัสก๋าน ทูตสวรรค์ คน หมู่ น้ี ถือ วา่ ตัว๋ ดี เหลือ เป้ิน ยอ้น หนั นิมิต หมู่ เขา จ๋อง
หอง โดย กําก๊ึด ต้ี มา จาก คน บ่ ดาย 19 หมู่ เขา บ่ ได้ ยดึ ติด กับ พระครสิต์ ต้ี เป๋น 
หวั ของ ตัว๋ พระองค์ เป๋น ผู้ ควบคุม หื้อ ตัว๋ ได้ฮบั ก๋าน เล้ียงดู กับ หื้อ กู้ ส่วน ยดึ 
กัน๋ ได้ โดย เอน็ ตึง ข้อต่อ ต่าง ๆ กับ เยยีะ หื้อ ตัว๋ เติบโต ขึ้น ต๋าม ต้ี พระเจ้า ต้อ
งก๋าน

20 เม่ือ สันดาน บาป ของ ต้าน ได้ ต๋าย ตวย พระครสิต์ เยยีะ หื้อ ป๊น จาก ก๋าน 
ครอบงาํ ของ หมู่ วญิญาณ ต่าง ๆ ใน โลก น้ี เป๋น จาใด ต้าน ยงั ยอม อยู ่ใต้ กฎเก๋
ณฑ์ อาํนาจ ของ โลก อยู่ 21 ยก ตัว๋ อยา่ง ใน เรือ่ง ของ กิน๋ �หา้ม หยุบ� �หา้ม 
จิม� �หา้ม จิ� 22 ใน ต้ี สุด กฎ ต่าง ๆ หมู่ น้ี ก็ หมด ประโยชน์ เม่ือ ใจ๊ ไป แล้ว
กับ เป๋น กฎเก๋ณฑ์ ตึง กําสอน ต้ี คน ก๊ึด ขึ้น บ่ ดาย 23 กฎ หมู่ น้ี ผ่อ เหมือน วา่ มี 
ป๋ัญญา ยอ้น มี ก๋าน เครง่ครดั ตาง ศาสนา กับ ก๋าน ถ่อมตัว๋ แต่ บ่ ได้ ถ่อมใจ๋
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ตึง ก๋าน ทรมาน ตัว๋ เก่า เป้ือ ศาสนา แต่ มัน บ่ ได้ จ้วย ใน ก๋าน ควบคุม สันดาน 
บาป ของ คน เลย

3
จีวติ ใหม่ ต้ี เป๋น คน ของ พระครสิต์

1 พระเจ้า เยยีะ หื้อ ต้าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ฮว่ม กับ พระครสิต์ แล้ว
จาอัน้ ก็ หื้อ จดจ่อ สิง่ ต้ี อยู ่บน สวรรค์ เซิง่ พระครสิต์ น่ัง อยู ่ตัง ขวา มือ ของ 
พระเจ้า 2 หื้อ ก๊ึด เถิง สิง่ ต้ี อยู ่บน สวรรค์ บ่ ใจ้ สิง่ ต้ี อยู ่ใน โลก น้ี 3 ยอ้น วา่ 
ต้าน ได้ ต๋าย จาก สันดาน บาป แล้ว จีวติ ใหม่ ต้ี ต้าน ได้ฮบั ก็ ได้ ซ่อน ไว ้กับ พระ
ครสิต์ ใน พระเจ้า 4 เม่ือ พระครสิต์ ผู้ ต้ี เยยีะ หื้อ ต้าน มี จีวติ ใหม่ ป๋ากฏ ขึ้น มา 
ใน โลก แหม ต้าน ก็ จะ ป๋ากฏ ขึ้น ตวย กัน๋ กับ พระองค์ กับ มี ส่วนฮว่ม ใน พระ
สิร ิของ พระองค์ ตวย

5 ยอ้น จาอัน้ หื้อ กํา๋จัด สันดาน บาป ใน ตัว๋ ต้าน เหยี ยก ตัว๋อยา่ง ก๋าน เยยี
ะ บาป ตาง เพศ ลามก ตัณ๋หา เรือ่ง บ่ ดี ต่าง ๆ กับ ความ โลภ เซิง่ เป๋น เหมือน 
ก๋าน นับถือ ฮูป เคารพ 6 ความ โขด ของ พระเจ้า จะ มา ยอ้น คน เยยีะ จาอี ้ละ๑
7 ตะก่อน ต้าน ก็ เกย ใจ๊ จีวติ จาอัน้ ต้าน ก็ เกย เยยีะ สิง่ หมู่ น้ี 8 แต่ บ่าเด่ียวน้ี 
หื้อ ต้าน ขวา้ง สิง่ หมู่ น้ี หื้อ หมด คือ ก๋าน โขด ก๋าน โมโห ก๋าน ก๊ึดฮา้ย ก๋าน ใส่ 
ฮา้ย ป้าย สี กับ กําหยาบ ต้ี ออก มา จาก ปาก 9 หา้ม จุ กัน๋ ยอ้น วา่ ต้าน ได้ ขวา้ง 
จีวติ เก่า กับ ก๋าน เยยีะ บ่ ดี ต้ี เกิด จาก จีวติ น้ัน แล้ว 10 แล้ว ได้ฮบั จีวติ ใหม่
เป๋น จีวติ ต้ี พระเจ้า ก้อย ๆ เป่ียน หื้อ เป๋น เหมือน พระ ผู้ สรา้ง จีวติ ใหม่ น้ัน นัก 
ขึ้น ติก ๆ เป้ือ หื้อ ต้าน ฮูจั้ก พระองค์ อยา่ง เต๋ม ต้ี 11 จีวติ ใหม่ น้ี บ่ มี ก๋าน แบ่ง วา่ 
เป๋น จาว ยวิ กาวา่ เป๋น จาว กรกี เป๋น คน ต้ี เข้า พิธ ีสุหนัต กาวา่ บ่ ได้ เข้า เป๋น คน 
บ่ มี วฒันธรรม กาวา่ คน เป๋น ป่าเถ่ือน เป๋น ขี้ข้า กาวา่ บ่ ใจ้ สิง่ หมู่ น้ี บ่ สําคัญ 
ใน สายต๋า ของ พระเจ้า ต้ี สําคัญ คือ พระครสิต์ อยู ่ใน จีวติ กู้ คน ต้ี เจ้ือ

12 ยอ้น จา อัน้ เม่ือ พระเจ้า ได้ เลือก ต้าน เป๋น คน ของ พระองค์ เป๋น ผู้ 
บรสุิทธิ ์ต้ี พระองค์ ฮกั ก็ หื้อ เป๋น คน มี เมตต๋า กรุณา ถ่อมใจ๋ ออ่นน้อม ถ่อม
ต๋น กับ อดทน 13 หื้อ อะลุ้ม อะหล่วย ต่อ กัน๋ กับ ถ้า มี ใผ คน ใด ใน หมู่ ต้าน บ่ ปอ
ใจ๋ กัน๋ ก็ หื้อ ยกโต้ษ หื้อ กัน๋ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ยกโต้ษ หื้อ ต้าน จาใด ก็ หื้อ 
ยกโต้ษ หื้อ กัน๋ จาอัน้ 14 แล้ว นัก เหลือ สิง่ หมู่ น้ี ก็ คือ หื้อ มี ความ ฮกั ยอ้น วา่ 
ความ ฮกั ผูกพัน หมู่ เฮา ไว ้หื้อ เป๋น น้ํา น่ึง ใจ๋ เดียว กัน๋

15 หื้อ สันติสุข ต้ี มา จาก พระครสิต์ นํา ปา จิตใจ๋ ของ หมู่ ต้าน ยอ้น ใน หมู่ 
ต้าน กู้ คน เป๋น ส่วน ต่าง ๆ ใน ตัว๋ เดียว กัน๋ กับ พระเจ้า ฮอ้ง หมู่ ต้าน หื้อ อยู ่ตวย 
กัน๋ อยา่ง มี สันติสุข หื้อ ขอบ พระคุณ พระเจ้า ตวย 16 หื้อ ถ้อย กํา เรือ่ง พระ
ครสิต์ อยู ่ใน ใจ๋ ของ ต้าน อยา่ง เต๋ม ต้ี หื้อ สอน กับ เตือ๋น สติ กัน๋ ด้วย ป๋ัญญา 
ตึงหมด หื้อ ฮอ้ง เพลง สดุดี เพลง นมัสก๋าน กับ เพลง สรรเสรญิ จาก จิต
วญิญาณ ด้วย ก๋าน ขอบ พระคุณ พระเจ้า 17 แล้ว อะหยงั ก็ ต๋าม ต้ี ต้าน อู ้กา
๑ 3:6 3:6 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ มี ข้อความ เพิม่ วา่ คน ต้ี บ่ เจ้ือฟัง
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วา่ เยยีะ ก็ หื้อ เยยีะ ใน นาม ของ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า กับ ขอบ พระคุณ 
พระเจ้า พระบิดา ผ่าน ตาง พระเยซู

เปาโล สัง่ สอน หื้อ เยยีะ ต๋าม หน้าต้ี ของ ตัว๋
18 คน เป๋น เมีย ต้อง ยอม หื้อ ผัว เป๋น ผู้นํา ยอ้น เป๋น สิง่ ต้ี สมควร สําหรบั แม่

ญิง ต้ี เป๋น คน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 19 คน เป๋น ผัว ต้อง ฮกั เมีย ตัว๋เก่า หา้ม 
อู ้แฮง เยยีะ แฮง กับ เป้ิน 20 คน เป๋น ลูก ต้อง เจ้ือฟัง ป้อแม่ ใน กู้ เรือ่ง ยอ้น เป๋น 
สิง่ ต้ี องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ปอใจ๋ 21 คน เป๋น ป้อ บ่ ดี เยยีะ หื้อ ลูก เก้ียด ยอ้น วา่ 
จะ เยยีะ หื้อ เขา หมด กํา๋ลังใจ๋ 22 คน เป๋น ขี้ข้า ต้อง เจ้ือฟัง เจ้านาย ของ ตัว๋ ใน 
โลก กู้ เรือ่ง บ่ ใจ้ เยยีะ ต่อ หน้า เป้ือ หื้อ เจ้านาย ปอใจ๋ เต้าอัน้ แต่ หื้อ เยยีะ จาก 
น้ําใส ใจ๋จรงิ อยา่ง มี ความ เก๋งกัว๋ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 23 บ่ วา่ หมู่ ต้าน จะ เยยี
ะ อะหยงั ก็ ต๋าม ก็ หื้อ เต๋มอก เต๋มใจ๋ เยยีะ เหมือน กับ วา่ บ่ ได้ เยยีะ เป้ือ คน แต่ 
เยยีะ เป้ือ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 24 หื้อ จํา๋ ไว ้วา่ ต้าน จะ ได้ฮบั ส่วน แบ่ง จาก องค์ 
พระ ผู้ เป๋น เจ้า เป๋น รางวลั ยอ้น วา่ ต้าน ก่ําลัง ฮบัใจ๊ เจ้านาย ต้ี แต๊ จรงิ คือ พระ
ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 25 สําหรบั คน ต้ี เยยีะ ผิด พระเจ้า จะ ลง โต้ษ ต๋าม 
ความ ผิด น้ัน อยา่ง บ่ หนั แก่ หน้า ใผ

4
1 คน เป๋น เจ้านาย หื้อ เยยีะ ต่อ ขี้ข้า ของ ตัว๋ อยา่ง ยุติธรรม กับ เต้า กัน๋ หมด

หื้อ จํา๋ ไว ้วา่ ต้าน ก็ มี เจ้านาย ใน สวรรค์ เหมือน กัน๋
เปาโล สอน เรือ่ง ก๋าน ใจ๊ จีวติ

2หื้อ เอา แต๊ เอา วา่ ใน ก๋าน อธษิฐาน หื้อ อธษิฐาน อยา่ง ต่ืน ตัว๋ อยู ่เสมอ กับ 
มี ใจ๋ ขอบพระคุณ พระเจ้า 3 กับ อธษิฐาน เผื่อ หมู่ เฮา ตวย เป้ือ พระเจ้า จะ ได้ 
หื้อ โอกาส เฮา บอก ข่าวดี เก่ียวกับ ข้อ ล้ําเลิก็ ของ พระครสิต์ ต้ี ข้าพเจ้า ติด 
คอก อยู ่น้ี ก็ ยอ้น เรือ่ง น้ี 4 กับ อธษิฐาน เป้ือ ข้าพเจ้า จะ ได้ บอก ข่าวดี น้ี หื้อ กับ 
คน ตังหลาย อยา่ง ชดัเจน ต๋าม ต้ี ควร บอก 5 หื้อ ใจ๊ สติ ป๋ัญญา ใน ก๋าน ใจ๊ จีวติ 
ต่อ คน ต้ี บ่ เจ้ือ จง ใจ๊ กู้ ๆ โอกาส หื้อ เป๋น ประโยชน์ 6 ต๋อน ต้ี อู ้กับ ใผ ก็ หื้อ ใจ๊ กํา 
อู ้กํา จ๋า ต้ี น่า ฟัง น่า สนใจ๋ เป้ือ จะ ได้ ฮู ้วา่ จะ ตอบ กู้ คน อยา่ง ดี ต้ี สุด ได้ จาใด

กํา ส่ง ต๊าย จดหมาย เปาโล
7 ทีคิกัส น้องบ่าว ใน ความ เจ้ือ ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั เขา เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ ต้ี ซ่ือสัตย์

กับ เป๋น เป้ือน ฮว่ม งาน ใน องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ตวย กัน๋ เขา จะ เล่า เรือ่ง ตึง
หมด ของ ข้าพเจ้า หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง 8 ต้ี ข้าพเจ้า ส่ง เขา มา หา หมู่ ต้าน ก็ เป้ือ หื้อ 
หมู่ ต้าน ฮู ้วา่ หมู่ เฮา เป๋น จาใด พ่อง กับ เขา จะ ได้ หื้อ กํา๋ลังใจ๋ หมู่ ต้าน ตวย
9 เขา จะ มา ตวย โอเนสิมัส น้องบ่าว ใน ความ เจ้ือ ต้ี เฮา ฮกั กับ ต้ี ซ่ือสัตย์ เขา 
เป๋น จาว โคโลสี เหมือน กัน๋ สอง คน น้ี จะ เล่า เรือ่ง กู้ อยา่ง ต้ี เกิด ขึ้น ต้ี น่ี หื้อ หมู่ 
ต้าน ฟัง

10 อาริสทารคัส คน ต้ี ติด คอก กับ ข้าพเจ้า ก็ ฝาก กํา ก๊ึดเติง มา หื้อ ต้าน
มาระโก ต้ี เป๋น ลูก ป้ี ลูก น้อง ของ บารนาบัส ก็ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา มา เหมือน 
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กัน๋ ( ต้าน ได้ฮบั กําสัง่ เรือ่ง ของ มาระโก แล้ว ถ้า เขา มา หา ต้าน ก็ หื้อ ต้อน
ฮบั เขา ตวย ) 11 เยซู ต้ี ฮอ้ง แหม จ้ือ วา่ ยุสทัส ก็ ฝาก กํา ก๊ึดเติง มา ตวย ใน 
หมู่ จาว ยวิ มี แต่ สาม คน น้ี เต้า อัน้ ต้ี เป๋น เป้ือน ฮว่ม ฮบัใจ๊ เป้ือ แผ่นดิน ของ 
พระเจ้า หมู่ เขา หื้อ กํา๋ลังใจ๋ ข้าพเจ้า ได้ นัก ขนาด 12 เอปาฟรสั ต้ี เป๋น จาว 
โคโลสี เหมือน กัน๋ กับ เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระเยซู ครสิต์ ก็ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา 
ต้าน ตวย เขา อธษิฐาน อยา่ง หนัก เผื่อ ต้าน บ่ เกย ขาด เป้ือ หื้อ ต้าน มัน่คง ใน 
ความ เจ้ือ เป๋น เหมือน คน ต้ี ใหญ่ แล้ว กับ เจ้ือ มัน่ ใน ก๋าน เยยีะ ต๋าม ความ 
ต้อง ก๋าน ของ พระเจ้า 13 ข้าพเจ้า ยนืยนั ได้ วา่ เขา เยยีะ ก๋าน หนัก เป้ือ ต้าน 
ตังหลาย แต๊ ๆ กับ เป้ือ ผู้เจ้ือ จาว เมือง เลาดีเซีย กับ เมือง ฮีเอราบุรี 14 ลูก๋า
เป้ิน เป๋น หมอ ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั กับ เดมาส ก็ ฝาก กํา ก๊ึดเติง มา หื้อ ต้าน เหมือน 
กัน๋ 15 ข้าพเจ้า ฝาก กํา ก๊ึดเติง มา หา ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย ต้ี เมือง เลาดีเซีย
กับ เถิง นาง นมุฟา ตึง หมู่ ผู้เจ้ือ ต้ี มา ฮว่ม จุมนุม ใน บ้าน ของ นาง ตวย 16 เม่ือ 
ต้าน ตังหลาย ได้ อา่น จดหมาย ฉบับ น้ี แล้ว ก็ ส่ง ไป หื้อ ผูเ้จ้ือ ต้ี อยู ่ใน เมือง เลา
ดีเซีย ตวย กับ หื้อ อา่น จดหมาย จาก เมือง เลาดีเซีย ต้ี ข้าพเจ้า เขียน ตวย เน่อ
17 หื้อ บอก อารคิปปัส วา่ �หื้อ เยยีะ ก๋าน ต้ี ได้ฮบั มอบหมาย จาก องค์ พระ ผู้ 
เป๋น เจ้า หื้อ แล้ว เหยี�

18 สุดต๊าย น้ี ข้าพเจ้า เปาโล เป๋น คน เขียน กําอาํลา น้ี ด้วย ลายมือ ของ ตัว๋ 
เก่า บ่ ดี ลืม วา่ ข้าพเจ้า ติด คอก อยู่ ขอ หื้อ พระคุณ ของ พระเจ้า จง มี แก่ ต้าน 
ตังหลาย เต๊อะ
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จดหมาย จาก เปาโล เขียน เถิง หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ใน เมือง
เธสะโลนิก๋า

ฉบับ ต้ี น่ึง
ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี คือ เปาโล ต้าน เขียน เถิง ผู้เจ้ือ ใน เมือง เธสะโลนิ

ก๋า ต้าน เขียน ขึ้น ประมาณ ป๋ี ค�ศ� 50-51 น่ี เป๋น จดหมาย ฉบับ แรก ต้ี 
เปาโล เขียน เป้ือ หื้อ กํา๋ลัง ใจ๋ ครสิตจักร

เปาโล บอก ข่าวดี หื้อ กับ คน ใน เมือง เธสะโลนิก๋า หลัง จาก ต้ี ออก จาก เมือง 
ฟีลิปปี เธสะโลนิก๋า เป๋น เมือง ใหญ่ กับ สําคัญ ต้ี สุด ใน แควน้ มาซิโดเนีย เซิง่ 
อยู ่ใน อาณาจักร โรม สมัย น้ี อยู ่ประเทศ กรกี เปาโล เกย บอก ข่าวดี ใน ต้ี อื่น ๆ
แต่ ได้ฮบั ข่าว เก่ียว กับ ครสิตจักร เธสะโลนิก๋า ต๋อน ต้ี ต้าน ก่ําลัง อยู ่ต้ี เมือง 
โครนิธ์ แล้ว เปาโล ก็ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ขึ้น เป้ือ หื้อ กํา๋ลังใจ๋ หมู่ เขา กับ ได้ 
อธบิาย เถิง บาง สิง่ บาง อยา่ง ต้ี หมู่ เขา เข้าใจ๋ ผิด

เปาโล เขียน หื้อ ผู้ เจ้ือ จาว เธสะโลนิก๋า ก๊ึด เถิง เรือ่ง ความ ฮกั กับ ความ 
หว่งใย ของ เปาโล ต้ี มี ต่อ หมู่ เขา ตัง้แต่ ต๋อน ต้ี ต้าน ได้ บอก ข่าวดี กับ เขา จ๋น 
เถิง ต๋อน ต้ี ต้าน เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ต้าน ต้อง ออก จาก เมือง เธสะโลนิก๋า 
ตันที ยอ้น วา่ ใน เมือง มี ก๋าน จลาจล ( กิจก๋าน 17:1-10 ) แต่ ต้าน ยงั หว่ง หมู่ 
เขา อยู่ ต้าน เตือ๋น หมู่ ผู้เจ้ือ หื้อ ใจ๊ จีวติ อยา่ง บรสุิทธิ ์กับ ถูกต้อง ต๋าม ธรรม
ต้าน สอน วา่ พระเยซู ครสิต์ จะ มา เป๋น เต้ือ ต้ี สอง เป้ือ จะ มา ฮบั หมู่ ผู้เจ้ือ หื้อ 
ไป อยู ่กับ พระองค์ แต่ จะ บ่ มี ใผ ฮู ้วา่ จะ เกิด ขึ้น เม่ือ ใด ยอ้น จาอัน้ ผู้เจ้ือ ต้อง 
มี ความ เจ้ือ ต่อไป อยา่ง มัน่คง กับ ใจ๊ จีวติ อยา่ง ต้ี พระเจ้า เปิงใจ๋ เป้ือ หมู่ เขา 
จะ พรอ้ม ต้ี จะ ได้ อยู ่กับ พระเจ้า เม่ือ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ป๊ิก มา

กํา ตัก๊ตวาย
1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ข้าพเจ้า เปาโล กับ สิลวานัส๑ ตึง ทิโมธี ขอ แสดง 

ความ นับถือ มา
เถิง ป้ีน้อง ของ ครสิตจักร ใน เมือง เธสะโลนิก๋า เซิง่ เป๋น ของ พระเจ้า พระ

บิดา ตึง พระเยซู ครสิต์ ขอ หื้อ ต้าน ตังหลาย ได้ ฮบั พระคุณ ตึง สันติสุข เต๊อะ

ความ เจ้ือ กับ แบบ อยา่ง ของ จาว เธสะโลนิก๋า
2 หมู่ เฮา ขอบพระคุณ พระเจ้า สําหรบั ต้าน ตัง หลาย อยู ่ตลอด กับ 

อธษิฐาน เผื่อ ต้าน ตังหลาย เป๋น ประจํา๋ 3 เม่ือ หมู่ เฮา อธษิฐาน ต่อ พระเจ้า 
พระบิดา ของ เฮา เผื่อ หมู่ ต้าน หมู่ เฮา ก๊ึด เถิง ก๋านงาน ของ หมู่ ต้าน ต้ี เกิด 
จาก ความ เจ้ือ ตึง ก๊ึด เถิง ต้ี ต้าน เต๋มใจ๋ เยยีะ ก๋าน หนัก ยอ้น ความ ฮกั กับ ก๊ึด 
เถิง ความ อดทน ของ ต้าน ต้ี เกิด จาก ความ หวงั ใน พระเยซู ครสิต์ องค์ พระผู้
เป๋นเจ้า ของ เฮา
๑ 1:1 1:1 สิลวานัส กับ สิลาส เป๋น คน เดียว กัน๋ กิจก๋าน 15:12,40; 18:5



1 เธสะโลนิก๋า 1:4 401 1 เธสะโลนิก๋า 2:9

4 ป้ีน้อง ผู้ เจ้ือ ตังหลาย ผู้ ต้ี พระเจ้า ฮกั หมู่ เฮา ฮู ้วา่ พระเจ้า ฮกั ต้าน ตัง
หลาย แล้ว เลือก ต้าน มา เป๋น คน ของ พระองค์ 5ยอ้น ต๋อน ต้ี หมู่ เฮา นํา ข่าวดี 
มา บอก หื้อ ต้าน ตังหลาย ก็ บ่ ใจ้ มา ก้า อู ้บ่ ดาย แต่ มา ด้วย ฤทธิ ์อาํนาจ กับ 
พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ตึง ความ มัน่ใจ๋ แต๊ ๆ ต้าน ตังหลาย ก็ ฮู ้แล้ว วา่ หมู่ เฮา 
ใจ๊ จีวติ จาใด พ่อง ต้ามก๋าง หมู่ ต้าน เป้ือ เป๋น ประโยชน์ ต่อ ต้าน ตังหลาย
6 ส่วน ต้าน ตังหลาย ก็ ได้ เอา จีวติ ของ หมู่ เฮา ตึง ของ องค์ พระผู้ เป๋นเจ้า 
เป๋น แบบ อยา่ง แม้ ต้าน ปะ ความ ตุ๊กยาก นัก ก็ ยงั ฮบั ถ้อยกํา น้ัน ด้วย ความ 
จ้ืนจมยนิดี ต้ี มา จาก พระวญิญาณ บรสุิทธิ์ 7 ยอ้นจาอัน้ ต้าน ตังหลาย จึง 
ก๋าย เป๋น แบบ อยา่ง แก่ ผู้เจ้ือ ใน แควน้ มาซิโดเนีย ตึง ผู้เจ้ือ ใน แควน้ อาคา
ยา ตวย 8 ยอ้น ต้าน ตังหลาย ถ้อยกํา ของ พระเจ้า จึง ได้ เล่าลือ ออก ไป จาก 
เมือง เธสะโลนิก๋า บ่ ใจ้ ก้า แควน้ มาซิโดเนีย กับ แควน้ อาคายา เต้าอัน้ แต่ 
ได้ เล่าลือ ไป แผว หลาย ๆ ต้ี จ๋น หมู่ เฮา บ่ ต้อง อู ้อะหยงั เก่ียวกับ ความ เจ้ือ 
ของ ต้าน แหม แล้ว 9 ยอ้น คน หมู่ น้ัน เล่า เรือ่ง ต้ี ต้าน ต้อนฮบั หมู่ เฮา ดี ขนาด
ตึง อู ้เรือ่ง ต้ี ต้าน ตังหลาย บิน่หลังตํา๋ ฮูป เคารพ ป๊ิก มา หา พระเจ้า เป้ือ ฮบัใจ๊ 
พระองค์ ผู้ เป๋น พระเจ้า เต้ียงแต๊ กับ มี จีวติ อยู่ 10 ตึง อู ้เถิง เรือ่ง ต้าน ตังหลาย 
กองถ้า บุตร ของ พระเจ้า จาก สวรรค์ คือ พระเยซู ครสิต์ ผู้ ต้ี พระเจ้า ได้ โผด 
หื้อ ป๊ิก เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ผูจ้้วย หื้อ เฮา ป๊น จาก โต้ษ ต้ี จะ มา ปาย หน้า น้ัน

2
ก๋าน งาน ของ เปาโล ใน เมือง เธสะโลนิก๋า

1 ป้ีน้อง ผู้ เจ้ือ ตังหลาย ต้าน ฮู ้แล้ว วา่ ต้ี หมู่ เฮา มา แอว่ หา ต้าน น้ัน ก็ ได้ ผล 
ดี จ้าดนัก 2 ต้าน ตังหลาย ฮู ้วา่ หมู่ เฮา ได้ ฮบั ความ ตุ๊ก ยาก ลําบาก ตึง ได้ ฮบั 
ก๋าน ดู แควน ใน เมือง ฟีลิปปี ก่อน ต้ี จะ มา แผว เมือง เธสะโลนิก๋า แต่ พระเจ้า 
จ้วย หื้อ หมู่ เฮา มี ใจ๋ ก้า ต้ี จะ บอก ข่าวดี ของ พระองค์ หื้อ ต้าน ตังหลาย ฟัง แม้ 
วา่ มี คน แหม นัก ต่อต้าน เฮา 3 ก๋าน บอก ข่าวดี ของ เฮา แก่ ต้าน ตังหลาย บ่ ได้ 
เกิด จาก กําก๊ึด ต้ี บ่ ถูกต้อง กาวา่ เจตนา ต้ี บ่ บรสุิทธิ์ กาวา่ มี อุบาย ใด ๆ แอบ 
แฝง 4 แต่ วา่ พระเจ้า หนั ดี ต้ี จะ มอบ ก๋าน บอก ข่าวดี ไว ้กับ หมู่ เฮา เฮา จึง 
บอก ข่าวดี น้ัน บ่ ใจ้ เป๋น ต้ี ปอใจ๋ ของ มนษุย์ แต่ เป้ือ เป๋น ต้ี ปอใจ๋ ของ พระเจ้า 
ผู้ กวด สอบ จิตใจ๋ เฮา 5 ต้าน ตังหลาย ก็ ฮู ้อยู ่แล้ว กับ พระเจ้า ก็ เป๋น พยาน ได้ 
วา่ หมู่ เฮา บ่ ได้ อู ้กํายกยอ ใด ๆ กาวา่ อู ้กํา ใด ๆ เป้ือ จะ ได้ เงนิคํา 6 เฮา บ่ เซาะ 
กํา ยกยอ ปอป้ัน จาก คน ตังหลาย บ่ วา่ จาก หมู่ ต้าน กาวา่ จาก คน อื่น

7 เถิง แม้ วา่ หมู่ เฮา มี สิทธ ิอาํนาจ ต้ี จะ สัง่ หื้อ หมู่ ต้าน เยยีะ จาอัน้ ได้ ใน 
ฐานะ ต้ี หมู่ เฮา เป๋น อคัรทูต ของ พระครสิต์ แต่ ต๋อน ต้ี อยู ่กับ ต้าน ตังหลาย
หมู่ เฮา ออ่นน้อม ต่อ หมู่ ต้าน เหมือน แม่ ต้ี เล้ียงดู ลูก ของ เขา 8 หมู่ เฮา ฮกั 
ต้าน นัก ขนาด เฮา บ่ ได้ ป๋ัน ก้า ข่าวดี ของ พระเจ้า หื้อ ต้าน เต้าอัน้ แต่ เต๋มใจ๋ 
หื้อ แม้แต่ จีวติ ของ หมู่ เฮา แก่ ต้าน ตวย ยอ้น หมู่ ต้าน เป๋น คน ต้ี เฮา ฮกั 9 ป้ี



1 เธสะโลนิก๋า 2:10 402 1 เธสะโลนิก๋า 3:2

น้อง ตังหลาย จํา๋ ได้ แน่นอน แล้ว วา่ ใน ต๋อน ต้ี เฮา บอก ข่าวดี ของ พระเจ้า หื้อ 
ฟัง น้ัน หมู่ เฮา เยยีะ ก๋าน หนัก มอกใด ต้ามก๋าง ต้าน หมู่ เฮา เยยีะ ก๋าน วนั ค่ํา 
คืน ฮุง่ เป้ือ เฮา จะ บ่ เป๋น ภาระ ต่อ หมู่ ต้าน สัก คน เดียว

10 หมู่ ต้าน ตึง พระเจ้า ก็ เป๋น พยาน ได้ วา่ เฮา เป๋น คน ต้ี เยยี ะ ต๋าม ใจ๋ 
พระเจ้า เป๋น คน ซ่ือสัตย์ กับ บ่ มี ตํา๋หนิ ใน หมู่ ต้าน ต้ี เป๋น ผู้เจ้ือ 11 ต้าน ตัง
หลาย ฮู ้แล้ว วา่ หมู่ เฮา ได้ ผ่อกอย หมู่ ต้าน กู้ คน เหมือน ป้อ ผ่อกอย ลูก 12 คือ 
หื้อ กํา๋ลังใจ๋ ปลอบใจ๋ กับ อู ้ยํ้า หื้อ หมู่ ต้าน ใจ๊ จีวติ เป๋น ต้ี เปิงใจ๋ พระเจ้า ผู้ 
ต้ี ฮอ้ง หมู่ ต้าน เข้า มา มี ส่วน ฮว่ม ใน แผ่นดิน ของ พระเจ้า กับ ความ ยิง่ใหญ่ 
ของ พระองค์

13 ก็ มี เหตุผล แหม อยา่ง น่ึง ต้ี เยยีะ หื้อ เฮา ขอบพระคุณ พระเจ้า เป๋น ประ
จํา๋ คือ ต๋อน ต้ี ต้าน ตังหลาย ยอมฮบั ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ต้ี ได้ยนิ จาก หมู่ 
เฮา น้ัน ต้าน บ่ ได้ ฮบั เอา เหมือน เป๋น กํา ของ คน แต่ ได้ ฮบั เอา เป๋น กํา ของ 
พระเจ้า เซิง่ เป๋น จาอัน้ แต๊ ๆ ถ้อยกํา น้ี ก่ําลัง เกิด ผล ใน ต้าน ตังหลาย ต้ี เป๋น 
ผู้เจ้ือ 14 ป้ีน้อง ตังหลาย เหตุ ต้ี เกิด ขึ้น กับ หมู่ ต้าน ก็ เกิด ขึ้น กับ ผู้เจ้ือ ของ 
พระเจ้า ใน คริสตจักร ต้ี เป๋น ของ พระเยซู ครสิต์ ใน แควน้ ยูเดีย ต้ี โดน ค่ํา 
จาก ป้ีน้อง จาว ยวิ จ้าด เดียว กัน๋ เหมือน กับ ต้ี คน จ้าด เดียว กับ ต้าน เยยีะ ต่อ 
ต้าน 15 เซิง่ เป๋น หมู่ ต้ี ฆ่า พระเยซู องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ตึง ฆ่า หมู่ ต้ี เป๋น ผู้ เป๋น 
ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตึง ไล่ หมู่ เฮา ออก มา จาก เมือง ต่าง ๆ ต้ี เฮา เกย 
บอก ข่าวดี ตวย หมู่ เขา ขัดใจ๋ พระเจ้า เป๋น ศัตรู ๋ต่อ คน ตังหลาย 16 หมู่ เขา 
ขัดขวาง บ่ หื้อ เฮา บอก ข่าวดี หื้อ หมู่ คน ต่างจ้าด เซิง่ เป๋น ตาง ต้ี หมู่ น้ัน จะ ฮบั 
ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ หมู่ เขา เยยีะ จาอี ้ก็ เต่ือม ความ บาป นัก ขึ้น ติก ๆ แล้ว 
ใน ต้ี สุด พระเจ้า จะ ลงโต้ษ หมู่ เขา อยา่ง แน่นอน

เปาโล ใค่ ไป แอว่ หา จาว เธสะโลนิก๋า
17 ป้ีน้อง ตังหลาย ส่วน หมู่ เฮา เม่ือ ป๊ัด จาก หมู่ ต้าน ไป เป๋น หวา่ง เป๋น คาว 

น้ัน ก็ หา่ง ก้า ตัว๋ แต่ ใจ๋ เฮา ก๊ึด เติง หา หมู่ ต้าน นัก ขนาด ก็ เลย ฮ ิหา ตาง ต้ี 
จะ ไป แอว่ หา ต้าน ตังหลาย แหม 18 หมู่ เฮา ใค่ มา แอว่ หา ต้าน ส่วน ข้าพเจ้า 
เปาโล ก็ ฮ ิจะ ไป แอว่ หา ต้าน วนั แล้ว วนั เล่า แต่ ซาต๋าน ก็ ขัดขวาง ไว้ 19 เฮา 
เยยีะ จาอัน้ ยอ้น วา่ ต้าน เยยีะ หื้อ หมู่ เฮา มี ความ หวงั มี ความ จ้ืนจมยนิดี ตึง 
เยยีะ หื้อ เฮา ภูมิใจ๋ ต้ี จะ ฮบั มงกุฎ ต่อ หน้า พระเยซู องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ยอ้น 
งาน เฮา สําเรจ็ ใน หมู่ ต้าน เม่ือ พระองค์ จะ ป๊ิก มา แหม 20 หมู่ เฮา ภูมิใจ๋ กับ 
จ้ืนจมยนิดี ใน หมู่ ต้าน แต๊ ๆ

3
1 ใน ต้ี สุด หมู่ เฮา ก็ ทน บ่ ได้ แล้ว ก็ เลย ตกลง ต้ี จะ อยู ่ใน เมือง เอเธนส์ คน 

เดียว ต่อไป 2 แล้ว ส่ง ทิโมธ ีน้อง ของ เฮา มา แอว่ หา ต้าน ตังหลาย เขา เป๋น 
เป้ือน ฮว่ม ฮบัใจ๊ พระเจ้า ตวย กัน๋ ใน ก๋าน บอก ข่าวดี ของ พระเยซู ครสิต์ เฮา 
ส่ง เขา มา เป้ือ จ้วย ต้าน ตังหลาย หื้อ มัน่คง ใน ความ เจ้ือ กับ หื้อ กํา๋ลังใจ๋ หื้อ 
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ต้าน ตังหลาย เจ้ือ วางใจ๋ พระองค์ ต่อไป 3 เป้ือ จะ บ่ มี ใผ ใน หมู่ ต้าน บ่ มัน่คง 
ใน ความ เจ้ือ ยอ้น วา่ มี ก๋าน ค่ํา อยู ่บ่าเด่ียวน้ี ต้าน ตังหลาย ฮู ้อยู ่แล้ว วา่ หมู่ 
เฮา จะ ต้อง ปะ ก๋าน ค่ํา น้ัน 4 เม่ือ หมู่ เฮา อยู ่ตวย ต้าน ตังหลาย เฮา ก็ ได้ บอก 
ต้าน ไว ้ก่อน แล้ว วา่ ต้าน กับ เฮา จะ โดน ค่ํา แล้ว ก็ เป๋น จาอัน้ แต๊ ต๋าม ต้ี ต้าน 
ฮู ้อยู ่แล้ว 5 ยอ้น จาอัน้ ข้าพเจ้า เลย อดใจ๋ ต่อ ไป บ่ ได้ จึง ได้ ส่ง ทิโมธ ีมา ผ่อ 
ความ เจ้ือ ของ หมู่ ต้าน วา่ เป๋น จาใด กัน๋ พ่อง กัว๋ วา่ ซาต๋าน จะ ล่อลวง ต้าน หื้อ 
หลง ไป แล้ว ต้ี หมู่ เฮา ได้ อุตส่าห ์เยยีะ ก๋าน หนัก ไว ้น้ัน ก็ จะ บ่ มี ประโยชน์

กํา รายงาน ของ ทิโมธี
6 บ่าเด่ียวน้ี ทิโมธ ีป๊ิก จาก หมู่ ต้าน มา เถิง หมู่ เฮา แล้ว และ ได้ นํา ข่าวดี มา 

บอก วา่ ต้าน ตังหลาย ยงั ตัง้ มัน่คง อยู ่ใน ความ เจ้ือ กับ ความ ฮกั เหมือน เดิม
เขา บอก แหม วา่ เม่ือ หมู่ ต้าน ก๊ึด เติง หา หมู่ เฮา หมู่ ต้าน ก็ ดีใจ๋ ตึง ใฝ่ฝัน จะ 
ได้ หนั หน้า หมู่ เฮา เหมือน อยา่ง หมู่ เฮา ใค่ หนั หน้า หมู่ ต้าน เหมือน กัน๋ 7ยอ้น
จาอี ้ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย บ่ วา่ เฮา มี ความ ตุ๊ก ยาก แต่ หมู่ เฮา ได้ ฮบั กํา๋ลังใจ๋ 
จาก ต้าน ตังหลาย ยอ้น ความ เจ้ือ ของ ต้าน น้ัน ละ 8 เฮา ก็ โล่ง อก โล่ง ใจ๋ ต้ี ฮู ้
วา่ ต้าน ยงั มี ความ เจ้ือ มัน่คง ใน องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า

9 หมู่ เฮา จะ ขอบ พระคุณ พระเจ้า สําหรบั หมู่ ต้าน จาใด ดี หื้อ สม กับ ความ 
จ้ืนจม ยนิดี ต้ี หมู่ เฮา มี ยอ้น หมู่ ต้าน เม่ือ อยู ่ต่อ พระเจ้า ของ เฮา 10 หมู่ เฮา 
อธษิฐาน ต่อ พระเจ้า อยา่ง ตัง้ใจ๋ วนั ค่ํา คืน ฮุง่ ต้ี จะ ได้ หนั หน้า หมู่ ต้าน แหม
เป้ือ เต่ือม แถ้ง สิง่ ต้ี ยงั ขาด อยู ่ใน ความ เจ้ือ ของ ต้าน หื้อ เต๋ม บรบูิรณ์

11 ขอ หื้อ พระเจ้า พระบิดา ของ หมู่ เฮา ตึง พระเยซู ครสิต์ ของ หมู่ เฮา นํา 
ตาง หมู่ เฮา มา แอว่ หา ต้าน ตังหลาย แหม 12 ขอ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จ้วย หื้อ 
ต้าน ตังหลาย ฮกั กัน๋ กับ ฮกั คน อื่น ๆ นัก ขึ้น หื้อ เหมือน ต้ี หมู่ เฮา ฮกั ต้าน ตัง
หลาย 13 ยอ้น จาอัน้ เฮา ขอ พระองค์ เยยีะ หื้อ จิตใจ๋ ของ ต้าน ตังหลาย มัน่คง
กับ บรสุิทธิ ์บ่ มี ตํา๋หนิ ใด ๆ ต่อ หน้า พระเจ้า พระบิดา ของ หมู่ เฮา เม่ือ พระเยซู 
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ หมู่ เฮา จะ ป๊ิก มา พุ่ม กับ หมู่ ผู้ บรสุิทธิ ์ตึงหมด ของ 
พระองค์

4
จีวติ ต้ี พระเจ้า เปิงใจ๋

1 สุดต๊าย น้ี ป้ีน้อง ผูเ้จ้ือ ตังหลาย เฮา เกย สอน หื้อ ใจ๊ จีวติ จาใด เป้ือ จะ เป๋น 
ต้ี เปิงใจ๋ พระเจ้า ต้าน ก็ ได้ เยยีะ จาอัน้ อยู ่แล้ว ใน ฐานะ ต้ี เฮา เป๋น ป้ีน้อง กัน๋ 
ใน พระเยซู ก็ ขอ ออ้นวอน วา่ หื้อ ใจ๊ จีวติ จาอัน้ ต่อ ไป นัก ขึ้น 2 ต้าน ตังหลาย 
ฮู ้กําสอน ต้ี หมู่ เฮา ได้ บอก ต้าน ตังหลาย ใน นาม พระเยซู องค์ พระผู้เป๋นเจ้า 
อยู ่แล้ว วา่ 3 พระเจ้า ใค่ หื้อ ต้าน ตังหลาย เป๋น คน บรสุิทธิ์ กับ เวน้ จาก ก๋าน 
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เยยีะ บาป ตาง เพศ 4 กู้ คน ก็ ควร ฮู ้วา่ จะ ควบคุม ตัว๋ เก่า ได้ จาใด๒ แล้ว ใจ๊ จีวติ 
อยา่ง บรสุิทธิ ์อยา่ง มี เกียรติ 5 บ่ ใจ้ เยยีะ ต๋าม กิเลส ตัณ๋หา เหมือน อยา่ง คน 
ต่างจ้าด ต้ี บ่ ฮู้จัก พระเจ้า 6 ใน เรือ่ง น้ี บ่ ดี เยยีะ บาป กาวา่ เยยีะ ผิด ต่อ ป้ีน้อง 
โดย เป๋น จู๊ กับ เมีย เขา ยอ้น วา่ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า จะ ลงโต้ษ คน ต้ี เยยีะ ผิด 
จาอัน้ เหมือน อยา่ง ต้ี หมู่ เฮา เกย บอก เกย เตือ๋น ต้าน ตังหลาย มา ก่อน แล้ว
7 ยอ้น วา่ พระเจ้า บ่ ได้ ฮอ้ง หมู่ เฮา หื้อ เป๋น คน ลามก แต่ หื้อ เป๋น คน ต้ี ใจ๊ จีวติ 
อยา่ง บรสุิทธิ์ 8คน ใด บ่ เอา กฎ ระเบียบ ข้อ น้ี เขา บ่ ใจ้ บ่ ยอมฮบั ก้า มนษุย ์เต้า
อัน้ แต่ บ่ ยอมฮบั พระเจ้า ผู้ มอบ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์หื้อ กับ ต้าน ตวย

9 ส่วน เรือ่ง ก๋าน ฮกั หมู่ ป้ี น้อง ผู้ เจ้ือ น้ัน ข้าพเจ้า บ่ จํา๋ เป๋ น ต้อง เขียน 
มา บอก ต้าน ตังหลาย แหม ยอ้น พระเจ้า สอน หมู่ ต้าน หื้อ ฮกั กัน๋ อยู ่แล้ว
10 ความ จรงิ ต้าน ตังหลาย ก็ ฮกั หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ใคว ่แควน้ มาซิโดเนีย อยู ่
แล้ว แต่ ป้ีน้อง ตังหลาย หมู่ เฮา ออ้นวอน ต้าน หื้อ ฮกั หมู่ เขา นัก ขึ้น แหม
11 จง ตัง้ เป้าหมาย ไว ้วา่ จะ อยู ่ตวย กัน๋ อยา่ง สงบสุข บ่ ยุง่ กับ เรือ่ง ของ คน 
อื่น กับ หื้อ เล้ียง จีวติ ด้วย ลําแข้ง ของ ตัว๋เก่า เหมือน ต้ี หมู่ เฮา ได้ บอก ไว ้แล้ว
12 ถ้า เยยีะ จาอี ้คน ต้ี ยงั บ่ เจ้ือ จะ นับถือ จีวติ ของ ต้าน กับ ต้าน ตังหลาย บ่ ต้อง 
เป้ิง ใผ เลย

เม่ือ พระเยซู ป๊ิก มา
13 ป้ีน้อง ตังหลาย หมู่ เฮา ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู ้เรือ่ง เก่ียว กับ คน ต้ี ล่วงหลับ 

ไป แล้ว วา่ จะ มี อะหยงั เกิด ขึ้น กับ คน หมู่ น้ัน พ่อง เป้ือ ต้าน จะ บ่ เศรา้ เสียใจ๋ 
เหมือน คน อื่น ต้ี บ่ มี ความ หวงั 14แต่ หมู่ เฮา เจ้ือ วา่ พระเยซู ต๋าย แล้ว กับ เป๋น 
ขึ้น จาก ความ ต๋าย เยยีะ หื้อ หมู่ เฮา เจ้ือ วา่ พระเจ้า จะ ฮบั ผู้เจ้ือ ต้ี ล่วงหลับ ไป 
แล้ว น้ัน ป๊ิก มา กับ พระเยซู

15 ต๋อน น้ี หมู่ เฮา จะ บอก ถ้อยกํา จาก องค์ พระผู้เป๋นเจ้า หื้อ หมู่ ต้าน ก็ คือ 
วนั ต้ี พระเยซู จะ ป๊ิก มา หมู่ คน ต้ี ต๋าย ไป แล้ว จะ ไป ปะ พระองค์ ก่อน หมู่ เฮา ต้ี 
ยงั มี จีวติ อยู่ 16 คือ วา่ พระเยซู จะ ป๊ิก มา จาก สวรรค์ โดย มี กําสัง่ เอิน้ เสียง ดัง 
ไป ตวย มี เสียง ของ หวัหน้า ทูตสวรรค์ ไป ตวย กับ มี เสียง เป่า แก ของ พระเจ้า
แล้ว หมู่ คน ต้ี เจ้ือ พระเยซู ต้ี ต๋าย ไป แล้ว จะ เป๋น ขึ้น มา ก่อน 17 หลัง จาก น้ัน
พระเจ้า จะ ฮบั หมู่ เฮา ต้ี ยงั อยู ่ใน โลก ขึ้น ไป ใน เมฆ ไป เข้า กับ คน หมู่ น้ัน แล้ว 
ไป ปะ พระเยซู บน ต๊องฟ้า อากาศ ก็ จะ ได้ อยู ่ตวย พระองค์ ตลอด ไป 18จาอัน้ 
หื้อ กํา๋ลังใจ๋ กัน๋ ต๋าม ถ้อยกํา น้ี เต๊อะ

5
หื้อ เกียม ตัว๋ ไว ้สําหรบั วนั ป๊ิก มา

๒ 4:4 4:4 แป๋ ได้ แหม อยา่ง วา่ จะ เฮยีน ฮู ้ต้ี จะ มี เมีย อยา่ง ถูกต้อง กาวา่
เฮยีน ฮู ้ต้ี จะ อยู ่กับ เมีย อยา่ง ถูกต้อง
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1 ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย ส่วน วนั เวลา ต้ี เรือ่ง น้ี จะ เกิด ขึ้น บ่ จํา๋เป๋น ต้ี จะ 
ต้อง เขียน มา บอก หื้อ ฮู้ 2 ยอ้น วา่ ต้าน ตังหลาย ฮู ้ดี อยู ่แล้ว วา่ วนั อนั ยิง่ใหญ่ 
ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จะ มา เหมือน ขโมย ต้ี มา ใน ต๋อน เม่ือคืน 3 เม่ือ คน 
ตังหลาย อู ้กัน๋ วา่ �กู้ อยา่ง สงบ สุข ปลอดภัย แล้ว� จู่ ๆ ก๋าน ทําลาย ก็ จะ เกิด 
ขึ้น กับ เขา บ่า เด่ียว น้ัน เลย เหมือน แม่มาน เจ็บ ต๊อง จะ เกิด ลูก หมู่ เขา จะ หนี 
ไป ตัง ใด ก็ ตึง บ่ ป๊น

4 แต่ ป้ีน้อง ตังหลาย ต้าน จะ บ่ ได้ อยู ่ใน ความ มืด เม่ือ วนั น้ัน มา แผว ต้าน 
ก็ จะ บ่ ตกใจ๋ เหมือน ขโมย มา 5 ยอ้น วา่ ต้าน ตังหลาย เป๋น ของ ความ เป่งแจ้ง
เป๋น ของ เม่ือวนั ต้ี เผียบ เหมือน คน เยยีะ สิง่ ต้ี ดี เฮา ตังหลาย บ่ ใจ้ เป๋น ของ 
ความ มืด กาวา่ เป๋น ของ เม่ือคืน ต้ี เผียบ เหมือน คน เยยีะ สิง่ ต้ี บ่ ดี 6 ยอ้นจา
อัน้ หา้ม เมา หลับ อยา่ง คน อื่น ต้ี บ่ ฮู ้วา่ พระเยซู จะ ป๊ิก มา แหม แต่ หื้อ เฮา เฝ้า 
หละวงั ต่ืน ตัว๋ กับ ควบคุม ตัว๋ เก่า อยู ่เสมอ 7 ยอ้น คน หลับ ก็ หลับ เม่ือคืน บ่ ฮู ้
เน้ือ ฮู ้คิง คน กิน๋ เหล้า ก็ เมา เหล้า เม่ือคืน บ่ ควบคุม ตัว๋เก่า 8 แต่ เฮา เป๋น 
ของ เม่ือวนั ก็ หื้อ ควบคุม ตัว๋ เก่า เน่อ โดย เอา ความ เจ้ือ กับ ความ ฮกั มา ใส่ 
เหมือน เป๋น เกราะ ป้องกัน๋ อก ไว้ ตึง เอา ความ หวงั ต้ี พระเจ้า จะ จ้วย หื้อ หมู่ 
เฮา รอด ป๊น บาป โต้ษ มา สุบ หวั เหมือน เป๋น หมวก เหล็ก 9 ยอ้น วา่ พระเจ้า 
บ่ ได้ เลือก หมู่ เฮา มา ลงโต้ษ แต่ เลือก มา ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ ต้ี ผ่าน 
ตาง พระเยซู ครสิต์ ของ เฮา 10 ผู้ ต้ี ต๋าย เป้ือ เฮา เป้ือ เฮา จะ อยู ่กับ พระองค์ 
เม่ือ พระองค์ ป๊ิก มา บ่ วา่ เฮา ยงั เป๋น อยู ่กาวา่ ต๋าย ไป แล้ว 11 ยอ้นจาอัน้ จง 
หื้อ กํา๋ลัง ใจ๋ กัน๋ จ้วย ก๊ําจู เซิง่ กัน๋ และ กัน๋ เหมือน อยา่ง ต้ี ต้าน ตังหลาย ก่ําลัง 
เยยีะ อยู ่บ่าเด่ียวน้ี

กํา ตักเตือ๋น สุดต๊าย
12 ป้ีน้อง ตังหลาย หมู่ เฮา วงิวอน ขอ หื้อ ต้าน เคารพ นับถือ หมู่ คน ต้ี หมัน่ 

เยยีะ ก๋าน ฮบัใจ๊ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ต้ี เป๋น ผู้นํา ต้ี เตือ๋น สติ ต้ามก๋าง หมู่ ต้าน
13 หื้อ เคารพ นับถือ กับ ฮกั หมู่ เขา นัก ๆ ยอ้น ก๋าน ต้ี หมู่ เขา เยยีะ น้ัน กับ หื้อ 
อยู ่ตวย กัน๋ อยา่ง สงบสุข 14 ป้ีน้อง ตังหลาย หมู่ เฮา วงิวอน ขอ หื้อ ต้าน เยยีะ 
ใน สิง่ ต่อ ไป น้ี คือ ตักเตือ๋น คน ต้ี ขี้ค้าน เยยีะ ก๋าน หื้อ กํา๋ลัง ใจ๋ คน ต้ี ขี้กัว๋ จ้วย 
คน ต้ี ออ่นใจ๋ กับ หื้อ มี ใจ๋ อดทน ต่อ คน ตังหลาย 15 หา้ม ใผ คน ใด เยยีะ ก๋าน 
ฮา้ย ตอบแตน ก๋าน ฮา้ย แต่ ตัง้ใจ๋ เยยีะ สิง่ ต้ี ดี ๆ อยู ่เสมอ ต่อ หมู่ ของ ต้าน ตึง 
คน อื่น ตวย

16 หื้อ มี ใจ๋ จ้ื นบาน อยู ่เสมอ 17 หื้อ อธษิฐาน เป๋น ประ จํา๋ 18 หื้อ ขอบ 
พระคุณ พระเจ้า สําหรบั เหตุก๋ารณ์ ต้ี เกิด ขึ้น กู้ อยา่ง สิง่ หมู่ น้ี พระเจ้า ใค่ หื้อ 
ต้าน ตังหลาย เยยีะ ยอ้น หมู่ ต้าน เป๋น น้ําน่ึง ใจ๋เดียว กัน๋ กับ พระเยซู ครสิต์

19 หา้ม ดับ ไฟ แหง่ พระวญิญาณ บรสุิทธิ๓์ 20 หา้ม ดู แควน กํา ทํานาย ต้ี ป้ี
น้อง ผู้เจ้ือ อู ้ออก มา 21 แต่ หื้อ ทดสอบ กํา ทํานาย น้ัน เป้ือ แน่ใจ๋ วา่ กํา น้ัน มา 
๓ 5:19 5:19 หมายเถิง ก๋าน ปิดกัน้ ก๋าน งาน ของ พระวญิญาณ บรสุิทธิ์
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จาก พระเจ้า ถ้า เป๋น แต๊ ก็ หื้อ ยอมฮบั 22 หื้อ ละเวน้ จาก สิง่ บ่ ดี ตังหลาย จ๋น 
เส้ียง

23 ขอ พระเจ้า ผู้ ต้ี หื้อ สันติสุข เยยีะ หื้อ ต้าน ตังหลาย เป๋น คน บรสุิทธิ ์
สะอาด ตัง มวล ขอ พระองค์ ฮกั ษา วญิญาณ ตึง จิต ใจ๋ ตึง ตัว๋ ของ ต้าน ไว ้
หื้อ หมด ใส จาก ก๋าน ตํา๋ หนิ ติ เตีย๋น จ๋น แผว วนั ต้ี พระ เยซู ครสิต์ ป๊ิก มา
24 พระเจ้า คือ ผู้ ต้ี ฮอ้ง ต้าน ตังหลาย พระองค์ จะ เยยีะ จาอี ้อยา่ง แน่นอน 
ยอ้น วา่ เป๋น ผู้ สัตยซ่ื์อ

25 ป้ีน้อง ตังหลาย ขอ ต้าน อธษิฐาน เผื่อ หมู่ เฮา ตวย เน่อ 26 หื้อ จูบ ตัก๊ต
วาย กัน๋ อยา่ง เป๋น ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ 27 ข้าพเจ้า ขอ สัง่ ต้าน ตังหลาย ใน นาม ของ 
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า วา่ หื้อ อา่น จดหมาย น้ี หื้อ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ กู้ คน ต้ี หัน้ ฟัง ตวย 
เน่อ

28 ขอ หื้อ พระคุณ ของ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จง มี แก่ ต้าน ตัง
หลาย เต๊อะ อาเมน
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จดหมาย จาก เปาโล เขียน เถิง หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ใน เมือง
เธสะโลนิก๋า

ฉบับ ต้ี สอง
จดหมาย ฉบับ น้ี เขียน โดย เปาโล ต้าน เขียน หลัง จาก ต้ี ส่ง จดหมาย ฉบับ 

แรก ไป เถิง ผู้เจ้ือ ใน เมือง เธสะโลนิก๋า บ่ เมิน เต้าใด จดหมาย ฉบับ น้ี เขียน 
ขึ้น ประมาณ ป๋ี ค�ศ� 50-51 ต๋อน ต้ี เปาโล ยงั อยู ่ต้ี เมือง โครนิธ์

เปาโล ได้ยนิ ข่าว วา่ มี สิง่ ต้ี ผู้ เจ้ือ เข้า ใจ๋ ผิด เก่ียว กับ เรือ่ง ก๋าน มา เป๋น 
เต้ือ ต้ี สอง ของ พระเยซู ครสิต์ ต้าน อาจ จะ ได้ยนิ ข่าว น้ี จาก ทิโมธ ีต้ี ป๊ิก มา 
จาก เมือง โครนิธ ์หลัง จาก ต้ี ไป แอว่ หา เมือง เธสะโลนิก๋า เปาโล เลย เขียน 
จดหมาย เถิง หมู่ ผู้เจ้ือ ใน เธสะโลนิก๋า แหม เต้ือ เป้ือ อธบิาย เถิง สิง่ ต้ี หมู่ เขา 
เข้าใจ๋ ผิด

เปาโล บอก เถิง เรือ่ง วนั ต้ี พระเยซู ครสิต์ จะ ป๊ิก มา ยงั มา บ่ เถิง เต้ือ ต้าน 
บอก เถิง สิง่ ต้ี จะ ต้อง เกิด ขึ้น ก่อน พระเยซู ครสิต์ จะ ป๊ิก มา เป๋น เต้ือ ต้ี สอง
บ่ มี ใผ ฮู ้ได้ วา่ พระเยซู ครสิต์ จะ ป๊ิก มา เม่ือ ใด ยอ้น จาอัน้ ผู้เจ้ือ ควร จะ เยยีะ 
ก๋าน อยา่ง ซ่ือสัตย์ เป้ือ จะ เล้ียง ดู ตัว๋ เก่า ได้ บ่ ควร ถ้า รอ พระเยซู ครสิต์ ป๊ิก 
มา โดย อยู ่บ่ ดาย แต่ ควร จะ เยยีะ ต๋าม แบบ อยา่ง ของ เปาโล ต้ี เยยีะ ก๋าน เป้ือ 
จะ ผอ่กอย ตัว๋ เก่า แม้ แต่ ต๋อน ต้ี บอก ข่าวดี ตวย

กํา ตัก๊ตวาย
1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ข้าพเจ้า เปาโล กับ สิลวานัส ตึง ทิโมธี
เถิง ป้ีน้อง ใน ครสิตจักร เมือง เธสะโลนิก๋า เซิง่ เป๋น ของ พระเจ้า พระบิดา 

ของ เฮา ตึง พระเยซู ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า 2 ขอ หื้อ ต้าน ตังหลาย ได้ ฮบั 
พระคุณ ตึง สันติสุข จาก พระเจ้า พระบิดา กับ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋น
เจ้า ตวย เต๊อะ

ก๋าน ตัดสิน ใน วนั ต้ี พระเยซู ป๊ิก มา
3 ป้ี น้อง ผู้ เจ้ือ ตัง หลาย เป๋น ก๋าน สมควร อยู ่แล้ว ต้ี หมู่ เฮา ต้อง 

ขอบพระคุณ พระเจ้า สําหรบั หมู่ ต้าน อยู ่ตลอด ยอ้น วา่ ความ เจ้ือ ของ ต้าน 
จํา๋เรญิ ขึ้น ติก ๆ ขอบคุณ พระเจ้า ต้ี ความ ฮกั ของ ต้าน ต้ี มี ต่อ กัน๋ ก็ จํา๋เรญิ นัก 
ขึ้น ติก ๆ ตวย 4 หมู่ เฮา อวด ต้าน ตังหลาย หื้อ ครสิตจักร หลาย ต้ี หลาย แหง่ 
ฟัง วา่ หมู่ ต้าน อดทน กับ เจ้ือ วางใจ๋ พระเจ้า ต้ามก๋าง ก๋าน โดน ค่ํา กับ ความ 
ตุ๊กยาก ต้ี หมู่ ต้าน ทน อยู ่น้ัน

5 สิง่ หมู่ น้ี แสดง เถิง ก๋าน ตัดสิน อนั ยุติธรรม ของ พระเจ้า ยอ้น โดย ความ 
ตุ๊ก ต้ี หมู่ ต้าน ได้ อดทน พระเจ้า ก็ จะ นับ ต้าน ตังหลาย วา่ สมควร ต้ี จะ เข้า 
อยู ่ใน แผ่นดิน ของ พระเจ้า ต้ี หมู่ ต้าน ก่ําลัง ฮบั ความ ตุ๊กยาก เป้ือ อาณาจักร 
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น้ัน 6 พระเจ้า จะ เยยีะ ต๋าม ความ ยุติธรรม ก็ คือ คน หมู่ น้ัน ต้ี ได้ เยยีะ หื้อ 
หมู่ ต้าน มี ความ ตุ๊ก พระเจ้า ก็ จะ เยยีะ หื้อ หมู่ เขา ฮบั ความ ตุ๊ก เหมือน กัน๋
7 พระเจ้า จะ หื้อ ต้าน ตังหลาย ต้ี เดือดฮอ้น อยู ่บ่าเด่ียวน้ี ป๊น ตุ๊ก กับ หมู่ เฮา 
ตวย น่ี จะ เกิด ขึ้น ใน วนั ต้ี พระเยซู องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ป๊ิก มา จาก สวรรค์ ด้วย 
เปล๋วไฟ ฮอ้น ขนาด พรอ้ม กับ หมู่ ทูตสวรรค์ ของ พระองค์ ต้ี มี ฤทธิ ์อาํนาจ 
ตวย 8 พระเจ้า จะ ลงโต้ษ คน ต้ี บ่ ฮูจั้ก พระองค์ ตึง ต้ี บ่ ยอม เจ้ือ ฟัง ข่าวดี ของ 
พระเยซู องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ เฮา 9 คน หมู่ น้ัน จะ ฉิบหาย ตลอด ไป จะ ถูก 
แยก ออก หื้อ ป๊น จาก องค์ พระผู้เป๋นเจ้า กับ อาํนาจ อนั ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์
10 น่ี จะ เกิด ขึ้น ใน วนั ต้ี พระเยซู จะ ป๊ิก มา ฮบั เกียรติ ตึง ความ อศัจ๋รรย ์ใจ๋ จาก 
หมู่ ผู้ บรสุิทธิ ์ตังหลาย หมู่ ต้าน ก็ จะ อยู ่ใน หมู่ น้ัน ตวย ยอ้น วา่ ได้ เจ้ือ เรือ่ง 
เก่ียวกับ พระองค์ ต้ี หมู่ เฮา ได้ บอก หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง

11 หมู่ เฮา ก็ หมัน่ อธษิฐาน เผื่อ ต้าน ตังหลาย บ่ ขาด เฮา ขอ พระเจ้า จ้วย 
ต้าน ใจ๊ จีวติ หื้อ เปิง กับ จีวติ ต้ี พระองค์ ฮอ้ง เฮา มา ติดต๋าม กับ จ้วย หื้อ ต้าน 
ตังหลาย โดย อาํนาจ ของ พระองค์ หื้อ เยยีะ ก๋าน ดี กู้ สิง่ ต้ี ใค่ เยยีะ ตึง เยยีะ 
ก๋าน งาน ต้ี เกิด จาก ความ เจ้ือ ของ ต้าน หื้อ ได้ 12 แล้ว จ้ือ ของ พระเยซู ครสิต์ 
ของ เฮา จะ ได้ ฮบั เกียรติ ยอ้น สิง่ ต้ี พระองค์ เยยีะ ใน จีวติ ของ ต้าน ตึง ต้าน ก็ 
จะ ได้ฮบั เกียรติ ตวย โดย พระคุณ ของ พระเจ้า กับ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระผู้
เป๋นเจ้า ของ เฮา

2
คน บ่ ดี คน น้ัน

1 ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย ส่วน เรือ่ง ก๋าน ต้ี พระเยซู ครสิต์ ของ เฮา จะ ป๊ิก มา
แล้ว รวบรวม หมู่ เฮา ไป อยู ่กับ พระองค์ น้ัน หมู่ เฮา ขอ วงิวอน ต้าน ตังหลาย 
วา่ 2 หา้ม ใจ๋ บ่ ดี กาวา่ ตกใจ๋ งา่ย เน่อ เม่ือ มี กํา ตวายตัก๊ ก็ ดี กํา อู ้ก็ ดี กาวา่ มี 
จดหมาย อา้ง วา่ มา จาก หมู่ เฮา ก็ ดี ต้ี วา่ วนั อนั ยิง่ใหญ่ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น 
เจ้า มา แผว แล้ว 3 หา้ม ต้าน เจ้ือ กํา จุ หลอก ของ ใผ คน ใด ยอ้น วา่ ยงั บ่ เถิง วนั 
น้ัน จ๋น กวา่ จะ มี ก๋าน กบฏ อนั ยิง่ใหญ่ ต่อ พระองค์ เกิด ขึ้น ก่อน แล้ว คน บ่ ดี 
คน น้ัน จะ ป๋ากฏ ตัว๋ ขึ้น จุดหมาย ป๋าย ตาง ของ เขา ก็ คือ ความ ฉิบหาย 4 เขา 
จะ ต่อสู้ ขัดขวาง กับ ยก ตัว๋ เก่า ขึ้น เหนือ กู้ อยา่ง ต้ี คน ฮอ้ง วา่ เทพเจ้า กาวา่ 
สิง่ ต้ี คน เคารพ ปู่จา กัน๋ เป้ือ จะ แต่งตัง้ ตัว๋ เก่า อยู ่ใน พระวหิาร ของ พระเจ้า
แล้ว ป่าว บอก วา่ ตัว๋ เขา เป๋น พระเจ้า

5 ต้าน ตังหลาย ควร ฮู ้เรือ่ง น้ี ข้าพเจ้า ได้ บอก ต๋อน ต้ี ยงั อยู ่ตวย กัน๋ แล้ว
6 กับ ต้าน ตังหลาย ก็ ฮู ้สิง่ ต้ี เกิด็ คน บ่ ดี น้ัน ไว ้อยู ่แล้ว เป้ือ บ่ หื้อ เขา ป๋ากฏ ออก 
มา จ๋น เถิง เวลา ของ เขา ต้ี พระเจ้า กํา๋หนด ไว้ 7 คือ วา่ อาํนาจ บ่ ดี ต้ี เลิ็กลับ น้ัน
ก่ําลัง เยยีะ ก๋าน อยา่ง ลับ ๆ อยู่ จ๋น แผว เวลา ต้ี ผู้ ต้ี เกิด็ มัน ไว ้จะ ถูก หื้อ ออก ไป
8 แล้ว คน บ่ ดี คน น้ัน จะ ป๋ากฏ ขึ้น แต่ เม่ือ พระเยซู ป๊ิก มา พระองค์ จะ ฆ่า เขา 
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โดย ลม หายใจ๋ จาก ปาก ของ พระองค์ แล้ว จะ ทําลาย เขา โดย รศัมี เป่งแจ้ง 
แหง่ ก๋าน ป๊ิก มา ของ พระองค์ 9 คน บ่ ดี คน น้ัน จะ มา โดย มี อาํนาจ ของ ซา
ต๋าน แล้ว เยยีะ ปาฏิหารยิ์ ก๋าน อศัจ๋รรย์ ตึง หมายสําคัญ ต่าง ๆ ต้ี แต่ง เป๋น 
เหมือน ของ พระเจ้า 10 เขา จะ ใจ๊ อุบาย กู้ อยา่ง ล่อลวง คน ต้ี จะ ต้อง พินาศ
ยอ้น หมู่ เขา บ่ ยอม ฮกั ความ จรงิ ต้ี จะ จ้วย หมู่ เขา รอด ป๊น จาก ความ พินาศ 
ได้ 11 ยอ้นจาอี ้พระเจ้า จึง เยยีะ หื้อ หมู่ เขา ถูก ก๋าน หลอกลวง เป้ือ หมู่ เขา จะ 
เจ้ือ กํา จุ หมู่ น้ี กู้ อยา่ง 12 แล้ว พระเจ้า จะ ตัดสิน ลงโต้ษ คน ต้ี บ่ เจ้ือ ความ จรงิ
แต่ ปา กัน๋ ม่วน กับ ความ บาป

ถูก เลือก หื้อ เข้า สู่ ความ รอด
13 ป้ีน้อง ตังหลาย ผู้ ต้ี องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ฮกั หมู่ เฮา ต้อง ขอบพระคุณ 

พระเจ้า สําหรบั หมู่ ต้าน อยู ่ตลอด เฮา ขอบคุณ พระเจ้า ต้ี พระองค์ ได้ เลือก 
ต้าน ตังหลาย ไว ้ตัง้แต่ เก๊า แต่ ต้น ต้ี จะ ได้ ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ โดย 
พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ซ่วย ล้าง บาป หื้อ ต้าน บรสุิทธิ์ กับ โดย ต้าน เจ้ือ ใน 
ความ จรงิ เก่ียว กับ พระเยซู 14 พระเจ้า ได้ ฮอ้ง ต้าน มา ฮบั ความ รอด น้ี ผ่าน 
ตาง ข่าวดี ต้ี หมู่ เฮา บอก เป้ือ ต้าน จะ มี ส่วน ฮว่ม ได้ฮบั เกียรติ ต้ี พระเยซู 
ครสิต์ ได้ ฮบั 15 ยอ้น จาอัน้ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย หื้อ ตัง้ มัน่คง ไว้ หื้อ ยดึ 
ถือ กําสอน ต้ี ได้ เฮยีน จาก หมู่ เฮา แล้ว บ่ วา่ จะ เป๋น กํา อู ้กาวา่ เป๋น จดหมาย ก็ 
ต๋าม

16 ขอ หื้อ องค์ พระเยซู ครสิต์ ของ เฮา ตึง พระเจ้า พระบิดา ของ เฮา ผู้ ต้ี ฮกั 
เฮา กับ หื้อ เฮา มี กํา๋ลังใจ๋ ตลอด ไป ตึง มี ความ หวงั ต้ี มัน่คง โดย พระคุณ ของ 
พระองค์ 17 เยยีะ หื้อ ต้าน มี กํา๋ลังใจ๋ กับ มี แฮง นัก ขึ้น ต้ี จะ เยยีะ กับ อู ้สิง่ ดี กู้ 
อยา่ง

3
ขอ อธษิฐาน เผื่อ หมู่ เฮา ตวย

1 สุดต๊าย น้ี ขอ ป้ีน้อง ผู้ เจ้ือ ตังหลาย อธษิฐาน เผื่อ หมู่ เฮา หื้อ ถ้อยกํา ของ 
องค์ พระผู้เป๋นเจ้า เล่าลือ ไป ใคว ่หมด เวย ๆ ตึง ได้ ฮบั เกียรติ อยา่ง ต้ี ต้าน หื้อ 
เกียรติ มา แล้ว 2 ตึง หื้อ หมู่ เฮา ป๊น จาก คน บ่ ดี ยอ้น วา่ บ่ ใจ้ กู้ คน เจ้ือ ถ้อยกํา 
ของ พระเจ้า 3 แต่ วา่ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า สัตย์ซ่ือ จะ หื้อ ต้าน ตังหลาย มี แฮง 
นัก ขึ้น จะ ป้องกัน๋ ต้าน ป๊น จาก มาร ฮา้ย 4 เฮา มี ความ มัน่ใจ๋ จาก องค์ พระผู้
เป๋นเจ้า วา่ ต้าน ก่ําลัง เยยีะ ต๋าม กํา สัง่ สอน ของ เฮา ตึง จะ เยยีะ ต่อ ไป แหม 
ตวย 5ขอ หื้อ องค์ พระผูเ้ป๋นเจ้า นํา ปา ต้าน ตังหลาย หื้อ ฮู ้หื้อ เข้าใจ๋ นัก ยิง่ ขึ้น 
ไป แหม ใน เรือ่ง ความ ฮกั ของ พระเจ้า กับ ความ อดทน ของ พระเยซู ครสิต์

หื้อ หมัน่ เยยีะ ก๋าน บ่ ดี ขี้ค้าน
6 ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย หมู่ เฮา ขอ สัง่ ต้าน ใน นาม พระเยซู ครสิต์ ของ เฮา 

วา่ หื้อ หลีก ออก จาก หมู่ คน ขีค้้าน ต้ี บ่ ได้ เยยีะ ต๋าม ต้ี หมู่ เฮา สอน 7ยอ้น ต้าน 
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ตังหลาย ก็ ฮู ้อยู ่แล้ว วา่ ควร จะ เยยีะ เหมือน หมู่ เฮา เม่ือ หมู่ เฮา อยู ่ตวย ต้าน 
ตังหลาย น้ัน หมู่ เฮา บ่ ขีค้้าน เลย 8หมู่ เฮา บ่ กิน๋ อาหาร บ่ ดาย ๆ จาก ใผ สัก คน 
เลย แต่ หมู่ เฮา หมัน่ เยยีะ ก๋าน หนัก ตึง เม่ือวนั เม่ือคืน เป้ือ บ่ เป๋น ภาระ กับ ใผ
9 บ่ ใจ้ วา่ หมู่ เฮา บ่ มี สิทธิ ์ต้ี จะ ฮบั ก๋าน เล้ียงดู จาก ต้าน ตังหลาย แต่ หมู่ เฮา 
เยยีะ ก๋าน เป้ือ เป๋น แบบ อยา่ง หื้อ ต้าน ตังหลาย เยยีะ ตวย 10 เม่ือ หมู่ เฮา อยู ่
ตวย ต้าน ตังหลาย เฮา สัง่ ไว ้วา่ ถ้า ใผ บ่ เยยีะ ก๋าน ก็ หา้ม หื้อ เขา กิน๋ 11 ยอ้น 
ได้ยนิ มา วา่ มี บาง คน ใน หมู่ ต้าน เป๋น คน ขี้ค้าน บ่ เยยีะ ก๋าน อะหยงั เอา ก้า 
แอว่ ไป ยุง่ เรือ่ง ของ จาว บ้าน เต้าอัน้ 12 หมู่ เฮา ขอ สัง่ กับ เตือ๋น คน หมู่ น้ัน ใน 
นาม พระเยซู ครสิต์ วา่ ใจ๊ จีวติ หื้อ มี ระเบียบ แบบแผน กับ เซาะหา กิน๋ เอา 
คน เดียว 13 ป้ีน้อง ตังหลาย หา้ม ออ่นใจ๋ ต้ี จะ เยยีะ ก๋าน ดี ใด ๆ เลย

14 ถ้า ใผ บ่ เจ้ือ ฟัง กํา สัง่ สอน ของ หมู่ เฮา ต๋าม จดหมาย ต้ี เขียน มา น้ี หื้อ 
จํา๋ เอา ไว้ กับ หา้ม คบ กับ เขา เป้ือ เขา จะ ฮู้สึก ผิด แล้ว อาย ตัว๋เก่า 15 แต่ หา้ม 
ถือ วา่ เขา เป๋น ศัตรู๋ หื้อ ตักเตือ๋น เขา เหมือน เป๋น ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ กัน๋

กํา ป๋ัน ปอน
16 ขอ หื้อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผู้ ต้ี หื้อ สันติสุข โผด หื้อ ต้าน ตังหลาย มี 

สันติสุข ใน กู้ สิง่ กู้ อยา่ง และ กู้ เวลา ขอ หื้อ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า อยู ่ตวย ต้าน 
กู้ คน เต๊อะ

17 สุดต๊าย น้ี ข้าพเจ้า เปาโล เขียน กํา อาํลา น้ี เป๋น ลายมือ ของ ตัว๋ เอง โดย 
เขียน ลง ต๊าย จดหมาย กู้ ฉบับ จาอี้ เป้ือ คน ตังหลาย จะ ฮู ้วา่ เป๋น จดหมาย ต้ี 
มา จาก ข้าพเจ้า แต๊ ๆ

18 ขอ หื้อ พระคุณ ของ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ เฮา จง มี แก่ 
ต้าน ตังหลาย กู้ คน เต๊อะ อาเมน
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จดหมาย จาก เปาโล เขียน เถิง
ทิโมธี

ฉบับ ต้ี น่ึง
น่ี เป๋น จดหมาย ต้ี เปาโล เขียน เถิง ทิโมธี เปาโล ถือ วา่ ทิโมธ ีเป๋น เหมือน 

ลูก บ่าว ใน ความ เจ้ือ กับ เป๋น เป้ือน ฮว่ม งาน ใน ก๋าน บอก ข่าวดี ทิ โมธ ี
ติด ต๋าม เปาโล ใน ก๋าน เตียว ตาง บอก ข่าวดี เต้ือ ต้ี สอง กับ เต้ือ ต้ี สาม ใน 
จดหมาย ฉบับ น้ี เปาโล ฝาก กําสอน ไป กับ ทิโมธ ีเป้ือ หื้อ สอน ครสิตจักร กู้ ต้ี
จดหมาย ฉบับ น้ี บ่ ได้ เขียน หื้อ ก้า ทิโมธ ีเต้าอัน้ แต่ มี กําสอน สําคัญ สําหรบั ค
รสิตจักร ตึงหมด เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ประมาณ ป๋ี ค�ศ� 64

เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ไป เถิง ทิโมธ ีต๋อน ต้ี เตียว ตาง ไป แควน้ มาซิ
โดเนีย ต๋อน น้ัน เปาโล ออก เตียว ตาง ต่อไป แหม ต้ี น่ึง แต่ ละ ทิโมธ ีไว ้ใน เมือง 
เอเฟซัส เป้ือ จะ ผอ่กอย ครสิตจักร ต้ี หัน้

ต๋อน น้ัน มี คน เข้า มา สอน ผิด ต้ี คริสตจักร ใน เมือง เอเฟซัส เยยีะ หื้อ ผู้
เจ้ือ หลง ตาง ไป กับ กําสอน หมู่ น้ัน เปาโล จึง เขียน เถิง ทิโมธ ีเป้ือ จะ สัง่ หื้อ 
ต่อต้าน กําสอน ต้ี ผิด หมู่ น้ัน ต้าน เน้น เถิง ความ ฮบั ผิด ชอบ ของ ทิโมธี ต้ี 
จะ สอน ผู้เจ้ือ วา่ ก๋าน อธษิฐาน เผื่อ ผู้นํา ใน กู้ ต้ี กู้ ตํา๋แหน่ง เป๋น สิง่ ต้ี สําคัญ
เปาโล สอน เรือ่ง ระเบียบ ใน ก๋าน นมัสก๋าน พระเจ้า กับ สอน เก่ียว กับ คน ต้ี 
จะ เป๋น ผู้นํา ใน ครสิตจักร ต้อง มี คุณสมบัติ จาใด

กํา ตัก๊ตวาย
1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ เป๋น อคัรทูต ของ พระเยซู ครสิต์

ต๋าม กําสัง่ ของ พระเจ้า ของ เฮา ผู้ เป๋น ผู้จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ กับ ต๋าม กํา
สัง่ ของ พระเยซู ครสิต์ ผู้ หื้อ เฮา มี ความ หวงั 2 เถิง ทิโมธ ีลูก แต๊ ๆ ใน ความ 
เจ้ือ ขอ หื้อ ต้าน ตังหลาย ได้ ฮบั พระคุณ ความ เมตต๋า กรุณา ตึง สันติสุข จาก 
พระเจ้า พระบิดา กับ จาก พระเยซู ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ เฮา เต๊อะ

กํา เตือ๋น เรือ่ง คน สอน หลัก กําสอน ต้ี ผิด
3 ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ ต้าน อยู ่ต้ี เมือง เอเฟซัส ต่อ ไป อยา่ง ต้ี เกย วงิวอน ต๋อน ต้ี 

ข้าพเจ้า เตียวตาง ไป แควน้ มาซิโดเนีย ยอ้น วา่ ใน เมือง น้ัน มี บาง คน สอน 
เรือ่ง หลักกําสอน ต้ี ผิด ก็ ขอ ต้าน สัง่ หื้อ คน หมู่ น้ี เลิก สอน เหยี เน่อ 4 กับ บอก 
หมู่ เขา วา่ บ่ ดี สนใจ๋ นิยาย สายเจ้ีย ต่าง ๆ กับ ราย จ้ือ ลําดับ ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน 
ต้ี ยาว บ่ ฮู้จัก จบ ยอ้น วา่ สิง่ หมู่ น้ี เยยีะ หื้อ ผิด หวั กัน๋ กับ บ่ จ้วย หื้อ คน ใจ๊ จีวติ 
ต๋าม ความ เจ้ือ ใน พระเจ้า เลย 5 กําสัง่ ของ ข้าพเจ้า น้ี มี เป้าหมาย เป้ือ เยยีะ 
หื้อ ผู้เจ้ือ ตังหลาย ฮกั กัน๋ เป๋น ผล จาก ใจ๋ บรสุิทธิ์ ตึง จิต สํานึก ต้ี ดี กับ ความ 
เจ้ือ อยา่ง จรงิ ใจ๋ 6 แต่ บาง คน บ่ สนใจ๋ ติด ต๋าม กําสอน น้ี หลง ไป อู ้เรือ่ง บ่ มี 
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สาระ แตน เหยี 7 หมู่ เขา ใค่ เป๋น ครู สอน บท บัญญัติ ของ โมเสส แต่ ฮู ้บ่ แต๊ ใน 
เรือ่ง ต้ี สอน แม้ วา่ จะ สอน อยา่ง มัน่ใจ๋ ก็ ต๋าม

8 เฮา ตังหลาย ก็ ฮู ้วา่ บท บัญญัติ น้ัน ดี ถ้า ใจ๊ ใน ตาง ต้ี ถูกต้อง 9 คือ ฮู ้วา่ 
บท บัญญัติ น้ัน บ่ มี ไว ้ใจ๊ กับ คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม แต่ มี ไว ้ใจ๊ กับ คน ต้ี ซอบ 
ฝ่าฝืน กฎ ตึง คน ต้ี ต่อต้าน คน ต้ี บ่ ยาํเก๋ง พระเจ้า กับ คน บาป คน บ่ ดี กับ คน ต้ี 
บ่ นับถือ พระเจ้า คน ต้ี ฆ่า ป้อ แม่ ตึง คน ต้ี ฆ่า คน อื่น ตวย 10คน ต้ี ล่วง ประเวณี
คน ต้ี ฮว่ม เพศ กับ เพศ เดียว กัน๋ คน ต้ี ขาย คน คน ขี้ จุ คน ต้ี เป๋น พยาน เท็จ กับ 
คน ต้ี เยยีะ สะป๊ะ ขัด กับ หลัก กําสอน ต้ี ถูกต้อง 11 หลัก กําสอน น้ี มี ใน ข่าวดี 
ต้ี พระเจ้า มอบ หื้อ ข้าพเจ้า นํา ไป บอก เป๋น ข่าวดี ต้ี มา จาก พระเจ้า ผู้ ยิง่ใหญ่
กับ สมควร ได้ฮบั ก๋าน นมัสก๋าน

เปาโล ขอบคุณ ความ เมตต๋า ของ พระเจ้า
12 ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ หมู่ เฮา

ต้ี หื้อ ข้าพเจ้า มี แฮง เยยีะ ก๋าน ต้ี หนั ข้าพเจ้า เป๋น คน ซ่ือสัตย์ กับ แต่งตัง้ 
ข้าพเจ้า เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ พระองค์ 13 แม้ วา่ ตะก่อน ข้าพเจ้า เกย อู ้บ่ ดี เก่ียวกับ 
พระองค์ ตึง เซาะ หา ค่ํา คน ของ พระองค์ กับ เป๋น คน เหีย้ม แต่ พระเจ้า ก็ ยงั 
เมตต๋า ข้าพเจ้า ยอ้น หนั วา่ ข้าพเจ้า ยงั บ่ ได้ เจ้ือ พระเยซู กับ บ่ ฮู ้เรือ่ง วา่ สิง่ 
ต้ี เยยีะ ไป น้ัน บ่ ดี 14 องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ เฮา หื้อ พระคุณ แก่ ข้าพเจ้า นัก 
ขนาด ตึง โผด หื้อ มี ความ เจ้ือ กับ ความ ฮกั เหมือน พระเยซู ครสิต์

15 กํา อู ้น้ี เจ้ือถือ ได้ ต้ี กู้ คน สมควร ฮบั ไว ้อยา่ง เต๋มต้ี คือ พระเยซู ครสิต์ 
ได้ เข้า มา ใน โลก เป้ือ จ้วย คน บาป หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ เซิง่ ข้าพเจ้า เป๋น คน 
บาป ต้ี แย ่ต้ี สุด ใน หมู่ คน บาป ตังหลาย 16 แต่ พระเจ้า เมตต๋า ข้าพเจ้า เป้ือ 
พระเยซู ครสิต์ จะ ได้ เยยีะ หื้อ หนั วา่ พระองค์ อดทน ขนาด หนัก ต่อ คน บาป 
หนา ต้ี สุด อยา่ง ข้าพเจ้า เป้ือ เป๋น ตัว๋ อยา่ง หื้อ กับ คน ต้ี จะ ฮบั เจ้ือ พระองค์
แล้ว มี จีวติ นิรนัดร ์ตลอด ไป 17 พระเจ้า ผู้ เป๋น กษัตรยิ ์นิรนัดร ์ต้ี บ่ มี วนั ต๋าย
ผู้ ต้ี ผ่อ หนั บ่ ได้ ผู้ เป๋น พระเจ้า องค์ เดียว ขอ เกียรติ จง มี แก่ พระเจ้า พระบิดา 
ของ เฮา ตลอด ไป อาเมน

18 ลูก ทิโมธ ีเหย สิง่ ต้ี ข้าพเจ้า บอก หื้อ ต้าน เยยีะ ก็ เป๋น ไป ต๋าม กํา ทํานาย 
ต้ี อู ้เถิง ต้าน ตะก่อน หื้อ ใจ๊ กํา น้ี เหมือน เป๋น อาวุธ ใน ก๋าน ต่อสู้ คน ต้ี สอน 
หลักกําสอน ต้ี ผิด 19 หื้อ ยดึถือ ความ เจ้ือ ไว ้หื้อ ดี กับ ฮกัษา จิต สํานึก ต้ี ดี ไว้
ยอ้น วา่ มี บาง คน เอา จิต สํานึก ต้ี ดี ขวา้ง เหยี เยยีะ หื้อ ความ เจ้ือ ของ เขา ถูก 
ทําลาย เหมือน เฮอื แตก 20 ใน คน หมู่ น้ี มี สอง คน คือ ฮเีมเนอสั กับ อเล็กซาน
เดอร์ ข้าพเจ้า ยก หื้อ ซาต๋าน ไป แล้ว เป้ือ หมู่ เขา จะ ฮบั บทเฮยีน สอน ใจ๋ วา่ 
บ่ ควร หมิน่ ประมาท พระเจ้า แหม ต่อ ไป

2
กํา แนะนํา ก๋าน อธษิฐาน กับ ก๋าน นมัสก๋าน
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1 ยอ้นจาอัน้ นัก เหลือ เรือ่ง อื่น ๆ ข้าพเจ้า ก็ ขอ วงิวอน หื้อ ต้าน อธษิฐาน
ออ้นวอน ขอ รอ้ง กับ ขอบคุณ พระเจ้า หื้อ เยยีะ จาอี ้สําหรบั กู้ คน เน่อ 2 ตึง 
กษัตรยิ ์ตังหลาย กับ ผู้ มี อาํนาจ กู้ คน ตวย เหมือน กัน๋ เป้ือ หมู่ เฮา จะ อยู ่อยา่ง 
มี สันติสุข กับ สงบสุข มี จีวติ ต้ี ยาํเก๋ง พระเจ้า กับ เป๋น ต้ี น่า นับถือ 3 เยยีะ จาอี ้
เป๋น สิง่ ต้ี ดี เป๋น ต้ี ปอใจ๋ ของ พระเจ้า ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา 4 ผู้ 
ต้ี ใค่ หื้อ กู้ คน รอด ป๊น บาป โต้ษ กับ ฮู้จัก ความ จรงิ 5 ก็ เป๋น จาอัน้ ยอ้น วา่ มี 
พระเจ้า องค์ เดียว เต้าอัน้ กับ มี คน เดียว ต้ี เป๋น คน ก๋าง หละหวา่ง พระเจ้า กับ 
มนษุย ์เป้ือ หื้อ คืนดี กัน๋ คน น้ัน คือ พระเยซู ครสิต์ 6 ผู้ ต้ี สละ จีวติ เป๋น ก้าไถ่ 
สําหรบั กู้ คน หื้อ ป๊น จาก อาํนาจ ของ บาป กับ ความ ต๋าย เรือ่ง น้ี เกิด ขึ้น ต๋าม 
เวลา ต้ี พระเจ้า กํา๋หนด เป้ือ เป๋น หลักฐาน ต้ี ยนืยนั วา่ พระเจ้า ใค่ จ้วย หื้อ 
กู้ คน รอด ป๊น บาป โต้ษ 7 ยอ้น จาอี ้พระเจ้า จึง แต่งตัง้ ข้าพเจ้า เป๋น อคัรทูต
เป้ือ ไป บอก กับ สอน เรือ่ง เก่ียวกับ ความ เจ้ือ กับ ความ จรงิ หื้อ คน ต่างจ้าด
ข้าพเจ้า อู ้ซ่ือ บ่ ได้ ขี้ จุ

8 เม่ือ ต้าน ตังหลาย นมัสก๋าน พระเจ้า ต้ี ไหน ก็ ต๋าม ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ ป้อจาย 
ยก มือ อธษิฐาน๑ ด้วย ใจ๋ บรสุิทธิ์ บ่ โขด ใน ใจ๋ กาวา่ บ่ เถียง กับ ใผ 9 ส่วน แม่
ญิง ก็ หื้อ แต่งตัว๋ ปอดี สุภาพ เรยีบรอ้ย ถูก ก๋าละเทศะ บ่ แป๋ง ผม หื้อ งาม ล้ํา
ไป กาวา่ เอา คํา กาวา่ ไข่มุก มา แต่งหยอ้ง กาวา่ นุ่ง เส้ือผ้า รากา แปง เป้ือ หื้อ 
คน อื่น สนใจ๋ 10 แต่ หื้อ เยยีะ สิง่ ดี ๆ จ้วย คน อื่น ก็ เปิง กับ แม่ญิง ต้ี อา้ง ตัว๋ เก่า 
วา่ เป๋น คน นับถือ พระเจ้า

11 เม่ือ ฟัง ก๋าน สอน แม่ญิง ควร จะ เฮยีน ฮู ้อยา่ง เงยีบ ๆ กับ ยอม เจ้ือฟัง 
อยา่ง เต๋มใจ๋ 12 ข้าพเจ้า บ่ ยอม หื้อ แม่ญิง สัง่ สอน กาวา่ มี อาํนาจ เหนือ ป้อ
จาย แต่ หื้อ แม่ญิง ฟัง อยา่ง เงยีบ ๆ 13 ยอ้น วา่ พระเจ้า สรา้ง อาดัม ก่อน แล้ว 
สรา้ง เอวา ก 14 กับ คน ต้ี ถูก ล่อลวง บ่ ใจ้ อาดัม แต่ เป๋น แม่ญิง ต้ี ถูก ซาต๋าน 
ล่อลวง จ๋น เยยีะ บาป 15 จาใด ก็ ต๋าม แม่ญิง จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ ตาง ก๋าน 
เกิด ลูก ถ้า มัน่คง ใน ความ เจ้ือ ความ ฮกั ความ บรสุิทธิ์ กับ ใจ๊ จีวติ หื้อ เหมาะ
สม

3
ลักษณะ ต้ี ดี ของ ผู้ปกครอง ครสิตจักร

1 กํา อู ้น้ี เจ้ือถือ ได้ คือ วา่ เม่ือ ใผ ใค่ เป๋น ผู้ปกครอง ผ่อ กอย ครสิตจักร เขา 
ก็ ใค่ เยยีะ ก๋าน ต้ี มี เกียรติ 2 ผู้ปกครอง น้ัน จะ ต้อง เป๋น คน บ่ มี ต้ี ติ มี เมีย คน 
เดียว ใจ๊ จีวติ อยา่ง ปอดี มี สติ บังคับ ตัว๋ ได้ ดี เป๋น คน ต้ี น่า นับถือ มี น้ําใจ๋ ฮบั 
แขก กับ สอน คน อื่น ได้ 3 บ่ เป๋น ขี้ เหล้า บ่ เป๋น คน ซอบ ความ รุนแรง แต่ เป๋น 
คน สุภาพ ออ่นน้อม บ่ ซอบ ผิด เถียง ใผ กับ บ่ เป๋น คน ขี้โลภ เงนิ คํา 4 เขา ต้อง 
ผ่อกอย ครอบครวั ของ ตัว๋ ได้ ดี กับ อบรม หื้อ ลูกเต้า เจ้ือฟัง กับ นับถือ เขา
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5 ยอ้น วา่ คน ใด บ่ สามารถ ผ่อกอย ครอบครวั ของ ตัว๋ ได้ คน น้ัน ก็ จะ ผ่อกอย 
ครสิตจักร ของ พระเจ้า ตึง บ่ ได้ 6 คน น้ัน บ่ ควร เป๋น คน ฮบั เจ้ือ ใหม่ กัว๋ วา่ เขา 
จะ หยิง่ แล้ว จะ ถูก ลงโต้ษ แบบ เดียว กับ มาร 7 เขา ต้อง เป๋น คน ต้ี มี จ้ือเสียง 
ดี เป๋น ต้ี นับถือ ของ คน ตังหลาย ต้ี อยู ่นอก ครสิตจักร ตวย เป้ือ เขา จะ บ่ ถูก 
วา่ ได้ กับ จะ บ่ ถูก แฮว้ ของ มาร ต้ี ดัก ไว้

ลักษณะ ต้ี ดี ของ มัคนายก ใน ครสิตจักร
8 สําหรบั มัคนายก ก็ เหมือน กัน๋ ต้อง เป๋น คน ต้ี มี จ้ือเสียง ดี เป๋น คน อู ้ซ่ือ 

จรงิใจ๋ บ่ เมา เหล้า บ่ เป๋น คน ขี้โลภ 9 ส่วน หลัก ความ เจ้ือ ต้ี พระเจ้า เปิดเผย 
หื้อ ฮู้ จะ ต้อง ยดึมัน่ ด้วย จิต สํานึก ต้ี บรสุิทธิ์ 10 หื้อ เอา คน หมู่ น้ี มา ลอง เยยีะ 
ก๋าน ผ่อ ก่อน ถ้า หนั วา่ เขา บ่ มี ข้อ ตํา๋หนิ ก็ หื้อ เขา ฮบัใจ๊ ได้ 11 มัคนายก ต้ี เป๋น 
แม่ญิง ๒ก็ เหมือน กัน๋ ต้อง เป๋น คน มี จ้ือเสียง ดี บ่ วา่ ฮา้ย ใส่ ความ คน อื่น มี 
ความ ปอดี ใน ก๋าน ใจ๊ จีวติ เป๋น คน ซ่ือสัตย ์ใน เรือ่ง ต่าง ๆ

12 มัคนายก ต้อง มี เมีย คน เดียว ต้อง ผ่ อกอย ครอบครวั ของ ตัว๋ ได้ ดี
13 ยอ้น วา่ มัคนายก ต้ี ฮบัใจ๊ ได้ ดี คน ตังหลาย จะ นับถือ เขา เขา ก็ จะ แบ่ง
ป๋ัน ความ เจ้ือ ของ เขา เก่ียวกับ พระเยซู ครสิต์ หื้อ คน อื่น ฟัง ได้ อยา่ง บ่ กัว๋ ใผ

ความ จรงิ เรือ่ง ความ เจ้ือ ของ เฮา
14 เถิงแม้ วา่ ข้าพเจ้า หวงั จะ มา แอว่ หา ต้าน เวย ๆ น้ี ก็ ต๋าม ข้าพเจ้า ก็ ยงั 

เขียน จดหมาย น้ี หื้อ ต้าน อยู่ 15 ก็ เป้ือ วา่ ถ้า ข้าพเจ้า มา จ๊า ต้าน จะ ฮู ้วา่ จะ ใจ๊ 
จีวติ จาใด ใน ครอบครวั ของ พระเจ้า คือ ครสิตจักร ของ พระองค์ ผู้ มี จีวติ อยู่
เซิง่ ก๊ํา หลักกําสอน ต้ี เป๋น ความ จรงิ แต๊ เหมือน ฐาน กับ เสา ต้ี เยยีะ หื้อ บ้าน 
ตัง้ มัน่คง 16 แม่น แล้ว ข้อ ล้ําเลิก็ แหง่ ศาสนา ของ เฮา ยิง่ใหญ่ คือ วา่
พระเยซู ครสิต์ มา ป๋ากฏ เป๋น คน

แล้ว พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์แสดง หื้อ หนั วา่ พระองค์ เป๋น ต้ี ปอใจ๋ ของ 
พระเจ้า

กับ หมู่ ทูตสวรรค์ ได้ หนั พระองค์
แล้ว คน ตังหลาย ได้ บอก เรือ่ง พระองค์ หื้อ แก่ คน กู้ จ้าด ฮู้

แล้ว คน ใน โลก ก็ เจ้ือ พระองค์
กับ พระเจ้า ก็ ฮบั พระองค์ ไป สวรรค์

4
กํา ตวายตัก๊ เรือ่ง คน จะ ละ ความ เจ้ือ

1 พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์อู ้ไว ้ชดัเจน วา่ ต่อไป ปาย หน้า จะ มี บาง คน เลิก 
เจ้ือ แล้ว ไป เจ้ือ วญิญาณ ต้ี ขี้ จุ กับ ฟัง กําสอน ของ หมู่ ผี เหยี 2 กําสอน น้ี มา 
จาก หมู่ คน หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด ขี้ จุ จิต สํานึก ของ หมู่ เขา เสีย ไป เหยี แล้ว เหมือน 
ผิวหนัง ต้ี โดน เหล็ก ฮอ้น ต้าด จ๋น ต๋ายด้าน 3 หมู่ เขา สอน วา่ หา้ม เอา ผัว เอา 
เมีย กับ หา้ม กิน๋ ของ กิน๋ บาง อยา่ง แต๊ ๆ แล้ว พระเจ้า แป๋ง สิง่ หมู่ น้ี หื้อ คน ต้ี 
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เจ้ือ กับ ฮู้จัก ความ จรงิ กิน๋ ได้ โดย ขอบพระคุณ พระเจ้า 4 ยอ้น วา่ ตึงหมด ต้ี 
พระเจ้า แป๋ง มา น้ัน ดี หมู่ เฮา ก็ บ่ ควร จะ ก๊ึด วา่ ของ กิน๋ บาง อยา่ง บ่ ดี กิน๋ แต่ 
กิน๋ ได้ โดย ก๋าน ขอบพระคุณ 5 ยอ้น วา่ ถ้อย กํา ของ พระเจ้า กับ กํา อธษิฐาน 
เยยีะ หื้อ ของ น้ัน บรสุิทธิ ์แล้ว

ผู้ ฮบัใจ๊ ต้ี ดี ของ พระเยซู ครสิต์
6 ถ้า ต้าน บอก เรือ่ง น้ี หื้อ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย ฟัง แล้ว ต้าน ก็ จะ เป๋น ผู้ 

ฮบัใจ๊ ต้ี ดี ของ พระเยซู ครสิต์ เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ ต้ี ฮบั ก๋าน เฝ็ิก อบรม อยู่ โดย ก๋าน 
ใจ๊ ถ้อยกํา ของ หลัก ความ เจ้ือ กับ หลักกําสอน ต้ี ดี ต้ี ต้าน ได้ เยยีะ ตวย น้ัน
7บ่ ดี สนใจ๋ เรือ่ง เล่า ต้ี บ่ มี สาระ กับ นิยาย สายเจ้ีย ต้ี บ่ เก่ียวกับ พระเจ้า แต่ หื้อ 
หมัน่ เฝ็ิก ตัว๋ เก่า หื้อ มี จีวติ เป๋น ต้ี ยาํเก๋ง พระเจ้า 8 ก๋าน เฝ็ิก ตัว๋ เป้ือ สุขภาพ มี 
ประโยชน์ อยู ่พ่อง แต่ ก๋าน เฝ็ิก จิตวญิญาณ เป้ือ ยาํเก๋ง พระเจ้า มี ประโยชน์ 
เต๋มต้ี ใน จีวติ บ่าเด่ียวน้ี ตึง อนาคต ต๋าม ต้ี พระเจ้า สัญญา ไว้ 9 กํา อู ้น้ี เจ้ือถือ 
ได้ ต้ี กู้ คน สมควร ฮบั เอา ไว้ 10 ยอ้นจาอัน้ หมู่ เฮา จึง อดทน เยยีะ ก๋าน หนัก ก็ 
ยอ้น วา่ เฮา มี ความ หวงั ใน พระเจ้า ผู้ มี จีวติ อยู่ ต้ี เป๋น พระ ผู้จ้วย ของ คน ตัง
หลาย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ โดย เฉพาะ คน ต้ี เป๋น ผู้เจ้ือ

11 หื้อ สัง่ กับ สอน เรือ่ง หมู่ น้ี เน่อ 12 บ่ ดี หื้อ ใผ มา ดู แควน ต้าน ยอ้น เป๋น คน 
หนุ่ม แต่ หื้อ เป๋น ตัว๋อยา่ง ต้ี ดี แก่ ผู้เจ้ือ ตังหลาย ใน เรือ่ง ก๋าน อู้ ก๋าน เยยีะ ตัว๋ 
ดี ความ ฮกั ความ เจ้ือ ตึง ความ บรสุิทธิ์ 13 ขอ หื้อ ต้าน เอาใจ๋ ใส่ ใน ก๋าน อา่น 
พระคัมภีร๓์ หื้อ คน ตังหลาย ฟัง กับ ใน ก๋าน เตสนา ตึง ก๋าน สอน ตวย จ๋น กวา่ 
ข้าพเจ้า จะ มา หา ต้าน 14 หื้อ ใจ๊ ของ ประทาน ต้ี พระเจ้า หื้อ แก่ ต้าน ผ่าน กํา 
ทํานาย เม่ือ หมู่ ผู้ปกครอง วาง มือ บน หวั แต่งตัง้ ต้าน 15 หื้อ เยยีะ หน้าต้ี หมู่ 
น้ี โดย เอาใจ๋ ใส่ หื้อ ดี เป้ือ หื้อ กู้ คน ได้ ฮู ้ได้ หนั ความ จํา๋เรญิ ก้าวหน้า ของ ต้าน
16 หื้อ หละวงั ก๋าน ใจ๊ จีวติ กับ กํา สอน ของ ต้าน หื้อ ดี หื้อ เยยีะ เรือ่ง ต้ี ข้าพเจ้า 
สัง่ สอน ไว ้ต่อ ไป ติก ๆ ยอ้น วา่ จะ จ้วย หื้อ ต้าน กับ คน ต้ี ฟัง ต้าน รอด ป๊น บาป 
โต้ษ

5
หน้าต้ี ต่อ คน อื่น

1 หา้ม วา่ หื้อ ป้อจาย อายุ นัก เหลือ ต้าน แต่ หื้อ เตือ๋น โดย อู ้ม่วน ๆ เหมือน 
เป้ิน เป๋น ป้อ สําหรบั ป้อจาย หนุ่ม ๆ น้ัน ก็ หื้อ เยยีะ กับ เขา เหมือน เป๋น น้อง
2 ส่วน แม่ญิง อายุ นัก เหลือ ต้าน น้ัน ก็ หื้อ เยยีะ กับ เป้ิน เหมือน เป๋น แม่ แม่
ญิง สาว ๆ ก็ หื้อ เยยีะ เหมือน เป๋น น้องสาว ด้วย ใจ๋ บรสุิทธิ์ 3 หื้อ เอาใจ๋ ใส่ 
หมู่ แม่ หม้าย ต้ี บ่ มี ใผ ผ่อกอย หมู่ เขา 4 แต่ ถ้า แม่ หม้าย คน ใด มี ลูก กาวา่ มี 
หลาน ก็ หื้อ ลูกหลาน หมู่ น้ัน เฮยีน ฮู ้ต้ี จะ แสดง ความ ยาํเก๋ง ต่อ พระเจ้า คือ 
ก๋าน ผ่อกอย ครอบครวั ของ ตัว๋ เป๋น ก๋าน ส้าย บุญคุณ ป้อแม่ ตึง ป้อ อุย๊ แม่ 
๓ 4:13 4:13 หมายเถิง พันธสัญญา เก่า



1 ทิโมธี 5:5 416 1 ทิโมธี 5:23

อุย๊ ยอ้น วา่ ก๋าน เยยีะ จาอัน้ พระเจ้า เปิงใจ๋ 5 ส่วน แม่ หม้าย ต้ี อยู ่คน เดียว 
บ่ มี ใผ ผ่อกอย เขา ก็ จะ เป้ิงปา พระเจ้า กับ อธษิฐาน ออ้นวอน ตึง เม่ือวนั เม่ือ
คืน บ่ ขาด 6 แต่ แม่ หม้าย ต้ี ปล่อย ตัว๋ ปล่อย ใจ๋ ซอบ ม่วน ก็ ถือ วา่ เขา ต๋าย แล้ว 
ตาง จิตวญิญาณ แม้ วา่ ตัว๋ ยงั มี จีวติ อยู ่ก็ ต๋าม 7 หื้อ เอา กํา สัง่ สอน หมู่ น้ี ไป 
สอน หมู่ เขา เป้ือ จะ บ่ มี ใผ คน ใด ถูก ตํา๋หนิ 8 ถ้า คน ใด บ่ ผ่อกอย ญาติ ป้ีน้อง 
โดย เฉพาะ คน ใน ครอบครวั ของ ตัว๋เก่า ก็ ถือ วา่ เขา ละขวา้ง ความ เจ้ือ เหยี 
แล้ว ก็ ฮา้ย เหลือ คน ต้ี บ่ เจ้ือ

9 สําหรบั ก๋าน ขึ้น ทะเบียน แม่ หม้าย น้ัน เขา ต้อง เป๋น แม่ หม้าย ต้ี มี อายุ 
หก สิบ ป๋ี ขึ้น ไป กับ เป๋น คน ต้ี เกย แต่งงาน เต้ือ เดียว๔ 10 เขา จะ ต้อง มี จ้ือเสี
ยง ดี ใน ก๋าน เยยีะ ความ ดี เกย เอาใจ๋ ใส่ ผ่อ กอย ลูก เต้า มี น้ําใจ๋ ฮบั แขก ถ่อม
ตัว๋ ฮบัใจ๊ คน ของ พระเจ้า จ้วยเหลือ คน ตุ๊ก กับ หมัน่ เยยีะ ความ ดี กู้ อยา่ง

11 แต่ หา้ม ฮบั ขึ้น ทะเบียน แม่ หม้าย ต้ี ยงั สาว ยอ้น ถ้า เขา ใค่ ได้ ผัว ใหม่
ก็ จะ บ่ เอาใจ๋ ใส่ ฮบัใจ๊ พระครสิต์ แล้ว ใค่ แต่งงาน ใหม่ แหม 12 เขา คน น้ัน 
ก็ จะ ถูก ตัดสิน วา่ ผิด กํา สัญญา ต้ี เกย เยยีะ กับ พระเจ้า ต๋อน ขึ้น ทะเบียน วา่
จะ บ่ แต่งงาน แหม กับ จะ ฮบัใจ๊ พระเจ้า เต๋มต้ี 13 นอก จาก น้ี เขา จะ ก๋าย เป๋น 
คน ขี้ค้าน เยยีะ ก๋าน เอา ก้า แอว่ แล้ว เป๋น คน ปาก บ่ ดี กับ ซอบ ยุง่ เรือ่ง ของ 
คน อื่น อู ้สิง่ ต้ี บ่ ควร จะ อู้ 14 ยอ้น จาอัน้ ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ แม่ หม้าย ต้ี ยงั สาว น้ัน 
แต่งงาน แหม ใหม่ แล้ว มี ลูก มี เต้า กับ ผอ่กอย บ้าน ของ ตัว๋ เป้ือ บ่ หื้อ หมู่ ศัตรู ๋
ใส่ ฮา้ย หมู่ เฮา ได้ 15 ต้ี ข้าพเจ้า อู ้จาอี ้ก็ ยอ้น วา่ มี แม่ หม้าย สาว ๆ บาง คน หลง 
ผิด ตวย ซาต๋าน ไป แล้ว 16 ถ้า แม่ญิง คน ใด ต้ี เป๋น ผู้เจ้ือ มี ญาติ ป้ีน้อง เป๋น แม่ 
หม้าย ก็ หื้อ จ้วยเหลือ ผ่อกอย ญาติ ต้ี เป๋น แม่ หม้าย น้ัน เป้ือ จะ บ่ เป๋น ภาระ 
ของ ครสิตจักร แล้ว ครสิตจักร ก็ จะ ได้ จ้วยเหลือ แม่ หม้าย ต้ี ตุ๊กยาก แต๊ ๆ

17 ส่วน ผู้ปกครอง ต้ี เป๋น ผู้นํา ต้ี ดี น้ัน สมควร ฮบั เกียรติ ตึง ก้า ตอบ แตน 
ปอ ดี ตวย โดย เฉพาะ คน ต้ี เอา แต๊ เรือ่ง ก๋าน เตสนา กับ ก๋าน สัง่ สอน 18 ยอ้น 
วา่ พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่ �บ่ ดี เอา ตะกรอ้ คอบ ปาก งวั ต้ี ก่ําลัง นวด ข้าว 
อยู�่ กับ �คน ใด เยยีะ ก๋าน ก็ เปิง ได้ ฮบั ก้า จ้าง ตวย� 19 ถ้า มี ใผ มา ฟ้อง ใส่ 
ความ ผู้ปกครอง คน น่ึง คน ใด บ่ ดี ฟ่ัง เจ้ือ เต้ือ จ๋น กวา่ จะ มี พยาน สอง สาม 
คน มา ยนืยนั ข้อหา น้ัน ก่อน 20 ถ้า ผู้ปกครอง คน ใด เยยีะ บาป หื้อ ฮอ้ง เขา มา 
ตักเตือ๋น ต่อ หน้า คน ตังหลาย ใน ครสิตจักร เป้ือ คน อื่น จะ เก๋งกัว๋ 21ข้าพเจ้า 
สัง่ ต้าน ต่อ หน้า พระเจ้า กับ ต่อ พระเยซู ครสิต์ ตึง หมู่ ทูตสวรรค์ ต้ี พระองค์ 
เลือก ไว้ หื้อ ฮกัษา กํา สัง่ สอน ต้ี อู ้มา แล้ว น้ี ไว ้หื้อ ดี โดย บ่ หนั แก่ หน้า ใผ กับ 
โดย บ่ ลําเอยีง

22 หา้ม ฟ่ัง วาง มือ บน หวั เจิม ใผ เป๋น ผู้ปกครอง เต้ือ ยอ้น วา่ ถ้า เขา เยยี
ะ บ่ ดี ก็ เหมือน ต้าน มี ส่วน ฮว่ม ใน บาป ของ เขา ตวย แต่ หื้อ ฮกัษา ความ 
บรสุิทธิ ์ต้ี ต้าน มี อยู ่ไว ้หื้อ ดี 23 บ่ ดี กิน๋ ก้า น้ํา บ่ ดาย อยา่ง เดียว แต่ หื้อ กิน๋ 
เหล้า องุน่ สัก หน้อย เป้ือ จะ จ้วย กระเพาะ อาหาร กับ โรค ต้ี เป๋น อยู ่เจ่ือ ๆ หื้อ 
๔ 5:9 5:9 แป๋ ได้ แหม อยา่ง วา่ �ซ่ือสัตย ์ต่อ ผัว ต้ี ต๋าย ไป แล้ว�
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ยงัแควน ขึ้น 24 บาป ของ บาง คน หนั งา่ย จะ ฮบั ก๋าน ตัดสิน ลง โต้ษ แน่นอน
แต่ บาป ของ บาง คน จะ หนั เม่ือ ลูน 25 ส่วน ก๋าน ดี ก็ เหมือน กัน๋ ก๋าน ดี ของ 
บาง คน ก็ หนั งา่ย ก๋าน ดี ของ บาง คน ก็ ยงั บ่ หนั เต้ือ แต่ จะ ซ่อน ไว ้บ่ ได้

6
1 ผู้เจ้ือ ตังหลาย ต้ี เป๋น ขี้ข้า ควร ถือ วา่ เจ้านาย ของ ตัว๋ เป๋น คน ต้ี เปิง จะ 

ได้ ฮบั ความ นับถือ อยา่ง เต๋มต้ี เป้ือ ใผ จะ บ่ ดู แควน นาม ของ พระเจ้า ตึง กํา
สอน ของ หมู่ เฮา ตวย 2 ส่วน หมู่ ขี้ข้า ต้ี มี เจ้านาย เป๋น ผู้เจ้ือ ก็ บ่ ดี นับถือ เจ้า
นาย หน้อย ลง ยอ้น วา่ เป๋น ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ เหมือน กัน๋ แล้ว แต่ ควร จะ ฮบัใจ๊ หมู่ 
เจ้านาย นัก ขึ้น แหม ยอ้น วา่ เจ้านาย ต้ี ฮบั ประโยชน์ จาก ก๋าน ฮบัใจ๊ ของ หมู่ 
ขี้ข้า น้ัน เป๋น ผู้เจ้ือ ต้ี ขี้ข้า ฮกั สิง่ ต้ี ข้าพเจ้า เขียน มา แล้ว หื้อ สัง่ สอน กับ จัก๊
จวน หื้อ เยยีะ ต๋าม

กํา สอน ต้ี บ่ ถูกต้อง กับ ความ รวย ต้ี แต๊ จรงิ
3 ถ้า คน ใด สอน บ่ เหมือน ต้ี วา่ มา น้ี กับ ขัดแยง้ ถ้อยกํา ต้ี ถูกต้อง ของ พระ

เยซู ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ เฮา ตึง กําสอน ต้ี สม กับ ตาง ของ พระเจ้า
4 คน น้ัน ก็ เป๋น คน จ๋องหอง เป๋น คน บ่ เข้าใจ๋ อะหยงั สัก อยา่ง เป๋น คน ซอบ 
ผิดเถียง กัน๋ ใน ก๋าน ตี ๋ความหมาย ของ กํา ต่าง ๆ นัก ล้ําไป เยยีะ หื้อ เกิด ก๋าน 
ขอย กัน๋ ก๋าน ผิดเถียง กัน๋ ก๋าน ใส่ ฮา้ย กัน๋ ก๋าน บ่ ไว ้วางใจ๋ กัน๋ 5 กับ ก๋าน เถียง 
กัน๋ เป๋น ประจํา๋ ใน หมู่ คน ต้ี ใจ๋ ทราม กับ บิน่หลังตํา๋ ความ จรงิ เขา ก๊ึด วา่ ก๋าน 
ยาํเก๋ง พระเจ้า จะ เยยีะ หื้อ เป๋น คน รวย 6 แต่ คน ต้ี ยาํเก๋ง พระเจ้า กับ ปอใจ๋ 
เข้าของ ต้ี มี อยู ่แล้ว ก็ ถือ วา่ มี คุณค่า อยา่ง ใหญ่ หลวง 7 ยอ้น ต๋อน เกิด มา 
เฮา บ่ ได้ เอา อะหยงั ติด ตัว๋ มา เลย ต๋อน ต๋าย เฮา ก็ จะ เอา อะหยงั ติด ตัว๋ ไป 
ตวย บ่ ได้ เหมือน กัน๋ 8 ถ้า มี ของ กิน๋ มี เส้ือผ้า นุ่ง เต้าอี้ เฮา ก็ น่า จะ ปอใจ๋ แล้ว
9 ส่วน คน ต้ี ใค่ รวย ก็ ถูก ลองใจ๋ หื้อ เยยีะ บาป เผียบ เหมือน ติด แฮว้ ของ ความ 
อยาก ใน ตาง บ่ หลวก ตึง อนัตราย เยยีะ หื้อ หล้มจ๋ม ฉิบหาย วายวอด 10 ยอ้น 
วา่ ก๋าน ฮกั เงนิ กาวา่ คํา เป๋น เก๊า เหงา้ น่ึง ของ ความ บ่ ดี กู้ อยา่ง บาง คน ขี้โลภ 
เงนิ คํา ก็ เลิก เจ้ือ ไป เหยี แล้ว เยยีะ หื้อ ตัว๋ เอง เป๋น ตุ๊ก ขนาด

บาง อยา่ง ต้ี ทิโมธ ีต้อง จํา๋
11 แต่ ต้าน เป๋น คน ของ พระเจ้า หื้อ หนี จาก เรือ่ง ขี้โลภ น้ี เหยี เน่อ หื้อ ตัง้ 

เป้าหมาย เป๋น คน ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม เป๋น คน ยาํเก๋ง พระเจ้า เป๋น ผู้ มี ความ 
เจ้ือ ความ ฮกั ความ อดทน กับ ความ ออ่นน้อม 12 หื้อ ต่อสู้ อยา่ง เต๋ม กํา๋ลัง 
เป้ือ ฮกัษา หลัก ความ เจ้ือ ไว้ แล้ว ฮบั รางวลั คือ จีวติ นิรนัดร ์ต้ี พระเจ้า ฮอ้ง 
ต้าน มา ฮบั ต๋อน ต้ี ต้าน ได้ เป๋น พยาน ต้ี ดี ใน ความ เจ้ือ ของ ต้าน ต่อ หน้า คน 
จํา๋นวน นัก

13ข้าพเจ้า ขอ สัง่ ต้าน ต่อ หน้า พระเจ้า ผู้ หื้อ จีวติ กับ สิง่ ตังมวล กับ ต่อ พระ
เยซู ครสิต์ ผู้ ต้ี บอก เรือ่ง ความ จรงิ ของ พระองค์ เอง ต่อ หน้า ปอนทิอสั ปีลาต 
ต้ี ศาล 14หื้อ ต้าน เยยีะ ต๋าม กําสัง่ น้ี หื้อ ดี โดย บ่ มี ต้ี ติ จ๋น พระเยซู ครสิต์ องค์ 
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พระผู้ เป๋นเจ้า ของ เฮา จะ ป๊ิก มา แหม เต้ือ 15 เซิง่ จะ เกิด ขึ้น ต๋าม กํา๋หนด 
เวลา ของ พระเจ้า ผู้ สมควร จะ ฮบั ก๋าน นมัสก๋าน ผู้ ครอบครอง องค์ เดียว ผู้ 
เป๋น กษัตรยิ ์เหนือ กษัตรยิ ์ตังหลาย ผู้ เป๋น เจ้า เหนือ เจ้า ตังหลาย 16 ผู้ เดียว 
ต้ี บ่ มี วนั ต๋าย กับ อยู ่ใน ความ เป่ง แจ้ง ต้ี มนษุย ์เข้า ใก้ บ่ ได้ ผู้ ต้ี บ่ มี มนษุย ์คน ใด 
ต้ี เกย หนั กาวา่ ผ่อ หนั ได้ ขอ เกียรติ กับ ฤทธิ ์อาํนาจ จง มี แก่ พระองค์ ตลอด 
ไป อาเมน

17 สําหรบั คน รวย ใน โลก น้ี หื้อ สัง่ หมู่ เขา วา่ บ่ ดี หยิง่ กาวา่ ฝาก ความ หวงั 
ไว ้กับ ทรพัย ์สมบัติ ต้ี บ่ แน่นอน แต่ หื้อ ฝาก ความ หวงั ไว ้กับ พระเจ้า ผู้ แบ่ง
ป๋ัน กู้ สิง่ กู้ อยา่ง หื้อ กับ เฮา อยา่ง เหลือ ล้น เป้ือ หนั แก่ ความ สุข สบาย ของ 
เฮา 18 สัง่ หมู่ เขา วา่ หื้อ เยยีะ ความ ดี จ๋น เป๋น คน รวย ความ ดี รวย น้ําใจ๋ กับ 
ฮู้จัก ป๋ัน หื้อ คน อื่น อยา่ง เต๋มใจ๋ ตวย 19 เม่ือ เยยีะ จาอี ้แล้ว ก็ นับ วา่ เป๋น ก๋าน 
ฮอม ทรพัย ์สมบัติ ไว ้หื้อ ตัว๋ เก่า ใน สวรรค์ เซิง่ เป๋น รากฐาน ต้ี มัน่คง สําหรบั 
อนาคต เป้ือ จะ มี จีวติ ต้ี แต๊ จรงิ

20 ทิโมธ ีเหย หื้อ หละวงั ฮกัษา สิง่ ต้ี พระเจ้า มอบหมาย ต้าน หื้อ ดี หลีก หื้อ 
หา่ง จาก คน ต้ี อู ้เรือ่ง บ่ มี สาระ กับ บ่ เก๋งกัว๋ พระเจ้า กับ เถียง กัน๋ ใน เรือ่ง ต้ี เขา 
ก๊ึด วา่ เป๋น �ความ ฮู ้แต๊� แต่ บ่ ใจ้ 21 บาง คน ยอมฮบั �ความ ฮู�้ น้ี จึง หลง 
จาก ความ เจ้ือ ต้ี แต๊ จรงิ

ขอ หื้อ พระคุณ ของ พระเจ้า อยู ่กับ ต้าน ตังหลาย เน่อ
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จดหมาย จาก เปาโล เขียน เถิง
ทิโมธี

ฉบับ ต้ี สอง
เปาโล เป๋น ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ไป เถิง ทิโมธ ีเป๋น ฉบับ ต้ี สอง ต๋อน ต้ี 

เปาโล ติด คอก อยู ่ใน กรุง โรม ประมาณ ป๋ี ค�ศ� 66 เปาโล ก๊ึด วา่ ต้าน ใก้ 
จะ ต๋าย แล้ว ก็ เลย เขียน จดหมาย ลา หื้อ ทิโมธี ต้าน หื้อ กํา๋ลังใจ๋ ทิโมธ ีหื้อ มี 
ความ มัน่คง ใน ความ เจ้ือ ต้ี ตึง สอง คน มี ฮว่ม กัน๋ ทิโมธ ีเป๋น เหมือน ลูก บ่าว 
ใน ความ เจ้ือ ของ ต้าน เซิง่ ต๋อน น้ัน ทิโมธ ียงั อยู ่ต้ี เมือง เอเฟซัส ผ่อกอย คริ
สตจักร ต้ี หัน้

เปาโล ออ้นวอน ทิโมธ ีหื้อ ซ่ือสัตย ์กับ มัน่คง กับ ข่าวดี อยา่ง ต้ี เปาโล เกย 
สอน ไว้ ต้าน ออ้นวอน ทิโมธ ีหื้อ ยอม ต้ี จะ ถูก ค่ํา เป้ือ ข่าวดี กับ สอน คน อื่น ๆ
เรือ่ง ข่าวดี ต้ี แต๊ จรงิ เป้ือ ผู้ เจ้ือ จะ ได้ สอน ต่อ ๆ กัน๋ ไป ใน คริสตจักร ใน 
จดหมาย ฉบับ น้ี เปาโล สอน วา่ พระคัมภีร ์กู้ ต๋อน พระเจ้า ดลใจ๋ หื้อ เขียน
บ่ ใจ๋ เป๋น ก๋าน สอน จาก คน บ่ ดาย พระ คัมภีร ์เป๋น ประโยชน์ ใน ก๋าน สอน 
ความ จรงิ กับ ก๋าน อบรม คน หื้อ ใจ๊ จีวติ ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม

กํา ตัก๊ตวาย
1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ เป๋น อคัรทูต ของ พระเยซู ครสิต์

ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า พระองค์ ใจ๊ ข้าพเจ้า ไป บอก คน ตังหลาย 
เก่ียวกับ จีวติ นิรนัดร ์ต้ี พระเจ้า สัญญา วา่ จะ หื้อ โดย เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ 
กับ พระเยซู ครสิต์

2 เถิง ลูก ทิโมธ ีต้ี ข้าพเจ้า ฮกั ขอ หื้อ ต้าน ได้ ฮบั พระคุณ ความ เมตต๋า 
กรุณา ตึง สันติสุข จาก พระเจ้า พระบิดา ของ เฮา กับ จาก พระเยซู ครสิต์ องค์ 
พระ ผู้ เป๋น เจ้า เต๊อะ

ก๋าน ขอบคุณ พระเจ้า กับ ก๋าน หื้อ กํา๋ลังใจ๋
3ข้าพเจ้า ขอบ พระคุณ กับ อธษิฐาน เผื่อ ต้าน ตึง เม่ือวนั เม่ือคืน บ่ เกย ขาด 

ต่อ พระเจ้า ผู้ ต้ี ข้าพเจ้า ฮบัใจ๊ ด้วย จิต สํานึก ต้ี บรสุิทธิ์ เหมือน ป้อ อุย๊ แม่ 
หม่อน ตังหลาย ของ ข้าพเจ้า ฮบัใจ๊ พระองค์ 4 เม่ือ ก๊ึด เถิง น้ําต๋า ไหล ของ 
ต้าน เม่ือ จาก กัน๋ เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า ใค่ ไป ปะ ต้าน นัก ขึ้น จะ เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า 
จ้ืนจม ยนิดี เป๋น ต้ี สุด 5 ข้าพเจ้า ยงั จํา๋ ได้ เถิง ความ เจ้ือ ต้ี จรงิใจ๋ แต๊ ๆ ของ 
ต้าน เป๋น ความ เจ้ือ ต้ี โลอสิ แม่อุย๊ กับ ยูนีส แม่ ของ ต้าน มี มา ก่อน ข้าพเจ้า 
เจ้ือ วา่ บ่าเด่ียวน้ี ต้าน ก็ มี ความ เจ้ือ จาอัน้ ตวย 6 ยอ้น จาอี ้ขอ เตือ๋น หื้อ ฟ้ืนฟู 
ของ ประทาน ต้ี พระเจ้า หื้อ ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า วาง มือ บน หวั ต้าน น้ัน 7 ยอ้น วา่ 
พระเจ้า บ่ ได้ หื้อ เฮา มี จิตใจ๋ ต้ี ขี้กัว๋ แต่ หื้อ มี จิตใจ๋ ต้ี เข้มแข็ง มี ความ ฮกั กับ 
ก๋าน บังคับ ต๋น เอง
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8 ก็ เลย บ่ ดี อาย ต้ี จะ บอก คน ตังหลาย เก่ียวกับ เรือ่ง ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น 
เจ้า ของ เฮา กาวา่ อาย ใน ตัว๋ ข้าพเจ้า ต้ี เป๋น นักโต้ษ ถูก ขัง คอก ยอ้น ฮบัใจ๊ 
พระองค์ แต่ หื้อ เป้ิง ฤทธิ ์ของ พระเจ้า แล้ว ยอม ทน ตุ๊ก ตวย กัน๋ กับ ข้าพเจ้า
เป้ือ ข่าวดี น้ัน ดี กวา่ 9 พระเจ้า ได้ จ้วย หื้อ เฮา รอด ป๊น บาป โต้ษ กับ ฮอ้ง เฮา 
หื้อ มี จีวติ ต้ี บรสุิทธิ์ บ่ ใจ๊ ต้ี เฮา เยยีะ แต่ เป๋น ต๋าม แผนก๋าน กับ พระคุณ ของ 
พระเจ้า พระคุณ น้ี พระเจ้า หื้อ เฮา ผ่าน ตาง พระเยซู ครสิต์ ตัง้แต่ เก๊า เหงา้ 
มา แล้ว 10 บ่าเด่ียวน้ี พระเจ้า เปิด เผย หื้อ หนั พระคุณ น้ี แล้ว โดย ก๋าน มา 
ของ พระเยซู ครสิต์ พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา ผู้ ต้ี ทําลาย 
อาํนาจ ของ ความ ต๋าย แล้ว หื้อ เฮา ได้ หนั จีวติ ต้ี บ่ มี วนั ต๋าย ผ่าน ตาง ข่าวดี
11 ข้าพเจ้า ได้ ฮบั แต่งตัง้ หื้อ เป๋น ผู้ บอก ข่าวดี น้ี เป๋น อคัรทูต กับ เป๋น ครู
12 ยอ้น จาอี ้ข้าพเจ้า จึง ฮบั ความ ตุ๊ก ทรมาน อยา่ง ต้ี เป๋น อยู ่น้ี แต่ ข้าพเจ้า 
ก็ บ่ อาย ยอ้น ข้าพเจ้า ฮู้ จัก ผู้ ต้ี ข้าพเจ้า เจ้ือ วางใจ๋ กับ มัน่ ใจ๋ วา่ พระองค์ 
สามารถ ฮกัษา สิง่ ต้ี ข้าพเจ้า มอบ หื้อ พระองค์ จ๋น กวา่ วนั สุดต๊าย มา แผว

13 หื้อ ยดึถือ กําสอน ต้ี ถูกต้อง ต้ี ต้าน เฮยีน จาก ข้าพเจ้า น้ี เป๋น แบบ อยา่ง
กับ หื้อ มัน่คง ใน ความ เจ้ือ ตึง ความ ฮกั ต้ี เฮา มี ยอ้น เป๋น น้ําน่ึง ใจ๋เดียว กัน๋ กับ 
พระเยซู ครสิต์ 14 หื้อ ฮกัษา สิง่ ดี ต้ี พระเจ้า มอบ ไว ้หื้อ ต้าน โดย ฮบั ก๋าน จ้วย
เหลือ จาก พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ต้ี อยู ่ตวย เฮา ตังหลาย

15 ต้าน ก็ ฮู ้วา่ คน ตังหลาย ใน แควน้ เอเชยี หนี ละ ข้าพเจ้า ไป หมด รวม ตึง 
ฟีเจลัส กับ เฮอรโ์มเกเนส สอง คน น้ี ตวย

16 ขอ หื้อ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า เมตต๋า ต่อ ครอบครวั ของ โอเนสิโฟรสั ตวย 
เต๊อะ ยอ้น วา่ เขา เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า จ้ืนใจ๋ เป๋น ประจํา๋ กับ บ่ อาย ต้ี ข้าพเจ้า ติด 
คอก อยู ่จาอี้ 17 ต๋อน ต้ี เขา มา แผว กรุง โรม เขา ก็ ยงั อุตส่าห ์ตวย เซาะหา 
ข้าพเจ้า จ๋น ปะ 18 ต้าน ก็ ฮู ้ดี อยู ่แล้ว วา่ ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า อยู ่ต้ี เมือง เอเฟซัส 
น้ัน เขา จ้วย ข้าพเจ้า นัก ขนาด ขอ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า โผด เมตต๋า แก่ เขา ใน 
วนั สุดต๊าย น้ัน

2
ทหาร ผู้ ซ่ือสัตย ์ของ พระเยซู ครสิต์

1 ส่วน ลูก ทิโมธ ีเหย จง เข้มแข็ง โดย พระคุณ ต้ี มา จาก ก๋าน เป๋น น้ําน่ึง ใจ๋
เดียว กัน๋ กับ พระเยซู ครสิต์ 2 หื้อ นํา กําสอน ต่าง ๆ ต้ี ข้าพเจ้า ได้ สอน ต่อ หน้า 
คน ตังหลาย ต้ี เป๋น พยาน น้ัน ไป สอน คน ต้ี เจ้ือถือ ได้ ต้ี สามารถ สอน คน อื่น 
ต่อ ได้

3 หื้อ ฮว่มตุ๊ก ฮว่มยาก ตวย กัน๋ กับ หมู่ เฮา เหมือน เป๋น ทหาร ต้ี ดี ของ พระ
เยซู ครสิต์ 4บ่ มี ใผ ต้ี มา เป๋น ทหาร แล้ว จะ ยุง่ เรือ่ง ตัง บ้าน ยอ้น วา่ เขา ใค่ เยยี
ะ หื้อ ผู้บังคับบัญชา ปอ ใจ๋ 5 นัก กีฬา ต้ี เข้า แข่ง ก็ จะ ต้อง แข่ง ต๋าม กฎ กติกา
จึง จะ ได้ ฮบั รางวลั เม่ือ มี ชยั 6 จาว นา ต้ี เยยีะ ก๋าน หนัก สมควร ได้ ฮบั พืช ผล 
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ก่อน เป้ิน 7 ก๊ึด ผ่อ เรือ่ง ต้ี ข้าพเจ้า อู ้กับ ต้าน หื้อ ดี ยอ้น องค์ พระผู้เป๋นเจ้า จะ 
จ้วย หื้อ ต้าน เข้าใจ๋ เรือ่ง ตึง หมด น้ี

8 ก๊ึด เถิง เรือ่ง พระเยซู ครสิต์ ผู้ ต้ี พระเจ้า เยยีะ หื้อ เป๋น ขึ้น จาก ความ 
ต๋าย กับ เป๋น ลูกหลาน เจ๊ือสาย กษัตรยิ ์ดาวดิ ต๋าม ข่าวดี ต้ี ข้าพเจ้า บอก น้ัน
9 ยอ้น บอก ข่าวดี น้ี ข้าพเจ้า จึง ทนตุ๊ก อยู ่บ่าเด่ียวน้ี เถิง กับ เขา เอา เจ้ือก 
เหล็ก มา ล่าม เหมือน เป๋น โจ๋ร แต่ วา่ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า น้ัน จะ เอา เจ้ือก 
เหล็ก มา ล่าม ไว ้ก็ บ่ ได้ 10 ข้าพเจ้า จึง ยอม ทน ตุ๊ก กู้ อยา่ง เป้ือ หนั แก่ คน ต้ี 
พระเจ้า ได้ เลือก ไว ้แล้ว หมู่ เขา จะ ได้ ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ ผ่าน ตาง 
พระเยซู ครสิต์ กับ ได้ฮบั เกียรติ อนั ยิง่ใหญ่ ต้ี คง อยู ่ตลอด ไป ตวย
11 กํา อู ้น้ี เจ้ือถือ ได้ คือ ถ้า เฮา ต๋าย กับ พระองค์ เฮา ก็ มี จีวติ อยู ่กับ พระองค์
12 ถ้า เฮา ทน ตุ๊กยาก เฮา ก็ จะ ได้ ปกครอง ฮว่ม กับ พระองค์
ถ้า เฮา บ่ ยอมฮบั พระองค์ พระองค์ ก็ จะ บ่ ยอมฮบั เฮา เหมือน กัน๋
13 ถ้า เฮา บ่ ซ่ือสัตย์ พระองค์ ก็ ยงั ซ่ือสัตย ์อยู่
ยอ้น วา่ พระองค์ จะ บ่ ขัดแยง้ ตัว๋ พระองค์ เอง

คน เยยีะ ก๋าน ต้ี พระเจ้า ปอใจ๋
14 เตือ๋น เขา ตังหลาย หื้อ หมัน่ ก๊ึด เรือ่ง หมู่ น้ี กับ เน้น หมู่ เขา ต่อ พระเจ้า 

วา่ หา้ม เถียง กัน๋ ใน เรือ่ง ความหมาย ของ กํา มัน บ่ มี ประโยชน์ แต่ จะ เยยีะ 
หื้อ คน ต้ี ได้ ฟัง หล้มจ๋ม ไป ติก ๆ 15 หื้อ พยายาม อยา่ง เต๋มต้ี เยยีะ หื้อ พระเจ้า 
ปอใจ๋ ต้าน เป๋น คนงาน ต้ี บ่ มี อะหยงั ต้อง อาย กับ เป๋น คน ต้ี สอน ถ้อยกํา 
ต้ี เป๋น ความ จรงิ ของ พระเจ้า อยา่ง ถูกต้อง 16 หื้อ หลีกเล่ียง กํา อู ้บ่ มี สาระ 
กับ บ่ เก๋งกัว๋ พระเจ้า ยอ้น วา่ จะ เยยีะ หื้อ คน น้ัน หา่งไก๋ จาก พระเจ้า ไป ติก ๆ
17 กําสอน จาอี ้ก็ ลาม ไป ใคว ่หมด เหมือน เป๋น บ่าเฮง ฮีเมเนอัส กับ ฟีเลทั
ส ก็ สอน จาอี้ 18 สอง คน น้ี หลง จาก ความ จรงิ ไป แล้ว หมู่ เขา อู ้วา่ ก๋าน เป๋น 
ขึ้น จาก ความ ต๋าย ได้ ป๊น ไป แล้ว หมู่ เขา เยยีะ หื้อ ความ เจ้ือ ของ บาง คน หลง 
ไป 19 แต่ รากฐาน ต้ี พระเจ้า วาง ไว ้ก็ แน่น หนา กับ ตัง้ มัน่ อยู่ มี ข้อเขียน ไว ้วา่
�องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ฮู้จัก คน ตังหลาย ต้ี เป๋น ของ พระองค์� กับ �คน ต้ี อา้ง 
วา่ เป๋น คน ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ต้อง เลิก เยยีะ ความ บ่ ดี เหยี� ก

20 ใน บ้าน หลัง หลวง บ่ ใจ้ มี ก้า ของใจ๊ ต้ี แป๋ง จาก คํา กาวา่ เงนิ เต้าอัน้ แต่ 
ยงั มี ของใจ๊ ต้ี แป๋ง จาก ไม้ กาวา่ ดินเหนียว ตวย บาง อยา่ง ก็ ใจ๊ สําหรบั โอกาส 
พิเศษ แต่ บาง อยา่ง ก็ ใจ๊ สําหรบั งาน ประจํา๋ วนั 21 ถ้า คน ใด ซ่วย ล้าง ตัว๋ เก่า 
จาก สิง่ บ่ ดี หมู่ น้ี แล้ว คน น้ัน ก็ เป๋น เหมือน ของใจ๊ ต้ี ใจ๊ สําหรบั โอกาส พิเศษ
ต้ี ล้าง หื้อ บรสุิทธิ ์แล้ว ก็ เป๋น ประโยชน์ สําหรบั เจ้าของ แล้ว ก็ พรอ้ม สําหรบั 
ก๋าน ดี กู้ อยา่ง

22 หื้อ ต้าน หนี จาก ตัณ๋หา ของ คน หนุ่ม แต่ หื้อ ล่น ตวย เป้าหมาย ต้ี จะ เป๋น 
คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม กับ เป๋น ผู้ มี ความ เจ้ือ ความ ฮกั กับ สันติสุข ฮว่ม กับ 
คน ต้ี อธษิฐาน ต่อ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ด้วย ใจ๋ บรสุิทธิ์ 23 บ่ ดี ไป เถียง กัน๋ เรือ่ง 
ก 2:19 2:19 กดว� 16:5
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บ่ มี สาระ กับ บ่ มี ป๋ัญญา ต้าน ก็ ฮู ้วา่ เยยีะ จาอี ้จะ เยยีะ หื้อ ผิดหวั กัน๋ 24 ส่วน 
ผู้ ฮบัใจ๊ ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า จะ ต้อง บ่ ผิดหวั กัน๋ แต่ ต้อง มี ใจ๋ เมตต๋า กับ 
กู้ คน สอน คน อื่น ได้ กับ มี ความ อดทน 25 เขา จะ ต้อง แป๋ง ใจ๋ เยน็ จ๊ีแจ๋ง คน 
ต้ี ต่อต้าน โดย มี ความ หวงั วา่ พระเจ้า อาจ จะ เยยีะ หื้อ กลับใจ๋ ได้ แล้ว ฮู้จัก 
ความ จรงิ 26 คน หมู่ น้ี ก็ จะ ได้ สติ แล้ว หลุด จาก แฮว้ ของ มาร ต้ี ยบั หมู่ เขา ไว ้
หื้อ เยยีะ ต๋าม ใจ๋ ของ มัน

3
ลักษณะ จิตใจ๋ ของ คน สมัย สุดต๊าย

1 หื้อ เข้าใจ๋ เน่อ วา่ วาระ สุดต๊าย จะ เป๋น เวลา ต้ี แย ่ขนาด 2 จะ มี คน หนั แก่ 
ตัว๋ หนั แก่ เงนิ โออ้วด จ๋องหอง ซอบ ด่า วา่ คน อื่น บ่ เจ้ือ ฟัง ป้อ แม่ บ่ ฮู้จัก 
บุญคุณ คน เป๋น คน บ่ ดี 3 บ่ มี ความ ฮกั บ่ ยอม ยกโต้ษ หื้อ ใผ ใส่ ฮา้ย คน อื่น
บ่ หา้มใจ๋ ทารุณ บ่ ฮกั ความ ดี 4 ซอบ หกั หลัง ใจ๋ฮอ้น หวัสูง กับ ฮกั ม่วน งนั 
สัน เล้า แตน ต้ี จะ ฮกั พระเจ้า นัก เหลือ 5 หมู่ เขา นับถือ ตาง ของ พระเจ้า ก้า 
เปือก นอก แต่ ตัง ใน บ่ ยอมฮบั อาํนาจ ของ ตาง น้ัน ต้ี จะ เป่ียน จีวติ ของ หมู่ 
เขา คน แบบ น้ี หา้ม คบ

6 มี บาง คน ใน หมู่ เขา เข้า ไป ต๋าม เฮอืน ต่าง ๆ แล้ว หลอกลวง จัก๊ ฮูดัง หมู่ 
แม่ญิง หวั ออ่น ต้ี มี บาป นัก มี ตัณ๋หา ต่าง ๆ หื้อ ตวย หมู่ เขา ไป 7 แม่ญิง หมู่ น้ี 
ซอบ เฮยีน ฮู ้เรือ่ง ต่าง ๆ ตลอด แต่ ก็ บ่ เกย เข้าใจ๋ ความ จรงิ แต๊ ๆ เลย 8 ยนั
เนส กับ ยมัเบรส์ ได้ ต่อต้าน โมเสส จาใด คน สอน ผิด หมู่ น้ี ก็ ต่อต้าน ความ 
จรงิ จาอัน้ หมู่ เขา มี จิตใจ๋ เส่ือม ความ เจ้ือ ของ หมู่ เขา ก็ บ่ ใจ้ เป๋น ของ แต๊
9แต่ หมู่ เขา จะ ไป ได้ บ่ ก่ี น้ํา ยอ้น วา่ ความ บ่ หลวก ของ หมู่ เขา จะ แมน ออก มา 
หื้อ คน อื่น หนั เหมือน ยนัเนส กับ ยมัเบรส์ น้ัน

กํา แนะนํา สุดต๊าย ของ เปาโล
10 แต่ ต้าน ได้ ตวย ต๋าม กําสอน ตึงหมด ของ ข้าพเจ้า ตวย ต๋าม ก๋าน ใจ๊ จี

วติ ของ ข้าพเจ้า ตึง เป้าหมาย จีวติ ความ เจ้ือ ความ อดใจ๋ ความ ฮกั ความ 
อดทน 11 ก๋าน ถูก ค่ํา กับ ความ ตุ๊ก ต้าน ฮู ้เถิง ก๋าน ค่ํา ต้ี ข้าพเจ้า ต้อง อดทน 
ใน เมือง อนัทิโอก เมือง อิโคนียูม กับ เมือง ลิสตรา แต่ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 
จ้วย หื้อ ข้าพเจ้า รอด ป๊น จาก สิง่ หมู่ น้ัน กู้ อยา่ง 12 กู้ คน ต้ี ใค่ ใจ๊ จีวติ เยยีะ ตวย 
ต๋าม พระเจ้า โดย พระเยซู ครสิต์ น้ัน จะ ต้อง ถูก ค่ํา แน่นอน 13 แต่ คน บ่ ดี 
กับ หมู่ นัก ต้มตุ๋น หลอกลวง จะ ฮา้ย นัก ขึ้น เขา จะ โก๋ง คน อื่น แล้ว ถูก คน อื่น 
โก๋ง เขา ตวย 14 สําหรบั ต้าน ก็ หื้อ ยดึถือ ใน สิง่ ต้ี ได้ เฮยีนฮู ้กับ เจ้ือ อยา่ง มัน่
ใจ๋ ต่อ ไป ยอ้น วา่ ต้าน ก็ ฮู้จัก คน ต้ี ได้ สอน ต้าน มา 15 ต้าน ก็ ฮู้จัก พระคัมภีร ์
ศักดิสิ์ทธิ ์ตัง้แต่ เป๋น หละออ่น มา แล้ว ต้ี เยยีะ หื้อ ต้าน มี ผญา ป๋ัญญา ได้ เป้ือ 
นํา ต้าน ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ โดย เจ้ือ วางใจ๋ พระเยซู ครสิต์ 16 พระ
คัมภีร ์กู้ ต๋อน พระเจ้า ดลใจ๋ หื้อ เขียน เป้ือ เป๋น ประโยชน์ ใน ก๋าน สอน ความ 
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จรงิ ก๋าน ตักเตือ๋น คน หื้อ หนั เถิง ความ ผิด ก๋าน แก้ไข ข้อ บกพรอ่ง หื้อ คน ดี 
ขึ้น กับ ก๋าน อบรม คน หื้อ ใจ๊ จีวติ ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม 17 เป้ือ เกียม คน ของ 
พระเจ้า หื้อ พรอ้ม ต้ี จะ เยยีะ ความ ดี กู้ อยา่ง

4
1 ต่อ หน้า พระเจ้า กับ พระเยซู ครสิต์ ผู้ ต้ี จะ ตัดสิน ตึง คน เป๋น ตึง คน ต๋าย

ผู้ ต้ี จะ ป๊ิก มา แล้ว เป๋น กษัตรยิ ์ปกครอง แผ่นดิน ของ พระองค์ ข้าพเจ้า ขอ 
เน้น ต้าน วา่ 2หื้อ บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า เกียม ตัว๋ หื้อ พรอ้ม ต้ี จะ บอก บ่ วา่ 
มี คน สนใจ๋ กาวา่ บ่ สนใจ๋ ก็ หื้อ จัก๊จวน คน อื่น แก้ไข ความ ผิด ตึง วา่ หื้อ กับ 
หื้อ กํา๋ลังใจ๋ โดย ก๋าน สอน ด้วย ความ อดทน 3 ยอ้น วา่ จะ เถิง เวลา น่ึง ต้ี คน 
จะ ยอม ทน ฟัง หลัก กําสอน ต้ี ถูกต้อง บ่ ได้ แต่ หมู่ เขา จะ รวบรวม ครู หลาย 
คน เอา ไว ้หื้อ มา อู ้ใน สิง่ ต้ี หมู่ เขา ใค่ ฟัง เป้ือ เอาใจ๋ ตัว๋ หมู่ เขา เอง 4 หมู่ เขา จะ 
บ่ ฟัง ถ้อยกํา ต้ี เป๋น ความ จรงิ แต่ จะ สนใจ๋ ฟัง นิยาย ต่าง ๆ 5 แต่ สําหรบั ต้าน 
น้ัน ขอ หื้อ มี สติ รอบคอบ ใน กู้ เรือ่ง อดทน ต่อ ความ ตุ๊กยาก เยยีะ หน้าต้ี บอก 
ข่าวดี กับ เยยีะ พันธกิจ ของ ต้าน หื้อ สําเรจ็

6 ยอ้น วา่ เถิง เวลา แล้ว ต้ี ข้าพเจ้า จะ ต้อง ต๋าย เลือด ของ ข้าพเจ้า ก็ เป๋น 
เหมือน น้ํา ต้ี ไว ้ปู่จา ต้ี ก่ําลัง ถูก ถอก ออก 7 ข้าพเจ้า ได้ ต่อสู้ อยา่ง เต๋ม ก่ําลัง
ได้ ล่น แข่ง เถิง เส้นชยั แล้ว ได้ ฮกัษา ความ เจ้ือ ไว ้แล้ว 8 ตัง้แต่ น้ี ไป รางวลั 
แหง่ ก๋าน มี ชยั ยอ้น เยยีะ ต๋าม ความ ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ก่ําลัง รอ หื้อ ข้าพเจ้า 
ฮบั อยู่ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ต้ี เป๋น ผู้ พิพากษา ต้ี ยุติธรรม จะ ยก รางวลั น้ี หื้อ 
ข้าพเจ้า ใน วนั ต้ี พระองค์ จะ ป๊ิก มา บ่ ใจ้ หื้อ ข้าพเจ้า คน เดียว แต่ จะ หื้อ กู้ คน 
ต้ี ตัง้ใจ๋ กองหา พระองค์ ป๊ิก มา แหม เต้ือ

กํา อู ้ส่วน ตัว๋ ของ เปาโล
9 หื้อ ขะใจ๋ มา หา ข้าพเจ้า เวย ๆ หน้อย 10 ยอ้น วา่ เครสเซนส์ ไป แควน้ 

กาลาเทีย แล้ว ทิตัส ก็ ไป เมือง ดาลมาเทีย ส่วน เดมาส ได้ ฮกั หูม โลก น้ี จ๋น 
ละ ข้าพเจ้า ไป เมือง เธสะโลนิก๋า 11 เหลือ ลูก๋า เต้าอัน้ ต้ี ยงั อยู ่กับ ข้าพเจ้า
ขอ ไป ตวย หา มาระโก ปา เขา มา ตวย เน่อ ยอ้น วา่ เขา จ้วย งาน ข้าพเจ้า ได้
12 ข้าพเจ้า ส่ง ทีคิกัส ไป เมือง เอเฟซัส แล้ว 13 เม่ือ ต้าน มา ขอ เอา เส้ือ คุม ต้ี 
ฝาก ไว ้กับ คารปัส ใน เมือง โตรอสั ตึง หนังสือ ของ ข้าพเจ้า มา ตวย สําคัญ ต้ี 
สุด ก็ คือ หนังสือ ต้ี เขียน ลง บน แผ่น หนัง

14 อเล็กซานเดอร ์ต้ี เป๋น สล่า ตองแดง เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า เดือด ฮอ้น อยา่ง 
หนัก องค์ พระผู้เป๋นเจ้า จะ ลง โต้ษ เขา หื้อ สม กับ ต้ี เขา เยยีะ น้ัน 15 ต้าน ก็ 
ควร หละวงั เขา ไว ้หื้อ ดี เหมือน กัน๋ ยอ้น วา่ เขา ได้ ต่อต้าน กําสอน ของ หมู่ เฮา 
อยา่ง เอาเป๋น เอาต๋าย

16 ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า สู้ คดี เต้ือ ต้ี น่ึง น้ัน บ่ มี ใผ มา จ้วย ข้าพเจ้า สัก คน หมู่ 
เขา ละ ข้าพเจ้า ไป หมด ขอ พระเจ้า ยกโต้ษ หื้อ หมู่ เขา ตวย 17 แต่ องค์ พระผู้
เป๋นเจ้า อยู ่ตวย ข้าพเจ้า หื้อ ข้าพเจ้า มี กํา๋ลัง เข้มแข็ง เป้ือ ข้าพเจ้า จะ บอก 
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ถ้อยกํา ของ พระองค์ อยา่ง ครบ บรบูิรณ์ แล้ว คน ต่างจ้าด ตึงหมด จะ ได้ ฟัง
กับ พระเจ้า ได้ จ้วย ข้าพเจ้า หื้อ รอด จาก ปาก สิงโต 18 พระเจ้า ก็ จะ จ้วย หื้อ 
ข้าพเจ้า รอด จาก ก๋าน ถูก เยยีะ ฮา้ย กู้ อยา่ง แล้ว จะ ปา ข้าพเจ้า เข้า แผ่นดิน 
สวรรค์ ของ พระองค์ อยา่ง ปลอดภัย ตวย ขอ เกียรติ จง มี แก่ พระองค์ ตลอด 
ไป อาเมน

กํา ตัก๊ตวาย สุดต๊าย
19 ข้าพเจ้า ขอ ฝาก กํา ก๊ึดเติง มา หา ปริสคา กับ อาควลิลา ตึง กู้ คน ใน 

ครวัเฮอืน ของ โอเนสิโฟรสั ตวย 20 ส่วน เอรสัทัส น้ัน ก็ ยงั อยู ่ต้ี เมือง โครนิ
ธ์ ข้าพเจ้า ได้ ละ โตรฟีมัส ไว ้ต้ี เมือง มิเลทัส ยอ้น เขา ป่วย 21 ขอ หื้อ พยายาม 
อยา่ง เต๋มต้ี มา แผว ต้ี น่ี หื้อ ตัน ก่อน ยาม หนาว เน่อ ยูบูลัส ปูเดนส์ ลีนัส คลา
วเดีย กับ หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ฝาก กําก๊ึดเติง มา หา ต้าน ตวย

22 ขอ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า อยู ่กับ ต้าน ขอ พระคุณ ของ พระเจ้า อยู ่กับ ต้าน 
ตังหลาย ตวย เน่อ
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จดหมาย จาก เปาโล เขียน เถิง
ทิตัส

เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี เถิง ทิตัส ประมาณ ป๋ี ค�ศ� 65 ต๋อน ต้ี 
เปาโล อยู ่ใน เมือง นิโคบุร ีใน ประเทศ กรกี

ทิตัส เป๋น จาว กรกี เป๋น คน ต้ี จ้วย เปาโล บอก ข่าวดี หื้อ คน ต้ี อยู ่ใน เมือง โค
รนิธ์ ต่อ มา เขา ได้ เตียว ตาง ไป กับ เปาโล เถิง เกาะ ครตี กับ เปาโล ขอ หื้อ เขา 
อยู ่ต้ี หัน้ ต่อไป เป้ือ จะ ได้ จ้วย หมู่ ผู้เจ้ือ ต้ี หัน้ เปาโล ถือ วา่ ทิตัส เป๋น ลูก บ่าว ใน 
ความ เจ้ือ แต๊ ๆ ต๋อน ต้ี ทิตัส ได้ฮบั จดหมาย จาก เปาโล เขา ยงั อยู ่ต้ี เกาะ ครตี 
เซิง่ อยู ่ตาง ใต้ แผ่นดิน ใหญ่ ของ ประเทศ กรกี

เปาโล เตือ๋น ทิตัส เรือ่ง ก๋าน สอน ผิด กับ บอก หื้อ ต่อต้าน ผู้ ต้ี สอน ผิด ครู 
สอน ผิด หมู่ น้ี ได้ สอน วา่ ผู้ เจ้ือ ต้อง เยยีะ ต๋าม กฎเก๋ณฑ์ ต่าง ๆ เป้ือ จะ ได้ฮบั 
ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ แต่ เปาโล บอก วา่ กฎเก๋ณฑ์ หมู่ น้ี ก็ ขัดแยง้ กับ ข่าวดี 
ต้ี แต๊ จรงิ เปาโล สอน เก่ียว กับ คุณสมบัติ ของ ผู้นํา ครสิตจักร ต้อง เป๋น จาใด
กับ ต้าน ยงั สอน หื้อ ผู้เจ้ือ ฮู ้วา่ ควร อู ้กับ ควร เยยีะ ตัว๋ ต่อ ผู้นํา รฐับาล กับ คน ต้ี 
บ่ ใจ้ ผู้เจ้ือ อยา่งใด ดี

กํา ตัก๊ตวาย
1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระเจ้า ผู้ เป๋น อคัรทูต 

ของ พระเยซู ครสิต์ เป้ือ จ้วย คน ต้ี พระเจ้า เลือก ไว ้หื้อ มี ความ เจ้ือ นัก ขึ้น กับ 
จ้วย หื้อ เข้าใจ๋ ความ จรงิ ใน ตาง ของ พระเจ้า

2 เซิง่ ความ จรงิ น้ี เยยีะ หื้อ หมู่ เขา มี ความ มัน่ใจ๋ จะ ฮบั จีวติ นิรนัดร์ ต้ี 
พระเจ้า ผู้ บ่ เกย จุ สัญญา ไว ้ก่อน สรา้ง โลก มา แล้ว วา่ จะ หื้อ 3 กับ เม่ือ เถิง 
เวลา ต้ี พระเจ้า ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา กํา๋หนด ไว้ พระองค์ ก็ เปิด
เผย ถ้อยกํา น้ี แล้ว โดย สัง่ หื้อ ข้าพเจ้า ไป บอก หื้อ คน อื่น ฮู้

4 เถิง ทิตัส ลูก แต๊ ๆ ใน ความ เจ้ือ อนั เดียว กัน๋ ขอ หื้อ ต้าน ตังหลาย ได้ ฮบั 
พระคุณ ตึง สันติสุข จาก พระเจ้า พระบิดา ตึง พระเยซู ครสิต์ ผู้ จ้วย หื้อ รอด 
ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา เต๊อะ

พันธกิจ ของ ทิตัส บน เกาะ ครตี
5 ต้ี ข้าพเจ้า ละ ต้าน ไว ้ต้ี เกาะ ครตี น้ัน ก็ เป้ือ หื้อ ต้าน เยยีะ ก๋าน ต้ี ยงั บ่ แล้ว 

หื้อ แล้ว เหยี กับ หื้อ ตัง้ ผู้ ปกครอง ใน เมือง ต่าง ๆ ต้ี มี คริสต จักร ต๋าม ต้ี 
ข้าพเจ้า สัง่ ยํ้า ต้าน ไว ้แล้ว 6 ผู้ปกครอง น้ัน จะ ต้อง บ่ มี ต้ี ติ มี เมีย คน เดียว
มี ลูก ต้ี เจ้ือ พระเยซู ครสิต์ บ่ มี ใผ วา่ เป๋น คน ฮา้ย กับ หล่ึง บ่ เจ้ือฟัง ใผ 7 ยอ้น 
วา่ ผู้ปกครอง คริสตจักร เป๋น ผู้ ต้ี ฮบั มอบ งาน ของ พระเจ้า จะ ต้อง บ่ มี ต้ี ติ 
ใน จีวติ บ่ หยิง่ จ๋องหอง บ่ ขี้ โขด บ่ เป๋น ขี้ เหล้า บ่ เป๋น คน ขี้หมิง้ บ่ เซาะ หา 
สตางค์ โดย ก๋าน โก๋ง 8 แต่ ผู้ปกครอง น้ัน จะ ต้อง มี น้ําใจ๋ ซอบ ฮบั แขก ฮกั 
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ความ ดี ควบคุม ตัว๋ เอง ได้ ดี มี วนัิย บรสุิทธิ ์กับ ยุติธรรม 9 เขา จะ ต้อง เป๋น 
คน ต้ี ยดึมัน่ ใน กําสอน เรือ่ง พระเยซู ต๋าม ต้ี เฮยีน ฮู ้มา เป้ือ สามารถ ใจ๊ หลัก
กําสอน ต้ี ถูกต้อง ไป หื้อ กํา๋ลังใจ๋ คน อื่น ได้ กับ จ๊ีแจ๋ง หื้อ กับ คน ต้ี ต่อต้าน กํา
สอน น้ัน

10 ข้าพเจ้า อู ้เรือ่ง น้ี ยอ้น วา่ มี คน จํา๋นวน นัก ต้ี หล่ึง บ่ ยอม เจ้ือ ฟัง อู ้ก้า 
เรือ่ง บ่ มี สาระ กับ จุล่าย คน หมู่ น้ี ส่วน นัก จะ เป๋น จาว ยวิ ต้ี มา ฮบัเจ้ือ พระเยซู 
แต่ ยนืยนั วา่ ต้อง เข้า พิธ ีสุหนัต 11 จะ ต้อง เยยีะ หื้อ คน หมู่ น้ี ยา้ง ปาก เหยี
ยอ้น วา่ หมู่ เขา เยยีะ หื้อ หลาย ครอบครวั หลง จาก ความ จรงิ โดย ก๋าน สอน ต้ี 
บ่ ควร ดี สอน เป้ือ เงนิคํา ก่ํา แก้ว 12ตะก่อน มี ผู้ ตวายตัก๊ จาว เกาะ ครตี คน น่ึง
เกย อู ้ไว ้วา่ �จาว ครตี กู้ คน เป๋น คน ขี้ จุ เป๋น เหมือน สัตว ์ฮา้ย เป๋น คน ขี้ค้าน
กับ เป๋น คน ขี้ กละ� 13 แล้ว เขา หมู่ น้ัน ก็ เป๋น อยา่ง ต้ี อู ้มา น้ี แต๊ ๆ ต้าน จึง ต้อง 
วา่ หื้อ หมู่ เขา แฮง ๆ เป้ือ หมู่ เขา จะ มี ความ เจ้ือ ต้ี ถูกต้อง 14 กับ จะ บ่ ไป สนใจ๋ 
นิยาย ของ จาว ยวิ กับ กฎ ข้อ บังคับ ต่าง ๆ ของ คน ต้ี บ่ ยอมฮบั ความ จรงิ 15คน 
ต้ี ใจ๋ บรสุิทธิ์ ของ กู้ อยา่ง ก็ บรสุิทธิ ์สําหรบั เขา ส่วน คน ต้ี มี มลทิน กับ บ่ เจ้ือ ก็ 
บ่ มี อะหยงั บรสุิทธิ ์สําหรบั เขา สัก อยา่ง ยอ้น วา่ กําก๊ึด กับ จิต สํานึก ของ เขา 
ก็ มี มลทิน ไป หมด แล้ว ยอ้น วา่ จิตใจ๋ กับ จิต สํานึก ของ หมู่ เขา ก็ เส่ือม ทราม 
ไป หมด แล้ว 16คน หมู่ น้ี อา้ง วา่ ฮูจั้ก พระเจ้า ดี แต่ สิง่ ต้ี หมู่ เขา เยยีะ แสดง วา่
แต๊ ๆ แล้ว บ่ ฮู้จัก พระเจ้า เลย คน หมู่ น้ี น่า ขี้จ๊ะ บ่ เจ้ือฟัง ใผ บ่ เปิง ต้ี จะ เยยีะ 
ความ ดี อะหยงั สัก อยา่ง

2
กําสอน ต้ี เป๋น ประโยชน์

1 ส่วน ต้าน ทิตัส ต้อง สอน เรือ่ง ต้ี เข้า กัน๋ กับ หลักกําสอน ต้ี ถูกต้อง 2 สอน 
คน เฒ่า ป้อจาย หื้อ มี ความ ปอ ดี ใน ก๋าน ใจ๊ จีวติ ตึง เป๋น คน ต้ี น่า นับถือ มี สติ 
บังคับ ตัว๋ เก่า ได้ ดี ตึง เป๋น คน ต้ี เข้มแข็ง ใน ความ เจ้ือ มัน่คง ใน ความ ฮกั กับ 
มี ความ อดทน

3 ส่วน คน เฒ่า แม่ญิง ก็ เหมือน กัน๋ สอน หมู่ เขา หื้อ มี จีวติ ต้ี เคารพ ยาํเก๋ง 
พระเจ้า บ่ ดี ไป อู ้ใส่ ฮา้ย คน อื่น กาวา่ เป๋น ขี้ เหล้า แต่ หื้อ เป๋น คน ต้ี สอน ใน สิง่ 
ดี ๆ 4 เป้ือ จะ เฝ็ิก อบรม แม่ญิง สาว หื้อ ฮกั ลูก ฮกั ผัว 5 เป๋น คน มี สติ บังคับ ตัว๋ 
เก่า ได้ ดี กับ เป๋น คน บรสุิทธิ์ เป๋น แม่ บ้าน แม่ เฮอืน ต้ี ดี มี ความ เมตต๋า กับ 
ยอม ฟัง กํา ผัว เป้ือ จะ ป้องกัน๋ บ่ หื้อ คน อื่น ๆ วา่ ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ใน ตาง ต้ี 
บ่ ดี

6 ใน ทํานอง เดียว กัน๋ หื้อ ออ้นวอน ป้อจาย หนุ่ม ๆ มี สติ บังคับ ตัว๋ เอง ได้ ดี
7 ใน กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้าน ต้อง เยยีะ ดี เป๋น ตัว๋ อยา่ง ต่อ หมู่ เขา เม่ือ ต้าน สอน หื้อ 
สอน อยา่ง ซ่ือสัตย ์กับ เอา แต๊ เอา วา่ 8 กับ หื้อ ต๋าม หลักกําสอน ต้ี ถูกต้อง เป้ือ 
จะ บ่ มี ใผ ตํา๋หนิ ได้ ส่วน คน ต้ี ขัดขวาง ต้าน ก็ จะ อาย ขาย หน้า ยอ้น วา่ หมู่ เขา 
บ่ ฮู ้จะ เอา อะหยงั มา วา่ หื้อ หมู่ เฮา ได้
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9 สอน หมู่ ขี้ข้า หื้อ ยอม ฟัง เจ้านาย ของ ต๋น กู้ เรือ่ง กับ เยยีะ หื้อ เจ้านาย ปอ
ใจ๋ บ่ ดี เถียง เป้ิน 10 กับ หา้ม ลัก เข้าของ แต่ แสดง หื้อ เจ้านาย หนั วา่ เขา ไว ้ใจ๋ 
ได้ เป้ือ วา่ กู้ สิง่ ต้ี หมู่ เขา เยยีะ จะ เยยีะ หื้อ กําสอน ของ พระเจ้า พระ ผู้ จ้วย หื้อ 
รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา เป๋น ต้ี น่า เหล้ือม ใส ศรทัธา

11 ต้ี ข้าพเจ้า อู ้จาอี ้ก็ ยอ้น วา่ พระเจ้า เปิดเผย พระคุณ ของ พระองค์ เป้ือ 
จ้วย คน ตังหลาย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ 12 โดย พระคุณ น้ี พระเจ้า สอน หื้อ เฮา 
เลิก ใจ๊ จีวติ ต้ี บ่ นับถือ พระเจ้า กับ ตัด กิเลส ตัณ๋หา ของ โลก น้ี เหยี แล้ว สอน 
หื้อ เฮา เป๋น คน มี สติ บังคับ ตัว๋ เก่า ได้ เป๋น คน ยุติธรรม กับ เป๋น คน ต้ี ยาํเก๋ง 
พระเจ้า ใน ยุค น้ี 13 เฮา ควร เยยีะ จาอี ้ใน ต๋อน ต้ี เฮา รอ ความ หวงั อนั น่า ยนิดี
ความ หวงั น้ี คือ ก๋าน ป๋ากฏ ของ รศัมี ของ พระเจ้า ผู้ ยิง่ใหญ่ กับ พระ ผู้ จ้วย หื้อ 
รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา คือ พระเยซู ครสิต์ 14 พระองค์ ต๋าย เป้ือ เฮา เป้ือ 
ไถ่ เฮา หื้อ ป๊น อาํนาจ บาป ตึงหมด ตึงเส้ียง กับ เป้ือ เยยีะ หื้อ เฮา บรสุิทธิ์ แล้ว 
จะ ได้ เป๋น คน ของ พระเจ้า ต้ี เอา แต๊ เอา วา่ ใน ก๋าน เยยีะ ความ ดี

15 ยอ้น จาอัน้ หื้อ สอน สิง่ หมู่ น้ี ตึง กระตุ้น ผู้เจ้ือ ต้ี หัน้ หื้อ เยยีะ ตวย กับ วา่ 
หื้อ คน ต้ี บ่ เยยีะ ต้าน มี สิทธ ิอาํนาจ เต๋ม ต้ี จะ เยยีะ จาอี้ บ่ ดี หื้อ ใผ ดู แควน เฮา 
ได้ เน่อ

3
ก๋าน ใจ๊ จีวติ ต้ี ถูกต้อง

1 หื้อ เตือ๋น ผู้เจ้ือ ตังหลาย ยอมฮบั กับ เจ้ือฟัง ผู้ มี อาํนาจ กับ ผู้ ปกครอง 
บ้านเมือง เตือ๋น หื้อ พรอ้ม เยยีะ ความ ดี กู้ อยา่ง อยู ่ตลอด 2 กับ บอก หมู่ เขา 
วา่ หา้ม ใส่ฮา้ย คน อื่น แต่ หื้อ อยู ่อยา่ง สงบสุข แป๋ง ใจ๋ หา คน อื่น กับ ออ่นน้อม 
ต่อ กู้ คน

3 เม่ือ ตะก่อน เฮา ก็ เกย เป๋น คน บ่ หลวก บ่ เจ้ือฟัง กับ หลงผิด ตก เป๋น ขี้ข้า 
ของ ตัณ๋หา กับ ก๋าน ม่วน งนั สัน เล้า จีวติ มี ก้า เรือ่ง ขอย กัน๋ ตึง ความ บ่ ดี เต๋ม 
ไป หมด เฮา จัง คน อื่น คน อื่น จัง เฮา ตวย 4 แต่ เม่ือ พระเจ้า ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น 
บาป โต้ษ ของ เฮา แสดง ความ ฮกั ความ เมตต๋า หื้อ เฮา หนั แล้ว 5 พระองค์ ก็ 
จ้วย หื้อ เฮา รอด ป๊น บาป โต้ษ บ่ ใจ๊ ยอ้น ก๋าน เยยีะ สิง่ ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม แต่ 
ยอ้น ความ เมตต๋า ของ พระองค์ พระองค์ ซ่วย ล้าง บาป ของ เฮา ออก ไป กับ 
เยยีะ หื้อ เฮา เป๋น คน ใหม่ มี จีวติ ใหม่ โดย ฤทธิ ์เดช ของ พระวญิญาณ บรสุิทธิ์
6 พระเจ้า หื้อ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์มา อยู ่กับ เฮา อยา่ง บ่ มี ข้อ จํา๋กัด โดย ตาง 
พระเยซู ครสิต์ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา 7 เป้ือ วา่ เม่ือ พระเจ้า เยยี
ะ หื้อ เฮา เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม โดย พระคุณ ของ พระองค์ แล้ว เฮา ก็ จะ 
ได้ฮบั มรดก ต๋าม ต้ี เฮา หวงั ไว้ คือ จีวติ นิรนัดร์ 8 กํา อู ้น้ี เจ้ือถือ ได้ ข้าพเจ้า ใค่ 
หื้อ ต้าน เน้น เรือ่ง น้ี เป้ือ วา่ คน ต้ี เจ้ือ พระเจ้า จะ ได้ ทุ่มเท เยยีะ ความ ดี เซิง่ 
เป๋น สิง่ ต้ี ดี กับ มี ประโยชน์ สําหรบั กู้ คน
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9 แต่ หื้อ เล่ียง ก๋าน เถียง กัน๋ ใน เรือ่ง บ่ เป๋น เรือ่ง เก่ียวกับ ลําดับ ราย จ้ือ ป้อ 
อุย๊ แม่ หม่อน กับ ผิดหวั กัน๋ เก่ียวกับ บท บัญญัติ ของ โมเสส ยอ้น วา่ เยยีะ จา
อี ้บ่ เยยีะ หื้อ เกิด ประโยชน์ กับ เสีย เวลา 10 ถ้า คน ใด ซอบ เยยีะ หื้อ แตกแยก
หื้อ เตือ๋น คน น้ัน สอง เต้ือ ก็ ปอ แล้ว ก็ หา้ม ยุง่ กับ เขา แหม 11 ยอ้น ต้าน ฮู ้ดี อยู ่
แล้ว วา่ เขา หมู่ น้ัน เป๋น คน ต้ี หลง จาก ความ จรงิ บาป หนา ก๋าน เยยีะ บ่ ดี ของ 
เขา ก็ แสดง หื้อ หนั วา่ เขา มี ความ ผิด

บาง อยา่ง ต้ี บ่ ควร จะ ลืม
12 เม่ือ ข้าพเจ้า ส่ง อารเทมาส กาวา่ ทีคิกัส มา หา ต้าน น้ัน หื้อ พยายาม 

อยา่ง เต๋มต้ี มา หา ข้าพเจ้า ต้ี เมือง นิโคบุร ีเน่อ ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า ตัดสิน ใจ๋ จะ 
อยู ่ต้ี เมือง น้ี จ๋น เส้ียง หน้าหนาว น้ี เต้าอัน้ 13 ขอ พยายาม จ้วยเหลือ เศนาส ต้ี 
เป๋น ทนาย ความ กับ อปอลโล ใน สิง่ ต้ี ตึง สอง คน จํา๋เป๋น ต้อง ใจ๊ ใน ก๋าน เตียว
ตาง เป้ือ หมู่ เขา จะ บ่ ขาด อะหยงั 14 ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ บน เกาะ ครตี ควร จะ เฮยีน
ฮู ้ต้ี จะ ตัง้ อก ตัง้ ใจ๋ เยยีะ ความ ดี เป้ือ จ้วยเหลือ คน ต้ี ขาด สิง่ ต้ี จํา๋เป๋น ใน จีวติ 
ประจํา๋ วนั กับ หมู่ ต้าน จะ มี จีวติ ต้ี เป๋น ประโยชน์

15 กู้ คน ต้ี อยู ่ตวย ข้าพเจ้า ฝาก กํา ก๊ึดเติง มา หา ต้าน ขอ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา 
หมู่ ผู้เจ้ือ ต้ี ฮกั เฮา ตวย ขอ หื้อ ต้าน ตังหลาย จง ได้ ฮบั พระคุณ ของ พระเจ้า 
เต๊อะ เน่อ
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จดหมาย จาก เปาโล เขียน เถิง
ฟีเลโมน

เปาโล เป๋น ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ไป เถิง เป้ือน จ้ือ ฟีเล โมน เซิง่ เป๋น 
จดหมาย ส่วน ตัว๋ เถิง ฟีเลโมน ต้าน ได้ เขียน ขึ้น ประมาณ ป๋ี ค�ศ� 60

เปาโล เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ต๋อน ต้ี ต้าน ติด คอก อยู ่ใน กรุง โรม ฟีเลโมน 
อยู ่ต้ี เมือง โคโลสี เป๋น คน รํา่รวย เขา มี ขี้ข้า หลาย คน ขี้ข้า คน น่ึง ต้ี จ้ือ โอเน
สิมัส ได้ หนี ไป กรุง โรม แล้ว ได้ ฮู้จัก กับ เปาโล เปาโล ได้ บอก ข่าวดี หื้อ โอเน
สิมัส ฟัง แล้ว โอเนสิมัส ก็ ได้ฮบั เจ้ือ เปาโล เลย เขียน จดหมาย ไป เถิง ฟีเล
โมน เป้ือ ขอ หื้อ เขา ฮบั โอเนสิมัส คืน มา เป้ือ จะ เป๋น ป้ีน้อง ใน พระครสิต์ จ้ือ 
โอเนสิมัส น้ัน มี ความหมาย วา่ มี ประโยชน์ เปาโล ได้ เล่น กํา กับ ความหมาย 
ของ จ้ือ โอเนสิมัส ใน จดหมาย ฉบับ น้ี เปาโล บอก วา่ โอเนสิมัส คน น้ี จะ มี 
ประโยชน์ ต่อ เปาโล กับ ฟีเลโมน

ใน เน้ือหา จดหมาย เปาโล บ่ ได้ เขียน บอก วา่ ก๋าน มี ขี้ข้า บ่ ใจ้ เป๋น สิง่ บ่ ดี
แต่ ได้ ขอ หื้อ เป้ือน ฟีเลโมน เยยีะ ตัว๋ ต่อ โอเนสิมัส หื้อ เป๋น เหมือน ป้ีน้อง ใน 
พระครสิต์ คน อื่น ๆ ต้ี อา่น จดหมาย ฉบับ น้ี เลย สามารถ ต้ี จะ เฮยีน ฮู ้เก่ียว 
กับ สิง่ ต้ี ควร เยยีะ ต่อ ขี้ข้า ของ หมู่ เขา หมู่ เขา ควร ต้ี จะ มี ความ เมตต๋า กรุณา 
ต่อ ขี้ข้า ก๋าน มี ขี้ข้า บ่ ได้ เป๋น สิง่ ผิด กฎหมาย ใน อาณาจักร โรม สมัย น้ัน

กํา ตัก๊ตวาย
1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ข้าพเจ้า เปาโล คน ต้ี โดน ขัง คอก เป้ือ พระ เยซู 

ครสิต์ กับ จาก ทิโมธ ีน้อง บ่าว ใน ความ เจ้ือ ของ เฮา
เถิง ฟีเลโมน ต้ี เป๋น เป้ือน ฮกั กับ เป้ือน ฮว่ม ฮบัใจ๊ กับ เฮา 2 กับ เถิง นาง อปั

เฟีย น้องสาว ใน ความ เจ้ือ ตึง อารคิปปัส คน ต้ี ได้ ฮว่ม ต่อ สู้ ตวย กัน๋ ใน ก๋าน 
บอก ข่าวดี กับ เฮา กับ เถิง หมู่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ต้ี มา จุมนมุ ใน บ้าน ของ ต้าน ตวย

3 ขอ หื้อ ต้าน ตังหลาย ได้ ฮบั พระคุณ ตึง สันติสุข จาก พระเจ้า พระบิดา 
ของ เฮา กับ จาก พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เต๊อะ

ความ ฮกั กับ ความ เจ้ือ ของ ฟีเลโมน
4 ข้าพเจ้า ขอบ พระคุณ พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า ตลอด เม่ือ ข้าพเจ้า 

อธษิฐาน เผื่อ ต้าน 5ยอ้น ข้าพเจ้า ได้ยนิ วา่ ต้าน เจ้ือ วางใจ๋ พระเยซู องค์ พระ
ผู้เป๋นเจ้า กับ ฮกั คน ของ พระเจ้า ตังหลาย 6 ข้าพเจ้า อธษิฐาน ขอ หื้อ ความ 
เจ้ือ ต้ี เฮา มี ฮว่ม กัน๋ จะ เยยีะ หื้อ ต้าน เข้าใจ๋ นัก ขึ้น เถิง สิง่ ดี ต่าง ๆ ตึง หมด ตึง 
เส้ียง ต้ี เฮา มี ใน พระครสิต์ 7 น้อง เหย ความ ฮกั ของ ต้าน เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า 
มี ความ สุข กับ มี กํา๋ลังใจ๋ นัก แต๊ ๆ ยอ้น ต้าน เยยีะ หื้อ คน ของ พระเจ้า จ้ืนจม 
ยนิดี

ขอ หื้อ ต้อนฮบั โอเนสิมัส เหมือน ป้ีน้อง
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8 ยอ้น จาอัน้ เถิงแม้ วา่ ใน นาม พระเยซู ครสิต์ ข้าพเจ้า ก้า ต้ี จะ สัง่ ต้าน 
หื้อ เยยีะ ใน สิง่ ต้ี ต้าน ควร จะ เยยีะ 9 แต่ ข้าพเจ้า ก็ บ่ เยยีะ จาอัน้ ยอ้น หนั 
แก่ ความ ฮกั ข้าพเจ้า ก็ เลย จะ ออ้นวอน ต้าน ดี กวา่ วา่ ข้าพเจ้า เปาโล คือ 
คน เฒ่า ต้ี โดน ขัง คอก อยู ่ยอ้น หนั แก่ พระเยซู ครสิต์ 10 ข้าพเจ้า วงิวอน 
ต้าน เรือ่ง โอเนสิมัส เซิง่ ได้ มา เป๋น ลูก ของ ข้าพเจ้า ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า ติด คอก 
อยู่ 11 เม่ือ ตะก่อน เขา บ่ เป๋น ประโยชน์ สําหรบั ต้าน แต่ บ่าเด่ียว น้ี เขา เป๋น 
ประโยชน์ แก่ ต้าน ตึง ข้าพเจ้า 12 ข้าพเจ้า ส่ง เขา ต้ี เป๋น ดวงใจ๋ ของ ข้าพเจ้า 
มา หื้อ กับ ต้าน 13 แต๊ ๆ แล้ว ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ เขา อยู ่ต้ี น่ี เป้ือ จ้วยเหลือ ข้าพเจ้า 
แตน ต้าน ใน ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า ยงั ติด คอก อยู ่น้ี ยอ้น ข่าวดี น้ัน 14 แต่ ข้าพเจ้า 
บ่ อยาก เยยีะ อะหยงั ก่อน ต้ี ต้าน จะ หนั ดี หนั งาม ตวย เหยี ก่อน เป้ือ ความ ดี 
ต้ี ต้าน จะ ได้ เยยีะ น้ัน ก็ จะ เป๋น ก๋าน เต๋ม ใจ๋ ใค่ เยยีะ คน เดียว บ่ ใจ้ โดน บังคับ
15 บ่ แน่ เน่อ ต้ี เขา ละ ต้าน ไป หวา่ง น่ึง ก็ เป้ือ ต้าน จะ ได้ เขา ป๊ิก คืน มา ตลอด 
ไป ก็ ได้ 16 เขา บ่ ใจ้ ขี้ข้า แหม ต่อ ไป แต่ ดี เหลือ น้ัน คือ เขา เป๋น ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ต้ี 
ฮกั ข้าพเจ้า ฮกั เขา ขนาด แต่ ต้าน จะ ฮกั เขา นัก เหลือ แหม บ่ ใจ้ ใน ฐานะ ต้ี 
เป๋น คน เต้าอัน้ แต่ เป๋น ผู้เจ้ือ ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ตวย

17 ยอ้น จาอัน้ ถ้า ต้าน ยงั นับ ข้าพเจ้า เป๋น เป้ือน ฮว่ม งาน ของ ต้าน ก็ หื้อ 
ฮบั เขา ไว ้เหมือน ฮบั ตัว๋ ข้าพเจ้า เอง 18 ถ้า เขา ได้ เยยีะ อะหยงั ผิด ต่อ ต้าน กา
วา่ เป๋น หน้ี ต้าน ขอ หื้อ มา ก๊ึด เอา กับ ข้าพเจ้า เต๊อะ 19 ข้าพเจ้า เปาโล เขียน 
กับ มือ ของ ตัว๋ เก่า วา่ ข้าพเจ้า ยนืยนั จะ ส้าย หื้อ ตึง หมด แต่ ต้าน ก็ บ่ ดี ลืม 
เน่อ วา่ ต้าน ก็ เป๋น หน้ี จีวติ ข้าพเจ้า อยู ่เหมือน กัน๋ 20 แม่น ละ น้อง เหย ขอ 
หื้อ ข้าพเจ้า ได้ ประโยชน์ จาก ต้าน ต๋าม ต้ี เป๋น ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ เดียว กัน๋ พ่อง เต๊อะ
จ้วย เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า จ้ืนใจ๋ ใน พระครสิต์ ตวย

21 ต้ี ข้าพเจ้า เขียน จดหมาย มา เถิง ต้าน ก็ ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า มัน่ใจ๋ วา่ ต้าน 
จะ เจ้ือฟัง กับ ฮู ้วา่ ต้าน จะ เยยีะ นัก เหลือ ต้ี ข้าพเจ้า ขอ 22 แหม อยา่ง น่ึง ขอ 
เกียม ต้ี พัก ไว ้หื้อ ข้าพเจ้า ตวย ยอ้น ข้าพเจ้า หวงั วา่ พระเจ้า จะ ส่ง ข้าพเจ้า 
ป๊ิก ไป หา ต้าน ตังหลาย ต๋าม กํา อธษิฐาน ของ หมู่ ต้าน

กํา ส่งต๊าย
23 เอปาฟรสั ต้ี ติด คอก เป้ือ พระเยซู ครสิต์ ตวย ข้าพเจ้า น้ัน ฝาก กํา ก๊ึด 

เติง มา หา ต้าน 24 กับ มาระโก อาริสทารคัส เดมาส กับ ลูก๋า เซิง่ เป๋น 
เป้ือน ฮว่ม ฮบัใจ๊ ของ ข้าพเจ้า ก็ ฝาก กําก๊ึดเติง มา หา ต้าน เหมือน กัน๋ 25 ขอ 
พระคุณ ของ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า อยู ่กับ จิตวญิญาณ ต้าน ตัง
หลาย เต๊อะ เน่อ
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จดหมาย เขียน เถิง หมู่ ป้ีน้อง ผูเ้จ้ือ จาว
ฮบีรู

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

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

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

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

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

5 ยอ้น วา่ บ่ มี ทูตสวรรค์ ต๋น ใด เลย ต้ี พระเจ้า เกย อู ้กับ เป้ิน วา่
�เจ้า เป๋น ลูก ของ เฮา วนั น้ี เฮา ได้ เป๋น ป้อ ของ เจ้า แล้ว�ก
กับ บ่ ได้ อู ้กับ ทูตสวรรค์ ต๋น ใด วา่
�เฮา เป๋น ป้อ ของ เจ้า เจ้า เป๋น ลูก ของ เฮา�
6 เม่ือ พระเจ้า ส่ง พระบุตร ต้ี เป๋น ลูก คน เก๊า เข้า มา ใน โลก น้ี พระองค์ ก็ อู ้วา่
�หื้อ หมู่ ทูตสวรรค์ ตังหลาย ของ พระเจ้า นมัสก๋าน พระบุตร�ข
7 ส่วน หมู่ ทูตสวรรค์ ของ พระองค์ พระเจ้า อู ้วา่
�พระเจ้า เยยีะ หื้อ หมู่ ทูตสวรรค์ ของ พระองค์ เป๋น เหมือน ลม

กับ เยยีะ หื้อ หมู่ ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระองค์ เป๋น เหมือน เปล๋วไฟ�ค
8 แต่ ส่วน พระบุตร น้ัน พระเจ้า อู ้วา่
�ข้า แต่ พระเจ้า บัลลังก์ ของ พระองค์ จะ อยู ่ตลอดไป

กับ พระองค์ จะ ปกครอง แผ่นดิน ของ พระองค์ อยา่ง ยุติธรรม
9 พระองค์ ฮกั ความ ถูกต้อง กับ จัง สิง่ บ่ ดี

ยอ้น จาอัน้ พระเจ้า ต้ี เป๋น พระเจ้า ของ พระองค์
จึง เลือก พระองค์ กับ หื้อ พระองค์ มี ความ จ้ืนจมยนิดี ต้ี ได้ ฮบั เกียรติ

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

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

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

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

สิง่ หมู่ น้ี จะ เป่ียน ไป เหมือน เป่ียน เส้ือผ้า
แต่ พระองค์ ก็ ยงั คง เหมือน เก่า

จีวติ ของ พระองค์ บ่ มี วนั สิน้สุด�ฆ
13 พระเจ้า เกย อู ้กับ ทูตสวรรค์ ต๋น ใด พ่อง วา่

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

14 ทูตสวรรค์ ตึง หมด เป๋น ก้า วญิญาณ ต้ี ฮบัใจ๊ พระเจ้า ต้ี พระองค์ ส่ง มา 
จ้วยเหลือ คน ต้ี จะ ได้ ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ
ก 1:5 1:5 สดด� 2:7 ข 1:6 1:6 ฉธบ� 32:43 (ฉบับ กรกี LXX) ค 1:7 1:7 สดด�
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2
ความ รอด อนั ยิง่ใหญ่

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

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

เลย 6 แต่ มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์ต๋อน น่ึง วา่
�คน เฮา เป๋น ใผ ต้ี พระเจ้า ต้อง มา ก๊ึด เถิง

คน เฮา เป๋น ใผ ต้ี พระเจ้า ต้อง มา เอา ใจ๋ ใส่
7 พระเจ้า เยยีะ หื้อ หมู่ เขา ต่ํา เหลือ หมู่ ทูตสวรรค์ สัก หวา่ง น่ึง

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

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

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

กับ จะ สรรเสรญิ พระองค์ ใน ต้ี จุมนมุ หมู่ คน ของ พระองค์�ฉ

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

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

3
พระเยซู ยิง่ใหญ่ เหลือ โมเสส

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

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

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

เหมือน ต๋อน ต้ี หมู่ ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ หมู่ ต้าน ได้ กบฏ ต่อ พระเจ้า
ใน หละหวา่ง มี ก๋าน ลองดี ต่อ พระองค์ ต๋อน อยู ่ใน ดินแดน ทุรกัน๋ดาร

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

10 ยอ้น จาอี ้เฮา จึง โขด คน หมู่ น้ัน กับ เฮา ได้ อู ้วา่
ช 2:13 2:13 อสย� 8:17 ซ 2:13 2:13 อสย� 8:18
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�ใจ๋ ของ หมู่ เขา หลงผิด สะลวด กับ หมู่ เขา บ่ เกย ฮูจั้ก ตาง ของ เฮา�
11 เฮา จึง ปฏิญาณ ต๋อน ต้ี เฮา โขด วา่

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

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

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

4
1 พระ สัญญา ของ พระเจ้า ต้ี จะ หื้อ เฮา ได้ เข้า ไป ยา้ง พัก อยู ่ใน ต้ี ของ 

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

�หมู่ เขา บ่ มี วนั ต้ี จะ ได้ เข้า ไป ยา้งพัก ใน ต้ี ของ เฮา� �๑
พระเจ้า ได้ อู ้จาอี ้แม้ วา่ งาน ของ พระองค์ เสรจ็ แล้ว ตัง้แต่ ต๋อน ต้ี พระองค์ 
สรา้ง โลก 4 ยอ้น มี ต๋อน น่ึง ใน พระคัมภีร ์ต้ี พระองค์ ได้ อู ้เถิง วนั ต้ี เจ็ด วา่ �ใน 
วนั ต้ี เจ็ด น้ัน พระเจ้า ได้ ยา้ง จาก ก๋าน งาน ตึง หมด ของ พระองค์�ฎ 5 แต่ มี 
แหม ข้อความ ต้ี เขียน เถิง เรือ่ง น้ี วา่ �หมู่ เขา บ่ มี วนั ต้ี จะ ได้ เข้า ไป ยา้งพัก 
ใน ต้ี ของ เฮา�ฒ 6 หมู่ คน ต้ี ได้ยนิ ข่าวดี น้ี ก่อน หน้า น้ัน บ่ ได้ เข้า ไป ยา้งพัก 
อยู ่กับ พระเจ้า ยอ้น หมู่ เขา บ่ เจ้ือ ฟัง แต่ ก็ มี คน อื่น ๆ บาง คน ต้ี จะ ได้ เข้า ไป 
ยา้งพัก น้ัน ตวย 7 จาอัน้ พระเจ้า จึง กํา๋หนด มา แหม วนั น่ึง คือ วนั ต้ี ฮอ้ง วา่
ญ 3:11 3:11 สดด� 95:7-11 ฎ 3:15 3:15 สดด� 95:7-8 ๑ 4:3 4:3 สดด� 95:11
ฎ 4:4 4:4 ปฐก� 2:2 ฒ 4:5 4:5 สดด� 95:11
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�วนั น้ี� พระองค์ ก็ ได้ อู ้เก่ียว กับ �วนั น้ี� ใน หลาย ป๋ี ต่อ มา ผ่าน กษัตรยิ ์ดา
วดิ ต๋าม ข้อ ต้ี เกย อา้ง มา แล้ว วา่
�วนั น้ี ถ้า หมู่ ต้าน ได้ ยนิ เสียง ของ พระองค์

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

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

พระเยซู เป๋น มหา ปุโรหติ ต้ี ยิง่ใหญ่
14 ยอ้น จาอัน้ เม่ือ เฮา มี มหา ปุโรหติ ยิง่ใหญ่ ต้ี ได้ เข้า ไป อยู ่ใน สวรรค์ แล้ว

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

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

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

4 บ่ มี ใผ แต่ง ตัง้ ตัว๋ เก่า ใน ตํา๋ แหน่ ง มหา ปุโรหติ ต้ี มี เกียรติ น้ี ได้ แต่ 
พระเจ้า เลือก คน น้ัน เหมือน ต้ี พระองค์ ได้ เลือก อาโรน ด 5 พระครสิต์ ก็ 
เหมือน กัน๋ พระองค์ บ่ ได้ ยก ตัว๋ เก่า ขึ้น เป๋น มหา ปุโรหติ แต่ พระเจ้า ได้ อู ้กับ 
พระองค์ วา่
�เจ้า เป๋น ลูก ของ เฮา วนั น้ี เฮา ได้ เป๋น ป้อ ของ เจ้า แล้ว�ต
6 พระเจ้า ยงั อู ้ไว ้แหม ต๋อน น่ึง วา่
ณ 4:7 4:7 สดด� 95:7-8 ด 5:4 5:4 อพย� 28:1 ต 5:5 5:5 สดด� 2:7
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�เจ้า จะ เป๋น ปุโรหติ ตลอด ไป อยา่ง เมลคีเซเดค�ถ
7 ต๋อน ต้ี พระเยซู มี จีวติ อยู ่ใน โลก น้ี พระองค์ ได้ อธษิฐาน กับ ออ้นวอน 

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

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

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

6
1 จาอัน้ ขอ หื้อ เฮา ผ่าน หลัก กําสอน เบื้องต้น เก่ียวกับ พระครสิต์ แล้ว 

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

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

7 แผ่นดิน ต้ี ได้ฮบั น้ําฝน อยู ่ตลอด กับ เกิด พืช ผัก เป๋น ประโยชน์ แก่ คน 
ปูก เป๋น แผ่นดิน ต้ี ได้ ฮบั ปอน จาก พระเจ้า 8แต่ แผ่นดิน ต้ี มี หนาม ตึง หน้อย 
ตึง ใหญ่ เต๋ม ไป หมด ก็ บ่ มี ก้า กับ เส่ียง ต่อ ก๋าน ถูก แจ้ง สุดต๊าย ก็ ถูก เผา ไฟ
ถ 5:6 5:6 สดด� 110:4 ๒ 6:2 6:2 ถ้า แป๋ ตรง กับ ภาษา กรกี จะ เป๋น พิธ ีบัพติศมา ต่าง ๆ
อาจ หมายเถิง พิธ ีบัพติศมา ของ ครสิเตียน กาวา่ พิธ ีซ่วย ล้าง ต่าง ๆ ของ จาว ยวิ 
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9 เป้ือน ต้ี ฮกั ตังหลาย เถิงแม้ วา่ หมู่ เฮา จะ อู ้จาอี้ เฮา ก็ มัน่ใจ๋ วา่ ต้าน 
ตังหลาย มี ปอน ต้ี ดี เหลือ เป๋น ปอน ต้ี จะ นํา ไป ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ
10 พระเจ้า ยุติธรรม พระองค์ จะ บ่ ลืม ก๋าน งาน ต้ี หมู่ ต้าน เยยีะ กับ ความ ฮกั 
ต้ี หมู่ ต้าน แสดง หื้อ พระองค์ หนั โดย ก๋าน ต้ี หมู่ ต้าน ได้ จ้วยเหลือ คน ของ 
พระองค์ กับ ยงั จ้วย อยู ่แหม ต่อไป 11 หมู่ เฮา ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน กู้ คน เอา แต๊ เอา 
วา่ จ๋น เถิง ต้ี สุด เป้ือ หื้อ แน่ใจ๋ วา่ สิง่ ต้ี ต้าน หวงั ไว ้น้ัน จะ เกิด ขึ้น แต๊ 12 หมู่ เฮา 
บ่ ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น คน ขี้ค้าน แต่ หื้อ เอา อยา่ง คน หมู่ น้ัน ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ กับ 
อดทน ก็ เลย ได้ฮบั สิง่ ต้ี พระเจ้า ได้ สัญญา ไว ้วา่ จะ หื้อ

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

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

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

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

7
ปุโรหติ อยา่ง เมลคีเซเดค

1 เมลคีเซเดค คน น้ี เป๋น กษัตรยิ ์เมือง ซาเลม กับ เป๋น ปุโรหติ ของ พระเจ้า 
ผู้ สูงสุด ต้าน ได้ ไป หา อบัราฮมั ต๋อน ต้ี อบัราฮมั ก่ําลัง ป๊ิก มา จาก ก๋าน มี ชยั 
เหนือ หมู่ กษัตรยิ ์ต่าง ๆ แล้ว ต้าน ได้ ป๋ัน ปอน อบัราฮมั ธ 2อบัราฮมั ก็ ได้ ถวาย 
ของ ต้ี ยดึ มา น่ึง ใน สิบ ส่วน แก่ เมลคีเซเดค จ้ือ เมลคีเซเดค มี ความ หมาย 
วา่ �กษัตรยิ ์ต้ี เยยีะ ต๋าม ความ ถูกต้อง� กับ ต้าน เป๋น กษัตรยิ ์แหง่ เมือง ซา
เลม หมายเถิง �กษัตรยิ ์แหง่ สันติสุข� 3 บ่ มี เขียน ไว ้วา่ ใผ เป๋น ป้อ แม่ ของ 
ท 6:14 6:14 ปฐก� 22:17 ธ 7:1 7:1 ปฐก� 14:18-20
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ต้าน กาวา่ ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ ต้าน เป๋น ใผ วนั เกิด กาวา่ วนั ต๋าย ของ ต้าน 
ก็ บ่ มี เขียน บอก ไว้ ต้าน เป๋น เหมือน พระบุตร ของ พระเจ้า ตัด๊ ต้ี วา่ ต้าน เป๋น 
ปุโรหติ ตลอด ไป

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

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

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

เกิด ขึ้น ต๋าม แบบ อยา่ง เมลคีเซเดค 16 เซิง่ ผู้ ต้ี ได้ เป๋น ปุโรหติ น้ี น้ัน บ่ ได้ฮบั 
ก๋าน แต่งตัง้ ต๋าม บท บัญญัติ เรือ่ง เจ๊ือสาย แต่ ได้ฮบั ก๋าน แต่งตัง้ โดย ฤทธิ ์
อาํนาจ ของ จีวติ ต้ี บ่ เส้ียง สุด เลย 17 ต๋าม ต้ี พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่
�ต้าน เป๋น ปุโรหติ ตลอด ไป อยา่ง เมลคีเซเดค�น
18 บท บัญญัติ เก่า น้ัน ได้ ยกเลิก ไป แล้ว ยอ้น มี จุด ออ่น กับ บ่ มี ประโยชน์
19 ยอ้น บท บัญญัติ ของ โมเสส บ่ ได้ เยยีะ หื้อ อะหยงั สมบูรณ์ แบบ เลย แต่ 
ต๋อน น้ี เฮา ได้ ฮบั ความ หวงั ต้ี ดี เหลือ ตะก่อน เซิง่ โดย ความ หวงั น้ี เฮา จึง เข้า 
ใก้ พระเจ้า ได้
น 7:17 7:17 สดด� 110:4
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20 ป๋าย บ่ ปอ พระเจ้า ยงั ยนืยนั เรือ่ง ความ หวงั น้ี โดย กํา ปฏิญาณ ของ 
พระองค์ ส่วน คน อื่น ๆ ได้ เป๋น ปุโรหติ โดย บ่ มี กํา ปฏิญาณ อะหยงั เลย 21แต่ 
พระเยซู ได้ เป๋น ปุโรหติ โดย กํา ปฏิญาณ เม่ือ พระเจ้า อู ้กับ พระองค์ วา่
�องค์ พระผู้เป๋นเจ้า๓ ได้ ปฏิญาณ ไว ้แล้ว

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

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

26 มหา ปุโรหติ จาอี ้ก็ เปิง กับ เฮา ยอ้น พระองค์ เป๋น ผู้ บรสุิทธิ์ บ่ มี ความ 
ผิด บ่ มี มลทิน พระเจ้า แยก พระองค์ ออก จาก คน บาป ตังหลาย กับ ยก หื้อ 
อยู ่สูง เหลือ สวรรค์ 27พระเยซู บ่ จํา๋เป๋น ต้อง ถวาย เครือ่ง ปู่จา กู้ วนั บ่ เหมือน 
มหา ปุโรหติ คน อื่น ๆ ต้ี ต้อง ถวาย เครือ่ง ปู่จา เป้ือ ไถ่ บาป หื้อ ตัว๋ เก่า ก่อน
แล้ว ก้อย ถวาย เครือ่ง ปู่จา เป้ือ ไถ่ บาป หื้อ คน ตังหลาย แต่ พระเยซู ได้ ถวาย 
เครือ่ง ปู่จา เต้ือ เดียว ก็ ปอ เม่ือ พระองค์ ถวาย จีวติ ของ พระองค์ เป๋น เครือ่ง 
ปู่จา 28 ต๋าม บท บัญญัติ ของ โมเสส น้ัน คน เฮา ต้ี ออ่นแอ ได้ฮบั ก๋าน แต่งตัง้ 
หื้อ เป๋น มหา ปุโรหติ แต่ กํา ปฏิญาณ ของ พระเจ้า ต้ี มา หลัง บท บัญญัติ ได้ 
แต่งตัง้ พระบุตร ผู้ ต้ี พระเจ้า เยยีะ หื้อ สมบูรณ์ แบบ ตลอด ไป

8
พระเยซู เป๋น มหา ปุโรหติ ของ เฮา

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

6 แต่ หน้าต้ี ปุโรหติ ต้ี พระเยซู ได้ ฮบั ก็ ยิง่ใหญ่ เหลือ หน้าต้ี ของ หมู่ ปุโรหติ 
หมู่ น้ัน เหมือน เดียว กัน๋ กับ พันธสัญญา ต้ี พระองค์ ได้ เป๋น คน ก๋าง หละหวา่ง 
พระเจ้า กับ คน ก็ ยิง่ ใหญ่ เหลือ พันธสัญญา ต้ี พระเจ้า เกย เยยีะ ผ่าน ตาง 
โมเสส ยอ้น พันธสัญญา ใหม่ น้ี เกิด ขึ้น จาก พระสัญญา ต้ี ดี เหลือ 7 ยอ้น 
วา่ ถ้า พันธสัญญา เก่า ดี อยู ่แล้ว ก็ บ่ จํา๋เป๋น ต้อง มี พันธสัญญา ใหม่ มา แตน
8 แต่ พระเจ้า ตํา๋หนิ คน ของ พระองค์ วา่
�เวลา น้ัน จะ มา เถิง แล้ว

ต้ี เฮา จะ เยยีะ พันธสัญญา ใหม่ กับ จาว อสิราเอล กับ จาว ยูดาห์
9 เซิง่ บ่ เหมือน พันธสัญญา

ต้ี เฮา ได้ เยยีะ กับ หมู่ ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน ของ เขา
ต๋อน ต้ี เฮา จู๋ง มือ หมู่ เขา ออก มา จาก ประเทศ อยีปิต์

ยอ้น หมู่ เขา บ่ ได้ ซ่ือสัตย ์ต่อ พันธสัญญา ของ เฮา
ยอ้น จาอัน้ เฮา เลย ละ หมู่ เขา ไว้

องค์ พระผู้เป๋นเจ้า อู ้จาอี ้ละ
10 น่ี คือ พันธสัญญา ต้ี เฮา จะ เยยีะ กับ จาว อสิราเอล

หลังจาก เวลา น้ัน องค์ พระผู้เป๋นเจ้า๔ อู ้จาอี้
เฮา จะ ใส่ บท บัญญัติ ของ เฮา ไว ้ใน จิต สํานึก ของ หมู่ เขา

กับ เฮา จะ เขียน มัน ไว ้ใน จิตใจ๋ ของ หมู่ เขา
เฮา จะ เป๋น พระเจ้า ของ หมู่ เขา

หมู่ เขา จะ เป๋น คน ของ เฮา
11 หมู่ เขา จะ บ่ สอน เป้ือน บ้าน

กาวา่ สอน หมู่ ป้ีน้อง แหม วา่ �หื้อ ฮูจั้ก องค์ พระผู้เป๋นเจ้า�
ยอ้น วา่ กู้ คน จะ ฮูจั้ก เฮา

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

กับ จะ บ่ จํา๋ บาป ของ หมู่ เขา แหม ต่อ ไป�ผ
13 เม่ือ พระเจ้า ฮอ้ง พันธสัญญา น้ี วา่ �พันธสัญญา ใหม่� พระองค์ ก็ ถือ วา่ 
พันธสัญญา เก่า น้ัน ใจ๊ บ่ ได้ แหม แล้ว สิง่ ต้ี ใจ๊ บ่ ได้ กับ เก่า ไป น้ัน แหม บ่ เมิน ก็ 
จะ หาย ไป

9
ก๋าน นมัสก๋าน ใน โลก น้ี กับ ใน สวรรค์
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1 พันธสัญญา อนั ก่อน น้ัน มี กฎ เก่ียวกับ ก๋าน นมัสก๋าน กับ มี สถานต้ี 
ศักดิสิ์ทธิ ์ใน โลก น้ี 2 มี เต็นท์ ศักดิสิ์ทธิ ์ต้ี ตัง้ ขึ้น เต็นท์ น้ี มี สอง หอ้ง หอ้ง 
จัน๊นอก ต้ี ฮอ้ง วา่ หอ้ง ศักดิสิ์ทธิ์ มี ขา ตัง้ โกมไฟ โต๊ะ กับ เข้าหนมปัง ต้ี ตัง้ 
ถวาย พระเจ้า วาง อยู ่บน โต๊ะ 3 หลัง ผ้ากัง้ มี แหม หอ้ง เป๋น หอ้ง จัน๊ ใน ฮอ้ง วา่
หอ้ง ต้ี ศักดิสิ์ทธิ ์ต้ี สุด 4 ใน หอ้ง น้ี มี แต้น คํา ใจ๊ เผา เครือ่งหอม มี หบี แหง่ พันธ
สัญญา ต้ี ตังนอก เป๋น คํา ตัง ใน หบี มี ไห คํา ต้ี ใส่ มานา มี ไม้เต๊า ของ อาโรน ต้ี 
แตกใบ ออ่น กับ มี แผ่น หนิ แหง่ พันธสัญญาฝสอง แผ่น 5 บน หบี น้ัน มี ฮูป
ป้ัน ฮอ้ง วา่ เครูบ๕ ต้ี แสดง วา่ พระเจ้า อยู ่ต้ี หัน้ ปีก ของ เครูบ ก๋าง ออก ปก ตัด๊ 
ต้ี พระเจ้า ยกโต้ษ บาป หื้อ๖ แต่ ต๋อน น้ี เฮา อู ้เถิง เรือ่ง หมู่ น้ี นัก เหลือ น้ี บ่ ได้

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

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

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

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

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

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

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

10
บ่ ต้อง ถวาย เครือ่ง ปู่จา แหม ต่อไป

1 บท บัญญัติ เป๋น ก้า เงา ของ สิง่ ดี ๆ ต้ี จะ มา เถิง บ่ ใจ้ ของ แต๊ ยอ้น จาอี ้บท 
บัญญัติ จึง บ่ สามารถ เยยีะ หื้อ คน ต้ี มา นมัสก๋าน พระเจ้า สมบูรณ์ แบบ โดย 
ก๋าน ถวาย เครือ่ง ปู่จา เหมือน เก่า กู้ ๆ ป๋ี ตลอด 2 ถ้า ก๋าน ถวาย เครือ่ง ปู่จา เยยี
๗ 9:19 9:19 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ บ่ มี แป๊ะ
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ะ หื้อ คน สมบูรณ์ แบบ ได้ แต๊ ๆ คน ก็ คง เลิก ถวาย เครือ่ง ปู่จา ไป แล้ว ยอ้น วา่ 
คน ต้ี มา นมัสก๋าน จะ ฮบั ก๋าน ซ่วย ล้าง บาป จ๋น หมดใส เต้ือ เดียว ก็ ปอ แล้ว 
เขา จะ บ่ ฮู้สึก ผิด ใน ความ บาป ของ เขา แหม ต่อไป 3 แต่ ก๋าน ถวาย เครือ่ง ปู่
จา จาอี ้เป๋น สิง่ ต้ี เตือ๋น หื้อ คน ก๊ึด เถิง เรือ่ง บาป ของ ตัว๋ เก่า กู้ ๆ ป๋ี 4 ยอ้น วา่ 
เป๋น ไป บ่ ได้ ต้ี เลือด แป๊ะ เลือด งวั จะ ใจ๊ ซ่วย ล้าง บาป หื้อ หมด ไป 5 ยอ้น จาอัน้
เม่ือ พระครสิต์ เข้า มา ใน โลก น้ี พระองค์ อู ้กับ พระเจ้า วา่
�พระองค์ บ่ ได้ ต้องก๋าน สัตว ์ปู่จา กับ เครือ่ง ปู่จา

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

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

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

15 พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ก็ ยนืยนั เรือ่ง น้ี กับ เฮา ตวย พระองค์ อู ้วา่
16 �องค์ พระผู้เป๋นเจ้า อู ้วา่ อนั น้ี เป๋น พันธสัญญา ต้ี เฮา จะ เยยีะ กับ เขา ตัง

หลาย หลัง จาก สมัย น้ัน
คือ เฮา จะ ใส่ บท บัญญัติ ของ เฮา ไว ้ใน จิต สํานึก ของ หมู่ เขา

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

กําเตือ๋น หื้อ เจ้ือฟัง องค์ พระผู้เป๋นเจ้า
19 ยอ้น จา อัน้ ป้ี น้อง ตัง หลาย เฮา มี ความ มัน่ ใจ๋ ต้ี จะ เข้า สู่ สถาน ต้ี 

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

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

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

จ๊า
38 คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม โดย ความ เจ้ือ ของ เขา จะ มี จีวติ

แต่ ถ้า เขา บ่ เจ้ือ แหม ต่อไป เฮา ก็ จะ บ่ ปอใจ๋ เขา�ร
39 ส่วน เฮา ตังหลาย บ่ ใจ้ เป๋น คน ต้ี เลิก เจ้ือ แล้ว ถูก ทําลาย แต่ เฮา เป๋น ผู้ ต้ี 
เจ้ือ จึง ฮกัษา จีวติ ไว ้ได้

11
ความ เจ้ือ วางใจ๋

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

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

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

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

11 ยอ้น ความ เจ้ือ เถิง แม้ วา่ อบัราฮมั เฒ่า แล้ว กับ ซาราห ์เมีย ของ ต้าน ก็ 
เป๋น หมัน ตวย อบัราฮมั ก็ สามารถ มี ลูก ได้ ยอ้น วา่ ต้าน เจ้ือ วา่ พระเจ้า จะ ฮกั
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ษา พระสัญญา ของ พระองค์ 12 ยอ้น จาอัน้ ป้อจาย คน น้ี ต้ี เฒ่า จ๋น ใก้ จะ ต๋าย 
ก็ ยงั เกิด ลูก หลาน สืบ เจ๊ือสาย จํา๋นวน นัก เหมือน ดาว บน ต๊องฟ้า กับ เหมือน 
เม็ด ทราย จํา๋นวน นับ จ๋น บ่ ได้ ต้ี บน ฝ่ัง ทะเล

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

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

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

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

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

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

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

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

32 แล้ว จะ หื้อ ข้าพเจ้า ยก ตัว๋อยา่ง แหม กา ข้าพเจ้า บ่ มี เวลา ปอ ต้ี จะ อู ้เถิง 
เรือ่ง ของ กิเดโอน บาราค แซมสัน เยฟธาห์ ดาวดิ ซามูเอล กับ ผู้ เป๋น ปาก 
เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตังหลาย 33 ยอ้น ความ เจ้ือ ของ คน หมู่ น้ี เขา ได้ ฮบ 
จ๋น มี ชยั เหนือ ประเทศ ต่าง ๆ ได้ เยยีะ สิง่ ต้ี ถูกต้อง ได้ ฮบั สิง่ ต่าง ๆ ต้ี พระเจ้า 
สัญญา ไว้ ได้ ปิด ปาก สิงโต 34 ได้ ดับ ไฟ แฮง ต้ี ก่ําลัง ไหม้ กับ ได้ รอด ต๋าย จาก 
คม ดาบ เขา เกย เป๋น คน ออ่นแอ แต่ ก๋าย เป๋น คน มี กํา๋ลัง นัก ใน สงคราม กับ 
มี ชยั เหนือ ก๋องทัพ ต่างจ้าด

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

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

12
ก๋าน ตีส๋อน ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า

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

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

บ่ ดี ท้อใจ๋ เม่ือ พระองค์ ตักเตือ๋น ต้าน
6 ยอ้น องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ตีส๋อน คน ต้ี พระองค์ ฮกั

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

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

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

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

18 หมู่ ต้าน บ่ ได้ มา แผว ดอย ต้ี หยุบ ได้ เหมือน ต้ี จาว อสิราเอล ปะ ต้ี ดอย ซี
นาย ต้ี มี ไฟ ไหม้ ต้ี มืด ต๊ึก ต้ี มืด มน กับ ต้ี ลม ป๊ัด แฮง 19 ต้ี มี เสียง แก ดัง กับ 
มี เสียง อู ้ของ พระเจ้า ต้ี คน ตังหลาย ได้ ยนิ แล้ว ก็ ปา กัน๋ ออ้นวอน หื้อ ยา้ง อู้
20 ยอ้น หมู่ เขา ทน ฟัง กําสัง่ ของ พระเจ้า บ่ ได้ ต้ี วา่ �แม้ แต่ สัตว ์ต้ี จิ ดอย น้ี จะ 
ว 12:6 12:6 สภษ� 3:11-12



ฮบีรู 12:21 450 ฮบีรู 13:6

ต้อง ถูก เอา บ่าหนิ ขวา้ง จ๋น ต๋าย�ศ 21 สิง่ ต้ี หนั น้ัน น่า กัว๋ ขนาด โมเสส เถิง 
กับ อู ้วา่ �ข้าพเจ้า กัว๋ จ๋น ตัว๋ สัน่�ษ

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

25 หื้อ ฟัง พระองค์ อู ้หื้อ ดี ถ้า คน หมู่ น้ัน ต้ี บ่ ได้ ยอม ฟัง กํา เตือ๋น ของ 
พระองค์ ใน โลก น้ี ยงั หนี ก๋าน ลงโต้ษ บ่ ป๊น แล้ว เฮา ต้ี บิน่หลังตํา๋ พระองค์ 
ต้ี เตือ๋น เฮา จาก สวรรค์ จะ หนี ป๊น กา 26 ใน ต๋อน น้ัน เสียง ของ พระเจ้า เยยีะ 
หื้อ โลก สน่ัน ป่ัน ป๊ืน แต่ ต๋อน น้ี พระองค์ สัญญา วา่ �แหม เต้ือ น่ึง เฮา จะ เยยี
ะ หื้อ ตึง โลก ตึง สวรรค์ สน่ัน หวัน่ไหว ไป ตวย กัน๋�ส 27 กํา วา่ �แหม เต้ือ น่ึง�
หมาย ความ วา่ สิง่ ต้ี ถูก สรา้ง มา ตึงหมด จะ ถูก สัน่ไหว แล้ว สิง่ ต้ี สัน่ ไหว ได้ 
น้ัน จะ ถูก เอา ออก ไป เป้ือ จะ เหลือ แต่ สิง่ ต้ี มัน่คง บ่ สัน่ไหว

28 ยอ้น จา อัน้ เม่ือ เฮา ก่ํา ลัง ได้ ฮบั แผ่น ดิน ต้ี บ่ สัน่ ไหว ก็ หื้อ เฮา 
ขอบพระคุณ กับ นมัส ก๋า น พระเจ้า ใน แบบ ต้ี พระองค์ เปิง ใจ๋ โดย ความ 
เคารพ กับ ยาํเก๋ง 29ยอ้น วา่ พระเจ้า ของ เฮา น้ัน เป๋น เหมือน ไฟ ต้ี เผา ทําลาย 
กู้ อยา่ง

13
ก๋าน เยยีะ ต้ี พระเจ้า เปิงใจ๋

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

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

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

6 ยอ้น จาอัน้ เฮา ก็ อู ้อยา่ง มัน่ใจ๋ ได้ วา่
�องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เป๋น ผู้ จ้วย เหลือ ข้าพเจ้า
ศ 12:20 12:20 อพย� 19:12-13 ษ 12:21 12:21 ฉธบ� 9:19 ๘ 12:24 12:24 เลือด น้ี
อา้งเถิง ก๋าน ต๋าย ของ พระเยซู ส 12:26 12:26 ฮกก� 2:6 ห 13:5 13:5 ฉธบ� 31:6



ฮบีรู 13:7 451 ฮบีรู 13:22

ข้าพเจ้า จะ บ่ กัว๋
ใผ จะ เยยีะ อะหยงั ข้าพเจ้า ได้�ฬ

7 หื้อ ก๊ึด เถิง หมู่ ผู้นํา ของ ต้าน ผู้ ต้ี ได้ อู ้เรือ่ง ถ้อยกํา ของ พระเจ้า แก่ ต้าน
หื้อ ผ่อ ดี ๆ วา่ ตลอด จีวติ ของ หมู่ เขา เป๋น จาใด แล้ว หื้อ เฮยีน แบบ ความ เจ้ือ 
ของ เขา

8 พระเยซู ครสิต์ บ่ เกย เป่ียน บ่ วา่ จะ เป๋น ตะวา วนั น้ี กาวา่ ตลอดไป
9 บ่ ดี หื้อ กําสอน แปลก ๆ เยยีะ หื้อ ต้าน หลง ไป ยอ้น เป๋น สิง่ ต้ี ดี ต้ี จะ หื้อ จิต

ใจ๋ ของ เฮา เข้มแข็ง ขึ้น โดย พระคุณ บ่ ใจ้ โดย ก๋าน เยยีะ ต๋าม ฮตี เก่า ฮอย เดิม 
เรือ่ง ก๋าน กิน๋ เซิง่ บ่ มี ประโยชน์ แก่ จิตใจ๋ ของ คน ต้ี ถือ ต๋าม จาอัน้ เลย 10 เฮา 
มี แต้น ปู่จา แต้น น่ึง เซิง่ ปุโรหติ ต้ี ฮบัใจ๊ ใน เต็นท์ ศักดิสิ์ทธิ ์บ่ มี สิทธิ ์กิน๋ ของ 
ถวาย จาก แต้น น้ัน

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

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

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

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

22 ป้ีน้อง ตังหลาย ข้าพเจ้า ขอ หื้อ ต้าน อดทน ฟัง กําเตือ๋น น้ี ยอ้น ข้าพเจ้า 
ได้ เขียน จดหมาย เถิง หมู่ ต้าน สัน้ ๆ เต้าอัน้
ฬ 13:6 13:6 สดด� 118:6
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23 ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ ต้าน ฮู ้วา่ ทิโมธ ีน้อง ของ เฮา ออก คอก แล้ว ถ้า เขา มา 
แผว ต้ี น่ี เวย ข้าพเจ้า กับ เขา ก็ จะ ไป หา ต้าน

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

25 ขอ หื้อ พระคุณ ของ พระเจ้า อยู ่กับ หมู่ ต้าน กู้ คน เต๊อะ
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จดหมาย จากยากอบ
กํา ตัก๊ตวาย ใน จดหมาย ฉบับ น้ี บอก วา่ เขียน โดย ยากอบ เถิง แม้ วา่ ใน 

พระคัมภีร ์พันธสัญญา ใหม่ จะ มี คน จ้ือ ยากอบ หลาย คน แต่ คริสตจักร 
สมัย ยุค แรก ก็ ได้ ยอมฮบั วา่ จดหมาย ฉบับ น้ี เขียน โดย ยากอบ น้อง บ่าว 
ของ พระเยซู แม้ วา่ ยากอบ บ่ เจ้ือ วา่ พระเยซู เป๋น พระครสิต์ ต๋อน ต้ี พระองค์ 
มี จีวติ อยู่ แต่ ต้าน มา เจ้ือ ใน ปาย หลัง แล้ว ก็ ได้ มา เป๋น ผู้ นํา ใน ครสิตจักร ต้ี 
กรุง เยรูซาเล็ม ยากอบ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ขึ้น ก่อน ป๋ี ค�ศ� 49

ใน จดหมาย ฉบับ น้ี ยากอบ ได้ บอก วา่ ต้าน เขียน เถิง สิบ สอง ผะกุ๋น ของ 
จาว ยวิ ต้ี แตก ขะแล ขะแจ ไป กู้ ต้ี กู้ ตาง หมาย เถิง วา่ ต้าน เขียน เถิง ป้ีน้อง 
ผู้ เจ้ือ ต้ี เป๋น จาว ยวิ ต้ี โดน ค่ํา ใน กรุง เยรูซาเล็ม แล้ว ได้ แตก ขะแล ขะแจ 
ไป ยากอบ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ต๋อน ต้ี เป๋น ผู้ นํา คริสตจักร ต้ี อยู ่ใน กรุง 
เยรูซาเล็ม ต้าน เขียน เป้ือ หื้อ กํา๋ลัง ใจ๋ หมู่ ผู้ เจ้ือ หื้อ มัน่ คง ใน ความ เจ้ือ หื้อ 
อดทน ต้าม ก๋าง ก๋าน ทดลอง ใจ๋ กับ แสดง ความ มัน่ คง ใน ความ เจ้ือ ของ หมู่ 
เขา โดย ก๋าน เยยีะ สิง่ ต่าง ๆ ของ เขา

ยากอบ สอน วา่ จํา๋เป๋น ต้ี จะ ต้อง อดทน ต้าม ก๋าง ก๋าน ทดลอง ใจ๋ กับ ก๋าน 
ทดสอบ ความ เจ้ือ ยอ้น วา่ น่ี เป๋น วธิ ีต้ี จะ เยยีะ หื้อ ความ เจ้ือ น้ัน เข้ม แข็ง ขึ้น
กับ ต้าน ได้ สอน แหม วา่ ผู้ เจ้ือ บ่ ควร ก้า อู ้บ่ ดาย วา่ มี ความ เจ้ือ แต่ ควร เยยีะ 
ต๋าม ความ เจ้ือ น้ัน โดย แสดง ความ เมตต๋า โดย เฉพาะ ต่อ คน ตุ๊ก คน จ๋น กับ 
ใจ๊ จีวติ ต้ี บรสุิทธิ ์กับ ซ่ือสัตย ์ต่อ พระเจ้า

1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ข้าพเจ้า ยากอบ ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระเจ้า ตึง ของ พระ
เยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋นเจ้า ขอ ตัก๊ตวาย คน ของ พระเจ้า กู้ คน ต้ี แตก 
ขะแล ขะแจ ไป ใคว ่โลก

ก๋าน ขอ โดย ความ เจ้ือ
2 ป้ีน้อง ผูเ้จ้ือ ตังหลาย เม่ือ หมู่ ต้าน ปะ กับ ก๋าน ทดลองใจ๋ ใน เรือ่ง ต่าง ๆ ก็ 

หื้อ ถือ วา่ เป๋น เรือ่ง ต้ี น่า จ้ืนจมยนิดี แต๊ ๆ 3 ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน ฮู ้อยู ่แล้ว วา่ ก๋าน 
ทดลองใจ๋ น้ัน จะ ทดสอบ ความ เจ้ือ ของ หมู่ ต้าน เซิง่ จะ จ้วย หื้อ หมู่ ต้าน มี 
ความ อดทน ได้ 4 หื้อ หมู่ ต้าน เฮยีน ฮู ้ต้ี จะ อดทน กับ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง เป้ือ จะ เป๋น 
คน ต้ี สมบูรณ์ กับ ดี พรอ้ม กู้ อยา่ง

5 แต่ ถ้า ใผ คน ใด ใน หมู่ ต้าน ขาด ผญา ป๋ัญญา ก็ หื้อ เขา ขอ จาก พระเจ้า
แล้ว พระเจ้า จะ หื้อ ยอ้น พระองค์ ใจ๋ กวา้ง กับ จะ หื้อ กู้ คน โดย บ่ วา่ ใผ เลย
6แต่ เขา จะ ต้อง ขอ โดย ความ เจ้ือ กับ บ่ อกิขะหลิก ใจ๋ ยอ้น วา่ คน ต้ี อกิขะหลิก 
ใจ๋ ก็ เป๋น เหมือน คล่ืน ใน ทะเล ต้ี ถูก ลม ป๊ัด ไป ป๊ัด มา 7 คน จาอัน้ บ่ ต้อง หวงั วา่ 
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จะ ได้ ฮบั อะหยงั จาก องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เลย 8 ยอ้น เขา เป๋น คน บ่ มัน่คง เอา
แน่ เอานอน บ่ ได้ สัก อยา่ง

ความ มัง่คัง่ ต้ี แต๊ จรงิ
9 ป้ี น้อง ผู้ เจ้ือ ต้ี เป๋น คน ตุ๊ก ควร จะ ภูมิใจ๋ ต้ี พระเจ้า โผด ยก หมู่ เขา ขึ้น

10 คน ต้ี รํา่รวย ก็ หื้อ ภูมิใจ๋ ตัว๋ เก่า เหมือน กัน๋ เม่ือ พระเจ้า เยยีะ หื้อ เขา ตก 
ต่ํา ลง ยอ้น วา่ คน รํา่รวย ก็ จะ เหีย่วแหง้ ต๋าย ไป เหมือน ดอก หญ้า 11 ยอ้น วา่ 
เม่ือ ตะวนั ขึ้น แดด ก็ เผา หญ้า แล้ว ดอก มัน ก็ จะ เหีย่ว แหง้ หลวะ ออก จาก 
ต้น แล้ว ความ งาม ของ มัน ก็ เส้ียง หมด คน รํา่รวย ก็ จะ เป๋น จาอัน้ เหมือน 
กัน๋ หมู่ เขา จะ ต๋าย ไป ใน ต๋อน ต้ี ก่ําลัง วุน่ วะ วุน่วาย กับ ก๋าน งาน ของ หมู่ เขา

หา้ม หื้อ ใผ ล่อลวง เฮา ได้
12 พระเจ้า จะ ป๋ันปอน คน ต้ี อดทน ต่อ ก๋าน ทดลองใจ๋ ยอ้น วา่ เม่ือ เขา 

ผ่าน ก๋าน ทดสอบ น้ี ได้ แล้ว เขา ก็ จะ ได้ ฮบั มงกุฎ แหง่ จีวติ ต้ี พระเจ้า สัญญา 
วา่ จะ หื้อ กับ คน ต้ี ฮกั พระองค์ 13 หา้ม หื้อ ใผ คน ใด ต้ี ถูก ล่อลวง น้ัน อู ้
วา่ �พระเจ้า ล่อลวง เฮา� ยอ้น บ่ มี ใผ ล่อลวง พระเจ้า หื้อ เยยีะ บ่ ดี ได้ กับ 
พระเจ้า ก็ บ่ ล่อลวง ใผ คน ใด เหมือน กัน๋ 14 แต่ หมู่ เขา ถูก ล่อลวง โดย ตัณ๋หา 
ของ หมู่ เขา เอง ต้ี นํา ปา หมู่ เขา หลง ตาง ไป จาก พระเจ้า 15 เม่ือ เกิด ตัณ๋หา 
ฟัก ตัว๋ ขึ้น ใน ใจ๋ แล้ว ก็ เยยีะ หื้อ เกิด บาป เม่ือ บาป อยู ่ใน ใจ๋ สมบูรณ์ แล้ว ก็ นํา 
ไป เถิง ความ ต๋าย

16 ป้ีน้อง ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั เหย หา้ม หื้อ ใผ จุล่าย ได้ เน่อ 17 ของ ต้ี ดี กับ ดี พรอ้ม 
กู้ อยา่ง ก็ มา จาก สวรรค์ คือ มา จาก พระเจ้า ผู้ ต้ี สรา้ง กู้ อยา่ง ต้ี ส่อง แสง ใน ต๊
องฟ้า แต่ พระองค์ บ่ เป่ียนแปลง บ่ เหมือน กับ สิง่ หมู่ น้ัน กาวา่ เงา ของ มัน ต้ี 
เป่ียน ไป เป่ียน มา 18 เป๋น ความ ต้องก๋าน ของ พระองค์ ต้ี หื้อ เฮา เกิด ใหม่ โดย 
ถ้อยกํา ต้ี เป๋น ความ จรงิ เป้ือ หื้อ เฮา ได้ เป๋น เก๊า เหงา้ ของ กู้ อยา่ง ต้ี พระองค์ 
สรา้ง ขึ้น

ก๋าน เจ้ือฟัง กับ ก๋าน เยยีะ ต๋าม
19 ป้ีน้อง ตังหลาย ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั จํา๋ ไว ้เต๊อะ วา่ หื้อ วอ่ง ใน ก๋าน ฟัง หื้อ จ๊า 

ใน ก๋าน อู้ กับ จ๊า ใน ก๋าน โขด 20 ยอ้น วา่ ความ โขด ของ คน บ่ ได้ จ้วย หื้อ ใผ 
คน ใด มี จีวติ ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ของ พระเจ้า เลย 21 จาอัน้ หื้อ เลิก ใจ๊ จีวติ ต้ี 
สกปรก ลามก กู้ อยา่ง กับ กํา๋จัด ความ บาป ต่าง ๆ ใน จีวติ หื้อ หมด แล้ว น้อม 
ฮบั ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ต้ี ฝัง ไว ้ใน จิตใจ๋ ของ หมู่ ต้าน เซิง่ ถ้อยกํา น้ัน จ้วย หื้อ 
หมู่ ต้าน รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้

22 หื้อ เยยีะ ต๋าม กํา สัง่ สอน ของ พระเจ้า บ่ ใจ้ ก้า ฟัง บ่ ดาย ถ้า เยยีะ จาอัน้ 
ก็ เป๋น ก๋าน จุ ตัว๋เก่า 23 ยอ้น วา่ คน ต้ี ได้ ก้า ฟัง แล้ว บ่ เยยีะ ต๋าม เขา ก็ เป๋น 
เหมือน คน ส่อง ผ่อ หน้า ตัว๋ เก่า ใน แวน่ 24 ส่อง เสรจ็ แล้ว ก็ ไป เหยี แล้ว ก็ ลืม 
บ่าเด่ียว น้ัน วา่ หน้า ตัว๋ เก่า เป๋น จาใด 25 แต่ คน ต้ี เอา ใจ๋ ใส่ บท บัญญัติ ต้ี ดี 
พรอ้ม ของ พระเจ้า เซิง่ เป๋น บท บัญญัติ ต้ี เยยีะ หื้อ คน มี อสิระ แล้ว เอาใจ๋ ใส่ 
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เยยีะ ต๋าม ต่อไป บ่ ใจ้ ก้า ฟัง แล้ว ก็ ลืม แต่ เยยีะ ต๋าม กํา สัง่ สอน น้ัน พระเจ้า ก็ 
จะ ป๋ันปอน ใน สิง่ ต้ี เขา เยยีะ

26 ถ้า ใผ ก๊ึด วา่ ตัว๋ เก่า เป๋น คน เครง่ ศาสนา แต่ ถ้า บ่ ควบคุม ลิน้ ตัว๋ เก่า หื้อ 
ดี เขา ก็ จุ ล่าย ตัว๋ เขา เอง ก๋าน เครง่ ศาสนา ของ เขา ก็ บ่ มี ประโยชน์ อะหยงั 
เลย 27 ศาสนา ต้ี บรสุิทธิ ์กับ ต้ี แต๊ จรงิ ใน สายต๋า ของ พระเจ้า พระบิดา ก็ คือ
ก๋าน จ้วยเหลือ หละออ่น ก่ําพรา้ กับ หมู่ แม่ หม้าย ต้ี ได้ฮบั ความ ตุ๊กยาก และ 
ฮกัษา ตัว๋ หื้อ ป๊น จาก บาป ของ โลก น้ี

2
บ่ ดี ลําเอยีง

1 ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย ใน ฐานะ ต้ี หมู่ ต้าน ได้ เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระเยซู ครสิต์
องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ต้ี ยิง่ ใหญ่ ของ เฮา หา้ม ลําเอยีง เน่อ 2 ถ้า มี คน น่ึง ใส่ 
แหวน คํา แต่งตัว๋ ดี เข้า มา ใน ต้ี จุมนุม ของ หมู่ ต้าน กับ มี แหม คน น่ึง เป๋น คน 
ตุ๊ก แต่ง ตัว๋ ซุกฮุกซุกฮุย่ เข้า มา ตวย 3 แล้ว ต้าน ก็ สนใจ๋ ก้า คน ต้ี แต่งตัว๋ ดี อู ้
กับ เขา วา่ �ขอ เจิญ ต้าน น่ัง ต้ี สบาย ๆ ต้ี น่ี เต๊อะ� แต่ อู ้กับ คน ตุ๊ก วา่ �ยนื อยู ่
หัน้ เนาะ บ่ อัน้ ก็ น่ัง ต้ี ป๊ืน ฮมิ ตีน๋ เฮา เพ้� 4 ถ้า เป๋น จาอัน้ หมู่ ต้าน ก็ แบ่ง จัน๊ 
วรรณะ กัน๋ ใน หมู่ ของ ต้าน เอง กับ ตัดสิน คน อื่น โดย ใจ๊ กํา ก๊ึด ต้ี บ่ ดี ของ ตัว๋

5 ป้ี น้อง ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั เหย ฟัง หื้อ ดี เน่อ พระเจ้า เลือก คน ตุ๊ก ใน โลก น้ี 
หื้อ เป๋น คน รํา่รวย ใน ความ เจ้ือ กับ หื้อ มา ฮบั ส่วนแบ่ง ใน แผ่นดิน สวรรค์ ต้ี 
พระเจ้า ได้ สัญญา ไว ้วา่ จะ หื้อ กับ คน ต้ี ฮกั พระองค์ บ่ ใจ้ กา 6แต่ หมู่ ต้าน ดู ถูก 
ดู แควน คน ตุ๊ก หมู่ คน รํา่รวย บ่ ใจ้ กา ต้ี ค่ํา ต้าน กับ ลาก ตัว๋ ต้าน ไป ขึ้น ศาล
7 หมู่ เขา น้ี บ่ ใจ้ กา ต้ี ดู แควน จ้ือ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ หมู่ ต้าน ตวย

8 ถ้า หมู่ ต้าน เยยีะ ต๋าม บท บัญญัติ ของ พระเจ้า แต๊ ๆ ต้ี เขียน ไว ้ใน พระ
คัมภีร ์ต้ี วา่ �จง ฮกั เป้ือน บ้าน เหมือน ฮกั ตัว๋ เก่า� หมู่ ต้าน ก็ เยยีะ ถูก แล้ว
9 แต่ ถ้า หมู่ ต้าน ลําเอยีง หมู่ ต้าน ก็ เยยีะ บาป กับ ถูก ตัดสิน แล้ว วา่ หมู่ ต้าน 
เป๋น ผู้ ฝ่าฝืน บท บัญญัติ 10 ยอ้น วา่ ใผ ต้ี ฮกัษา บท บัญญัติ ตึงหมด แต่ ผิด ก้า 
ข้อ เดียว เต้าอัน้ ก็ ถือ วา่ เยยีะ ผิด บท บัญญัติ ตึงหมด ตวย 11ยอ้น วา่ พระเจ้า 
ผู้ ต้ี อู ้วา่ �หา้ม เป๋น จู๊ ผัว เมีย เป้ิน� ก็ อู ้วา่ �หา้ม ฆ่า คน� ถ้า หมู่ ต้าน บ่ ได้ เป๋น 
จู๊ ผัวเมีย เขา แต่ ได้ ฆ่า คน ต้าน ก็ ได้ เป๋น ผู้ ฝ่าฝืน บท บัญญัติ แล้ว 12 จาอัน้ 
บ่ วา่ ต้าน จะ อู ้กาวา่ เยยีะ อะหยงั ก็ หื้อ จํา๋ เอา ไว ้เต๊อะ วา่ พระเจ้า จะ ตัดสิน ลง
โต้ษ ต้าน โดย ใจ๊ บท บัญญัติ ต้ี เยยีะ หื้อ คน มี อสิระ 13 ยอ้น วา่ เม่ือ พระองค์ 
ตัดสิน ลงโต้ษ พระองค์ จะ บ่ เมตต๋า กับ คน ต้ี บ่ เมตต๋า กับ คน อื่น ตวย แต่ ถ้า 
คน มี เมตต๋า กับ คน อื่น พระองค์ ก็ จะ มี เมตต๋า กับ เขา เม่ือ ตัดสิน ลงโต้ษ

ความ เจ้ือ ต้ี บ่ เยยีะ ต๋าม ก็ บ่ มี ประโยชน์
14 ป้ีน้อง ตังหลาย มัน บ่ มี ประโยชน์ อะหยงั เลย ถ้า คน น่ึง บอก วา่ เขา มี 

ความ เจ้ือ แต่ เขา ก็ บ่ ได้ เยยีะ ต๋าม ความ เจ้ือ น้ัน จะ จ้วย หื้อ เขา รอด ป๊น บาป 
โต้ษ ได้ กา 15 ถ้า ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ บ่ มี เส้ือผ้า กาวา่ บ่ มี อะหยงั กิน๋ 16 แล้ว หมู่ ต้าน 
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คน น่ึง อู ้วา่ �ขอ พระเจ้า ป๋ัน ปอน ต้าน หื้อ อยู ่ดี มี สุข มี ผ้า ใส่ อบอุน่ กับ อยู ่
ดี กิน๋ ดี เต๊อะ� แต่ ก็ บ่ ได้ หื้อ สิง่ ต้ี จํา๋เป๋น ใน จีวติ สําหรบั เขา เลย แล้ว จะ มี 
ประโยชน์ อะหยงั 17 ก็ เหมือน กัน๋ กับ เรือ่ง ความ เจ้ือ ถ้า เจ้ือ อยา่ง เดียว แต่ 
บ่ ได้ เยยีะ ต๋าม ความ เจ้ือ น้ัน ก็ บ่ มี ประโยชน์ เลย

18 แต่ บาง คน จะ อู ้วา่ �ต้าน มี ความ เจ้ือ แต่ ตัว๋ ข้าพเจ้า เป๋น คน เยยีะ�
ข้าพเจ้า จะ บอก กับ เขา วา่ �ขอ แสดง หื้อ ข้าพเจ้า หนั ความ เจ้ือ ของ ต้าน โดย 
ก๋าน บ่ ต้อง เยยีะ ต๋าม กํา ลอ แล้ว ข้าพเจ้า ก็ จะ แสดง ความ เจ้ือ ของ ข้าพเจ้า 
โดย ก๋าน เยยีะ ต๋าม หื้อ ผ่อ ตวย� 19 ต้าน เจ้ือ วา่ พระเจ้า มี องค์ เดียว ก็ ดี หมู่ 
ผี ฮา้ย๑ ก็ เจ้ือ เหมือน กัน๋ กับ มัน ก็ กัว๋ จ๋น ตัว๋ สัน่ ถาบ ๆ ตวย 20 คน งา่ว เหย
ต้าน ใค่ อยาก หื้อ ข้าพเจ้า เยยีะ หื้อ ฮู ้ก่อ วา่ ความ เจ้ือ ต้ี บ่ ได้ เยยีะ ต๋าม น้ัน บ่ มี 
ประโยชน์ เลย 21 ก็ หื้อ ผ่อ สิง่ ต้ี อบัราฮมั ป้ออุย๊ แม่หม่อน ของ เฮา เยยีะ เต๊อะ
คือ ต้าน ได้ ถวาย ลูกบ่าว คือ อสิอคั บน แต้น ปู่จา ก็ เยยีะ หื้อ พระเจ้า ยอมฮบั 
อบัราฮมั เป๋น คน ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม 22 หนั ก่อ ความ เจ้ือ กับ ก๋าน เยยีะ ตวย 
ต๋าม ของ อบัราฮมั ก็ ไป ตวย กัน๋ จึง เยยีะ หื้อ ความ เจ้ือ ของ อบัราฮมั สมบูรณ์
23 ก็ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่ �อบัราฮมั เจ้ือ พระเจ้า แล้ว ยอ้น 
ความ เจ้ือ ของ ต้าน ก็ เยยีะ หื้อ พระเจ้า ยอมฮบั วา่ ต้าน เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม 
ธรรม� ยอ้น จาอี้ อบัราฮมั จึง ได้ จ้ือ วา่ เป๋น เป้ือน ของ พระเจ้า 24 หนั ก่อ วา่
คน ต้ี พระเจ้า ยอมฮบั วา่ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม น้ัน ก็ ยอ้น ก๋าน เยยีะ ของ 
เขา บ่ ใจ้ มี ก้า ความ เจ้ือ อยา่ง เดียว

25 อยา่ง เดียว กัน๋ กับ นาง ราหบั แม่ญิง ขาย ตัว๋ พระเจ้า ก็ ยอมฮบั นาง เป๋น 
คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ยอ้น สิง่ ต้ี นาง เยยีะ คือ ต๋อน ต้ี นาง หื้อ ต้ี ยา้ง กับ หมู่ 
ส่ง ข่าว จาว ยวิก กับ จ้วย หมู่ เขา หื้อ หนี ไป ตาง อื่น 26 ก็ อยา่ง เดียว กัน๋ กับ ตัว๋ 
ต้ี บ่ มี จิตวญิญาณ น้ัน ต๋าย แล้ว จาใด ความ เจ้ือ ต้ี บ่ ได้ เยยีะ ตวย ต๋าม ก็ ต๋าย 
แล้ว จาอัน้

3
ลิน้ ของ เฮา เป๋น สิง่ ต้ี บ่ ดี บังคับ ได้ ยาก

1 ป้ีน้อง ตังหลาย เหย บ่ ต้อง ใค่อยาก เป๋น ครู กัน๋ นัก เน่อ หมู่ ต้าน ก็ ฮู ้วา่ 
หมู่ เฮา ต้ี เป๋น ครู น้ัน จะ ต้อง โดน ตัดสิน เข้มงวด เหลือ คน อื่น 2 เฮา กู้ คน เกย 
เยยีะ ผิด กัน๋ อยู ่เจ่ือ ๆ ถ้า ใผ บ่ เกย อู ้สิง่ ต้ี ผิด คน น้ัน ก็ เป๋น คน ดี พรอ้ม แต๊ ๆ
กับ จะ ควบคุม ตัว๋ ของ ตัว๋เอง ได้ ตวย 3 เหมือน กับ ถ้า เฮา เอา บังเหยีน ใส่ ปาก 
ม้า เป้ือ หื้อ มัน เจ้ือฟัง เฮา แล้ว เฮา ก็ จะ บังคับ มัน หื้อ ไป ไหน ก็ ได้ ต๋าม ต้ี เฮา 
ต้องก๋าน 4 ผ่อ เฮอื หัน้ ลอ เถิงแม้ จะ ลํา ใหญ่ ลําหลวง แล้ว ยงั โดน ลม หลวง 
ป๊ัด แฮง แหม แต่ หาง เสือ เฮอื อนั หน้อย ๆ ก็ บังคับ เฮอื หื้อ ไป ต๋าม ตาง ต้ี คน 
บังคับ เฮอื ใค่ ไป ได้ 5 ลิน้ ก็ เหมือน เดียว กัน๋ เป๋น อนั หน้อย ๆ แต่ ก็ โว เรือ่ง 
ใหญ่ ๆ ได้
๑ 2:19 2:19 ใน ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ บ่ สะอาด ก 2:25 2:25 ยชว� 2:1-21
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ก๊ึด ผ่อ ลอ ไฟ ไหม้ หน้อย เดียว แต่ สามารถ ลาม ไป เผา ป่า ใหญ่ หื้อ วอดวาย 
ได้ 6 ลิน้ ก็ เป๋น เหมือน ไฟ เป๋น สิง่ บ่ ดี ต้ี สุด ต้ี อยู ่ต้ามก๋าง ส่วน อื่น ๆ ของ ตัว๋ 
เฮา เยยีะ หื้อ ตึง ตัว๋ เป๋น มลทิน มัน เป๋น เหมือน ไฟ ต้ี มา จาก หม้อหน้าฮก เผา 
ทําลาย จีวติ ของ เฮา หื้อ วอดวาย 7 สัตว ์กู้ อยา่ง สามารถ เยยีะ หื้อ เจ้ือง ได้
บ่ วา่ จะ เป๋น สัตว ์ป่า นก สัตว ์เล้ือยกาน กับ สัตว ์น้ํา แล้ว ก็ มี คน เกย เยยีะ 
หื้อ มัน เจ้ือง แล้ว ตวย 8 แต่ บ่ มี ใผ เยยีะ หื้อ ลิน้ เจ้ือง ได้ เลย ลิน้ เป๋น สิง่ ต้ี บ่ ดี
บังคับ ได้ ยาก มี แต่ ป๊ิด ต้ี เยยีะ หื้อ ต๋าย 9 เฮา ใจ๊ ลิน้ สรรเสรญิ องค์ พระ ผู้ เป๋น 
เจ้า ผู้ ต้ี เป๋น พระบิดา แล้ว เฮา ก็ ใจ๊ ลิน้ น้ัน สาป แจ้ง คน ต้ี พระเจ้า สรา้ง มา 
ต๋าม แบบ อยา่ง ของ พระองค์ 10 ตึง กํา สรรเสรญิ ตึง กํา แจ้ง ก็ ออก มา จาก 
ปาก อนั เดียว กัน๋ น้ี ป้ีน้อง เหย ขอ เต๊อะ บ่ ดี หื้อ เป๋น จาอัน้ เน่อ 11 ต๋าน้ํา จะ 
มี ตึง น้ํา จืด ตึง น้ํา เก็ม ออก มา จาก ต้ี เดียว กัน๋ ได้ กา 12 ป้ีน้อง ตังหลาย เหย
เก๊า บ่าเด่ือ จะ ออก หน่วย เป๋น บ่ากอกเทศ ได้ กา กาวา่ เคือ องุน่ จะ ออก หน่วย 
เป๋น บ่าเด่ือ จาอัน้ อี้ ต๋า น้ํา จะ มี ตึง น้ํา เก็ม กับ น้ํา จืด ออก ตวย กัน๋ ก็ ตึง เป๋น ไป 
บ่ ได้ เหมือน กัน๋

ผญา ป๋ัญญา ต้ี แต๊ จรงิ
13 มี ใผ พ่อง ใน หมู่ ต้าน ต้ี มี ผญา ป๋ัญญา กับ ความ ฮู ้ความ เข้าใจ๋ ดี ก็ หื้อ 

เขา แสดง หื้อ หนั ใน ก๋าน ใจ๊ จีวติ ต้ี ถูกต้อง ของ เขา คือ ก๋าน เยยีะ โดย ใจ๋ ถ่อม 
สุภาพ อยา่ง มี ผญา ป๋ัญญา 14 แต่ ถ้า ใน ใจ๋ ของ หมู่ ต้าน มี ความ ขมขื่น ยอ้น 
ขอย กัน๋ กับ หนั แก่ ตัว๋ ก็ บ่ ต้อง อวด วา่ ตัว๋ มี ผญา ป๋ัญญา กับ จุ เป้ือ ปิดบัง ความ 
จรงิ 15 ผญา ป๋ัญญา จาอี ้บ่ ได้ มา จาก พระเจ้า เน่อ แต่ มา จาก โลก น้ี บ่ ใจ้ 
เป๋น ของ พระวญิญาณ แต่ เป๋น ของ ผี ป๋ีศาจ 16 ยอ้น วา่ ต้ี ไหน มี ก๋าน ขอย กัน๋ 
กับ ก๋าน หนั แก่ ตัว๋ ต้ี หัน้ ก็ จะ วุน่วะ วุน่วาย มี ก๋าน เยยีะ บ่ ดี กู้ อยา่ง 17 แต่ 
ผญา ป๋ัญญา ต้ี มา จาก พระเจ้า น้ัน ก็ คือ มี ความ บรสุิทธิ ์เป๋น เก๊า แล้ว ต่อ ไป 
ก็ คือ สรา้ง ความ สงบสุข อะลุ้ม อะหล่วย กัน๋ ยอม ฮบั ฟัง คน อื่น มี ความ เม
ตต๋า เต๋ม ล้น เกิด ผล ดี โดย ก๋าน เยยีะ ดี บ่ ลําเอยีง กับ บ่ เป๋น คน หน้าซ่ือ ใจ๋ ก๊ด
18 หมู่ ต้ี สรา้ง ความ สงบสุข โดย หวา่น สันติสุข ลง ไป ก็ จะ ได้ เก็บเก่ียว ผล
คือ จีวติ ต้ี พระเจ้า ปอใจ๋

4
ก๋าน เป๋น เป้ือน กับ โลก

1 หมู่ ต้าน ฮู ้ก่อ วา่ ต้ี หมู่ ต้าน ผิด หวั กัน๋ กับ สู้ ฮบ กัน๋ น้ัน ยอ้น อะหยงั ก็ ยอ้น 
กิเลส ตัณ๋หา ต้ี สู้ กัน๋ อยู ่ใน ใจ๋ ของ หมู่ ต้าน น้ัน เนาะ 2 หมู่ ต้าน ใค่ ได้ อะหยงั แต่ 
บ่ ได้ หมู่ ต้าน ก็ ฆ่า กัน๋ เม่ือ โลภ ใค่ ได้ อะหยงั แต่ บ่ ได้ ก็ ผิดหวั กัน๋ กับ ฮบ กัน๋
ต้ี หมู่ ต้าน บ่ ได้ สิง่ ต้ี ต้องก๋าน น้ัน ก็ ยอ้น บ่ ได้ ขอ จาก พระเจ้า 3 กับ ต้ี หมู่ ต้าน 
ขอ แล้ว แต่ บ่ ได้ ฮบั ก็ ยอ้น ขอ ผิด หมู่ ต้าน ขอ เป้ือ เอา ไป สนอง ตัณ๋หา ของ 
ตัว๋เก่า 4 หมู่ คน บ่ ซ่ือสัตย์ ต้าน ตังหลาย บ่ ฮู ้กา วา่ ก๋าน เป๋น เป้ือน กับ โลก 
น้ี ก็ เต้า กับ เป๋น ศัตรู ๋ของ พระเจ้า จาอัน้ ใผ ต้ี ใค่ อยาก เป๋น เป้ือน กับ โลก ก็ 
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ตัง้ ตัว๋ เป๋น ศัตรู ๋ของ พระเจ้า 5 หมู่ ต้าน ก๊ึด วา่ พระคัมภีร ์เขียน ไป เล่ย ไป เท่ย 
กา ต้ี บอก วา่ �วญิญาณ ๒ต้ี พระเจ้า ใส่ ไว ้ใน จิตใจ๋ หมู่ เฮา น้ัน พระองค์ ขาง 
ขนาด� 6 แต่ พระคุณ ต้ี พระเจ้า โผด หื้อ กับ หมู่ เฮา น้ัน ก็ นัก ขึ้น อยา่ง ต้ี พระ
คัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่
�พระเจ้า ต่อต้าน คน ต้ี หยิง่ จ๋องหอง แต่ ป๋ัน ปอน คน ต้ี ถ่อมใจ๋�ข
7 ยอ้น จาอัน้ หื้อ หมู่ ต้าน ยอม ต่อ พระเจ้า หื้อ ต่อสู้ กับ มาร แล้ว มาร ก็ จะ หนี 
ละ หมู่ ต้าน ไป 8 หื้อ หมู่ ต้าน เข้า มา อยู ่ใก้ ๆ พระเจ้า แล้ว พระองค์ ก็ จะ อยู ่ใก้ ๆ
หมู่ ต้าน หมู่ คน บาป เหย ซ่วย มือ จาก บาป เหยี คน บ่ มัน่คง เหย จง เยยีะ หื้อ 
จิตใจ๋ ของ เจ้า บรสุิทธิ ์เหยี 9 จง ใค่ ไห ้ใค่ หุย กับ ตุ๊ก โศก เหยี แตน ต้ี จะ ใค่ หวั ก็ 
หื้อ เป๋น เศรา้โศก หื้อ ความ จ้ืนจมยนิดี เป่ียน เป๋น ความ ตุ๊กใจ๋ 10 หื้อ ถ่อม ตัว๋ 
ลง ต่อหน้า องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า แล้ว พระองค์ จะ ยก หมู่ ต้าน ขึ้น

พระเจ้า เต้าอัน้ ต้ี มี สิทธิ ์ตัดสิน
11 ป้ี น้อง ตังหลาย หา้ม ใส่ฮา้ย ป้าย สี กัน๋ เน่อ ยอ้น คน ต้ี ใส่ฮา้ย กัน๋ กา

วา่ ตัดสิน ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตวย กัน๋ ก็ เต้า กับ วา่ ได้ ใส่ ฮา้ย ป้าย สี กับ ตัดสิน บท 
บัญญัติ ตวย ถ้า หมู่ ต้าน ตัดสิน บท บัญญัติ ต้าน ก็ บ่ ได้ เป๋น ผู้ เยยีะ ต๋าม บท 
บัญญัติ แต่ เป๋น ผู้ ตัดสิน ไป เหยี 12 มี แต่ พระเจ้า เต้าอัน้ เน่อ ต้ี เป๋น ผู้ หื้อ 
บท บัญญัติ กับ เป๋น ผู้ ตัดสิน พระองค์ มี ฤทธิ ์อาํนาจ ต้ี จ้วย เฮา หื้อ รอด กาวา่ 
ทําลาย เฮา ก็ ได้ แล้ว ต้าน เป๋น ใผ กัน๋ ต้ี จะ ไป ตัดสิน คน อื่น

หื้อ พระเจ้า เป๋น ผู้นํา จีวติ
13 ฟัง หื้อ ดี ๆ เน่อ ต้าน ตังหลาย ต้ี อู ้วา่ �วนั น้ี กาวา่ วนั พูก เฮา จะ ไป เมือง 

น้ัน เมือง น้ี จะ อยู ่ต้ี หัน้ สัก ป๋ี ก๊า ขาย หื้อ ได้ ก่ําไฮ� 14 แต่ ต้าน ยงั บ่ ฮู ้เลย วา่ 
จีวติ ของ ต้าน วนั พูก จะ เป๋น จาใด ยอ้น ต้าน ก็ เป๋น เหมือน หมอก จ๋าง ๆ ต้ี อยู ่
ได้ กําเดียว แล้ว ก็ ก้อย ๆ หาย ไป 15 หมู่ ต้าน สมควร จะ อู ้วา่ �ถ้า เป๋น ความ 
ต้องก๋าน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เฮา ก็ จะ มี จีวติ อยู่ แล้ว เยยีะ สิง่ น้ัน สิง่ น้ี�
16 แต่ ต๋อน น้ี ต้าน ก่ําลัง คุยโว อวด ตัว๋ เซิง่ ก็ เป๋น สิง่ ต้ี บ่ ดี เลย 17 ยอ้น จาอัน้ 
คน ต้ี ฮู ้อยู ่แล้ว วา่ อะหยงั เป๋น สิง่ ต้ี ดี ต้ี จะ ต้อง เยยีะ แล้ว บ่ ยอม เยยีะ คน น้ัน 
ก็ เป๋น บาป

5
เตือ๋น คน รํา่รวย

1 หมู่ คน รํา่รวย ฟัง ไว ้หื้อ ดี เน่อ จง ไห้หุย เหยี ยอ้น ความ ตุ๊ก ต้ี จะ เกิด กับ 
หมู่ ต้าน 2 ข้าว ของ เงนิคํา ของ ต้าน ก็ ผุ พัง ไป เส้ือผ้า ของ หมู่ ต้าน ก็ โดน แมง 
ขบ กิน๋ 3 เงนิ กับ คํา ของ ต้าน ก็ จะ เป๋น ขี้เหม้ียง ขี้เหม้ียง น้ัน ละ ก็ จะ เป๋น หลัก
ฐาน มัด ตัว๋ หมู่ ต้าน ไว้ จะ ทําลาย ตัว๋ ของ หมู่ ต้าน เหมือน ไฟ เผา หมู่ ต้าน ก็ ได้ 
เก็บ สมบัติ ไว ้ต๋อน วนั สุดต๊าย น้ี แล้ว 4 ฟัง ลอ คน งาน ต้ี เยยีะ ก๋าน ใน นา ของ 
๒ 4:5 4:5 แป๋ ได้ แหม อยา่ง วา่ พระวญิญาณ ของ พระเจ้า ข 4:6 4:6 สภษ� 3:34
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ต้าน ต้ี ต้าน โก๋ง ก้า แฮง เขา ก็ ฮอ้ง ขึ้น มา แล้ว เสียง ของ หมู่ เขา ต้ี จ่ม ก็ ดัง ไป 
เถิง หู ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ สูง สุด 5 ต้าน ตังหลาย ใจ๊ จีวติ 
ใน โลก อยา่ง อยู ่ดี กิน๋ ดี ม่วน งนั สัน เล้า กับ กิน๋ จ๋น ตุ้ย พรอ้ม หื้อ เป้ิน เอา ไป ฆ่า
6 หมู่ ต้าน ได้ ตัดสิน ลงโต้ษ กับ ฆ่า คน ต้ี บ่ มี ความ ผิด ต้ี บ่ ได้ ต่อ สู้ ต้าน

หื้อ อดทน เหมือน จาวนา กอย ถ้า ฝน ตก
7 ยอ้น จาอัน้ ป้ีน้อง เหย อดทน ไว ้จ๋น กวา่ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จะ ป๊ิก มา เน่อ

ผ่อ ลอ จาวนา ยงั อดทน กอย ถ้า ข้าว ต้ี มี ก้า จาก แผ่นดิน อดทน กอย ถ้า หื้อ 
ฝน ตก ตัง้แต่ ต้น หละดู จ๋น แผว ป๋าย หละดู 8 หมู่ ต้าน ก็ ต้อง อดทน จาอัน้ 
เหมือน กัน๋ จง ตัง้ อก ตัง้ ใจ๋ หื้อ ดี ยอ้น ใก้ เถิง วนั ต้ี องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จะ ป๊ิก 
มา แล้ว 9 ป้ีน้อง ตังหลาย บ่ ต้อง จ่ม วา่ อะหยงั หื้อ กัน๋ เน่อ เป้ือ ต้าน จะ บ่ โดน 
ตัดสิน ลงโต้ษ จาก พระเจ้า ผ่อ ลอ ผู้ พิพากษา ก็ ใก้ จะ มา แผว แล้ว

10 ป้ีน้อง ตังหลาย หื้อ เอา อยา่ง ความ อดทน ต่อ ความ ตุ๊กยาก ของ ผู้ เป๋น 
ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ต้ี ได้ อู ้โดย สิทธ ิอาํนาจ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
11 เฮา ถือ วา่ คน หมู่ น้ัน ต้ี ได้ อดทน ก็ เป๋น สุข ต้าน ก็ เกย ได้ ยนิ เรือ่ง ความ 
อดทน ของ โยบ แล้ว กับ ได้ ฮู ้วา่ พระเจ้า ได้ หื้อ อะหยงั เขา พ่อง ต๋อน บัน้ป๋าย จี
วติ ของ เขา ต้ี เป๋น จาอี ้ก็ ยอ้น องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า มี ความ อนิดู เขา กับ มี ความ 
เมตต๋า กรุณา

12 ป้ีน้อง ตังหลาย เหย สิง่ ต้ี สําคัญ ต้ี สุด ก็ คือ หา้ม สาบาน บ่ วา่ จะ อา้ง 
สวรรค์ กาวา่ โลก กาวา่ อะหยงั ก็ ต๋าม ถ้า �ใจ้� ก็ บอก วา่ �ใจ้� �บ่ ใจ้� ก็ 
บอก วา่ �บ่ ใจ้� เป้ือ ต้าน จะ บ่ ต้อง ถูก ตัดสิน ลงโต้ษ จาก พระเจ้า

ก๋าน อธษิฐาน หื้อ เกิด ผล
13 มี ใผ พ่อง ใน หมู่ ต้าน ต้ี มี ป๋ัญหา ก็ หื้อ เขา อธษิฐาน แล้ว มี ใผ พ่อง ต้ี มี 

ความ สุข ก็ หื้อ เขา ฮอ้ง เพลง สรรเสรญิ พระเจ้า 14 มี ใผ พ่อง ใน หมู่ ต้าน ต้ี 
เจ็บป่วย ก็ หื้อ เขา เจิญ ผู้ปกครอง ของ ครสิตจักร มา อธษิฐาน เผื่อ เขา กับ ใจ๊ 
น้ํามัน บ่ากอก เทศ เจิม เขา ใน นาม ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 15 เม่ือ อธษิฐาน 
โดย ความ เจ้ือ ก็ จะ ฮกัษา คน เจ็บป่วย หื้อ หาย ได้ แล้ว องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ก็ 
จะ เยยีะ หื้อ เขา มี แฮง เหมือน เก่า กับ พระองค์ ก็ จะ โผด ยกโต้ษ บาป ต้ี เขา 
เกย เยยีะ ไว ้หื้อ ตวย 16 จาอัน้ หื้อ ต้าน สารภาพ บาป ต่อ กัน๋ กับ หื้อ อธษิฐาน 
เผื่อ กัน๋ เป้ือ ต้าน จะ ได้ฮบั ก๋าน ฮกัษา หื้อ หาย กํา อธษิฐาน ของ คน ต้ี ถูกต้อง 
ต๋าม ธรรม ของ พระเจ้า น้ัน ก็ มี อาํนาจ กับ เกิด ผล

17 เอลียาห ์ก็ เป๋น คน เหมือน อยา่ง หมู่ เฮา เนียะ เม่ือ ต้าน อธษิฐาน เป๋น แต๊ 
เป๋น วา่ ขอ บ่ หื้อ ฝน ตก ฝน ก็ บ่ ตก เถิง สาม ป๋ี เกิง่ค 18 กับ เม่ือ ต้าน ได้ อธษิฐาน 
แหม เต้ือ ขอ หื้อ ฝน ตก ฝน ก็ ตก ลง มา จาก ต๊องฟ้า แผ่นดิน ก็ เกิด ดอก ออก 
ผล ขึ้น มา 19 ป้ีน้อง ตังหลาย ถ้า มี ใผ ใน หมู่ ต้าน ต้ี หลง ไป จาก ความ จรงิ แล้ว 
มี คน ปา เขา ป๊ิก คืน มา 20 ก็ หื้อ จํา๋ เอา ไว ้เต๊อะ วา่ คน ต้ี ปา คน บาป ป๊ิก มา จาก 
ค 5:17 5:17 1 พกษ� 17:1; 18:1
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ตาง ต้ี ผิด ก็ ได้ จ้วย เขา หื้อ รอด จาก ความ ต๋าย กับ เยยีะ หื้อ ความ บาป ต้ี มี นัก 
ขนาด ของ เขา ได้ ฮบั ก๋าน ยกโต้ษ



1 เปโตร 1:1 461 1 เปโตร 1:2

จดหมาย จาก
เปโตร

ฉบับ ต้ี น่ึง
ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี คือ เปโตร ผู้ เป๋น อคัรทูต ต๋าม ต้ี ต้าน บอก ใน กํา 

ตัก๊ตวาย ของ จดหมาย คริสตจักร สมัย ยุค แรก ยอมฮบั วา่ เปโตร เป๋น ผู้ 
เขียน ใน บท ต้ี 5:12 มี เขียน บอก วา่ เปโตร เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ผ่าน ตาง 
ลายมือ ของ สิลวานัส ( ฮอ้ง แหม จ้ือ วา่ สิลาส ) เขา เป๋น เป้ือน ของ เปาโล ผู้ 
เป๋น อคัรทูต กับ เกย เตียว ตาง กับ เปาโล ใน ก๋าน ไป บอก ข่าวดี เป๋น บาง เต้ือ ( 
กิจก๋าน 15:40 ) เปโตร คง จะ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี หละหวา่ง ป๋ี ค�ศ� 64
เถิง 68

เป โตร เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ไป เถิง หมู่ ผู้ เจ้ือ ต้ี อยู ่ใน แควน้ ปอ นทัส
แควน้ กาลาเทีย แควน้ คัปปาโดเซีย แควน้ เอเชยี กับ แควน้ บธิเีนีย แควน้ 
หมู่ น้ี อยู ่ใน ภาค ตะวนัตก เฉียง เหนือ ของ แควน้ เอเชยี ติด กับ ทะเล ดํา เซิง่ 
สมัย น้ี เป๋น ส่วน น่ึง ใน ประเทศ ตุรกี หมู่ ผู้เจ้ือ หมู่ น้ี ส่วน ใหญ่ เป๋น คน ต่างจ้า
ด เปโตร เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี โดย หื้อ สิลวานัส เขียน ต๋าม ต้ี เปโตร อู้ ต๋อน ต้ี 
ตึง สอง อยู ่ใน กรุง โรม

เปโตร หื้อ กํา๋ลังใจ๋ หมู่ ผู้เจ้ือ หื้อ ใจ๊ จีวติ อยา่ง บรสุิทธิ ์ต้ี เยยีะ หื้อ พระเจ้า 
เปิงใจ๋ แม้วา่ จะ อยู ่ต้ามก๋าง ความ ตุ๊กยาก เปโตร ตักเตือ๋น หมู่ เขา วา่ หมู่ 
เขา มี ความ หวงั อนั ยิง่ใหญ่ แล้ว ยอ้น ได้ เจ้ือ วางใจ๋ พระเยซู ครสิต์ ต้าน ก็ 
ตักเตือ๋น ตวย แหม วา่ จีวติ ของ คน ต้ี ซ่ือสัตย ์ต่อ พระเยซู ครสิต์ ก็ จะ ปะ กับ 
ความ ตุ๊กยาก อยา่ง ความ ตุ๊กยาก ต้ี พระเยซู ได้ ปะ น้ัน เป๋น ตัว๋อยา่ง หื้อ กับ 
ผู้เจ้ือ เปโตร ตักเตือ๋น หมู่ เขา วา่ พระครสิต์ จะ ป๊ิก มา แล้ว ผู้เจ้ือ ต้อง เกียม 
พรอ้ม สําหรบั ก๋าน ป๊ิก มา ของ พระองค์ โดย ฮบัใจ๊ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ กับ หื้อ ฮกั กัน๋

กําตัก๊ตวาย
1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก เปโตร อคัรทูต ของ พระเยซู ครสิต์ เถิง คน ต้ี เป๋น 

เหมือน คน ต่างด้าว ของ โลก น้ี ต้ี พระเจ้า ได้ เลือก ไว้ ต้ี ได้ แตก ขะแล ขะแจ ไป 
อยู ่ต๋าม แควน้ ปอนทัส แควน้ กาลาเทีย แควน้ คัปปาโดเซีย แควน้ เอเชยี
กับ แควน้ บิธเีนีย 2 ต๋าม ต้ี พระเจ้า พระบิดา ได้ กํา๋หนด ไว ้เมิน แล้ว พระองค์ 
หื้อ พระวญิญาณ ซ่วย ล้าง หมู่ ต้าน หื้อ บรสุิทธิ์ เป้ือ หมู่ ต้าน จะ ได้ เจ้ือฟัง พระ
เยซู ครสิต์ กับ ได้ เข้า เป๋น คน ของ พระองค์ โดย เลือด ของ พระเยซู ครสิต์ก

ขอ พระเจ้า โผด หื้อ พระคุณ ตึง สันติสุข กับ หมู่ ต้าน นัก ขึ้น เต๊อะ

เฮา มี ความ หวงั
ก 1:2 1:2 อพย� 24:3-8
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3 สรรเสรญิ พระเจ้า พระบิดา ของ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ 
เฮา ยอ้น ความ เมตต๋า อนั ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์ ต้ี เยยีะ หื้อ เฮา ได้ เกิด ใหม่ 
โดย ก๋าน เยยีะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย จีวติ ของ เฮา จึง มี ความ 
หวงั ต้ี แน่นอน 4 กับ พระเจ้า ได้ เก็บ มรดก ไว ้หื้อ กับ หมู่ ต้าน แล้ว ใน สวรรค์
เป๋น มรดก ต้ี บ่ มี วนั เสียหาย เน่า เป่ือย กาวา่ จ๋าง หาย ไป 5 ยอ้น หมู่ ต้าน เจ้ือ 
วางใจ๋ พระเจ้า พระองค์ จึง ปกป้อง หมู่ ต้าน โดย ฤทธิ ์เดช อนั ยิง่ใหญ่ ของ 
พระองค์ จ๋น กวา่ หมู่ ต้าน จะ ได้ฮบั ความ รอด ต้ี จะ เปิดเผย ใน วนั สุดต๊าย น้ัน
6 เรือ่ง น้ี เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน มี ความ จ้ืนจมยนิดี นัก ขนาด เถิงแม้ วา่ บ่าเด่ียว น้ี 
จํา๋เป๋น จะ ต้อง ปะ กับ ความ ตุ๊กยาก ใน ก๋าน ทดลอง ต่าง ๆ สัก หวา่ง น่ึง 7 เป้ือ 
ทดสอบ วา่ หมู่ ต้าน มี ความ เจ้ือ แต๊ ๆ เซิง่ ความ เจ้ือ ต้ี แต๊ จรงิ ก็ มี ก้า นัก เหลือ 
คํา ขนาด คํา ต้ี เส่ือม สลาย ได้ ยงั ต้อง ถูก เผา ไฟ เป้ือ หื้อ เป๋น คํา ต้ี บรสุิทธิ์
ความ เจ้ือ ของ หมู่ ต้าน ก็ ต้อง ถูก ทดสอบ เหมือน กัน๋ เม่ือ ผ่าน ก๋าน ทดสอบ 
ได้ แล้ว หมู่ ต้าน ก็ จะ ได้ ฮบั ก๋าน ยกยอ่ง ความ ยิง่ใหญ่ กับ เกียรติ ใน วนั ต้ี 
พระเยซู ครสิต์ ป๊ิก มา สําแดง ตัว๋ หื้อ กู้ คน หนั 8 เถิงแม้ วา่ หมู่ ต้าน บ่ เกย หนั 
พระเจ้า แต่ หมู่ ต้าน ก็ ยงั ฮกั พระองค์ ต๋อน น้ี หมู่ ต้าน ก็ ยงั บ่ หนั พระองค์ แต่ 
หมู่ ต้าน ก็ เจ้ือ วางใจ๋ พระองค์ กับ มี ความ สุข ตึง ความ จ้ืนจมยนิดี จ๋น เส้ียง 
สุด กํา อู ้ใด จะ มา เผียบ 9 ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน ก่ําลัง ได้ฮบั เป้าหมาย ของ ความ 
เจ้ือ แล้ว คือ ก๋าน รอด ป๊น บาป โต้ษ

10 ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ได้ ต วาย ตัก๊ เถิง พระคุณ ของ 
พระเจ้า ต้ี หมู่ ต้าน จะ ได้ฮบั หมู่ เขา ก็ ฮ ิเซาะ หา เก่ียวกับ ความ รอด น้ี อยา่ง 
ละเอยีด ถ่ี ถ้วน 11 พระวญิญาณ ของ พระครสิต์ ต้ี อยู ่ใน ตัว๋ หมู่ เขา บอก หมู่ 
เขา ไว ้ล่วงหน้า วา่ พระครสิต์ จะ มี ความ ตุ๊ก ทรมาน แล้ว ปาย หลัง พระองค์ 
จะ ได้ ฮบั เกียรติ หมู่ เขา อยาก จะ ฮู ้วา่ เรือ่ง น้ี จะ เกิด ขึ้น จาใด แล้ว เวลา น้ัน จะ 
เกิด ขึ้น เม่ือ ใด 12 แต่ พระเจ้า ได้ เปิดเผย หื้อ หมู่ เขา ฮู ้วา่ สิง่ ต้ี หมู่ เขา อู ้เถิง ตึง
หมด น้ัน ก็ บ่ ใจ้ เป้ือ หมู่ เขา แต่ เป้ือ หมู่ ต้าน แล้ว บ่าเด่ียว น้ี ก็ มี คน บอก ข่าวดี 
น้ี กับ หมู่ ต้าน โดย ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ต้ี พระเจ้า หื้อ จาก 
สวรรค์ ขนาด ทูตสวรรค์ ยงั ใค่อยาก จะ ฮู ้เรือ่ง น้ี เลย

หื้อ มี จีวติ ต้ี บรสุิทธิ ์เหมือน พระเจ้า
13 ยอ้น จาอัน้ หมู่ ต้าน ต้อง เกียม ตัว๋ เกียม ใจ๋ หื้อ ดี หื้อ ควบคุม ตัว๋ เก่า ไว้

กับ หื้อ ตัง้ ความ หวงั ตึงหมด ไป ต้ี พระคุณ ของ พระเจ้า ต้ี หมู่ ต้าน จะ ได้ฮบั ใน 
วนั ต้ี พระเยซู ครสิต์ ป๊ิก มา สําแดง ตัว๋ หื้อ กู้ คน หนั 14 หื้อ เป๋น เหมือน ลูก ๆ ต้ี 
เจ้ือฟัง ป้อแม่ หา้ม เยยีะ ต๋าม ตัณ๋หา เหมือน อยา่ง ต๋อน ต้ี หมู่ ต้าน ยงั บ่ ฮู้จัก 
พระเจ้า ตะก่อน 15 แต่ หื้อ จีวติ ของ ต้าน บรสุิทธิ ์กู้ อยา่ง เหมือน พระเจ้า ผู้ ต้ี 
ฮอ้ง ต้าน มา เป๋น คน บรสุิทธิ ์น้ัน 16 เหมือน ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่ �หื้อ 
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หมู่ ต้าน เป๋น คน บรสุิทธิ์ ยอ้น วา่ เฮา บรสุิทธิ�์ข 17 หมู่ ต้าน ฮอ้ง พระเจ้า วา่
�พระบิดา� พระองค์ เป๋น ผู้ ต้ี ตัดสิน ต๋าม สิง่ ต้ี คน เยยีะ โดย บ่ หนั แก่ หน้า ใผ
จาอัน้ ก็ หื้อ หมู่ ต้าน ใจ๊ จีวติ อยา่ง เก๋งกัว๋ พระเจ้า ใน ต๋อน ต้ี ยงั อยู ่ใน โลก น้ี
18 หมู่ ต้าน ฮู ้วา่ พระองค์ บ่ ได้ ใจ๊ สิง่ ต้ี เส่ือม สลาย ได้ อยา่ง เงนิ กาวา่ คํา เป๋น 
ก้า ไถ่ หื้อ หมู่ ต้าน มี อสิระ จาก ก๋าน ใจ๊ จีวติ ต้ี บ่ มี ประโยชน์ ต้ี สืบ ต่อ ๆ กัน๋ มา 
จาก ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน 19 แต่ ใจ๊ เลือด ของ พระครสิต์ ต้ี มี ก้า นัก ขนาด ต้ี เป๋น 
เหมือน เลือด ของ ลูก แกะ ต้ี บ่ มี ต้ี ติ เลย 20 พระเจ้า ได้ เลือก พระองค์ ไว ้ก่อน 
สรา้ง โลก น้ี แล้ว แต่ ต้ี ก้าหา หื้อ พระองค์ มา แสดง ตัว๋ ใน ยุค สุดต๊าย น้ี ก็ เป้ือ 
หมู่ ต้าน 21 โดย ตาง พระครสิต์ น้ี ละ หมู่ ต้าน จึง มา เจ้ือ วางใจ๋ พระเจ้า ผู้ ต้ี 
เยยีะ หื้อ พระครสิต์ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย กับ หื้อ เกียรติ พระองค์ ตวย จา
อัน้ ความ เจ้ือ กับ ความ หวงั ของ หมู่ ต้าน ก็ เลย อยู ่ใน พระเจ้า

22 เม่ือ หมู่ ต้าน ได้ เจ้ือ ฟัง ความ จรงิ น้ัน๑ หมู่ ต้าน ก็ ได้ ซ่วย ล้าง ตัว๋ เก่า หื้อ 
บรสุิทธิ ์แล้ว ก็ เลย มี ความ ฮกั หื้อ กับ ป้ีน้อง ผูเ้จ้ือ อยา่ง จรงิใจ๋ ยอ้น จาอัน้ หื้อ 
ฮกั กัน๋ จาก ใจ๋ แต๊ ๆ เน่อ 23 ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน ได้ เกิด ใหม่ แล้ว จาก ถ้อยกํา ของ 
พระเจ้า ต้ี มี จีวติ ตลอด ไป บ่ ใจ้ จาก คน ต้ี มี วนั ต๋าย 24 เหมือน กับ ต้ี มี เขียน ไว ้
ใน พระคัมภีร ์วา่
� คน กู้ คน ก็ เป๋น เหมือน หญ้า

เกียรติ ของ หมู่ เขา ก็ เป๋น เหมือน ดอก หญ้า
หญ้า ต๋าย ดอก มัน ก็ หลุด หลวะ ไป

25 แต่ ถ้อยกํา ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า จะ อยู ่ตลอดไป �ค
ถ้อยกํา น้ี ก็ คือ ข่าวดี ต้ี มี คน มา บอก หื้อ หมู่ ต้าน ฮู ้แล้ว

2
1 ยอ้น จาอัน้ หื้อ หมู่ ต้าน เอา สิง่ ต้ี บ่ ดี กู้ อยา่ง ขวา้ง เหยี ตึง ก๋าน จุล่าย กู้ 

แบบ ความ หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด ก๋าน ข๋อย กัน๋ กับ ใส่ฮา้ย ป้าย สี กัน๋ 2 หื้อ เป๋น อยา่ง 
หละออ่น หน้อย ต้ี ใค่ อยาก กิน๋ นม ฝ่าย วญิญาณ ต้ี บรสุิทธิ ์เป้ือ หมู่ ต้าน จะ ได้ 
เติบใหญ่ ฝ่าย จิตวญิญาณ ขึ้น แล้ว ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ 3 หมู่ ต้าน ก็ 
ได้ จิม แล้ว ลอ วา่ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า น้ัน ดี มอกใด

พระเยซู เป๋น ศิลา ต้ี มี จีวติ
4 หื้อ มา หา พระองค์ ผู้ ต้ี เป๋น ศิลา ต้ี มี จีวติ อยู ่เต๊อะ เถิงแม้ คน ใน โลก 

เกย บ่ ยอมฮบั ศิลา น้ี แต่ พระองค์ ก็ เป๋น ศิลา ต้ี มี ก้า นัก ขนาด ใน สายต๋า ของ 
พระเจ้า ผู้ ต้ี ได้ เลือก พระองค์ มา 5 หมู่ ต้าน ก็ เป๋น ศิลา ต้ี มี จีวติ อยู ่เหมือน กัน๋
ต้ี พระองค์ ก่ําลัง เอา มา ก่อสรา้ง เป๋น วหิาร ฝ่าย วญิญาณ เป้ือ เป๋น ปุโรหติ ต้ี 
บรสุิทธิ์ เยยีะ หน้า ต้ี ถวาย เครือ่ง ปู่จา ฝ่าย จิตวญิญาณ ต้ี พระเจ้า ปอใจ๋ กับ 
ฮบั ไว ้ผ่าน ตาง พระเยซู ครสิต์ 6 อยา่ง ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่
ข 1:16 1:16 ลนต� 11:44-45; 19:2 ๑ 1:22 1:22 ความ จรงิ น้ัน อา้งเถิง
ก๋าน สอน เรือ่ง พระเยซู ต้ี เป๋น ความ จรงิ ค 1:25 1:25 อสย� 40:6-8
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�ผ่อ ลอ เฮา วาง ศิลา ก้อน น่ึง ไว ้ใน เมือง ศิโยน
เป๋น ศิลามุมเอก ต้ี มี ก้า นัก ขนาด เซิง่ ได้ เลือก ไว ้แล้ว
กับ ใผ ต้ี เจ้ือ พระองค์ ผู้ ต้ี เป๋น ศิลา ก้อน น้ัน

ก็ จะ บ่ ผิดหวงั เลย�ฅ
7 ยอ้น จาอัน้ พระองค์ ก็ มี ก้า นัก ขนาด สําหรบั หมู่ ต้าน ต้ี เจ้ือ แต่ สําหรบั คน 
ต้ี บ่ เจ้ือ น้ัน ก็ เป๋น อยา่ง ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่
�ศิลา ต้ี สล่า แป๋ง เฮอืน เอา ขวา้ง ไป แล้ว น้ัน

ป๋ากฏ วา่ เป๋น ศิลามุมเอก�ฆ
8 กับ มี เขียน ตวย วา่
�เป๋น ศิลา ต้ี เยยีะ หื้อ คน ตังหลาย ข้อง สะดุด

กับ เป๋น ศิลา ต้ี เยยีะ หื้อ คน ต้าว�๒
ต้ี หมู่ เขา ข้อง สะดุด น้ัน ยอ้น หมู่ เขา บ่ เจ้ือ ฟัง ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ก็ เป๋น ไป 
ต๋าม ต้ี พระเจ้า ได้ กํา๋หนด ไว ้แล้ว

9 แต่ ต้าน เป๋น หมู่ คน ต้ี พระเจ้า ได้ เลือก แล้ว เป๋น ปุโรหติ ของ พระเจ้า
เป๋น จ้าด ต้ี บรสุิทธิ ์กับ เป๋น คน ของ พระเจ้า ต้ี พระองค์ ได้ คัดเลือก ไว ้โดย 
เฉพาะ เป้ือ หื้อ หมู่ ต้าน ออก ไป บอก เถิง ก๋าน งาน อนั ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์
เซิง่ เป๋น ผู้ ต้ี ได้ ฮอ้ง หมู่ ต้าน ออก มา จาก ความ มืด แล้ว เข้า ไป หา ความ เป่ง
แจ้ง ต้ี น่า อศัจ๋รรย ์ของ พระเจ้า 10 ตะก่อน หมู่ ต้าน บ่ ได้ เป๋น คน ของ พระเจ้า
กับ บ่ ฮู้ จัก ความ เมตต๋า ของ พระองค์ แต่ บ่าเด่ียว น้ี หมู่ ต้าน เป๋น คน ของ 
พระองค์ แล้ว กับ ได้ฮบั ความ เมตต๋า จาก พระองค์ แล้ว ตวยง

ใจ๊ จีวติ หื้อ เป๋น ตัว๋อยา่ง ต้ี ดี
11 เป้ือน ๆ ต้ี ฮกั เหย ข้าพเจ้า ขอ วงิวอน หมู่ ต้าน ต้ี เป๋น เหมือน คน ต่างถิน่ 

กับ เป๋น คน ต่างด้าว ของ โลก น้ี หื้อ ต้าน หนี จาก กิเลส ตัณ๋หา ของ เน้ือหนัง ต้ี 
ต่อ สู้ กัน๋ กับ จิต วญิญาณ ของ ต้าน หื้อ ได้ 12 ขอ หื้อ หมู่ ต้าน เยยีะ แต่ ความ ดี 
ต้ามก๋าง หมู่ คน ต้ี บ่ ฮู้จัก พระเจ้า เป้ือ วา่ เม่ือ หมู่ เขา ใส่ ฮา้ย วา่ หมู่ ต้าน เยยีะ 
บ่ ดี หมู่ เขา ก็ จะ หนั เถิง ความ ดี ของ หมู่ ต้าน แล้ว ก็ จะ ได้ สรรเสรญิ พระเจ้า 
ใน วนั ต้ี พระองค์ มา

13 เป้ือ หนั แก่ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ขอ หื้อ หมู่ ต้าน ยอม อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ ผู้ ต้ี 
มี อาํนาจ กู้ อยา่ง บ่ วา่ จะ เป๋น จักรพรรดิ ผู้ มี อาํนาจ สูงสุด 14 กาวา่ เจ้าเมือง 
ต่าง ๆ ต้ี จักรพรรดิ น้ัน ส่ง มา หื้อ ลงโต้ษ คน ต้ี เยยีะ บ่ ดี กับ ยกยอ่ง คน ต้ี เยยีะ 
ดี 15 ยอ้น วา่ พระเจ้า ต้องก๋าน หื้อ หมู่ ต้าน ยา้ง ปาก คน งา่ว ต้ี อู ้บ่ มี สาระ โดย 
ก๋าน เยยีะ ดี 16 หื้อ หมู่ ต้าน ใจ๊ จีวติ อยา่ง อสิระ แต่ หา้ม ใจ๊ ความ มี อสิระ น้ี มา 
เป๋น ข้ออา้ง ใน ก๋าน เยยีะ บ่ ดี แต่ หื้อ ใจ๊ จีวติ อยา่ง ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระเจ้า 17 ต้อง 
หื้อ เกียรติ กู้ คน ต้อง ฮกั ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตวย กัน๋ ต้อง เก๋งกัว๋ พระเจ้า กับ ต้อง หื้อ 
เกียรติ กษัตรยิ ์ของ ตัว๋ ตวย

ก๋าน อดทน ต่อ ความ ตุ๊กยาก
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18 หมู่ ต้าน ต้ี เป๋น คน ฮบัใจ๊ ก็ หื้อ ยอม เคารพ เจ้ือฟัง เจ้านาย ของ ตัว๋ บ่ ใจ้ 
ยอม เจ้ือฟัง เจ้านาย ต้ี ดี กับ มี น้ําใจ๋ เต้าอัน้ แต่ หื้อ ยอม เจ้ือฟัง เจ้านาย ต้ี 
เหีย้ม ตวย 19 ใผ ต้ี ยอม ทน กับ ความ ตุ๊กยาก ต้ี บ่ ยุติธรรม พระเจ้า ก็ จะ ป๋ัน 
ปอน คน น้ัน ยอ้น วา่ ก๋าน เยยีะ จาอี ้เป๋น สิง่ ต้ี พระเจ้า ปอใจ๋ 20 ก๋าน ต้ี หมู่ ต้าน 
เยยีะ ผิด แล้ว อดทน ต่อ ก๋าน โดน บุบ โดน เฆ่ียน มัน น่า ยกยอ่ง ตัด๊ ใด แต่ ก๋าน 
ต้ี หมู่ ต้าน อดทน ต่อ ความ ตุ๊กยาก ยอ้น เยยีะ ดี ก็ เป๋น ต้ี ปอใจ๋ ของ พระเจ้า
21 พระเจ้า ฮอ้ง หมู่ ต้าน มา ก็ เป้ือ หื้อ อดทน ต่อ ความ ตุ๊กยาก เหมือน กับ ต้ี 
พระครสิต์ ยอม อดทน เป้ือ หมู่ ต้าน พระองค์ ก็ ได้ เป๋น ตัว๋อยา่ง หื้อ หมู่ ต้าน 
เยยีะ ต๋าม แล้ว
22 พระองค์ บ่ เกย เยยีะ บาป กับ บ่ อู ้จุ ใผ
23 เม่ือ มี ใผ อู ้ดู แควน พระองค์ พระองค์ ก็ บ่ เกย ตอบโต้ หมู่ เขา เม่ือ พระองค์ 
ได้ฮบั ความ ตุ๊ก พระองค์ ก็ บ่ เกย ขู่ วา่ จะ แก้แค้น ใผ แต่ พระองค์ ได้ มอบ 
กู้ เรือ่ง ไว ้หื้อ กับ พระเจ้า ผู้ ต้ี ตัดสิน อยา่ง ยุติธรรม 24 พระองค์ ใจ๊ ตัว๋ ของ 
พระองค์ แบก บาป ของ หมู่ เฮา ไว ้บน ไม้ ก๋าง เขน น้ัน เป้ือ หมู่ เฮา จะ ได้ ต๋าย 
จาก ความ บาป แล้ว ใจ๊ จีวติ ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม หมู่ ต้าน ได้ฮบั ก๋าน ฮกัษา 
หื้อ หาย ก็ ยอ้น แผล จาก ตัว๋ พระองค์ น้ี ละ 25 ตะก่อน หมู่ ต้าน เกย เหมือน 
แกะ ต้ี หลง ตาง ไป แต่ บ่าเด่ียว น้ี ได้ ป๊ิก มา หา คน เล้ียง แกะ ต้ี เป๋น ผู้ ผ่อกอย 
จิตวญิญาณ ของ หมู่ ต้าน แล้ว

3
หน้าต้ี ของ ผัว กับ เมีย

1 ส่วน หมู่ ต้าน ต้ี เป๋น เมีย ก็ เหมือน กัน๋ หื้อ ยอม เจ้ือฟัง ผัว ของ ตัว๋ เป้ือ วา่ 
ถ้า มี ผัว ของ บาง คน ต้ี บ่ เจ้ือ ฟัง ถ้อยกํา ของ พระเจ้า เม่ือ หมู่ เขา หนั จีวติ ต้ี 
ดี งาม ของ หมู่ ต้าน ก็ จะ เยยีะ หื้อ หมู่ เขา มา เจ้ือ วางใจ๋ พระเจ้า ได้ โดย ต้ี หมู่ 
ต้าน บ่ จํา๋เป๋น ต้อง อู ้อะหยงั เลย 2 ยอ้น หมู่ เขา ได้ หนั วา่ จีวติ ของ หมู่ ต้าน 
บรสุิทธิ ์กับ มี ใจ๋ ต้ี ยาํเก๋ง พระเจ้า 3 ความ งาม ของ หมู่ ต้าน บ่ ควร มา จาก ภาย 
นอก อยา่ง แป๋ง ผม งาม ๆ ใส่ แก้ว แหวน เงนิ คํา กาวา่ ใส่ เส้ือผ้า รากา แปง ๆ
4 แต่ หื้อ งาม มา จาก จิตใจ๋ เป๋น สิง่ ต้ี บ่ มี วนั หาย ไป คือ มี ใจ๋ สุภาพ ออ่นน้อม
สงบ เสงีย่ม เซิง่ เป๋น สิง่ ต้ี มี ก้า นัก ใน สายต๋า ของ พระเจ้า 5 หมู่ แม่ญิง สมัย 
ตะก่อน ต้ี เจ้ือ พระเจ้า กับ เป๋น ผู้ บรสุิทธิ ์ใน สายต๋า พระองค์ ก็ มี ใจ๋ งาม จาอี ้
เหมือน กัน๋ คือ ยอม เจ้ือฟัง ผัว 6 เหมือน กับ นาง ซาราห ์เจ้ือฟัง อบัราฮมั กับ 
ฮอ้ง เขา วา่ �นาย ของ ข้าเจ้า� ถ้า ต้าน ตังหลาย เยยีะ ดี กับ บ่ กัว๋ อะหยงั หมู่ 
ต้าน ก็ จะ เป๋น เหมือน นาง๓

7 ส่วน หมู่ ต้าน ต้ี เป๋น ผัว ก็ เหมือน กัน๋ หื้อ อยู ่กิน๋ กับ เมีย อยา่ง หนัอกหนัใจ๋ 
กัน๋ ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน มี กํา๋ลัง นัก เหลือ หมู่ นาง หมู่ ต้าน ต้อง ยกยอ่ง หมู่ นาง 
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ยอ้น วา่ พระเจ้า โผด เมตต๋า ยก จีวติ ของ หมู่ นาง หื้อ ได้ฮบั จีวติ นิรนัดร ์ฮว่ม 
กับ หมู่ ต้าน หื้อ เยยีะ จาอี ้เน่อ เป้ือ บ่ หื้อ มี อะหยงั มา เยยีะ หื้อ กํา อธษิฐาน 
ของ หมู่ ต้าน บ่ เป๋น ผล

ยอม ทน ตุ๊ก ยอ้น เยยีะ ดี
8 สุดต๊าย น้ี ขอ หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น น้ํา น่ึง ใจ๋ เดียว กัน๋ หนัอกหนัใจ๋ กัน๋ ฮกั กัน๋ 

เหมือน ป้ีน้อง มี ใจ๋ เมตต๋า กับ ฮู้จัก ถ่อมใจ๋ 9 ถ้า ใผ เยยีะ บ่ ดี ต่อ ต้าน ก็ หา้ม 
เยยีะ บ่ ดี ตอบ เขา กาวา่ ด่า คน ต้ี ด่า ต้าน แต่ หื้อ ป๋ัน ปอน หมู่ เขา แตน ยอ้น วา่ 
พระเจ้า ต้องก๋าน หื้อ หมู่ ต้าน เยยีะ จาอี้ แล้ว พระองค์ จะ ได้ ป๋ัน ปอน หื้อ หมู่ 
ต้าน 10 ยอ้น ใน พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่
�ใผ ใค่ อยาก มี ความ สุข กับ ได้ ปะ วนั ต้ี ดี ๆ

ก็ หา้ม ใจ๊ ลิน้ อู ้บ่ ดี กับ หา้ม ใจ๊ ปาก อู ้กํา จุ
11 หื้อ เลิก เยยีะ บาป แล้ว หนั มา เยยีะ ดี

หื้อ เซาะ หา สันติสุข แล้ว ติดต๋าม สันติสุข น้ัน ไป
12 ยอ้น ต๋า ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ผ่อกอย กู้ คน ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม
กับ หู ของ พระองค์ ก็ ฟัง กํา อธษิฐาน ของ เขา

แต่ หน้า ของ พระองค์ จะ หนั มา ต่อสู้ กับ หมู่ ต้ี เยยีะ บ่ ดี น้ัน�จ
13 ถ้า หมู่ ต้าน ตัง้ใจ๋ แต๊ ๆ ต้ี จะ เยยีะ ดี ใผ จะ เยยีะ ฮา้ย ต้าน ได้ 14 แต่ ถ้า หมู่ 

ต้าน จะ ต้อง โดน ค่ํา ยอ้น เยยีะ ต๋าม ใจ๋ พระเจ้า ต้าน ก็ เป๋น สุข แต๊ ๆ บ่ ต้อง กัว๋ 
หมู่ เขา กับ บ่ ต้อง ก๊ึด นัก เน่อ 15 แต่ หื้อ ใจ๋ ของ ต้าน เคารพ นับถือ พระครสิต์ 
เป๋น องค์ พระผู้ เป๋นเจ้า กับ เกียม ตัว๋ ตลอด เวลา ต้ี จะ ตอบ กําถาม ของ กู้ 
คน ต้ี มา ขอ หื้อ ต้าน อธบิาย เถิง ความ หวงั ต้ี หมู่ ต้าน มี 16 หื้อ ตอบ หมู่ เขา 
อยา่ง สุภาพ กับ เคารพ ออ่นน้อม หื้อ จิต สํานึก ใน ใจ๋ ของ หมู่ ต้าน บรสุิทธิ์
เป้ือ วา่ เม่ือ มี คน มา อู ้ใส่ ฮา้ย ป้าย สี หมู่ ต้าน ทัง้ ๆ ต้ี หมู่ ต้าน เยยีะ ดี ใน ตาง 
ของ พระครสิต์ หมู่ เขา ก็ จะ ได้ ละอายใจ๋ ตัว๋เก่า 17 ยอ้น วา่ ถ้า เป๋น ต้ี เปิงใจ๋ 
ของ พระเจ้า ต้ี จะ หื้อ หมู่ ต้าน ได้ฮบั ความ ตุ๊ก ยอ้น ก๋าน เยยีะ ดี ก็ ยงั ดี เหลือ 
ได้ฮบั ความ ตุ๊ก ยอ้น ก๋าน เยยีะ บ่ ดี 18 พระครสิต์ ตุ๊ก ทรมาน เป้ือ ฮบั โต้ษ บาป 
ของ หมู่ เฮา เต้ือ เดียว ก็ ปอ ละ คือ พระองค์ ผู้ ต้ี บ่ มี บาป ต๋าย แตน หมู่ คน บาป
เป้ือ จะ ปา หมู่ เขา ไป หา พระเจ้า ตัว๋ ของ พระองค์ ถูก ฆ่า ต๋าย แต่ พระเจ้า โผด 
หื้อ จิตวญิญาณ ของ พระองค์ เป๋น ขึ้น มา มี จีวติ ใหม่ 19 กับ วญิญาณ ของ 
พระองค์ ก็ ได้ ไป เตสนา หื้อ กับ หมู่ วญิญาณ ตังหลาย ต้ี ถูก ขัง อยู่ 20 ต้ี สมัย 
ตะก่อน เมิน มา แล้ว วญิญาณ หมู่ น้ี บ่ เจ้ือฟัง พระเจ้า ต๋อน ต้ี โนอาห ์ต่อ เฮอื 
น้ัน พระเจ้า ก็ อดทน ถ้า หื้อ หมู่ เขา กลับใจ๋ จาก บาป แต่ ก็ มี ก้า แปด คน เต้า
อัน้ ต้ี อยู ่ใน เฮอื แล้ว รอด จาก น้ําท่วม 21 น้ํา น้ี ละ ต้ี ก๋าย เป๋น สัญลักษณ์ ของ 
พิธ ีบัพติศมา เซิง่ โดย พิธ ีน้ี ต้าน ได้ รอด ป๊น บาป โต้ษ แล้ว พิธ ีน้ี บ่ ใจ้ เป๋น ก๋าน 
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ล้าง ขี้เปอะ ออก จาก ตัว๋ แต่ เป๋น ก๋าน หื้อ สัญญา กับ พระเจ้า จาก จิต สํานึก 
ต้ี ดี ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ จาอี ้เกิด ขึ้น ได้ โดย ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย 
ของ พระเยซู ครสิต์ 22 พระองค์ ได้ ขึ้น ไป บน สวรรค์ แล้ว อยู ่ตัง ขวา มือ ของ 
พระเจ้า พระองค์ ปกครอง หมู่ ทูตสวรรค์ ตึงหมด หมู่ วญิญาณ ต้ี มี อาํนาจ
กับ หมู่ ต้ี มี ฤทธิ ์เดช ตังหลาย

4
จีวติ ต้ี ได้ฮบั ก๋าน เป่ียนแปลง

1 จาอัน้ ใน เม่ือ ตัว๋ ของ พระครสิต์ ได้ ตุ๊ก ทรมาน หมู่ ต้าน ก็ ต้อง เกียม ตัว๋ 
หื้อ ดี โดย หื้อ ก๊ึด อยา่ง เดียว กับ พระองค์ ยอ้น วา่ ใผ ต้ี ตุ๊ก ทรมาน ตาง ตัว๋ ก็ ได้ 
เลิก เยยีะ บาป แล้ว 2แล้ว หื้อ ใจ๊ จีวติ ต้ี เหลือ ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า
บ่ ใจ้ ต๋าม กิเลส ตัณ๋หา อยา่ง คน ทัว่ ไป 3 ยอ้น ตะก่อน หมู่ ต้าน ได้ ใจ๊ จีวติ อยา่ง 
คน ต้ี บ่ ฮู้จัก พระเจ้า มา นักแก แล้ว คือ ป่อย ตัว๋ ต๋าม ตัณ๋หา มัว เมา ใน เรือ่ง 
ลามก เมา เหล้า เมายา มัว่สุม ตาง เพศ กิน๋เล้ียง วุน่วาย กัน๋ กับ นับถือ ฮูป 
เคารพ ต้ี น่า ขีจ๊้ะ 4คน หมู่ น้ี ก็ งดื วา่ เยยีะ หยงั หมู่ ต้าน บ่ ไป หลง ระเรงิ ตวย กัน๋ 
กับ หมู่ เขา หมู่ เขา เลย อู ้ดู แควน หมู่ ต้าน 5แต่ หมู่ เขา จะ ต้อง ตอบ พระองค์ ผู้ 
ต้ี เกียม พรอ้ม จะ ตัดสิน กู้ คน ตึง คน ต้ี มี จีวติ อยู ่กาวา่ คน ต้ี ต๋าย ไป แล้ว ตวย
6 ยอ้น จาอี ้ก็ มี ก๋าน บอก ข่าวดี หื้อ กับ คน ต้ี ต๋าย ไป แล้ว ตวย เป้ือ หมู่ เขา จะ 
ได้ มี จีวติ ตาง จิตวญิญาณ อยา่ง พระเจ้า เถิงแม้ หมู่ เขา ถูก พระเจ้า ตัดสิน 
เหมือน อยา่ง คน ตังหลาย

ก๋าน ใจ๊ ของ ประทาน ต้ี พระเจ้า หื้อ มา
7 ใก้ เถิง วนั สิน้ โลก แล้ว หมู่ ต้าน ต้อง ตัง้ สติ ไว ้หื้อ ดี สงบ จิต สงบ ใจ๋ เป้ือ 

หมู่ ต้าน จะ อธษิฐาน ได้ 8 สิง่ ต้ี สําคัญ ต้ี สุด ก็ คือ หื้อ ฮกั กัน๋ นัก ๆ ยอ้น ความ 
ฮกั ยกโต้ษ บาป ต้ี นัก ขนาด ได้ 9 หื้อ ต้อนฮบั ขับสู้ กัน๋ อยา่ง เต๋ม ต้ี โดย บ่ จ่ม 
อะหยงั 10 ต๋าม ต้ี แต่ ละ คน ได้ฮบั ของ ประทาน จาก ของ ประทาน อนั หลาก
หลาย ของ พระเจ้า ก็ หื้อ ใจ๊ ของ ประทาน น้ัน ฮบัใจ๊ กัน๋ อยา่ง สัตยซ่ื์อ 11 ถ้า ใผ 
มี ของ ประทาน ใน ก๋าน อู้ ก็ หื้อ อู ้เป๋น กํา ต้ี มา จาก พระเจ้า ใผ ต้ี มี ของ ประทาน 
ตาง ฮบัใจ๊ ก็ หื้อ ฮบัใจ๊ อยา่ง สุด กํา๋ ลัง ต้ี พระเจ้า หื้อ มา เป้ือ วา่ กู้ คน จะ ได้ 
สรรเสรญิ พระเจ้า ผ่าน ตาง พระเยซู ครสิต์ จาก กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี หมู่ เขา เยยีะ
ขอ เกียรติ กับ ฤทธิ ์อาํนาจ จง มี แก่ พระเจ้า ตลอดไป อาเมน

ยอ้น เป๋น ครสิเตียน จึง ต้อง ฮบั ความ ตุ๊ก
12 เป้ือน ๆ ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั เหย บ่ ต้อง งดื ใน ความ ตุ๊ก ทรมาน ต้ี ก่ําลัง เกิด ขึ้น 

กับ หมู่ ต้าน มัน บ่ ใจ้ เรือ่ง แปลก อะหยงั แต่ เกิด ขึ้น เป้ือ เป๋น ก๋าน ทดสอบ หมู่ 
ต้าน เน่อ 13 แต่ หื้อ จ้ืนจม ยนิดี ต้ี ต้าน ได้ ฮว่ม ตุ๊ก กับ พระครสิต์ เต๊อะ เป้ือ วา่ 
เม่ือ พระครสิต์ ป๊ิก มา สําแดง ความ ยิง่ใหญ่ หื้อ กู้ คน หนั หมู่ ต้าน ก็ จะ ได้ จ้ืน
จม ยนิดี อยา่ง เต๋ม ต้ี 14 เม่ือ มี คน ดู ถูก ดู แควน ต้าน ยอ้น เป๋น คน ของ พระ
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ครสิต์ ต้าน ก็ เป๋น สุข แต๊ ๆ ยอ้น วา่ พระวญิญาณ อนั ยิง่ใหญ่ ของ พระเจ้า ก็ 
อยู ่กับ หมู่ ต้าน แล้ว 15 ถ้า หมู่ ต้าน จะ ต้อง ทน ตุ๊ก ก็ บ่ ดี หื้อ เกิด จาก ก๋าน ไป 
ฆ่า คน ไป ลัก ของ ไป เยยีะ บ่ ดี กาวา่ ไป ยุง่ เรือ่ง จาว บ้าน เลย 16 แต่ ถ้า หมู่ 
ต้าน ต้อง ตุ๊กยาก ยอ้น เป๋น ครสิเตียน ก็ บ่ ต้อง อาย แต่ หื้อ สรรเสรญิ พระเจ้า 
เต๊อะ ต้ี หมู่ ต้าน ได้ ขึ้น จ้ือ วา่ เป๋น ครสิเตียน 17 เถิง เวลา แล้ว ต้ี พระเจ้า จะ 
ตัดสิน ลงโต้ษ โดย ตัง้ เก๊ า ต้ี คน ของ พระเจ้า ก่อน ลอง ก๊ึด ผ่อ เต๊อะ ถ้า 
พระเจ้า ตัง้เก๊า ตัดสิน หมู่ เฮา ก่อน จะ เกิด อะหยงั ขึ้น กับ หมู่ คน ต้ี บ่ เจ้ือ ข่าวดี 
จาก พระเจ้า พ่อง 18 อยา่ง ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่
�ถ้า คน ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ยงั รอด ป๊น บาป โต้ษ เกือบ จะ บ่ ได้

แล้ว คน บาป กับ คน ต้ี บ่ เจ้ือ พระเจ้า ลอ จะ เกิด อะหยงั ขึ้น กับ หมู่ เขา 
พ่อง�ฉ

19 จา อัน้ คน ต้ี ต้อง ปะ กับ ความ ตุ๊ก ยาก ยอ้น เป๋น ความ ต้อ งก๋าน ของ 
พระเจ้า ก็ หื้อ ฝาก จิตวญิญาณ ของ ตัว๋ ไว ้กับ พระเจ้า ผู้ สรา้ง ต้ี สัตย์ซ่ือ กับ 
หื้อ เยยีะ ดี ต่อ ไป

5
เปโตร สัง่ สอน คน ของ พระเจ้า

1 ข้าพเจ้า ขอ วงิวอน หมู่ ผู้ปกครอง ใน คริสตจักร ของ หมู่ ต้าน ใน ฐานะ 
ต้ี ข้าพเจ้า เป๋น ผู้ปกครอง เหมือน กัน๋ ข้าพเจ้า เป๋น พยาน ได้ เถิง ความ ตุ๊ก 
ทรมาน ต้ี พระครสิต์ ได้ ฮบั กับ ข้าพเจ้า ก็ จะ มี ส่วน ใน ความ ยิง่ ใหญ่ ของ 
พระครสิต์ เม่ือ พระองค์ ป๊ิก มา หื้อ กู้ คน หนั 2 ขอ หื้อ หมู่ ต้าน ผ่อกอย คน 
ของ พระเจ้า ต้ี เผียบ เหมือน หมู่ แกะ ต้ี พระองค์ ได้ หื้อ หมู่ ต้าน ไว้ หื้อ ผ่อกอย 
อยา่ง เต๋มอก เต๋มใจ๋ ต๋าม ต้ี พระเจ้า ต้องก๋าน บ่ ใจ้ โดน บังคับ บ่ ใจ้ ยอ้น ความ 
โลภ แต่ ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน มี ใจ๋ ใค่ เยยีะ จาอัน้ แต๊ ๆ 3 บ่ ดี ใจ๊ อาํนาจ ใน ก๋าน 
ปกครอง คน หมู่ น้ัน ต้ี พระเจ้า ได้ หื้อ ไว้ แต่ จง เป๋น แบบ อยา่ง ต้ี ดี หื้อ หมู่ เขา
4 เป้ือ เม่ือ พระครสิต์ ผู้ ต้ี เป๋น ผู้ เล้ียง ต้ี ยิง่ ใหญ่ ป๊ิก มา หมู่ ต้าน ก็ จะ ได้ฮบั 
มงกุฎ อนั ยิง่ใหญ่ ต้ี บ่ มี วนั เส่ือม ไป

5 ส่วน คน ต้ี อายุ หน้อย ก็ เหมือน กัน๋ หื้อ เจ้ือฟัง ผู้ปกครอง ครสิตจักร แต่ 
แต๊ ๆ กู้ คน ก็ ต้อง ถ่อม ตัว๋ ถ่อมใจ๋ ฮบัใจ๊ กัน๋ เหมือน ต้ี พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่
�พระเจ้า ต่อต้าน คน ต้ี หยิง่ จ๋องหอง

แต่ ป๋ันปอน คน ต้ี ถ่อมใจ๋�ช
6 ยอ้น จาอัน้ หื้อ หมู่ ต้าน ถ่อม ตัว๋ ลง อยู ่ใต้ อาํนาจ อนั ยิง่ใหญ่ ของ พระเจ้า

เป้ือ เม่ือ เถิง เวลา ต้ี พระองค์ กํา๋หนด ไว้ พระองค์ จะ ยก หมู่ ต้าน ขึ้น 7 หื้อ เอา 
ความ บ่ สบายใจ๋ ตึงหมด ฝาก ไว ้กับ พระเจ้า ยอ้น วา่ พระเจ้า หว่งใย หมู่ ต้าน
8 หื้อ หมู่ ต้าน ควบคุม ตัว๋เก่า กับ เฝ้า หละวงั ต่ืน ตัว๋ หื้อ ดี ยอ้น มาร ต้ี เป๋น ศัตรู ๋
ของ หมู่ ต้าน เป๋น เหมือน สิงโต คําราม เตียว เซาะ หา เหยื่อ กิน๋ ไป ทัว่ 9 จง ใจ๊ 
ฉ 4:18 4:18 สภษ� 11:31 ช 5:5 5:5 สภษ� 3:34
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ความ เจ้ือ ต้ี มัน่คง ต่อสู้ กับ มาร ยอ้น หมู่ ต้าน ฮู ้แล้ว วา่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ใคว ่โลก
ก็ ปะ กับ ความ ตุ๊กยาก อยา่ง เดียว กัน๋ น้ี 10 แต่ หลังจาก ต้ี ต้าน ปะ กับ ความ 
ตุ๊กยาก ได้ สัก กํา น่ึง พระเจ้า ผู้ ต้ี มี พระคุณ หื้อ เฮา อยา่ง เต๋มล้น ผู้ ต้ี ฮอ้ง หมู่ 
ต้าน ผ่าน ตาง พระเยซู ครสิต์ หื้อ มา มี ส่วนฮว่ม ได้ฮบั เกียรติ อนั ยิง่ใหญ่ ต้ี คง 
อยู ่ตลอด ไป พระองค์ น้ี ละ จะ ฟ้ืนฟู จีวติ ของ ต้าน จะ จ้วย หื้อ ต้าน ยดึมัน่ ใน 
ความ เจ้ือ จะ เยยีะ หื้อ จิตใจ๋ ของ ต้าน เข้มแข็ง กับ จะ เยยีะ หื้อ ต้าน มัน่คง ใน 
ความ เจ้ือ 11 ขอ ฤทธิ ์อาํนาจ จง มี แก่ พระเจ้า ตลอด ไป อาเมน

กํา ส่ง ต๊าย
12 ข้าพเจ้า ได้ เขียน จดหมาย สัน้ ๆ ฉบับ น้ี หื้อ กับ หมู่ ต้าน ผ่าน ตาง สิลวานั

ส เซิง่ ข้าพเจ้า ถือ วา่ เขา เป๋น ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ต้ี ซ่ือสัตย ์ใน พระครสิต์ ข้าพเจ้า 
เขียน มา เป้ือ หื้อ กํา๋ลังใจ๋ กับ หมู่ ต้าน กับ เป๋น พยาน ได้ วา่ สิง่ ต้ี เขียน มา ตึง
หมด น้ี เป๋น พระคุณ ต้ี แต๊ จรงิ ของ พระเจ้า หื้อ หมู่ ต้าน มัน่คง ใน พระคุณ น้ี 
เต๊อะ

13 ครสิตจักร ต้ี เมือง บาบิโลน ต้ี พระเจ้า ได้ เลือก ไว ้เหมือน กับ หมู่ ต้าน ได้ 
ฝาก กํา ก๊ึด เติง มา หา หมู่ ต้าน มาระโก ต้ี เป๋น เหมือน ลูก ของ ข้าพเจ้า ก็ ฝาก 
กํา ก๊ึด เติง หา หมู่ ต้าน ตวย 14 เม่ือ หมู่ ต้าน ปะ กัน๋ ขอ หื้อ จูบ ตัก๊ตวาย กัน๋ ด้วย 
ความ ฮกั ขอ หื้อ กู้ คน ต้ี เป๋น ของ พระครสิต์ มี สันติสุข เต๊อะ เน่อ
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จดหมาย จาก
เปโตร

ฉบับ ต้ี สอง
ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี คือ เปโตร ผู้ เป๋น อคัรทูต เซิง่ เป๋น ฉบับ ต้ี สอง ต้ี 

ต้าน ได้ เขียน ไป เถิง หมู่ ผู้เจ้ือ หมู่ เดียว กัน๋ กับ ต้ี ได้ฮบั จดหมาย ฉบับ แรก เป
โตร เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ขึ้น ก่อน ป๋ี ค�ศ� 68 คง จะ เป๋น ต๋อน ต้ี เปโตร ใก้ 
จะ ต๋าย

หมู่ ผู้ เจ้ือ ต้ี ฮบั จดหมาย ฉบับ น้ี อยู ่ใน แควน้ เอเชยี เซิง่ สมัย น้ี อยู ่ใน 
ประเทศ ตุรกี ต้าน เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ต๋อน ต้ี อยู ่กรุง โรม

เปโตร เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี เป้ือ เตือ๋น เรือ่ง ก๋าน สอน ผิด ต้ี ก่ําลัง เกิด ขึ้น 
ใน ครสิตจักร ต่าง ๆ ผู้ สอน ผิด ได้ สอน วา่ พระเยซู ครสิต์ บ่ ใจ้ เป๋น องค์ พระ ผู้ 
เป๋น เจ้า แต๊ ๆ เปโตร หื้อ กํา๋ลัง ใจ๋ หมู่ ผู้เจ้ือ หื้อ เข้มแข็ง ขึ้น ใน ความ เจ้ือ โดย 
หื้อ เฮยีนฮู ้ความ จรงิ เก่ียวกับ พระเยซู นัก ขึ้น ต้าน ได้ ตักเตือ๋น หมู่ ผู้ เจ้ือ 
หื้อ ยดึมัน่ ต๋าม กําสอน ต้ี หมู่ เขา ได้ฮบั จาก หมู่ อคัรทูต เป้ือ เกียม หมู่ เขา หื้อ 
พรอ้ม สําหรบั ก๋าน ป๊ิก มา ของ พระองค์ ต้าน ได้ บอก หมู่ เขา วา่ วนั ต้ี องค์ พระ 
ผู้ เป๋น เจ้า จะ ป๊ิก มา ก็ จะ เป๋น เหมือน ขโมย ต้ี เข้า มา ต๋อน เม่ือ คืน คือ บ่ มี ใผ ฮู ้
วา่ จะ มา เม่ือ ใด ยอ้น จาอัน้ หมู่ เขา ต้อง ใจ๊ จีวติ อยา่ง บรสุิทธิ์ กับ กอย ถ้า ก๋าน 
ป๊ิก มา ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อยา่ง อดทน

กําตัก๊ตวาย
1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ซีโมน เปโตร ต้ี เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ กับ เป๋น อคัรทูต ของ 

พระเยซู ครสิต์
เถิง ผู้ ต้ี ได้ฮบั ความ เจ้ือ ต้ี มี ก้า นัก ขนาด เหมือน เฮา ยอ้น พระเจ้า ของ 

เฮา ตังหลาย คือ พระเยซู ครสิต์ พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา น้ัน 
ยุติธรรม 2 ขอ พระคุณ ตึง สันติสุข จง มี กับ หมู่ ต้าน นัก ๆ ขึ้น เต๊อะ ยอ้น หมู่ 
ต้าน ฮูจั้ก พระเจ้า กับ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา

พระเจ้า หื้อ เฮา มี จีวติ ต้ี บรสุิทธิ์
3 พระเจ้า ใจ๊ ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระองค์ หื้อ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี จํา๋เป๋น ใน ก๋าน ใจ๊ 

จีวติ ติดต๋าม พระองค์ แก่ เฮา ต้ี เป๋น จาอี ้ก็ ยอ้น ก๋าน ต้ี เฮา ฮู้จัก พระองค์ ผู้ 
ต้ี ฮอ้ง เฮา มา หื้อ มี ส่วน ฮว่ม ใน ความ ยิง่ใหญ่ กับ ความ ดี งาม ของ พระองค์
4 โดย สิง่ หมู่ น้ี ละ พระเจ้า ได้ หื้อ พระสัญญา ต้ี มี ก้า กับ ยิง่ใหญ่ แก่ หมู่ เฮา
เป้ือ หมู่ ต้าน จะ ได้ หลุด ป๊น จาก สิง่ ต้ี เยยีะ หื้อ จิตใจ๋ เส่ือม ลง เซิง่ เกิด จาก 
กิเลส ตัณ๋หา ต้ี มี อยู ่ใน โลก แล้ว ต้าน จะ ได้ฮบั ก๋าน เป่ียน แปลง หื้อ เป๋น 
เหมือน พระเจ้า 5 ยอ้น จาอี้ หมู่ ต้าน จะ ต้อง เอา ใจ๋ ใส่ อยา่ง เต๋ม ต้ี ต้ี จะ ใจ๊ 
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ความ ดี งาม เสรมิ ความ เจ้ือ ของ หมู่ ต้าน กับ ใจ๊ ความ ฮู ้เสรมิ ความ ดี งาม
6 ใจ๊ ก๋าน บังคับ ตัว๋ เสรมิ ความ ฮู้ ใจ๊ ความ อดทน เสรมิ ก๋าน บังคับ ตัว๋ กับ ใจ๊ 
ความ ยาํเก๋ง พระเจ้า เสรมิ ความ อดทน 7 ใจ๊ ความ ฮกั เหมือน ป้ี เหมือน น้อง 
เสรมิ ความ ยาํเก๋ง พระเจ้า ใจ๊ ความ ฮกั ต้ี มี เสรมิ ความ ฮกั ต้ี มี ต่อ กัน๋ เหมือน 
ป้ีน้อง 8 ถ้า หมู่ ต้าน เป๋น อยา่ง ต้ี บอก มา ตึงหมด น้ี กับ เสรมิ หื้อ เป๋น จาอี ้นัก 
ขึ้น ๆ ต้าน ก็ บ่ ใจ้ คน บ่ มี ประโยชน์ แต่ เป๋น คน ต้ี เกิด ผล แล้ว ใน ก๋าน ฮู้จัก พระ
เยซู ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า 9 แต่ คน ต้ี บ่ ได้ เป๋น อยา่ง ต้ี บอก มา ตึงหมด 
น้ี ก็ เป๋น เหมือน คน สายต๋า สัน้ ใก้ บอด กับ ลืม ไป วา่ บาป ของ ตัว๋ พระเยซู 
ล้าง หื้อ หมด แล้ว 10 ยอ้น จาอัน้ ป้ีน้อง ตังหลาย เหย หื้อ พยายาม อยา่ง เต๋ม
ต้ี เน่อ เป้ือ จะ ได้ ยนืยนั วา่ พระเจ้า ได้ เลือก กับ ฮอ้ง ต้าน หื้อ มา เป๋น คน ของ 
พระองค์ ถ้า หมู่ ต้าน เยยีะ จาอัน้ หมู่ ต้าน ก็ จะ บ่ มี วนั หลง ตาง ไป จาก พระเจ้า
11 กับ หมู่ ต้าน ก็ จะ มี สิทธิ ์เต๋ม ต้ี ต้ี จะ เข้า ไป ใน แผ่นดิน นิรนัดร ์ของ พระเยซู 
ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผู้ ต้ี เป๋น พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา

12 ยอ้น จาอัน้ ข้าพเจ้า จะ เตือ๋น หมู่ ต้าน ติก ๆ ใน เรือ่ง หมู่ น้ี เถิงแม้ หมู่ 
ต้าน จะ ฮู ้ดี กับ ตัง้ มัน่ อยู ่ใน ความ จรงิ น้ัน ต้ี ได้ฮบั แล้ว ก็ ต๋าม 13 ต๋อน ต้ี 
ข้าพเจ้า ยงั มี จีวติ อยู ่น้ี ข้าพเจ้า หนั วา่ ควร จะ เตือ๋น ความ จํา๋ ของ หมู่ ต้าน 
ไป ติก ๆ 14 ยอ้น ข้าพเจ้า ฮู ้ดี วา่ แหม บ่ เมิน ข้าพเจ้า ก็ จะ ต๋าย ต๋าม ต้ี พระ
เยซู ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ เฮา ได้ บอก ข้าพเจ้า อยา่ง เปิดเผย ไว ้แล้ว
15 จาอัน้ ข้าพเจ้า จึง ต้อง ฮ ิเตือ๋น ต้าน หื้อ ก๊ึด เถิง เรือ่ง หมู่ น้ี อยู ่ตลอด หลัง 
จาก ต้ี ข้าพเจ้า ต๋าย ไป แล้ว

ความ ยิง่ใหญ่ ของ พระเยซู
16 เม่ือ หมู่ เฮา บอก วา่ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ของ เฮา จะ ป๊ิก 

มา โดย ฤทธิ ์อาํนาจ น้ัน หมู่ เฮา บ่ ได้ เล่า นิยาย สายเจ้ีย ต้ี คน แต่ง ขึ้น มา อยา่ง 
ดี เน่อ แต่ หมู่ เฮา ได้ หนั ความ ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์ กับ ต๋า ตัว๋ เก่า 17 ก็ คือ 
ต๋อน ต้ี พระองค์ ได้ฮบั เกียรติ กับ กํา สรรเสรญิ จาก พระเจ้า พระบิดา น้ัน มี 
เสียง จาก ผู้ ต้ี ยิง่ใหญ่ สูงสุด อู ้กับ พระองค์ วา่ �ต้าน ผู้ น้ี เป๋น ลูก ต้ี เฮา ฮกั
เฮา ปอใจ๋ ต้าน นัก ขนาด เน่อ�ก 18 หมู่ เฮา เอง ก็ ได้ยนิ เสียง จาก ฟ้า สวรรค์ 
น้ัน ต๋อน ต้ี หมู่ เฮา กับ พระองค์ อยู ่บน ดอย ศักดิสิ์ทธิ ์น้ัน 19 จาอัน้ หมู่ เฮา จึง 
มี ความ มัน่ใจ๋ นัก ขึ้น ใน กํา ตวายตัก๊ ของ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 
ต้ี เกย บอก ไว้ ก็ เป๋น ก๋าน ดี ต้ี หมู่ ต้าน จะ เอา ใจ๋ ใส่ ใน กํา หมู่ น้ัน ยอ้น กํา หมู่ 
น้ัน ก็ เผียบ เหมือน แสง ส่อง แจ้ง ใน ต้ี มืด จ๋น กวา่ วนั น้ัน จะ แจ้ง เจ๊า กับ แสง 
ของ พระครสิต์ จะ ส่อง เข้า มา ใน ใจ๋ ของ หมู่ ต้าน 20 แต่ หมู่ ต้าน ต้อง เข้าใจ๋ 
ข้อ น้ี ก่อน วา่ ใผ จะ ตี ๋ความหมาย กํา ทํานาย ของ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน 
พระเจ้า ใน พระคัมภีร ์เอา คน เดียว บ่ ได้ 21 ยอ้น วา่ กํา ทํานาย หมู่ น้ี น้ัน เขา 
ก 1:17 1:17 มธ� 17:5
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บ่ ได้ ก๊ึด ขึ้น มา คน เดียว แต่ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ดลใจ๋ หื้อ เขา อู ้กํา ต้ี มา จาก 
พระเจ้า

2
คน ต้ี สอน ผิด

1 แต่ ใน สมัย ตะก่อน ก็ มี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตัว๋ ป๋อม เกิด 
ขึ้น ใน หมู่ คน ของ พระเจ้า ก็ อยา่ง เดียว กัน๋ กับ ต้ี จะ มี ผู้ สอน ผิด เกิด ขึ้น ใน 
หมู่ ต้าน หมู่ เขา จะ ลัก เอา กําสอน ต้ี บ่ ถูกต้อง ต๋าม ตาง ของ พระเจ้า มา สอน
เซิง่ กําสอน หมู่ น้ี จะ เยยีะ หื้อ เกิด ความ ฉิบหาย หมู่ เขา จะ บ่ ยอมฮบั พระ
เยซู ผู้ เป๋น เจ้านาย ต้ี จ้วย ไถ่ เฮา หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ เซิง่ จะ เยยีะ หื้อ หมู่ เขา 
ฉิบหาย บ่า เด่ียว น้ัน เลย 2 จะ มี หลาย คน ต้ี ป่อย ตัว๋ ต๋าม ตัณ๋หา กับ ยอ้น หมู่ 
คน ต้ี สอน ผิด หมู่ น้ี ละ คน ตังหลาย จึง ดูถูก ดู แควน ตาง แหง่ ความ จรงิ ไป 
ตวย 3 โดย ความ โลภ ของ หมู่ เขา หมู่ เขา จะ แต่ง เรือ่ง ขึ้น มา สอน เป้ือ หา ผล 
ประโยชน์ จาก หมู่ ต้าน กํา ตัดสิน ลงโต้ษ หมู่ เขา ต้ี ได้ บอก ไว ้เมิน มา แล้ว น้ัน 
ก็ พรอ้ม อยู ่แล้ว กับ ความ ฉิบหาย ต้ี จะ เกิด กับ หมู่ เขา ก็ ก่ําลัง จะ มา เวย ๆ น้ี

4 ทูตสวรรค์ ต้ี ได้ เยยีะ บาป น้ัน พระเจ้า ก็ บ่ เวน้ แต่ ได้ โจ้ง หมู่ เขา ไว ้ใน 
หม้อหน้าฮก แล้ว เอา เจ้ือก เหล็ก ล่าม ขัง หมู่ เขา ไว ้ใน คอก ต้ี ดับ มืด กอย ถ้า 
วนั ตัดสิน ลงโต้ษ จาก พระเจ้า 5 ใน สมัย โบราณ พระเจ้า ก็ บ่ ได้ เวน้ หน้า ใผ 
เหมือน กัน๋ พระเจ้า หื้อ น้ําท่วม โลก ต้ี มี แต่ คน บ่ ยาํเก๋ง พระเจ้า แต่ พระองค์ 
ได้ ปกป้อง หื้อ รอด หมู่ เดียว เต้าอัน้ คือ โนอาห ์ผู้ ต้ี บอก หื้อ คน เยยีะ ต๋าม 
ความ ถูกต้อง ต๋าม ธรรม กับ หมู่ ของ เขา แหม เจ็ด คน 6 เมือง โสโดม กับ เมือง 
โกโมราห ์ก็ เหมือน กัน๋ พระเจ้า ลงโต้ษ หมู่ เขา โดย ใจ๊ ไฟ เผา กู้ สิง่ กู้ อยา่ง
เป้ือ เป๋น ตัว๋ อยา่ง หื้อ คน บ่ ยาํเก๋ง พระเจ้า หนั วา่ จะ เกิด อะหยงั ขึ้น กับ หมู่ เขา
7 แต่ พระองค์ จ้วย จีวติ โลท คน ต้ี เยยีะ ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ไว้ เขา ได้ ตุ๊กใจ๋ 
ขนาด ยอ้น หมู่ คน บ่ ดี ตังหลาย เยยีะ ก๋าน ลามก ไว้ 8 โลท เป๋น คน ต้ี ถูกต้อง 
ต๋าม ธรรม ต้ี อยู ่ต้ามก๋าง คน บ่ ดี หมู่ น้ัน เขา ได้ ฮู ้ได้ หนั ใน สิง่ ต้ี คน บ่ ดี เยยีะ กัน๋ 
กู้ วนั ๆ ใจ๋ เขา ก็ เป๋น ตุ๊ก หนัก 9 ยอ้น จาอัน้ พระเจ้า จึง ฮู ้วา่ จะ จ้วย คน ต้ี ยาํเก๋ง 
พระเจ้า หื้อ ป๊น จาก ก๋าน ทดลองใจ๋ ได้ จาใด กับ ฮู ้วา่ จะ ขัง คน บ่ ดี ไว ้ลงโต้ษ ใน 
วนั ตัดสิน ลงโต้ษ บาป ได้ จาใด 10 โดย เฉพาะ คน ต้ี หลง มัว เมา ไป ต๋าม กิเลส
ตัณ๋หา ของ ตัว๋ กับ เหยยีด หยาม สิทธ ิอาํนาจ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า

คน หมู่ น้ี เป๋น คน หลึก กับ จ๋องหอง ดู แควน แม้แต่ หมู่ เทพเจ้า อยา่ง บ่ กัว๋ 
เลย 11 เถิง แม้ หมู่ ทูตสวรรค์ ต้ี มี ฤทธิ ์อาํนาจ นัก เหลือ ก็ บ่ ได้ ดู แควน เม่ือ 
ฟ้อง โต้ษ หมู่ น้ัน ต่อ หน้า องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เลย 12 แต่ หมู่ สอน ผิด หมู่ น้ี เป๋น 
เหมือน สัตว ์ต้ี เยยีะ ต๋าม สันดาน ใน ตัว๋ บ่ มี สมอง ดู ถูก ดู แควน ใน สิง่ ต้ี ตัว๋ 
เก่า บ่ เข้าใจ๋ เลย เกิด มา เป้ือ หื้อ คน อื่น เอา ไป ฆ่า เต้าอัน้ คน หมู่ น้ี ก็ จะ ถูก 
ทําลาย เหมือน สัตว ์หมู่ น้ัน 13 หมู่ เขา หื้อ ตุ๊ก แก่ คน อื่น จาใด ตุ๊ก น้ัน ก็ จะ เถิง 
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ตัว๋ หมู่ เขา จาอัน้ หมู่ เขา เมา กิน๋เล้ียง ม่วน งนั สัน เล้า ใน ต๋อน เม่ือ วนั หมู่ เขา 
เป๋น มลทิน กับ มี ตํา๋หนิ ต้ามก๋าง หมู่ ต้าน กับ เม่ือ กิน๋ เล้ียง กับ หมู่ ต้าน หมู่ เขา 
ก็ เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน ต้อง ขาย ขี้ หน้า ต้ี หมู่ เขา ปอใจ๋ กับ ก๋าน จุล่าย ต่าง ๆ ของ 
หมู่ เขา 14 หมู่ เขา จัง้ เซาะ แม่ญิง มา หลับนอน ตวย ตลอด เยยีะ บาป บ่ ฮู้จัก 
ปอ ป๋าย บ่ ปอ ยงั จุล่าย คน ใจ๋ บ่ เข้มแข็ง หื้อ เยยีะ บาป ตวย แหม คน หมู่ น้ี โลภ 
จ๋น เป๋น สันดาน พระเจ้า จึง สาป แจ้ง หมู่ เขา 15 หมู่ เขา ได้ ละ ตาง ต้ี ถูกต้อง
แล้ว หลง ไป ต๋าม ตาง ของ บาลาอมั ลูก ของ เบโอร๑์ คน ต้ี ซอบ ก้าจ้าง ต้ี ได้ 
จาก ก๋าน งาน ต้ี บ่ ดี๒ 16 แต่ บาลาอมั ก็ โดน ตํา๋หนิ ใน ความ ผิด ของ เขา โดย 
ลา ต้ี อยู ่ดี ดี ก็ อู ้ภาษา คน ได้ แล้ว ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า คน น้ัน จึง 
เลิก เยยีะ ใน สิง่ ต้ี งา่ว ๆ ข

17 คน สอน ผิด หมู่ น้ี ก็ เผียบ เหมือน ต๋า น้ํา ต้ี แหง้ ขอด กับ เหมือน เมฆ 
ต้ี โดน ลม หลวง ป๊ัด ไป พระเจ้า ได้ เกียม ต้ี มืด ต้ี สุด ไว ้สําหรบั หมู่ เขา แล้ว
18 ยอ้น วา่ หมู่ เขา ได้ ก้า อู ้โม้ เรือ่ง บ่ มี สาระ ของ ตัว๋ กับ ใจ๊ กิเลสตัณ๋หา ของ 
สันดาน บาป จุล่าย คน ต้ี ก่ําลัง หนี จาก ก๋าน ใจ๊ จีวติ ต้ี บ่ ดี 19 หมู่ ต้ี สอน ผิด หมู่ 
น้ัน สัญญา วา่ จะ หื้อ คน หมู่ น้ี มี อสิระ แต่ ตัว๋ เก่า ยงั ตก เป๋น ขี้ข้า ของ นิสัย ต้ี จะ 
ทําลาย ตัว๋ เก่า อยู่ ใผ ก๊าน อะหยงั ก็ ตก เป๋น ขี้ข้า ของ สิง่ น้ัน 20จาอัน้ ใผ ต้ี ป๊น 
จาก สิง่ ต้ี บ่ ดี ตาง โลก น้ี ได้ แล้ว โดย ก๋าน ฮู้จัก พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น 
เจ้า ผู้ ต้ี เป๋น พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา แต่ หมู่ เขา ยอม ก๊าน 
หื้อ กิเลสตัณ๋หา เหยี แล้ว ป๊ิก ไป หา ตาง โลก อยา่ง เก่า สุดต๊าย สิง่ ต้ี จะ เกิด 
ขึ้น กับ หมู่ เขา จะ ฮา้ย เหลือ ต๋อน แรก แหม 21 ยอ้น ถ้า บ่ ฮู้จัก ตาง ต้ี ถูกต้อง 
ตัง้แต่ เก๊า ก็ ยงั ดี เหลือ ฮู้จัก แล้ว แต่ บิน่หลังตํา๋ กํา สัง่ สอน อนั ศักดิสิ์ทธิ ์ต้ี 
พระเจ้า หื้อ เขา ไว ้เหยี 22 สิง่ ต้ี เกิด ขึ้น กับ หมู่ เขา ก็ เป๋น ไป ต๋าม กํา สุภาษิต ต้ี 
วา่ �หมา ก็ ป๊ิก ไป กิน๋ ฮาก ของ ตัว๋เก่า� กาวา่ �หมู ต้ี ล้าง ตัว๋ หื้อ สะอาด แล้ว
ก็ ป๊ิก ไป บุ่น ขี้เปอะ แหม�ค

3
พระเยซู จะ ป๊ิก มา แหม เต้ือ

1 เป้ือน ต้ี ฮกั เหย น่ี เป๋น จดหมาย ฉบับ ต้ี สอง แล้ว ต้ี ข้าพเจ้า เขียน มา หา 
หมู่ ต้าน ใน จดหมาย ตึง สอง ฉบับ น้ี ข้าพเจ้า ใค่ เตือ๋น ความ จํา๋ หมู่ ต้าน โดย 
เรือ่ง หมู่ น้ี เป้ือ หมู่ ต้าน จะ มี กํา ก๊ึด ต้ี บรสุิทธิ์ 2 เป้ือ วา่ หมู่ ต้าน จะ ได้ ก๊ึด เถิง 
กํา ของ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ต้ี บรสุิทธิ ์น้ัน ต้ี ได้ อู ้ไว ้ตะก่อน
กับ ก๊ึด เถิง กํา สัง่ สอน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ 
เฮา เซิง่ หมู่ อคัรทูต ของ หมู่ ต้าน ได้ บอก ไว้ 3 หื้อ ต้าน ฮู ้ข้อ น้ี ก่อน เต๊อะ วา่ ใน 
๑ 2:15 2:15 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ วา่ โบโซร์ ๒ 2:15
2:15 บาลาอมั อยู ่ใน สมัย โบราณ ต้ี เกย เยยีะ กาถา อาคม
เขา ได้ ฮบัจ้าง แจ้ง จาว อสิราเอล โดย บ่ เจ้ือ ฟัง พระเจ้า ยอ้น หนั แก่ เงนิ ข 2:16 2:16 กดว�
22:4-35 ค 2:22 2:22 สภษ� 26:11
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ยุค สุดต๊าย จะ มี คน เยยีะ ต๋าม กิเลสตัณ๋หา ของ ตัว๋ แล้ว หมู่ เขา จะ มา ใค่หวั 
เส้ย หมู่ ต้าน วา่ 4 �พระครสิต์ สัญญา วา่ จะ ป๊ิก มา บ่ ใจ้ กา แล้ว มี ไหน ละ ป้อ 
อุย๊ แม่ หม่อน ของ เฮา ก็ ต๋าย กัน๋ ไป หมด ละ แต่ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ก็ ยงั เหมือน เก่า 
อยา่ง ต้ี เป๋น มา ตัง้แต่ พระเจ้า สรา้ง โลก� 5 ต้ี หมู่ เขา อู ้จาอัน้ ยอ้น วา่ หมู่ เขา 
ตัง้ใจ๋ ลืม ความ จรงิ ข้อ น้ี ต้ี วา่ เมิน มา แล้ว โดย ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ต๊องฟ้า 
กับ แผ่นดิน โลก ก็ เกิด ขึ้น มา แล้ว พระองค์ สัง่ หื้อ แผ่นดิน ออก มา จาก น้ํา
หื้อ น้ํา น้ัน อยู ่ล้อม แผ่นดิน 6 แล้ว พระองค์ ก็ ใจ๊ น้ํา น้ัน ท่วม ทําลาย ล้าง โลก 
เก่า 7 แล้ว โดย ถ้อยกํา เดียว กัน๋ น้ัน พระเจ้า สัง่ หื้อ เก็บ ฮกัษา ต๊องฟ้า กับ 
แผ่นดิน โลก ต้ี ยงั เหลือ อยู ่บ่าเด่ียว น้ี ไว ้หื้อ ไฟ เผา ใน วนั ตัดสิน ลง โต้ษ บาป
กับ คน ต้ี บ่ ยาํเก๋ง พระเจ้า จะ ถูก ทําลาย ไป เหยี

8 ป้ีน้อง ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั เหย หา้ม ลืม ความ จรงิ ข้อ น้ี เน่อ คือ สําหรบั พระเจ้า 
แล้ว วนั เดียว ก็ เต้า กับ ปัน ป๋ี ปัน ป๋ี ก็ เต้า กับ วนั เดียว 9องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า บ่ ได้ 
จ๊า ต้ี จะ เยยีะ ต๋าม สัญญา เหมือน ต้ี บาง คน ก๊ึด กัน๋ แต่ ได้ อดทน กับ หมู่ ต้าน
ยอ้น พระองค์ บ่ ใค่ หื้อ ใผ คน ใด ต้อง ถูก ทําลาย ไป แต่ ใค่ หื้อ กู้ ๆ คน กลับใจ๋ 
จาก บาป 10 แต่ วนั อนั ยิง่ใหญ่ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จะ มา เหมือน ขโมย
วนั น้ัน ดวง ดาว ต่าง ๆ ใน ต๊องฟ้า จะ หาย ไป พรอ้ม กัน๋ โดย เสียง สน่ัน ป่ัน ป๊ืน 
ของ ลูกไฟ แผ่นดิน โลก กับ สิง่ ต้ี มี อยู ่บน โลก จะ ถูก เผา ทําลาย จ๋น หมด๓

11 เม่ือ ฮู ้วา่ สิง่ ต่าง ๆ หมู่ น้ี จะ ต้อง ถูก ทําลาย ไป จาอี ้แล้ว ก็ หื้อ หมู่ ต้าน 
ก๊ึด เอา เต๊อะ วา่ จะ ใจ๊ จีวติ จาใด หื้อ บรสุิทธิ ์กับ ยาํเก๋ง พระเจ้า 12 ต๋อน ต้ี ก่ํา
ลัง กอย ถ้า วนั อนั ยิง่ใหญ่ ของ พระเจ้า จง เฮง่ วนั หื้อ มา เถิง เวย ๆ วนั น้ัน ไฟ 
จะ เผา ทําลาย ต๊องฟ้า ตึง ดวง ดาว ต่าง ๆ ใน ต๊องฟ้า ก็ จะ ไน่ ไป 13 แต่ ต๋าม 
สัญญา ของ พระเจ้า น้ัน เฮา จึง ตัง้ หน้า ตัง้ ต๋า กอยถ้า สวรรค์ ใหม่ กับ โลก ใหม่
เซิง่ เป๋น ต้ี ต้ี มี ก้า ความ ยุติธรรม

14 จาอัน้ เป้ือน ต้ี ฮกั เหย เม่ือ หมู่ ต้าน ได้ ตัง้หน้า ตัง้ ต๋า กอย ถ้า สิง่ หมู่ น้ี อยู ่
น้ัน ก็ หื้อ ฮ ิมี ใจ๋ ต้ี สงบ สุข บ่ มี มลทิน กับ บ่ มี ต้ี ติ ใน สาย ต๋า ของ พระเจ้า 15 บ่ ดี 
ลืม วา่ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา มี ความ อดทน เป้ือ หื้อ หมู่ เฮา มี โอกาส 
รอด ป๊น บาป โต้ษ อยา่ง ต้ี เปาโล ป้ีน้อง ต้ี ฮกั ของ เฮา ได้ เขียน จดหมาย เถิง 
หมู่ ต้าน ต๋าม สติ ป๋ัญญา ต้ี พระเจ้า ได้ หื้อ กับ เขา น้ัน 16 จดหมาย กู้ ฉบับ ของ 
เขา ก็ เขียน เถิง เรือ่ง หมู่ น้ี มี ข้อความ บาง อยา่ง ต้ี เข้าใจ๋ ยาก อยู ่ใน จดหมาย 
ของ เขา เซิง่ เยยีะ หื้อ คน บ่ หลวก กับ จิตใจ๋ บ่ มัน่คง เอา ไป อธบิาย อยา่ง ผิด ๆ
เหมือน อยา่ง ต้ี หมู่ เขา เยยีะ กับ ข้อ อื่น ๆ ใน พระคัมภีร์ จึง เยยีะ หื้อ ตัว๋ หมู่ เขา 
ต้อง ฉิบหาย ไป

17 ยอ้น จาอัน้ เป้ือน ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั เหย เม่ือ หมู่ ต้าน ได้ ฮู ้เรือ่ง น้ี ก่อน แล้ว
ก็ หื้อ หละวงั ตัว๋ หื้อ ดี เป้ือ จะ ได้ บ่ หลง ไป ต๋าม กําสอน ต้ี ผิด ๆ ของ คน บ่ ดี หมู่ 
น้ัน แล้ว เยยีะ หื้อ ความ มัน่คง ของ หมู่ ต้าน เสีย ไป เหยี 18 แต่ ขอ หื้อ พระคุณ 
๓ 3:10 3:10 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ วา่ �โลก จะ ถูก เปิดเผย�
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กับ ความ ฮู ้ของ ต้าน จํา๋เรญิ ขึ้น ติก ๆ ใน เรือ่ง ของ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ 
เป๋น เจ้า ผู้ ต้ี เป๋น พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา ขอ เกียรติ จง มี แก่ 
พระองค์ บ่าเด่ียว น้ี และ ตลอด ไป อาเมน
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จดหมาย จาก
ยอหน์

ฉบับ ต้ี น่ึง
ครสิตจักร สมัย ยุค แรก ยอมฮบั วา่ ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี คือ ยอหน์ ผู้ 

เป๋น อคัรทูต ต้าน เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี เม่ือ ต๋อน เฒ่า แล้ว กับ อยู ่ต้ี เมือง เอ
เฟซัส ต้าน คง เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ขึ้น หละหวา่ง ป๋ี ค�ศ� 85-90

ยอหน์ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ไป เถิง หมู่ ผูเ้จ้ือ ใน ครสิตจักร ต่าง ๆ ต้ี อยู ่รอบ 
เมือง เอเฟซัส ใน แควน้ เอเชยี เซิง่ เขา เป๋น ศิษยาภิบาล อยู ่ต้ี หัน้

ยอหน์ เน้น ความ สําคัญ ของ ความ ฮกั ใน จีวติ ของ ผู้เจ้ือ ต้าน สอน วา่ เป๋น 
สิง่ ต้ี สําคัญ นัก ขนาด ต้ี ผู้ เจ้ือ ต้อง ฮกั กัน๋ ต้าน ก็ ได้ ตักเตือ๋น ผู้ ต้ี ได้ อา่น 
จดหมาย ฉบับ น้ี วา่ เรือ่ง ต้ี พระเยซู ครสิต์ เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า แต๊ ๆ
น้ัน ก็ เป๋น ความ จรงิ กับ ก๋าน ต้ี พระเยซู ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน ก็ เยยีะ หื้อ คน ตัง
หลาย ได้ คืนดี กับ พระเจ้า กับ มี ความ สัมพันธ ์กับ พระองค์ ยอหน์ สอน หื้อ 
หนั วา่ ใผ เป๋น ผู้เจ้ือ แต๊ ๆ ก็ คือ คน น้ัน จะ ยอมฮบั วา่ พระเยซู เป๋น พระบุตร 
ของ พระเจ้า กับ ใจ๊ จีวติ อยา่ง บรสุิทธิ์

ถ้อยกํา แหง่ จีวติ
1 หมู่ เฮา ขอ บอก เรือ่ง ของ ผู้ น่ึง เซิง่ มี มา ตัง้แต่ เม่ือ เก๊าหวัที แล้ว เซิง่ หมู่ 

เฮา ได้ยนิ กับ หนั มา กับ ต๋า ได้ แยง ผ่อ อยา่ง ละเอยีด กับ ได้ หยุบ ได้ ซวาม มา 
กับ มือ ของ หมู่ เฮา คือ ผู้ ต้ี ฮอ้ง กัน๋ วา่ ถ้อย กํา ต้ี หื้อ จีวติ 2 เม่ือ จีวติ ของ ผู้ น้ัน 
มา ป๋ากฏ หมู่ เฮา ก็ ได้ หนั กับ เป๋น พยาน บอก หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง เถิง ผู้ ต้ี เป๋น จีวติ 
นิรนัดร์ เซิง่ เกย อยู ่กับ พระบิดา และ ได้ มา ป๋ากฏ หื้อ หมู่ เฮา หนั 3 หมู่ เฮา ก็ 
บอก สิง่ ต้ี หมู่ เฮา ได้ หนั กับ ได้ยนิ น้ัน หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง ตวย เป้ือ วา่ หมู่ ต้าน จะ 
ได้ มี สามัคคีธรรม กับ หมู่ เฮา สามัคคีธรรม น้ี คือ ก๋าน สามัคคีธรรม ต้ี หมู่ เฮา 
มี กับ พระบิดา ตึง กับ พระเยซู ครสิต์ พระบุตร ของ พระองค์ ตวย 4 หมู่ เฮา จึง 
เขียน เรือ่ง หมู่ น้ี มา เถิง หมู่ ต้าน เป้ือ หมู่ เฮา๑ จะ ได้ มี ความ จ้ืนจมยนิดี อยา่ง 
เต๋ม ต้ี

พระเจ้า เป๋น ความ เป่งแจ้ง
5 น่ี คือ เรือ่ง ต้ี หมู่ เฮา ได้ยนิ จาก พระเยซู ครสิต์ กับ บอก หมู่ ต้าน หื้อ ฮู้ คือ 

พระเจ้า เป๋น ความ เป่งแจ้ง ตึง บ่ มี ความ มืด ใน พระองค์ เลย 6 ถ้า เฮา อู ้วา่ 
เฮา มี สามัคคีธรรม กับ พระเจ้า แต่ เฮา ยงั ใจ๊ จีวติ อยู ่ใน ความ มืด เฮา ก็ จุ 
กับ บ่ ได้ เยยีะ ต๋าม ความ จรงิ แต๊ ๆ 7 แต่ ถ้า เฮา ใจ๊ จีวติ อยู ่ใน ความ เป่งแจ้ง 
เหมือน กับ ต้ี พระเจ้า อยู ่ใน ความ เป่งแจ้ง เฮา ก็ มี สามัคคีธรรม กัน๋ เลือด 
๑ 1:4 1:4 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ เป๋น หมู่ ต้าน
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ของ พระเยซู พระบุตร ของ พระเจ้า ต้ี ต๋าย น้ัน ก็ ซ่วย ล้าง ความ บาป กู้ อยา่ง 
ของ เฮา จ๋น หมด จ๋น เส้ียง

8 ถ้า เฮา อู ้วา่ เฮา บ่ มี บาป เฮา ก็ จุ ตัว๋ เก่า กับ เฮา ก็ บ่ ได้ ฮูจั้ก ความ จรงิ 9 แต่ 
ถ้า เฮา สารภาพ บาป ของ เฮา พระเจ้า ผู้ สัตย์ ซ่ือ กับ เยยีะ ใน สิง่ ต้ี ถูกต้อง 
ตลอด จะ ยกโต้ษ บาป หื้อ เฮา พระองค์ จะ ซ่วย ล้าง เฮา หื้อ หมด ใส จาก บาป 
กู้ อยา่ง ตวย 10 แต่ ถ้า เฮา อู ้วา่ เฮา บ่ ได้ เยยีะ บาป ก็ เต้า กับ เฮา อู ้วา่ พระเจ้า ขี้ 
จุ กับ กํา สัง่ สอน ของ พระองค์ ก็ บ่ ได้ อยู ่ใน ใจ๋ เฮา เลย

2
พระเยซู เป๋น ผู้ จ้วย ของ เฮา

1 ต้าน ตังหลาย ต้ี เผียบ เหมือน ลูก ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั เหย ข้าพเจ้า เขียน เรือ่ง 
หมู่ น้ี มา เถิง ต้าน เป้ือ วา่ หมู่ ต้าน จะ บ่ เยยีะ บาป แต่ ถ้า ใผ เยยีะ บาป เฮา ก็ มี 
ผู้จ้วย ออ้นวอน พระบิดา แตน เฮา คือ พระเยซู ครสิต์ ผู้ ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม
2 พระองค์ เป๋น เครือ่ง ปู่จา ฮบั เอา ความ บาป ของ เฮา ไป พระองค์ บ่ ได้ ฮบั เอา 
ความ บาป ของ หมู่ เฮา เต้าอัน้ แต่ ฮบั เอา ของ คน ตึง โลก ไป ตวย

3 ถ้า เฮา ฮกัษา กําสัง่ ของ พระเจ้า เฮา ก็ จะ มัน่ใจ๋ ได้ วา่ เฮา ฮู้จัก พระองค์ 
แต๊ ๆ 4 คน ต้ี อู ้วา่ เฮา ฮู้จัก พระเจ้า แต่ บ่ ได้ เยยีะ ต๋าม กําสัง่ ของ พระองค์ ก็ 
เป๋น คน ขี้ จุ เขา บ่ ได้ ฮูจั้ก ความ จรงิ 5 แต่ คน ต้ี เยยีะ ต๋าม ถ้อยกํา ของ พระเจ้า 
น้ัน ความ ฮกั ของ พระองค์ ก็ สมบูรณ์ ใน คน น้ัน อยา่ง แต๊ จรงิ สิง่ น้ี เยยีะ หื้อ 
เฮา แน่ใจ๋ วา่ เฮา มี ความ สัมพันธ ์กับ พระองค์ 6 คน ต้ี อู ้วา่ ตัว๋ เก่า มี ความ 
สัมพันธ ์กับ พระองค์ ก็ ต้อง ใจ๊ จีวติ เหมือน กับ พระเยซู ตวย

กําสัง่ หื้อ เฮา ฮกั คน อื่น
7 ต้าน ตังหลาย ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั เหย ข้าพเจ้า บ่ ได้ เขียน กํา สัง่ ใหม่ ขึ้น เน่อ

แต่ เขียน กํา สัง่ เก่า ต้ี ต้าน ตังหลาย มี อยู ่แล้ว ตัง้แต่ เก๊า เหงา้ กํา สัง่ เก่า อนั 
น้ัน ต้าน ตังหลาย เกย ได้ยนิ มา แล้ว 8 กํา สัง่ ต้ี ข้าพเจ้า เขียน หื้อ ต้าน น้ัน ก็ ยงั 
นับ วา่ ใหม่ อยู่ ต้าน จะ หนั ความ จรงิ ของ กําสัง่ ใหม่ น้ี ได้ ใน พระครสิต์ กับ ใน 
ตัว๋ หมู่ ต้าน ยอ้น วา่ ความ มืด ก่ําลัง ผ่าน ป๊น ไป ความ เป่งแจ้ง อนั แต๊ จรงิ ก็ 
ได้ ส่อง เข้า มา แล้ว

9 ถ้า ใผ คน ใด อู ้วา่ เขา อยู ่ใน ความ เป่งแจ้ง แต่ ยงั จัง ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ของ ตัว๋ 
อยู่ คน น้ัน ก็ ยงั อยู ่ใน ความ มืด 10คน ต้ี ฮกั ป้ีน้อง ผูเ้จ้ือ ของ เขา ก็ อยู ่ใน ความ 
เป่งแจ้ง เขา จะ บ่ มี อะหยงั เลย ต้ี จะ เป๋น เหตุ หื้อ เขา เยยีะ บาป 11 แต่ คน ต้ี ยงั 
จัง ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ของ ตัว๋ ก็ ยงั อยู ่ใน ความ มืด เขา เผียบ เหมือน ก่ําลัง เตียว อยู ่
ใน ความ มืด เขา บ่ ฮู ้วา่ ก่ําลัง เตียว ไป ต้ี ไหน ยอ้น ความ มืด เยยีะ หื้อ ต๋า ของ 
เขา บอด ไป เหยี แล้ว

12 ลูก ๆ เหย ต้ี ข้าพเจ้า เขียน จดหมาย น้ี มา เถิง หมู่ ต้าน ก็ ยอ้น พระเจ้า ได้ 
ยกโต้ษ บาป ของ หมู่ ต้าน แล้ว ยอ้น หนั แก่ พระเยซู ครสิต์
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13 คน ต้ี เป๋น ป้ออุย๊ ตังหลาย ข้าพเจ้า เขียน เถิง หมู่ ต้าน ยอ้น วา่ ต้าน ตัง
หลาย ฮู้จัก พระองค์ ผู้ เป๋น อยู ่ตัง้แต่ เก๊าหวัที แล้ว คน เป๋น คน หนุ่ม ตังหลาย
ข้าพเจ้า เขียน เถิง หมู่ ต้าน ยอ้น หมู่ ต้าน มี ชยั เหนือ มาร แล้ว

14คน ต้ี เป๋น ลูก ตังหลาย ข้าพเจ้า เขียน เถิง หมู่ ต้าน ยอ้น วา่ ต้าน ตังหลาย 
ฮู้จัก พระบิดา คน ต้ี เป๋น ป้ออุย๊ ตังหลาย ข้าพเจ้า เขียน เถิง หมู่ ต้าน ยอ้น วา่ 
ต้าน ตังหลาย ฮูจั้ก พระองค์ ผู้ เป๋น อยู ่ตัง้แต่ เก๊าหวัที แล้ว คน ต้ี เป๋น คน หนุ่ม 
ตังหลาย ข้าพเจ้า เขียน เถิง หมู่ ต้าน ยอ้น หมู่ ต้าน มี แฮง มี กํา๋ลัง นัก กับ ถ้อย
กํา ของ พระเจ้า อยู ่ใน ใจ๋ ต้าน ตังหลาย กับ หมู่ ต้าน มี ชยั เหนือ มาร แล้ว

15 หา้ม ฮกั โลก ตึง สิง่ ของ ใน โลก น้ี เน่อ ถ้า คน ใด ฮกั โลก น้ี คน น้ัน ก็ บ่ ฮกั 
พระบิดา 16 ยอ้น กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ใน โลก น้ี คือ กิเลส ตัณ๋หา ของ เน้ือหนัง กิเลส 
ตัณ๋หา ของ ต๋า กับ ก๋าน อวด ตัว๋ วา่ มี ทรพัย ์สมบัติ นัก สิง่ หมู่ น้ี บ่ ได้ มา จาก 
พระบิดา แต่ มา จาก โลก น้ี 17 โลก น้ี ตึง กิเลส ตัณ๋หา ของ โลก ก่ําลัง สิน้สุด ไป
แต่ คน ต้ี เยยีะ ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า จะ มี จีวติ อยู ่ตลอด ไป

บ่ ดี ติดต๋าม ศัตรู ๋ของ พระครสิต์
18 ลูก ๆ เหย ต๋อน น้ี เป๋น ยุค สุดต๊าย แล้ว ต๋าม ต้ี ต้าน ตังหลาย เกย ได้ยนิ 

วา่ ศัตรู ๋ของ พระครสิต์ ก่ําลัง จะ มา บ่าเด่ียว น้ี ศัตรู ๋ของ พระครสิต์ ก็ ได้ มา กัน๋ 
นัก แล้ว ยอ้นจาอัน้ เฮา จึง ฮู ้วา่ ต๋อน น้ี เป๋น ยุค สุดต๊าย 19 ศัตรู ๋หมู่ น้ี เป๋น หมู่ ต้ี 
ได้ ละ หมู่ เฮา ไป แต่ หมู่ เขา บ่ ได้ เป๋น คน ของ หมู่ เฮา แต๊ ๆ ถ้า เป๋น ก็ จะ ต้อง อยู ่
ตวย เฮา ต่อไป แต่ หมู่ เขา ละ หมู่ เฮา ไป แล้ว แสดง วา่ บ่ มี ใผ สัก คน ใน หมู่ เขา 
ต้ี เป๋น คน ของ หมู่ เฮา แต๊ ๆ

20 แต่ หมู่ ต้าน ได้ฮบั ก๋าน เจิม จาก พระองค์ ผู้ บรสุิทธิ ์น้ัน จาอัน้ หมู่ ต้าน 
จึง ฮู ้ความ จรงิ 21 ต้ี ข้าพเจ้า เขียน เถิง หมู่ ต้าน บ่ ใจ้ วา่ ยอ้น หมู่ ต้าน บ่ ฮู ้ความ 
จรงิ น้ี แต่ ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน ฮู ้แล้ว กับ ยงั ฮู ้แหม วา่ กําจุกําล่าย บ่ ได้ ออก มา 
จาก ความ จรงิ

22 ใผ เป๋น คน ขี้ จุ ก็ คือ คน ต้ี อู ้วา่ พระเยซู บ่ ใจ้ พระครสิต์ คน น้ัน ละ เป๋น 
ศัตรู ๋ของ พระครสิต์ เขา บ่ ยอมฮบั พระบิดา ตึง พระบุตร ตวย 23 คน ใด ต้ี 
บ่ ยอมฮบั พระบุตร คน น้ัน ก็ บ่ มี ความ สัมพันธ ์กับ พระบิดา คน ใด ต้ี ยอมฮบั 
พระบุตร คน น้ัน ก็ มี ความ สัมพันธ ์กับ พระบิดา ตวย

24 ขอ หื้อ หมู่ ต้าน เก็บ ฮกัษา กํา สัง่ สอน ต้ี ต้าน ได้ยนิ มา ตัง้แต่ เก๊า ยอ้น 
วา่ ถ้า ต้าน ฮกัษา กํา สัง่ สอน น้ี ไว้ ต้าน ก็ จะ ติดสนิท กับ พระบุตร ตึง พระบิดา 
ตลอด ไป 25 อนั น้ี เป๋น สิง่ ต้ี พระเยซู ได้ สัญญา ไว ้กับ หมู่ เฮา คือ หื้อ เฮา มี จีวติ 
นิรนัดร์

26ข้อความ ตึงหมด ต้ี ข้าพเจ้า เขียน มา หื้อ ต้าน ตังหลาย น้ี เป๋น เรือ่ง เก่ียว
กับ คน หมู่ น้ัน ต้ี ฮ ิมา จุล่าย ต้าน ตังหลาย 27 ส่วน ต้าน ตังหลาย ได้ ฮบั ก๋าน 
เจิม จาก พระองค์ แล้ว พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ก็ อยู ่กับ ต้าน ตังหลาย จึง บ่ จํา๋
เป๋น ต้อง มี ใผ มา สอน ต้าน ตังหลาย แหม ยอ้น วา่ พระวญิญาณ น้ัน ได้ สอน 
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ต้าน หื้อ ฮู ้หมด แล้ว กับ สิง่ ต้ี พระองค์ สอน ก็ เป๋น ความ จรงิ บ่ ใจ้ จุ ก็ หื้อ เยยีะ 
ต๋าม กํา สัง่ สอน ของ พระองค์ แล้ว จีวติ ของ ต้าน จะ ติดสนิท กับ พระองค์

28 บ่าเด่ียว น้ี ลูก ๆ เหย จง ติดสนิท กับ พระครสิต์ เป้ือ วา่ เม่ือ พระองค์ มา 
ป๋ากฏ เฮา ตังหลาย จะ มี ความ มัน่ใจ๋ จะ บ่ อาย ต่อหน้า พระองค์ เม่ือ พระองค์ 
มา 29 ต้าน ตังหลาย ฮู ้แล้ว วา่ พระครสิต์ เยยีะ ใน สิง่ ต้ี ถูกต้อง ตลอด จาอัน้
ต้าน ก็ ต้อง ฮู ้วา่ คน ต้ี เยยีะ ใน สิง่ ต้ี ถูกต้อง ก็ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า

3
เฮา เป๋น ลูก ของ พระเจ้า

1 ลอง ก๊ึด ผ่อ เต๊อะ พระบิดา ฮกั เฮา นัก ขนาด ไหน เถิง ได้ ฮอ้ง เฮา วา่ เป๋น 
ลูก ของ พระองค์ แล้ว เฮา ก็ เป๋น จาอัน้ แต๊ ๆ โลก บ่ ฮู้จัก เฮา ก็ ยอ้น วา่ โลก บ่ ฮู้
จัก พระองค์ 2 ต้าน ต้ี ฮกั ตังหลาย ต๋อน น้ี เฮา ได้ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า แล้ว เฮา 
ยงั บ่ ฮู ้วา่ ต่อ ไป ตังหน้า เฮา จะ เป๋น จาใด แต่ เฮา ฮู ้วา่ เม่ือ พระครสิต์ มา ป๋ากฏ
เฮา จะ เป๋น เหมือน พระองค์ ยอ้น วา่ เฮา จะ หนั พระองค์ ต๋าม ต้ี พระองค์ เป๋น 
แต๊ ๆ 3 กู้ คน ต้ี มี ความ หวงั ใน พระครสิต์ จาอี้ ก็ จะ เยยีะ ตัว๋ หื้อ บรสุิทธิ ์เหมือน 
อยา่ง ต้ี พระครสิต์ บรสุิทธิ์

4 กู้ คน ต้ี เยยีะ บาป ก็ เยยีะ ผิด บท บัญญัติ ของ พระเจ้า ยอ้น วา่ บาป เป๋น 
ก๋าน ผิด ต่อ บท บัญญัติ ของ พระเจ้า 5 หมู่ ต้าน ก็ ฮู ้แล้ว วา่ ก๋าน ต้ี พระครสิต์ 
มา ป๋ากฏ น้ัน ก็ เป้ือ มา ฮบั เอา ความ บาป ของ คน ตังหลาย ไป จ๋น หมด จ๋น เส้ี
ยง ใน พระองค์ น้ัน บ่ มี ความ บาป อนั ใด เลย 6 คน ใด ต้ี ติดสนิท กับ พระองค์ 
ก็ จะ บ่ เยยีะ บาป แหม ต่อไป ส่วน คน ต้ี ยงั เยยีะ บาป อยู่ คน น้ัน ยงั บ่ เกย หนั 
พระองค์ ยงั บ่ ฮูจั้ก พระองค์ ตวย

7 ลูก ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั เหย หา้ม หื้อ ใผ มา จัก๊ จู๋ง หื้อ หลง ไป เน่อ คน ต้ี เยยีะ ใน 
สิง่ ต้ี ถูกต้อง ก็ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม เหมือน พระครสิต์ เป๋น คน ถูกต้อง 
ต๋าม ธรรม ของ พระเจ้า 8 คน ใด ต้ี ยงั เยยีะ บาป อยู่ คน น้ัน ก็ เป๋น ของ มาร
ยอ้น วา่ มาร ได้ เยยีะ บาป มา ตัง้แต่ เม่ือ เก๊าหวัที แล้ว น่ี เป๋น เหตุ ต้ี พระบุตร 
ของ พระเจ้า มา ป๋ากฏ เป้ือ มา ทําลาย ก๋าน งาน ของ มาร เหยี

9 คน ใด ต้ี เกิด จาก พระเจ้า คน น้ัน จะ บ่ เยยีะ บาป แหม ต่อไป ยอ้น วา่ ตัว๋ 
เขา มี เจ๊ือ ของ พระเจ้า อยู่ เขา เป๋น ลูก ของ พระเจ้า แล้ว จึง เยยีะ บาป แหม 
บ่ ได้ 10 จาอัน้ เฮา จึง ฮู ้ได้ วา่ ใผ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า ใผ เป๋น ลูก ของ มาร คน ต้ี 
บ่ เยยีะ สิง่ ต้ี ถูกต้อง กาวา่ บ่ ได้ ฮกั ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ของ ตัว๋ ก็ บ่ ใจ้ ลูก ของ พระเจ้า

เฮา ต้อง ฮกั เซิง่ กัน๋ และ กัน๋
11 หมู่ ต้าน ได้ยนิ ได้ ฟัง กําสอน น้ี มา ตัง้แต่ เก๊า แต่ เหงา้ แล้ว วา่ หื้อ เฮา ฮกั 

กัน๋ และ กัน๋ 12 หา้ม เป๋น เหมือน คาอนิ ต้ี เป๋น ของ มาร แล้ว ได้ ฆ่า น้อง บ่าว 
ของ ตัว๋ เขา ฆ่า น้อง เยยีะ หยงั ก็ ยอ้น วา่ ก๋าน ของ เขา เป๋น ก๋าน บ่ ดี แต่ ก๋าน 
ของ น้อง บ่าว น้ัน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม
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13 ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย บ่ ถ้า งดื เน่อ ต้ี โลก น้ี จัง ต้าน 14 เฮา ฮู ้วา่ เฮา เกย 
เป๋น เหมือน คน ต้ี ต๋าย ไป แล้ว ได้ฮบั จีวติ ใหม่ เฮา ฮู ้ได้ ยอ้น เฮา ฮกั ป้ีน้อง ผู้
เจ้ือ ของ เฮา ส่วน คน ต้ี บ่ ฮกั คน อื่น ก็ เหมือน เป๋น คน ต้ี ยงั อยู ่ใน ความ ต๋าย
15 คน ใด ต้ี จัง ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ของ เขา ก็ เป๋น ฆาตกร หมู่ ต้าน ฮู ้แล้ว วา่ คน ต้ี เป๋น 
ฆาตกร จะ บ่ มี จีวติ นิรนัดร์ 16 จาอี ้เฮา จึง ฮู ้วา่ ความ ฮกั เป๋น จาใด คือ พระ
ครสิต์ ได้ สละ จีวติ ของ พระองค์ เป้ือ เฮา ตังหลาย เฮา ก็ สมควร จะ สละ จีวติ 
ของ เฮา เป้ือ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ของ เฮา ตวย 17 คน ต้ี มี ทรพัย ์สมบัติ นัก เม่ือ หนั ป้ี
น้อง ผู้เจ้ือ ของ เขา ยาก จ๋น ต้อง ก๋าน ความ จ้วย เหลือ แต่ ใจ๋จืดใจ๋ดํา บ่ ยอม 
จ้วย แล้ว เขา อู ้ได้ จาใด วา่ เขา ฮกั พระเจ้า 18 ลูก ต้ี ฮกั ตังหลาย เหย หื้อ เฮา 
ฮกั กัน๋ แต๊ ๆ โดย ก๋าน เยยีะ สิง่ ต้ี ดี หื้อ กัน๋ บ่ ใจ้ ก้า อู ้บ่ ดาย เน่อ

19 ยอ้น จาอี ้เฮา จึง ฮู ้วา่ เฮา อยู ่ฝ่าย ความ จรงิ กับ เฮา สามารถ ต้ี จะ มี 
สันติสุข ต่อหน้า พระเจ้า 20 เถิงแม้ วา่ ใจ๋ ของ เฮา จะ ฟ้อง วา่ เฮา ผิด เฮา ก็ 
ฮู ้วา่ พระเจ้า น้ัน เป๋น ใหญ่ เหลือ ใจ๋ ของ เฮา กับ พระองค์ ฮู ้หมด กู้ สิง่ กู้ อยา่ง

21 ต้าน ต้ี ฮกั ตังหลาย ถ้า ใจ๋ เฮา บ่ ฟ้อง วา่ เฮา เยยีะ ผิด เฮา ก็ มี ความ มัน่
ใจ๋ ต้ี จะ เข้า หา พระเจ้า 22 กับ เฮา จะ ได้ฮบั กู้ สิง่ ต้ี เฮา ขอ จาก พระเจ้า ยอ้น วา่ 
เฮา เยยีะ ต๋าม กําสัง่ ของ พระองค์ กับ เยยีะ สิง่ ต้ี พระองค์ ปอใจ๋ 23 กําสัง่ ของ 
พระองค์ คือ หื้อ เฮา เจ้ือ วางใจ๋ พระเยซู ครสิต์ พระบุตร ของ พระองค์ กับ หื้อ 
เฮา ฮกั กัน๋ เหมือน อยา่ง ต้ี พระองค์ ได้ สัง่ เฮา ไว้ 24 คน ต้ี เยยีะ ต๋าม กํา สัง่ ของ 
พระเจ้า ก็ ติดสนิท กับ พระเจ้า แล้ว พระเจ้า ก็ ติดสนิท กับ เขา ตวย เฮา ฮู ้วา่ 
พระเจ้า ติดสนิท กับ เฮา ยอ้น วา่ พระวญิญาณ ต้ี พระองค์ หื้อ กับ เฮา ก็ อยู ่ใน 
ใจ๋ ของ เฮา

4
ยอหน์ เตือ๋น หื้อ หละวงั ผู้ สอน ผิด

1 ต้าน ต้ี ฮกั ตังหลาย หา้ม เจ้ือ กู้ คน ต้ี อา้ง วา่ อู ้โดย พระวญิญาณ แต่ หื้อ 
ทดสอบ หมู่ เขา วา่ มี วญิญาณ ต้ี มา จาก พระเจ้า แต๊ ก่อ ยอ้น วา่ มี ผู้ เป๋น ปาก 
เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตัว๋ ป๋อม นัก ขนาด ออก มา ใคว ่โลก แล้ว 2 ก๋าน ต้ี หมู่ 
ต้าน จะ สามารถ ฮู้จัก พระวญิญาณ ของ พระเจ้า ได้ คือ ถ้า คน ต้ี อา้ง ตัว๋ น้ัน 
ยอมฮบั วา่ พระเยซู ครสิต์ มา เกิด เป๋น มนษุย ์ใน โลก น้ี ก็ แสดง วา่ คน น้ัน มี 
วญิญาณ ต้ี มา จาก พระเจ้า 3 แต่ ถ้า คน ใด บ่ ยอมฮบั เรือ่ง ของ พระเยซู คน 
น้ัน ก็ มี วญิญาณ ต้ี บ่ ได้ มา จาก พระเจ้า เขา เป๋น ศัตรู ๋ของ พระครสิต์ ต้ี ต้าน 
ได้ยนิ วา่ ศัตรู ๋ของ พระครสิต์ ก่ําลัง จะ มา กับ บ่าเด่ียว น้ี ก็ อยู ่ใน โลก น้ี แล้ว

4 ลูก ๆ เหย หมู่ ต้าน เป๋น ของ พระเจ้า จึง มี ชยั เหนือ คน หมู่ น้ัน เน่อ ยอ้น 
วา่ พระวญิญาณ ต้ี อยู ่ใน หมู่ ต้าน ยิง่ใหญ่ เหลือ วญิญาณ ต้ี อยู ่ใน คน ของ โลก 
น้ี 5 หมู่ เขา เป๋น ของ โลก น้ี ยอ้น จาอัน้ สิง่ ต้ี หมู่ เขา อู ้ก็ มา จาก โลก น้ี กับ คน ใน 
โลก ก็ ฟัง หมู่ เขา 6 แต่ หมู่ เฮา เป๋น ของ พระเจ้า คน ต้ี ฮู้จัก พระเจ้า ก็ ฟัง เฮา
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แต่ คน ต้ี บ่ เป๋น ของ พระเจ้า ก็ บ่ ฟัง เฮา จาอัน้ เฮา จึง สามารถ ฮู ้ได้ วา่ คน ไหน 
มี วญิญาณ ของ ความ จรงิ กาวา่ มี วญิญาณ ต้ี จุล่าย

ความ ฮกั มา จาก พระเจ้า
7 ต้าน ต้ี ฮกั ตังหลาย ขอ หื้อ เฮา ฮกั กัน๋ ไว ้เน่อ ยอ้น วา่ ความ ฮกั น้ัน มา 

จาก พระเจ้า คน ต้ี ฮกั เซิง่ กัน๋ และ กัน๋ ก็ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า กับ ฮูจั้ก พระเจ้า
8 ส่วน คน ต้ี บ่ ได้ ฮกั เซิง่ กัน๋ และ กัน๋ ก็ บ่ ฮู้ จัก พระเจ้า ยอ้น วา่ พระเจ้า เป๋น 
ความ ฮกั 9 น่ี คือ วธิ ีต้ี พระเจ้า แสดง ความ ฮกั ต่อ เฮา คือ พระองค์ ส่ง พระ
บุตร องค์ เดียว ของ พระองค์ มา อยู ่ใน โลก น้ี เป้ือ เฮา จะ มี จีวติ นิรนัดร ์โดย 
ผ่าน ตาง พระบุตร ของ พระองค์ น้ัน 10 ความ ฮกั ก็ เป๋น จาอี ้ละ บ่ ใจ้ วา่ เฮา ฮกั 
พระเจ้า แต่ วา่ พระองค์ ฮกั เฮา จึง ส่ง พระบุตร ของ พระองค์ มา เป๋น เครือ่งปู่
จา เป้ือ ฮบั เอา ความ บาป ของ เฮา ไป

11 ต้าน ต้ี ฮกั ตังหลาย ถ้า พระเจ้า ฮกั เฮา ขนาด น้ี เฮา ก็ ควร จะ ฮกั กัน๋ ตวย
12 บ่ มี ใผ เกย หนั พระเจ้า แต่ ถ้า เฮา ฮกั กัน๋ พระเจ้า ก็ เป๋น น้ํา น่ึง ใจ๋ เดียว กัน๋ 
กับ เฮา ความ ฮกั ของ พระองค์ ก็ สมบูรณ์ ใน จีวติ ของ เฮา

13 จาอัน้ เฮา เถิง ฮู ้วา่ เฮา เป๋น น้ํา น่ึง ใจ๋ เดียว กัน๋ กับ พระองค์ พระองค์ ก็ 
เป๋น น้ํา น่ึง ใจ๋ เดียว กัน๋ กับ เฮา คือ พระองค์ หื้อ พระวญิญาณ อยู ่ใน ใจ๋ ของ 
เฮา 14 เฮา ได้ หนั แล้ว กับ เป๋น พยาน บอก คน ตังหลาย วา่ พระบิดา ส่ง พระ
บุตร ของ พระองค์ มา เป๋น ผู้ จ้วย หื้อ โลก น้ี รอด ป๊น บาป โต้ษ 15 คน ต้ี ยอม
ฮบั วา่ พระเยซู เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า พระเจ้า ก็ เป๋น น้ํา น่ึง ใจ๋ เดียว กัน๋ 
กับ คน น้ัน กับ คน น้ัน ก็ เป๋น น้ํา น่ึง ใจ๋ เดียว กัน๋ กับ พระเจ้า 16 ยอ้น จาอัน้ 
เฮา ตังหลาย เถิง ฮู ้ตึง ไว้วาง ใจ๋ ใน ความ ฮกั ต้ี พระเจ้า มี ต่อ เฮา พระเจ้า 
เป๋น ความ ฮกั คน ต้ี ฮกั พระเจ้า กับ ฮกั คน อื่น ก็ เป๋น น้ํา น่ึง ใจ๋ เดียว กัน๋ กับ 
พระเจ้า พระองค์ ก็ เป๋น น้ํา น่ึง ใจ๋ เดียว กัน๋ กับ คน น้ัน 17 ยอ้น จาอี ้ความ ฮกั 
ของ พระเจ้า จึง สมบูรณ์ ใน หมู่ เฮา เฮา ก็ เลย มี ความ มัน่ใจ๋ ใน วนั ตัดสิน ลง
โต้ษ บาป ยอ้น วา่ พระครสิต์ เป๋น จาใด เฮา ก็ เป๋น จาอัน้ ใน โลก น้ี 18 เม่ือ 
พระเจ้า ฮกั เฮา เฮา ก็ บ่ มี ความ กัว๋ ยอ้น ความ ฮกั ต้ี สมบูรณ์ ของ พระองค์ น้ัน
ได้ ไล่ ความ กัว๋ ออก ไป หมด แล้ว ความ กัว๋ น้ัน เก่ียวกับ ก๋าน ถูก ลงโต้ษ กับ 
คน ต้ี ยงั กัว๋ น้ัน ก็ แสดง วา่ ความ ฮกั ของ พระองค์ ยงั บ่ สมบูรณ์ ใน คน น้ัน เต้ือ

19 ต้ี หมู่ เฮา ฮกั ก็ ยอ้น วา่ พระเจ้า ฮกั เฮา ก่อน 20 ถ้า คน ใด อู ้วา่ �เฮา ฮกั 
พระเจ้า� แต่ ยงั จัง ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ของ ตัว๋ อยู่ คน น้ัน ก็ ขี้ จุ ยอ้น คน ต้ี บ่ ฮกั ป้ี
น้อง ผูเ้จ้ือ ของ ตัว๋ ต้ี ผ่อ หนั ได้ แล้ว จะ ฮกั พระเจ้า ต้ี ผ่อ บ่ หนั ได้ จาใด 21 น่ี เป๋น 
กําสัง่ ต้ี พระเจ้า หื้อ กับ เฮา คือ คน ต้ี ฮกั พระเจ้า ต้อง ฮกั ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ของ ตัว๋ 
เก่า ตวย

5
ลูก ของ พระเจ้า มี ชยั เหนือ โลก น้ี แล้ว
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1 คน ต้ี เจ้ือ วา่ พระเยซู เป๋น พระครสิต์ ก็ ได้ จ้ือ วา่ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า กับ 
คน ต้ี ฮกั ป้อ ก็ จะ ฮกั ลูก ๆ ของ เขา ตวย 2 เฮา จะ ฮู ้ได้ วา่ เฮา ตังหลาย ฮกั ลูก 
ของ พระเจ้า แต๊ ก็ ต่อ เม่ือ เฮา ฮกั พระเจ้า กับ เยยีะ ต๋าม กําสัง่ ของ พระองค์
3 ความหมาย ของ ก๋าน ฮกั พระเจ้า คือ เฮา จะ เยยีะ ต๋าม กําสัง่ ของ พระองค์
กับ กําสัง่ ของ พระองค์ ก็ บ่ ยาก 4 ยอ้น คน ต้ี เป๋น ลูก ของ พระเจ้า ก็ มี ชยั เหนือ 
โลก ความ เจ้ือ ของ เฮา เอง คือ ตาง ต้ี จะ มี ชยั เหนือ โลก ได้ 5 ใผ ต้ี มี ชยั เหนือ 
โลก น้ี ได้ ก็ คือ คน ต้ี เจ้ือ วา่ พระเยซู เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า

พระเจ้า อู ้กับ เฮา เรือ่ง ของ พระบุตร
6 พระเยซู ครสิต์ เป๋น ผู้ ต้ี มา โดย น้ํา กับ เลือด พระองค์ บ่ ได้ มา โดย น้ํา เต้า 

อัน้ แต่ มา โดย น้ํา กับ เลือด พระวญิญาณ ก็ ยนืยนั วา่ เรือ่ง น้ี เป๋น ความ จรงิ
ยอ้น พระวญิญาณ เป๋น ความ จรงิ 7 มี อยู ่สาม อยา่ง ต้ี ยนืยนั วา่ เรือ่ง น้ี เป๋น 
ความ จรงิ คือ 8 พระวญิญาณ น้ํา กับ เลือด ตึง สาม อยา่ง น้ี ยนืยนั เหมือน 
กัน๋ หมด 9 ถ้า เฮา เจ้ือถือ พยาน ต้ี เป๋น มนษุย ์ได้ กําพยาน ของ พระเจ้า ก็ น่า 
เจ้ือถือ นัก เหลือ น้ัน แหม ยอ้น วา่ พระเจ้า เอง เป๋น พยาน หื้อ กับ พระบุตร 
ของ พระองค์ 10 คน ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระบุตร ของ พระเจ้า ก็ มี กําพยาน ของ 
พระเจ้า อยู ่ใน ใจ๋ ของ เขา แล้ว คน ต้ี บ่ เจ้ือ พระเจ้า ก็ หา วา่ พระเจ้า ขี้ จุ ยอ้น วา่ 
เขา บ่ เจ้ือ ใน กํา ยนืยนั ของ พระเจ้า ต้ี เก่ียวกับ พระบุตร ของ พระองค์ 11 สิง่ ต้ี 
พระเจ้า ยนืยนั กับ เฮา คือ พระองค์ ได้ หื้อ จีวติ นิรนัดร ์กับ เฮา แล้ว กับ เฮา ได้ 
จีวติ น้ัน ผ่าน ตาง พระบุตร ของ พระองค์ 12 คน ต้ี ติดสนิท กับ พระบุตร ของ 
พระเจ้า ก็ มี จีวติ น้ัน แต่ คน ต้ี บ่ ติดสนิท กับ พระบุตร ของ พระเจ้า ก็ บ่ มี จีวติ 
น้ัน

จีวติ นิรนัดร์
13 ข้าพเจ้า เขียน เรือ่ง น้ี เถิง หมู่ ต้าน ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระบุตร ของ พระเจ้า

เป้ือ หมู่ ต้าน จะ ฮู ้วา่ ต้าน มี จีวติ นิรนัดร์ 14 น้ี เป๋น ความ มัน่ใจ๋ ต้ี หมู่ เฮา มี อยู ่
ใน ก๋าน อธษิฐาน ต่อ พระเจ้า คือ วา่ ถ้า เฮา จะ ขอ สิง่ ใด ต๋าม ต้ี พระเจ้า ปอใจ๋
พระองค์ ก็ จะ โผด ฟัง เฮา 15 ถ้า เฮา ฮู ้วา่ พระองค์ ฟัง เฮา บ่ วา่ เฮา จะ ขอ อะ
หยงั ก็ ต๋าม เฮา ก็ ฮู ้วา่ พระเจ้า จะ หื้อ ต๋าม ต้ี เฮา ขอ น้ัน

16 คน ต้ี หนั ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ของ ตัว๋ เก่า เยยีะ บาป แต่ เป๋น บาป ต้ี บ่ นํา ไป เถิง 
ความ ต๋าย เขา ควร จะ อธษิฐาน ต่อ พระเจ้า หื้อ นํา ป้ีน้อง คน น้ัน กลับใจ๋ จาก 
บาป แล้ว พระเจ้า จะ หื้อ จีวติ กับ ป้ีน้อง คน น้ัน ข้าพเจ้า ก่ําลัง อู ้เถิง คน ต้ี เยยี
ะ บาป ต้ี บ่ นํา ไป เถิง ความ ต๋าย แต่ บาป ต้ี นํา ไป เถิง ความ ต๋าย ก็ มี เหมือน กัน๋
ข้าพเจ้า บ่ ได้ อู ้หื้อ ต้าน อธษิฐาน สําหรบั คน ต้ี เยยีะ บาป จาอัน้ เน่อ 17 ก๋าน 
เยยีะ ผิด กู้ อยา่ง เป๋น ความ บาป แต่ บาป บาง อยา่ง ต้ี บ่ นํา ไป เถิง ความ ต๋าย ก็ 
มี

18 เฮา ฮู ้วา่ คน ต้ี เป๋น ลูก ของ พระเจ้า จะ บ่ เยยีะ บาป แหม ต่อไป พระบุตร 
ของ พระเจ้า ก็ ผ่อกอย หื้อ เขา ปลอดภัย มาร ฮา้ย จะ บ่ สามารถ เยยีะ อะหยงั 
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เขา ได้ 19 เฮา ฮู ้วา่ เฮา เป๋น ลูก ของ พระเจ้า เถิงแม้ วา่ มาร ก่ําลัง ครอบครอง 
โลก น้ี อยู ่ก็ ต๋าม 20 แต่ เฮา ก็ ฮู ้วา่ พระบุตร ของ พระเจ้า มา แล้ว กับ หื้อ ความ 
เข้าใจ๋ กับ เฮา เป้ือ เฮา จะ ฮู้จัก พระเจ้า ผู้ เป๋น ความ จรงิ เฮา มี ความ สัมพันธ ์
กับ พระองค์ ผู้ เป๋น ความ จรงิ น้ัน โดย ความ สัมพันธ ์ต้ี เฮา มี กับ พระเยซู 
ครสิต์ พระบุตร ของ พระองค์ พระองค์ ผู้ น้ี เป๋น พระเจ้า เต้ียง แต๊ กับ เป๋น ผู้ 
ต้ี เยยีะ หื้อ คน มี จีวติ นิรนัดร์ 21 ลูก ๆ เหย จง หละวงั ตัว๋ หา้ม ไป เก่ียวข้อง กับ 
ฮูป เคารพ เน่อ
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จดหมาย จาก
ยอหน์

ฉบับ ต้ี สอง
ครสิตจักร สมัย ยุค แรก ยอมฮบั วา่ ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี คือ ยอหน์ ผู้ 

เป๋นอคัรทูต ต้าน เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ขึ้น หละหวา่ง ป๋ี ค�ศ� 85-90
ยอหน์ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี แล้ว ฝาก ไว ้กับ เป้ือน บาง คน ของ ต้าน ต้ี ได้ 

มา แอว่ หา ต้าน หมู่ เขา ได้ บอก ต้าน เถิง เรือ่ง ก๋าน สอน ผิด ใน ครสิตจักร ของ 
หมู่ เขา ใน ข้อ ต้ี น่ึง ยอหน์ ได้ อา้งเถิง แม่ญิง ต้ี พระเจ้า ได้ เลือก ไว้ แม่ญิง คน 
น้ี คง อา้ง เถิง ผู้เจ้ือ ใน ครสิตจักร ของ เป้ือน ต้าน เซิง่ อยู ่ใน แควน้ เอเชยี เซิง่ 
ใน สมัย น้ี อยู ่ใน ประเทศ ตุรกี

ยอหน์ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี เป้ือ เตือ๋น เรือ่ง ก๋าน สอน ของ ผู้ สอน ผิด ต้ี 
เตียว ตาง ไป ต๋าม ครสิตจักร ต่าง ๆ แล้ว สอน วา่ พระเยซู ครสิต์ บ่ ใจ้ พระบุตร 
ของ พระเจ้า แต๊ ๆ ยอหน์ ได้ ออ้นวอน ผู้เจ้ือ หื้อ เจ้ือฟัง กํา สัง่ ต่าง ๆ ของ พระ
ครสิต์

กําตัก๊ตวาย
1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ข้าพเจ้า ผู้ปกครอง เถิง ต้าน แม่ญิง๑ ต้ี พระเจ้า ได้ 

เลือก ไว้ กับ ลูก ๆ ของ ต้าน ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั แต๊ ๆ บ่ ใจ้ ข้าพเจ้า คน เดียว เน่อ แต่ 
กู้ คน ต้ี ฮู้จัก ความ จรงิ ก็ ฮกั หมู่ ต้าน ตวย 2 ต้ี หมู่ เฮา ฮกั ต้าน ก็ ยอ้น หมู่ เฮา มี 
ความ จรงิ อยู ่ใน ใจ๋ กับ ความ จรงิ น้ี จะ อยู ่กับ หมู่ เฮา ตลอด ไป

3 ขอ หื้อ พระเจ้า พระบิดา กับ พระเยซู ครสิต์ พระบุตร ของ พระบิดา หื้อ 
พระคุณ ความ เมตต๋า กับ สันติสุข กับ หมู่ เฮา ใน ต๋อน ต้ี หมู่ เฮา มี จีวติ ต๋าม 
ความ จรงิ กับ มี ความ ฮกั ต่อ กัน๋ และ กัน๋

ก๋าน ใจ๊ จีวติ อยู ่ใน ความ จรงิ
4 ข้าพเจ้า ดีใจ๋ นัก ขนาด ต้ี ฮู ้วา่ ลูก ๆ ของ ต้าน บาง คน ใจ๊ จีวติ ต๋าม ความ 

จรงิ น้ัน เหมือน กับ ต้ี พระบิดา ได้ สัง่ หมู่ เฮา ไว้ 5 แล้ว ต๋อน น้ี ต้าน แม่ญิง 
เหย ข้าพเจ้า บ่ ได้ เขียน กําสัง่ ใหม่ หื้อ กับ ต้าน แต่ น่ี เป๋น กําสัง่ ต้ี หมู่ เฮา มี มา 
ตัง้แต่ เก๊า แล้ว คือ ขอ หื้อ ฮกั กัน๋ 6 ความ ฮกั น้ี ต้ี ข้าพเจ้า อู ้มา หมายเถิง ก๋าน 
เยยีะ ต๋าม กําสัง่ ของ พระเจ้า กําสัง่ น้ี คือ หื้อ ฮกั กัน๋ และ กัน๋ เหมือน กับ ต้ี หมู่ 
ต้าน เกย ได้ยนิ มา แล้ว ตัง้แต่ เก๊า

7 มี หมู่ ขี้ จุ นัก ขนาด ออก มา ใคว ่โลก น้ี คน หมู่ น้ี บ่ ยอมฮบั วา่ พระเยซู ครสิต์ 
ได้ เข้า มา ใน โลก น้ี เป๋น มนษุย ์แต๊ ๆ คน จาอี ้เป๋น ตึง คน ขี้ จุ เป๋น ตึง ศัตรู ๋ของ 
๑ 1:1 1:1 แม่ญิง น้ี อาจ จะ หมายเถิง แม่ญิง คน น่ึง กาวา่ อาจ จะ หมายเถิง ครสิตจักร ส่วน ลูก ๆ
ของ นาง อาจ อา้ง เถิง สมาชกิ ครสิตจักร น้ัน
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พระครสิต์ 8 หละวงั ตัว๋ หื้อ ดี เป้ือ บ่ หื้อ สิง่ ต้ี หมู่ เฮา ได้ ลง แฮง ไป แล้ว น้ัน ต้อง 
เสีย ไป กับ ต้าน จะ ได้ ฮบั รางวลั น้ัน อยา่ง เต๋มต้ี

9 คน ไหน ต้ี ล่น ล้ําหน้า ไป กับ บ่ ได้ ยดึถือ กํา สัง่ สอน ของ พระครสิต์ คน น้ัน 
ก็ บ่ มี ความ สัมพันธ ์กับ พระเจ้า ส่วน คน ไหน ต้ี ยดึ ถือ กํา สัง่ สอน น้ี คน น้ัน ก็ มี 
ความ สัมพันธ ์กับ พระบิดา ตึง พระบุตร ตวย 10 ถ้า มี ใผ มา หา ต้าน แล้ว บ่ ได้ 
สอน อยา่ง ต้ี พระครสิต์ สอน ก็ บ่ ดี ไป ต้อนฮบั เขา เข้า บ้าน กาวา่ ไป ตัก๊ตวาย 
เขา 11 ยอ้น ถ้า คน ไหน ต้อนฮบั เขา ก็ เต้า กับ วา่ คน น้ัน มี ส่วน ฮว่ม ใน สิง่ บ่ ดี ต้ี 
เขา เยยีะ ตวย

12 ข้าพเจ้า ยงั มี แหม หลาย เรือ่ง ต้ี ใค่ บอก ต้าน แต่ บ่ อยาก เขียน เป๋น 
จดหมาย ข้าพเจ้า หวงั วา่ จะ ได้ มา แอว่ หา ต้าน แล้ว อู ้กัน๋ ต่อหน้า เป้ือ เฮา 
จะ ได้ มี ความ สุข ฮว่ม กัน๋ อยา่ง เต๋มต้ี

13 ลูก ๆ ของ น้องสาว๒ ต้าน ต้ี พระเจ้า ได้ เลือก ไว้ ก็ ฝาก ความ ก๊ึดเติง มา 
หื้อ ต้าน ตวย

๒ 1:13 1:13 อา้งเถิง สมาชกิ ครสิตจักร แหม ต้ี น่ึง
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จดหมาย จาก
ยอหน์

ฉบับ ต้ี สาม
ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี คือ ยอหน์ ผู้ เป๋น อคัรทูต ต้าน เขียน จดหมาย 

ฉบับ น้ี ต๋อน ต้ี ต้าน เฒ่า แล้ว จดหมาย ฉบับ น้ี เขียน ขึ้น หละหวา่ง ป๋ี ค�ศ�
85-90

ยอหน์ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี เถิง ป้อจาย คน น่ึง จ้ือ กายอสั ต้าน ขอ หื้อ 
กายอสั จ้วย แก้ ป๋ัญหา ใน ครสิตจักร ต้ี อยู ่ใก้ ๆ หัน้ คือ ใน ครสิตจักร น้ี มี คน 
จ้ือ เดเมตริอสั ต้ี บ่ ยอมฮบั สิทธ ิอาํนาจ ของ ยอหน์ คริสตจักร น้ี คง อยู ่ใน 
แควน้ เอเชยี สมัย น้ี อยู ่ใน ประเทศ ตุรกี

ยอหน์ เน้น เถิง ความ สําคัญ ของ ก๋าน ติดต๋าม ความ จรงิ ต้ี อยู ่ใน กํา สอน 
ของ พระเยซู อยา่ง มัน่คง กับ ก๋าน ใจ๊ จีวติ โดย ความ ฮกั

กําตัก๊ตวาย
1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ข้าพเจ้า ผู้ปกครอง เถิง กายอสั เป้ือน ฮกั เป้ือน ต้ี 

ข้าพเจ้า ฮกั แต๊ ๆ 2 เป้ือน ต้ี ฮกั เหย ข้าพเจ้า ขอ อธษิฐาน หื้อ ต้าน จํา๋เรญิ ใน 
กู้ อยา่ง กับ มี สุขภาพ ต้ี ดี เหมือน กับ ต้ี จิต วญิญาณ ของ ต้าน ก่ําลัง เป๋น อยู่
3 เม่ือ ใด ต้ี มี ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ บาง คน มา บอก วา่ ต้าน ยงั ยดึมัน่ อยู ่ใน ความ จรงิ 
กับ ยงั ใจ๊ จีวติ ต๋าม ความ จรงิ น้ัน ข้าพเจ้า ดีใจ๋ ขนาด 4 บ่ มี อะหยงั เยยีะ หื้อ 
ข้าพเจ้า ดีใจ๋ นัก ไป เหลือ น้ี แหม แล้ว เม่ือ ได้ยนิ วา่ ลูก ๆ ของ ข้าพเจ้า ใจ๊ จีวติ 
ต๋าม ความ จรงิ น้ัน

ก๋าน ใจ๊ จีวติ ต่อ กัน๋ ใน ครสิตจักร
5 เป้ือน ต้ี ฮกั เหย ต้าน เยยีะ หื้อ หนั เถิง ความ ซ่ือสัตย ์ของ ต้าน เม่ือ ต้าน 

จ้วย เหลือ ป้ีน้อง ผูเ้จ้ือ แม้แต่ บาง คน ต้ี ต้าน บ่ เกย ฮูจั้ก มา ก่อน เลย 6 หมู่ เขา 
ได้ อู ้เถิง ความ ฮกั ของ ต้าน หื้อ คริสตจักร ต้ี น่ี ฟัง ก็ จะ เป๋น ก๋าน ดี นัก ขนาด
ถ้า ต้าน จะ จ้วย ส่ง หมู่ เขา เตียวตาง ต่อ ไป ต๋าม ต้ี พระเจ้า ปอใจ๋ 7 ยอ้น หมู่ เขา 
เตียวตาง ไป เป้ือ ฮบัใจ๊ พระครสิต์๑ กับ บ่ ยอมฮบั ความ จ้วยเหลือ จาก คน ต้ี 
บ่ ฮู้จัก พระเจ้า 8 ยอ้น จาอัน้ หมู่ เฮา ควร จะ จ้วยเหลือ คน จาอี้ เป้ือ จะ ได้ ฮว่ม 
ฮบัใจ๊ กับ หมู่ เขา ใน ก๋าน เปิดเผย ความ จรงิ ตวย

9ข้าพเจ้า ได้ เขียน เถิง ครสิตจักร แต่ ดีโอเตรเฟส คน ต้ี ซอบ เป๋น ใหญ่ ใน ค
รสิตจักร น้ัน เขา บ่ ยอมฟัง หมู่ เฮา เลย 10 รอ ถ้า หื้อ ข้าพเจ้า มา เถิง ก่อน เต๊อะ
แล้ว จะ จ๊ี หื้อ หนั วา่ เขา ได้ เยยีะ อะหยงั ลง ไป พ่อง รวม ตึง เรือ่ง ต้ี เขา ไป เล่า
ขวญั ใส่ฮา้ย หมู่ เฮา ป๋าย บ่ ปอ เขา บ่ ยอม ต้อนฮบั ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ หมู่ น้ัน ต้ี เตียว
๑ 1:7 1:7 ถ้า แป๋ ตรง กับ ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ พระนาม 
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ตาง มา แล้ว ยงั ไป สัง่ หา้ม ผู้เจ้ือ คน อื่น ต้ี อยาก ต้อนฮบั คน หมู่ น้ัน แหม ตวย
ถ้า ใผ บ่ เยยีะ ต๋าม เขา ก็ จะ ไล่ คน น้ัน ออก จาก ครสิตจักร

11 เป้ือน ต้ี ฮกั เหย หา้ม เอา อยา่ง สิง่ ต้ี บ่ ดี แต่ หื้อ เอา อยา่ง สิง่ ต้ี ดี คน ต้ี เยยี
ะ ดี น้ัน ก็ เป๋น ของ พระเจ้า ส่วน คน ต้ี เยยีะ บ่ ดี น้ัน ก็ บ่ เกย ฮู้จัก พระเจ้า 12 กู้ 
คน อู ้ยกยอ่ง เดเมตรอิสั ก๋าน ใจ๊ จีวติ ต๋าม ความ จรงิ ของ เขา ก็ เยยีะ หื้อ หนั 
วา่ เขา สมควร ได้ฮบั ก๋าน ยกยอ่ง หมู่ เฮา ก็ ยกยอ่ง เขา ตวย กับ ต้าน ก็ ฮู ้วา่ ต้ี 
ข้าพเจ้า อู ้มา ตึงหมด น้ี เป๋น ความ จรงิ

13 ข้าพเจ้า ยงั มี แหม หลาย เรือ่ง ต้ี ใค่ บอก ต้าน แต่ บ่ อยาก เขียน เป๋น 
จดหมาย 14 ข้าพเจ้า หวงั วา่ จะ ได้ ปะ ต้าน เวย ๆ น้ี แล้ว เฮา จะ ได้ อู ้กัน๋ ต่อ
หน้า

15 ขอ พระเจ้า หื้อ สันติสุข กับ ต้าน เป้ือน ๆ ต้ี น่ี ฝาก ความ ก๊ึดเติง มา หื้อ 
ต้าน จ้วย ฝาก ความ ก๊ึดเติง หื้อ กับ เป้ือน ๆ แต่ ละ คน ต้ี หัน้ ตวย
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จดหมาย จากยูดา
จดหมาย ฉบับ น้ี เขียน โดย ยูดา ต้าน เป๋น น้อง บ่าว ของ ยากอบ กับ พระ

เยซู ยูดา คง เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ขึ้น หละหวา่ง ป๋ี ค�ศ� 70-80
ยูดา เขียน จดหมาย น้ี เถิง หมู่ ผู้เจ้ือ เซิง่ ผู้ เชีย่ว ชาญ พระคัมภีร ์ก๊ึด วา่ เป๋น 

ผู้เจ้ือ จาว ยวิ ต้ี อยู ่ใน ดินแดน ปาเลสไตน์ ยอ้น ยูดา ได้ อา้งองิ หลาย ข้อ ใน 
พระคัมภีร ์พันธสัญญา เก่า

ยูดา เตือ๋น เรือ่ง ก๋าน สอน ผิด เหมือน ต้ี เปโตร เตือ๋น ใน จดหมาย ฉบับ ต้ี 
สอง ของ เขา ผู้ สอน ผิด หมู่ น้ี เตียว ตาง ไป คริสตจักร หลาย ต้ี แล้ว สอน 
หื้อ หมู่ ผู้ เจ้ือ บ่ ต้อง ใจ๊ จีวติ อยา่ง บรสุิทธิ ์กับ มี ศีลธรรม ยอ้น หมู่ เขา ได้ฮบั 
ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ โดย พระคุณ ของ พระเจ้า ผ่าน ตาง พระเยซู ครสิต์ 
แล้ว ยูดา ก็ เตือ๋น ผู้ ต้ี อา่น จดหมาย ของ เขา วา่ หื้อ จํา๋ สิง่ ต้ี ได้ เฮยีน จาก อคัร
ทูต แต๊ ๆ ไว้ กับ บ่ ดี หลง ไป เจ้ือ กํา สอน ของ หมู่ สอน ผิด หมู่ น้ี

กําตัก๊ตวาย ของ ยูดา
1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ยูดาส๑ ต้ี เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระเยซู ครสิต์ กับ เป๋น 

น้อง บ่าว ของ ยากอบ
เถิง คน ตังหลาย ต้ี พระเจ้า ฮอ้ง มา หื้อ เป๋น คน ต้ี พระเจ้า พระบิดา ฮกั กับ 

เป๋น คน ต้ี พระเยซู ได้ ปกปัก ฮกัษา ไว้ 2ขอ ความ เมตต๋า กับ สันติสุข ตึง ความ 
ฮกั จง มี แก่ หมู่ ต้าน นัก ๆ ขึ้น เต๊อะ เน่อ

เตือ๋น หมู่ คน ต้ี บ่ ยาํเก๋ง พระเจ้า
3 เป้ือน ต้ี ฮกั เหย ข้าพเจ้า ตัง้ ใจ๋ ขนาด ต้ี จะ เขียน เถิง หมู่ ต้าน เก่ียวกับ 

ความ รอด ต้ี เฮา มี ฮว่ม กัน๋ แต่ หนั วา่ จํา๋เป๋น ต้ี ข้าพเจ้า จะ ต้อง เขียน มา หื้อ กํา๋
ลังใจ๋ หมู่ ต้าน ใน ก๋าน ต่อสู้ เป้ือ หลัก ความ เจ้ือ ต้ี พระเจ้า ได้ มอบ หื้อ กับ คน 
ของ พระองค์ เต้ือ เดียว สําหรบั ตลอด ไป 4 ยอ้น มี บาง คน ต้ี บ่ ยาํเก๋ง พระเจ้า 
ได้ ลัก เข้า มา ใน หมู่ เฮา หมู่ เขา เป๋น คน ต้ี ถือ เอา พระคุณ ของ พระเจ้า มา เป๋น 
ข้ออา้ง ใน ก๋าน ป่อย ตัว๋ ต๋าม ตัณ๋หา กับ ได้ ละ ขวา้ง พระเยซู ครสิต์ ผู้ เป๋น ตึง 
เจ้านาย ตึง องค์ พระผู้เป๋นเจ้า องค์ เดียว ของ เฮา ไป พระคัมภีร ์ได้ เขียน เถิง 
คน หมู่ น้ี ไว ้เมิน มา แล้ว วา่ หมู่ เขา จะ ต้อง ได้ฮบั โต้ษ จาก พระเจ้า

5 เถิงแม้ หมู่ ต้าน จะ ฮู ้เรือ่ง น้ี ดี อยู ่แล้ว แต่ ข้าพเจ้า ก็ ใค่ เตือ๋น ความ จํา๋ หมู่ 
ต้าน แหม เต้ือ ต้ี จะ หื้อ ก๊ึด เถิง ใน เรือ่ง ต้ี วา่ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ได้ จ้วย คน 
ของ พระองค์ ออก จาก ประเทศ อยีปิต์ แต่ ต๋อน หลัง พระองค์ ก็ ได้ ทําลาย คน 
ต้ี บ่ เจ้ือ วางใจ๋ หมู่ น้ัน เหยี 6 กับ เรือ่ง ต้ี วา่ หมู่ ทูตสวรรค์ ต้ี บ่ ปอใจ๋ สิทธ ิอาํนาจ 
๑ 1:1 1:1 จ้ือ ยูดาส เป๋น กํา เดียว กับ ยูดา ใน ภาษา กรกี แต่ ออก เสียง บ่ เหมือน กัน๋
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ของ ต๋น ต้ี พระเจ้า หื้อ แต่ ได้ ละขวา้ง ต้ี อยู ่ของ ตัว๋ ไป พระเจ้า ได้ สัง่ ล่าม หมู่ 
เขา ไว ้โดย เจ้ือก เหล็ก ต้ี บ่ มี วนั ปุด อยู ่ใน ต้ี ต้ี มืด เป้ือ ถ้า ก๋าน ตัดสิน ลงโต้ษ ใน 
วนั อนั ยิง่ใหญ่ น้ัน 7 ลอง ก๊ึด เถิง เมือง โสโดม เมือง โกโมราห ์กับ เมือง ตุ๋ม ใก้ 
ตุ๋ม ฮมิ หมู่ น้ัน ลอ ก็ เป๋น อยา่ง เดียว กัน๋ หมู่ เขา เยยีะ บาป ตาง เพศ กับ ใจ๊ จีวติ 
ผิด เพศ พระเจ้า จึง ลงโต้ษ หมู่ เขา ไว ้ใน ต้ี ต้ี มี ไฟ ไหม้ บ่ ฮู้จัก ดับ น่ี ก็ เป๋น ตัว๋
อยา่ง เอา ไว ้เตือ๋น หมู่ เฮา

8 คน บ่ ยาํเก๋ง พระเจ้า หมู่ น้ัน ก็ เยยีะ บาป เหมือน กัน๋ หมู่ เขา อา้ง วา่ หมู่ เขา 
หนั นิมิต จึง เยยีะ หื้อ หมู่ เขา เยยีะ ตัว๋ เป๋น มลทิน กับ บ่ ยอมฮบั สิทธ ิอาํนาจ 
ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า กับ ลบหลู่ หมู่ ทูตสวรรค์ 9 แม้แต่ มีคาเอล ต้ี เป๋น 
หวัหน้า ทูตสวรรค์ เม่ือ ต้าน เถียง กับ มาร วา่ ใผ จะ ได้ ศพ ของ โมเสส ไป ต้าน 
ยงั บ่ อู ้ดู แควน มาร เลย แต่ ต้าน อู ้ก้า วา่ �หื้อ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า วา่ หื้อ เจ้า 
เอา เต๊อะ� 10 แต่ คน หมู่ น้ี อู ้ดู แควน ใน สิง่ ต้ี ตัว๋ เก่า บ่ เข้าใจ๋ ส่วน เรือ่ง ต้ี หมู่ 
เขา เข้าใจ๋ ต๋าม สันดาน ใน ตัว๋ อยา่ง สัตว ์ต้ี บ่ มี สมอง น้ัน ก็ เยยีะ หื้อ หมู่ เขา ถูก 
ทําลาย ไป เหยี 11 ความ ฉิบหาย ก็ จะ เกิด กับ หมู่ เขา ยอ้น วา่ หมู่ เขา เยยีะ ตัว๋ 
เหมือน คาอนิก กับ ยอม เยยีะ ผิด เหมือน บาลาอมั ต้ี ใค่ ได้ สตางค์ข หมู่ เขา 
จะ ต้อง โดน ลงโต้ษ เหมือน โคราห ์ต้ี ต่อต้าน โมเสส ผู้ ต้ี ได้ฮบั สิทธ ิอาํนาจ 
จาก พระเจ้าค 12 หมู่ เขา เป๋น หมู่ ต้ี เยยีะ หื้อ งาน เล้ียง ของ หมู่ ต้าน ต้ี จัด เป้ือ 
แสดง ความ ฮกั ต่อ กัน๋ เสีย ไป หมู่ เขา ฮว่ม กิน๋เล้ียง กับ หมู่ ต้าน โดย บ่ ละอาย 
เลย หมู่ เขา เอาใจ๋ ใส่ ก้า ตัว๋ เก่า เต้าอัน้ หมู่ เขา เหมือน เมฆ บ่ มี ฝน ต้ี ลอย ไป 
ต๋าม ลม เป๋น เหมือน เก๊าไม้ ต้ี บ่ มี หน่วย เม่ือ เถิง เวลา ต้อง ออก หน่วย กับ ถูก 
หลก ฮาก ออก ต๋าย ตึงหมด 13 หมู่ เขา เป๋น เหมือน คล่ืน แฮง ใน ทะเล ต้ี ซัด เอา 
สิง่ ต้ี น่า ละอาย ของ ตัว๋ ขึ้น มา เหมือน ฟอง เป๋น เหมือน ดาว ต้ี หลุด ออก จาก 
หมู่ พระเจ้า ได้ เกียม ต้ี ต้ี มืด ต๊ึก ต้ี บ่ มี วนั เส้ียง สุด หื้อ หมู่ เขา ไว ้แล้ว 14 เอ
โนค เป๋น เจ๊ือสาย ของ อาดัม นับ ลง มา เจ็ด เจ้น ได้ ตวายตัก๊ เถิง คน หมู่ น้ี 
ไว ้วา่ �ผ่อ หัน้ เต๊อะ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า มา กับ หมู่ ทูตสวรรค์ บรสุิทธิ ์ของ 
พระองค์ เป๋น หม่ืน ๆ 15 เป้ือ ตัดสิน กู้ คน กับ ลงโต้ษ คน ต้ี บ่ ยาํเก๋ง พระเจ้า กู้ 
คน สําหรบั กู้ อยา่ง ต้ี หมู่ เขา เยยีะ ไป โดย บ่ ยาํเก๋ง พระองค์ กับ กํา อู ้บ่ ดี ต่อ 
พระเจ้า ของ คน บาป ต้ี บ่ ยาํเก๋ง พระองค์�

16 คน หมู่ น้ี ขีจ่้ม กับ ซอบ ติ คน อื่น ตลอด ซอบ เยยีะ ต๋าม ตัณ๋หา ของ ตัว๋ กับ 
ขี้อวด ซอบ เลียแข้ง เลียขา คน อื่น เป้ือ ผล ประโยชน์

กํา สัง่ สอน กับ กํา เตือ๋น
17 เป้ือน ต้ี ฮกั เหย หื้อ จํา๋ กํา ต้ี หมู่ อคัรทูต ของ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ 

เป๋น เจ้า ของ เฮา เกย อู ้ไว ้เต๊อะ วา่ 18 �เม่ือ เถิง ยุค สุดต๊าย จะ มี คน เซ้ย ต้าน
คน หมู่ น้ี จะ ซอบ เยยีะ ต๋าม กิเลส ตัณ๋หา ของ ตัว๋� 19 คน หมู่ น้ี ละ ต้ี เยยีะ 
ก 1:11 1:11 ปฐก� 4:1-12 ข 1:11 1:11 กดว� 22-24; 31:16 ค 1:11 1:11 กดว�
16:1-35
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หื้อ หมู่ ต้าน แตกแยก กัน๋ หมู่ เขา ใจ๊ จีวติ ต๋าม คน ใน โลก น้ี หมู่ เขา บ่ มี พระ
วญิญาณ ของ พระเจ้า

20 แต่ ส่วน หมู่ ต้าน เป้ือน ต้ี ฮกั เหย หื้อ ก่อ ตัว๋ ขึ้น บน ความ เจ้ือ ต้ี บรสุิทธิ ์
ต้ี สุด แล้ว หื้อ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์จ้วย ต้าน อธษิฐาน 21 หื้อ ยดึมัน่ อยู ่ใน 
ความ ฮกั ของ พระเจ้า ใน หละหวา่ง ต้ี หมู่ ต้าน กอย ถ้า พระเยซู ครสิต์ องค์ 
พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา มา โผด หื้อ หมู่ ต้าน มี จีวติ นิรนัดร์ ยอ้น ความ เมตต๋า 
ของ พระองค์ 22 หื้อ เมตต๋า กับ คน ต้ี ยงั สงสัย อยู่ 23 หื้อ จ้วย ดึง แหม คน หื้อ 
รอด จาก ก๋อง ไฟ หื้อ เมตต๋า กับ คน อื่น ๆ แต่ หื้อ หละวงั ตัว๋ ดี ๆ หื้อ ขี้จ๊ะ แม้แต่ 
เส้ือผ้า ต้ี เป้ือน บาป ของ หมู่ เขา

ส่วน สุดต๊าย ของ จดหมาย
24 พระเจ้า ผู้ ต้ี ฮกัษา หมู่ ต้าน ไว ้บ่ หื้อ ก้น ลง กับ จะ นํา หมู่ ต้าน ไป ยนื อยู ่

ต่อหน้า พระสิร ิของ พระองค์ อยา่ง คน ต้ี บ่ มี ตํา๋หนิ กับ มี ความ จ้ืนจมยนิดี
25 พระองค์ เป๋น พระเจ้า องค์ เดียว เต้าอัน้ เป๋น พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป 
โต้ษ ของ เฮา ผ่าน ตาง พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา ขอ หื้อ 
เกียรติ ความ ยิง่ใหญ่ ฤทธิ ์อาํนาจ ตึง สิทธ ิอาํนาจ จง มี แก่ พระองค์ ตึง ใน 
อดีต บ่าเด่ียว น้ี กับ ตลอดไป เต๊อะ อาเมน
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ววิรณ์
ต้ี ได้ เปิด เผย หื้อ ยอหน์

คริสตจักร ยุค แรก ยอมฮบั วา่ พระธรรม ววิรณ์ เป๋น ก๋าน บันทึก นิมิต ต้ี 
เขียน โดย ยอหน์ ผู้ เป๋น อคัรทูต ของ พระเยซู เขา คง เขียน พระธรรม เล่ม น้ี 
ขึ้น หละหวา่ง ป๋ี ค�ศ� 95-96 ใน สมัย ของ จักรพรรดิ โดมิเตียน

ยอหน์ หนั นิมิต ก็ เลย เขียน บันทึก จดหมาย เถิง หมู่ ผู้เจ้ือ ต้ี โดน ค่ํา เข ใน 
แควน้ เอเชยี เซิง่ ใน สมัย น้ี อยู ่ใน ประเทศ ตุรกี บันทึก น้ี ก็ นํา มา ใจ๊ สําหรบั ผู้
เจ้ือ กู้ คน ต้ี ก่ําลัง ตุ๊ก ทรมาน ใคว ่โลก ยอหน์ เขียน นิมิต น้ี ไว ้ต๋อน ต้ี เขา เป๋น 
นักโต้ษ บน เกาะ ปัทมอส ยอ้น ความ เจ้ือ ของ เขา ใน พระเยซู ครสิต์

จาก นิมิต น้ี ต้ี หื้อ ยอหน์ หนั เขา สอน วา่ พระเยซู จะ ป๊ิก มา เป๋น เต้ือ ต้ี สอง 
เป้ือ ปกครอง คน กู้ จ้าด ใคว ่โลก เถิง แม้วา่ ผู้เจ้ือ จะ โดน ค่ํา จาก ผู้ปกครอง 
โลก น้ี แต่ หมู่ เขา ก็ ตัง้ ต๋า กอย ด้วย ความ หวงั เถิง เวลา ต้ี พระเยซู จะ มา ปา ไป 
อยู ่กับ พระองค์

ยอหน์ อู ้เก่ียวกับ หนังสือ เล่ม น้ี
1 น่ี คือ สิง่ ต้ี พระเจ้า มอบ หื้อ พระเยซู ครสิต์ เปิดเผย กับ หมู่ ผู้ ฮบัใจ๊ ของ 

พระองค์ เป้ือ หื้อ ฮู ้เถิง สิง่ ต่าง ๆ ต้ี จะ เกิด ขึ้น แหม บ่ เมิน น้ี พระเยซู ครสิต์ 
ได้ ส่ง ทูตสวรรค์ ของ พระองค์ ไป บอก เรือ่ง ต่าง ๆ น้ี กับ ยอหน์ ผู้ ฮบัใจ๊ ของ 
พระองค์ 2 ยอหน์ ได้ เป๋น พยาน เถิง กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี เขา หนั คือ ถ้อยกํา ของ 
พระเจ้า ตึง กําพยาน ต้ี พระเยซู ครสิต์ ได้ เปิดเผย หื้อ ฮู้ 3 พระเจ้า จะ ป๋ันปอน 
คน ต้ี ได้ อา่น กํา ตวายตัก๊ น้ี หื้อ คน ตังหลาย ฟัง ตึง จะ ป๋ัน ปอน คน ต้ี ได้ ฟัง แล้ว 
เยยีะ ต๋าม ตวย ยอ้น วา่ เวลา ต้ี เหตุก๋ารณ์ หมู่ น้ี จะ เกิด ขึ้น ก็ ใก้ เข้า มา แล้ว

ยอหน์ ส่ง ข่าว ไป เถิง ครสิตจักร ตึง เจ็ด
4 จาก ยอหน์
เถิง ครสิตจักร ตึง เจ็ด ต้ี อยู ่ใน แควน้ เอเชยี
ขอ หื้อ ต้าน ตัง หลาย ได้ ฮบั พระคุณ กับ สันติสุข จาก พระเจ้า ผู้ เป๋น อยู ่

ตลอด ใน อดีต บ่าเด่ียวน้ี กับ ต้ี จะ มา ใน ปายหน้า กับ จาก วญิญาณ ตึง เจ็ด 
ต้ี เฝ้า อยู ่ต่อหน้า บัลลังก์ ของ พระองค์ 5 กับ จาก พระเยซู ครสิต์ ผู้ เป๋น พยาน 
ต้ี ซ่ือสัตย์ เป๋น คน เก๊าหวัที ต้ี เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย กับ เป๋น ผู้ มี อาํนาจ เหนือ 
กษัตรยิ ์ตังหลาย ใน โลก น้ี

พระเยซู ครสิต์ ฮกั เฮา กับ ได้ จ้วย หื้อ เฮา มี อสิระ จาก บาป ของ เฮา ผ่าน 
ตาง เลือด ของ พระองค์ เอง 6 พระองค์ เยยีะ หื้อ เฮา เป๋น ครอบครวั ปุโรหติ ต้ี 
ฮบัใจ๊ พระเจ้า พระบิดา ของ พระองค์ ขอ เกียรติ กับ ฤทธิ ์อาํนาจ จง มี แก่ พระ
เยซู ครสิต์ ตลอด ไป อาเมน
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7 ผ่อ เต๊อะ พระเยซู ก่ําลัง จะ มา ใน หมู่ เมฆ
กู้ คน จะ หนั พระองค์ แม้แต่ คน ต้ี แตง พระองค์

กู้ เผ่าพันธุ ์ใน โลก จะ โศกเศรา้ ยอ้น พระองค์
จะ เป๋น ต๋าม น้ัน อยา่ง แน่นอน อาเมน

8 พระเจ้า ผู้ เป๋น อยู ่ตลอด ใน อดีต บ่าเด่ียว น้ี กับ ต้ี จะ มา ใน ปายหน้า เป๋น 
ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ สูงสุด อู ้วา่ �เฮา เป๋น จุด ตัง้เก๊า กับ จุด สุดป๋าย ๑ ผู้ เป๋น อยู ่
ตลอด ใน อดีต บ่า เด่ียว น้ี กับ ต้ี จะ มา ใน ปาย หน้า เป๋น ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ สูง 
สุด�

ยอหน์ หนั พระครสิต์
9 ข้าพเจ้า คือ ยอหน์ ป้ีน้อง ของ หมู่ ต้าน ต้ี เป๋น เป้ือน ฮว่ม ใน ความ ตุ๊ก ยาก

ฮว่ม อยู ่ใน แผ่นดิน ของ พระเยซู ตึง ฮว่ม ใน ความ อดทน กับ หมู่ ต้าน ยอ้น ติด
ต๋าม พระองค์ ต้ี เฮา เป๋น นักโต้ษ อยู ่บน เกาะ ปัทมอส น้ี ก็ ยอ้น วา่ ได้ บอก ถ้อย 
กํา ของ พระเจ้า กับ เป๋น พยาน ของ พระเยซู 10 ใน วนั ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 
น้ัน พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ได้ ดลใจ๋ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ได้ยนิ เสียง ดัง เหมือน 
เสียง แก มา จาก ตังหลัง 11 เสียง น้ัน อู ้วา่ �หื้อ เขียน กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี ต้าน หนั 
ลง ไว ้ใน หนังสือ แล้ว ส่ง ไป หื้อ ครสิตจักร ตึง เจ็ด คือ ครสิตจักร ต้ี อยู ่ใน เมือง 
เอเฟซัส เมือง สเมอร์นา เมือง เปอร์กามัม เมือง ธิยาทิรา เมือง ซารดิ์ส
เมือง ฟิลาเดลเฟีย กับ เมือง เลาดีเซีย�

12 เม่ือ ข้าพเจ้า เหลียว ไป ผ่อ ตัง เสียง ต้ี อู ้มา น้ัน ก็ หนั ขา ตัง้ โกมไฟ คํา เจ็ด 
อนั 13 ต้ามก๋าง ขา ตัง้ โกมไฟ หมู่ น้ัน ข้าพเจ้า หนั คน น่ึง เซิง่ ผ่อ เหมือน กับ 
บุตรมนษุย์ นุ่ง เส้ือ คุม ยาว จ๋น เถิง ตีน๋ กับ มี สาย สะปาย คํา ต้ี อก 14 ผม บน 
หวั ของ พระองค์ ขาว เหมือน ขน แกะ กับ ขาว เหมือน หมิะ ต๋า ของ พระองค์ 
เหมือน เปล๋วไฟ 15 ตีน๋ ของ พระองค์ เหมือน ตองแดง ต้ี ถูก หลอม ใน เต๋าไฟ 
จ๋น เกล้ียง เป๋น มัน เหล้ือม มาบ ๆ เสียง ของ พระองค์ เหมือน เสียง น้ํา ไหล ดัง 
สน่ัน ป่ัน ป๊ืน 16 ใน มือ ขวา ของ พระองค์ กํา๋ ดาว อยู ่เจ็ด ดวง มี ดาบ สอง คม 
ออก มา จาก ปาก พระองค์ กับ หน้า ของ พระองค์ เหมือน กับ ตะวนั ต้ี ก่ําลัง 
ส่อง แสง แจ้ง ขนาด

17 เม่ือ ข้าพเจ้า หนั พระองค์ ก็ โก้น ลง ฮมิ ตีน๋ ของ พระองค์ เหมือน กับ คน 
ต๋าย พระองค์ วาง มือ ขวา บน ตัว๋ ข้าพเจ้า แล้ว อู ้วา่ �บ่ ต้อง กัว๋ เฮา เป๋น เก๊า 
กับ เป๋น ป๋าย 18 เฮา เป๋น ผู้ ต้ี มี จีวติ อยู่ เฮา เกย ต๋าย แต่ บ่าเด่ียวน้ี เฮา มี จีวติ 
อยู ่ตลอด ไป เฮา เป๋น ผู้ มี อาํนาจ เหนือ ความ ต๋าย กับ แดน คน ต๋าย๒ 19 หื้อ 
เขียน สิง่ ต้ี ต้าน ได้ หนั หื้อ เขียน เถิง เหตุก๋ารณ์ ต้ี ก่ําลัง เป๋น อยู ่บ่าเด่ียว น้ี กับ 
เหตุก๋ารณ์ ต้ี จะ เกิด ขึ้น ตวย 20 น่ี เป๋น ความ หมาย อนั เลิก็ลับ ของ ดาว ตึง เจ็ด 
ดวง ต้ี ต้าน หนั ใน มือ ขวา ของ เฮา กับ ขา ตัง้ โกมไฟ คํา ตึง เจ็ด อนั ดาว ตึง เจ็ด 
๑ 1:8 1:8 ถ้า แป๋ ตรง กับ ภาษา กรกี จะ เป๋น กํา วา่ อลัฟา กับ โอเมกา อลัฟา
ใน ภาษา กรกี เป๋น อกัษร ตัว๋ เก๊า โอเมกา เป๋น อกัษร ตัว๋ สุดต๊าย ๒ 1:18 1:18
ถ้า แป๋ ตรง กับ ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ ขะแจ๋ แหง่ ความ ต๋าย
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ดวง น้ัน หมายเถิง หมู่ ทูตสวรรค์ ของ ครสิตจักร ตึง เจ็ด แหง่ ขา ตัง้ โกมไฟ 
ตึง เจ็ด อนั น้ัน ก็ หมายเถิง ครสิตจักร ตึง เจ็ด ต้ี น้ัน ละ

2
ส่ง ข่าว ไป เถิง ครสิตจักร ใน เมือง เอเฟซัส

1 �หื้อ เขียน เถิง ทูตสวรรค์ ของ ครสิตจักร ใน เมือง เอเฟซัส วา่
พระองค์ ผู้ ต้ี กํา๋ ดาว ตึง เจ็ด ดวง ใน มือ ขวา กับ เตียว อยู ่ก๋าง ขา ตัง้ โกมไฟ 

คํา ตึง เจ็ด อนั อู ้วา่ 2 เฮา ฮู ้สิง่ ต้ี หมู่ ต้าน เยยีะ ฮู ้เถิง ก๋าน หนัก ต้ี หมู่ ต้าน เยยีะ
ฮู ้เถิง ความ อดทน อยา่ง หนัก ของ หมู่ ต้าน ฮู ้วา่ หมู่ ต้าน ทน บ่ ไหว กับ คน บ่ ดี 
หมู่ น้ัน กับ หมู่ ต้าน ก็ ได้ ทดสอบ คน หมู่ น้ัน ต้ี แอบ อา้ง เป๋น หมู่ อคัรทูต แต๊ ๆ
บ่ ใจ้ แล้ว หมู่ ต้าน ก็ หนั ได้ วา่ หมู่ เขา ขี้ จุ 3 เฮา ฮู ้วา่ หมู่ ต้าน อดทน ต่อ ความ 
ตุ๊กยาก ยอ้น หนั แก่ เฮา กับ บ่ ได้ ออ่นล้า ใน ก๋าน ติดต๋าม เฮา 4 แต่ เฮา มี ข้อ 
ต้ี จะ ต่อ วา่ พ่อง คือ หมู่ ต้าน ฮกั เฮา กับ ฮกั กัน๋ หน้อย ลง เหลือ เม่ือ เก๊าหวัที 
ต้ี ต้าน เกย มี น้ัน 5 ยอ้น จาอัน้ ลอง ก๊ึด ผ่อ ลอ วา่ หมู่ ต้าน ได้ หลงผิด ไป จาก 
สภาพ เก่า มอกใด หื้อ กลับใจ๋ จาก บาป แล้ว ป๊ิก ไป เยยีะ เหมือน เก่า ต้ี เกย เยยี
ะ ตัง้แต่ หวัที น้ัน ถ้า บ่ จาอัน้ เฮา จะ มา หา หมู่ ต้าน กับ จะ เอา ขา ตัง้ โกมไฟ คํา 
ของ หมู่ ต้าน ออก ไป จาก ต้ี ของ มัน เหยี 6 แต่ หมู่ ต้าน ก็ ยงั มี ข้อ ดี อยู่ คือ หมู่ 
ต้าน จัง ใน สิง่ ต้ี หมู่ นิโคเลาส์ เยยีะ เซิง่ ตัว๋ เฮา ก็ จัง เหมือน กัน๋

7 �ใผ ยอม ฟัง ก็ หื้อ ฟัง สิง่ ต้ี พระวญิญาณ บอก กับ ครสิตจักร ต่าง ๆ เต๊อะ
แล้ว ใผ ต้ี มี ชยั เฮา จะ หื้อ กิน๋ หน่วย จาก เก๊าไม้ แหง่ จีวติ เซิง่ อยู ่ใน สวน สวรรค์ 
ของ พระเจ้าก

ส่ง ข่าว ไป ครสิตจักร เมือง สเมอรน์า
8 �หื้อ เขียน เถิง ทูตสวรรค์ ของ ครสิตจักร ใน เมือง สเมอรน์า วา่
�พระองค์ ต้ี เป๋น เก๊า กับ เป๋น ป๋าย ผู้ ต้ี เกย ต๋าย กับ ป๊ิก เป๋น ขึ้น มา ใหม่ อู ้วา่

9 เฮา ฮู ้วา่ หมู่ ต้าน มี ความ ตุ๊ก ลําบาก กับ ยากจ๋น แต่ แต๊ ๆ แล้ว หมู่ ต้าน เป๋น 
คน รํา่รวย เฮา ฮู ้วา่ หมู่ ต้าน ถูก ใส่ ฮา้ย จาก คน หมู่ น้ัน ต้ี ฮอ้ง ตัว๋ เก่า วา่ เป๋น 
จาว ยวิ แต่ บ่ ได้ เป๋น หมู่ เขา เป๋น คน ของ ซาต๋าน 10 บ่ ต้อง กัว๋ เลย เถิง สิง่ ต้ี หมู่ 
ต้าน จะ ต้อง ทน ตุ๊ก ทรมาน น้ัน ฟัง หื้อ ดี เน่อ มาร จะ ยบั หมู่ ต้าน บาง คน ขัง 
คอก เป้ือ ทดสอบ หมู่ ต้าน ต้าน ตังหลาย จะ ทน ตุ๊ก ทรมาน เป๋น เวลา สิบ วนั
แต่ จง ซ่ือสัตย ์ต่อ เฮา ตลอด จ๋น ต๋าย แล้ว เฮา จะ หื้อ มงกุฎ แหง่ จีวติ แก่ หมู่ 
ต้าน

11 �ใผ ยอมฟัง ก็ หื้อ ฟัง สิง่ ต้ี พระวญิญาณ บอก กับ ครสิตจักร ต่าง ๆ เต๊อะ
แล้ว ใผ ต้ี มี ชยั จะ บ่ ได้ฮบั อนัตราย จาก ความ ต๋าย เต้ือ สุดต๊าย ๓

ส่ง ข่าว ไป ครสิตจักร เมือง เปอรก์ามัม
12 �หื้อ เขียน เถิง ทูตสวรรค์ ของ ครสิตจักร ใน เมือง เปอรก์ามัม วา่

ก 2:7 2:7 ปฐก� 2:9; 3:22-24 ๓ 2:11 2:11 อา้งเถิง ต๋าย ใน ฝ่าย วญิญาณ 
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�พระองค์ ผู้ กํา๋ ดาบ สอง คม อู ้วา่ 13 เฮา ฮู ้วา่ ต้ี ต้ี หมู่ ต้าน อยู ่น้ัน เป๋น ต้ี ซา
ต๋าน ปกครอง อยู่ กับ เฮา ก็ ฮู ้วา่ หมู่ ต้าน ยงั จงฮกั ภักดี ต่อ เฮา หมู่ ต้าน บ่ เกย 
หยุด ไว้วางใจ๋ เฮา เลย แม้ ใน ต๋อน ต้ี อนัทีพาส พยาน ต้ี ซ่ือสัตย ์ของ เฮา ถูก 
ฆ่า ต้ามก๋าง หมู่ ต้าน ใน ต้ี ต้ี ซาต๋าน อยู่ 14 แต่ เฮา มี ข้อ ต้ี จะ ต่อ วา่ พ่อง คือ 
บาง คน ใน หมู่ ต้าน ถือ ต๋าม กําสอน ของ บาลาอมั คน ต้ี แนะนํา วธิก๋ีาน หื้อ บา
ลาค จุล่าย จาว อสิราเอล หื้อ เยยีะ บาป โดย จุ หื้อ กิน๋ ของกิน๋ ต้ี เกย เอา ไป ปู่
จา ฮูป เคารพ กับ เยยีะ บาป ตาง เพศ 15 ใน หมู่ ต้าน ก็ มี บาง คน ต้ี ถือ ตวย ต๋าม 
กําสอน ของ หมู่ นิโคเลาส์ เหมือน กัน๋ 16 ยอ้น จาอัน้ หื้อ กลับใจ๋ จาก บาป ถ้า 
บ่ อัน้ เฮา จะ มา หา ต้าน เวย ๆ น้ี แล้ว จะ ต่อสู้ กับ คน หมู่ น้ัน ด้วย ดาบ ต้ี ออก 
จาก ปาก ของ เฮา

17 �ใผ ยอม ฟัง ก็ หื้อ ฟัง สิง่ ต้ี พระวญิญาณ บอก กับ ครสิตจักร ต่าง ๆ เต๊อะ
แล้ว ใผ ต้ี มี ชยั เฮา จะ หื้อ มานาขต้ี เก็บ ซ่อน อยู่ กับ จะ หื้อ หนิ สี ขาว เซิง่ เขียน 
จ้ือ ใหม่ แก่ คน น้ัน บ่ มี ใผ ฮู ้จ้ือ น้ัน นอก จาก คน ต้ี ได้ฮบั เต้าอัน้

ส่ง ข่าว ไป เถิง ครสิตจักร ใน เมือง ธยิาทิรา
18 �หื้อ เขียน เถิง ทูตสวรรค์ ของ ครสิตจักร ใน เมือง ธยิาทิรา วา่
พระองค์ ผู้ ต้ี เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า เซิง่ มี ต๋า เหมือน เปล๋วไฟ กับ มี ตีน๋ 

เหมือน ตองแดง ต้ี เหล้ือม มาบ ๆ อู ้วา่ 19 เฮา ฮู ้สิง่ ต้ี หมู่ ต้าน เยยีะ กับ ความ 
ฮกั ความ เจ้ือ ก๋าน ฮบัใจ๊ ตึง ความ อดทน ต้ี หมู่ ต้าน มี เฮา ฮู ้วา่ บ่าเด่ียว น้ี หมู่ 
ต้าน เยยีะ นัก เหลือ ต้ี เกย เยยีะ เม่ือ เก๊าหวัที แหม ก่อน 20 แต่ เฮา มี เรือ่ง ต้ี 
จะ ต่อ วา่ หมู่ ต้าน คือ หมู่ ต้าน อดทน ฟัง แม่ญิง คน น้ัน ต้ี จ้ือ เยเซเบล ผู้ ต้ี ยก 
ตัว๋ เก่า วา่ เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า กําสอน ของ นาง ล่อลวง ผู้ 
ฮบัใจ๊ ของ เฮา หื้อ เยยีะ บาป ตาง เพศ กับ หื้อ กิน๋ ของกิน๋ ต้ี เกย เอา ไป ปู่จา ฮูป 
เคารพ แล้ว 21 เฮา ได้ หื้อ โอกาส นาง กลับใจ๋ จาก บาป แต่ นาง ก็ บ่ ยอม หยุด 
เยยีะ สิง่ บ่ ดี หมู่ น้ัน ของ นาง 22 ผ่อ เน่อ เฮา จะ เยยีะ หื้อ แม่ญิง คน น้ัน นอน 
บน ต้ีนอน คน ป่วย แล้ว คน ตังหลาย ต้ี ล่วง ประเวณี กับ นาง เฮา จะ หื้อ เขา ได้
ฮบั ความ ตุ๊ก ทรมาน เวน้ แต่ วา่ คน หมู่ น้ัน จะ ยา้ง เยยีะ บาป ต้ี ได้ เยยีะ กับ นาง
23 เฮา จะ ฆ่า หมู่ ลูก ศิษย ์ของ นาง แล้ว ครสิตจักร ตังหลาย จะ ฮู ้วา่ เฮา เป๋น ผู้ 
ต้ี หยัง่ ฮู ้กําก๊ึด กับ จิตใจ๋ ของ คน เฮา จะ ตอบแตน หมู่ ต้าน แต่ ละ คน ต๋าม สิง่ ต้ี 
หมู่ ต้าน ได้ เยยีะ ลง ไป 24 สําหรบั หมู่ ต้าน ต้ี เหลือ อยู ่ใน เมือง ธยิาทิรา ต้ี บ่ ได้ 
เยยีะ ต๋าม กําสอน ของ นาง กับ ยงั บ่ ฮู้จัก สิง่ ต้ี บาง คน ฮอ้ง วา่ �ความ จรงิ อนั 
ล้ําเลิก็ ต้ี มา จาก ซาต๋าน� เฮา จะ บ่ มอบ ภาระ อื่น หื้อ หมู่ ต้าน แหม 25 แต่ สิง่ 
ต้ี หมู่ ต้าน มี อยู ่แล้ว น้ัน ก็ หื้อ ฮกัษา ไว ้หื้อ ดี จ๋น กวา่ เฮา จะ มา

26 �คน ต้ี มี ชยั กับ เยยีะ ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ เฮา ไว ้จ๋น เถิง ต้ี สุด เฮา 
จะ หื้อ เขา มี อาํนาจ ปกครอง จ้าด ตังหลาย
27 �เขา จะ ปกครอง จ้าด ตังหลาย โดย คทา เหล็ก
ข 2:17 2:17 อพย� 16:31
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เขา จะ เยยีะ หื้อ หมู่ น้ัน แตก ออก เป๋น เส่ียง ๆ เหมือน กับ หม้อ ดินเผา ต้ี 
โดน ตุ๊บ�ค

28 เฮา จะ หื้อ อาํนาจ กับ เขา อยา่ง เดียว กับ ต้ี เฮา ได้ฮบั จาก พระบิดา ของ เฮา
กับ เฮา จะ มอบ ดาว ประจํา๋ ฮุง่ หื้อ แก่ คน น้ัน 29 ใผ ยอม ฟัง ก็ หื้อ ฟัง สิง่ ต้ี พระ
วญิญาณ บอก กับ ครสิตจักร ต่าง ๆ เต๊อะ

3
ส่ง ข่าว ไป เถิง ครสิตจักร ใน เมือง ซารดิ์ส

1 �หื้อ เขียน เถิง ทูตสวรรค์ ของ ครสิตจักร ใน เมือง ซารดิ์ส วา่
�พระองค์ ผู้ ปกครอง วญิญาณ ตึง เจ็ด ดวง ต้ี ฮบัใจ๊ พระเจ้าฅ ๔ กับ มี ดาว 

ตึง เจ็ด ดวง พระองค์ อู ้วา่ เฮา ฮู ้สิง่ ต้ี หมู่ ต้าน เยยีะ เฮา ฮู ้วา่ ใผ ก็ ถือ วา่ หมู่ 
ต้าน มี จีวติ ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ เฮา แต่ แต๊ ๆ หมู่ ต้าน ได้ ต๋าย แล้ว ใน ฝ่าย วญิญาณ
2 ต่ืน ขึ้น มา เหยี เต๊อะ หื้อ เสรมิ สิง่ ดี ต้ี เหลือ อยู ่หน้อย ของ หมู่ ต้าน น้ัน หื้อ แข็ง
แฮง ขึ้น ก่อน ต้ี มัน จะ ต๋าย ไป ยอ้น เฮา หนั วา่ สิง่ ต้ี หมู่ ต้าน เยยีะ ตึงหมด น้ัน 
บ่ ดี ปอ ใน สายต๋า พระเจ้า ของ เฮา 3 ยอ้น จาอัน้ หื้อ จดจํา๋ กําสอน ต้ี หมู่ ต้าน 
ได้ฮบั ฟัง ไว้ หื้อ เจ้ือฟัง ต๋าม น้ัน กับ กลับใจ๋ จาก บาป เหยี ถ้า หมู่ ต้าน บ่ ยอม ต่ืน 
ขึ้น มา เฮา จะ มา หา หมู่ ต้าน เหมือน ขโมย แล้ว หมู่ ต้าน จะ บ่ ตัน ฮู ้ตัว๋ วา่ เฮา จะ 
มา หา เม่ือ ใด เป้ือ จะ ลง โต้ษ ต้าน 4 แต่ จาใด ก็ ต๋าม ยงั มี สอง สาม คน ใน เมือง 
ซารดิ์ส ต้ี ได้ ฮกัษา เส้ือผ้า ของ ตัว๋ หื้อ สะอาด อยู่ ก็ เปิง แล้ว ต้ี หมู่ เขา จะ ใส่ 
เส้ือ สี ขาว สะอาด เตียว ไป กับ เฮา 5 คน ต้ี มี ชยั จะ ได้ ใส่ เส้ือผ้า สี ขาว เหมือน 
หมู่ เขา แล้ว เฮา จะ บ่ ลบ จ้ือ ของ เขา ออก จาก หนังสือ แหง่ จีวติ แต่ เฮา จะ 
ยนืยนั ต่อหน้า พระบิดา ของ เฮา กับ ต่อหน้า หมู่ ทูตสวรรค์ ของ พระองค์ วา่
คน ๆ น้ี เป๋น ของ เฮา

6 �ใผ ยอม ฟัง ก็ หื้อ ฟัง สิง่ ต้ี พระวญิญาณ บอก กับ ครสิตจักร ต่าง ๆ เต๊อะ

ส่ง ข่าว ไป ครสิตจักร เมือง ฟิลาเดลเฟีย
7 �หื้อ เขียน เถิง ทูตสวรรค์ ของ ครสิตจักร ใน เมือง ฟิลาเดลเฟีย วา่
�พระองค์ ผู้ บรสุิทธิ ์ซ่ือสัตย์ ต้ี กํา๋ ลูก ขะแจ๋ ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ คือ ผู้ ต้ี เปิด 

ปะตู๋ แล้ว จะ บ่ มี ใผ หบั ได้ เป๋น ผู้ ต้ี หบั ปะตู๋ แล้ว ก็ บ่ มี ใผ เปิด ได้ อู ้วา่ 8 เฮา ฮู ้สิง่ 
ต้ี หมู่ ต้าน เยยีะ ผ่อ หื้อ ดี เฮา ได้ เปิด ปะตู๋ หื้อ หมู่ ต้าน ต้ี บ่ มี ใผ หบั ได้ เฮา ฮู ้วา่ 
หมู่ ต้าน มี แฮง หน้อย แต่ หมู่ ต้าน ก็ ได้ เยยีะ ตวย กําสอน ของ เฮา กับ บ่ ได้ ละ 
ความ เจ้ือ วางใจ๋ ใน เฮา 9 ส่วน หมู่ คน ต้ี เป๋น ของ ซาต๋าน ต้ี จุ วา่ เป๋น จาว ยวิ
แต่ แต๊ ๆ บ่ ได้ เป๋น ผ่อ ไว ้หื้อ ดี เฮา จะ เยยีะ หื้อ หมู่ เขา มา หมอบ ลง ไหว ้ต้ี ตีน๋ 
ของ หมู่ ต้าน กับ เยยีะ หื้อ คน หมู่ น้ัน ฮู ้วา่ เฮา ฮกั หมู่ ต้าน 10 ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน 
เจ้ือฟัง กําสัง่ ต้ี บอก หื้อ อด ไว้ เฮา จะ ปกป้อง หมู่ ต้าน จาก เวลา แหง่ ความ ตุ๊ก
ค 2:27 2:27 สดด� 2:8-9 ฅ 3:1 3:1 วว� 1:4 ๔ 3:1 3:1 ถ้า แป๋ ตรง ๆ กับ ภาษา กรกี เป๋น
วญิญาณ ตึง เจ็ด ของ พระเจ้า 
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ยาก ต้ี จะ มา ทดสอบ คน บน โลก น้ี 11 เฮา จะ มา เวย ๆ น้ี แต่ สิง่ ต้ี หมู่ ต้าน มี อยู ่
แล้ว น้ัน ก็ หื้อ ฮกัษา ไว ้หื้อ ดี เป้ือ จะ บ่ มี ใผ มา ลู่ เอา มงกุฎ ฆไป จาก หมู่ ต้าน 
ได้ 12 เฮา จะ ตัง้ คน ต้ี มี ชยั น้ัน เป๋น เสา หลัก ใน พระวหิาร ของ พระเจ้า ของ เฮา
เขา จะ อยู ่ต้ี หัน้ ตลอด ไป เฮา จะ เขียน จ้ือ ของ พระเจ้า ของ เฮา ลง บน ตัว๋ เขา 
กับ จ้ือ เมือง ของ พระเจ้า ของ เฮา คือ กรุง เยรูซาเล็ม ใหม่ ของ พระเจ้า ต้ี จะ 
ลง มา จาก สวรรค์ จาก พระเจ้า ของ เฮา แล้ว เฮา จะ เขียน จ้ือ ใหม่ ของ เฮา ไว ้
บน ตัว๋ ของ เขา ตวย

13�ใผ ยอม ฟัง ก็ หื้อ ฟัง สิง่ ต้ี พระวญิญาณ บอก กับ ครสิตจักร ตาง ๆ เต๊อะ

ส่ง ข่าว ไป ครสิตจักร เมือง เลาดีเซีย
14 �หื้อ เขียน เถิง ทูตสวรรค์ ของ ครสิตจักร ใน เมือง เลาดีเซีย วา่
�น่ี เป๋น กํา อู ้ของ พระองค์ ผู้ ต้ี ได้ จ้ือ วา่ อาเมน ผู้ ต้ี เป๋น พยาน ต้ี ซ่ือสัตย ์

กับ แต๊ จรงิ พระเจ้า ได้ สรา้ง กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ขึ้น มา ผ่าน ตาง ผู้ น้ี พระองค์ อู ้วา่
15 เฮา ฮู ้สิง่ ต้ี หมู่ ต้าน เยยีะ หมู่ ต้าน บ่ ฮอ้น บ่ หนาว ต่อ เฮา เฮา ใค่ หื้อ หมู่ ต้าน 
ฮู ้ฮอ้น ฮู ้หนาว เลือก เอา อยา่งใด อยา่ง น่ึง เหยี 16ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน อุน่ ๆ บ่ ดาย
บ่ ฮอ้น แต๊ บ่ หนาว แต๊ เฮา จะ ถุย เจ้า ออก จาก ปาก ของ เฮา 17 หมู่ ต้าน อู ้วา่
�ข้า รํา่รวย กับ มัง่คัง่ บ่ ขาด เหลือ อะหยงั เลย� แต่ หมู่ ต้าน บ่ ฮู ้วา่ ตัว๋ หมู่ ต้าน 
น้ัน น่า สมเพช เวทนา น่า อนิดู ยากจ๋น ต๋าบอด กับ ป๋วย ตัว๋ อยู่ 18 เฮา แนะนํา 
หื้อ หมู่ ต้าน ซ้ือ คํา ต้ี ได้ หลอม ด้วย ไฟ หื้อ บรสุิทธิ ์แล้ว จาก เฮา เป้ือ หมู่ ต้าน จะ 
ได้ รํา่รวย แต๊ ๆ หื้อ หมู่ ต้าน ซ้ือ เส้ือผ้า สี ขาว ไป ใส่ เป้ือ จะ ได้ บ่ ต้อง อาย ยอ้น 
ป๋วย ตัว๋ อยู่ แล้ว หื้อ ซ้ือ ยา มา ใส่ ต๋า ของ หมู่ ต้าน เป้ือ จะ ได้ ผ่อ หนั 19 เฮา ฮกั 
ใผ เฮา ก็ จะ ตักเตือ๋น กับ ตีส๋อน เป้ือ สอน คน น้ัน ยอ้น จาอัน้ หื้อ กระตือรอืรน้ 
กับ กลับใจ๋ จาก บาป 20 ผ่อ เต๊อะ เฮา ยนื ฮอ้ง อยู ่ต้ี ปะตู๋ ถ้า ใผ ได้ยนิ เสียง ของ 
เฮา แล้ว เปิด ปะตู๋ ฮบั เฮา จะ เข้า ไป ตังใน แล้ว กิน๋ ข้าว กิน๋ น้ํา ฮว่ม กัน๋ กับ คน 
น้ัน 21 เฮา จะ หื้อ สิทธิ ์กับ คน น้ัน ต้ี มี ชยั ได้ น่ัง บน บัลลังก์ กับ เฮา เหมือน กับ 
ต้ี เฮา มี ชยั แล้ว ได้ น่ัง กับ พระบิดา ของ เฮา บน บัลลังก์ ของ พระองค์

22 �ใผ ยอมฟัง ก็ หื้อ ฟัง สิง่ ต้ี พระวญิญาณ บอก กับ คริสตจักร ต่าง ๆ
เต๊อะ�

4
ก๋าน นมัสก๋าน พระเจ้า ใน สวรรค์

1 หลังจาก น้ัน ข้าพเจ้า หนั ปะตู๋ สวรรค์ เปิด อา้ อยู ่ตัด๊ หน้า แล้ว ข้าพเจ้า 
ได้ยนิ เสียง ต้ี เกย อู ้กับ ข้าพเจ้า เต้ือ แรก ดัง เหมือน เสียง แก วา่ �ขึ้น มา บน 
เพ้ เต๊อะ แล้ว เฮา จะ หื้อ ต้าน หนั วา่ ต่อ จาก น้ี ไป จะ เกิด อะหยงั ขึ้น� 2 ตัน
ใด น้ัน พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ได้ ดลใจ๋ ข้าพเจ้า แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หนั บัลลังก์ ใน 
สวรรค์ กับ มี ผู้ น่ึง น่ัง อยู ่บน น้ัน 3 ผู้ ต้ี น่ัง อยู ่บน บัลลังก์ น้ัน ส่อง สวา่ง เหมือน 
หนิ เจียระไน มี ตึง สี เขียว กับ สี แดง กับ มี ฮุง้ แจ้ง สดใส เหมือน แก้ว มรกต 
ฆ 3:11 3:11 วว� 2:10
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ล้อม แวด บัลลังก์ น้ัน อยู่ 4 นอก จาก น้ี ยงั มี บัลลังก์ แหม ซาว ส่ี บัลลังก์ ล้อม 
แวด บัลลังก์ น้ัน กับ มี ผู้ อาวุโส ซาว ส่ี คน น่ัง อยู ่บน แต่ ละ บัลลังก์ ผู้ อาวุโส 
หมู่ น้ัน ใส่ เส้ือผ้า สี ขาว กับ ใส่ มงกุฎ คํา 5 มี ฟ้า แมบ กับ ฟ้า ฮอ้ง ดัง ออก มา 
จาก บัลลังก์ กับ มี โกมไฟ เจ็ด อนั ลุก แจ้ง อยู ่หน้า บัลลังก์ เซิง่ คือ วญิญาณ 
ตึง เจ็ด ต้ี ฮบัใจ๊ พระเจ้า 6 ตัด๊ หน้า บัลลังก์ น้ัน ผ่อ เหมือน ทะเล แก้ว ต้ี ใส อยา่ง 
แก้ว เจียระไน

ส่วน ตัด๊ ก๋าง บรเิวณ รอบ บัลลังก์ มี สิง่ มี จีวติ ส่ี ต๋น เซิง่ มี แก่น ต๋า อยู ่รอบ 
ตัว๋ เต๋ม ไป หมด ตึง ตัง หน้า ตัง หลัง 7 สิง่ มี จีวติ ตัว๋ ต้ี น่ึง เหมือน สิงโต ตัว๋ ต้ี สอง 
เหมือน งวัปู๊ ตัว๋ ต้ี สาม มี หน้าต๋า เหมือน คน ตัว๋ ต้ี ส่ี เหมือน นก อนิทร ีก่ําลัง 
บิน 8 สิง่ มี จีวติ ตึง ส่ี ต๋น น้ี แต่ ละ ต๋น มี หก ปีก กับ มี แก่นต๋า เต๋ม ไป หมด ตึง 
รอบ ตัว๋ กับ ใน ปีก ตวย ตึง เม่ือ วนั ตึง เม่ือ คืน บ่ เกย หยุด อู ้วา่
�บรสุิทธิ์ บรสุิทธิ์ บรสุิทธิ์
คือ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ สูงสุด
ผู้ เป๋น อยู ่ตลอด ใน อดีต บ่าเด่ียวน้ี กับ ต้ี จะ มา ใน ปายหน้า�
9 เม่ือ ใด ต้ี สิง่ มี จีวติ ตึง ส่ี ต๋น อู ้กํา สรรเสรญิ ถวาย เกียรติ กับ ขอบพระคุณ 
พระองค์ ผู้ ต้ี น่ัง อยู ่บน บัลลังก์ ผู้ เซิง่ มี จีวติ อยู ่ตลอด ไป 10 ผู้ อาวุโส ตึง ซาว 
ส่ี คน ก็ ก้ม ลง กราบ นมัสก๋าน พระองค์ ผู้ ต้ี น่ัง อยู ่บน บัลลังก์ กับ มี จีวติ อยู ่
ตลอด ไป แล้ว หมู่ เขา ก็ ถอด มงกุฎ ของ ตัว๋ ลง ตัด๊ หน้า บัลลังก์ ฮอ้ง วา่
11 �ข้า แต่ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า พระเจ้า ของ หมู่ เฮา

พระองค์ สมควร ต้ี จะ ได้ฮบั กํา สรรเสรญิ
ได้ฮบั เกียรติ กับ ฤทธิ ์อาํนาจ

พระองค์ ได้ สรา้ง กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ขึ้น
กับ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ก็ เกิด ขึ้น กับ เป๋น อยู่

ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระองค์�

5
หนังสือ ม้วน กับ ลูก แกะ

1 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หนั หนังสือ ม้วน มัด น่ึง ใน มือ ขวา ของ พระองค์ ผู้ ต้ี น่ัง 
อยู ่บน บัลลังก์ หนังสือ ม้วน น้ัน มี กํา เขียน ไว ้ตึง ตังหน้า ตังหลัง กับ ปิด ไว ้
โดย ก๋าจ๊ํา เจ็ด ดวง 2 จาก น้ัน ข้าพเจ้า หนั ทูตสวรรค์ ผู้ มี อาํนาจ องค์ น่ึง บอก 
เสียง อนั ดัง วา่ �ใผ สมควร ต้ี จะ ได้ แกะ ก๋าจ๊ํา ต้ี ติด อยู่ กับ เปิด หนังสือ ม้วน 
น้ี ออก� 3 แต่ ก็ บ่ มี ใผ ใน สวรรค์ บน โลก กาวา่ ใต้ ป๊ืน แผ่นดิน โลก ต้ี สมควร 
จะ เปิด หนังสือ ม้วน น้ี แล้ว อา่น ข้อความ ตัง ใน ได้ 4 ข้าพเจ้า ไห ้แล้ว ไห ้แหม 
ยอ้น ยงั บ่ มี ใผ สมควร จะ เปิด หนังสือ ม้วน น้ี กับ อา่น ข้อความ ตัง ใน น้ัน 5 แต่ 
มี ผู้ อาวุโส คน น่ึง อู ้กับ ข้าพเจ้า วา่ �บ่ ดี ไห ้เน่อ ผ่อ หัน้ ลอ สิงโต จาก เผ่า ของ 
ยูดาห ์ผู้ เป๋น เจ๊ือสาย อนั ยิง่ใหญ่ ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ มี ชยั แล้ว กับ สามารถ 
แกะ ก๋าจ๊ํา ตึง เจ็ด ดวง แล้ว เปิด หนังสือ ม้วน น้ี ออก ได้�
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6 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หนั ลูก แกะ๕ ตัว๋ น่ึง ยนื อยู ่ตัด๊ ก๋าง ใก้ ๆ กับ บัลลังก์ สิง่ มี 
จีวติ ตึง ส่ี ต๋น กับ หมู่ ผู้ อาวุโส แวด มัน อยู่ ผ่อ เหมือน วา่ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน เกย 
ถูก ฆ่า มา แล้ว มัน มี เจ็ด เขา กับ เจ็ด ต๋า เซิง่ เป๋น วญิญาณ ตึง เจ็ด ต้ี ฮบัใจ๊ 
พระเจ้า ต้ี พระองค์ ส่ง ออก ไป ใคว ่โลก 7 แล้ว ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน ก็ เตียว เข้า มา 
ฮบั หนังสือ ม้วน น้ัน จาก มือ ขวา ของ พระเจ้า ผู้ ต้ี น่ัง อยู ่บน บัลลังก์ 8 เม่ือ ลูก 
แกะ ตัว๋ น้ัน ฮบั หนังสือ ม้วน น้ัน แล้ว สิง่ มี จีวติ ตึง ส่ี ต๋น กับ หมู่ ผู้ อาวุโส ตึง ซาว 
ส่ี คน ก็ ก้ม กราบ ลง ต่อหน้า ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน แต่ ละ คน มี พิณ กับ กํา๋ สลุง คํา ต้ี มี 
เครือ่งหอม เต๋ม ไป หมด เซิง่ เป๋น กํา อธษิฐาน ของ คน ของ พระเจ้า 9 หมู่ เขา 
ก็ ฮอ้ง เพลง บท ใหม่ วา่
�พระองค์ เป๋น ผู้ ต้ี สมควร ต้ี จะ ได้ฮบั หนังสือ ม้วน น้ี

กับ แกะ ก๋า ออก
ยอ้น พระองค์ ได้ ถูก ฆ่า แล้ว

กับ ได้ ไถ่ คน ตังหลาย หื้อ พระเจ้า โดย เลือด ของ พระองค์
เซิง่ คน หมู่ น้ัน มา จาก กู้ เผ่า กู้ ภาษา กู้ จ้าด กับ กู้ บ้านเมือง

10 พระองค์ เยยีะ หื้อ หมู่ เขา เป๋น ปุโรหติ ใน อาณาจักร ของ พระเจ้า ของ เฮา
กับ หมู่ เขา จะ ปกครอง โลก น้ี�

11 ข้าพเจ้า ก็ ผ่อ แหม เต้ือ แล้ว ได้ยนิ เสียง ของ ทูตสวรรค์ นัก ขนาด เป๋น 
จํา๋นวน ล้าน ๆ ต้ี อยู ่ล้อม แวด บัลลังก์ กับ สิง่ มี จีวติ ตึง ส่ี ต๋น ตึง ผู้ อาวุโส ตัง
หลาย 12 ทูตสวรรค์ ก็ ฮอ้ง ด้วย เสียง อนั ดัง วา่
�ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน ต้ี ถูก ฆ่า ก็ สมควร จะ ได้ฮบั
ฤทธิ ์อาํนาจ ความ มัง่คัง่ ผญา ป๋ัญญา กํา๋ลัง
เกียรติยศ พระสิริ กับ กํา สรรเสรญิ�
13 จาก น้ัน ข้าพเจ้า ก็ ได้ยนิ เสียง สิง่ มี จีวติ ตึง หมด ใน สวรรค์ บน แผ่นดิน 
โลก ใต้ ป๊ืน แผ่นดิน โลก กับ ใน ทะเล ก็ คือ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี มี จีวติ อยู ่ใน จักรวาล
ฮอ้ง สรรเสรญิ วา่
�ขอ กํา สรรเสรญิ เกียรติยศ พระสิริ กับ ฤทธิ ์อาํนาจ
จง มี แก่ พระองค์ ผู้ ต้ี น่ัง อยู ่บน บัลลังก์ กับ แก่ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน
ตลอด ไป�
14 จาก น้ัน สิง่ มี จีวติ ตึง ส่ี ต๋น ก็ อู ้วา่ �อาเมน� แล้ว ผู้ อาวุโส ตึง หมด ก็ ก้ม ลง 
กราบ นมัสก๋าน

6
ก๋า จ๊ํา อนั ต้ี น่ึง เถิง หก

1 ข้าพเจ้า หนั ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน เปิด ก๋า จ๊ํา อนั ต้ี น่ึง ออก มา จาก ตึง หมด เจ็ด 
อนั ข้าพเจ้า ได้ยนิ เสียง ของ สิง่ มี จีวติ ต๋น น่ึง ใน ส่ี ต๋น น้ัน อู ้เสียง ดัง อยา่ง ฟ้า
ฮอ้ง วา่ �มา เต๊อะ� 2 ข้าพเจ้า หนั ม้า ขาว ตัว๋ น่ึง อยู ่ตัด๊หน้า ผู้ ต้ี ขี่ ม้า ตัว๋ น้ัน 
๕ 5:6 5:6 พระคัมภีร ์ไทย ฉบับ มาตรฐาน ใจ๊ กํา วา่ พระเมษโปดก 
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กํา๋ กันธนู กับ ได้ฮบั มงกุฎ แล้ว ก็ ขี่ ม้า ออก ไป อยา่ง ผู้ มี ชยั เป้ือ จะ ไป เอา ชยั 
แหม เต้ือ 3 เม่ือ ลูก แกะ เปิด ก๋า จ๊ํา ต้ี สอง ออก ข้าพเจ้า ได้ยนิ เสียง ของ สิง่ มี จี
วติ แหม ต๋น น่ึง อู ้วา่ �มา เต๊อะ� 4 จาก น้ัน ม้า แหม ตัว๋ น่ึง สี แดง ไฟ ก็ ออก มา
ผู้ ต้ี ขี่ อยู ่บน หลัง ม้า ได้ฮบั อาํนาจ ต้ี จะ เอา สันติสุข ไป จาก โลก เป้ือ เยยีะ หื้อ 
คน ฆ่า กัน๋ เอง ผู้ ขี่ ม้า ได้ฮบั ดาบ ใหญ่ เล่ม น่ึง 5 เม่ือ ลูก แกะ เปิด ก๋า จ๊ํา ต้ี สาม 
ออก ข้าพเจ้า ได้ยนิ เสียง ของ สิง่ มี จีวติ ต๋น ต้ี สาม อู ้วา่ �มา เต๊อะ� ข้าพเจ้า 
ก็ หนั ม้า สี ดํา กับ ผู้ ต้ี ขี่ น้ัน กํา๋ ต๋าจัง้ ไว ้ใน มือ 6 ข้าพเจ้า ได้ ยนิ เสียง น่ึง เหมือน 
กับ วา่ มา จาก ต้ามก๋าง ต้ี สิง่ มี จีวติ ตึง ส่ี ต๋น อยู่ อู ้วา่ �ข้าว สาลี น่ึง ลิตร มี ก้า 
เต้า กับ ก้า แฮง น่ึง วนั ข้าว บารเ์ลย ์สาม ลิตร มี ก้า เต้า กับ ก้า แฮง น่ึง วนั แต่ 
หา้ม เยยีะ หื้อ น้ํามัน กับ เหล้า องุน่ เสียหาย�

7 เม่ือ ลูก แกะ เปิด ก๋า จ๊ํา ต้ี ส่ี ออก ข้าพเจ้า ได้ยนิ เสียง ของ สิง่ มี จีวติ ต๋น ต้ี 
ส่ี อู ้วา่ �มา เต๊อะ� 8 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หนั ม้า สี ซีด ตัว๋ น่ึง อยู ่ต่อ หน้า ข้าพเจ้า ผู้ 
ต้ี ขี่ ม้า ตัว๋ น้ี มี จ้ือ วา่ ความ ต๋าย กับ แดน คน ต๋าย ก็ ตวย หลัง มา ติด ๆ ตึง สอง 
ได้ฮบั อาํนาจ ต้ี จะ ฆ่า น่ึง ใน ส่ี ของ คน ใน โลก น้ี ด้วย คม ดาบ ความ อดอยาก
โรคระบาด กับ หมู่ สัตว ์ฮา้ย ต่าง ๆ ต้ี อยู ่บน แผ่นดิน โลก 9 เม่ือ ลูก แกะ เปิด 
ก๋า จ๊ํา ต้ี หา้ ออก ข้าพเจ้า ก็ หนั วญิญาณ หลาย ดวง อยู ่ป๊ืน แต้น ปู่จา เป๋น หมู่ 
วญิญาณ ของ คน ต้ี ถูก ฆ่า ยอ้น วา่ หมู่ เขา ได้ เป๋น พยาน ต้ี บอก ถ้อยกํา ของ 
พระเจ้า อยา่ง ซ่ือสัตย์ 10 วญิญาณ หมู่ น้ัน เอิน้ ฮอ้ง เสียง ดัง วา่ �องค์ พระผู้
เป๋นเจ้า ต้ี บรสุิทธิ ์กับ ซ่ือสัตย ์เจ้า ข้า พระองค์ จะ หื้อ เฮา ถ้า ไป แหม เมิน เต้า
ใด ต้ี พระองค์ จะ ตัดสิน กับ ลงโต้ษ คน บน โลก น้ี ต้ี ได้ ฆ่า หมู่ เฮา� 11 แล้ว 
เขา หมู่ น้ัน กู้ คน ก็ ได้ ฮบั เส้ือ คุม สี ขาว กับ พระองค์ บอก หมู่ เขา หื้อ ถ้า ต่อ ไป 
แหม กําเดียว จ๋น กวา่ หมู่ ป้ีน้อง ผู้ ฮบัใจ๊ พระครสิต์ จะ ถูก ฆ่า อยา่ง กับ หมู่ เขา 
จ๋น ครบ จํา๋นวน ต้ี ต้องก๋าน 12 เม่ือ ลูก แกะ เปิด ก๋า จ๊ํา ต้ี หก ออก ข้าพเจ้า หนั 
แผ่นดิน ไหว อยา่ง แฮง ตะวนั ก็ มืด ดํา ไป เหมือน ผ้า กระสอบ สี ดํา ๆ เดือน ก็ 
ก๋าย เป๋น สี แดง เหมือน เลือด 13 ดาว บน ต๊องฟ้า ก็ ตก ลง มา บน แผ่นดิน โลก
เหมือน กับ หน่วย บ่าเด่ือ ต้ี ยงั บ่ ตัน สุก ถูก ลมหลวง ป๊ัด หล่น ลง มา จาก เก๊า
14 ต๊องฟ้า ก็ หาย ไป เหมือน หนังสือ ม้วน ต้ี กิก๊ เก็บ ไว้ ดอย กับ เกาะ ตังหลาย 
ก็ ยา้ย ไป จาก ต้ี เก่า 15 จาก น้ัน กษัตรยิ ์ตังหลาย ใน โลก น้ี หมู่ ผู้ ยิง่ใหญ่ หมู่ 
แม่ ทัพ ทหาร ใหญ่ หมู่ คน รํา่รวย คน ต้ี มี อาํนาจ กับ กู้ คน ต้ี เป๋น ขี้ข้า กับ คน ต้ี 
มี อสิระ ก็ ปา กัน๋ ไป ซ่อน อยู ่ใน ถ้ํา กับ ใน ฮอ่ม บ่าหนิ ผา ต่าง ๆ บน ดอย 16 หมู่ 
เขา ฮอ้ง ขอ ดอย กับ หนิ ผา วา่ �ขอ หื้อ ตก ลง มา ใส่ หมู่ เฮา กํา เต๊อะ กับ ซ่อน หมู่ 
เฮา เอา ไว้ เป้ือ วา่ พระองค์ ต้ี น่ัง อยู ่บน บัลลังก์ จะ ได้ ผ่อ บ่ หนั กับ ลูก แกะ ตัว๋ 
น้ัน จะ ลง โต้ษ หมู่ เฮา บ่ ได้ 17 ยอ้น วา่ วนั ต้ี พระเจ้า กับ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน จะ ลงโต้
ษ กู้ คน ได้ มา เถิง แล้ว ใผ จะ รอด จีวติ จาก ก๋าน ลงโต้ษ น้ี ได้ กา�

7
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จาว อสิราเอล จํา๋นวน แสน ส่ี หม่ืน ส่ี ปัน คน
1 หลังจาก น้ัน ข้าพเจ้า หนั ทูตสวรรค์ ส่ี องค์ ยนื อยู ่ต้ี ส่ี แจ่ง ของ โลก กับ 

หา้ม ลม ตึง ส่ี ทิศ ไว ้บ่ หื้อ ป๊ัด บน แผ่นดิน โลก บน ทะเล กาวา่ เก๊าไม้ เก๊า ไหน 
แหม 2 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หนั ทูตสวรรค์ แหม องค์ น่ึง มา จาก ตาง ทิศ ตะวนั ออก
กํา๋ ก๋า จ๊ํา ของ พระเจ้า ผู้ มี จีวติ อยู่ แล้ว ต้าน เอิน้ เสียง ดัง ฮอ้ง ทูต ตึง ส่ี องค์
ต้ี ได้ฮบั อาํนาจ จาก พระเจ้า เยยีะ หื้อ แผ่นดิน โลก กับ ทะเล น้ัน เสียหาย วา่
3 �หา้ม เยยีะ หื้อ แผ่นดิน โลก กาวา่ ทะเล กาวา่ เก๊าไม้ เสียหาย เต้ือ จ๋น กวา่ 
เฮา จะ ได้ จ๊ําก๋า ไว ้ต้ี หน้าผาก ของ ผู้ ฮบัใจ๊ พระเจ้า ของ เฮา เหยี ก่อน� 4 แล้ว 
จาก น้ัน ข้าพเจ้า ก็ ได้ยนิ จํา๋นวน คน ต้ี ได้ฮบั จ๊ําก๋า แล้ว คือ น่ึง แสน ส่ี หม่ืน ส่ี 
ปัน คน ต้ี มา จาก กู้ เผ่า ของ จาว อสิราเอล
5จาก เผ่า ยูดาห์ น่ึง หม่ืน สอง ปัน คน เผ่า รูเบน น่ึง หม่ืน สอง ปัน คน เผ่า กาด

น่ึง หม่ืน สอง ปัน คน
6 เผ่า อาเชอร์ น่ึง หม่ืน สอง ปัน คน เผ่า นัฟทาลี น่ึง หม่ืน สอง ปัน คน เผ่า 

มนัสเสห์ น่ึง หม่ืน สอง ปัน คน
7 เผ่า สิเมโอน น่ึง หม่ืน สอง ปัน คน เผ่า เลวี น่ึง หม่ืน สอง ปัน คน เผ่า อสิสา

คาร์ น่ึง หม่ืน สอง ปัน คน
8 เผ่า เศบูลุน น่ึง หม่ืน สอง ปัน คน เผ่า โยเซฟ น่ึง หม่ืน สอง ปัน คน กับ เผ่า 

เบนยามิน น่ึง หม่ืน สอง ปัน คน
หมู่ คน มา จาก กู้ จ้าด

9 หลัง จาก น้ัน ข้าพเจ้า ก็ ผ่อ หนั คน จํา๋นวน นัก ขนาด นับ ปอ บ่ แป๊ ต้ี มา 
จาก กู้ ประเทศ กู้ เผ่า กู้ เจ๊ือ จ้าด กับ กู้ ภาษา ยนื อยู ่ต่อหน้า บัลลังก์ กับ ต่อ
หน้า ลูก แกะ น้ัน หมู่ เขา ใส่ เส้ือ คุม สี ขาว ใน มือ กํา๋ ใบ ปาล์ม 10 หมู่ เขา เอิน้ 
ฮอ้ง เสียง ดัง วา่
�ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ เป๋น ของ พระเจ้า ของ เฮา
ผู้ ต้ี น่ัง อยู ่บน บัลลังก์
ตึง เป๋น ของ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน ตวย�
11 ทูตสวรรค์ ตึง หมด ต้ี ยนื แวด บัลลังก์ แวด หมู่ ผู้ อาวุโส กับ แวด สิง่ มี จีวติ 
ตึง ส่ี ต๋น น้ัน ก็ ก้ม หน้า ลง กราบ อยู ่ต่อ หน้า บัลลังก์ แล้ว นมัสก๋าน พระเจ้า
12 อู ้วา่
�อาเมน ขอ กํา สรรเสรญิ พระ สิริ ผญา ป๋ัญญา กํา โมทนา ขอบคุณ

เกียรติยศ อาํนาจ กับ ฤทธิ ์เดช จง มี แก่ พระเจ้า ของ เฮา ตลอด ไป
อาเมน�

13 จาก น้ัน ผู้ อาวุโส คน น่ึง ถาม ข้าพเจ้า วา่ �หมู่ คน ต้ี ใส่ เส้ือ คุม สี ขาว 
น้ี เป๋น ใผ พ่อง หมู่ เขา มา จาก ต้ี ไหน กัน๋� 14 ข้าพเจ้า ตอบ ต้าน วา่ �ต้าน 
เจ้าข้า ต้าน ก็ ฮู ้แล้ว วา่ หมู่ เขา เป๋น ใผ� ผู้ อาวุโส จึง บอก วา่ �คน หมู่ น้ี คือ คน 
ต้ี มา จาก ความ ตุ๊กยาก ลําบาก ต้ี หนัก ขนาด หมู่ เขา ซัก เส้ือ คุม ของ หมู่ เขา 
ด้วย เลือด ของ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน จ๋น ขาว สะอาด 15 หมู่ เขา เถิง ได้ มา อยู ่ต่อ หน้า 
บัลลังก์ ของ พระเจ้า กับ ฮบัใจ๊ พระองค์ ตึง เม่ือวนั ตึง เม่ือคืน ใน พระวหิาร 



ววิรณ์ 7:16 501 ววิรณ์ 8:13

ของ พระองค์ กับ พระองค์ ต้ี น่ัง อยู ่บน บัลลังก์ จะ ปกปัก ฮกัษา กับ อยู ่ตวย 
หมู่ เขา 16 หมู่ เขา จะ บ่ อยาก ข้าว อยาก น้ํา แหม ความ ฮอ้น จาก แสงแดด จะ 
บ่ เผา หมู่ เขา แหม ต่อ ไป 17 ยอ้น วา่ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน ต้ี อยู ่ตัด๊ ก๋าง ใก้ กับ บัลลังก์ 
จะ ผ่อ กอย หมู่ เขา เหมือน กับ คน เล้ียง แกะ ต้าน จะ ปา หมู่ เขา ไป หา ต๋าน้ํา 
แหง่ จีวติ กับ พระเจ้า จะ เจ๊ด น้ําต๋า กู้ หยด จาก ต๋า ของ เขา หมู่ น้ัน�

8
ก๋า จ๊ํา อนั ต้ี เจ็ด

1 เม่ือ พระองค์ เปิด ก๋า จ๊ํา อนั ต้ี เจ็ด ออก มา สวรรค์ ก็ ดัก ไป เป๋น เวลา 
ประมาณ เกิง่ จัว้โมง 2 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หนั ทูตสวรรค์ ตึง เจ็ด องค์ ยนื อยู ่ต่อ
หน้า พระเจ้า หมู่ เขา ได้ฮบั แก เจ็ด อนั 3 แล้ว ทูตสวรรค์ แหม องค์ น่ึง กํา๋ 
กระถาง ไฟ คํา เข้า มา ยนื อยู ่ต้ี แต้น ปู่จา พระเจ้า ได้ หื้อ เครือ่งหอม จํา๋นวน 
นัก ขนาด กับ ทูต องค์ น้ัน เป้ือ ใจ๊ เผา ถวาย ฮว่ม กับ กํา อธษิฐาน ของ คน ของ 
พระเจ้า บน แต้น ปู่จา คํา ต้ี อยู ่หน้า บัลลังก์ 4ควนั ของ เครือ่งหอม ใน กระถาง 
ต้ี ทูตสวรรค์ กํา๋ อยู ่น้ัน กับ กํา อธษิฐาน ของ คน ของ พระเจ้า ก็ ลอย ขึ้น ไป หา 
พระเจ้า 5 จาก น้ัน ทูตสวรรค์ เอา ไฟ จาก แต้น ปู่จา มา ใส่ ลง ใน กระถาง แล้ว 
เอา กระถาง น้ัน โจ้ง ลง ไป บน แผ่นดิน โลก เยยีะ หื้อ เกิด ฟ้า แมบ ฟ้า ฮอ้ง 
เสียง ดัง กับ แผ่นดิน ไหว

ทูตสวรรค์ ตึง เจ็ด เป่า แก
6 จาก น้ัน ทูตสวรรค์ ตึง เจ็ด องค์ ก็ ปา กัน๋ เกียม พรอ้ม ต้ี จะ เป่า แก ตึง เจ็ด 

อนั ของ เขา 7 เม่ือ ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี น่ึง เป่า แก ขึ้น บ่าเหบ็ กับ ไฟ ต้ี สูน กับ 
เลือด ก็ ตก ลง มา บน แผ่นดิน โลก เยยีะ หื้อ น่ึง ใน สาม ของ โลก รวม ตึง น่ึง ใน 
สาม ของ เก๊าไม้ กับ หญ้า ต้ี เขียว จุ้ม ก็ ถูก ไฟ เผา ไป หมด

8 เม่ือ ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี สอง เป่า แก ขึ้น มี สิง่ น่ึง ต้ี ผ่อ เหมือน ดอย ใหญ่ 
ขนาด ต้ี ก่ําลัง ลุก ไหม้ เป๋น ไฟ ถูก โจ้ง ลง ไป ใน ทะเล เยยีะ หื้อ น่ึง ใน สาม ของ 
ทะเล ก๋าย เป๋น เลือด 9 น่ึง ใน สาม ของ สิง่ มี จีวติ ใน ทะเล กับ น่ึง ใน สาม ของ 
เฮอื ตึงหมด ก็ ถูก ทําลาย ไป

10 เม่ือ ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี สาม เป่า แก ขึ้น ก็ มี ดาว ใหญ่ แก่น น่ึง เป๋น เหมือน 
โกมไฟ ลุก แจ้ง อยู่ ตก ลง มา จาก ต๊องฟ้า ลง ไป ต้ี น่ึง ใน สาม ของ แม่น้ํา ตัง
หลาย กับ ต๋าน้ํา ตังหลาย 11 ดาว แก่น น้ี จ้ือ วา่ บอระเพ็ด เยยีะ หื้อ น้ํา น่ึง ใน 
สาม ขม กับ เยยีะ หื้อ คน จํา๋นวน นัก ขนาด ต้ี กิน๋ น้ํา น้ัน ต๋าย ไป ยอ้น น้ํา ขม

12 เม่ือ ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี ส่ี เป่า แก ขึ้น เยยีะ หื้อ น่ึง ใน สาม ของ ตะวนั เดือน 
กับ ดาว ต่าง ๆ ถูก ทําลาย จ๋น มืด ไป เยยีะ หื้อ น่ึง ใน สาม ของ เม่ือวนั กับ เม่ือ
คืน มืด ไป 13 ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า ผ่อ อยู ่น้ัน ก็ ได้ยนิ เสียง นก อนิทร ีตัว๋ น่ึง ต้ี บิน อยู ่
ก๋าง อากาศ ฮอ้ง เสียง ดัง วา่ �ฉิบหาย ฉิบหาย ฉิบหาย จะ มี แก่ คน บน โลก 
น้ี ยอ้น วา่ ทูตสวรรค์ แหม สาม องค์ ก่ําลัง จะ เป่า แก ขึ้น มา แหม แล้ว�
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9
1 เม่ือ ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี หา้ เป่า แก ขึ้น ข้าพเจ้า ก็ หนั ดาว แก่น น่ึง ต้ี ได้ ตก 

จาก ต๊องฟ้า ลง บน แผ่นดิน โลก ดาว แก่น น้ัน ได้ฮบั ลูก ขะแจ๋ ขุม ต้ี เลิก็ ต้ี สุด
2 เม่ือ ดาว แก่น น้ัน เปิด ขุม ต้ี เลิก็ ต้ี สุด ก็ มี ควนั ปุ้ง ออก มา เหมือน ควนั ต้ี ออก 
มา จาก เต๋าไฟ ขนาด ใหญ่ ควนั น้ี บัง ตะวนั กับ ต๊องฟ้า หื้อ มืด มิด ไป หมด 3 มี 
ฝูง จัก๊แต๋น บิน ออก มา จาก ควนั น้ี ลง มา บน แผ่นดิน โลก หมู่ จัก๊แต๋น น้ี ได้ฮบั 
อาํนาจ จาก พระเจ้า หื้อ เดือด ได้ เหมือน แมงป่อง ใน โลก 4 แต่ พระองค์ บ่ หื้อ 
ทําลาย หญ้า พืชผัก ต่าง ๆ กาวา่ เก๊าไม้ แต่ หื้อ ทําลาย ก้า คน ต้ี บ่ มี ก๋า จ๊ํา ของ 
พระเจ้า อยู ่บน หน้าผาก เต้าอัน้ 5 พระเจ้า หา้ม จัก๊แต๋น หมู่ น้ี วา่ บ่ หื้อ ฆ่า หมู่ 
เขา แต่ หื้อ ทรมาน เป๋น เวลา หา้ เดือน หื้อ เจ็บปวด เหมือน แมงป่อง เดือด
6 ใน หวา่ง น้ัน คน ตังหลาย จะ เซาะหา ความ ต๋าย แต่ ก็ บ่ ปะ หมู่ เขา ใค่ ต๋าย
แต่ ความ ต๋าย ได้ หนี ไป เหยี

7 จัก๊แต๋น หมู่ น้ี ผ่อ เหมือน ม้า ต้ี เกียม จะ ออก ฮบ บน หวั ของ จัก๊แต๋น สุบ 
สิง่ ต้ี เหมือน กับ มงกุฎ คํา หน้า เหมือน กับ หน้า ของ คน 8 ผม บน หวั เหมือน 
กับ ผม ของ แม่ญิง เขี้ยว เหมือน เขี้ยว ของ สิงโต 9 กับ มี เกราะ กัน๋ หน้าอก 
เหมือน เกราะ เหล็ก เสียง ปีก บิน เหมือน เสียง ของ ม้า กับ รถ ฮบ เป๋น จํา๋
นวน นัก ขนาด ต้ี ฟ่ัง เข้า สู่ สงคราม 10 หาง มี เหล็กใน เหมือน หาง แมงป่อง
อาํนาจ ต้ี จะ เยยีะ ฮา้ย คน ตลอด หา้ เดือน น้ัน อยู ่ต้ี หาง ของ มัน 11 จัก๊แต๋น 
หมู่ น้ี มี ทูต ของ ขุม ต้ี เลิก็ ต้ี สุด เป๋น กษัตรยิ ์ปกครอง หมู่ มัน อยู่ ทูต องค์ น้ี มี 
จ้ือ ภาษา ฮบีรู วา่ อาบัดโดน กับ ภาษา กรกี วา่ อปอลลิโยน ( คือ ผู้ ทําลาย )

12 เรือ่ง ฉิบหาย อนั ต้ี น่ึง ผ่าน ไป แล้ว ผ่อ เต๊อะ ยงั มี เรือ่ง ฉิบหาย หลวง 
แหม สอง อยา่ง ต้ี ก่ําลัง จะ เกิด ขึ้น ปายหน้า

13 เม่ือ ทูตสวรรค์ ต้ี หก เป่า แก ขึ้น ข้าพเจ้า ก็ ได้ยนิ เสียง มา จาก หงอน ต้ี 
งอน ตึง ส่ี แจ่ง ของ แต้น ปู่จา ต้ี แป๋ง จาก คํา ต้ี ตัง้ อยู ่ตัด๊หน้า พระเจ้า 14 เสียง 
น้ัน สัง่ ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี หก ต้ี กํา๋ แก วา่ �หื้อ แก้ มัด ทูตสวรรค์ ตึง ส่ี ต้ี ถูก มัด ไว ้
ต้ี แม่น้ํา ใหญ่ คือ แม่น้ํา ยูเฟรติส� 15 แล้ว ทูตสวรรค์ ตึง ส่ี ต้ี พระเจ้า ได้ เกียม 
ไว ้สําหรบั จัว้โมง น้ี วนั น้ี เดือน น้ี ป๋ี น้ี ก็ ถูก ปล่อย ออก มา เป้ือ หมู่ เขา จะ ได้ 
ฆ่า คน เหยี น่ึง ใน สาม ของ คน ตึง หมด 16 ข้าพเจ้า ได้ยนิ วา่ จํา๋นวน ของ ก๋อง
ทัพ ทหาร ม้า มี อยู ่สอง รอ้ย ล้าน คน 17 ใน นิมิต น้ัน ข้าพเจ้า หนั ลักษณะ ของ 
ม้า กับ คน ขี่ น้ัน เป๋น จาอี ้คือ คน ขี่ ม้า มี เกราะ กัน๋ หน้าอก สี แดง เหมือน ไฟ สี 
น้ําเงนิ เข้ม เหมือน พลอย กับ สี เหลือง เหมือน กํามะถัน หวั ของ ม้า ตังหลาย 
ก็ เหมือน หวั สิงโต ปาก ก็ มี ไฟ ควนั กับ กํามะถัน ปุ้ง ออก มา ตวย 18 คน น่ึง 
ใน สาม ต๋าย โดย สาม อยา่ง น้ี ต้ี เยยีะ หื้อ เกิด ความ ฉิบหาย คือ ไฟ ควนั กับ 
กํามะถัน ต้ี ปุ้ง ออก มา จาก ปาก ของ ม้า หมู่ น้ัน 19 ยอ้น วา่ ฤทธิ ์ของ ม้า น้ัน อยู ่
ต้ี ปาก กับ หาง หาง ของ ม้า เหมือน งู ต้ี มี หวั ไว ้เยยีะ ฮา้ย ต่อ คน ได้

20 คน ตังหลาย ต้ี เหลือ อยู่ ต้ี บ่ ได้ ถูก ฆ่า จาก ความ ฉิบหาย สาม อยา่ง น้ี ยงั 
คง บ่ ได้ กลับใจ๋ เลิก เจ้ือ ใน สิง่ ต่าง ๆ ต้ี หมู่ เขา สรา้ง ขึ้น มา กับ มือ ของ ตัว๋ เก่า
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หมู่ เขา บ่ ได้ เลิก กราบ ไหว ้หมู่ ผี ป๋ีศาจ กาวา่ ฮูป เคารพ ต้ี เอา คํา เงนิ ตอง 
เหลือง หนิ กับ ไม้ มา แป๋ง ฮูป เคารพ หมู่ น้ัน บ่ สามารถ ผ่อ หนั กาวา่ ได้ยนิ
กาวา่ เตียว ได้ 21หมู่ เขา บ่ ได้ กลับใจ๋ จาก ก๋าน ฆ่า ฟัน กัน๋ ตึง ก๋าน ใจ๊ เวทมนตร ์
กาถา ก๋าน เยยีะ บาป ตาง เพศ กับ ก๋าน ลัก ขโมย

10
ทูตสวรรค์ กับ หนังสือ ม้วน เล่ม หน้อย

1 ข้าพเจ้า ได้ หนั ทูตสวรรค์ ต้ี มี ฤทธิ ์นัก ขนาด แหม องค์ น่ึง ลง มา จาก 
สวรรค์ มี เมฆ หุม้ ตัว๋ กับ มี ฮุง้ อยู ่รอบ หวั ใบ หน้า เหมือน ตะวนั กับ มี ขา เป๋น 
เหมือน เสา ต้น ใหญ่ ต้ี เต๋ม ไป ด้วย เปล๋วไฟ 2 ใน มือ ของ ต้าน มี หนังสือ ม้วน 
หน้อย ๆ ต้ี ก๋าง ออก อยู่ ตีน๋ ขวา ของ ต้าน ยํ่า อยู ่บน ทะเล ส่วน ตีน๋ ซ้าย ยํ่า อยู ่
บน แผ่นดิน 3 ต้าน ฮอ้ง เสียง ดัง เหมือน สิงโต คําราม เม่ือ ต้าน ฮอ้ง เสียง 
ฟ้าฮอ้ง ตึง เจ็ด เสียง ก็ ดัง ขึ้น 4 เม่ือ เสียง ฟ้าฮอ้ง ตึง เจ็ด ดัง ขึ้น ข้าพเจ้า ก็ ก่ํา
ลัง จะ เขียน ต่อ แต่ ข้าพเจ้า ได้ยนิ เสียง จาก สวรรค์ บอก วา่ �หื้อ เก็บ สิง่ ต้ี ฟ้า
ฮอ้ง ตึง เจ็ด บอก กับ ต้าน ไว ้น้ัน เป๋น ความ ลับ หา้ม เขียน ข้อความ หมู่ น้ัน ลง 
ไป เน่อ� 5 จาก น้ัน ทูตสวรรค์ ต้ี ข้าพเจ้า หนั ยนื อยู ่ตัง บน ทะเล กับ บน แผ่น
ดิน น้ัน ได้ ยก มือ ขวา ของ ต้าน ขึ้น ฟ้า 6 แล้ว สาบาน โดย อา้ง เถิง พระองค์ ผู้ 
มี จีวติ อยู ่ตลอดไป ผู้ สรา้ง ฟ้า สวรรค์ แผ่นดิน โลก ทะเล กับ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง 
ต้ี อยู ่ใน น้ัน ตวย ทูตสวรรค์ สาบาน วา่ �พระเจ้า จะ บ่ จ๊า แหม ต่อ ไป แล้ว ต้ี 
จะ เยยีะ ต๋าม แผน ของ พระองค์� 7 ใน เวลา ต้ี ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี เจ็ด จะ เป่า 
แก น้ัน พระเจ้า จะ เยยีะ หื้อ แผนก๋าน อนั เลิ็กลับ ของ พระองค์ สําเรจ็ ต๋าม 
ต้ี พระองค์ ได้ บอก ไว ้กับ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ต้ี เป๋น ผู้ ฮบั
ใจ๊ ของ พระองค์ 8 จาก น้ัน เสียง ต้ี ข้าพเจ้า ได้ยนิ จาก สวรรค์ ก็ บอก ข้าพเจ้า 
แหม เต้ือ น่ึง วา่ �ไป ฮบั ม้วน หนังสือ ต้ี เปิด อยู ่ใน มือ ของ ทูตสวรรค์ ต้ี ยนื อยู ่
ตึง บน ทะเล กับ บน แผ่นดิน มา เหยี�

9 ข้าพเจ้า จึง ไป หา ทูตสวรรค์ องค์ น้ัน กับ ขอ หนังสือ ม้วน หน้อย น้ัน ต้าน 
บอก วา่ �เอา ไป เต๊อะ เอา ไป กิน๋ เหยี มัน จะ บ่ ม่วน เม่ือ อยู ่ใน ต๊อง แต่ เม่ือ 
ยงั อยู ่ใน ปาก จะ หวาน เหมือน น้ําเผิง้� 10 ข้าพเจ้า จึง ฮบั หนังสือ ม้วน หน้อย 
จาก มือ ทูตสวรรค์ มา กิน๋ เม่ือ หนังสือ ม้วน หน้อย อยู ่ใน ปาก ก็ หวาน เหมือน 
น้ําเผิง้ แต่ เม่ือ ตก ลง ต๊อง ก็ บ่ ม่วน ต๊อง 11 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ได้ยนิ เสียง บอก วา่
�ต้าน จะ ต้อง บอก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ใน เรือ่ง แผน ก๋าน ของ พระองค์ ต่อ 
เผ่าพันธุ ์ตังหลาย จ้าด ต่าง ๆ ภาษา ต่าง ๆ กับ หมู่ กษัตรยิ�์

11
พยาน ตึง สอง

1 หลังจาก น้ัน ข้าพเจ้า ก็ ได้ฮบั ไม้ออ้ ยาว อนั น่ึง ไว ้ใจ๊ เป๋น ไม้ วดั มอก แล้ว 
มี เสียง บอก ข้าพเจ้า วา่ �ไป วดั ขนาด พระวหิาร ของ พระเจ้า กับ แต้น ปู่จา
แล้ว นับ จํา๋นวน คน ต้ี ก่ําลัง นมัสก๋าน อยู ่ใน พระวหิาร น้ัน ตวย 2 แต่ บ่ ต้อง 
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วดั ข่วง จัน๊ นอก ของ พระวหิาร ยอ้น ได้ ยก หื้อ กับ คน ต่างจ้าด แล้ว หมู่ เขา 
จะ ยํ่า ไป กู้ ต้ี กู้ ตาง ใน เมือง ต้ี บรสุิทธิ ์เป๋น เวลา ส่ี สิบ สอง เดือน 3 แล้ว เฮา 
จะ ส่ง พยาน ของ เฮา ไป สอง คน กับ หื้อ ฤทธิ ์อาํนาจ หมู่ เขา หมู่ เขา จะ นุ่ง ผ้า 
กระสอบ แล้ว บอก ถ้อยกํา ของ เฮา เป๋น เวลา น่ึง ปัน สอง รอ้ย หก สิบ วนั�

4 พยาน ตึง สอง น้ัน ก็ คือ เก๊า บ่า กอก เทศ สอง เก๊า กับ ขา ตัง้ โก ม ไฟ 
สอง อนัง เซิง่ พยาน ตึง สอง น้ี เป๋น ผู้ ต้ี ยนื อยู ่ต่อ หน้า องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผู้ 
ปกครอง โลก น้ี 5 ถ้า มี ใผ ฮ ิต้ี จะ เยยีะ ฮา้ย พยาน ตึง สอง น้ี ก็ จะ มี ไฟ ออก จาก 
ปาก ของ หมู่ เขา ตึง สอง เผา ทําลาย ศัตรู ๋น้ัน เหยี ถ้า มี ใผ พยายาม เยยีะ ฮา้ย 
เขา ตึง สอง ก็ จะ ต้อง ต๋าย จาอี้ 6 พยาน ตึง สอง น้ี มี ฤทธิ ์อาํนาจ ต้ี จะ ตึด ต๊อง
ฟ้า บ่ หื้อ ฝน ตก ต๋อน ต้ี หมู่ เขา ก่ําลัง บอก ถ้อย กํา ของ พระเจ้า อยู่ หมู่ เขา มี 
ฤทธิ ์อาํนาจ เยยีะ หื้อ แหล่ง น้ํา ตึง หมด ก๋าย เป๋น เลือด กับ มี ฤทธิ ์อาํนาจ ต้ี จะ 
เยยีะ หื้อ เกิด ความ ฉิบหาย ต่าง ๆ บน โลก ก่ี เต้ือ ก็ ได้ ต๋าม ต้ี ต้อง ก๋าน 7 เม่ือ 
หมู่ เขา เป๋น พยาน เสรจ็ แล้ว จะ มี สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ น่ึง ขึ้น มา จาก ขุม ต้ี เลิก็ ต้ี สุด
ออก มา ต่อสู้ กับ หมู่ เขา สัตว ์น้ัน จะ มี ชยั กับ ฆ่า หมู่ เขา เหยี 8 ศพ ของ เขา ตึง 
สอง จะ นอน ก๋อง อยู ่บน ถนน ใน เมือง อนั ยิง่ใหญ่๖ เป๋น เมือง ต้ี องค์ พระ ผู้ 
เป๋น เจ้า ของ หมู่ เขา ได้ ถูก เขิง บน ไม้ ก๋าง เขน เหมือน กัน๋ เซิง่ ได้ จ้ือ เป๋น กํา 
เผียบ วา่ โสโดม กับ อยีปิต์ 9 คน จาก กู้ เจ๊ือ จ้าด กู้ เผ่า กู้ ภาษา กับ กู้ ประเทศ
จะ ปักต๋าผ่อ ศพ ของ หมู่ เขา เป๋น เวลา สาม วนั เกิง่ กับ จะ บ่ ยอม หื้อ เอา ศพ น้ัน 
ไป ฝัง 10 คน บน โลก น้ี ก็ จะ มี ความ สุข ยอ้น เขา ตึง สอง ต๋าย แล้ว หมู่ เขา จะ 
เล้ียง ฉลอง กับ หื้อ ของ ขวญั แก่ กัน๋ ยอ้น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 
ตึง สอง คน น้ี ได้ เยยีะ หื้อ คน หมู่ น้ัน ต้ี อยู ่บน โลก ทน ตุ๊ก ทรมาน 11 แต่ หลัง
จาก ผ่าน ไป สาม วนั เกิง่ พระเจ้า หื้อ ลมหายใจ๋ ต้ี หื้อ จีวติ กับ เขา ตึง สอง แหม
หมู่ เขา ก็ ลุก ขึ้น ยนื หมู่ คน ต้ี หนั ก็ อก สัน่ ขวญั หาย 12 เขา ตึง สอง ได้ยนิ เสียง 
ดัง จาก สวรรค์ อู ้กับ หมู่ เขา วา่ �หื้อ ขึ้น มา ต้ี น่ี� มี เมฆ มา ฮบั หมู่ เขา ขึ้น ไป 
บน สวรรค์ หมู่ ศัตรู ๋ของ หมู่ เขา ก็ หนั ตวย 13 ใน เวลา เดียว กัน๋ ก็ เกิด แผ่นดิน 
ไหว อยา่ง แฮง เยยีะ หื้อ น่ึง ใน สิบ ส่วน ของ เมือง น้ัน ถูก ทําลาย ลง มี คน ต๋าย 
เจ็ด ปัน คน จาก แผ่นดิน ไหว ส่วน คน ต้ี เหลือ อยู ่ก็ อกสัน่ขวญัหาย ก็ ปา กัน๋ 
สรรเสรญิ พระเจ้า ต้ี ปกครอง ใน สวรรค์

14 เรือ่ง ฉิบหาย อนั ต้ี สอง ผ่าน ไป แล้ว ผ่อ เต๊อะ เรือ่ง ฉิบหาย อนั ต้ี สาม ก่ํา
ลัง จะ เกิด ขึ้น ใน เวย ๆ น้ี

แก ต้ี เจ็ด
15 เม่ือ เสียง แก จาก ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี เจ็ด ดัง ขึ้น ก็ มี เสียง หลาย เสียง ใน 

สวรรค์ ดัง ขึ้น อู ้วา่
�แผ่นดิน ของ โลก น้ี ได้ ก๋าย เป๋น แผ่นดิน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา กับ 

พระครสิต์ ของ พระองค์
ง 11:4 11:4 ศคย� 4:1-14 ๖ 11:8 11:8 อา้งเถิง กรุง เยรูซาเล็ม
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แล้ว พระองค์ จะ ปกครอง ตลอดไป�
16 หมู่ ผู้ อาวุโส ซาว ส่ี คน ต้ี น่ัง อยู ่บน บัลลังก์ ของ ต๋น ตัด๊ หน้า พระเจ้า ก็ ก้ม ลง 
กราบ นมัสก๋าน พระเจ้า 17 กับ อู ้วา่
�ข้าพเจ้า ตังหลาย ขอบคุณ พระองค์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ สูงสุด

ผู้ ต้ี เป๋น อยู ่ใน บ่าเด่ียวน้ี กับ ใน อดีต
ยอ้น วา่ พระองค์ ได้ ใจ๊ อาํนาจ อนั ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ แล้ว
กับ ได้ ตัง้เก๊า ปกครอง แผ่นดิน โลก
18 จ้าด ตังหลาย ต้ี บ่ ได้ เจ้ือ พระองค์ ปา กัน๋ โขด แค้น

แต่ บ่า เด่ียว น้ี เถิง เวลา แล้ว ต้ี พระองค์ จะ แสดง ความ โขด ของ 
พระองค์

เถิง เวลา ต้ี พระองค์ จะ ตัดสิน คน ต้ี ต๋าย ไป แล้ว
กับ เถิง เวลา ต้ี หมู่ ผู้ ฮบั ใจ๊ ของ พระองค์ คือ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน 

พระเจ้า จะ ได้ ฮบั รางวลั
ฮว่ม กับ คน ของ พระองค์ คือ คน หมู่ น้ัน ต้ี เคารพ ยาํเก๋ง พระองค์ ตึง 

ผู้ใหญ่ กับ ผู้น้อย
เถิง เวลา แล้ว ต้ี พระองค์ จะ ทําลาย คน หมู่ น้ัน ต้ี ได้ ทําลาย แผ่น ดิน 

โลก�
19 จาก น้ัน พระวหิาร ของ พระเจ้า ใน สวรรค์ ก็ เปิด ออก ข้าพเจ้า หนั หบี ใส่ 
พันธสัญญา ของ พระองค์ ใน พระวหิาร น้ัน กับ มี ฟ้า แมบ กับ ฟ้า ฮอ้ง ดัง
แผ่นดินไหว กับ ลมหลวง มี บ่าเหบ็ ตก หนัก ขนาด

12
แม่ญิง กับ มังกร

1 หลังจาก น้ัน ก็ มี หมายสําคัญ อนั ยิง่ใหญ่ เกิด ขึ้น บน ต๊องฟ้า คือ มี แม่
ญิง คน น่ึง นุ่ง ตะวนั เป๋น เส้ือผ้า มี เดือน อยู ่ป๊ืน ตีน๋ บน หวั ของ นาง มี มงกุฎ ต้ี 
เป๋น ดาว สิบ สอง ดวง 2 แม่ญิง คน น้ี ต๊อง นาง ฮอ้ง อยา่ง เจ็บปวด ยอ้น วา่ ใก้ 
จะ เกิด ลูก แล้ว 3 ข้าพเจ้า ก็ ได้ หนั สิง่ ต้ี เป๋น หมายสําคัญ แหม อยา่ง น่ึง เกิด 
ขึ้น บน ต๊องฟ้า มี มังกร แดง ใหญ่ ตัว๋ น่ึง มี เจ็ด หวั สิบ เขา แต่ ละ หวั มี มงกุฎ 
ใส่ อยู่ 4 หาง แกวง่ กวัด๊ เอา น่ึง ใน สาม ของ ดาว บน ต๊องฟ้า ขวา้ง ตก ลง มา บน 
โลก แล้ว ก็ ยนื อยู ่ตัด๊หน้า แม่ญิง ต้ี ก่ําลัง จะ เกิด ลูก คน น้ัน เป้ือ แน จะ กิน๋ 
ลูก ของ นาง ตันที ต้ี เกิด ออก มา 5 แม่ญิง คน น้ัน ได้ เกิด ลูก ป้อจาย คน ต้ี จะ 
ปกครอง จ้าด ตังหลาย ด้วย คทา เหล็ก แต่ พระเจ้า ก็ ฮบั เอา ลูก ของ นาง ไป 
อยู ่ตวย บน บัลลังก์ ของ พระองค์ 6 แล้ว นาง ก็ ได้ หนี เข้า ไป ใน ดินแดน ทุรกัน๋
ดาร ไป ต้ี พระเจ้า ได้ เกียม ไว ้สําหรบั นาง เป้ือ นาง จะ ได้ฮบั ก๋าน ผ่อกอย เป๋น 
เวลา น่ึง ปัน สอง รอ้ย หก สิบ วนั
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7 ต่อ มา ได้ เกิด สงคราม ขึ้น บน สวรรค์ มีคาเอล จ กับ ทูต ต้ี ติดต๋าม 
เขา ได้ ต่อสู้ กับ มังกร ตัว๋ น้ัน แต่ มังกร ตัว๋ น้ัน กับ หมู่ ต้ี ติดต๋าม มัน ก็ ต่อสู้ 
ตอบโต้ 8 ฝ่าย มังกร ก๊าน มัน กับ หมู่ ต้ี ติดต๋าม จึง อยู ่บน สวรรค์ บ่ ได้ แหม 
ต่อ ไป 9 มังกร ใหญ่ ต้ี เป๋น งู โบราณ น้ัน เซิง่ ฮอ้ง กัน๋ วา่ มาร กาวา่ ซาต๋าน ผู้ 
ต้ี ล่อลวง มนษุย ์ตึง โลก ก็ ถูก ยู ้โจ้ง ลง มา บน โลก พรอ้ม กับ หมู่ ต้ี ติดต๋าม

10 หลังจาก น้ัน ข้าพเจ้า ก็ ได้ยนิ เสียง ดัง ขึ้น ใน สวรรค์ วา่
�บ่าเด่ียวน้ี พระเจ้า จ้วย เฮา หื้อ รอด แล้ว กับ พระเจ้า จะ ใจ๊ ฤทธิ ์อาํนาจ ของ 

พระองค์ ปกครอง แผ่นดิน ของ พระองค์
กับ พระครสิต์ ของ พระองค์ ได้ สําแดง สิทธ ิอาํนาจ ของ พระองค์ แล้ว

ผู้ ต้ี เต็ก โต้ษ ป้ีน้อง ของ เฮา ต่อหน้า พระเจ้า ตึง วนั ตึง คืน
ได้ ถูก ยู ้โจ้ง ไป แล้ว

11 แต่ ป้ีน้อง ของ เฮา มี ชยั ได้ น้ัน
ก็ ยอ้น เลือด ของ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน ต้ี ต๋าย

กับ ยอ้น กําพยาน ของ หมู่ เขา เอง
หมู่ เขา ยอม ต๋าย บ่ เสียดาย จีวติ ของ ต๋น

12 ยอ้น จาอี้ ขอ หื้อ สวรรค์
กับ ผู้ ต้ี อยู ่บน สวรรค์ น้ัน จง จ้ืนจมยนิดี เต๊อะ

แต่ หมู่ เจ้า ต้ี อยู ่ใน โลก กับ ใน ทะเล จะ ปะ กับ ความ ฉิบหาย
ยอ้น มาร ได้ ลง มา หา หมู่ เจ้า ด้วย ความ แค้น ขนาด หนัก
ยอ้น ฮู ้วา่ เวลา ของ มัน มี หน้อย นักแก แล้ว�

13 เม่ือ มังกร หนั วา่ ถูก ยู ้ขวา้ง ลง บน แผ่นดิน โลก แล้ว ก็ ได้ ไล่ เซาะ หา แม่
ญิง ต้ี เกิด ลูก ป้อ จาย คน น้ัน 14 แต่ แม่ญิง น้ัน ได้ฮบั ปีก ของ นก อนิทร ีใหญ่ 
สอง ปีก เป้ือ นาง จะ ได้ บิน เข้า ไป ใน ต้ี ดินแดน ทุรกัน๋ดาร ไป ต้ี ต้ี ได้ จัด เกียม 
ไว ้สําหรบั นาง เป้ือ นาง จะ ได้ฮบั ก๋าน ผ่อ กอย ตลอด เวลา สาม ป๋ี เกิง่ กับ จะ 
ได้ อยู ่หา่ง จาก มังกร ตัว๋ น้ัน 15 แล้ว มังกร ก็ ได้ พ่น น้ํา ออก จาก ปาก เหมือน 
กับ แม่น้ํา ไหล เป้ือ ต้ี จะ หื้อ น้ํา ป๊ัด แม่ญิง คน น้ัน ไป 16 แต่ แผ่นดิน โลก ได้ 
จ้วย แม่ญิง น้ัน โดย แยก ออก เป๋น ฮอ่ม ดูด น้ํา ต้ี มังกร น้ัน ได้ พ่น ออก มา จาก 
ปาก ไหล ลง ไป ใน ฮอ่ม น้ัน เหยี 17 เยยีะ หื้อ มังกร โขด แค้น แม่ญิง คน น้ัน นัก 
ขนาด จึง ไป เยยีะ สงคราม กับ ลูก หลาน ต้ี เหลือ อยู ่ของ นาง หมู่ เขา คือ คน ต้ี 
เจ้ือฟัง บท บัญญัติ ของ พระเจ้า กับ กําพยาน ของ พระเยซู เก่ียวกับ พระเจ้า
18 มังกร น้ัน ได้ ไป ยนื อยู ่ต้ี ฮมิ ฝ่ัง ทะเล

13
สัตว ์ฮา้ย สอง ตัว๋

1 หลังจาก น้ัน ข้าพเจ้า ก็ ได้ หนั สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ น่ึง ขึ้น มา จาก ทะเล มี เจ็ด หวั 
กับ สิบ เขา กู้ เขา มี มงกุฎ ใส่ อยู่ กับ กู้ หวั มี จ้ือ ต้ี ดู แควน พระเจ้า เขียน ติด อยู่
จ 12:7 12:7 ดนล� 10:13,21; 12:1; ยด� 9
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2 สัตว ์ฮา้ย ต้ี ข้าพเจ้า หนั น้ี มี ลักษณะ เหมือน เสือดาว มี ตีน๋ เหมือน ตีน๋ หมี
กับ ปาก เหมือน ปาก สิงโต มังกร ได้ หื้อ ฤทธิ ์อาํนาจ บัลลังก์ กับ สิทธ ิอาํนาจ 
อนั ยิง่ใหญ่ ของ มัน แก่ สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ น้ัน 3 หวั น่ึง ของ มัน ผ่อ ดี ๆ เหมือน มี 
แผล ต้ี ถูก ฟัน เกือบ ต๋าย แต่ ได้ ฮกัษา จ๋น หาย ดี แล้ว คน ตึง โลก ปา กัน๋ งดื กับ 
ตวย สัตว ์ฮา้ย น้ัน ไป 4 หมู่ เขา ก็ นมัสก๋าน มังกร ยอ้น วา่ มังกร ได้ หื้อ อาํนาจ 
แก่ สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ น้ัน หมู่ เขา ก็ นมัสก๋าน สัตว ์ฮา้ย น้ัน ตวย อู ้วา่ �ใผ จะ มี ฤทธิ ์
อาํนาจ เหมือน สัตว ์ตัว๋ น้ี ใผ จะ สู้ ได้�

5 พระเจ้า ยอม หื้อ สัตว ์ฮา้ย โออ้วด เก่ียวกับ สิทธ ิอาํนาจ ของ มัน ยอ้น จาอี ้
สัตว ์ฮา้ย จึง ดู แควน พระเจ้า พระเจ้า ก็ ยอม หื้อ มัน มี สิทธ ิอาํนาจ ได้ เถิง ส่ี สิบ 
สอง เดือน 6 สัตว ์ฮา้ย จึง ตัง้เก๊า อู ้ดู แควน พระเจ้า ดู แควน จ้ือ ของ พระองค์
กับ สถาน ต้ี ต้ี พระองค์ อยู่ ตึง หมู่ ต้ี อยู ่บน สวรรค์ ตวย 7 สัตว ์ตัว๋ น้ี ได้ฮบั ฤทธิ ์
อาํนาจ ต้ี จะ เยยีะ สงคราม กับ คน ของ พระเจ้า กับ มี ชยั เหนือ หมู่ เขา ตวย มัน 
ได้ ฮบั สิทธ ิอาํนาจ เหนือ กู้ เผ่า กู้ จ้าด กู้ ภาษา กับ กู้ บ้านเมือง 8 กู้ คน บน โลก 
น้ี จะ ปา กัน๋ ไป นมัสก๋าน มัน นอกจาก คน ต้ี มี จ้ือ จด ไว ้ใน หนังสือ แหง่ จีวติ 
ก่อน พระเจ้า สรา้ง โลก คือ หนังสือ ของ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน ต้ี ถูก ฆ่า น้ัน

9 ใผ ยอมฟัง ก็ หื้อ ฟัง ไว ้เต๊อะ
10 คน ต้ี ถูก กํา๋หนด หื้อ เป๋น เชลย

คน น้ัน ก็ จะ ต้อง เป๋น เชลย
คน ต้ี ถูก กํา๋หนด หื้อ ถูก ฆ่า ด้วย ดาบ

คน น้ัน ก็ จะ ต้อง ถูก ฆ่า ด้วย ดาบ
น่ี หมายเถิง วา่ คน ของ พระเจ้า จะ ต้อง อดทน กับ ซ่ือสัตย์

11 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ หนั สัตว ์ฮา้ย แหม ตัว๋ น่ึง ขึ้น มา จาก แผ่นดิน โลก มัน มี 
สอง เขา เหมือน ลูก แกะ แต่ อู ้เหมือน มังกร 12 มัน ใจ๊ สิทธ ิอาํนาจ ตึงหมด 
ของ สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ หวัที ต่อหน้า สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ น้ัน มัน เยยีะ หื้อ กู้ คน บน โลก นมัส
ก๋าน สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ หวัที ต้ี มี แผล ต้ี ถูก ฟัน เกือบ ต๋าย แต่ ได้ ฮกัษา จ๋น หาย ดี 
แล้ว 13 สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ ต้ี สอง น้ี ได้ เยยีะ หมายสําคัญ อนั ยิง่ใหญ่ ต่าง ๆ จ๋น เถิง 
ขนาด หื้อ มี ไฟ ตก จาก สวรรค์ ลง มา บน แผ่นดิน โลก ต่อ หน้า ต่อ ต๋า คน ตัง
หลาย 14 มัน จุล่าย หมู่ คน ต้ี อยู ่บน โลก โดย หมายสําคัญ ต่าง ๆ ต้ี มัน ได้ฮบั 
อนญุาต หื้อ เยยีะ ต่อหน้า สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ หวัที น้ัน มัน สัง่ หื้อ คน ต้ี อยู ่บน โลก 
แป๋ง ฮูป ป้ัน เป๋น ฮูป สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ ต้ี ถูก ดาบ ฟัน แต่ ยงั บ่ ต๋าย 15 สัตว ์ตัว๋ ต้ี สอง 
น้ัน ได้ฮบั สิทธ ิอาํนาจ ต้ี จะ หื้อ ลมหายใจ๋ กับ ฮูป ป้ัน ของ สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ หวัที น้ัน
เป้ือ หื้อ ฮูป ป้ัน น้ัน อู ้ได้ แล้ว เยยีะ หื้อ คน ต้ี บ่ นมัสก๋าน ฮูป ป้ัน น้ัน ถูก ฆ่า ต๋าย
16 สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ ต้ี สอง น้ี บังคับ กู้ คน ตึง คน ต่ําต้อย กับ คน ยิง่ใหญ่ ตึง คน รวย 
กับ คน ตุ๊ก ตึง คน ต้ี มี อสิระ กับ เป๋น ขี้ข้า หื้อ ฮบั เครือ่งหมาย ไว ้ต้ี มือ ขวา กาวา่ 
หน้าผาก 17 เป้ือ บ่ หื้อ ใผ ซ้ือ ขาย อะหยงั ได้ นอกจาก จะ มี เครือ่งหมาย ต้ี เป๋น 
จ้ือ ของ สัตว ์ฮา้ย กาวา่ หมายเลข แตน จ้ือ ของ สัตว ์ฮา้ย น้ัน อยู่ 18 ใน เรือ่ง น้ี 
จะ ต้อง ใจ๊ สติ ป๋ัญญา หื้อ ดี ใผ ต้ี หลวก ก็ จะ สามารถ ก๊ึด ความหมาย ของ ตัว๋ 
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เลข ของ สัตว ์ฮา้ย น้ัน ได้ ยอ้น ตัว๋ เลข น้ัน แตน จ้ือ ของ คน ๆ น่ึง ตัว๋ เลข ของ 
เขา คือ หก รอ้ย หก สิบ หก

14
ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน กับ คน น่ึง แสน ส่ี หม่ืน ส่ี ปัน คน

1 จาก น้ัน ข้าพเจ้า ผ่อ หนั ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน ยนื อยู ่ต้ี ดอย ศิโยน ฮว่ม กับ คน น่ึง 
แสน ส่ี หม่ืน ส่ี ปัน คน ต้ี มี จ้ือ ของ พระองค์ กับ จ้ือ ของ พระบิดา ของ พระองค์ 
เขียน อยู ่บน หน้าผาก 2 กับ ข้าพเจ้า ได้ยนิ เสียง จาก สวรรค์ เหมือน เสียง 
น้ํา ไหล ดัง สน่ัน ป่ัน ป๊ืน กาวา่ เหมือน เสียง ฟ้าฮอ้ง เสียง ต้ี ข้าพเจ้า ได้ยนิ น้ัน 
เหมือน เสียง ของ หมู่ นัก ดนตร ีก่ําลัง ดีด พิณ อยู่ 3 หมู่ เขา ก่ําลัง ฮอ้ง เพลง 
บท ใหม่ ต่อหน้า บัลลังก์ ต่อหน้า สิง่ มี จีวติ ตึง ส่ี ต๋น กับ หมู่ ผู้ อาวุโส บ่ มี ใผ 
สามารถ ฮอ้ง เพลง บท ใหม่ น้ี ได้ นอกจาก คน น่ึง แสน ส่ี หม่ืน ส่ี ปัน คน จาก 
แผ่นดิน โลก ต้ี พระองค์ ได้ ไถ่ หื้อ มี อสิระ น้ัน 4 คน หมู่ น้ี บ่ เกย แปด เป้ือน 
จาก ก๋าน มี เพศ สัมพันธ ์กับ แม่ญิง หมู่ เขา ติดต๋าม ลูก แกะ ไป กู้ หน กู้ แหง่
พระองค์ ได้ ไถ่ หมู่ เขา ออก จาก คน ตังหลาย บน โลก เป้ือ หื้อ เป๋น ผล แรก ต้ี 
เก็บเก่ียว เอา มา ปู่จา พระเจ้า กับ ลูก แกะ 5 หมู่ เขา บ่ ขี้ จุ กับ บ่ มี ต้ี ติ เลย

ทูตสวรรค์ สาม องค์
6 แล้ว ข้าพเจ้า หนั ทูตสวรรค์ แหม องค์ น่ึง เหาะ ไป ก๋าง อากาศ ทูตสวรรค์ 

องค์ น้ัน มี ข่าวดี ต้ี เป๋น นิรนัดร์ ต้ี จะ บอก หื้อ กับ คน ตังหลาย บน โลก คือ กู้ 
ประเทศ กู้ เผ่า กู้ ภาษา กับ กู้ เจ๊ือ จ้าด 7 ทูตสวรรค์ น้ัน อู ้เสียง ดัง ขนาด วา่
�หื้อ เก๋งกัว๋ พระเจ้า หื้อ สรรเสรญิ พระองค์ ยอ้น เวลา ของ พระองค์ ต้ี จะ 
ตัดสิน คน ตังหลาย มา เถิง แล้ว หื้อ นมัสก๋าน พระองค์ ผู้ สรา้ง ฟ้า สวรรค์
แผ่นดิน โลก ทะเล กับ แหล่ง น้ํา ตังหลาย�

8 จาก น้ัน ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี สอง ได้ ตวย ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี น่ึง ไป กับ บอก วา่
�บาบิโลน เมือง อนั ยิง่ใหญ่ หล้มจ๋ม แล้ว ได้ หล้มจ๋ม แล้ว เมือง ต้ี เยยีะ หื้อ กู้ 
จ้าด กิน๋ เหล้า องุน่ ของ ราคะ ตัณ๋หา ต้ี จะ ล่วง ประเวณี กับ เมือง น้ัน�๗

9แล้ว ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี สาม ก็ ตวย ทูตสวรรค์ สอง องค์ น้ัน มา กับ เอิน้ บอก 
วา่ �ถ้า คน ไหน นมัสก๋าน สัตว ์ฮา้ย กับ ฮูป ป้ัน ของ มัน กับ ฮบั เครือ่งหมาย 
ของ มัน อยู ่บน หน้าผาก กาวา่ บน มือ 10 คน น้ัน จะ ต้อง กิน๋ เหล้า องุน่ แหง่ 
ความ โขด ของ พระเจ้า โดย บ่ ได้ ผสม อะหยงั กับ เขา จะ ถูก ทรมาน ด้วย ไฟ 
กํามะถัน ต่อหน้า หมู่ ทูตสวรรค์ บรสุิทธิ ์กับ ต่อหน้า ลูก แกะ 11 ควนั แหง่ ก๋าน 
ทรมาน คน หมู่ น้ี จะ ลอย ขึ้น ตลอด เวลา กับ ตลอดไป คน ต้ี นมัสก๋าน สัตว ์
ฮา้ย กับ ฮูป ป้ัน ของ มัน กับ คน ต้ี ได้ฮบั เครือ่งหมาย แตน จ้ือ มัน จะ บ่ มี วนั ได้ 
ยา้ง จาก ก๋าน ถูก ทรมาน เลย ตึง เม่ือ วนั ตึง เม่ือ คืน 12 จาอัน้ คน ของ พระเจ้า 
๗ 14:8 14:8แป๋ ได้ แหม อยา่ง น่ึง วา่ �เมือง ต้ี เยยีะ หื้อ กู้ จ้าด กิน๋ เหล้า องุน่ ต้ี เยยีะ หื้อ เกิด ราคะตัณ๋หา ต้ี จะ ล่วง ประเวณี กับ เมือง น้ัน�
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จะ ต้อง มี ความ อดทน คน หมู่ น้ี คือ คน ต้ี ฮกัษา บท บัญญัติ ของ พระเจ้า กับ 
ซ่ือสัตย ์ต่อ พระเยซู�

13 หลัง จาก น้ัน ข้าพเจ้า ก็ ได้ยนิ เสียง จาก สวรรค์ อู ้วา่ �หื้อ เขียน วา่
ตัง้แต่ น้ี ไป คน ต้ี ต๋าย ยอ้น ติดต๋าม องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อยา่ง ซ่ือสัตย์ พระเจ้า 
ก็ จะ ป๋ันปอน หมู่ เขา� พระวญิญาณ อู ้วา่ �แม่น แล้ว เป๋น เรือ่ง แต๊ หมู่ เขา 
จะ ได้ ยา้ง จาก ก๋าน หนัก ของ เขา ยอ้น ผล ตอบแตน จาก ก๋าน งาน ต่าง ๆ ต้ี หมู่ 
เขา ได้ เยยีะ น้ัน จะ ติดต๋าม หมู่ เขา ไป�

ก๋าน เก็บ เก่ียว พืชผล แผ่นดิน โลก
14แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ผ่อ ไป หนั เมฆ สี ขาว กับ มี ผู้ น่ึง ผ่อ เหมือน กับ บุตรมนษุย ์

น่ัง อยู ่บน เมฆ น้ัน บน หวั มี มงกุฎ คํา ใน มือ กํา๋ เคียว ต้ี คม ขนาด 15 แล้ว ทูต
สวรรค์ แหม องค์ น่ึง ก็ ออก มา จาก พระวหิาร กับ ฮอ้ง บอก ผู้ ต้ี น่ัง อยู ่บน เมฆ 
เสียง อนั ดัง วา่ �ใจ๊ เคียว ของ พระองค์ เก็บ เก่ียว ไป เต๊อะ ยอ้น วา่ เถิง เวลา 
เก่ียว แล้ว กับ พืชผล บน โลก น้ัน ก็ สุก งอม แล้ว� 16 แล้ว ผู้ ต้ี น่ัง บน เมฆ จึง ใจ๊ 
เคียว เก่ียว ลง บน แผ่นดิน โลก พืชผล บน โลก ก็ ถูก เก็บ เก่ียว

17 จาก น้ัน ก็ มี ทูตสวรรค์ แหม องค์ น่ึง ออก มา จาก พระวหิาร บน สวรรค์
กํา๋ เคียว ต้ี คม ขนาด มา เหมือน กัน๋ 18 มี ทูตสวรรค์ แหม องค์ น่ึง ต้ี มี ฤทธิ ์
อาํนาจ เหนือ ไฟ ๘ออก มา จาก แต้น ปู่จา ต้าน ได้ ฮอ้ง บอก ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี 
กํา๋ เคียว คม น้ัน ด้วย เสียง อนั ดัง วา่ �ใจ๊ เคียว ของ ต้าน เก็บ เก่ียว ปุ๊ก องุน่ หมู่ 
น้ัน จาก เคือ บน แผ่นดิน โลก เต๊อะ ยอ้น หน่วย องุน่ หมู่ น้ัน สุก แล้ว� 19 จา
อัน้ ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี มี เคียว จึง เก่ียว ลง บน แผ่นดิน โลก กับ รวบรวม ปุ๊ก 
องุน่ หมู่ น้ัน โจ้ง ลง ไป ใน บ่อ ยํ่า องุน่ ขนาด ใหญ่ แหง่ ความ โขด ของ พระเจ้า
20 หน่วย องุน่ หมู่ น้ัน ถูก ยํ่า อยู ่ใน บ่อ ยํ่า องุน่ นอก เมือง แล้ว มี เลือด ไหล ออก 
จาก บ่อ ยํ่า องุน่ สูง ประมาณ เมตร เกิง่ ไหล นอง ไป เป๋น ระยะ ตาง สาม รอ้ย 
กิโลเมตร

15
ทูตสวรรค์ กับ ความ ฉิบหาย เจ็ด อยา่ง

1 แล้ว ข้าพเจ้า ได้ หนั หมายสําคัญ ใน สวรรค์ แหม อยา่ง น่ึง ต้ี ยิง่ ใหญ่ 
มหศัจ๋รรย์ มี ทูตสวรรค์ เจ็ด องค์ ต้ี จะ เยยีะ หื้อ โลก เกิด ความ ฉิบหาย เจ็ด 
อยา่ง สุดต๊าย ยอ้น ความ โขด ของ พระเจ้า จะ เส้ียง สุด ลง เม่ือ ความ ฉิบหาย 
หมู่ น้ี เกิด ขึ้น 2 ข้าพเจ้า หนั สิง่ ต้ี ผ่อ เหมือน ทะเล แก้ว ป๋น ไฟ กับ มี หมู่ คน ยนื 
อยู ่ฮมิ ทะเล แก้ว น้ัน กํา๋ พิณ ต้ี พระเจ้า หื้อ ไว้ หมู่ คน น้ี คือ คน ต้ี มี ชยั เหนือ สัตว ์
ฮา้ย ตึง ฮูป ป้ัน ของ มัน ตึง ตัว๋ เลข ต้ี แตน จ้ือ มัน ตวย 3 หมู่ เขา ฮอ้ง เพลง ของ 
โมเสส ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระเจ้า กับ เพลง ของ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน เขา ฮอ้ง วา่
๘ 14:18 14:18 แป๋ ได้ แหม อยา่ง วา่ �มี หน้าต้ี ผ่อกอย ไฟ�
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�ข้า แต่ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ สูง สุด
สิง่ ต้ี พระองค์ เยยีะ น้ัน ยิง่ใหญ่ กับ มหศัจ๋รรย ์นัก ขนาด

ข้า แต่ กษัตรยิ ์ของ คน กู้ จ้าด ๙
วถีิ ตาง ต่าง ๆ ของ พระองค์ น้ัน ถูกต้อง กับ ยุติธรรม

4 พระองค์ เจ้า ข้า
ใผ พ่อง จะ บ่ เก๋งกัว๋ พระองค์

มี ใผ พ่อง จะ บ่ หื้อ เกียรติ จ้ือ ของ พระองค์
ยอ้น มี แต่ พระองค์ เต้าอัน้ ต้ี บรสุิทธิ์

คน กู้ จ้าด จะ มา นมัสก๋าน พระองค์
ยอ้น วา่ ก๋าน เยยีะ ต้ี ยุติธรรม ของ พระองค์ ได้ เปิดเผย หื้อ หนั แล้ว�

5 หลัง จาก น้ัน ข้าพเจ้า หนั พระวหิาร คือ เต็นท์ ศักดิสิ์ทธิ ์แหง่ สักขีพยาน 
ใน สวรรค์ เปิด ออก 6 หมู่ ทูตสวรรค์ เจ็ด องค์ ต้ี ได้ฮบั หน้าต้ี ต้ี เยยีะ หื้อ เกิด 
ความ ฉิบหาย เจ็ด อยา่ง น้ัน ออก มา จาก พระวหิาร หมู่ เขา แต่ง ตัว๋ ด้วย ผ้า 
ลินิน ต้ี ขาว สะอาด เป๋น มัน เหล้ือม กับ ฮดั สาย สะปาย สี ทอง ไว ้รอบ อก 7 สิง่ 
มี จีวติ ต๋น น่ึง ใน ส่ี ต๋น น้ัน ได้ เอา สลุง คํา เจ็ด แก่น มอบ หื้อ ทูตสวรรค์ เจ็ด องค์ 
น้ัน สลุง คํา น้ัน มี ความ โขด ของ พระเจ้า ผู้ มี จีวติ อยู ่ตลอด ไป ใส่ เอา ไว ้เต๋ม 
ไป หมด 8 แล้ว พระวหิาร ก็ มี ควนั จาก รศัมี กับ ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระเจ้า เต๋ม 
ไป หมด จึง บ่ มี ใผ สามารถ เข้า ไป ใน พระวหิาร น้ัน ได้ จ๋น กวา่ ความ ฉิบหาย 
ตึง เจ็ด ของ ทูตสวรรค์ เจ็ด องค์ น้ัน จะ เส้ียง สุด ลง

16
สลุง เจ็ด ใบ ต้ี ใส่ ความ โขด ของ พระเจ้า

1 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ได้ยนิ เสียง ต้ี ดัง ออก มา จาก พระวหิาร สัง่ หมู่ ทูตสวรรค์ 
ตึง เจ็ด องค์ วา่ �เอา สลุง ตึง เจ็ด ต้ี มี ความ โขด ของ พระเจ้า น้ัน ถอก ลง บน 
แผ่นดิน โลก�

2 ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี น่ึง จึง ออก ไป ถอก สลุง ของ ต๋น ลง บน แผ่นดิน โลก เยยี
ะ หื้อ คน ต้ี มี เครือ่งหมาย ของ สัตว ์ฮา้ย กับ นมัสก๋าน ฮูป ป้ัน ของ มัน เป๋น แผล 
ปุ๊ปอง ปวด แสบ ปวด ฮอ้น ไป ตึง ตัว๋

3 ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี สอง ก็ ถอก สลุง ของ ต๋น ลง ใน ทะเล เยยีะ หื้อ ทะเล ก๋าย 
เป๋น เลือด เหมือน เลือด ของ คน ต๋าย สิง่ มี จีวติ ใน ทะเล ก็ ต๋าย หมด

4 ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี สาม ก็ ถอก สลุง ของ ต๋น ลง ใน แม่น้ํา กับ ต๋าน้ํา ตังหลาย
แล้ว น้ํา หมู่ น้ัน ก็ ก๋าย เป๋น เลือด

5 ข้าพเจ้า ได้ยนิ ทูตสวรรค์ ต้ี มี สิทธ ิอาํนาจ เหนือ น้ํา น้ัน อู ้วา่
�พระองค์ ผู้ เป๋น อยู ่ใน บ่าเด่ียวน้ี กับ ใน อดีต พระองค์ เป๋น ผู้ บรสุิทธิ์

พระองค์ ยุติธรรม แล้ว ต้ี ได้ ตัดสิน ลงโต้ษ จาอี้
6 ยอ้น หมู่ เขา ได้ เยยีะ หื้อ เลือด ของ คน ของ พระองค์
๙ 15:3 15:3 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ แป๋ วา่ �ของ กู้ ยุค กู้ สมัย�
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กับ ของ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระองค์ ไหล ออก มา
สมควร แล้ว ต้ี พระองค์ ได้ หื้อ หมู่ เขา กิน๋ เลือด๑�

7 ข้าพเจ้า ได้ยนิ เสียง จาก แต้น ปู่จา ฮอ้ง วา่
�แม่น แล้ว องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ สูงสุด

ก๋าน ตัดสิน ลงโต้ษ ของ พระองค์ ถูกต้อง กับ ยุติธรรม แล้ว�
8 จาก น้ัน ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี ส่ี ก็ ถอก สลุง ของ ต๋น ลง ต้ี ตะวนั เซิง่ เยยีะ หื้อ 

ตะวนั มี อาํนาจ ต้ี จะ เผา คน ตังหลาย ด้วย ไฟ 9 ความ ฮอ้น อนั ใหญ่ หลวง น้ัน 
ได้ เผา คน ตังหลาย หมู่ เขา ก็ แจ้งด่า จ้ือ ของ พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ เหนือ 
ความ ฉิบหาย หมู่ น้ี แต่ หมู่ เขา ก็ ยงั บ่ ได้ กลับใจ๋ จาก บาป กับ บ่ ได้ สรรเสรญิ 
พระเจ้า

10 ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี หา้ ก็ ถอก สลุง คํา ของ ต๋น ลง บน บัลลังก์ ของ สัตว ์ฮา้ย
แล้ว แผ่นดิน ของ มัน ก็ ตก อยู ่ใน ความ มืด คน ต้ี อยู ่ใน แผ่นดิน น้ัน ก็ ขบ ลิน้ 
ของ ตัว๋ ยอ้น ความ เจ็บปวด 11หมู่ เขา ก็ แจ้งด่า พระเจ้า ต้ี ปกครอง ใน สวรรค์
ยอ้น ความ เจ็บปวด จาก แผล ปุ๊ปอง ของ หมู่ เขา แต่ หมู่ เขา ก็ บ่ ได้ กลับใจ๋ จาก 
สิง่ บ่ ดี ต้ี หมู่ เขา ได้ เยยีะ

12 ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี หก ถอก สลุง คํา ของ ต๋น ลง ใน แม่น้ํา ใหญ่ คือ แม่น้ํา ยู
เฟรติส เยยีะ หื้อ น้ํา แหง้ แก็ก เป้ือ เกียม ตาง สําหรบั หมู่ กษัตรยิ ์ต้ี มา จาก ตัง 
วนัออก 13 ข้าพเจ้า ก็ หนั วญิญาณ ฮา้ย สาม ตัว๋ ต้ี ผ่อ เหมือน กบ ตัว๋ น่ึง ออก 
จาก ปาก มังกร ตัว๋ น่ึง ออก จาก ปาก สัตว ์ฮา้ย ฉ กับ แหม ตัว๋ น่ึง ออก จาก ปาก 
ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตัว๋ ป๋อม 14 วญิญาณ ฮา้ย หมู่ น้ัน เยยีะ 
หมายสําคัญ หมู่ มัน ออก ไป หา กษัตรยิ ์ตังหลาย ต้ี อยู ่ใน โลก เป้ือ หื้อ กษัตรยิ ์
หมู่ น้ัน ไป ฮว่ม กัน๋ เยยีะ สงคราม ใน วนั ยิง่ใหญ่ ของ พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ 
สูงสุด

15 �ฟัง หื้อ ดี เฮา จะ มา หา หมู่ ต้าน เหมือน ขโมย คน ต้ี ต่ืน ตัว๋ กับ เกียม 
เส้ือผ้า ของ ตัว๋ เก่า ไว ้พรอ้ม ต้ี จะ ใส่ ก็ เป๋น สุข เขา จะ บ่ ได้ ป๋วย ตัว๋ หื้อ อาย ต่อ
หน้า คน ตังหลาย�

16 แล้ว หมู่ มัน ก็ ได้ ฮอ้ง หมู่ กษัตรยิ ์ตังหลาย หื้อ มา จุมนุม กัน๋ ใน สถานต้ี 
แหง่ น่ึง ใน ภาษา ฮบีรู ฮอ้ง วา่ �อารมาเกดโดน�๒

17 ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี เจ็ด ถอก สลุง ของ ตัว๋ ลง ไป ใน อากาศ มี เสียง ดัง ออก 
มา จาก บัลลังก์ ใน พระวหิาร วา่ �สําเรจ็ แล้ว� 18 หลังจาก น้ัน ก็ มี ฟ้าแมบ
ฟ้าฮอ้ง ดัง สน่ัน ป่ัน ป๊ืน กับ เกิด แผ่นดิน ไหว ใหญ่ เป๋น แผ่นดินไหว ต้ี ฮา้ย 
แฮง ต้ี สุด นับ ตัง้แต่ มี มนษุย ์อยู ่ใน โลก น้ี มา 19 เมือง ใหญ่ น้ัน ๓ถูก แบ่ง ออก 
เป๋น สาม ส่วน บ้าน เมือง ของ จ้าด ตังหลาย ก็ ถูก ทําลาย ลง พระเจ้า บ่ ลืม ลง 
โต้ษ เมือง บาบิโลน ต้ี ยิง่ใหญ่ ตวย พระองค์ หื้อ นาง กิน๋ จาก ถ้วย ต้ี ใส่ เหล้า 
๑ 16:6 16:6 ใน วฒันธรรม ยวิ สมัย น้ัน ก๋าน กิน๋ เลือด เป๋น สิง่ ต้ี บ่ ดี นัก ขนาด ฉ 16:13
16:13 วว� 13:11-15 ๒ 16:16 16:16 กํา น้ี หมายเถิง ดอย ของ มาเกดโด
เซิง่ มาเกดโด เป๋น สถาน ต้ี ต้ี จาว อสิราเอล เกย ฮบ กัน๋ 2 พกษ� 23:29; ศคย� 5:19 ๓ 16:19
16:19 คือ เมือง บาบิโลน
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องุน่ แหง่ ความ โขด แค้น ของ พระองค์ 20 หมู่ เกาะ ตังหลาย ก็ หาย ไป หมด
ดอย ตังหลาย ก็ เซาะ หา บ่ ปะ 21 มี บ่าเหบ็ ก้อน ใหญ่ หล่น ลง มา จาก ต๊อง
ฟ้า ตก ใส่ คน ตังหลาย แต่ ละ ก้อน หนัก ประมาณ หา้ สิบ กิโลกรมั คน ตัง
หลาย ปา กัน๋ แจ้งด่า พระเจ้า ยอ้น ความ ฉิบหาย ต้ี เกิด จาก บ่าเหบ็ น้ี ฮา้ย
แฮง ขนาด

17
แม่ญิง ต้ี น่ัง บน หลัง สัตว ์ฮา้ย

1 ทูตสวรรค์ องค์ น่ึง จาก เจ็ด องค์ ต้ี กํา๋ สลุง เจ็ด ใบ น้ัน เข้า มา อู ้กับ ข้าพเจ้า 
วา่ �มา เพ้ กํา ลอ มา ผ่อ ก๋าน ลงโต้ษ ต้ี ก่ําลัง จะ เกิด ขึ้น กับ แม่ญิง ขายตัว๋ ต้ี มี 
จ้ือ เสียง โด่ง ดัง ต้ี น่ัง อยู ่บน แม่น้ํา หลาย สาย 2 หมู่ กษัตรยิ ์ใคว ่แผ่นดิน โลก 
ได้ ล่วง ประเวณี กับ นาง กับ หมู่ คน บน โลก ก็ ได้ กิน๋ เหล้า องุน่ ของ นาง จ๋น เมา
คือ ได้ ล่วง ประเวณี กับ นาง� 3 จาก น้ัน พระวญิญาณ ดลใจ๋ ข้าพเจ้า แล้ว ทูต
สวรรค์ องค์ น้ัน ปา ข้าพเจ้า ไป ต้ี ดินแดน ทุรกัน๋ดาร ต้ี หัน้ ข้าพเจ้า หนั แม่ญิง 
คน น่ึง น่ัง อยู ่บน สัตว ์ฮา้ย สี แดง สด ตัว๋ น้ัน บน ตัว๋ สัตว ์ฮา้ย น้ัน มี จ้ือ ต่าง ๆ
ต้ี ดู แควน พระเจ้า เต๋ม ไป หมด สัตว ์ตัว๋ น้ี มี เจ็ด หวั สิบ เขา 4 แม่ญิง คน น้ัน 
ใส่ เส้ือผ้า สี ม่วง กับ สี แดง สด ตัว๋ นาง แต่งหยอ้ง ด้วย คํา เพชรนิลจินดา กับ 
ไข่มุก ใน มือ ของ นาง มี ถ้วย คํา ต้ี มี สิง่ น่า ขี้จ๊ะ กับ สิง่ สกปรก เต๋ม ไป หมด จาก 
ก๋าน ล่วง ประเวณี ของ นาง 5 บน หน้าผาก ของ นาง มี จ้ือ เขียน ไว้ เซิง่ มี ความ 
หมาย เลิ็กลับ วา่ �เมือง บาบิโลน ต้ี ยิง่ ใหญ่ แม่ ของ หมู่ แม่ญิง ขายตัว๋ กับ 
แม่ ของ สิง่ ต้ี น่า ขี้จ๊ะ ตึง หมด บน โลก�

6 ข้าพเจ้า หนั แม่ญิง คน น้ัน เมา เลือด จาก คน ของ พระเจ้า คือ เลือด ของ 
คน ต้ี ต๋าย ยอ้น เป๋น พยาน หื้อ กับ พระเยซู เม่ือ ข้าพเจ้า หนั นาง ข้าพเจ้า งดื 
ขนาด 7 ทูตสวรรค์ องค์ น้ัน จึง ถาม ข้าพเจ้า วา่ �จะ งดื ไป เยยีะ หยงั เฮา จะ 
อธบิาย เถิง ความ หมาย ต้ี ซ่อน อยู ่ของ แม่ญิง คน น้ัน กับ สัตว ์ฮา้ย ต้ี มี เจ็ด 
หวั สิบ เขา ต้ี นาง ขี่ อยู ่หื้อ เจ้า ฟัง 8 คือ เต้ือ น่ึง สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ น้ัน ต้ี ต้าน หนั เกย 
มี จีวติ อยู่ แต่ บ่าเด่ียวน้ี บ่ มี จีวติ แล้ว แหม บ่ เมิน ก็ จะ ขึ้น มา จาก ขุม ต้ี เลิก็ 
ต้ี สุด กับ จะ ต้อง ปะ กับ ความ ฉิบหาย จาก น้ัน คน บน โลก น้ี ต้ี บ่ มี จ้ือ จด ไว ้ใน 
หนังสือ แหง่ จีวติ ก่อน ก๋าน สรา้ง โลก มา แล้ว ก็ จะ งดื ยอ้น หมู่ เขา จะ หนั สัตว ์
ฮา้ย ตัว๋ น้ัน ต้ี เต้ือ น่ึง เกย มี จีวติ กับ ต๋อน น้ี บ่ มี จีวติ แล้ว แต่ จะ ป๊ิก มา แหม เต้ือ 
น่ึง�

9 �เรือ่ง น้ี ต้อง ใจ๊ สติ ป๋ัญญา กับ ความ เข้า ใจ๋ หวั ตึง เจ็ด ของ สัตว ์ฮา้ย 
หมาย เถิง ดอย ตึง เจ็ด ต้ี แม่ ญิง ขาย ตัว๋ คน น้ัน น่ัง อยู่ กับ ยงั หมาย เถิง 
กษัตรยิ ์เจ็ด องค์ ตวย 10 กษัตรยิ ์หา้ องค์ เก๊า ต๋าย ไป แล้ว แหม องค์ ยงั 
ปกครอง อยู ่บ่าเด่ียวน้ี ส่วน องค์ สุดต๊าย ยงั บ่ มา เต้ือ เม่ือ กษัตรยิ ์องค์ น้ัน มา
ก็ ถูก กํา๋หนด หื้อ มา อยู ่กําเดียว เต้าอัน้ 11 ส่วน สัตว ์ฮา้ย ต้ี เต้ือ น่ึง เกย มี จีวติ
แต่ บ่าเด่ียวน้ี บ่ มี จีวติ แล้ว น้ัน ก็ คือ กษัตรยิ ์องค์ ต้ี แปด ต้ี เกย เป๋น กษัตรยิ ์
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องค์ น่ึง ใน เจ็ด องค์ น้ัน ก็ ก่ําลัง จะ ไป สู่ ความ ฉิบหาย ของ มัน� 12 �ส่วน เขา 
สิบ อนั ต้ี หนั น้ัน หมายเถิง กษัตรยิ ์สิบ องค์ ต้ี ยงั บ่ ได้ ขึ้น ปกครอง แผ่นดิน 
ของ ต๋น แต่ จะ ได้ฮบั สิทธ ิอาํนาจ ต้ี จะ เป๋น กษัตรยิ ์ปกครอง ฮว่ม กับ สัตว ์
ฮา้ย ตัว๋ น้ัน เป๋น เวลา น่ึง จัว้โมง 13 หมู่ กษัตรยิ ์ตึง สิบ องค์ น้ี ก็ จะ ฮว่มใจ๋ ปา 
กัน๋ มอบ ฤทธิ ์อาํนาจ กับ สิทธ ิอาํนาจ หื้อ กับ สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ น้ัน 14 หมู่ เขา จะ ฮบ 
กับ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน แต่ ลูก แกะ จะ มี ชยั เหนือ หมู่ เขา ยอ้น พระองค์ เป๋น องค์ 
พระผู้เป๋นเจ้า เหนือ เจ้า ตังหลาย กับ เป๋น กษัตรยิ ์เหนือ กษัตรยิ ์ตังหลาย
คน ต้ี อยู ่กับ พระองค์ น้ัน คือ คน ต้ี พระองค์ ฮอ้ง กับ เลือก ยอ้น หมู่ เขา น้ัน 
ซ่ือสัตย�์

15 ทูตสวรรค์ อู ้กับ ข้าพเจ้า แหม วา่ �แม่น้ํา หลาย สาย ต้ี เจ้า หนั แม่ญิง 
ขายตัว๋ น่ัง อยู ่น้ัน ก็ คือ เจ๊ือ จ้าด ต่าง ๆ หมู่ คน ต่าง ๆ ประเทศ ต่าง ๆ กับ ภาษา 
ต่าง ๆ 16 สัตว ์ฮา้ย ตัว๋ น้ัน กับ เขา ตึง สิบ ต้ี ต้าน หนั จะ ปา กัน๋ จัง แม่ญิง ขาย ตัว๋ 
น้ัน หมู่ เขา จะ เอา กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ของ นาง ไป กับ จะ ละ หื้อ นาง ป๋วย ตัว๋ โจ๊ะโละ
หมู่ เขา จะ กิน๋ จิน๊ ของ นาง แล้ว เอา ไฟ เผา ส่วน ต้ี เหลือ เหยี 17 ยอ้น พระเจ้า 
ได้ ดลใจ๋ หื้อ หมู่ เขา เยยีะ ตวย ต๋าม แผนก๋าน ของ พระองค์ โดย ก๋าน เยยีะ หื้อ 
หมู่ เขา ตกลง ฮว่มใจ๋ กัน๋ ต้ี จะ มอบ สิทธ ิอาํนาจ ใน ก๋าน ปกครอง หื้อ กับ สัตว ์
ฮา้ย จ๋น กวา่ สิง่ ต้ี พระเจ้า อู ้ไว ้จะ สําเรจ็ 18 ส่วน แม่ญิง ต้ี เจ้า หนั น้ัน คือ เมือง 
ใหญ่ ต้ี ปกครอง เหนือ กษัตรยิ ์ตังหลาย บน โลก น้ี �๔

18
เมือง บาบิโลน ถูก ทําลาย

1 ต่อ จาก น้ัน ข้าพเจ้า หนั ทูตสวรรค์ แหม องค์ น่ึง ลง มา จาก สวรรค์ ทูต
สวรรค์ องค์ น้ี มี ฤทธิ ์อาํนาจ นัก ขนาด รศัมี จาก ตัว๋ ของ ทูตสวรรค์ องค์ น้ี เยยี
ะ หื้อ แผ่นดิน โลก แจ้ง หล้ึง 2 เขา เอิน้ เสียง ดัง วา่
�เมือง บาบิโลน อนั ยิง่ใหญ่ หล้มจ๋ม แล้ว ได้ หล้มจ๋ม แล้ว

ก๋าย เป๋น ต้ี อยู ่ของ ผี ป๋ีศาจ กับ ผี ฮา้ย๕ กู้ ตัว๋
เมือง น้ัน ได้ ก๋าย เป๋น ต้ี อยู ่ของ นก กู้ ตัว๋ ต้ี บ่ สะอาด

( กับ เป๋น ต้ี อยู ่ของ สัตว ์ฮา้ย กู้ ตัว๋ ต้ี บ่ สะอาด๖) กับ น่า ขี้จ๊ะ
3 ยอ้น เมือง น้ัน เยยีะ หื้อ กู้ จ้าด กิน๋ เหล้า องุน่

ของ ราคะ ตัณ๋หา ต้ี จะ ล่วง ประเวณี กับ เมือง น้ัน
กษัตรยิ ์ตังหลาย ใน โลก ได้ ล่วง ประเวณี กับ เมือง น้ัน

ป้อก๊า ตังหลาย ใน โลก ก็ รํา่รวย นัก ขึ้น จาก ความ มัง่คัง่
กับ ความ ฟุ่มเฟือย ของ เมือง น้ัน�
4 ข้าพเจ้า ได้ยนิ เสียง แหม เสียง น่ึง จาก สวรรค์ อู ้วา่
�คน ของ เฮา ออก มา จาก เมือง น้ัน เหยี
๔ 17:18 17:18 หมายเถิง กรุง โรม ๕ 18:2 18:2 ใน ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ บ่ สะอาด ๖ 18:2
18:2 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ บ่ มี ข้อความ น้ี
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หมู่ เจ้า จะ บ่ ได้ มี ส่วน ฮว่ม ใน ความ บาป ต่าง ๆ ของ เมือง น้ัน
กับ เจ้า จะ บ่ ต้อง ถูก ทรมาน จาก ความ ฉิบหาย

ต้ี ก่ําลัง จะ เกิด ขึ้น กับ เมือง น้ัน
5 ยอ้น ความ บาป ของ เมือง น้ัน ก๋อง สูง เถิง สวรรค์

แล้ว พระเจ้า บ่ เกย ลืม ก๋าน ใจ๊ จีวติ ต้ี บ่ ดี ของ เขา
6 หื้อ เยยีะ กับ เมือง น้ัน เหมือน กับ ต้ี เมือง น้ัน เยยีะ กับ คน อื่น

หื้อ ตอบแตน เมือง น้ัน เป๋น สอง เต้า ของ สิง่ ต้ี เมือง น้ัน ได้ เยยีะ
หื้อ ถอก เหล้า ใส่ ถ้วย หื้อ เมือง น้ัน กิน๋ แฮง เป๋น สอง เต้า ของ ถ้วย ต้ี เมือง 

น้ัน เกียม ไว ้หื้อ คน อื่น กิน๋
7 เมือง น้ัน หื้อ เกียรติยศ กับ ความ ฟุ่มเฟือย ตัว๋ เก่า เต้าใด

ก็ หื้อ ความ ตุ๊ก ทรมาน กับ ความ เศรา้โศก เกิด กับ เมือง น้ัน เต้า อัน้
ยอ้น เมือง น้ัน ก๊ึด ใน ใจ๋ วา่

�ข้าเจ้า น่ัง อยู ่บน บัลลังก์ เป๋น ราชนีิ ข้าเจ้า บ่ ใจ้ แม่ หม้าย
ข้าเจ้า จะ บ่ มี วนั โศกเศรา้�
8 จาอัน้ ความ ฉิบหาย หมู่ น้ี จึง ได้ เกิด ขึ้น กับ เมือง น้ัน ภายใน วนั เดียว

คือ ความ ต๋าย ความ เศรา้โศก เสียใจ๋ กับ ความ อดอยาก
เมือง น้ัน จะ ถูก ไฟ เผา จ๋น วอดวาย

ยอ้น พระเจ้า มี ฤทธิ ์อาํนาจ ต้ี จะ ตัดสิน ลงโต้ษ
9 �กษัตรยิ ์ตังหลาย ใน โลก ต้ี ได้ ล่วง ประเวณี กับ เมือง น้ัน กับ ฮว่ม ใน 

ความ มัง่คัง่ ฟุ่มเฟือย ของ เมือง น้ัน จะ ไห้หอน วอนตุ๊ก เม่ือ หมู่ เขา หนั ควนั 
ไฟ ต้ี เผา ไหม้ เมือง น้ัน 10 หมู่ เขา จะ ยนื อยู ่หา่ง ๆ เมือง น้ัน ยอ้น กัว๋ เจ็บปวด 
ทรมาน ไป ตวย หมู่ เขา จะ อู ้วา่
�ฉิบหาย ฉิบหาย แต๊ ๆ สําหรบั เมือง ต้ี ยิง่ ใหญ่

บาบิโลน เมือง ต้ี เต๋ม ไป ด้วย อาํนาจ
ยอ้น ก๋าน ตัดสิน ลงโต้ษ ของ เจ้า น้ัน มา เถิง เจ้า ภายใน จัว้โมง เดียว�

11 �หมู่ ป้อก๊า ใน โลก จะ ไห้หุย กับ โศกเศรา้ ยอ้น เมือง น้ัน ยอ้น บ่ มี ใผ ซ้ือ 
สินก๊า ของ หมู่ เขา แหม ต่อไป 12 บ่ วา่ จะ เป๋น คํา เงนิ เพชรพลอย ไข่มุก ผ้า 
ลินิน ผ้า สี ม่วง ผ้า ไหม ผ้า สี แดง สด ไม้หอม กู้ อยา่ง กับ สิง่ ของ ต่าง ๆ ต้ี แป๋ง 
จาก งาจ๊าง ต้ี แป๋ง จาก ไม้ รากา แปง ตองแดง เหล็ก กับ หนิออ่น 13 อบเชย
เครือ่ง เทศ เครือ่งหอม มดยอบ กํายาน เหล้า องุน่ น้ํามัน บ่ากอก แป้ง 
ละเอยีด ข้าว สาลี งวั แกะ ม้า รถม้า ขี้ข้า กับ เชลย

14 �หมู่ ป้อก๊า จะ อู ้วา่
�หมู่ สิง่ของ ต่าง ๆ ต้ี เจ้า หลงใหล น้ัน

ได้ หาย ไป จาก เจ้า แล้ว
ตึง ความ หรูหรา กับ สิง่ ต้ี เยยีะ หื้อ เจ้า งาม น้ัน

ได้ หาย ไป แล้ว
เจ้า จะ บ่ มี วนั ได้ ปะ สิง่ หมู่ น้ี แหม เลย�
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15 หมู่ ป้อ ก๊า ต้ี รํา่รวย จาก ก๋าน ขาย สินก๊า หื้อ กับ เมือง น้ัน จะ ยนื อยู ่หา่ง ๆ
ยอ้น กัว๋ ต้ี จะ ได้ ฮว่ม ใน ความ เจ็บปวด ทรมาน ต้ี เมือง น้ัน ได้ฮบั หมู่ เขา จะ ไห้
หอน วอนตุ๊ก 16 กับ อู ้วา่
�ฉิบหาย ฉิบหาย แต๊ ๆ สําหรบั เมือง ต้ี ยิง่ ใหญ่

ต้ี เกย เอา ผ้า ลินิน อยา่ง ดี ผ้า สี ม่วง กับ ผ้า สี แดง สด
คํา เพชรพลอย กับ ไข่มุก มา แต่งหยอ้ง

17 ภาย ใน จัว้โมง เดียว ทรพัย ์สมบัติ หมู่ น้ี ได้ ถูก ทําลาย จ๋น หมด จ๋น เส้ียง�
�หมู่ กัปตัน เฮอื กับ ผู้ โดยสาร ลูกเฮอื กับ คน ตังหลาย ต้ี มี อาชพี ตาง ทะเล

ก็ ยนื อยู ่หา่ง ๆ จาก เมือง บาบโิลน น้ัน 18 เม่ือ หมู่ เขา หนั ควนั ไฟ จาก ก๋าน เผา 
เมือง น้ัน หมู่ เขา อู ้วา่ �บ่ มี เมือง ไหน ต้ี เกย เป๋น เหมือน เมือง อนั ยิง่ ใหญ่ น้ี�
19 หมู่ เขา จะ เอา ขี้ฝุ่น ใส่ หวั ของ เขา กับ ไหห้อน วอนตุ๊ก วา่
�ฉิบหาย ฉิบหาย แต๊ ๆ สําหรบั เมือง อนั ยิง่ ใหญ่

กู้ คน ต้ี มี เฮอื เตียว ทะเล น้ัน
ก็ รํา่รวย มา จาก ความ มัง่คัง่ ของ เมือง น้ี

แต่ บ่าเด่ียว น้ี มัน ถูก ทําลาย ลง ภายใน จัว้โมง เดียว
20 สวรรค์ เหย ขอ หื้อ ดีใจ๋ กับ สิง่ ต้ี เกิด ขึ้น กับ เมือง น้ัน

คน ของ พระเจ้า กับ หมู่ อคัรทูต
ตึง หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า จง ดีใจ๋ เต๊อะ

ต้ี พระองค์ ตัดสิน ลงโต้ษ เมือง น้ัน
ยอ้น สิง่ ต้ี เมือง น้ัน ได้ เยยีะ กับ หมู่ เจ้า� �

21 จาก น้ัน ทูตสวรรค์ ต้ี มี ฤทธิ ์องค์ น่ึง ได้ ยก หนิ ก้อน น่ึง ขนาด ใหญ่ เต้า 
กับ บ่าหนิ โม่ แป้ง อนั ใหญ่ โจ้ง ลง ไป ใน ทะเล แล้ว อู ้วา่
�เมือง บาบิโลน อนั ยิง่ ใหญ่ เจ้า จะ ถูก โจ้ง ลง มา แฮง จาอี้

แล้ว จะ บ่ มี ใผ หนั เจ้า แหม เลย
22 จะ บ่ มี เสียง เพลง จาก นัก ดีด พิณ นัก ดนตรี

นัก เป่า ขลุ่ย กับ นัก เป่า แก ใน เจ้า แหม เลย
จะ บ่ หนั หมู่ จัง้ ฝีมือ ใน ด้าน ใด ๆ ใน เจ้า แหม

จะ บ่ ได้ยนิ เสียง โม่ แป้ง ใน เจ้า แหม เลย
23 จะ บ่ มี แสง สวา่ง ของ โกม ไฟ ส่อง แสง ใน ตัว๋ เจ้า แหม เหมือน กัน๋

จะ บ่ ได้ยนิ เสียง ของ เจ้า บ่าว กับ เจ้าสาว ใน เจ้า แหม
สิง่ หมู่ น้ี จะ เกิด ขึ้น กับ เจ้า ยอ้น หมู่ ป้อก๊า ของ เจ้า ได้ เป๋น ผู้ ยิง่ ใหญ่ ใน โลก

กับ ยอ้น เจ้า ใจ๊ เวทมนตร ์กาถา ของ เจ้า หลอกลวง จ้าด ต่าง ๆ
24 กับ ใน เจ้า ก็ ปะ เลือด ของ หมู่ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า

กับ หมู่ คน ของ พระเจ้า กับ คน ตึง หมด ต้ี ถูก ฆ่า ต๋าย ใน โลก�

19
สรรเสรญิ ความ ยุติธรรม ของ พระเจ้า
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1 ต่อ จาก น้ัน ข้าพเจ้า ได้ยนิ เสียง ดัง สน่ัน ป่ัน ป๊ืน เหมือน เสียง ของ คน จํา๋
นวน นัก ขนาด บน สวรรค์ ฮอ้ง วา่
�สรรเสรญิ พระเจ้า
ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ พระสิริ กับ ฤทธิ ์อาํนาจ เป๋น ของ พระเจ้า ของ เฮา

2 ก๋าน ตัดสิน ลง โต้ษ ของ พระองค์ น้ัน ถูกต้อง กับ ยุติธรรม
พระองค์ ได้ ลง โต้ษ แม่ญิง ขายตัว๋ ต้ี ยิง่ใหญ่ คน น้ัน

นาง ได้ เยยีะ หื้อ โลก น้ี เส่ือม ไป ยอ้น ก๋าน ล่วง ประเวณี ของ นาง
พระองค์ ได้ ลงโต้ษ นาง ยอ้น นาง ได้ ฆ่า ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระองค์�
3 หมู่ เขา ยงั ฮอ้ง แหม วา่
�สรรเสรญิ พระเจ้า
ควนั ไฟ จะ ลอย ขึ้น มา จาก เมือง น้ัน ตลอดไป�
4 ต่อ จาก น้ัน หมู่ ผู้ อาวุโส ตึง ซาว ส่ี คน กับ สิง่ มี จีวติ ตึง ส่ี ต๋น ก็ ก้ม ลง นมัสก๋า
น พระเจ้า ต้ี น่ัง อยู ่บน บัลลังก์ แล้ว อู ้วา่
�อาเมน สรรเสรญิ พระเจ้า�
5 แล้ว มี เสียง ออก มา จาก บัลลังก์ วา่
�ต้าน ตังหลาย ตึง ผู้ใหญ่ ผู้น้อย ต้ี เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ ต้ี เก๋งกัว๋ พระเจ้า
จง สรรเสรญิ พระเจ้า ของ เฮา ตังหลาย กัน๋ เต๊อะ�
6 แล้ว ข้าพเจ้า ได้ยนิ เสียง เหมือน เสียง ของ คน จํา๋นวน นัก ขนาด เสียง น้ัน 
เหมือน เสียง น้ําตก ดัง สน่ัน ป่ัน ป๊ืน กับ เสียง ฟ้า ฮอ้ง กึกก้อง เสียง น้ัน อู ้วา่
�สรรเสรญิ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า

พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ สูงสุด กับ ผู้ ต้ี เป๋น กษัตรยิ์
7 หื้อ ข้าพเจ้า ตังหลาย จ้ืนจมยนิดี มี ความ สุข

กับ สรรเสรญิ พระเจ้า เต๊อะ
ยอ้น วา่ เวลา แหง่ ก๋าน แต่งงาน ของ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน ได้ มา เถิง แล้ว

เจ้าสาว ของ พระองค์ ก็ ได้ เกียม ตัว๋ ไว ้พรอ้ม แล้ว
8 พระองค์ หื้อ นาง ใส่ ผ้า ลินิน เน้ือ ละเอยีด สะอาด สดใส�
( ผ้า ลินิน ต้ี งดงาม น้ัน หมายเถิง สิง่ ดี ๆ ต้ี คน ของ พระเจ้า ได้ เยยีะ )

9 แล้ว ทูตสวรรค์ น้ัน อู ้กับ ข้าพเจ้า วา่ �เขียน ลง ไป วา่ คน ต้ี ได้ฮบั เจิญ มา 
ใน งาน แต่งงาน ของ ลูก แกะ น้ัน ก็ เป๋น สุข แต๊ ๆ � ต้าน อู ้แหม วา่ �สิง่ หมู่ น้ี 
เป๋น กํา อู ้ต้ี แต๊ จรงิ ของ พระเจ้า� 10 ข้าพเจ้า ก็ ก้ม ลง แผว ตีน๋ เป้ือ นมัสก๋าน 
ทูตสวรรค์ องค์ น้ัน แต่ ต้าน อู ้วา่ �หา้ม เยยีะ จาอัน้ เน่อ ยอ้น เฮา เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ 
เหมือน กับ ต้าน กับ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ กู้ คน ต้ี ยดึมัน่ ใน กําพยาน ต้ี พระเยซู ได้ เปิด
เผย หื้อ ฮู้ ยอ้น จาอัน้ จง นมัสก๋าน พระเจ้า เต๊อะ ยอ้น กําพยาน ต้ี พระเยซู ได้ 
เปิดเผย น้ัน เป๋น สิง่ ต้ี ดลใจ๋ หื้อ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า อู�้

ผู้ ต้ี ขี่ ม้า สี ขาว
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11 แล้ว ข้าพเจ้า หนั สวรรค์ เปิด ออก มี ม้า สี ขาว ตัว๋ น่ึง ผู้ ต้ี ขี่ ม้า น้ัน มี จ้ือ 
วา่ ซ่ือสัตย ์เต้ียงแต๊ ช ยอ้น พระองค์ ได้ ตัดสิน ลง โต้ษ กับ เยยีะ สงคราม 
ต๋าม ความ ยุติธรรม 12 ต๋า ของ พระองค์ น้ัน ผ่อ เหมือน เปล๋วไฟ มี มงกุฎ อยู ่
หลาย อนั บน หวั ของ พระองค์ มี จ้ือ เขียน ไว ้บน ตัว๋ ของ พระองค์ บ่ มี ใผ ฮู ้จ้ือ 
น้ัน นอก จาก พระองค์ เต้าอัน้ 13 พระองค์ นุ่ง เส้ือ คุม ต้ี เต๋ม ไป ด้วย เลือด จ้ือ 
ของ พระองค์ คือ �พระกํา ของ พระเจ้า� 14 หมู่ ก๋องทัพ แหง่ สวรรค์ ขี่ ม้า 
สี ขาว ตวย พระองค์ มา หมู่ เขา นุ่ง ผ้า ลินิน เน้ือ ละเอยีด สี ขาว สะอาด 15 มี 
ดาบ คม ขนาด เถ่ียน น่ึง ออก มา จาก ปาก ของ พระองค์ ดาบ น้ี เอา ไว ้ใจ๊ ผาบ 
จ้าด ตังหลาย พระองค์ จะ ใจ๊ คทา เหล็ก ปกครอง คน หมู่ น้ัน พระองค์ จะ ยํ่า 
องุน่ ใน บ่อ ยํ่า องุน่ แหง่ ความ โขด ของ พระเจ้า ผู้ มี ฤทธิ ์อาํนาจ สูงสุด 16 มี จ้ือ 
เขียน อยู ่ต้ี เส้ือ คุม กับ ต้ี เก๊า ขา ของ พระองค์ วา่ �พระองค์ เป๋น องค์ พระผู้เป๋
นเจ้า เหนือ เจ้านาย ตังหลาย กับ เป๋น กษัตรยิ ์เหนือ กษัตรยิ ์ตังหลาย�

17 แล้ว ข้าพเจ้า หนั ทูตสวรรค์ องค์ น่ึง ยนื อยู ่บน ตะวนั กับ ฮอ้ง เสียง ดัง 
บอก หมู่ นก ต้ี บิน อยู ่ก๋าง อากาศ วา่ �มา เต๊อะ มา ฮว่ม จุมนมุ กัน๋ ใน งาน เล้ียง 
ต้ี ยิง่ใหญ่ ของ พระเจ้า 18 เป้ือ จะ ได้ กิน๋ จิน๊ ของ หมู่ กษัตรยิ์ แม่ทัพ นายก๋อง
กับ หมู่ ทหาร จิน๊ ม้า จิน๊ คน ขี่ ม้า กับ จิน๊ ของ คน ตึงหมด ตึง ของ คน ต้ี เป๋น 
ขี้ข้า คน ต้ี มี อสิระ คน ต้ี เป๋น ผู้น้อย เป๋น ผู้ใหญ่�

19 แล้ว ข้าพเจ้า หนั สัตว ์ฮา้ย กับ หมู่ กษัตรยิ ์ใน โลก ตึง ก๋อง ทัพ ของ หมู่ 
เขา มา จุมนุม กัน๋ เป้ือ เยยีะ สงคราม กับ ผู้ ต้ี ขี่ ม้า กับ ก๋องทัพ ของ พระองค์
20 แต่ สัตว ์ฮา้ย น้ัน ถูก ยบั กับ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตัว๋ ป๋อม ต้ี 
เกย เยยีะ ก๋าน อศัจ๋รรย ์ต่อ หน้า สัตว ์ฮา้ย น้ัน ก๋าน อศัจ๋รรย ์น้ี จุล่าย คน ต้ี มี 
เครือ่งหมาย ของ สัตว ์ฮา้ย น้ัน กับ นมัสก๋าน ฮูป ป้ัน ของ มัน ตึง สอง ก็ ถูก ยบั 
โจ้ง ลง ไป ตึง เป๋น ใน ไฟ กํามะถัน ต้ี ก่ําลัง ลุก ไหม้ อยู่ 21 ผู้ ต้ี ขี่ ม้า น้ัน ใจ๊ ดาบ ต้ี 
ออก มา จาก ปาก ของ พระองค์ ฆ่า หมู่ ก๋องทัพ น้ัน หมู่ นก ตังหลาย ก็ กิน๋ จิน๊ 
ของ คน หมู่ น้ัน จ๋น อิม่

20
เวลา น่ึง ปัน ป๋ี

1 ข้าพเจ้า หนั ทูตสวรรค์ องค์ น่ึง ลง มา จาก สวรรค์ ใน มือ กํา๋ ขะแจ๋ ของ ขุม 
ต้ี เลิก็ ต้ี สุด กับ เจ้ือก เหล็ก เส้น ใหญ่ 2 ต้าน ได้ ยบั มังกร ใหญ่ ต้ี เป๋น งู โบราณ ต้ี 
ฮอ้ง กัน๋ วา่ มาร กาวา่ ซาต๋าน แล้ว เอา เจ้ือก เหล็ก ล่าม มัน ไว ้น่ึง ปัน ป๋ี 3 แล้ว 
ทูตสวรรค์ ก็ โจ้ง มังกร ตัว๋ น้ี ลง ไป ใน ขุม ต้ี เลิก็ ต้ี สุด กับ ใส่ ขะแจ๋ ปะตู๋ ตาง 
เข้า แล้ว จ๊ํา ก๋า ขัง มัน ไว ้อยา่ง แน่นหนา เป้ือ มัน จะ บ่ สามารถ ไป ล่อลวง จ้าด 
ต่าง ๆ ได้ แหม เป๋น เวลา น่ึง ปัน ป๋ี หลังจาก น้ัน จะ ปล่อย หื้อ มัน ออก มา แหม 
เป๋น เวลา สัน้ ๆ
ช 19:11 19:11 วว� 3:14



ววิรณ์ 20:4 518 ววิรณ์ 20:15

4 แล้ว ข้าพเจ้า หนั บัลลังก์ ต่าง ๆ กับ ผู้ ต้ี น่ัง อยู ่บน บัลลังก์ น้ัน หมู่ เขา ได้
ฮบั สิทธ ิอาํนาจ ต้ี จะ ตัดสิน หมู่ เขา เป๋น หมู่ วญิญาณ ของ ผู้ ต้ี ถูก กก คอ ยอ้น 
ได้ บอก กําพยาน ต้ี พระเยซู ได้ เปิดเผย หื้อ ฮู้ กับ ยอ้น ได้ บอก ถ้อยกํา ของ 
พระเจ้า หมู่ เขา บ่ ได้ นมัสก๋าน สัตว ์ฮา้ย กาวา่ ฮูป ป้ัน ของ มัน กับ บ่ ได้ ฮบั 
เครือ่งหมาย ของ มัน ติด บน หน้าผาก กาวา่ บน มือ ของ หมู่ เขา หมู่ เขา เป๋น 
ขึ้น จาก ความ ต๋าย แล้ว ได้ ปกครอง ฮว่ม กับ พระครสิต์ เป๋น เวลา น่ึง ปัน ป๋ี 5 ( 
ส่วน คน ต๋าย คน อื่น ๆ ต้ี เหลือ บ่ ได้ เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย จ๋น กวา่ จะ ผ่าน ไป 
น่ึง ปัน ป๋ี ) น่ี คือ ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เต้ือ ต้ี น่ึง 6 หมู่ คน ต้ี มี ส่วนฮว่ม 
ใน ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย เต้ือ ต้ี น่ึง น้ี ก็ เป๋น สุข กับ เป๋น ผู้ บรสุิทธิ์ ความ 
ต๋าย เต้ือ ต้ี สอง จะ บ่ มี อาํนาจ เหนือ หมู่ เขา เลย หมู่ เขา จะ เป๋น ปุโรหติ ของ 
พระเจ้า กับ ของ พระครสิต์ กับ จะ ปกครอง ฮว่ม กับ พระองค์ เป๋น เวลา น่ึง ปัน 
ป๋ี

ซาต๋าน ก๊าน
7 เม่ือ เวลา น่ึง ปัน ป๋ี ผ่าน ไป แล้ว ซาต๋าน จะ ถูก ปลดปล่อย ออก มา จาก 

คอก ต้ี ขัง มัน 8 มัน จะ ออก ไป หลอกลวง กู้ จ้าด ใน โลก น้ี ต้ี มี จ้ือ วา่ โกก กับ
มาโกกซ มัน จะ รวบรวม จ้าด ตังหลาย เป้ือ ไป เยยีะ สงคราม หมู่ เขา จะ มี 
จํา๋นวน นัก ขนาด เหมือน กับ เม็ด ทราย ต้ี อยู ่ต๋าม ฮมิ ฝ่ัง ทะเล 9 ข้าพเจ้า หนั 
หมู่ เขา ยก ก๋องทัพ ข้าม โลก มา ล้อม ต้ี อยู ่ของ คน ของ พระเจ้า ต้ี เป๋น เมือง 
ต้ี พระองค์ ฮกั แต่ จะ มี ไฟ ตก ลง มา จาก สวรรค์ เผา ทําลาย ก๋อง ทัพ หมู่ น้ัน
10 มาร เซิง่ ได้ หลอกลวง หมู่ เขา น้ัน ถูก โจ้ง ลง ไป ใน บึง ไฟ กํามะถัน ต้ี ก่ําลัง 
ลุก ไหม้ ใน บึง น้ัน มี สัตว ์ฮา้ย ตึง ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตัว๋ ป๋อม 
อยู ่ตวย หมู่ มัน ตึงหมด ได้ ฮบั ความ ตุ๊ก ทรมาน ตึง วนั ตึง คืน ตลอดไป

ก๋าน ตัดสิน ของ พระเจ้า เต้ือ สุดต๊าย
11 แล้ว ข้าพเจ้า หนั บัลลังก์ ใหญ่ สี ขาว กับ พระเจ้า ผู้ ต้ี น่ัง อยู ่บน บัลลังก์ 

น้ัน เม่ือ พระองค์ มา ป๋ากฏ แผ่นดิน โลก กับ สวรรค์ ก็ หาย ไป บ่ เหลือ ฮอย หื้อ 
ใผ หนั แหม เลย 12 ข้าพเจ้า หนั คน ตังหลาย ต้ี ต๋าย ไป แล้ว บ่ วา่ ผู้ ยิง่ใหญ่ กา
วา่ ผู้ หน้อย ยนื อยู ่ต่อ หน้า บัลลังก์ น้ัน มี หนังสือ หลาย เล่ม เปิด ออก อยู่ กับ 
มี หนังสือ แหม เล่ม น่ึง ถูก เปิด ออก ตวย คือ หนังสือ แหง่ จีวติ คน ต๋าย หมู่ 
น้ัน ได้ฮบั ก๋าน ตัดสิน ต๋าม สิง่ ต้ี เขา เยยีะ ไป ต้ี ได้ บันทึก ไว ้ใน หนังสือ หมู่ น้ัน
13คน ตังหลาย ต้ี ต๋าย อยู ่ใน ทะเล ก็ ขึ้น มา ความ ต๋าย กับ แดน คน ต๋าย ก็ ได้ ส่ง 
คน ตังหลาย ต้ี อยู ่ต้ี หัน้ ขึ้น มา เหมือน กัน๋ หมู่ คน ต๋าย กู้ คน ได้ฮบั ก๋าน ตัดสิน 
ต๋าม สิง่ ต้ี หมู่ เขา ได้ เยยีะ ลง ไป 14 หลังจาก น้ัน ความ ต๋าย กับ แดน คน ต๋าย ก็ 
ถูก กํา๋ โจ้ง ลง สู่ บึง ไฟ บึง ไฟ น้ี ละ คือ ความ ต๋าย เต้ือ สุดต๊าย 15 ถ้า ใผ บ่ มี จ้ือ 
จด ไว ้ใน หนังสือ แหง่ จีวติ ก็ จะ ถูก โจ้ง ลง ไป ใน บึง ไฟ น้ัน
ซ 20:8 20:8 อสค� 38:1-39:20
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21
สวรรค์ ใหม่ กับ โลก ใหม่

1 หลังจาก น้ัน ข้าพเจ้า หนั สวรรค์ ใหม่ กับ โลก ใหม่ ยอ้น วา่ สวรรค์ เก่า กับ 
โลก เก่า น้ัน หาย ไป แล้ว กับ บ่ มี ทะเล แหม ต่อ ไป 2 ข้าพเจ้า หนั เมือง บรสุิทธิ์
คือ กรุง เยรูซาเล็ม แหง่ ใหม่ เซิง่ มา จาก พระเจ้า ลง มา จาก สวรรค์ เมือง น้ี 
ได้ เกียม ไว ้พรอ้ม แล้ว เหมือน กับ เจ้าสาว ต้ี แต่งตัว๋ งาม ไว ้ถ้า ฮบั คน ต้ี จะ 
เป๋น ผัว ของ นาง 3 ข้าพเจ้า ได้ยนิ เสียง ดัง จาก บัลลังก์ อู ้วา่ �ผ่อ เต๊อะ ต้ี อยู ่
ของ พระเจ้า ก็ อยู ่กับ มนษุย ์แล้ว พระองค์ จะ อยู ่กับ หมู่ เขา หมู่ เขา จะ เป๋น 
คน ของ พระองค์ พระเจ้า เอง ก็ จะ อยู ่กับ หมู่ เขา เป๋น พระเจ้า ของ หมู่ เขา๗
4 พระองค์ จะ เจ๊ด น้ําต๋า กู้ หยด จาก ต๋า ของ หมู่ เขา แล้ว จะ บ่ มี ความ ต๋าย
ความ เศรา้โศก ก๋าน ไห ้ฮอ้ง กาวา่ ความ เจ็บปวด แหม ต่อ ไป ยอ้น สิง่ เก่า ๆ
ต้ี เกย เป๋น มา ได้ ป๊น ไป แล้ว�

5 หลังจาก น้ัน ผู้ ต้ี น่ัง อยู ่บน บัลลังก์ อู ้วา่ �ผ่อ น่ี เต๊อะ เฮา ก่ําลัง สรา้ง กู้ สิง่ 
กู้ อยา่ง ขึ้น มา ใหม่� กับ อู ้แหม วา่ �เขียน เรือ่ง น้ี ไว้ ยอ้น กํา อู ้หมู่ น้ี เจ้ือถือ ได้ 
เป๋น เรือ่ง แต๊� 6 แล้ว พระเจ้า อู ้กับ ข้าพเจ้า วา่ �สําเรจ็ แล้ว เฮา เป๋น อลัฟา
กับ โอเมกา คือ เป๋น จุด ตัง้เก๊า กับ จุด สุด ต๊าย ถ้า ใผ ใค่ กิน๋ น้ํา เฮา จะ หื้อ ผู้ น้ัน 
กิน๋ จาก ต๋า น้ํา แหง่ จีวติ โดย บ่ ต้อง ซ้ือ 7 คน ต้ี มี ชยั จะ เป๋น คน ต้ี ได้ฮบั สิง่ หมู่ 
น้ี ตึงหมด กับ เฮา จะ เป๋น พระเจ้า ของ เขา เขา จะ เป๋น ลูก ของ เฮา 8 แต่ คน ต้ี 
ขี้แขะ คน ต้ี ละ ความ เจ้ือ ไป คน ต้ี เยยีะ สิง่ ต้ี น่า ขี้จ๊ะ คน ต้ี ฆ่า คน คน ต้ี ล่วง 
ประเวณี คน ต้ี ใจ๊ เวทมนตร ์กาถา คน ต้ี กราบ ไหว ้ฮูป เคารพ กับ กู้ คน ต้ี อู ้ขี้ จุ 
ขี้ ล่าย จะ อยู ่ใน บึง ไฟ กํามะถัน ต้ี ก่ําลัง ลุก ไหม้ น่ัน จะ เป๋น ความ ต๋าย เต้ือ สุด
ต๊าย�

กรุง เยรูซาเล็ม ใหม่
9 จาก น้ัน ทูตสวรรค์ องค์ น่ึง ใน เจ็ด องค์ ต้ี กํา๋ สลุง ใบ ต้ี เต๋ม ไป ด้วย ความ 

ฉิบหาย เจ็ด อยา่ง สุด ต๊าย มา อู ้กับ ข้าพเจ้า วา่ �มา น่ี กํา ลอ เฮา จะ หื้อ 
เจ้า หนั เจ้าสาว ต้ี เป๋น เมีย ของ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน� 10 ต๋อน ต้ี พระวญิญาณ 
ดลใจ๋ ข้าพเจ้า น้ัน ทูตสวรรค์ ก็ ปา ข้าพเจ้า ไป ดอย ต้ี สูง ใหญ่ ขนาด แล้ว 
หื้อ ข้าพเจ้า ผ่อ เมือง ต้ี บรสุิทธิ ์คือ กรุง เยรูซาเล็ม เซิง่ ก่ํา ลัง ลอย ลง มา 
จาก สวรรค์ มา จาก พระเจ้า 11 เมือง น้ัน ก็ มี รศัมี ของ พระเจ้า แจ้ง เต๋ม ไป 
หมด เซิง่ ความ เป่งแจ้ง น้ัน เหมือน กับ เพชรพลอย ต้ี มี รากา แปง นัก ขนาด
เหมือน พลอย สี เขียว สด ใส อยา่ง หนิ เจียระไน 12 เมือง น้ัน มี ก่ําแปง สูง ใหญ่ 
ต้ี มี ปะตู๋ อยู ่สิบ สอง บาน แต่ ละ บาน มี ทูตสวรรค์ ยนื เฝ้า อยู ่น่ึง องค์ แต่ ละ 
ปะตู๋ ก็ มี จ้ือ น่ึง จาก สิบ สอง ผะกุ๋น ของ อสิราเอล เขียน ไว้ 13 แต่ ละ ทิศ มี ปะตู๋ 
อยู ่สาม บาน ตึง ทิศ เหนือ ทิศ ใต้ ทิศ ตะวนั ออก กับ ทิศ ตะวนั ตก 14 ก่ําแปง 

๗ 21:3 21:3 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ บ่ มี ประโยค ต้ี วา่ �เป๋น พระเจ้า ของ หมู่ เขา�
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เมือง แป๋ง อยู ่บน ฐาน หนิ สิบ สอง ก้อน บน ฐาน หนิ แต่ ละ อนั น้ัน มี จ้ือ ของ 
อคัรทูต สิบ สอง คน ของ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน เขียน ติด ไว ้คน ละ ฐาน

15 ทูตสวรรค์ องค์ ต้ี อู ้กับ ข้าพเจ้า กํา๋ ไม้ วดั มอก คํา เป้ือ ต้ี จะ เอา ไว ้วดั 
ขนาด ของ เมือง ตึง ปะตู๋ กับ ก่ําแปง ต่าง ๆ 16 เมือง น้ัน เป๋น ฮูป ส่ี เหล่ียม เต้า 
กัน๋ กู้ ด้าน เซิง่ มี ความ ยาว เต้า กับ ความ กวา้ง ทูต องค์ น้ัน จึง ได้ เอา ไม้มอก 
วดั ขนาด ของ เมือง เซิง่ วดั ความ กวา้ง ความ ยาว กับ ความ สูง ได้ เต้า กัน๋ 
หมด คือ สอง ปัน ส่ี รอ้ย กิโลเมตร 17 ทูตสวรรค์ องค์ น้ัน วดั ก่ําแปง เมือง ได้ 
สูง รอ้ย ส่ี สิบ ส่ี ศอก๘ ต๋าม มอก วดั ของ มนษุย ์ต้ี ทูตสวรรค์ ก็ ใจ๊ เหมือน กัน๋
18 ก่ําแปง น้ัน แป๋ง จาก แจสเพอร์ ตัว๋ ของ เมือง น้ัน แป๋ง จาก คํา บรสุิทธิ์ เซิง่ 
ใส เหมือน แก้ว 19 ฐาน หนิ สิบ สอง ฐาน ของ ก่ําแปง เมือง แต่งหยอ้ง ด้วย 
เพชรพลอย ต่าง ๆ ฐาน ต้ี น่ึง เป๋น แจสเพอร์ ฐาน ต้ี สอง เป๋น ไพลิน ฐาน ต้ี 
สาม เป๋น หนิโมรา ฐาน ต้ี ส่ี เป๋น มรกต 20 ฐาน ต้ี หา้ เป๋น หนิโอนิกซ์ ฐาน ต้ี หก 
เป๋น คารเ์นเลียน ฐาน ต้ี เจ็ด เป๋น เพอรโิด ฐาน ต้ี แปด เป๋น เบรลิ ฐาน ต้ี เก้า 
เป๋น บุษราคัมน้ําออ่น ฐาน ต้ี สิบ เป๋น ครโิซเพรส ฐาน ต้ี สิบ เอด็ เป๋น เพทาย
ฐาน ต้ี สิบ สอง เป๋น แอเมทิสต์ 21 ปะตู๋ ตึง สิบ สอง ปะตู๋ น้ัน แป๋ง จาก ไข่มุก 
ขนาด ใหญ่ สิบ สอง เม็ด ปะตู๋ ละ น่ึง เม็ด ถนน หนตาง ของ เมือง แป๋ง จาก คํา 
บรสุิทธิ ์เซิง่ ใส เหมือน แก้ว

22 ข้าพเจ้า บ่ หนั พระวหิาร ใน เมือง น้ัน เลย ยอ้น องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ผู้ มี 
ฤทธิ ์อาํนาจ สูงสุด กับ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน ก็ คือ พระวหิาร น้ัน เอง 23 เมือง น้ี บ่ จํา๋
เป๋น ต้อง มี แสง สวา่ง จาก ดวง ตะวนั กาวา่ ดวงเดือน ยอ้น รศัมี ของ พระเจ้า 
เยยีะ หื้อ เมือง น้ี เป่งแจ้ง ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน เป๋น โกม ไฟ ของ เมือง น้ี 24 จ้าด ตัง
หลาย ก็ จะ เตียว โดย ใจ๊ แสง จาก เมือง น้ี กับ หมู่ กษัตรยิ ์บน โลก จะ นํา เอา 
ความ มัง่คัง่ ของ ต๋น เข้า มา สู่ เมือง น้ี 25 ปะตู๋ เมือง จะ เปิด ตลอด เวลา บ่ มี วนั 
หบั ยอ้น เมือง น้ี บ่ มี เม่ือคืน 26 จ้าด ตังหลาย จะ นํา ทรพัย ์สมบัติ กับ ความ 
มัง่คัง่ ของ เขา เข้า มา สู่ เมือง น้ี 27 สิง่ ต้ี บ่ บรสุิทธิ ์จะ บ่ สามารถ เข้า ไป ได้ เลย
รวม ตึง คน ต้ี เยยีะ สิง่ น่า ขี้จ๊ะ กาวา่ อู ้ขี้ จุ ตวย คน ต้ี จะ เข้า ไป ได้ จะ ต้อง เป๋น 
คน ต้ี มี จ้ือ จด อยู ่ใน หนังสือ แหง่ จีวติ ของ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน เต้าอัน้

22
แม่น้ํา ต้ี หื้อ จีวติ

1 จาก น้ัน ทูตสวรรค์ องค์ น้ัน หื้อ ข้าพเจ้า ผ่อ แม่น้ํา เซิง่ มี น้ํา ต้ี หื้อ จีวติ น้ํา 
น้ัน ใส เหมือน แก้ว เจียระไน ไหล ออก มา จาก บัลลังก์ ของ พระเจ้า กับ ของ ลูก 
แกะ ตัว๋ น้ัน 2 มัน ไหล ลง มา ต้ี ก๋าง ถนน หนตาง ของ เมือง ฮมิ สอง ฝ่ัง ของ แม่ 
น้ํา มี เก๊าไม้ ต้ี หื้อ จีวติ ต้ี ออก หน่วย ป๋ี ละ สิบ สอง เต้ือ เดือน ละ เต้ือ ส่วน ใบ ของ 
เก๊า น้ัน เอา ไว ้ฮกัษา จ้าด ตังหลาย หื้อ หาย โรค 3 ใน เมือง บ่ มี สิง่ ใด ต้ี พระเจ้า 
๘ 21:17 21:17 อาจ อา้งเถิง ความ หนา
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สาป แจ้ง เลย บัลลังก์ ของ พระเจ้า กับ ของ ลูก แกะ ตัว๋ น้ัน จะ อยู ่ใน เมือง น้ี
กับ หมู่ ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระองค์ จะ กราบ ไหว ้พระองค์ 4 หมู่ เขา จะ หนั หน้า ของ 
พระองค์ กับ จ้ือ ของ พระองค์ จะ อยู ่บน หน้าผาก ของ หมู่ เขา 5 จะ บ่ มี เม่ือคืน 
แหม ต่อ ไป จะ บ่ มี ใผ ต้องก๋าน แสง จาก โกม ไฟ กาวา่ แสง ตะวนั ยอ้น พระเจ้า 
องค์ พระผู้เป๋นเจ้า จะ เป๋น แสง สวา่ง หื้อ หมู่ เขา หมู่ เขา จะ ปกครอง ตลอดไป

พระเยซู จะ มา
6แล้ว ทูตสวรรค์ องค์ น้ัน อู ้กับ ข้าพเจ้า วา่ �กํา อู ้หมู่ น้ี เจ้ือถือ ได้ เป๋น ความ 

จรงิ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผู้ เป๋น พระเจ้า ของ จิตวญิญาณ ของ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น 
เสียง แตน พระองค์ ได้ ส่ง ทูตสวรรค์ ของ พระองค์ หื้อ ไป แสดง หื้อ หมู่ ผู้ ฮบั
ใจ๊ ของ พระองค์ หนั เถิง สิง่ ต่าง ๆ ต้ี จะ ต้อง เกิด ขึ้น เวย ๆ น้ี�

7 �ผ่อ เต๊อะ เฮา ก่ําลัง จะ มา เวย ๆ น้ี คน ต้ี เจ้ือฟัง กํา ตวายตัก๊ ต้ี ได้ เปิด
เผย ไว ้แล้ว ใน หนังสือ เล่ม น้ี ก็ เป๋น สุข�

8 ข้าพเจ้า คือ ยอหน์ คน ต้ี ได้ยนิ กับ ได้ หนั สิง่ ต่าง ๆ หมู่ น้ี เม่ือ ข้าพเจ้า 
ได้ยนิ กับ ได้ หนั แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ก้ม ตัว๋ ลง เป้ือ จะ หมอบ ลง นมัสก๋าน ต้ี ตีน๋ ทูต
สวรรค์ ต้ี ได้ เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า หนั สิง่ ต่าง ๆ หมู่ น้ี 9 แต่ ทูตสวรรค์ องค์ น้ัน บอก 
ข้าพเจ้า วา่ �บ่ ดี เยยีะ จาอี้ ยอ้น เฮา ก็ เป๋น เป้ือน ผู้ ฮบัใจ๊ ตวย กัน๋ กับ เจ้า กับ ป้ี
น้อง ของ เจ้า ต้ี เป๋น ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ตึง กู้ คน ต้ี เจ้ือฟัง ถ้อย
กํา ใน หนังสือ เล่ม น้ี จง นมัสก๋าน พระเจ้า เต๊อะ�

10 แล้ว ต้าน อู ้กับ ข้าพเจ้า วา่ �หา้ม เก็บ กํา ตวายตัก๊ ต้ี ได้ เปิดเผย ไว ้ใน 
หนังสือ เล่ม น้ี เป๋น ความ ลับ ยอ้น ใก้ เถิง เวลา ต้ี เรือ่ง หมู่ น้ี จะ เกิด ขึ้น แล้ว
11 ปล่อย คน ต้ี เยยีะ ผิด หื้อ เยยีะ ผิด ต่อ ไป คน ลามก ก็ หื้อ ลามก ต่อ ไป ส่วน 
คน ต้ี เยยีะ ถูก ก็ หื้อ เยยีะ จาอัน้ ต่อ ไป คน บรสุิทธิ ์ก็ หื้อ เป๋น คน บรสุิทธิ ์ต่อ ไป�

12 �ฟัง หื้อ ดี เฮา ก่ําลัง จะ มา เวย ๆ น้ี จะ เอา รางวลั มา ตวย เป้ือ จะ ตอบ
แตน แต่ ละ คน ต๋าม ต้ี เขา เยยีะ 13 เฮา คือ อลัฟา กับ โอเมกา เป๋น เก๊า กับ เป๋น 
ป๋าย เป๋น จุด ตัง้เก๊า กับ จุด สุดต๊าย 14 หมู่ คน ต้ี ซ่วย ล้าง เส้ือ คุม ของ ต๋น ก็ 
เป๋น สุข เขา จะ ได้ มี สิทธิ ์กิน๋ จาก เก๊าไม้ ต้ี หื้อ จีวติ กับ ผ่าน ปะตู๋ เข้า ไป ใน เมือง 
ได้ 15 ส่วน คน ต้ี อยู ่นอก เมือง เป๋น หมู่ หมา คือ คน ต้ี ใจ๊ เวทมนตร ์กาถา คน 
ต้ี ล่วง ประเวณี คน ต้ี ฆ่า คน อื่น คน ต้ี กราบ ไหว ้ฮูป เคารพ กับ คน ต้ี ฮกั ก๋าน 
ขี้ จุ กับ จุ อยู ่ตลอด เวลา 16 เฮา คือ เยซู ได้ ส่ง ทูตสวรรค์ ของ เฮา หื้อ มา เป๋น 
พยาน กับ หมู่ ต้าน เก่ียวกับ สิง่ ต่าง ๆ หมู่ น้ี เป้ือ เป๋น ประโยชน์ แก่ หมู่ ต้าน ใน 
ครสิตจักร ต่าง ๆ เฮา สืบ เจ๊ือสาย มา จาก ครอบครวั ของ กษัตรยิ ์ดาวดิ เฮา 
คือ ดาว ประจํา๋ ฮุง่ ต้ี สุกใส�

17 พระวญิญาณ กับ เจ้าสาว อู ้วา่ �มา เต๊อะ� ขอ หื้อ คน ต้ี ได้ยนิ เรือ่ง น้ี อู ้
วา่ �มา เต๊อะ� ขอ หื้อ คน ต้ี ใค่ อยาก กิน๋ น้ํา มา ใผ ก็ ต๋าม ต้ี ใค่ ได้ ก็ จะ ได้ฮบั น้ํา 
แหง่ จีวติ โดย บ่ ต้อง ซ้ือ เลย
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18 ข้าพเจ้า ยอหน์ ขอ เตือ๋น กู้ คน ต้ี ได้ยนิ กํา ตวายตัก๊ ต้ี ได้ เปิด เผย ไว ้แล้ว 
ใน หนังสือ เล่ม น้ี วา่ ถ้า คน ใด เต่ือม แถ้ง อะหยงั เข้า ไป ใน กํา หมู่ น้ี พระเจ้า 
จะ เต่ือม แถ้ง ความ ฉิบหาย ต่าง ๆ ต้ี ได้ เขียน ไว ้แล้ว ใน หนังสือ เล่ม น้ี หื้อ กับ 
เขา 19 ถ้า เขา ตัด กํา ตวายตัก๊ ต้ี ได้ เปิดเผย ไว ้แล้ว ใน หนังสือ เล่ม น้ี ออก ไป
พระเจ้า ก็ จะ ตัด สิทธิ ์เขา บ่ หื้อ กิน๋ ผล จาก เก๊าไม้ แหง่ จีวติ กับ บ่ หื้อ เข้า ไป 
ใน เมือง บรสุิทธิ ์น้ัน ต๋าม ต้ี เขียน ไว ้ใน หนังสือ เล่ม น้ี 20 พระองค์ ผู้ ต้ี ได้ เป๋น 
พยาน เรือ่ง น้ี อู ้วา่ �แม่น แล้ว เฮา ก่ําลัง จะ มา เวย ๆ น้ี� อาเมน ขอ หื้อ พระ
เยซู องค์ พระผู้เป๋นเจ้า มา เวย ๆ เต๊อะ 21 ขอ หื้อ หมู่ ต้าน กู้ คน ได้ฮบั พระคุณ 
จาก พระเยซู องค์ พระผู้เป๋นเจ้า เต๊อะ อาเมน
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